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رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة من ال�سي�سي حول 
العالقات الثنائية وامل�ستجدات الإقليمية والدولية

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  من  خطية  ر�شالة  اهلل«،  »حفظه 

رئي�س جمهورية م�شر العربية تتعّلق بالعالقات الثنائية.
وا�شتعر�شت الر�شالة �شبل تعزيز العالقات، ف�شال عن اآخر امل�شتجدات 
امللفات  اإىل عدد من  تطّرقت  كما  والدولية،  الإقليمية  ال�شاحتني  على 
ذات الهتمام امل�شرتك. و�شكر فخامة الرئي�س امل�شري لدولة الإمارات 
جهود  مع  الإم��ارات��ي  ال�شعب  وت�شامن  وت�شامنها  ال�شادقة  م�شاندتها 

القيادة واحلكومة امل�شرية لب�شط الأمن وال�شتقرار.
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حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه اجتماع جمل�س الوزراء   )وام(

% جمل�س الوزراء يعتمد 122 ن�ساطا اقت�ساديا لتملك امل�ستثمر الأجنبي لغاية 100 

حممد بن را�سد: الإمارات اأر�س الفر�س 
وحتقيق الطموح لالأفراد من كافة اجلن�سيات

•• دبي -وام:

ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��اح��ب ال�شمو  ال�������وزراء  اع��ت��م��د جم��ل�����س 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����ش���د  ال�����ش��ي��خ حم��م��د 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دب���ي "رعاه 
بتملك  الأجانب  للم�شتثمرين  بال�شماح  ق��راراً  اهلل"، 
التجارية يف  ال�شركات  الأ�شهم يف  اأو  كامل احل�ش�س 

الأن�شطة  وذلك يف عدد من   ،100% لغاية  الدولة 
القت�شادية وحتديد القطاعات املعنية بالقرار، وذلك 
الرئا�شة  خالل اجتماع املجل�س �شباح ام�س يف ق�شر 
باأبوظبي، بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة .)التفا�شيل �س2(

•• مو�سكو-وام: 

على  �شب  ح��ري��ق  ج���راء  م�شرعهم  ب��ح��ارا   14 لقي 
اأعماق  منت غوا�شة خم�ش�شة لالأبحاث العلمية يف 

.hls البحار للمياه الإقليمية الرو�شية
اأن   ، لها  بيان  يف  الرو�شية  ال��دف��اع  وزارة  واأو���ش��ح��ت 
حريقا اندلع على منت غوا�شة خم�ش�شة لالأبحاث 

•• لندن-وكاالت:

ام��ت��ّد امل����زاج ال��ع��ام امل��ع��ار���س يف ت��رك��ي��ا ���ش��د �شيا�شات 
الرئي�س رجب طيب اأردوغان من املعار�شني ال�شيا�شيني 
والإعالميني داخل اأو�شاط الفئات ال�شعبية املت�شررة 
وكفاءات  تاريخية  ق��ي��ادات  اإىل  ال�شيا�شات،  تلك  م��ن 
ن�شطت بفعالية داخل حزب العدالة والتنمية، و�شارت 
���ش��واء عرب  اإن��ق��اذ تركيا م��ن خ��ارج��ه  الآن تبحث ع��ن 

ت�شكيل حزب جديد اأو عرب ال�شغط ال�شيا�شي.
الداخلية  الأج���واء  من  قريبة  تركية  اأو���ش��اط  وقالت 
الرئي�س  م��ع  تعد  مل  اخل��الف��ات  اإن  احل��اك��م،  للحزب 
اأردوغان ذي املزاج احلاد والذي ل ير�شى باأي مناف�شة، 
بل مع �شيا�شات اقت�شادية واجتماعية فا�شلة وخيارات 
العدالة  ح��زب  ثمنها  وي��دف��ع  ال��ع��داوة لرتكيا  ت��راك��م 

والتنمية ب�شكل �شريع.
ووفقاً ل�شحيفة العرب اللندنية اأم�س الثالثاء، وجه 
رئي�س وزراء تركيا ال�شابق واحلليف الوثيق لأردوغان، 
العدالة  �شديدة حل��زب  ان��ت��ق��ادات  اأوغ��ل��و،  داود  اأح��م��د 
والتنمية احلاكم بعد هزمية احلزب املوؤملة يف انتخابات 

رئا�شة بلدية اإ�شطنبول.
وجاءت ت�شريحاته ال�شبت املا�شي بينما ي�شتعد نائب 
رئي�س الوزراء ال�شابق علي باباجان، والرئي�س ال�شابق 
عبداهلل غول، اللذان كانا ع�شوين موؤ�ش�شني يف حزب 
هذا  مناف�س  جديد  ح��زب  لإن�شاء  والتنمية  العدالة 
العام، وقال خالل فعالية اأقيمت يف اإقليم اإلزيج كانت 
اأنه  متاأخراً، م�شيفاً  وعودها  بكل  تفي  هناك حكومة 
مبادئ  ت��راج��ع  يف  ت�شببوا  ال��ذي��ن  ه���وؤلء  على  ينبغي 

احلزب اأن يدفعوا الثمن.
 13 ب��ف��ارق  م��رة  اأول  انتخابات  نخ�شر  عندما  وت��اب��ع 
األف �شوت،   800 الثانية بفارق  املرة  األف �شوت ويف 
ف��اإن امل�شوؤول عن ذلك لي�س رئي�س ال��وزراء ال��ذي فاز 
ب��ف��ارق كبري يف ال��ربمل��ان )خ���الل الن��ت��خ��اب��ات العامة 
تراجع كبري  ت�شببوا يف  الذين  ولكنهم  املا�شي(  العام 

للخطاب والإجراءات والقيم وال�شيا�شات.
والتنمية  العدالة  ح��زب  ُيحّملون  الناخبني  اأن  وب��دا 
احلاكم م�شوؤولية الركود القت�شادي الذي اأ�شفر عن 
املا�شي  ال��ع��ام   30% بن�شبة  ال��ل��رية  قيمة  انخفا�س 

العام. هذا  اإ�شافية  و10% 

الرئي�س التون�سي يغادر امل�ست�سفى:
املطالبة بتحقيق حول مالب�سات »اخلمي�س الأ�سود« 

•• الفجر - تون�س

جلنة  بت�شكيل  الثالثاء  اأم�س  جل�شة  خالل  الربملانّية  الكتل  روؤ�شاء  طالب 
الرئي�س  وف��اة  اإ�شاعة  م��رّوج��ي  ع��ن  للك�شف  حتقيق  وفتح  برملانية  حتقيق 
عليه  ا�شطلح  ما  يف  الد�شتوري  النقالب  وحماولة  ال�شب�شي  قائد  الباجي 

ب� »اخلمي�س ال�شود«.
ودعا رئي�س كتلة اجلبهة ال�شعبية هيكل بالقا�شم اإىل التحقيق اجلّدي يف ما 
و�شفه مبحاولة النقالب الد�شتوري وجمع ال�شلطات يف يد �شلطة واحدة 
التي جدت يوم اخلمي�س املا�شي اثر العمليات الإرهابية واإعالن اإ�شاعة وفاة 

رئي�س اجلمهوري.                                          )التفا�شيل �س11(

وزارة �سوؤون الرئا�سة تنعي خالد بن �سلطان القا�سمي 

حممد بن زايد يعزي حاكم ال�سارقة
•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�شلحة على ح�شاب �شموه يف )تويرت(: تلقينا ببالغ احلزن والأ�شى 
نباأ وفاة ابننا خالد بن �شلطان القا�شمي رحمه اهلل، واإذ نتقدم اإىل اأخي العزيز ال�شيخ 
�شلطان بن حممد القا�شمي وعموم اآل القوا�شم الكرام ب�شادق العزاء واملوا�شاة يف 
م�شابنا جميعا، ندعو اهلل عز وجل اأن يتغمد فقيدنا بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح 

جناته..اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
وكانت وزارة �شوؤون الرئا�شة قد نعت ببالغ احلزن والأ�شى املغفور له باإذن اهلل تعاىل 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  القا�شمي جنل �شاحب  �شلطان بن حممد  بن  ال�شيخ خالد 

الذي وافته املنية اأم�س الأول يف اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان ال�شادر عن وزارة �شوؤون الرئا�شة ..

)التفا�شيل �س4(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله اأحمد احلو�شني وعائلته  )وام(

ا�ستقبل الطالب الإماراتي احلا�سل على �سهادة »الأبيتور« الأملانية
حممد بن زايد يعرب عن فخره وثقته باإمكانات اأبناء 

الإمارات وقدراتهم واإ�سهاماتهم يف خدمة وطنهم وجمتمعهم
•• اأبوظبي-وام:

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة .. الطالب اأحمد خالد اأحمد احلو�شني اأحد 
�شهادة  على  ح�شل  ال���ذي  املتفوقني  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
»الأبيتور« الأملانية �� التي تعد اأعلى �شهادة يف مرحلة 

الثانوية على م�شتوى العامل ��� فيما تاأتي هذه النتيجة 
�شموه  وجه  ال��ذي  الثقايف«  التبادل  برنامج  ل��»  ثمرة 
بتنفيذه خالل عام 2005 والذي ي�شتهدف التحاق 

الطلبة املواطنني بعدد من اأرقي املدار�س العاملية.
وهناأ �شموه خالل اللقاء �� الذي جرى يف ق�شر البحر 
النوعي..  التفوق  بهذا  احلو�شني  اأح��م��د  الطالب   ���

متمنيا له دوام التوفيق.        )التفا�شيل �س2(

اإعادة ت�سكيل جمل�س اإدارة �سركة 
اأبوظبي لالإعالم برئا�سة �سلطان اجلابر

•• اأبوظبي-وام:

التنموية  اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  اأ���ش��در 
اإدارة  جمل�س  ت�شكيل  ب��اإع��ادة  ق���رارا  القاب�شة 
�شركة اأبوظبي لالإعالم برئا�شة معايل الدكتور 

�شلطان اأحمد اجلابر.
اأبوظبي  �شركة  اإدارة  جمل�س  ع�شوية  و�شت�شم 
لالإعالم على كل من اأ�شحاب املعايل وال�شعادة 
– نائبا  ال��ك��ع��ب��ي  ن����ورة حم��م��د   .1  : وال�����ش��ادة 
للرئي�س، 2. حممد عبداهلل اجلنيبي - ع�شوا، 

3. الدكتور علي را�شد النعيمي - ع�شوا، 4. �شيف �شعيد غبا�س - ع�شوا. 
تاريخ  من  للتجديد  قابلة  �شنوات  لثالث  اجلديد  املجل�س  فرتة  ومتتد 

�شدور القرار.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي احلوثي 
ال�سعودي اأبها  مطار  ا�ستهدف  ال��ذي 

•• اأبوظبي-وام:

ب�شدة  الإم����������ارات  دول������ة  اأدان��������ت 
ال����ذي �شنته  ال��ه��ج��وم الإره���اب���ي 
ام�س  ���ش��ب��اح  احل��وث��ي  ميلي�شيا 
اأبها  مطار  وا�شتهدف  ال��ث��الث��اء، 
العربية  اململكة  ج��ن��وب  ال����دويل 
عن  واأ�شفر  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

مدنيني. اإ�شابة 9 
اخلارجية  وزارة  وا����ش���ت���ن���ك���رت 
بيان  يف   - ال�������دويل  وال����ت����ع����اون 
ام�س- ب�شدة هذا العمل الإرهابي 
الذي يخالف القوانني والأعراف 

الدولية كافة.
)التفا�شيل �س3(

على طريقة معّلمه ترامب:
�سالفيني يريد اإقامة جدار على احلدود ال�سلوفينية

•• الفجر - خرية ال�سيباين

نعرف اأن ماتيو �شالفيني ودونالد ترامب يلتقيان يف ال�شتخدام املتهور 
بناء  ال��رغ��ب��ة يف  ال��ي��وم  يتقا�شمان  اأ�شبحا  ق��د  وه��ا  ل��ت��وي��رت.  وامل��ح��م��وم 
اجلدران ملنع الهجرة غري ال�شرعية. يريد وزير الداخلية الإيطايل بناء 

جدار على احلدود مع �شلوفينيا.               )التفا�شيل �س11(

قيادات من العدالة والتنمية تعّد ملا بعد اأردوغان

مقتل 14 بحارا من اجلي�س الرو�سي بحريق غوا�سة
ودرا�شة املياه العميقة وقاع البحر مما اأدى اىل مقتل 
ال�شامة الناجتة  ب�شبب تعر�شهم للغازات  14 بحارا 
اإخماده  مت  احلريق  اأن  البيان  احلريق.واأ�شاف  عن 
للقوات  تابعة  ق��اع��دة  اإىل  �شحبها  مت  الغوا�شة  واأن 
على  �شيفريومور�شك،  مدينة  يف  الرو�شية  البحرية 

�شاطئ بحر بارينت�س �شمال غرب البالد .
وي���ج���ري ال��ت��ح��ق��ي��ق ح��ال��ي��ا ب���ا����ش���راف ال��ق��ائ��د العام 

للبحرية الرو�شية ملعرفة اأ�شباب احلادث.

الو�ساطة امل�سرتكة ت�ستاأنف عملها يف ال�سودان
•• اخلرطوم-وكاالت:

على الرغم من الت�شعيد الذي حمله بيان قوى احلرية والتغيري والتي 
دعت خالله اإىل مليونية جديدة وع�شيان مدين يف ال�شودان يومي 13 
و14 يوليو، مطالبة ب�شقف زمني للتفاو�س، اأكدت الو�شاطة امل�شرتكة 
اأن��ه��ا تتحرك ب��ني ال��ط��رف��ني، م��وؤك��دة ثقتها  )الإث��ي��وب��ي��ة الإف��ري��ق��ي��ة( 

بحدوث اخرتاق قريباً.
من جهته، راأى املبعوث الإثيوبي، حممود درير، يف ت�شريحات �شابقة اأن 
اخلالفات بني الطرفني غري مركزية، مو�شحاً اأن التعامل مع املجل�س 
الع�شكري النتقايل وقوى احلرية والتغيري يتم ك�شريكني اأ�شا�شيني يف 

احلل.
اأنها  اأك��دت  الطرفني  مع  اجتماعاً  الو�شاطة  تعقد  اأن  يتوقع  حني  ويف 

تبذل اأق�شى ما بو�شعها للتو�شل لتفاق يف اأ�شرع وقت.
اإل اأنها اأو�شحت يف الوقت عينه اأن طبيعة اتخاذ القرار عند الطرفني 
�شقف  و�شع  الع�شري  من  جتعل  ملكوناتهما  ال��رج��وع  املفاو�شني  وطلب 

زمني كما طالبت بالأم�س قوى احلرية والتغيري.

من  ب���و����س���ارب  ا���س��ت��ق��ال��ة 
اجل��زائ��ري ال��رمل��ان  رئا�سة 

•• اجلزائر-وكاالت:

قدم رئي�س الربملان اجلزائري، معاذ 
وقد  الثالثاء،  ا�شتقالته،  بو�شارب، 
مت تكليف عبدالرزاق ترب�س لت�شيري 

اإدارة الربملان ملدة 15 يوماً.

ال�شب�شي وهو يغادر امل�شت�شفى الع�شكري  

�شالفيني على خطى ترامب يف بناء اجلدران

قراران لإدانة جرائم احلوثي اأمام الكونغر�س الأمريكي

التحالف يكبد احلوثيني خ�سائر فادحة يف ال�سالع واإب
•• عوا�سم-وكاالت:

رحبت ال�شفارة اليمنية يف وا�شنطن، مب�شروعي القرارين 
النائب ويل  الأمريكي  الكونغر�س  اإىل  اللذين قدمهما 
هريد، وال�شيناتور توم كوتون، لإدانة ميلي�شيا احلوثي 
ب�شبب انتهاكاتهم حلقوق الإن�شان والعنف �شد املدنيني 

يف اليمن وعالقتهم مع اإيران.
وقالت اإن »م�شروعي قراري الكونغر�س اللذين يدينان 
املتحدة  ال���ولي���ات  اأن  ع��ل��ى  ين�شان  احل��وث��ي  ميلي�شيا 
ل���ن ت��ت�����ش��ام��ح م���ع ج���رائ���م احل����رب وان��ت��ه��اك��ات حقوق 
اليمن،  يف  احل��وث��ي  ميلي�شيا  ترتكبها  ال��ت��ي  الإن�����ش��ان 
ب�شكل  الألغام  با�شتخدام  احلوثي  ميلي�شيا  قامت  حيث 
وعبثت  الأط��ف��ال،  من  الآلف  وجندت  وع�شوائي  عبثي 

بامل�شاعدات الإن�شانية«.
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  لدى  اليمن  �شفري  وحث 
تبني  اإىل  الكونغر�س  اأع�شاء  جميع  مبارك،  بن  اأحمد 
�شعيها  اليمنية يف  احل��ك��وم��ة  ودع���م  ال��ق��راري��ن  ���ش��دور 

ل�شتعادة ال�شالم وال�شتقرار يف البالد.
لدعم  العربي  التحالف  مقاتالت  ا�شتهدفت  ذل��ك،  اإىل 
ال�شرعية يف اليمن، الثالثاء، جتمعات واآليات ع�شكرية 

واإب  ال�شالع  حمافظتي  يف  احل��وث��ي  مليلي�شيات  تابعة 
وكبدتهم خ�شائر فادحة.

اإب،  مبحافظة  احلمزة  مع�شكر  اجل��وي  الق�شف  وط��ال 
بالأ�شلحة  حمملة  ع�شكرية  ومركبات  اآليات  م�شتهدفا 
تابعة مليلي�شيات احلوثي، كما ا�شتهدف الق�شف  مركبات 
ع�شكرية للحوثيني يف مناطق جبلية تقع �شمن مديرية 

قعبطة يف حمافظة ال�شالع .
اإعالن  مع  بالتزامن  امليدانية،  التطورات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن اأن امليلي�شيات احلوثية 
الإرهابية املدعومة من اإيران، �شنت هجوما اإرهابيا على 

مطار اأبها الدويل، جنوب غربي ال�شعودية.
واأ���ش��ف��ر ال��ه��ج��وم الإه��اب��ي على م��ط��ار اأب��ه��ا ع��ن اإ�شابة 
تركي  التحالف  با�شم  املتحدث  واأو���ش��ح  مدنيني.   9
املالكي، اأن الإعالم احلوثي اعرتف با�شتهداف املدنيني 
با�شتخدام طائرة م�شرّية، وهو ما قد يرقى اإىل جرمية 
حرب. واأو�شح املتحدث با�شم قوات حتالف دعم ال�شرعية 
يف اليمن اأن الإ�شابات جميعها م�شتقرة مبدئياً، وقد مت 

نقل امل�شابني اإىل امل�شت�شفيات املتخ�ش�شة.
واأ�����ش����ار امل��ال��ك��ي اأن امل��ل��ي�����ش��ي��ات احل��وث��ي��ة م�����ش��ت��م��رة يف 

ممار�شاتها الالاأخالقية با�شتهداف املدنيني.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات ت�سارك يف اجتماع ملتابعة تنفيذ ال�سرتاتيجية العربية لل�سحة والبيئة

•• القاهرة -وام:

ت�����ش��ارك دول���ة الإم�����ارات يف اأع��م��ال الج��ت��م��اع امل�����ش��رتك ع��ل��ى م�شتوى 
ودليل  والبيئة  لل�شحة  العربية  ال�شرتاتيجية  تنفيذ  ملتابعة  اخل��رباء 
عملها 2017-2030 التي بداأت ام�س مبقر الأمانة العامة جلامعة 

الدول العربية.
ميثل الدولة وفد ي�شم الدكتورة فاطمة ح�شني رئي�س ق�شم الأمرا�س 
وزارة  ممثل  حمادي  وفاطمة  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  ب��وزارة  املعدية 
وامل�شاعدات  ال�����ش��ح��ة  اإدارة  تنظمه  ال����ذي  الج��ت��م��اع  ه���ذا  يف  ال��ب��ي��ئ��ة 
العربية  باجلامعة  املائية  وامل���وارد  والإ�شكان  البيئة  واإدارة  الإن�شانية 

املتو�شط  ل�شرق  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي  املكتب  مع  بالتعاون 
واملكتب الإقليمي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة لغرب اآ�شيا .

وقال الدكتور �شعيد احلا�شي مدير اإدارة ال�شحة وامل�شاعدات الإن�شانية 
باجلامعة العربية م�شوؤول الأمانة الفنية ملجل�س وزراء ال�شحة العرب 
وهي  الهامة  البنود  من  ع��ددا  يومني  م��دى  على  يناق�س  الجتماع  اإن 
ال�شرتاتيجية العربية لل�شحة والبيئة والتخل�س الآمن من املخلفات 
ال��وزاري العربي  املنتدى  الطبية والأدوي��ة منتهية ال�شالحية وكذلك 

لل�شحة والبيئة.
اأي�شا  تتناول  البنود  اأن  الجتماع  هام�س  على  له  ت�شريح  يف  واأ���ش��اف 
القمة  م�شتوى  على  العربية  ال���دول  جامعة  جمل�س  ق��رار  ا�شتعرا�س 

العادية يف دورتها 29 بالظهران ب�شاأن ال�شرتاتيجية العربية لل�شحة 
والبيئة ودليل العمل العربي ال�شرتاتيجي لل�شحة والبيئة 2017-
امل�شرتك  ال��وزاري  الجتماع  عن  ال�شادرة  القرارات  وكذلك   2030

ملجل�س وزراء ال�شحة والبيئة العرب .
وي�شهد الجتماع عر�شا يقدمه مركز ان�شطة البيئة مبنظمة ال�شحة 
العاملية واملكتب القليمي لالأمم املتحدة للبيئة لغرب اآ�شيا حول نتائج 
من  خال  عامل  وتقرير  للبيئة  املتحدة  المم  جلمعية  الرابعة  ال��دورة 
ال�شرتاتيجية  يف  اجلمعية  عن  ال�شادرة  ال��ق��رارات  وم�شاهمة  التلوث 

العربية لل�شحة والبيئة .
املقرتحة  وامل�شفوفات  لالآلية  النهائية  ال�شيغة  الجتماع  وي�شتعر�س 

لل�شحة  العربي  ال��وزاري  للمنتدى  امل�شرتكة  الفنية  المانة  قبل  من 
والبيئة ومناق�شة اخلطوات التي اتخذتها الدول العربية الع�شاء يف 
-2017 العربية لل�شحة والبيئة ودليل عملها  تنفيذ ال�شرتاتيجية 

.2030
ال�شحة  وزراء  جمل�س  ق���رار  تنفيذ  �شبل  الج��ت��م��اع  ي�شتعر�س  ك��م��ا 
 2017 م��ار���س  التي عقدت يف   47 العادية  دورت���ه  ال�شادر يف  ال��ع��رب 
ب�شاأن مو�شوع التخل�س المن من املخلفات الطبية والدوي��ة منتهية 

ال�شالحية .
ويناق�س الجتماع التح�شري للمنتدى الوزاري العربي لل�شحة والبيئة 
لالتفاق على م�شروع جدول العمال للمنتدي وموعد ومكان انعقاده.

جمل�س الوزراء يعتمد 122 ن�ساطا اقت�ساديا لتملك امل�ستثمر الأجنبي لغاية 100 %

حممد بن را�سد: الإمارات اأر�س الفر�س وحتقيق الطموح لالأفراد من كافة اجلن�سيات

وخطط  روؤى  م���ع  ي��ت��ن��ا���ش��ب  مب���ا 
الدولة امل�شتقبلية، و�شمان كفاءة 
ومبا  التعليم،  قطاع  يف  العاملني 
ي��ع��زز م��ن ت��ق��دمي ال��دع��م املعريف 
لكافة  والأخ���الق���ي والج��ت��م��اع��ي 
اأعمارهم،  اخ��ت��الف  على  الطلبة 
الذاتي  التعلم  تفعيل  جانب  اإىل 
قطاع  يف  ل���ل���ع���ام���ل���ني  امل�������ش���ت���م���ر 
بامل�شار  الرتخي�س  وربط  التعليم 
يعترب  ك��م��ا  امل��ه��ن��ي،  للنمو  ال��ع��ام 
�شمان  يف  ف��اع��ال  م��دخ��ال  النظام 
وقيادات  تعليمية  ه��ي��ئ��ات  وج���ود 

مدر�شية فاعلة.
تبادل  ن��ظ��ام  املجل�س  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
التقاعد  ���ش��ن��ادي��ق  ب���ني  امل���ن���اف���ع 
اإىل  ال��ه��ادف  ال��دول��ة،  يف  العاملة 
واإنتقال  ن��ق��ل  وم��ع��اجل��ة  ت�شهيل 
امل��وظ��ف��ني امل��واط��ن��ني م��ن مالك 
مالك  اإىل  الإحت���������ادي  ال���ق���ط���اع 
مالك  م����ن  اأو  امل���ح���ل���ي  ال���ق���ط���اع 

خمتلفة يف م�شاريع متنوعة منها 
ال�شم�شية،  ال��ط��اق��ة  األ�����واح  اإن���ت���اج 
ومراقبة  ال���ط���اق���ة،  وحم�������ولت 
الإل��ك��رتون��ي��ة يف قطاع  الأن��ظ��م��ة 
اخل�شراء،  والتكنولوجيا  الطاقة 

وحمطات الطاقة الهجينة.
كذلك  التملك  جم���الت  وت�شمل 
جم���الت ال��ن��ق��ل وال��ت��خ��زي��ن، مما 
م�شاريع  ل��ت��م��ل��ك  امل����ج����ال  ي��ف��ت��ح 
ال����ذات����ي، ونقل  ال��ن��ق��ل  يف جم����ال 
و�شل�شلة  الإل��ك��رتون��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة 
اللوج�شتية،  واخلدمات  التوريد، 
ال�شيدلنية  امل���ن���ت���ج���ات  ون���ق���ل 

التخزين البارد.
ال����وزراء  جمل�س  ق���رار  ويت�شمن 
جم�������الت اأخ��������رى ل��ل��ت��م��ل��ك من 
ومنها  الأجانب  امل�شتثمرين  قبل 
اأن�شطة خدمات الإقامة والطعام، 
وكذلك  والت�شالت،  واملعلومات 
والعلمية  امل���ه���ن���ي���ة  الأن���������ش����ط����ة 

القيا�شية ومبا ينعك�س على �شحة 
و�شالمة امل�شتهلكني.

ويف ال�شوؤون التنظيمية احلكومية، 
ت�شكيل  اإع�������ادة  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د 
جمل�س التعليم واملوارد الب�شرية، 
بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  برئا�شة 

زايد اآل نهيان.
ك��م��ا اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ق���رار فروق 
والكليات  اجل����ام����ع����ات  مت����وي����ل 
الحتادية و�شرف نتيجة التمويل 
والكليات  ل��ل��ج��ام��ع��ات  امل�����ش��ت��ح��ق 
الأداء  نتائج  على  بناء  الحت��ادي��ة 
 - 2018 ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  ع���ن 
فعالية  رف�����ع  ب����ه����دف   ،2019
امليزانية  املايل وتنفيذ  التخطيط 
العامة واملتوافقة مع ا�شرتاتيجية 
احلكومية الحتادية باإدارة املوارد 
احلكومية بكفاءة وال�شتفادة من 

ال�شراكات ال�شرتاتيجية.
ا�شتعر�س  الإط���������ار،  ن��ف�����س  ويف 

لك�شبو 2020، وال�شتعداد لهذا 
احلدث العاملي الأول والأب��رز من 

نوعه يف املنطقة.
ق�����رار  اع����ت����م����اد  وت���ف�������ش���ي���اًل، مت 
امل�شتثمرين  مت��ل��ك  ن�����ش��ب��ة  رف����ع 
التجارية  ال�����ش��رك��ات  يف  الأج��ان��ب 
ن�شاطا   122 يف   100% لغاية 
اقت�شاديا، لدعم البيئة التناف�شية 
للدولة وتوفري فر�س ا�شتثمارية، 
م�����ا ي����ع����زز م�����ن ������ش�����ورة ال����دول����ة 
العاملي،  الق��ت�����ش��اد  خريطة  على 
13 قطاعا  ال���ق���رار  ي�����ش��م  ح��ي��ث 
امل�شتثمر  اأم��ام  مفتوحا  اقت�شاديا 
حيوية  ق��ط��اع��ات  �شمن  للتملك 
وا�شتثناءات  وب��ق��واع��د  رئ��ي�����ش��ي��ة 
وتت�شمن  ق��ط��اع،  ك��ل  حم���ددة يف 
جمال الطاقة املتجدة، والف�شاء، 
التحويلية،  وال�شناعات  والزراعة 
ح����ي����ث مي����ن����ح ال�������ق�������رار ف���ر����ش���ا 
ح�ش�س  ل��ت��م��ل��ك  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 

مالك  اإىل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اخل���دم���ة 
اخلدمة املدنية، اأو بالعك�س بكافة 
اإيجاباً  ي��ن��ع��ك�����س  مم���ا  احل�������الت، 
وح�شول  الن��ت��ق��ال،  ت�شهيل  على 
منافع  ع���ل���ى  امل�����واط�����ن  امل����وظ����ف 
تاأمينية اأف�شل، اإىل جانب توفري 
يف  للعاملني  النف�شي  ال���ش��ت��ق��رار 

�شوق العمل وزيادة اإنتاجيتهم.
وافق  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة،  ال�����ش��وؤون  ويف 
ب�شاأن  ق���رار  اإ���ش��دار  على  املجل�س 
ال��ن��ظ��ام الإم���ارات���ي ل��ل��رق��اب��ة على 
املنتجات الن�شيجية، والهادف اإىل 
الن�شيجية  امل��ن��ت��ج��ات  ج����ودة  رف���ع 
اأ������ش�����واق ال����دول����ة،  امل����ت����داول����ة يف 
الت�شدير  ع���م���ل���ي���ات  وت���ن���ظ���ي���م 
وتهيئة  وحت��ف��ي��زه��ا  والإ����ش���ت���رياد 
الأعمال  مل��م��ار���ش��ة  م�شجعة  بيئة 
ال��ت��ج��اري��ة، اإىل ج��ان��ب احل���د من 
املنتجات  عن  الناجمة  التاأثريات 
للموا�شفات  امل����ط����اب����ق����ة  غ�����ري 

والتقنية، مما يفتح املجال للتملك 
البحث  يف  خم���ت���ربات  اإن�������ش���اء  يف 
التكنولوجيا  جمال  يف  والتطوير 

احليوية.
اأن�شطة  كذلك  القائمة  وتت�شمن 
اخلدمات الإدارية وخدمات الدعم 
يف  والأن�����ش��ط��ة  التعليم،  واأن�شطة 
بالإ�شافة  الإن�شان،  �شحة  جمال 
والرتفيه  ال��ف��ن��ون  اأن�����ش��ط��ة  اإىل 

والت�شييد.
وتقوم احلكومات املحلية بتحديد 
ن�شبة متلك امل�شتثمرين الأجانب 

�شمن هذه الأن�شطة.
م��ن ج��ان��ب اآخ����ر، اع��ت��م��د املجل�س 
- ����ش���م���ن اأج�����ن�����دة اج���ت���م���اع���ه - 
ال��رتخ��ي�����س امل��ه��ن��ي ل��ل��ع��ام��ل��ني يف 
والذي  ال��دول��ة،  يف  التعليم  قطاع 
ي�����ش��م��ل ك���اف���ة م����دار�����س ال���دول���ة 
وي�شتهدف  واخلا�شة،  احلكومية 
الدولة  يف  التعليم  ج��ودة  حت�شني 

•• دبي -وام:

برئا�شة  ال�����وزراء  جمل�س  اع��ت��م��د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
ق�����راراً  اهلل"،  "رعاه  دب����ي  ح���اك���م 
الأجانب  للم�شتثمرين  بال�شماح 
بتملك كامل احل�ش�س اأو الأ�شهم 
الدولة  يف  التجارية  ال�شركات  يف 
لغاية %100، وذلك يف عدد من 
الق��ت�����ش��ادي��ة وحتديد  الأن�����ش��ط��ة 
وذلك  بالقرار،  املعنية  القطاعات 
�شباح  امل��ج��ل�����س  اج���ت���م���اع  خ����الل 
ام�س يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي، 
بح�شور الفريق �شمو ال�شيخ �شيف 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير �شوؤون الرئا�شة .
البيئة  ل����دع����م  ال�����ق�����رار  ي����ه����دف 
واإر�شاء  ال��دول��ة،  يف  ال�شتثمارية 
مكانتها  لتعزيز  الالزمة  الأ�ش�س 
كوجهة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
حدد  حيث  لالإ�شتثمار،  مف�شلة 
القرار قائمة باملجالت والأن�شطة 
والإ�شتثناءات  لال�شتثمار  املتميزة 
منها. واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم "اأن 
الفر�س  اأر������س  الإم��������ارات  دول�����ة 
وحت��ق��ي��ق ال��ط��م��وح ل���الأف���راد من 
�شيا�شة  واأن  اجل��ن�����ش��ي��ات،  ك���اف���ة 
والتاآخي  الق��ت�����ش��ادي  الن��ف��ت��اح 
الإن�������ش���اين ل����الإم����ارات م��ن��ذ قيام 
اأحد  جلعلها   .. م�شتمرة  احتادها 

اأهم اأقطاب الإ�شتثمار عامليا".
اإ�شافة مزايا  " نريد  وقال �شموه 
ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ج���دي���دة ل��وط��ن��ن��ا .. 
نوعية  مب�شاريع  اقت�شادنا  ورف��د 
كال�شناعة  ح��ي��وي��ة  ق��ط��اع��ات  يف 
والتكنولوجيا  املتجددة  والطاقة 
الإم���ارات   " م�شيفا  اخل�شراء"، 
من  بكل  نرحب   .. اجلميع  وط��ن 
ي��ح��م��ل ط��م��وح��اً واأف����ك����اراً خالقة 
على اأر�شنا .. من يبني للم�شتقبل 

ويّح�شن من الواقع".
���ش��م��وه خ���الل الجتماع  ك��م��ا دع���ا 
كافة ال��وزراء واجلهات احلكومية 
والإمكانيات  ال���ط���اق���ات  حل�����ش��د 
لدعم واإجناح ا�شت�شافة الإمارات 

ا�شت�شافة  جل�شته  خ��الل  املجل�س 
العمومية  اجل��م��ع��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
 ISO للمنظمة الدولية للتقيي�س
لعام 2020 يف الدولة، وتو�شيات 
املجل�س الوطني الحتادي يف �شاأن 
املجتمع  تنمية  وزارة  "�شيا�شة 
ومو�شوع  الأ�شرة"،  بناء  ���ش��اأن  يف 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  "�شيا�شة 
ب�شاأن  والأوق����������اف  الإ����ش���الم���ي���ة 
الإر�شاد والتوجيه". ويف التقارير 
احلكومية، ا�شتعر�س املجل�س عددا 
للحكومة  ال��دوري��ة  التقارير  م��ن 
نتائج  ع��ل��ى  الط������الع  يف  مت��ث��ل��ت 
اأعمال اللجنة العليا امل�شرفة على 
لقيا�س  امل��ت��ب��ادل  التقييم  عملية 
الدولية  باملعايري  الل��ت��زام  م��دى 
ومكافحة  الأم��وال  غ�شل  ملواجهة 
مت���وي���ل الإره���������اب والإج����������راءات 

الت�شحيحية الالزمة.
اعتمد  ال���دول���ي���ة،  ال��ع��الق��ات  ويف 
و����ش���ادق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع����دد من 
ت�شمنت  وال����ت����ي  الت����ف����اق����ي����ات، 
ال��ت�����ش��دي��ق ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة اإط����ار 
الدولة  يف  الق��ت�����ش��اد  وزارة  ب��ني 
للتنمية  ال���وط���ن���ي���ة  وال���ل���ج���ن���ة 
ال�شني  جمهورية  يف  والإ����ش���الح 
القدرات  ت��ع��زي��ز  ب�����ش��اأن  ال�شعبية 
ال�شتثماري،  والتعاون  ال�شناعية 
الدولة  اتفاقيات بني حكومة  و6 
وح����ك����وم����ات ك����ل م����ن غ����ري����ن����ادا، 
وحكومة جمهورية جزر مار�شال، 
وحكومة  اي���رل���ن���دا،  وج��م��ه��وري��ة 
وحكومة  غ���ام���ب���ي���ا،  ج���م���ه���وري���ة 
وحكومة  ا���ش��ت��ون��ي��ا،  ج��م��ه��وري��ة 
اخلدمات  ب�شاأن  هايتي  جمهورية 
اإق��ل��ي��م��ي��ه��م��ا وفيما  ب���ني  اجل���وي���ة 
ورائهما. كما ت�شمنت التفاقيات 
ال���ت�������ش���دي���ق ع���ل���ى ات���ف���اق���ي���ة مع 
الإعفاء  ب�شاأن  ال��ب��ريو  جمهورية 
ال�����ش��ي��اح��ة حلملة  ت���اأ����ش���رية  م���ن 
واتفاقية  العادية،  ال�شفر  جوازات 
ج��م��ه��وري��ة جامايكا  ح��ك��وم��ة  م��ع 
املتبادل  الع��ف��اء  ترتيبات  ب�����ش��اأن 
م���ن ال���ت���اأ����ش���ريات، وات��ف��اق��ي��ة مع 
بيالرو�س  ج���م���ه���وري���ة  ح���ك���وم���ة 
الأمني  امل��ج��ال  يف  ال��ت��ع��اون  ب�شاأن 
جانب  اإىل  الإره�������اب،  وم��ك��اف��ح��ة 
اتفاقية  حول  التفاو�س  يف  البدء 
على  ال�����ش��ري��ب��ي  الزدواج  جت��ن��ب 
حماية  ب�شاأن  وات��ف��اق��ي��ات  ال��دخ��ل 
من  ع��دد  مع  ال�شتثمار  وت�شجيع 

الدول.

 حممد بن را�سد : 
عامليا ال�ستثمار  اأقطاب  اأهم  اأحد  جعلها  والهدف   .. م�ستمرة  احتادها  قيام  منذ  لالإمارات  الإن�ساين  والتاآخي  القت�سادي  النفتاح  • �سيا�سة 

جديدة لوطننا .. ورفد اقت�سادنا مب�ساريع نوعية يف قطاعات حيوية  ا�ستثمارية  مزايا  اإ�سافة  • نريد 

كال�سناعة والطاقة املتجددة والتكنولوجيا اخل�سراء 

يحمل طموحًا واأفكارًا خالقة على اأر�سنا .. ومن يبني للم�ستقبل ويّح�سن من الواقع  من  بكل  نرحب   .. اجلميع  وطن  • الإمارات 

ا�ستقبل الطالب الإماراتي احلا�سل على �سهادة  »الأبيتور « الأملانية

حممد بن زايد يعرب عن فخره وثقته باإمكانات اأبناء الإمارات وقدراتهم على حتقيق نتائج م�سرفة ت�سهم يف خدمة وطنهم وجمتمعهم
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة .. الطالب اأحمد 
اأبناء  اأحد  اأحمد احلو�شني  خالد 
ال��ذي ح�شل  املتفوقني  الإم���ارات 
على �شهادة " الأبيتور" الأملانية �� 

اأعلى �شهادة يف مرحلة  التي تعد 
 ��� ال��ع��امل  م�شتوى  على  الثانوية 
فيما تاأتي هذه النتيجة ثمرة ل��" 
الذي   " الثقايف  التبادل  برنامج 
عام  خ��الل  بتنفيذه  �شموه  وج��ه 
2005 والذي ي�شتهدف التحاق 
الطلبة املواطنني بعدد من اأرقي 

املدار�س العاملية.
الذي   �� اللقاء  خالل  �شموه  وهناأ 

الإم���ارات  اأب��ن��اء  باإمكانات  وثقته 
نتائج  ع��ل��ى حت��ق��ي��ق  وق���درات���ه���م 
وطنهم  خدمة  يف  ت�شهم  م�شرفة 

وجمتمعهم.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأث���ن���ى 
حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان على 
البيئة  ت��ه��ي��ئ��ة  يف  الأ�����ش����رة  دور 
للتح�شيل  وامل���ح���ف���زة  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ف���وق ال���درا����ش���ي .. 

بتفوق  اختباراتها  جميع  اج��ت��از 
مرحلة  يف  الأعلى  ال�شهادة  وه��ي 
العامل  ال��ث��ان��وي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى 
فيما ت�شمل مناهج عديدة تعتمد 
والتحليل  النقدي  التفكري  على 
متكنه  ال�شهادة  وه��ذه  والب��ت��ك��ار 
ال�����درا������ش�����ة يف اجل���ام���ع���ات  م�����ن 
اجلامعات  وك����ربي����ات  الأمل���ان���ي���ة 

العاملية الأخرى.

الطالب   ��� البحر  ق�شر  يف  ج��رى 
التفوق  ب��ه��ذا  احل��و���ش��ن��ي  اأح���م���د 
النوعي.. متمنيا له دوام التوفيق 
العلمية  م�����ش��ريت��ه  م��وا���ش��ل��ة  يف 
ل�شباب  م�شرفا  منوذجا  باعتباره 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال����ق����ادر ع���ل���ى اإث���ب���ات 
طموحاته  وحت���ق���ي���ق  ج�����دارت�����ه 

وتطلعات وطنه.
واأع��������������رب �����ش����م����وه ع������ن ف���خ���ره 

وال������دي  اإىل  ال���ت���ح���ي���ة  م���وج���ه���ا 
الطالب اأحمد احلو�شني �� اللذين 
لوقوفهما   �� اللقاء  خالل  رافقاه 
وت�شجيعهما ابنهما اأحمد ليحقق 

هذه النتيجة امل�شرفة.
اأح��م��د احلو�شني  ال��ط��ال��ب  وي��ع��د 
�شهادة  على  يح�شل  اإماراتي  اأول 
" الأبيتور" الثانوية من املدر�شة 
الأملانية الدولية يف اأبوظبي حيث 

الرتبوي  " الربنامج  وي�شتهدف 
انطلق  ال���ذي  الثقايف"  ل��ل��ت��ب��ادل 
التحاق   ..  2005 ع����ام  خ����الل 
من  ع��دد  اإىل  امل��واط��ن��ني  الطلبة 
اأرق�������ى امل�����دار������س ال���ع���امل���ي���ة ومن 
يف  وذل��ك  الأملانية  املدر�شة  بينها 
اإطار تعزيز �شيا�شة النفتاح على 
والت�شجيع  الأخ�����رى  ال��ث��ق��اف��ات 
فيما  احل�شاري..  التوا�شل  على 

الدار�شني  الإماراتيني  عدد  يبلغ 
 64 يف املدر�شة الأملانية اخلا�شة 
طالبا وطالبة يف خمتلف املراحل 

الدرا�شية.
�شارة  م���ع���ايل  ال����ل����ق����اء..  ح�����ش��ر 
عو�س عي�شى م�شلم رئي�س دائرة 
حممد  و�شعادة  واملعرفة  التعليم 
رئي�س  م�شت�شار  الظاهري  �شامل 

دائرة التعليم واملعرفة.
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اأخبـار الإمـارات
اتفاقية بني اأبوظبي لالإعالم وجمموعة الفر�سان القاب�سة

•• اأبوظبي -وام: 

وقعت �شركة اأبوظبي لالإعالم اتفاقية تعاون مع جمموعة 
القت�شادي،  التوازن  ملجل�س  اململوكة  القاب�شة  الفر�شان 
وال���ت���ي حت���دد اأط����ر ال��ت��ع��اون ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني اجل��ان��ب��ني يف 
الإع��الم��ي��ة والإعالنية  وت��ب��ادل اخل��دم��ات  جم��ال توفري 
والفندقية وغريها يف جمال ال�شيافة، مبا يعود باملنفعة 
واخلدمات  امل��راف��ق  ا�شتغالل  خ��الل  م��ن  اجل��ان��ب��ني  على 
وامل��زاي��ا واحل��واف��ز التي يوفرانها. ج��اء ذل��ك خ��الل حفل 
ر�شمي اأقيم يف فندق ماريوت الفر�شان باأبوظبي، بح�شور 
�شعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام اأبوظبي لالإعالم، 
وممثلي  اجلانبني  لدى  واملوظفني  امل�شوؤولني  من  وع��دد 

الأطراف املعنية.
ومبوجب التفاقية، �شتعمل جمموعة الفر�شان القاب�شة 
على توفري جمموعة من اخلدمات الفندقية واخلدمية 
وال�شيافة يف عدد من املرافق التابعة لها، من بينها توفري 
واأماكن  الفر�شان،  م��اري��وت  فندق  يف  والأج��ن��ح��ة  ال��غ��رف 
وا�شت�شافة  والحتفالت  الجتماعات  وقاعات  الت�شوير 
برامج ريا�شية متخ�ش�شة وخدمات الرتفيه لكبار �شيوف 
اأبوظبي لالإعالم يف منتجع فر�شان الريا�شي الدويل، يف 
حني �شتقدم اأبوظبي لالإعالم م�شاحات اإعالنية وتغطية 
اإعالمية �شاملة عرب خمتلف من�شاتها الإعالمية املتميزة. 
التفاقية  ه��ذه  اإن  ب��ن متيم  ال��دك��ت��ور علي  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  م�شتهدفاتنا  م��ع  تن�شجم 

املتميزة  والإعالنية  الإعالمية  اخلدمات  خمتلف  توفري 
الدولة،  يف  اجلهات  جميع  اإىل  الإعالمية  من�شاتنا  عرب 
مب��ا ي�شلط ال�����ش��وء على اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي وم��ا ت��وف��ره من 
مناطق ووجهات �شياحية عاملية امل�شتوى ترقى للمناف�شة 
املنطقة  الأخ���رى يف  ال��وج��ه��ات  م��ع  امل�شتويات  اأع��ل��ى  على 
من  بال�شتفادة  التفاقية  لنا  "ت�شمح  واأ�شاف:  والعامل. 
املرافق والوجهات العاملية امل�شتوى التي توفرها جمموعة 
الفر�شان القاب�شة يف اإمارة اأبوظبي، وذلك �شواء يف خدمة 
لالإعالم،  اأب��وظ��ب��ي  تنظمها  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  امل���ب���ادرات 
الربامج  ملختلف  ال��ف��ري��دة  ال��ت�����ش��وي��ر  م��واق��ع  ت��وف��ري  اأو 
من  ال�شخ�شيات  كبار  ا�شت�شافة  اأو  الإخبارية،  والفقرات 

�شيوف ال�شركة".

املجل�س التنفيذي ي�سدر قرارا باملوافقة على 
اإن�ساء هيئة اأبوظبي للغة العربية

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي قرارا باملوافقة على اإن�شاء هيئة اأبوظبي للغة العربية تتبع دائرة الثقافة 
وال�شياحة، وتدار من قبل جمل�س اإدارة برئا�شة �شعادة الدكتور علي بن متيم.

التي  العلمية  الدرا�شات  واإ���ش��دار  العربية  اللغة  بواقع  للنهو�س  ال�شرتاتيجية  اخلطط  بو�شع  الهيئة  وتخت�س 
ت�شمن مواكبة اللغة العربية ملتطلبات الع�شر، مبا ي�شهم يف اإثراء املحتوى وتعزيز ح�شورها كلغة للعلم واملعرفة. 
كما �شتكون الهيئة مركزا بحثيا لدعم متحدثي اللغة العربية بهدف حتفيز احلراك الثقايف الذي ت�شهده اأبوظبي، 
اللغة العربية  اإىل دعم حركة الرتجمة من واإىل  وتر�شيخ دورها يف امل�شهد الثقايف الإقليمي وال��دويل، بالإ�شافة 

واإ�شدار ون�شر الكتب املرتجمة من اللغات الأجنبية اإىل اللغة العربية.

الهالل الأحمر تعلن اأ�سماء الفائزين بجائزة عون للعام الدرا�سي 2018 - 2019 
•• اأبوظبي - وام:

اأع��ل��ن��ت هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي، ع��ن اأ���ش��م��اء ال��ف��ائ��زي��ن بجائزة 
املدار�س  من   2019  -  2018 الدرا�شي  للعام  املجتمعية  للخدمة  عون 
ب��رام��ج اجل��ائ��زة واأن�شطتها  امل�����ش��ارك��ة يف  واجل��ام��ع��ات وال��ف��ئ��ات الأخ����رى 

املجتمعية الأخرى.
جاء ذلك خالل حفل اأقامته الهيئة ام�س يف جامعة اأبوظبي بح�شور �شعادة 
را�شد مبارك املن�شوري نائب الأمني العام لهيئة الهالل الأحمر لل�شوؤون 
املحلية و�شعادة حممد يو�شف الفهيم نائب الأمني العام للخدمات امل�شاندة 

بالهالل الأحمر و�شعادة حمود عبداهلل اجلنيبي نائب الأمني العام لقطاع 
الت�شويق وجمع التربعات بالهيئة وعدد من مدراء مراكز الهالل الأحمر 
يف جميع اأنحاء الدولة ومندوبني عن املوؤ�ش�شات التعليمية الفائزة باجلائزة 
واأع�شاء جلنة التحكيم وعدد كبري من طلبة وطالبات املدار�س واجلامعات 

امل�شاركة يف برامج اجلائزة وامل�شرفني عليهم واأولياء اأمور الطلبة.
واأ�شار را�شد املن�شوري يف كلمة األقاها يف بداية احلفل اإىل اأن اإدارة املتطوعني 
متنوعة  تطوعية  برامج  اأطلقت  الأحمر  بالهالل  املحلية  ال�شوؤون  بقطاع 
التطوعية،  ال��ربام��ج  تلك  يف  يرغب  مل��ن  امل�شاركة  دائ���رة  تو�شيع  اأج��ل  م��ن 
اأولويات  تاأتي يف قمة  باأن برامج جائزة عون للخدمة املجتمعية  مو�شحا 

وتخلق  واجلامعات  امل��دار���س  ط��الب  من  الن�سء  ت�شتهدف  لكونها  الإدارة 
مبادرات  خالل  من  الطالب  بني  التطوعي  العمل  يف  احلر  التناف�س  روح 
مقدمة منهم تخدم املجتمع، كما ت�شمل برامج اجلائزة، املدر�شة والطالب 
املبتكر وامل�شرف الرتبوي املتميز وويل الأمر املتميز الذي يعترب الركيزة 

الأ�شا�شية جلميع هذه الفئات ولعب الدور الرئي�شي يف جائزة عون.
بالهالل  املتطوعني  اإدارة  مدير  الكعبي  حممد  را���ش��د  اأو���ش��ح  جانبه  م��ن 
الهالل  ف���رق  ع��رب  تنفيذها  ي��ت��م  ال��ت��ي  التطوعية  الأع���م���ال  اأن  الأح���م���ر، 
الإن�شانية  العالقات  توثيق  اإىل  تهدف  واجلامعات،  املدار�س  يف  الطالبي 
بني الأفراد واجلماعات وذلك لإيجاد التفاعل الأف�شل يف احلياة مل�شاعدة 

اإن�شاين  عمل  اإىل  وتوجيهها  واملادية  الب�شرية  الطاقات  وتعبئة  الآخرين 
واجتماعي يعود بالنفع على الفئات ال�شعيفة واإىل �شد الفراغ يف اخلدمات 

املجتمعية الإن�شانية املقدمة وتو�شيع قاعدتها.
واأو�شح مدير اإدارة املتطوعني اأن 276 مدر�شة على م�شتوى الدولة �شكلت 
فرق الهالل الطالبي والبالغ عددهم 6958 فرداً ، كما بلغ اإجمايل عدد 
موؤ�ش�شة   38 الدولة  م�شتوى  على  تكرميها  مت  التي  واجلامعات  املدار�س 
امل�شاركة يف  الفئات  اأف��راد  اأن عدد  اإىل  ، م�شرياً  3 جامعات  منها  تعليمية 
جائزة عون بلغ 363 �شخ�شا، كما بلغ عدد اأفراد الفئات املتميزة الفائزة 

باجلائزة على م�شتوى الدولة 11 فردا.

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي احلوثي 
الذي ا�ستهدف مطار اأبها ال�سعودي

•• اأبوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات ب�شدة الهجوم الإرهابي الذي �شنته 
ميلي�شيا احلوثي �شباح ام�س الثالثاء، وا�شتهدف مطار 
اأبها الدويل جنوب اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة، 

واأ�شفر عن اإ�شابة 9 مدنيني.
وا�شتنكرت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل - يف بيان 
ام�س- ب�شدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانني 
دليال جديدا على  واعتربته  كافة،  الدولية  والأع��راف 
املمار�شات الالاأخالقية والتوجهات العدائية والإرهابية 
اإىل  و�شعيها  اإي���ران،  م��ن  املدعومة  احل��وث��ي  مليلي�شيات 

تقوي�س الأمن وال�شتقرار يف املنطقة.
ب��ه��ذا الع���ت���داء الآث����م الذي  ون����ددت وزارة اخل��ارج��ي��ة 
�شعبها  واأمان  ال�شعودية  العربية  اململكة  اأمن  ي�شتهدف 

للجهود  وتقوي�شا  خ��ط��ريا  ت�شعيدا  ومي��ث��ل  ال�شقيق، 
املبذولة للو�شول اإىل حل �شيا�شي.

اململكة  م��ع  الكامل  ت�شامنها  الإم����ارات  دول���ة  وج���ددت 
جانب  اإىل  التام  ووقوفها  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 
وتاأييدها وم�شاندتها لها يف كل ما  اململكة،  الأ�شقاء يف 
تتخذه من اإجراءات حلماية اأمنها وا�شتقرارها، ودعمها 
التطرف  م��واج��ه��ة  ال��ت��ي تتخذها يف  ك��اف��ة  الإج�����راءات 

والإرهاب احلوثي.
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  اأم��ن  اأن  البيان  واأك���د 
اأي  واأن  يتجزاأ،  ل  كل  ال�شعودية  العربية  اململكة  واأم��ن 
تهديدا  الدولة  تعتربه  اململكة  يواجه  خطر  اأو  تهديد 

ملنظومة الأمن وال�شتقرار يف الإمارات.
العاجل  بال�شفاء  ال��وزارة عن خال�س متنياتها  واأعربت 

جلميع امل�شابني جراء هذا العمل الإرهابي.

تفاهم اإماراتي - رواندي ل�ستقدام العمالة تلبية لحتياجات القطاع اخلا�س
•• كيغايل-وام:

وقعت دولة المارات وجمهورية رواندا مذكرة 
تفاهم بهدف تعزيز تعاونهما يف جمال ا�شتقدام 
ل���دى من�شاآت  ال���روان���دي���ة  ال��ع��م��ال��ة  وت��وظ��ي��ف 

القطاع اخلا�س يف الدولة.
وق���ع امل���ذك���رة ك���ل م���ن م��ع��ايل ن��ا���ش��ر ب���ن ثاين 
الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطني ومعايل 
وزي���رة اخلدمة  فانفان  ك��اي��رياجن��وا  روان��ي��ن��دو 
جل�شة  عقب  وذل��ك  ال��روان��دي��ة  والعمل  العامة 
مباحثات عقدت يف العا�شمة الرواندية كيغايل 
وزارة  وك��ي��ل  النعيمي  ع��م��ر  ال��دك��ت��ور  بح�شور 
لالت�شال  امل�شاعد  والتوطني  الب�شرية  امل���وارد 
والعالقات الدولية وعدد من امل�شوؤولني يف كال 
اجلانبني. واأكد اجلانبان خالل جل�شة املباحثات 
حر�س البلدين ال�شديقني على تطوير التعاون 
يخدم  مب��ا  ال��ع��ام��ل��ة  ال��ق��وى  جم���ال  يف  بينهما 

امل�شالح امل�شرتكة.
وقال معايل نا�شر بن ثاين الهاملي اإن مذكرة 

التفاهم من �شاأنها التاأ�شي�س ملرحلة جديدة من 
التفاهم بني اجلانبني لتطبيق اأف�شل املمار�شات 
الرواندية  العمالة  وتوظيف  ا�شتقدام  اإط��ار  يف 
ال�شفافية يف كل  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ال��دول��ة  ل���دى 
ل�شمان  امل��وؤق��ت  التعاقدي  العمل  دورة  مراحل 

حقوق الأطراف املعنية كافة.

مذكرة  توقيع  على  تعليقه  يف   - معاليه  واأ���ش��ار 
اخلطة  اإط������ار  يف  ت���اأت���ي  اأن���ه���ا  اإىل   - ال��ت��ف��اه��م 
ال�شرتاتيجية لوزارة املوارد الب�شرية والتوطني 
�شوق  العاملني يف  لتنويع ثقافات  والتي تهدف 
املدربة  العمالة  م��ن  ال��ك��ف��اءات  وت��وف��ري  العمل 
ا�شتقدامها  مت  ال����ذي  ال��ع��م��ل  لأداء  وامل���وؤه���ل���ة 

القطاع  احتياجات  يلبي  ال��ذي  وبال�شكل  لأدائ��ه 
اخل���ا����س يف ال����دول����ة. وات���ف���ق ال���ط���رف���ان على 
من�شاآت  ل��دى  العمالة  وتوظيف  ا�شتقدام  اآلية 
حمددة  لآلية  وفقا  الدولة  يف  اخلا�س  القطاع 
ت�شمن �شفافية التعاقد يف مراحله كافة وذلك 
مب��ا يتفق م��ع ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح والإج����راءات 
واملبادىء التوجيهية املعمول بها لدى البلدين 
ل �شيما من حيث ح�شول العامل الرواندي قبل 
مغادرته بلده على عر�س عمل تف�شيلي يتطابق 
يف بنوده كافة مع عقد العمل الذي يوقع عليه 

عند و�شوله اإىل الدولة.
واأن�شطة م�شرتكة  اتفقا على تنفيذ برامج  كما 
مبا فيها برامج لتوعية العمالة الرواندية قبل 
مغادرة بلدها وبعد و�شولها اإىل دولة الإمارات 
وذلك مبا ي�شهم يف الإرتقاء مبعايري اإدارة دورة 
العمل التعاقدي املوؤقت. ون�شت املذكرة على اأنه 
يف حالة وجود نزاع بني �شاحب العمل والعامل 
الإدارة  ل���دى  ���ش��ك��وى  ت�شجيل  ي��ت��م  ال���روان���دي 

املخت�شة يف وزارة املوارد الب�شرية والتوطني .

البيت متوحد تطلق برنامج التدريب على املراقبة ال�سريرية
•• اأبوظبي-وام:

متوحد  ال��ب��ي��ت  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
املراقبة  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
ال�����ش��ري��ري��ة وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
الن�شخة الثانية من مبادرة جنوم 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ط��ب��ي،  امل�شتقبل 
ال�شحية  للرعاية  اإ�س"  بي  "يف 

وكلية فاطمة للعلوم ال�شحية.
ط����الب  خ���م�������ش���ة  اخ�����ت�����ي�����ار  ومت 
من  درا�شيا  متفوقني  اإماراتيني 
كلية فاطمة للم�شاركة يف برنامج 
ب��ح��ث��ي م��ك��ث��ف مل���دة اأ���ش��ب��وع��ني يف 
�شيمنحهم  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
على  ق��رب  عن  للتعرف  الفر�شة 
يلعبه  ال�������ذي  احل����ي����وي  ال��������دور 
البحوث  جم����ال  يف  ال��ت��م��ري�����س 
الطبية، مع الرتكيز ب�شكل خا�س 

على اأبحاث مر�س ال�شرطان.
لكل  �شيكون  ال��ربن��ام��ج،  وخ���الل 
وخطة  خ����ا�����س  م�������درب  ط���ال���ب���ة 
مو�شوعة خ�شي�شاً  لتتنا�شب مع 
التعليمية  واهتماماتها  مهاراتها 
فر�شة  منهم  يعطي  كال  ب�شكل 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ف��ه��م ���ش��ام��ل ملا 

يجري خالل مرحلة البحث.
يف  اأ�شبوعني  الطلبة  و�شيق�شي 
فيالدلفيا  يف  الأطفال  م�شت�شفى 
بن�شلفانيا،  ج��ام��ع��ة  وم�شت�شفى 
اأحدث  مبراقبة  �شيقومون  حيث 
طرق البحث التقنية وال�شريرية 
ومن ثم تنفيذ م�شروعهم البحثي 
اخلا�س ح��ول الطب وال��ع��الج يف 

الإمارات العربية املتحدة.
واع���رب ع��ب��داهلل ال��ن��ي��ادي، ع�شو 
"البيت  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
متوحد" عن �شعادته كون جمعية 

بعد  والعلوم  يوماً  التكنولوجيا 
العلمي  ال��ب��ح��ث  ���ش��ي��ل��ع��ب  ي�����وم، 
الرعاية  يف  اأه��م��ي��ة  اأك�����ر  دوراً 
للممر�شات،  و�شيكون  ال�شحية 
حا�شم  دور  الإم��ارات��ي��ات،  خا�شة 
يف ت�شهيل هذا البحث والتطوير 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
بالن�شبة  البحث مهم جداً  ..هذا 
خم�ش�س  ع������الج  ل���ت���ق���دمي  ل���ن���ا 
�شروري  اأم���ر  وه��و  مري�س  لكل 
ال�شرطان  مر�شى  لعالج  للغاية 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  يف 
واملنطقة". واأ�شاف اأن ال�شتثمار 
يف تعليم وتطوير جيل جديد من 
اأم��ر حيوي  ال�شريريني  اخل��رباء 
و�شنوا�شل  ال����دول����ة،  مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
ت�شتوعب  جديدة  برامج  اإط��الق 
يف  للم�شاعدة  ه���وؤلء  م��ن  امل��زي��د 
للرعاية  اأف�شل  م�شتقبل  ت�شكيل 
مدينة  و���ش��ت��ح��ت��وي  ال�����ش��ح��ي��ة. 
املخ�ش�شة  ال���ط���ب���ي���ة  ب���رج���ي���ل 
والتي  ال�شرطان  اأم��را���س  لعالج 
اأحدث  على  �شرير،   400 ت�شم 
الأطباء  واأم��ه��ر  الطبية  امل��ع��دات 
وال���ب���اح���ث���ني واجل�����راح�����ني ذوي 
املتخرجني من  العالية  اخلربات 
اأف�شل مراكز البحوث والأنظمة 

ال�شحية يف العامل.
اأجندة  لتطوير  املدينة  وت��ه��دف 
ب��ح��ث ���ش��ري��ري م��ت��ع��ّدد الأوج����ه 
ت���ط���وي���ر ع���الج���ات  ي�������ش���اه���م يف 
خم�ش�شة - مثل العالج بخاليا 
برنامج  من  كجزء   CAR-T
ع��الج��ي م��ن��اع��ي ���ش��ام��ل وجتارب 
�شريرية - يقّدم هنا يف الإمارات 

العربية املتحدة.
كورني�س،  داري���ل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

البيت متوحد اأ�شبحت جزءاً من 
�شناعة الرعاية ال�شحية الآخذة 
ال��ت��و���ش��ع يف دول�����ة الإم�������ارات  يف 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، وذل������ك من 
خ���الل دع���م ط��الب��ن��ا يف جمالت 
ال��ب��ح��وث ال��ط��ب��ي��ة ..م�����ش��ريا اىل 
"يف  مع  بالتعاون  اجلمعية  �شعي 
بي اإ�س" للرعاية ال�شحية وكلية 
فاطمة لتزويد الطلبة املتفوقني 
املجال  يف  والتميز  النمو  بفر�س 
الطبي، بهدف حتقيق روؤية دولة 
لعام  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
عدد  زي����ادة  يف  املتمثلة   2030
الإماراتيني  ال��ط��ب��ي��ني  امل��ه��ن��ي��ني 

اإىل 10 اآلف �شخ�س.
واأ�شاف النيادي ان مبادرة جنوم 
فائدتها  اث��ب��ت  الطبي  امل�شتقبل 
للطلبة  وال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وانعك�س ذلك على اأدائهم البحثي 
وال��ع��ل��م��ي اأث���ن���اء م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
برنامج  م����ن  الوىل  ال��ن�����ش��خ��ة 
الأعمال يف كلية وارتون بجامعة 
ب��ن�����ش��ل��ف��ان��ي��ا ..ون���ت���ط���ل���ع ل���روؤي���ة 
طالب  م��ن  متجددة  جن��اح  ق�شة 

التمري�س يف املبادرة لهذا العام.
�شم�شري  الدكتور  قال  من جانبه 
الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ف��ال��ي��ل 
وال��ع�����ش��و امل��ن��ت��دب ل���دى "يف بي 
اإن  ال�����ش��ح��ي��ة،  ل���ل���رع���اي���ة  اإ�س" 
منرب  ه���ي  "مون�شوت"  م���ب���ادرة 
مهم �شي�شاعد على ت�شريع عملية 
التنمية يف الإمارات نحو اقت�شاد 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة ..م���وؤك���دا اأن 
�شتقدم  الطبية  ب��رج��ي��ل  م��دي��ن��ة 
زمالت بحثية للم�شاعدة يف بدء 

البحوث الطبية.
تعقيد  ت����زاي����د  "مع  واأ������ش�����اف: 

للعلوم  ف���اط���م���ة  ك���ل���ي���ة  م����دي����ر 
ال�شروري  م���ن  اإن�����ه  ال�����ش��ح��ي��ة 
العاملني  ودع����م  رع���اي���ة  ل��ل��غ��اي��ة 
الرعاية  جم���ال  يف  امل�شتقبليني 
ال�������ش���ح���ي���ة يف دول�������ة الإم���������ارات 
وتزويدهم  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
يف  التميز  فر�س  واإمكانيات  بكل 
�شباب  و�شيتخرج  املهنية  حياتهم 
للعلوم  ف��اط��م��ة  كلية  م��ن  ال��ي��وم 
ناجحني  ك����ط����الب  ال�������ش���ح���ي���ة 
والكفاءات  ب���امل���ه���ارات  م���زودي���ن 
مهنيني  ل����ي����ك����ون����وا  ال������الزم������ة 
حتتاجهم  وق����������ادة  حم����رتف����ني 
الرعاية  جم�����ال  يف  الإم�����������ارات 
..مو�شحا  امل�شتقبل  يف  ال�شحية 
ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية  اأن 
عندما  املبكرة  بداياتها  منت من 
كانت تدر�س املنهاج الأ�شرتايل يف 
اإىل  وال�شحة  التمري�س  ب��رام��ج 
موافقة  ع��ل��ى  م���وؤخ���راً  ح�شولها 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  م����ن 
جديدة  حملية  مناهج  لتدري�س 
حمددة الغر�س طورها العاملون 
يف الكلية، الأمر الذي �شيزيد من 

جودة خريجيها.
ال��دك��ت��ور داري���ل لإمكانية  واأ���ش��ار 
امل�����ش��رتك��ني ب�شبب  ع���دد  ارت���ف���اع 
املقاعد  على  والتناف�س  اجل���ودة 
كلية  يتمتع طالب  املتاحة، حيث 
باأحدث  ال�شحية  للعلوم  فاطمة 
على  ويح�شلون  الطبية  امل��راف��ق 
�شريري عايل اجل��ودة يف  تدريب 
مدينة  م��ث��ل  متميزة  م��وؤ���ش�����ش��ات 

برجيل الطبية.
للعلوم  ف��اط��م��ة  ك��ل��ي��ة  اأن  ي��ذك��ر 
ككلية  ب����������داأت  ق�����د  ال�������ش���ح���ي���ة 
2006، ولكنها  متري�س يف عام 

من���ت م��ن��ذ ذل���ك احل���ني لتقدمي 
الطوارئ،  برامج �شحية حلالت 
وال�شيدلة،  الطبيعي،  وال��ع��الج 
والت�شوير  ال�شعاعي  والت�شوير 
اإطالق  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ط��ب��ي، 
عام  يف  ال��ن��ف�����س  ع���ل���م  يف  درج������ة 
تويل  بعد  تطويرها  مت   2019
مدير  من�شب  كورني�س  الدكتور 
ال��ك��ل��ي��ة. وق���ال���ت ن��ان�����ش��ي اإت�����زل، 
م���دي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ع���امل���ي لطب 
الأطفال  مب�شت�شفى  الأط���ف���ال 
يف  ع��ال��ي��اً  "نقدر  ف��ي��الدل��ف��ي��ا:  يف 
لالأطفال  فيالدلفيا  م�شت�شفى 
ع��الق��ت��ن��ا ال���ط���وي���ل���ة الأم�������د مع 
لتوفري  ونتطلع قدماً  الإم���ارات، 
لطالب  التعليمية  الفر�شة  هذه 
التمري�س يف كلية فاطمة للعلوم 
ال�شحية ..ومن خالل زمالتهم 
الطلبة  ي�����ش��ارك  ���ش��وف  العلمية، 
يف جمموعة وا�شعة من الأن�شطة 
ال���ر����ش���دي���ة م����ع مم��ر���ش��ات��ن��ا يف 
ال�شريرية  الأق���������ش����ام  خم��ت��ل��ف 
هذه  ت�شجعهم  اأن  يف  ..ون����اأم����ل 
اآفاقهم  ت��و���ش��ي��ع  ع��ل��ى  ال��ت��ج��رب��ة 
نف�س  ويف  وال�شريرية،  التعليمية 
التقنيات  على  اطالعهم  ال��وق��ت 
البحث  وم��ن��ه��ج��ي��ات  اجل����دي����دة 

املعتمدة حالياً".
الكعبي  اأم����رية  ال��ط��ال��ب��ة  وق��ال��ت 
من كلية فاطمة للعلوم ال�شحية 
ال�شوء  يلقي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  اإن 
ل  الطبي  املجال  اأن  على حقيقة 
يقت�شر على الأطباء فح�شب، بل 
الأدوار  من  العديد  على  ي�شتمل 
اللواتي  املمر�شات  الأخرى، مثل 
نتائج  حتقيق  يف  ا  اأي�شً ي�شاهمن 
رائدة يف جمال البحوث الطبية.

النائب العام يف كازاخ�ستان ي�ستقبل �سفري المارات
•• نور �سلطان-الفجر:

ا������ش�����ت�����ق�����ب�����ل م��������ع��������ايل غ������ي������زات 
ن���ورداول���ي���ت���وف ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام يف 
�شعادة  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  ج���م���ه���وري���ة 
اجلابر  اأح���م���د  حم��م��د  ال���دك���ت���ور 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���ش��ف��ري 
بالنيابة  م��ك��ت��ب��ه  يف  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
العامة يف العا�شمة الكازاخ�شتانية 
نور �شلطان بح�شور املهند�س �شامل 

�شيف الكعبي ع�شو البعثة و�شعادة 
اإدارة  مدير  كويغيلدييف  عاملجان 

التعاون الدويل بالنيابة العامة.
جلمهورية  ال���ع���ام  ال��ن��ائ��ب  اأ����ش���ار 
املتميزة  العالقات  اإىل  كازاخ�شتان 
ال���ق���ائ���م���ة ب����ني دول�������ة الإم����������ارات 
وجمهورية كازاخ�شتان والعالقات 
قيادتي  ب��ني  تربط  التي  الأخ��وي��ة 
ال�شديقني،  وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن 
بدعم  ب���ل���ده  اه��ت��م��ام  اإىل  م��ن��وه��ا 

وتطوير التعاون الثنائي مع دولة 
الإم��������ارات يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت، 
القانونية  امل���ج���الت  يف  ول���ش��ي��م��ا 

والق�شائية. 
من جانبه، عرب �شعادة ال�شفري عن 
تهانيه ملعايل النائب العام لتعيينه 
نائبا عاما جلمهورية كازاخ�شتان، 
ال�شحة  م���وف���ور  مل��ع��ال��ي��ه  م��ت��م��ن��ي��ا 
والعافية والتوفيق والنجاح يف اأداء 
ال�شفري  �شعادة  اأع��رب  كما  مهامه. 
عن تقديره ملعايل النائب العام يف 
حفاوة  على  كازاخ�شتان  جمهورية 
ال�شتقبال موؤكدا اأن دولة الإمارات 
تويل اأهمية كبرية لتطوير عالقات 
كازاخ�شتان  التعاون مع جمهورية 
امل���ج���الت مب��ا يف ذل���ك يف  يف �شتى 
والق�شائية،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  امل�����ش��ائ��ل 
اأن بعثة دولة الإمارات  اإىل  منوها 
ق�شارى  ���ش��ت��ب��ذل  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  يف 
جهدها لتعزيز هذه العالقات اإىل 

اآفاق اأرحب.

انور  ا���ش��الم   / امل��دع��و  فقد 
ع��ب��دال��وه��اب ف���راج ، م�شر   
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A18518998( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0529354007

فقدان جواز �سفر
روب���ي���ن���ه  امل�����دع�����و /  ف����ق����د 
اوغندا   ، ان���دي���رو  او����ش���ري 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )1322202B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0556083632

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

درهم مليون  تنفيذي ال�سارقة يعتمد الدفعة الثانية للم�ستفيدين من الدعم ال�سكني لعام 2019 باأكرث من 197 
•• ال�سارقة-وام: 

لإمارة  التنفيذي  املجل�س  اعتمد 
ال�شارقة خالل اجتماعه الأ�شبوعي 
�شمو  ام�����س مبكتب  ع��ق��د  ال���ذي   -
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة   - احل���اك���م 
�شلطان  ب����ن  ����ش���امل  ب����ن  ع����ب����داهلل 
القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة نائب 
الثانية  الدفعة   .. املجل�س  رئي�س 
ال�شكني  الدعم  من  للم�شتفيدين 
القرو�س  فئتي  يف   ،2019 ل�شنة 
م�شتفيدا   274 و�شملت  وامل��ن��ح، 
الفئات،  خمتلف  م��ن  وم�شتفيدة 
وبلغ عدد امل�شتفيدين من فئة املنح 
178، مببلغ  القرو�س  وفئة   96
اإجمايل وقدره 197 مليون درهم 

هيئة  ال�شحية  للرعاية  ال�شارقة 
منطقة حرة طبية.

واعتمد املجل�س اتفاقية تعاون بني 
ووزارة  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة 
بلجنة  ال���رئ���ا����ش���ة مم��ث��ل��ة  �����ش����وؤون 
�شاحب  م���ب���ادرات  تنفيذ  م��ت��اب��ع��ة 
ال����دول����ة، وتهدف  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و 
التكامل  حت��ق��ي��ق  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة 
التن�شيق  م�شتوى  ورف��ع  املوؤ�ش�شي 
الحتادية  احلكومية  اجلهات  بني 
تنفيذ  يف  ي�����ش��ه��م  مب���ا  وامل���ح���ل���ي���ة، 
ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرات  م�شاريع 
ال�شارقة،  اإم���ارة  يف  ال��دول��ة  رئي�س 
وي�شاهم  امل���ج���ت���م���ع  ي����خ����دم  مب�����ا 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
وامل�������ت�������وازن�������ة، وت�����وف�����ري اأف�������ش���ل 

اخل���ا����ش���ة ب��ال�����ش��ك��ن، وذل������ك عرب 
ت���زف لهم  ق�����ش��رية  ر���ش��ائ��ل ن�شية 
هذه الب�شرى ال�شعيدة فور اعتماد 
القرار مبا�شرة. وا�شتعر�س �شعادة 
الطنيجي  م�شبح  خليفة  املهند�س 
رئي�س دائرة الإ�شكان قوائم الدفعة 
الدعم  م��ن  للم�شتفيدين  الثانية 
واح�شائيات   ،2019 ال�����ش��ك��ن��ي 
ومناطق  مدن  ح�شب  وتوزيعاتهم 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����ش��ارق��ة،  اإم�����ارة 
بعد  ياأتي  الدفعة اجلديدة  اإعالن 
ال�شتحقاق  ���ش��روط  م��ن  ال��ت��اأك��د 
فئة  كل  ح�شب  م�شتفيد  لكل  كافة 

الدعم ال�شكني امل�شتحق لها.
املوا�شيع  وبحث املجل�س عددا من 
امل���ط���روح���ة ع���ل���ى ج������دول اأع���م���ال 

و632 األف درهم.
ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  املجل�س  ورف��ع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
�شموه  دع��م  على   ، ال�شارقة  حاكم 
العمل  يف  ال�����ش��ام��ي��ة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
ع���ل���ى ت����وف����ري ك����ل ����ش���ب���ل ال����راح����ة 
الكرمية  واحل����ي����اة  وال����ش���ت���ق���رار 
ل���ل���م���واط���ن���ني واأ������ش�����ره�����م، وذل����ك 
�شمن ا�شرتاتيجية اإمارة ال�شارقة 
وبراجمها املتوا�شلة يف العمل على 

التنمية امل�شتدامة.
وه����ن����اأ امل��ج��ل�����س امل�����ش��ت��ف��ي��دي��ن يف 
ال�شارقة  اإم��������ارة  م�����دن  خم��ت��ل��ف 
والقرو�س  امل��ن��ح  على  حل�شولهم 

اجلل�شة، واتخذ عددا من القرارات 
التي تخدم وحتقق امل�شالح وروؤية 
الإمارة يف تقدمي اأف�شل اخلدمات 
ملواطنيها والقاطنني على اأر�شها.

التنظيمي  الهيكل  املجل�س  واأق���ر 
مل���ج���ل�������س ال���������ش����ارق����ة ال���ري���ا����ش���ي، 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ا���ش��ت��ع��ر���س  ح��ي��ث 
ب���ن خ�����ادم رئي�س  ���ش��ل��ط��ان  ط�����ارق 
جل���ن���ة ال���ه���ي���اك���ل ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة يف 
الهيكل  تفا�شيل  ال�شارقة،  اإم���ارة 
اإىل  م�شريا  للمجل�س،  التنظيمي 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  اجل��دي��د  الهيكل  اأن 
الريا�شي  ال�شارقة  جمل�س  خطة 

ملواكبة وحتقيق روؤية الإمارة.
واأ����ش���در امل��ج��ل�����س ق����رار رق���م 17 
مدينة  ر�شوم  ب�شاأن   2019 ل�شنة 

لالإمارة  ال���ع���ام  ب��ال�����ش��اأن  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
بتطويرها  الكفيلة  وامل��ق��رتح��ات 

اخلدمات ل�شعب الإمارات. وتناول 
املوا�شيع  من  جملة  اأي�شا  املجل�س 

وتعزيزها واتخذ ب�شاأنها القرارات 
املنا�شبة.

ديوان حاكم عجمان ينعي خالد بن �سلطان القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة

ديوان حاكم اأم القيوين ينعي ال�سيخ خالد بن �سلطان القا�سمي جنل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقةديوان حاكم راأ�س اخليمة ينعي خالد بن �سلطان القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة

ديوان حاكم الفجرية ينعي خالد بن �سلطان القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة
•• عجمان-وام:

املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دي��وان  نعى 
الأعلى حاكم عجمان املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن 
حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الذي وافته املنية يوم 
 2019 يوليو   1 املوافق  هجرية   1440 �شوال   28 الأثنني  الأول  اأم�س 

ميالدية يف اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان :

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
)يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�شية مر�شية فادخلي يف عبادي 

وادخلي جنتي( �شدق اهلل العظيم.
بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ينعي ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 

را�شد النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ 
ال�شارقة  ال�شمو حاكم  القا�شمي جنل �شاحب  �شلطان بن حممد  بن  خالد 
اأم�س  املتحدة الربيطانية يوم  باململكة  املحتوم يف لندن  الأجل  الذي وافاه 

الأثنني 28 �شوال 1440 هجرية املوافق 1 يوليو 2019 ميالدية.
اإىل  واملوا�شاة  العزاء  ب�شادق  عجمان  حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي��وان  ويتقدم 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
 .. الكرام  القوا�شم  اآل  وعموم  وذوي��ه  الفقيد  واأه��ل  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائاًل 
جناته واأن يلهم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة واآل القوا�شم الكرام ال�شرب 

وال�شلوان .
اإم��ارة عجمان ملدة  اإع��الن احل��داد الر�شمي وتنكي�س الأع��الم يف  وق��د تقرر 

ثالثة اأيام .   اإنا هلل واإنا اإليه راجعون  

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  دي��وان �شاحب  نعى 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان 
بن حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 

القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة .
وفيما يلي ن�س البيان ال�شادر عن ديوان �شاحب ال�شمو حاكم راأ�س اخليمة 

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
)يا اأيتها النف�س املطمئنة اإرجعي اإىل ربك را�شية مر�شية فاأدخلي يف عبادي 

واأدخلي جنتي( .. �شدق اهلل العظيم .
ال�شيخ �شعود  ال�شمو  بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره ينعي ديوان �شاحب 

بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة املغفور له باإذن 
اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو 
حاكم ال�شارقة الذي وافته املنية يوم اأم�س الأول الثنني 28 �شوال 1440 

هجرية املوافق 1 يوليو 2019 ميالدية يف اململكة املتحدة.
واملوا�شاة  العزاء  ب�شادق  راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  دي��وان �شاحب  ويتقدم 
اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي واأهل الفقيد 
وذويه، وعموم اآل القوا�شم الكرام، �شائاًل اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد 
بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة 

واآل القوا�شم الكرام ال�شرب وال�شلوان .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
هذا وقد تقرر اإعالن احلداد الر�شمي وتنكي�س الأعالم يف اإمارة راأ�س اخليمة 

ملدة ثالثة اأيام.

•• اأم القيوين -وام:

نعى ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعال ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
اأم القيوين املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي 
جنل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الذي وافته املنية يوم اأم�س الول الأثنني 28 

�شوال 1440 هجرية املوافق 1 يوليو 2019 ميالدية يف اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان ال�شادر عن الديوان:

 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم 
عبادي  يف  فاأدخلي  مر�شية  را�شية  ربك  اإىل  ارجعي  املطمئنة  النف�س  اأيتها  )يا 

وادخلي جنتي( �شدق اهلل العظيم.
بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وقدره .. ينعي ديوان �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن 

تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  القيوين  اأم  الأعلى حاكم  املجل�س  املعال ع�شو  را�شد 
ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور 
وافته  ال��ذي  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان 

املنية اأم�س .
ويتقدم ديوان �شاحب ال�شمو حاكم اأم القيوين باأحر التعازي و�شادق املوا�شاة اإىل 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة واإىل اأ�شرة الفقيد.
تغمد اهلل الفقيد العزيز بوا�شع رحمته ور�شوانه وا�شكنه ف�شيح جناته واألهم اآله 

وذويه ال�شرب وال�شلون .. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .
هذا وقد تقرر اإعالن احلداد الر�شمي يف اإمارة اأم القيوين وتنكي�س الأعالم ملدة 

ثالثة اأيام.

•• الفجرية - وام:

املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد  ال�شيخ حمد  ال�شمو  دي��وان �شاحب  نعى 
ال�شيخ خالد بن �شلطان  ب��اإذن اهلل تعاىل  الأعلى حاكم الفجرية املغفور له 
املنية  ال�شارقة الذي وافته  بن حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم 
يوم اأم�س الأول الثنني 28 �شوال 1440 هجرية املوافق 1 يوليو 2019 

ميالدية يف اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان : ب�شم اهلل الرحمن الرحيم .. 

)يا اأيتها النف�س املطمئنة ارجعي اإىل ربك را�شية مر�شية فادخلي يف عبادي 
وادخلي جنتي( .. �شدق اهلل العظيم.

ال�شيخ حمد  ال�شمو  دي��وان �شاحب  بقلوب موؤمنة بق�شاء اهلل وق��دره ينعي 
باإذن  له  املغفور  الفجرية،  الأعلى حاكم  املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد 

اهلل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم 
ال�شارقة الذي وافاه الأجل املحتوم يف لندن باململكة املتحدة الربيطانية يوم 
 2019 يوليو   1 املوافق  هجرية   1440 �شوال   28 الثنني  الأول  اأم�س 

ميالدية.
اإىل  واملوا�شاة  العزاء  ب�شادق  الفجرية  ال�شمو حاكم  دي��وان �شاحب  ويتقدم 
املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
 .. الكرام  القوا�شم  اآل  وعموم  وذوي��ه  الفقيد  واأه��ل  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  �شائال 
جناته واأن يلهم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة واآل القوا�شم الكرام ال�شرب 

وال�شلوان .
وقد تقرر اإع��الن احل��داد الر�شمي وتنكي�س الأع��الم يف اإم��ارة الفجرية ملدة 

ثالثة اأيام .      اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 

ال�سحة ت�سارك يف كوجنر�س التمري�س العاملي ب�سنغافورة
•• �سنغافورة-وام:

ووقاية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  ���ش��ارك��ت 
امل��م��ث��ل لدولة  ال��وف��د  امل��ج��ت��م��ع يف 
جمل�س  ك��وجن��ر���س  يف  الإم��������ارات 
 2019 ل�شنة  العاملي  التمري�س 
يف  الأول  اأم���������س  اخ���ت���ت���م  ال�������ذي 

�شنغافورة.
املمثلني  ال�����وزارة ع���دد  وت�����ش��درت 
الذي   - الكوجنر�س  يف  امل�شاركني 
ا�شتمر خم�شة اأيام - من خالل 6 
اللجنة  من  معتمدة  بحثية  اأوراق 
تقدميها  مت  ل��ل��ك��وجن��ر���س  ال��ع��ل��ي��ا 
مواطنات  مم���ر����ش���ات  ق���ب���ل  م����ن 
من  ر�شميات  كمتحدثات  �شاركن 
�شاركت  ع��م��ل  ورق�����ات   10 اأ����ش���ل 
املواطنة  التمري�شية  ال��ك��وادر  بها 
الأبحاث  �شمن  الم����ارات  ب��دول��ة 

التمري�شية يف الكوجنر�س.
التي  البحثية  الأوراق  وت��ن��اول��ت 
الكوجنر�س  يف  املمر�شات  قدمتها 
ودرا�شات  ح��ي��وي��ة  م��وا���ش��ي��ع  ع���دة 
دعم  ت�شمنت  خمتلفة  ب��ع��ن��اوي��ن 
و�شيلة  ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
ال�شحية  ال�شيا�شات  على  للتاأثري 
والر�شا الوظيفي لدى املمر�شات 
يف مراكز الرعاية ال�شحية الأولية 
بتاأثري  الأم�����ه�����ات  وع�����ي  وم������دى 
الأطفال  �شحة  على  التكنولوجيا 
ودمج ما ي�شمى بالرعاية املوجهة 
ال�شحية  الرعاية  بخطة  لالأ�شرة 
حتديد  وتاأثري  لالأطفال  املقدمة 
للمتعلم  امل��ف�����ش��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  من���ط 
التطوير  ب���رام���ج  ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 
املهني اخلا�شة بالكادر التمري�شي 
مر�شى  من  واملمار�شات  واملعرفة 
ال�����ش��ك��ري م��ن ال��ن��وع ال��ث��اين نحو 

منع امل�شاعفات.
البلو�شي  �شمية  الدكتورة  واأ�شارت 
بالوزارة  التمري�س  اإدارة  مديرة 

التمري�س  مهنة  جاذبية  لتعزيز 
الأجندة  م��ت��ط��ل��ب��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 
ال��وط��ن��ي��ة ل��دول��ة الإم������ارات حيث 
مهنة  ومت����ك����ني  ت���ق���دي���ر  ي�����ش��ه��م 
القوى  اأف��راد  باقي  التمري�س مع 
ال�شيا�شات  ب����ن����اء  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
حجزت  بعدما  الوطنية  ال�شحية 
مرموقة  مكانة  التمري�س  مهنة 
ال�شرتاتيجية  امل����ه����ن  ����ش���م���ن 
الرعاية  ن���ظ���م  يف  وال���رئ���ي�������ش���ي���ة 
مهما  دورا  تلعب  حيث  ال�شحية 
وحيويا يف دعم التغطية ال�شحية 

ال�شاملة.
تركيز  اإىل  ال���ب���ل���و����ش���ي  ون����وه����ت 
الأبحاث املعرو�شة يف الكوجنر�س 
امل�شتقبلي  التطور  ا�شتك�شاف  على 
التمري�شية  ال���رع���اي���ة  خل���دم���ات 
روؤية م�شتقبلية  تكوين  لت�شهم يف 
ال�شرتاتيجية  اجل��������دوى  ع����ن 
ومدى  والقبالة  التمري�س  ملهنة 
بهدف  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل  ا����ش���ت���ع���داده���ا 
تعزيز مهارات الكوادر التمري�شية 
التغريات  اإح����داث  م��ن  ومتكينها 

جمل�س  ك�����وجن�����ر������س  اأن  اإىل 
ال��ت��م��ري�����س ال��ع��امل��ي مي��ث��ل فر�شة 
للممر�شني واملمر�شات للم�شاركة 
يف ط��رح وع��ر���س الأب��ح��اث ون�شر 
وال�شحية  ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة  امل��ع��رف��ة 
تعزيز  يف  ي�����ش��ه��م  م���ا  ال�����ش��ل��ة  ذات 
التمري�شية بني  والثقافة  املعرفة 
اإىل  ..لف��ت��ة  التمري�شية  ال��ك��وادر 
اأن دولة الإمارات �شت�شت�شيف هذا 
الكوجنر�س العاملي يف �شنة 2021 
وفر�شة  عامليا  حدثا  يعد  وال���ذي 
لال�شتفادة  التمري�شية  ل��ل��ك��وادر 
على  املبنية  املمار�شات  اأف�شل  من 
ال��رباه��ني والأدل���ة حيث يعد هذا 
املوؤمترات  اأه���م  اأح���د  ال��ك��وجن��ر���س 
اخلربات  ت�شتقطب  التي  العاملية 
ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة م����ن ك���اف���ة اأن���ح���اء 

العامل.
بخربات  الرت�����ق�����اء  اأن  واأك���������دت 
الكفاءات التمري�شية املواطنة من 
خالل امل�شاركة يف املحافل العاملية 
املتخ�ش�شة ميثل قوة دافعة لدعم 
الوطنية  امل��ب��ادرة  اأه����داف  حتقيق 

الرعاية  ن��ظ��م  يف  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�شحية.

البحثية  ال����ورق����ة  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
ال�����ق�����ي�����ادات  "بدعم  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
على  للتاأثري  و�شيلة  التمري�شية 
املبادرات  ال�شحية"  ال�����ش��ي��ا���ش��ات 
التي اأطلقتها دولة الإمارات لدعم 
ال��ت��م��ري�����ش��ي��ة ومتكني  ال���ق���ي���ادات 
فعال  دور  ل��ع��ب  م���ن  امل���م���ر����ش���ات 
ال�شحية  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
وال���ت���اأث���ري ع��ل��ي��ه��ا ..ب��ي��ن��م��ا وفرت 
لدى  ال��وظ��ي��ف��ي  "الر�شا  ورق�����ة 
الرعاية  م����راك����ز  يف  امل���م���ر����ش���ات 
راأ�س  مبنطقة  الأول��ي��ة  ال�شحية 
ب�شاأن  م��ه��م��ة  م��ع��ل��وم��ات  اخل��ي��م��ة 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��وام��ل 
امل��رت��ب��ط��ة مب�����ش��ت��وى ال��ر���ش��ا بني 
..بالإ�شافة  ال��ت��م��ري�����ش��ي  ال���ك���ادر 
�شرورة  تت�شمن  ت��و���ش��ي��ات  ل��ع��دة 
والقادة  ال�شيا�شات  �شانعي  التزام 
املمار�شني بو�شع خطط و�شيا�شات 
وزي���ادة  امل��م��ر���ش��ني  ع��ل��ى  للحفاظ 

الر�شا الوظيفي لديهم.

لقاء تن�سيقي بني مبادرات حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية وموؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية

بحث اآفاق التعاون لتعزيز مكانة الإمارات الرائدة عامليا يف العمل الإن�ساين 
•• دبي-وام:

من  وف��دا  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة  ا�شتقبلت 
دبي  يف  الرئي�شي  مبقرها  والإن�����ش��ان��ي��ة  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  زاي���د  موؤ�ش�شة 
العمل  جم��الت  خمتلف  يف  املوؤ�ش�شتني  بني  امل�شرتك  التعاون  اآف��اق  لبحث 
اخلريي والإن�شاين، خ�شو�شا ن�شر التعليم وتر�شيخ قيم الت�شامح واجلوائز 

التقديرية لالأعمال الإن�شانية.
وناق�س الوفد الزائر الذي تراأ�شه حممد �شعيد القبي�شي، م�شت�شار موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  مع  الثنائي  التعاون  اإمكانات  والإن�شانية،  اخلريية  لالأعمال  زايد 
مبادرات حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية لتحقيق مزيد من النمو للعمل 
الق�شايا  الإم���ارات يف خمتلف  ال��ذي ت�شطلع به دول��ة  اخل��ريي والإن�شاين 

الإن�شانية امللحة حمليا وعامليا.
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  "مبادرات  وبرامج  م�شاريع  على  الوفد  واطلع 
قطاعات  خم�شة  �شمن  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  تنفذها  ال��ت��ي  العاملية" 
وامل�شاعدات  وامل���ر����س،  ال��ف��ق��ر  وم��ك��اف��ح��ة  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  ه��ي  رئي�شية 
كما  وال��ري��ادة.  امل�شتقبل  وابتكار  املجتمعات،  ومتكني  والإغاثية،  الإن�شانية 
"مدر�شة"  العربي ملن�شة  املحتوى  التعاون يف تعزيز  الطرفان فر�س  بحث 
من�شة  كاأكرب  العاملية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  اأطلقتها  التي 
تعليمية اإلكرتونية متاحة جمانا لأكر من 50 مليون طالب عربي، ودعم 
ف�شال  قرية،   1000 يف  بالإنرتنت  الت�شال  دون  حمتواها  توفري  حلول 
عن فر�س امل�شاهمة يف املبادرات اخلا�شة بعام الت�شامح واجلوائز التي تكرم 

العمل الإن�شاين.
وقال �شعادة �شعيد العطر، الأمني العام امل�شاعد يف موؤ�ش�شة مبادرات حممد 
يف  الوطنية  موؤ�ش�شاتنا  بني  اجلهود  "ت�شافر  العاملية:  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
جمال العمل اخلريي والإن�شاين يعزز مكانة دولة الإمارات عامليا يف تقدمي 
مل�شرية  ا�شتكمال  الهادفة،  املبادرات اخلريية  واإط��الق  الإن�شانية  امل�شاعدات 
�شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  دعائمها  اأر�شى  التي  الإن�شاين  العطاء 
واملوؤ�ش�شات اخلريية  الر�شيدة  القيادة  وتوا�شلها  ثراه،  اهلل  نهيان طيب  اآل 
الحتياجات  تلبي  م�شتدامة  وخريية  تنموية  م�شاريع  ب��اإط��الق  الوطنية 
الكرمي  العي�س  حتقق  التي  احلياة  بجودة  وترتقي  للمجتمعات  الأ�شا�شية 
زايد  موؤ�ش�شة  م��ع  التن�شيقي  " ل��ق��اوؤن��ا  مكان." واأ���ش��اف:  ك��ل  يف  لالإن�شان 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية فر�شة لبحث خمتلف اأ�شكال تعزيز التعاون 
فيما بيننا وتن�شيق اجلهود والأهداف وا�شت�شراف م�شتقبل العمل اخلريي 
والإن�شاين امل�شتدام الذي يعود باخلري والتنمية والزده��ار على املجتمعات 
الأ�شد حاجة." من جانبه قال حممد �شعيد القبي�شي، م�شت�شار موؤ�ش�شة زايد 

لالأعمال اخلريية والإن�شانية: "تاأتي هذه الزيارة بهدف التن�شيق والتعاون 
لدفع عجلة العمل اخلريي والن�شاين يف الدولة ولتبادل اخلربات خا�شة 
يف جمال ن�شر املعرفة والتعليم، واإننا نعتز بهذا التعاون مع موؤ�ش�شة مبادرات 
التنموية  امل�شاريع  العاملية �شمن جمموعة من  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 

الهادفة اإىل متكني املجتمعات يف العديد من دول العامل".
واأ�شاف القبي�شي: " اننا نفخر باأن حتتل دولة الإمارات حتت قيادة �شاحب 
اهلل"،  "حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" واأخيه �شاحب ال�شمو 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
للقوات امل�شلحة، مراكز ال�شدارة العاملية يف العمل الإن�شاين، م�شريا اإىل اأن 
موؤ�ش�شة زايد لالأعمال اخلريية والإن�شانية توا�شل العمل الدوؤوب لتحقيق 
�شمو  قيادة  حتت  وذل��ك  العامل،  م�شتوى  على  الن�شاين  العمل  يف  مهمتها 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ عمر بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب 

اخلريية والإن�شانية" .
اأمريي  مبر�شوم  والإن�شانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  زاي��د  موؤ�ش�شة  وتاأ�ش�شت 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  مكرمتها  و�شاحب  موؤ�ش�شها  يد  على  1992م  عام 
بن �شلطان اآل نهيان " طيب اهلل ثراه " الذي خ�ش�س لها وقفا بلغ مليار 
اخلريية  والفعاليات  والأن�شطة  امل�شاريع  على  ريعه  ليعود  اأمريكي  دولر 
ا�شتثمار مواردها  املوؤ�ش�شة على  الدولة وخارجها، وتعمل  والإن�شانية داخل 
يف تنفيذ م�شاريع وبرامج م�شتدامة تعنى بتح�شني جودة اخلدمات ال�شحية 
مب�شتويات  لالرتقاء  �شعيا  النامية،  ال��دول  يف  التحتية  والبنى  والتعليمية 

احلياة الجتماعية والقت�شادية فيها.
تاأ�ش�شت يف  العاملية قد  اآل مكتوم  وكانت موؤ�ش�شة مبادرات حممد بن را�شد 
اأطلقها  التي  وامل��ب��ادرات  املوؤ�ش�شات  لكل  لتكون مظلة جامعة   2015 العام 
اأكر من  اآل مكتوم، خالل  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  ورعاها �شاحب 
 1400 م��ن  واأك���ر  موؤ�ش�شة   33 اإىل  ع��دده��ا  ي�شل  وال��ت��ي  ع��ام��ا،  ع�شرين 
�شخ�س حول  69 مليون  اأكر من  ي�شتفيد منها  اإن�شاين  مبادرة وم�شروع 
العمل  وتفعيل  وت��ع��زي��زه��ا  اجل��ه��ود  خمتلف  تن�شيق  بغية  وذل���ك  ال��ع��امل، 
التحديات  لأب���رز  الت�شدي  يف  ي�شهم  مب��ا  وماأ�ش�شته  وت��ط��وي��ره  الإن�����ش��اين 
الفرتة  واإقليميا ودوليا، وجنحت خالل هذه  املجتمعية والتنموية، حمليا 
يف تر�شيخ مكانتها و�شط املنظمات الإن�شانية الإقليمية والدولية، من خالل 

ت�شدرها العديد من الربامج والأن�شطة واحلمالت الإغاثية.

وزارة �سوؤون الرئا�سة تنعي خالد بن �سلطان 
القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة

•• اأبوظبي-وام:

له  املغفور  والأ�شى  ببالغ احلزن  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  تنعي 
باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد القا�شمي 
اأم�س  املنية  الذي وافته  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  جنل �شاحب 

الأول يف اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان ال�شادر عن وزارة �شوؤون الرئا�شة ..

 ب�شم اهلل الرحمن الرحيم ..
اإىل ربك را�شية مر�شية  اإرجعي  النف�س املطمئنة  اأيتها  " يا 

فاأدخلي يف عبادي واأدخلي جنتي " .. �شدق اهلل العظيم .
ب��ق��ل��وب م��وؤم��ن��ة ب��ق�����ش��اء اهلل وق����دره ي��ن��ع��ي ���ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�شيخ خالد بن �شلطان بن حممد 
القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة، داعيا اهلل عز 

وجل اأن ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله ال�شرب ال�شلوان.
واأمر �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة بتنكي�س الأعالم يف الدولة 

واإعالن احلداد ملدة ثالثة اأيام .
  اإنا هلل واإنا اإليه راجعون .

ديوان حاكم ال�سارقة ينعي خالد بن �سلطان القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة
•• ال�سارقة-وام:

بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  دي��وان  نعى 
ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
�شلطان بن  ال�شيخ خالد بن  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور 
ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  جن��ل  القا�شمي  حممد 
�شوال   28 الأث��ن��ني  الأول  اأم�س  ي��وم  املنية  وافته  ال��ذي 
يف  ميالدية   2019 يوليو   1 املوافق  هجرية   1440

اململكة املتحدة.
وفيما يلي ن�س البيان :

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

را�شية  رب���ك  اإىل  ارج��ع��ي  املطمئنة  النف�س  اأي��ت��ه��ا  )ي���ا 
اهلل  �شدق  جنتي(  وادخ��ل��ي  عبادي  يف  فادخلي  مر�شية 

العظيم.
�شاحب  دي��وان  ينعى  وق��دره  اهلل  بق�شاء  موؤمنة  بقلوب 
القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
باإذن  ل��ه  املغفور  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
القا�شمي جنل  �شلطان بن حممد  بن  ال�شيخ خالد  اهلل 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الذي وافاه الأجل املحتوم 
الأول  اأم�س  ي��وم  الربيطانية  املتحدة  باململكة  لندن  يف 
يوليو   1 امل��واف��ق  هجرية   1440 ���ش��وال   28 الأث��ن��ني 

ميالدية.  2019

ب�شادق  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  دي���وان  ويتقدم 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي واأه����ل ال��ف��ق��ي��د و ذوي���ه، 
وعموم اآل القوا�شم الكرام، �شائاًل اهلل العلي القدير اأن 
يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن 
يلهم �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة واآل القوا�شم الكرام 

ال�شرب وال�شلوان .. واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
هذا وقد تقرر اإعالن احلداد الر�شمي وتنكي�س الأعالم 
يف اإمارة ال�شارقة ملدة ثالثة اأيام اعتباراً من وقت و�شول 
جثمان الفقيد وال�شالة عليه، و�شوف يتم الإعالن عن 

و�شول جثمان الفقيد وال�شالة عليه يف وقت لحق.
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية وفاطمة بنت هزاع الثقافية تتفقان لإطالق مبادرات م�سرتكة

•• دبي-وام: 

اأبرمت وزارة الرتبية والتعليم وموؤ�ش�شة فاطمة بنت هزاع الثقافية، 
الطرفني،  بني  والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف  تفاهم  مذكرة 
�شواء  امل�شرتكة  التفاعلية  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  اط���الق  يخ�س  فيما 
اأمناط جديدة من التعلم، مبا ي�شهم  الثقافية والتعليمية، وتكري�س 
نه�شة  يف  ت�شهم  واإب��داع��ي��ة  ومتمكنة  مثقفة  معرفية  اأج��ي��ال  بناء  يف 
الإبداعية  الكتابة  الت���عاون يف جمال  اأط����ر  وتع����زيز  وتق���دمه  وطنها 
يزيد عن  ما  ال���وزارة على  الم��ارات��ي��ة، وح�شول  املدر�شة  ل��دى طلبة 
اإ�شدارا �شوف ت�شتفيد منها يف تعزيز امل�شادر التعليمية للمواد   150

الدرا�شية.

�شهد توقيع املذكرة معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية 
الوكيل  اليحيائي  حممد  حمد  �شعادة  ال���وزارة  عن  ووقعها  والتعليم 
املدير  بربر  مي�شون  املوؤ�ش�شة  وعن  والتقييم،  املناهج  لقطاع  امل�شاعد 

التنفيذي، وذلك يف ديوان الوزارة باأبوظبي.
املثمر  للتعاون  امتداد  هي  املذكرة  اأن  احلمادي،  ح�شني  معايل  واأك��د 
واملتوا�شل والبناء مع موؤ�ش�شة فاطمة بنت هزاع الثقافية، التي تعنى 
والتعليمية يف جمالت  الثقافية  والربامج  واملبادرات  الدعم  بتقدمي 
بغر�س  للطلبة  املوجهة  املجتمعي،  التفاعل  بجانب  وال��ف��ن،  الأدب، 
معارفهم  وبناء  طلبتنا  �شقل  يف  ت�شهم  التي  البيئات  اأف�شل  تكري�س 

وتو�شيع مداركهم وجتذير املوهبة.
الرتبية  وزارة  جهود  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي  ال�شراكة  ه��ذه  اإن  معاليه  وق��ال 

والتعليم الرامية اإىل تعزيز اأمناط التعلم وم�شادرة وحتقيق التعاون 
والتن�شيق مع موؤ�ش�شات الدولة التي تهتم بالطلبة، وتقدم لهم ق�شطاً 
وافراً من املعرفة والتعلم، وهو بدوره ما ي�شهم يف ت�شريع وترية العمل 
والجناز نحو بناء اأجيال مهارية وم�شوؤولة بهوية اإماراتية ومواطنة 
واملقومات  املبادرة  زمام  الفعال، ومتتلك  التوا�شل  ق��ادرة على  عاملية، 
القيادة  ب��ه  وجهت  ال��ذي  ال�شيء  وه��و  الطليعة،  يف  منها  جتعل  التي 
امل�شتقبل، وال�شتثمار احلقيقي  الر�شيدة باعتبار طلبتنا و�شبابنا هم 
�شرورة  اليوم  اأ�شبحت  وق��درات،  اإمكانات  من  ميتلكونه  مبا  للدولة، 
ومطلبا وطنيا نعول عليه يف تعزيز املكت�شبات ونه�شة الوطن وريادته 

وتقدمه على خمتلف ال�شعد واملجالت.
واأكد وزير الرتبية والتعليم، اأن جمالت التعاون مع املوؤ�ش�شة كثرية 

للطلبة،  ملهمة  حم��ط��ات  ت��وف��ري  خ��ان��ة  يف  ت�شب  وك��ل��ه��ا  ومت�شعبة، 
وميولهم  مهاراتهم  وتعزيز  اخل��الق��ة  الطاقات  ه��ذه  يف  لال�شتثمار 
وابداعاتهم من خالل جوانب اثرائية ت�شقلها وتنميها، وهذا الأمر 
معريف  جيل  اأ�شا�شه  م�شرق  مل�شتقبل  يوثق  كونه  مبكان  الأهمية  من 

مبدع ومبتكر وملهم.
"نحن موؤ�ش�شة ثقافية ت�شعى لدعم  من جانبها قالت مي�شون بربر: 
امل�شوؤولية  هذه  باأن  ونوؤمن  وفنيا،  وثقافيا  فكريا  ال�شبابية  الطاقات 
تقع على عاتقنا جميعا وعلينا ان نعمل �شويا من اجل نه�شة الوطن 
اىل  ونتطلع  �شحيح  والعك�س  للمجموعة  جن��اح  هو  الفرد  جن��اح  لن 
اىل  ت�شيف  التي  مبادراتنا  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  م��ع  التعاون 

ح�شيلة الطالب الفكرية واإدراكهم للق�شايا العاملية.

خليفة الإن�سانية تتلقى دعما من  اأبوظبي التجاري
•• اأبوظبي-وام:

الإن�شانية  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  موؤ�ش�شة  ت�شلمت 
التجاري  اأبوظبي  األف درهم من بنك   500 تربعا ماليا بقيمة 
لدعم امل�شاريع واملبادرات التي تنفذها على ال�شاحة املحلية. واأ�شاد 
�شعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية - خالل ا�شتقباله الدكتور جمدي 
عبداملهدي مدير اإدارة العالقات اخلارجية واأنغام �شعالن من بنك 
اأبوظبي التجاري - بتجاوب البنك الدائم مع م�شاريع ومبادرات 
املوؤ�ش�شة .. م�شريا اإىل اأن البنك يوا�شل تقدمي دعمه وم�شاندته 
واأبرزها م�شروع  الإن�شانية  وبراجمها  املختلفة  املوؤ�ش�شة  لأن�شطة 

من  ع��دد  م��ع  �شنويا  املوؤ�ش�شة  تنفذه  ال��ذي  ال�شائم"  "اإفطار 
اعتزازه  عن  اخل��وري  واأع��رب  الإ�شرتاتيجيني.  والرعاة  ال�شركاء 
بال�شراكة الإن�شانية مع بنك اأبوظبي التجاري كونه اأحد البنوك 
ال��دول��ة وذل��ك م��ن خ��الل تقدميه ملجموعة متنوعة  ال��رائ��دة يف 
ومتكاملة من اخلدمات امل�شرفية املتطورة والأن�شطة املتميزة يف 

املجالت كافة ومن بينها اجلانب الإن�شاين.
 من جانبه قال الدكتور جمدي عبداملهدي اإن اإدارة بنك اأبوظبي 
التجاري مع موظفيه كافة يحر�شون على دعم موؤ�ش�شة خليفة 
الإن�شانية وم�شاندة جهودها .. معربا عن تقدير البنك لالأعمال 
املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  والتنموية  الإغاثية  وامل�شاعدات  الإن�شانية 

على ال�شاحتني املحلية والدولية.

�سرطة عجمان تطلق اخلدمة الذكية لت�ساريح اجلنائز
•• عجمان-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة عجمان خدمة "ت�شاريح 
وذلك  ال��ذك��ي  عجمان  �شرطة  تطبيق  ع��رب  اجلنائز" 
املتمثل  ال�شرتاتيجي  الداخلية  وزارة  لهدف  حتقيقاً 

يف تعزيز ر�شا اجلمهور حول اخلدمات املقدمة.
مدير  املطرو�شي  �شيف  اهلل  عبد  العقيد  �شعادة  وق��ال 
ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  يف  ال�شرطية  العمليات  ع��ام 
الذكية  اجلنائز  ت�شاريح  خ��دم��ة  اإط���الق  اإن  عجمان 
اخلدمات  يف  الذكي  التحول  تعزيز  اإط��ار  �شمن  ج��اء 
الإجراءات  املتوفى من  املقدمة، والتخفيف على ذوي 

وما يتم ا�شتغراقه من وقت للح�شول على الت�شريح، 
للجنائز  ع��ج��م��ان  وخ��دم��ة  ال�����ش��رط��ة  ب��ني  بالتن�شيق 

ودائرة البلدية.
واأ�شاف اأن هذه اخلدمة هي الأوىل من نوعها يف دولة 
الإمارات، حيث ا�شتطاعت �شرطة عجمان من خاللها 
تقلي�س الوقت املراد ل�شتخراج الت�شريح من �شاعات 

اإىل دقائق معدودة عرب التطبيق الذكي.
واأو�شح اأن �شرطة عجمان ت�شعى للتن�شيق مع القيادات 
ت�شريح  على  احل�شول  لت�شهيل  الدولة  يف  ال�شرطية 
اجلنازة يف حال كانت الوفاة يف اإمارة واجلنازة يف اإمارة 
اأخرى، كما ت�شهل على ذوي املتوفى خارج حدود الدولة 

عدم  ل�شمان  دق��ائ��ق  خ��الل  الت�شريح  على  احل�شول 
تاأخر دخوله اإىل الدولة، م�شيداً بجهود القائمني على 

خدمة عجمان للجنائز وتعاونهم يف تنفيذ اخلدمة.
اإبراهيم الظفري مدير  ال�شيد ناجي  من جانبه عرب 
وامتنانه  �شكره  ج��زي��ل  ع��ن  للجنائز  عجمان  خ��دم��ة 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  واإدارة  عجمان  ل�شرطة 
ال��ذك��ي، موؤكداً  التطبيق  ع��رب  ه��ذه اخل��دم��ة  لإجن���از 
خدمة  على  القائمني  على  والوقت  اجلهد  توفر  اأنها 
عجمان للجنائز وذوي املتوفى على حد �شواء، متمنياً 
لهم مزيدا من التقدم والتميز يف تعزيز الأمن واإ�شعاد 

اأفراد املجتمع.

�سيف بن زايد ي�سهد اختتام التمرين الأول للتحالف الأمني الدويل 
•• اأبوظبي-وام: 

�شهد الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
 2019 ال��دويل  الأم��ن��ي  للتحالف  الأول  التمرين  اختتام  الداخلية  وزي��ر 
-ISALEX19 الذي ا�شت�شافته وزارة الداخلية مب�شاركة 50 ممثل عن 

جهات اإنفاذ القانون من الدول التي ُت�شكل التحالف الأمني الدويل.
التمرين  ع��ن  مللخ�س  امل�شاركة  الفنية  ال��ف��رق  روؤ���ش��اء  م��ن  �شموه  وا�شتمع 
وحتليل موجز النتائج واخلطط التي تو�شل اإليها اخلرباء امل�شاركون يف هذا 
افرتا�شية حيث  دول��ة  اأمني كبري يف  �شيناريو حلدث  القائم على  التمرين 

عملت الفرق امل�شاركة على التعامل املحرتف بروح الفريق الواحد .
التمرين حيث �شاهد ما يقوم به اخلرباء  كما اطلع �شموه على جانب من 
املجتمعون والفرق الفنية من جمع وا�شتدلل وحتليل للمعلومات ملواجهة 
التمرين، حيث تتبادل  اأ�شا�س  احلدث الأمني الفرتا�شي الذي يقوم عليه 

مع  التعامل  يف  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل  ح��ول  اخل��ربات  املخت�شة  الفرق 
ال�شيناريو الفرتا�شي. واأعرب الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
مثل  الق�شوى من  ال�شتفادة  متمنياً  امل�شاركني،  لكافة  وتقديره  �شكره  عن 

هذه التمارين التي تعزز العمل الدويل امل�شرتك يف جمابهة اجلرمية.
ح�شر ختام التمرين الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية و 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم نائب رئي�س ال�شرطة والأمن العام بدبي 
اللواء  و  الداخلية  وزارة  عام  مفت�س  الري�شي  نا�شر  اأحمد  الدكتور  واللواء 
امل�شاندة  واخلدمات  للموارد  امل�شاعد  الوكيل  ال�شام�شي  مبارك  على  �شامل 
القادة  و  ال��وق��ائ��ي،  الم��ن  ع��ام  مدير  ال�شريفي  مكتوم  عبدالعزيز  وال��ل��واء 
العامون لل�شرطة بالدولة و املدراء العامون و عدد كبري من ال�شباط بوزارة 
الداخلية والقوات امل�شلحة وروؤ�شاء واأع�شاء وفود الدول امل�شاركة يف التمرين 

وعدد من اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي .
اأمني يف  وكان التمرين قد ا�ُشتكمل و�شط ال�شيناريو املتمثل بوجود تهديد 

بلد افرتا�شي، حيث مت التو�شل للحلول بعد �شل�شلة كبرية من الإجراءات 
ميدانية  فرق  فيها  مبا  الفرق  كافة  وا�شراك  املعلومات  وتبادل  والعمليات 

و�شوًل للتعامل املهني املحرتف مع احلدث الأمني.
وعملت الفرق يف تناغم يف غرف العمليات املعدة واملجهزة خ�شي�شاً للتمرين، 
اخلطط،  وف��ق  احل��دث  ه��ذا  مع  للتعامل  الأمنية  املمار�شات  اأف�شل  لإيجاد 
وب�شورة من�شجمة ومت تنفيذ املطلوب وفق روؤية اأمنية قائمة على ال�شتعداد 
والتعامل ال�شحيح مع احلدث. ومت درا�شة التمرين واأهم الدرو�س امل�شتفادة 
العمل  جم��الت  يف  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل  واعتماد  تطوير  لغايات  منه 
ملواجهة اجلرمية  امل�شرتك  العمل  اأهمية  التمرين  واأك��د  وال�شرطي  الأمني 
العابرة للحدود و�شرورة التن�شيق العاملي وبناء التحالفات وتو�شيعها للعمل 

�شوية من اأجل عامل اأف�شل ومبا يخدم الب�شرية والإن�شانية.
/ ال���دويل  الأم��ن��ي  للتحالف  الأول  التمرين  يف  امل�����ش��ارك��ة  ال��وف��ود  زارت  و 
الزيارة  ال��وف��ود  وا�شتهلت  الكبري  زاي��د  ال�شيخ  جامع   /ISALEX19

اأخ�شائيي اجلولت  اأحد  بجولة يف قاعات واأروقة اجلامع ا�شطحبهم فيها 
للتعاي�س  الداعية  احل�شارية  اجل��ام��ع  ر�شالة  على  اطلعوا  حيث  الثقافية 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  وقيم  م��اآث��ر  م��ن  املنبثقة  الآخ���ر  على  والن��ف��ت��اح  والت�شامح 
التعريف  الكبري يف  زايد  ال�شيخ  الذي يقوم به مركز جامع  الكبري  وال��دور 
خمتلف  ب��ني  احل�شاري  التوا�شل  وتعزيز  ال�شمحة،  الإ�شالمية  بالثقافة 

الثقافات وال�شعوب حول العامل.
التي  الإ�شالمية  العمارة  فنون  وبديع  اجلامع  جماليات  على  تعرفوا  كما 
ما  واأروع  فريدة  وم��ا يحوي من مقتنيات  زواي���اه،  بو�شوح يف جميع  جتلت 
جادت به احل�شارة الإ�شالمية على مر الع�شور من فنون وت�شاميم هند�شية 
ان�شجام  جمال  لتعك�س  اجلامع،  ت�شميم  يف  وتنوعها  اختالفها  على  التقت 
اإن�شاء ال�شرح  اإبداعي واحد، عالوًة على تاريخ  الثقافات وتناغمها يف عمل 
الكبري ور�شالة موؤ�ش�شه الوالد ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل 

ثراه.

جلنة امل�ساورات القن�سلية الإماراتية الرو�سية تبحث تعزيز التعاون يف اأبوظبي

امل�����ش��وؤول��ني ال��رو���س، وال��ت��ي مثلت 
دف���ع���ة ق���وي���ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د تعزيز 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل��ت��ن��ام��ي��ة بقوة 

بني الطرفني.
الإم���ارات  دول��ة  اأن  العو�شي  واأك���د 
العربية املتحدة وجمهورية رو�شيا 
الحتادية تربطهما عالقات قوية 
طويل  تاريخ  على  قائمة  ورا�شخة 
من  العديد  على  ومبنية  وع��ري��ق 

امل�شالح امل�شرتكة.

ال�شادرة  التاأ�شريات  م��ن  املتبادل 
ال�����ش��دي��ق��ني ب�شكل  ال��ب��ل��دي��ن  ع���ن 
على  مواطنيهما  خدمة  يف  ي�شهم 
�شعادته  ن��ق��ل  ك��م��ا  م��ت��م��ي��ز،  ن��ح��و 
يف  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  اأمنياتهما 

هذا الجتماع.
واأ�������ش������اد ال���ع���و����ش���ي ب���ال���ع���الق���ات 
موؤكدا  ال��رو���ش��ي��ة،   - الإم���ارات���ي���ة 
ح��ر���س واه��ت��م��ام دول����ة الإم�����ارات 
بتعزيز وتطوير هذه العالقات، مبا 

ب�شكل  ان���ع���ك�������س  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
العديد  اإيجابي، من خالل توقيع 
من التفاقيات ومذكرات التفاهم 
اخل����دم����ات  ج���ع���ل  اإىل  ال����رام����ي����ة 
ملواطني  امل����ق����دم����ة  ال���ق���ن�������ش���ل���ي���ة 
�شهولة  اأك��ر  ال�شديقني  البلدين 

وي�شرا .
اأن  اأم��ل��ه يف  ع��ن  العو�شي  واأع����رب 
وم�شيفا  مكمال  الج��ت��م��اع  ي��ك��ون 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م���زي���د م���ن الإجن�������ازات 

املجال القن�شلي.
حتيات  العو�شي  بدر  �شعادة  ونقل 
اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  نهيان 
ال������دويل وم���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأن����ور 
الدولة  وزي���ر  ق��رق��ا���س  ب��ن حممد 
واإ�شادتهما  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل�����ش��وؤون 
ب��ع��م��ق ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
وما  القن�شلي  امل��ج��ال  يف  البلدين 
الإعفاء  ت��ب��ادل  م��وؤخ��را  اأث��م��ر عنه 

اخل���دم���ات  اإدارة  م���دي���ر  واأ������ش�����ار 
القن�شلية اإىل اأن اجلانب القن�شلي 
العالقات  يعد ج��زءا مهما يف دفع 
يالم�س  اأن�������ه  ح���ي���ث  ال���ث���ن���ائ���ي���ة، 
مواطني  وت����وق����ع����ات  م��ت��ط��ل��ب��ات 
عن  معربا  ال�شديقني،  البلدين 
قن�شلية  ملبادرات  التو�شل  اأمله يف 
جديدة ت�شاهم يف تعزيز ال�شراكات 

الثنائية بني البلدين ال�شديقني.
واأو�شح اأن هذا النوع من العالقات 

يعك�س طموحات وتوجهات القيادة 
العليا يف البلدين ال�شديقني.

ال����زي����ارات  اإىل  ال��ع��و���ش��ي  واأ�����ش����ار 
امل���ت���ب���ادل���ة ل���ك���ب���ار امل�������ش���وؤول���ني يف 
والتي  ال�شديقني،  البلدين  ك��ال 
ال�شيخ  ���ش��م��و  زي�����ارة  اآخ���ره���ا  ك����ان 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اإىل  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  اخلارجية 
ولقاءاته  املا�شي،  الأ�شبوع  مو�شكو 
العديدة مع عدد من الوزراء وكبار 

•• اأبوظبي-وام:

ع��ق��دت ام�����س يف اأب��وظ��ب��ي ال���دورة 
الثانية للجنة امل�شاورات القن�شلية 
برئا�شة  ال��رو���ش��ي��ة   - الإم���ارات���ي���ة 
اإدارة  م��دي��ر  العو�شي  ب��در  ���ش��ع��ادة 
وزارة  يف  ال��ق��ن�����ش��ل��ي��ة  اخل����دم����ات 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
اإي���ف���ان مدير  و����ش���ع���ادة ف��ول��ن��ك��ني 
خارجية  ب��وزارة  القن�شلية  الإدارة 

جمهورية رو�شيا الحتادية.
وب�����ح�����ث اجل�����ان�����ب�����ان ع����������ددا من 
امل�شرتكة  القن�شلية  امل��و���ش��وع��ات 
متابعتها  وخ��ط��ط  ال��ب��ل��دي��ن،  ب��ني 
مناق�شة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وت��ط��وي��ره��ا، 
القن�شلي  ال���ت���ع���اون  ت��ع��زي��ز  ���ش��ب��ل 
العربية  الإم������ارات  ب��ني  امل�����ش��رتك 
امل����ت����ح����دة وج����م����ه����وري����ة رو����ش���ي���ا 

الحتادية.
الجتماع  اأع��م��ال  ج��دول  وت�شمن 
بحث جمموعة من املو�شوعات من 
جمال  يف  القن�شلي  التعاون  بينها 
����ش���وؤون امل���واط���ن���ني، وال���ت���ع���اون يف 
التعاون  وتعزيز  القانوين،  املجال 
ال����ط����ريان،  امل�������ش���رتك يف جم������ال 
يف  اخل���ربات  ت��ب��ادل  اإىل  بالإ�شافة 

ال�شيا�شية  امل��ج��الت  يف  امللمو�شة 
والقت�شادية والأمنية، مبا يتواكب 
مع طموحاتنا وتطلعاتنا يف خدمة 

العالقات الثنائية املتميزة .
فولنكني  �شعادة  اأثنى  جانبه،  من 
اإي�����ف�����ان ع���ل���ى ت����ط����ور ال���ع���الق���ات 
ال���ب���ل���دي���ن خالل  ب����ني  ال���ث���ن���ائ���ي���ة 
ال�شنوات املا�شية، خا�شة يف جمال 

التعاون القن�شلي.
واأ���ش��اد امل�����ش��وؤول ال��رو���ش��ي بتجربة 
دولة الإمارات يف املجال القن�شلي، 
الرائدة،  التجارب  من  تعد  والتي 
موؤكدا اأن بالده تطمح اإىل تطوير 
ال���ت���ع���اون وت����ب����ادل اخل�������ربات مع 
الإم��ارات يف هذا املجال، مبا يعود 
البلدين،  م��واط��ن��ي  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ف��ع 
وي���ع���زز ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

البلدين ال�شديقني.
���ش��ارك يف الج��ت��م��اع مم��ث��ل��ون عن 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  اإدارات 
والهيئة  الداخلية،  ووزارة  الدويل 
واجلن�شية،  ل��ل��ه��وي��ة  الحت����ادي����ة 
الإم����ارات  دول���ة  ال��ع��دل يف  ووزارة 
اجلهات  ع���ن  مم��ث��ل��ني  ج��ان��ب  اإىل 
رو�شيا  ج���م���ه���وري���ة  يف  امل��خ��ت�����ش��ة 

الحتادية ال�شديقة.

جمل�س �سباب �سرطة راأ�س اخليمة يواجه �سلبيات التوا�سل الجتماعي
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

راأ�س  �شرطة  �شباب  جمل�س  د�شن 
ت�شكيله  ال��ذي مت  اخليمة اجلديد 
عبد  علي  اللواء  �شعادة  من  بقرار 
عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  اهلل 
�شرطة راأ�س اخليمة اأوىل فعالياته 
عددا  �شم  تعريفي  ملتقى  باإقامة 
يف  ال�شبابية  املجال�س  ممثلي  م��ن 
اجلهات احلكومية بح�شور العقيد 
الدكتور نا�شر حممد البكر مدير 
ال�شرطة وعددا من  معهد تدريب 

ال�شباط .
النقيب  اجلديد  املجل�س  ويرتاأ�س 
ي�شم  فيما  الزعابي  غ��امن  حممد 
مرمي  اأول  امل������الزم  ع�����ش��وي��ت��ه  يف 
اأول نواف  وامل��الزم  الغافري  را�شد 
بن حجر، واملالزم اأول هزاع جمال 
�شعود  اأول  وامل�����الزم   ، ال�����ش��ام�����ش��ي 
جمال الطري ، وامل�شاعد اأول ماجد 
علياء  وامل����دين   ، النعيمي  حم��م��د 
جواهر  وامل���دين   ، ال�شحي  حممد 
ال�����ش��ح��ي ، وامل����دين ب�����ش��اي��ر حبيب 
وامل��دين فاطمة عبد اهلل   ، حممد 

احلديدي .
بداأت فعاليات امللتقى بكلمة للعقيد 

التوا�شل  لو�شائل  ال�شلبية   الآث��ار 
العاملية  وال���ت���غ���ريات  الج��ت��م��اع��ي 
وغريها مما يتوجب على ال�شباب 
الت�شدي  على  ق��ادري��ن  يكونوا  اأن 
لها وجمابهتها بكل قوة مبا ي�شهم 
يف حماية اأبناء اليوم واأجيال الغد 
وال���ش��ت��ف��ادة م��ن ق����درات وخربات 
التنمية  م�����ش��رية  دع���م  ال�����ش��ب��اب يف 

ال�شاملة بالدولة .

الدكتور نا�شر البكر اأكد فيها على 
�شرطة  �شباب  جمل�س  ت�شكيل  اأن 
راأ�س اخليمة جاء لتناول الق�شايا 
احتياجات  وت��ل��م�����س  ت���ه���م  ال���ت���ي 
اللبنة  باعتبارهم  ال�شباب  وهموم 
وعماد  امل��ج��ت��م��ع  يف  الأ����ش���ا����ش���ي���ة 

وحا�شر الدولة وم�شتقبلها .
يواجهون  اليوم  �شباب  اأن  واأ�شاف 
العديد من التحديات يف مقدمتها 

تعريفيا  عر�شا  امللتقى  وت�شمن 
راأ�س  يف  ال�شباب  جمال�س  باأن�شطة 
التوا�شل  واآل���ي���ة  وط����رق  اخل��ي��م��ة 
معها ثم مت طرح العنوان الرئي�شي 
ال�شلبية  بالآثار  واملتعلق  للملتقى 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  ل��و���ش��ائ��ل 
واأهمية  ل��ه��ا  ال��ت�����ش��دي  وك��ي��ف��ي��ة 
ق��ي��ام ك��ل ف���رد م��ن اأف����راد املجتمع 
اجلانب  ه�����ذا  يف  مب�������ش���وؤول���ي���ات���ه 

حفاظا على اأمن وا�شتقرار املجتمع 
ومواطنيه واملقيمني على اأر�س .

الع�شف  ا����ش���ت���م���ارة  ت����وزي����ع  ومت 
ال��ذه��ن��ي ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ني لتقدمي 
واأف����ك����اره����م حول  م���ق���رتح���ات���ه���م 
وامللتقيات  والأن�����ش��ط��ة  الفعاليات 
ال�شبابية  وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  املجتمعية 
وكيفية تعزيز التعاون القائم بني 
جمل�س �شباب �شرطة راأ�س اخليمة 
وامل���ج���ال�������س ال�����ش��ب��اب��ي��ة ب����الإم����ارة 
يف  ال�شبابي  العمل  تطوير  و�شبل 
امللتقى  ف��ي��ه  خ����رج  ال�����ذي  ال���وق���ت 
بعدد من التو�شيات اأهمها الدعوة 
املجل�س  م����ن  رخ�������ش���ة  لإ������ش�����دار 
الوطني لالإعالم ل�شالح املوؤثرين 
التوا�شل  و�����ش����ائ����ل  وم�������ش���اه���ري 
الجتماعي حتدد الن�شاط املمار�س 
ت�شارب  ع��دم  ل�شمان  قبلهم  م��ن 
فر�س  ي��ت��م  واأن  الخ��ت�����ش��ا���ش��ات 
اإعالنهم  ع��ن��د  م��ع��ي��ن��ة  ����ش���واب���ط 
جانب  اإىل  ال���و����ش���ائ���ل  ه����ذه  ع���رب 
بالتوعية  واله����ت����م����ام  ال���رتك���ي���ز 
للجمهور  امل�����ش��ت��م��رة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
لو�شائل  ال�شلبي  ال�شتخدام  حول 
وتبعاته  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 

القانونية .

�سفري الدولة يفوز بجائزة �سفري 
العام  يف جمهورية كوريا

•• �سيوؤول -وام:

ح�شل �شعادة عبداهلل �شيف علي النعيمي 
الكورية  الدولة لدى اجلمهورية  �شفري 
اجل��ن��وب��ي��ة ع��ل��ى ج��ائ��زة ���ش��ف��ري ال��ع��ام يف 

جمهورية كوريا لعام 2019 .
يل  م��ن  اجل��ائ��زة  ال�شفري  �شعادة  وت�شلم 
ال��وزارء الكوري ال�شابق  هونغ كو رئي�س 
خ����الل ح��ف��ل ال��ع�����ش��اء ال�����ش��ن��وي ال���ذي 
اجلمهورية  يف  اآ�شيا  جمعية  ا�شت�شافته 
الكورية وذلك تقديرا جلهوده يف تعزيز 
العالقات بني دولة الإمارات وكوريا التي 
اأثمرت عن ترقية العالقات الثنائية اإىل 
عالقات �شراكة ا�شرتاتيجية خا�شة بني 
زيارة  اأثناء   2018 عام  البلدين خالل 
ال��رئ��ي�����س ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي م���ون جيه 

اين اإىل دولة الإمارات.
امتنانه  ع���ن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���ش��ع��ادة  واأع������رب 
وتقديره  ال��ت��ك��رمي  ه��ذا  على  حل�شوله 
ل��ل��ج��ه��ود امل�����ش��رتك��ة يف ت��ع��زي��ز اأوا����ش���ر 
ال�����ش��داق��ة و ال��ع��الق��ات امل�����ش��رتك��ة بني 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
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العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/نبته  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2389675:للتجارة العامة رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/ور�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التكتيك لت�شليح ال�شيارات
 رخ�شة رقم:CN 1844347 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي ات�س 

CN 1959131:اي كوربوري�شن  رخ�شة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شمارت 

CN 1181676:باور مل�شاريع الطاقة رخ�شة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

الغاء اعلن �سابق
رقم:  الرخ�شة  بخ�شو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1170565 بال�شم التجاري وايتكم العاملية ل�شبكات 

املياه ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 
كا كان عليه �شابقاً.

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
خلدمات  ال�ش�����ادة/اجلنتل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN الفراح واملنا�شبات ذ.م.م رخ�شة رقم:2772775 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خالد �شهيل املا�س حممد الظاهري %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد حممد توفيق حمود الكبي�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
اوف  تت�س  ال�ش�����ادة/جممع  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيلث الطبي- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1132893 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ال�شيخ ذياب بن طحنون بن حممد ال نهيان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
اوف  تت�س  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هيلث للتاأهيل- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2539907 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ال�شيخ ذياب بن طحنون بن حممد ال نهيان %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�شر عبداهلل نا�شر باحلريان الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة باب ال�شفا للمقاولت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1139370 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد جاويد منظور احمد %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بالل جاويد حممد جاويد %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شلمى خلفان �شامل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بالل جاويد حممد جاويد

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جاويد منظور احمد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل رام�س خمي�س عبيد الظاهري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بني البحرين 

CN لالعمال ال�شحية رخ�شة رقم:1121288 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد بخيت م�شلم طا�شه العامري %100

تعديل مدير/حذف ع�شام عبدالرافع قا�شم خليل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل حممد حمد احلجري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم يونيفري�شال فود 

CN  قد تقدموا الينا بطلب كورت ذ.م.م رخ�شة رقم:2265064 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شبري نيليكود ها�شم بوكيناري %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة زد ا�س بي للو�شاطة التجارية ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
ZSB COMMERCIAL BROKERS LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني عبداهلل ح�شني عبداهلل احلارثي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �شبري نيليكود ها�شم بوكيناري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
يونيفري�شال  ال�ش�����ادة/م�شت�شفى  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN جلراحة اليوم الواحد ذ.م.م رخ�شة رقم:2265008 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة زد ا�س بي للو�شاطة التجارية ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
ZSB COMMERCIAL BROKERS LLC- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�شني عبداهلل ح�شني عبداهلل احلارثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
للنقليات  الف�شي  ال�ش�����ادة/التاج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1146973 
تعديل مدير/ ا�شافة جول امان مري حممد خان

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن اجمايل من م�شاحة 1*2.5 اىل 1*1

تعديل ال�شكل القانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/التاج الف�شي للنقليات العامة

SILVER CROWN GENERAL TRANSPORT

اىل/التاج الف�شي للنقليات العامة-�شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 SILVER CROWN GENERAL TRANSPORT -SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمابز امل�شجري

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1026839 
تعديل لوحة الإعالن/ اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/خمابز امل�شجري
AL MASHJARI BAKERIES

اىل/الرداء النادر لبيع املالب�س 
ALRADA ALNADIR TO SELL CLOTHES

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الرجالية اجلاهزة- بالتجزئة )4771101(
تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س الريا�شية- بالتجزئة )4771107(

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع املالب�س العربية- بالتجزئة )4771105(
تعديل ن�شاط/حذف خمبز تنور )4781003(

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
لو�شاطة  انرتنا�شونال  تي  ال�ش�����ادة/تي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اخلدمات ذ.م.م رخ�شة رقم:1184426 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد �شامل اآل علي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بيوميت �شريف�شيز اخلا�شة ليمتد
BIOMET SERVICES PTE LTD

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد احمد �شامل اآل علي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف تي تي فيزا �شريف�شز برايفت ليمتد

tt visa services pte ltd
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

الغاء اعلن �سابق
رقم:  الرخ�شة  بخ�شو�س  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN 1735068 بال�شم التجاري حمل الرمال لت�شليح 

الطارات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 
كا كان عليه �شابقاً.

العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليون هارت للهواتف املتحركة

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2757876 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شازاد اهلل روبيل حممد احمد اهلل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يا�شر حممد علي م�شعود العي�شائي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ يا�شر حممد علي م�شعود العي�شائي من 100% اىل %51

تعديل ال�شكل القانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ليون هارت للهواتف املتحركة

LION HEART MOBILE PHONES

اىل/ليون هارت للهواتف املتحركة ذ.م.م 
LION HEART MOBILE PHONES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
الفريوز  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للتخطيط والعمارة ذ.م.م  رخ�شة رقم:1122913 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
حارب حميد عبداهلل باحلاميه الظاهري من 50% اىل %40

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد �شلطان علي حممد الكندي من 50% اىل %60

مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ادفان�س 

CN 2567823:للت�شوير والقرطا�شية رخ�شة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3 

اإعــــــــــلن
�شفيق لدارة  ال�ش�����ادة/�شركة حممد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1385822 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شاميول ا�شالم حممد �شفيق %24
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شامل حمدان �شامل ال�شام�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شفيق �شلطان احمد %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل حمدان �شامل ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شفيق �شلطان احمد
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان  القت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اأخبـار الإمـارات

•• العني -وام: 

للرعاية  زاي�����د  دار  م���ن  وف����د  زار 
الأ�شرية برئا�شة �شعادة نبيل �شالح 
واآمنة  ال���دار  ع��ام  ال��ظ��اه��ري مدير 
الربامج  تطوير  ق�شم  رئي�س  عبيد 
ونادية الكعبي رئي�س ق�شم الرعاية 
مل�شتقبل  الأم����ان  ���ش��ن��دوق  امل��وؤق��ت��ة 
الأيتام باململكة الأردنية الها�شمية.

اإبراهيم  وبحث الوفد خالل لقائه 
الأح������م������د م����دي����ر ع�������ام ����ش���ن���دوق 
�شبل  الأي�����ت�����ام  مل�����ش��ت��ق��ب��ل  الأم��������ان 
اخلدمات  من  وال�شتفادة  التعاون 
وتبادل  لالأبناء  املقدمة  وال��ربام��ج 
امل���������ش����رتك����ة يف جم����ال  اخل����������ربات 
الوفد  وا�شتمع  الأ���ش��ري��ة.  الرعاية 

مف�شل  ����ش���رح  اإىل  الأح����م����د  م����ن 
واخلدمات  ال�شندوق  برامج  حول 
ال��رتب��وي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ل��الأب��ن��اء يف 

جمال الرعاية الأ�شرية البديلة.
بجهود  ال���ظ���اه���ري  ن��ب��ي��ل  واأ�����ش����اد 
الأيتام  مل�شتقبل  الأم����ان  ���ش��ن��دوق 
املنت�شبني،  الأط�����ف�����ال  خ���دم���ة  يف 
هذه  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الزيارة التعرف على الربامج التي 
من  ملنت�شبيه  ال�شندوق  يطرحها 

ال�شباب واآلية دجمهم يف املجتمع.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت اآم���ن���ة ع��ب��ي��د اإن 
الإمارات تعترب من الدول الرائدة 
يف جمال الرعاية الأ�شرية البديلة 
الرتبوية  امل�������ش���اري���ع  خ�����الل  م����ن 
الإحت�شان  ك���م�������ش���روع  امل���ت���م���ي���زة 

ال�����ش��ب��اب، لفتة  ب���ي���وت  وم�������ش���روع 
لتبادل  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  ه��ذه  اأن  اإىل 

ال��ط��رف��ني ل �شيما  ب��ني  اخل����ربات 
اأن �شعادة الأطفال من فئة فاقدي 

اأولوية  ت��ع��ت��رب  الأ���ش��ري��ة  ال��رع��اي��ة 
ا�شرتاتيجية.

•• دبي-وام:

رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
املجل�س التنفيذي اأن املوقع ال�شرتاتيجي الذي تتميز به دبي كحلقة و�شل بني 
ال�شرق والغرب جعل منها ِقبلَة للعقول والكفاءات يف كل املجالت، وكذلك طلبة 
الطموحة  ال��روؤي��ة  بف�شل  وال��ع��امل،  املنطقة  اأنحاء  خمتلف  من  العايل  التعليم 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، التي مت يف �شوئها اإر�شاء اأ�ش�س اقت�شاد 
املعرفة، وتهيئة بيئة مواتية للتح�شيل الأكادميي املميز عاملي التوجه، مبا متلكه 
دبي من مقومات وبنية حتتية عاملية امل�شتوى، مع وجود اأرقى املعاهد واجلامعات 
العاملية بها، والتي عززت من جاذبيتها ل�شتقطاب مزيد من طاّلب العلم اإليها.

اأعينها،  ن�شب  العايل  التعليم  دبي تطوير قطاع  “ت�شع حكومة   : �شموه  وق��ال 
مبا ي�شهم يف رفع تناف�شية جامعاتنا ا�شتكماًل لرحلة بناء املجتمع املعريف والتي 
قطعت فيها دبي �شوطا كبرياً.. واليوم، نعتمد منظومة ت�شنيف فروع اجلامعات 
ا�شتكمال اخلطط  م��ع  ال���ش��رتات��ي��ج��ي،  ال��ه��دف  ه��ذا  دب��ي لتحقيق  ال��دول��ي��ة يف 
مة، وا�شتقطاب  املُقدَّ التعليمية  اأ�شهمت يف الرتقاء باخلدمات  التي  وال�شيا�شات 
املزيد من اجلامعات العاملية املرموقة لتاأ�شي�س فروع لها يف دبي، مبا ي�شهم يف 
والبتكار  اجل��ودة  معايري  اأعلى  وفق  املجال،  هذا  يف  عاملياً  دبي  تناف�شية  تعزيز 

لتخريج اأجيال قادرة على �شنع م�شتقبل اأف�شل واأكر ا�شتدامة«.

وياأتي اعتماد املجل�س التنفيذي ملنظومة ت�شنيف فروع اجلامعات الدولية يف دبي 
بهدف رفع جودة العملية التعليمية من خالل اإتاحة الفر�شة للطلبة والطالبات 
اأن  يعينهم  مبا  مدرو�شة  ق��رارات  على  بناًء  الدولية  اجلامعات  اأف�شل  لختيار 
يكونوا �شباقني يف اإحراز اأكرب قدر من التقدم العلمي والثقايف متهيداً لتحمل 
م�شوؤولياتهم كمبدعني ورياديني يف �شّتى املجالت، م�شتلهمني يف ذلك ق�شة جناح 
دبي ومدفوعني برغبتهم يف النجاح وممار�شة م�شوؤولية اإيجابية جتاه اأنف�شهم 
وجمتمعهم. وتواكب منظومة ت�شنيف فروع اجلامعات الدولية يف دبي - التي 
جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل   - الب�شرية  والتنمية  املعرفة  هيئة  اأعدتها 
ا�شتقطاب طلبة التعليم العايل، حيث تتبع غالبية الدول التي ت�شعى ل�شتقطاب 
الطالب نظام ت�شنيف عاملي ي�شهم يف منح الطلبة خيارات ت�شمن لهم تعليماً 
من  متّكنهم  علمية  تقييم  واأ�ش�س  وا�شحة  بيانات  اإىل  ا�شتناداً  متميزاً،  جامعياً 
اتخاذ قرارات مدرو�شة لختيار التخ�ش�شات املنا�شبة التي تتما�شى وتطلعاتهم 
نقاط  لتحديد  التعليمية  املوؤ�ش�شات  متكني  يف  املنظومة  ت�شهم  كما  امل�شتقبلية. 
القوة وفر�س التح�شني، وجذب امل�شتثمرين للم�شاهمة يف تقدمي جتربة متميزة 
للجميع من خالل ال�شتثمار بتوفري بيئة جامعية درا�شية ذات جودة عالية، كما 

توفر روؤية وا�شحة للحكومة و�شّناع القرار حول قطاع التعليم العايل.
اإذ   ،R&D البحوث والتطوير  اإم��ارة دبي يف جم��الت  املنظومة جهود  وتدعم 
اإنها تقدم منوذج النجوم لعتماد النتائج بناء على معايري اجلودة QS املطّبقة 
يف اأكر من 1000 موؤ�ش�شة يف نحو 80 دولة، كما تعمل املنظومة على تعزيز 

واملتميزة  املختلفة  الثقافية  املرافق  توفري  املعي�شية من خالل  الطالب  جتربة 
اإىل جانب  والتي تعتمد ا�شتحداث ومواكبة التطور يف خمتلف املجالت عاملياً، 
وروؤي��ة حكومة  تتما�شى  التي  ال�شعادة وج��ودة احلياة  ريادتها يف تطبيق مفهوم 
دبي من خالل تعزيز الدمج املجتمعي واحرتام الثقافات املختلفة، بينما جت�ّشد 
املنظومة ذلك وفقاً للمعايري التالية : - املعايري الرئي�شية؛ والتي ت�شمل جودة 
 - العاملية.  وال��ت��ج��ارب  واملمار�شات  والتطوير  والبحوث  والتوظيف  التدري�س 
التعليمية  البيئة  ومعيار  التعليمية،  الربامج  جودة  ومنها  الفرعية؛  واملعايري 
وجودتها. - واملعايري الختيارية؛ مثل الثقافة والفنون وجودة احلياة والإبداع 

وامل�شوؤولية املجتمعية.
اأداء فروع اجلامعات الدولية ح�شب منوذج النجوم ملعايري  اأ�ش�س تقييم  وتق�شم 
اجلودة على �شتة م�شتويات: - جنمة واحدة: للموؤ�ش�شة التي تقدم تعليماً جيداً 

للطلبة، ومتتلك القدرات لتحقيق التقدم والتطور.
فيما  تقدماً  واأظهرت  للطلبة،  جيداً  تعليماً  تقدم  التي  للموؤ�ش�شة  جنمتان:   -

يتعلق باملعايري الرئي�شية.
- ثالث جنوم: للموؤ�ش�شة التي تقدم تعليماً ذا جودة عالية، واأظهرت م�شتويات 

من القوة يف املعايري الرئي�شية.
- اأربع جنوم: للموؤ�ش�شة التي تقدم تعليماً ذا جودة ممتازة، واأظهرت م�شتويات 
من القوة يف كافة معايري املنظومة، ومن �شاأن جمموعات املهارات التي ميتلكها 

خريجو هذه املوؤ�ش�شات اجتذاب اأ�شحاب الأعمال.

- خم�س جنوم: للموؤ�ش�شة التي تقدم تعليماً ذا م�شتوى عاملي، واأظهرت م�شتويات 
من القوة يف جميع فئات ت�شنيف املنظومة، وميّثل خريجو هذه املوؤ�ش�شات الفئة 

امل�شتهدفة لأ�شحاب الأعمال.
بكافة  فتتمتع  جنوم”  خم�س  م��ن  “اأعلى  تقييم  على  احلا�شلة  املوؤ�ش�شة  اأم���ا 
امليزات التي تتمتع بها املوؤ�ش�شات ذات اخلم�س جنوم عالوًة على الع��رتاف بها 
كاإحدى املوؤ�ش�شات الرائدة يف قطاع التعليم العايل على ال�شعيد العاملي، وَي�شُهل 
على خريجي هذه املوؤ�ش�شات اإيجاد فر�س عمل يف كل من القطاعني احلكومي 

واخلا�س.
تفاعلياً على  وتقّدم منظومة ت�شنيف فروع اجلامعات الدولية يف دبي تطبيقاً 
الأجهزة الذكية يوفر نتائج تقييم اأداء فروع اجلامعات الدولية للطالب واأولياء 
قائمة  يعر�س  بحيث  البحث  مبف�شالت  قائمة  تخ�شي�س  خ��الل  من  الأم���ور، 

اجلامعات ا�شتناداً اإىل املعايري واملعلومات التي مت جمعها ملنظومة الت�شنيف.
ُي�شار اإىل اأنه مت تطوير املنظومة وفقاً لنظام ت�شنيف موؤ�ش�شات التعليم العاملي 
وامل��ع��م��ول ب��ه يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة واململكة امل��ت��ح��دة واأمل��ان��ي��ا، وال�����ش��ني وكوريا 
اجلنوبية وماليزيا و�شنغافورة واأ�شرتاليا، كما ت�شمن قائمة موؤ�ش�شات التعليم 
العايل امل�شاركة يف الدورة الأوىل من منظومة الت�شنيف، ونظام النقاط املعتمد 
الإم����ارة،  يف  ال���دويل  الع��ت��م��اد  ذات  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ف���روع  لت�شنيف 
ونتائج الدورة الأوىل لتطبيق منظومة ت�شنيف موؤ�ش�شات التعليم العايل للعام 

.2019

املجل�س التنفيذي يعتمد منظومة ت�سنيف فروع اجلامعات الدولية يف دبي

حمدان بن حممد: روؤية حممد بن را�سد اأ�سا�س تهيئة البيئة املواتية للتح�سيل الأكادميي املميز عاملي التوجه

•• دبى-وام:

قدم �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية واجب العزاء يف وفاة حممد 
اأحمد لطفي.

واأعرب �شموه - خالل زيارته خيمة العزاء يف منطقة املنخول برب دبي - عن خال�س العزاء اإىل والده 
اأحمد لطفي و�شقيقيه �شهاب ومروان واإىل اأعمام الفقيد واأ�شرته، �شائال اهلل العلى القدير اأن يتغمده 

بوا�شع رحمته ويدخله ف�شيح جناته ويلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان.
كما قدم واجب العزاء معايل حمد عبدالرحمن املدفع الأمني العام ل�شوؤون املجل�س الأعلى لالحتاد 
لهيئة  العام  املدير  القطامي  حميد  ومعايل  الطاير  حميد  مطر  ومعايل  الرئا�شة  �شوؤون  وزارة  يف 

ال�شحة بدبي وعدد من ال�شخ�شيات والأعيان وكبار امل�شئولني.

•• ال�سارقة - وام:

اإجن���ازا  ب��ال�����ش��ارق��ة  ال�شرطية  ال��ع��ل��وم  اأك��ادمي��ي��ة  حققت 
الإجنازات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  جديدا  ومعرفيا  علميا 
وذلك  املا�شية،  القليلة  ال�شنوات  خ��الل  حققتها  التي 
لربنامج  الأويل  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى  ح�شولها  خ���الل  م��ن 
الدكتوراه يف علوم ال�شرطة يف تخ�ش�شي اإدارة ال�شرطة 
والبحث اجلنائي من قبل مفو�شية العتماد الأكادميي 
بوزارة الرتبية والتعليم بالدولة. وقال العقيد الدكتور 
حممد خمي�س العثمني مدير عام الأكادميية : اأ�شافت 
الأكادميية هذا العام لبنة جديدة اكتمل بها هذا البنيان 
العلمي الأمني واأ�شبح را�شخا قويا وذلك بنيل العتماد 
لربنامج  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  م��ن  الأك��ادمي��ي 
الدكتوراه والذي مل ياأت من فراغ بل كان ح�شيلة وثمرة 
من ثمار الدعم ال�شخي والت�شجيع الدائم الذي اأحاطه 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بنا 
و�شمو  ال�شارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
الأكادميية.  جمل�س  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 

هامة يف  يعد خطوة  الأك��ادمي��ي  العتماد  نيل  اأن  واأك��د 
وتوجهات  فل�شفة  مع  تن�شجم  وه��ي  ال�شحيح  الطريق 
كما  اجل���ودة،  م��ن  متميز  م�شتوى  لتحقيق  الأك��ادمي��ي��ة 
يتوافق اأي�شا مع توجهات اإمارة ال�شارقة يف دعم العملية 
تلبي  وه��ي  وتخ�ش�شاتها  م�شتوياتها  بكافة  التعليمية 
لهم  وتتيح  ال��دول��ة  واأب��ن��اء  الأك��ادمي��ي��ة  منت�شبي  طموح 
عديدة  تخ�ش�شات  يف  العليا  درا�شتهم  لإك��م��ال  امل��ج��ال 
اإكمال  اآف��اق��ا ج��دي��دة ك��م��ا تعمل ع��ل��ى  اأم��ام��ه��م  وت��ف��ت��ح 
تخ�ش�شاتها  تو�شيع  يف  الطموحة  خلططها  الأكادميية 
اأن  واأو�شح  العايل.  العلمي  التح�شيل  متابعة  واإمكانية 
الدكتوراه  برنامج  عن  ف�شال   - اليوم  باتت  الأكادميية 
- تطرح عدة برامج درا�شية منها برنامج البكالوريو�س 
يف العلوم ال�شرطية وبرامج املاج�شتري يف علوم ال�شرطة 
وتخ�ش�س  الأمني  العمل  يف  والتميز  اجل��ودة  تخ�ش�س 
اجلنائي  والبحث  ال���ش��ت��دلل  مب�شار  اجلنائي  البحث 
وتخ�ش�س  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ج��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة  مب�����ش��ار 
الإدارة  وم�شار  املتميزة  القيادة  مب�شار  ال�شرطة  اإدارة 
ال�شرتاتيجية الأمنية وجميعها معتمدة من مفو�شية 

العتماد الكادميي بوزارة الرتبية والتعليم.

•• دبي-الفجر:

املري،  خليفة  عبداهلل  اللواء  �شعادة  رعاية  حتت 
جمال  العميد  ك��رم  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
للتحريات  العامة  الإدارة  مدير  اجل��الف،  �شامل 
وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة، 600 ���ش��اب��ط م��ت��م��ي��ز، يف 
“ملتقى  �شمن  �شيتي،  باحلبتور  هيلتون  فندق 
فعاليات  على  ا�شتمل  ال��ذي  وال�شعادة”  التميز 
لكل من  كبرياً  �شكراً  متنوعة، حملت يف طياتها 
ل�شرطة  العامة  القيادة  ب�شمعة  بالرتقاء  �شاهم 
دبي، وتطوير اآليات العمل و�شوًل اإىل م�شتويات 

عالية من الحرتافية.
واأكد العميد اجلالف على اأهمية م�شاركة اجلميع 
يف بناء وا�شت�شراف امل�شتقبل الأمني لإمارة دبي، 
القيادة  ا�شرتاتيجية  اأه��داف  لتحقيق  والجتهاد 
العامة ل�شرطة دبي، بروح الفريق الواحد والتي 

لطاملا مثلت اأحد اأهم ركائز جناح امل�شرية الأمنية 
على مدار �شنوات، كما دعا اجلميع اإىل موا�شلة 
الإبداع مبا ي�شهم يف احلفاظ على اأمن اإمارة دبي 
واأمانها وا�شتقرارها ورفاهيتها، وحتقيق م�شتوى 
وتقدمي اخلدمات  والحرتافية  املهنية  عاٍل من 

للمتعاملني على اأ�شا�س رفيع من التميز.
حر�س  وال�شعادة”  ال��ت��م��ي��ز  “ملتقى  وي��ج�����ش��د 
���ش��رط��ة دب����ي ع��ل��ى حت��ف��ي��ز م��وظ��ف��ي��ه��ا لتقدمي 
اأف�شل ما لديهم، وتعزيز روح املبادرة الإيجابية، 
اجلنائي،  البحث  اإدارة  تكرمي  �شهد احلدث  وقد 
اخليالة،  واإدارة  اجل��ن��ائ��ي��ة،  احل��را���ش��ات  واإدارة 
التحقيقات  واإدارة  الإلكرتونية،  املباحث  واإدارة 
اجلنائية والإدارية، والإدارة اجلنائية للفعاليات 
والتطوير  التدريب  واإدارة  املحلية،  والأن�شطة 
اجلنائي، واإدارة التوا�شل احلكومي، واإدارة احلد 
واإدارة  اجلنائية،  الرقابة  واإدارة  اجل��رمي��ة،  م��ن 

الإداري����ة،  ال�����ش��وؤون  واإدارة  ال�شياحية،  ال�شرطة 
واإدارة اللقطة، واإدارة املطلوبني، واإدارة مكافحة 
اجلرمية  مكافحة  واإدارة  القت�شادية،  اجلرائم 
اإىل  اإ�شافة  املت�شللني،  مكافحة  واإدارة  املنظمة، 
التنفيذي  الرئي�س  ال�����ش��وي��دي،  ع��واط��ف  ت��ك��رمي 
ملجل�س ال�شعادة والإيجابية يف �شرطة دبي، وفريق 
هيلتون  فندق  واإدارة  الكرتون”،  “�شعبية  عمل 

باحلبتور �شيتي. 
كما تخلل احلدث عدة فعاليات ترفيهية متثلت 
حول  الكرتون”،  ل�”�شعبية  ت��وع��وي  ع��ر���س  يف 
حممد،  حيدر  ك�شف  وق��د  امل�شاكن،  اأم��ن  برنامج 
عن  امللتقى،  خ��الل  الكرتون”،  “�شعبية  م��ب��دع 
حت��وي��ل ه���ذا ال��ع��ر���س اإىل ح��ل��ق��ة ���ش��ي��ق��ة خالل 
ختام  وك��ان  الكرتون”،  ل�”�شعبية  املقبل  املو�شم 
امللتقى مع فعالية “دولب ال�شعادة” التي عززت 

بهجة الأجواء الحتفالية بجوائز قيمة. 

�سلطان بن زايد ينعي خالد بن �سلطان 
القا�سمي جنل حاكم ال�سارقة

•• اأبوظبي -وام: 

نعى �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
ال�شيخ خالد بن �شلطان بن  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  ببالغ احل��زن والأ���ش��ى 
حممد القا�شمي جنل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة الذي وافته املنية يف اململكة 
املتحدة. وتقدم �شموه بخال�س العزاء و�شادق املوا�شاة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، داعياً 
اهلل، العلي القدير، اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته ور�شوانه، واأن ي�شكنه ف�شيح 
جناته، واأن يلهم �شموه والأ�شرة الكرمية جميل ال�شرب وال�شلوان، “اإنا هلل واإنا 

اإليه راجعون«.

حمدان بن را�سد يعزي يف وفاة حممد اأحمد لطفي

اأكادميية العلوم ال�سرطية بال�سارقة حت�سل على اعتماد برنامج الدكتوراه يف علوم ال�سرطة»زايد للرعاية الأ�سرية« تبحث التعاون مع �سندوق الأمان مل�ستقبل الأيتام بالأردن

�سرطة دبي ُتكرم 600 �سابط يف 
ملتقى »التميز وال�سعادة«

بالتن�سيق مع وزارة القت�ساد بدولة الإمارات العربية املتحدة – اإدارة املناف�سة وحماية امل�ستهلك ، ومت�سًيا مع توجيهات 
القدمي  اجليل  من  حمدود  عدد  يف  املوجودة  للبطاريات  للأمان  ا�ستدعاء  حملة  عن  انك.  اأبل  تعلن  القت�ساد،  وزارة 

لوحدات MacBook Pro 15 بو�سة اعتباًرا من 20 يونيو 2019 )بي ا�س تي(.    لقد اأ�سدرت البيان التايل:
»قررت �سركة اأبل اأنه يف عدد حمدود من اجليل القدمي لوحدات MacBook Pro 15 بو�سة، قد ترتفع درجة حرارة 

البطاريات وت�سكل خطر اأمان للحريق. مت بيع الوحدات املت�سررة يف الفرتة بني �سبتمرب 2015 وفرباير 2017.
تعترب �سلمة العملء دائًما اأهم اأولويات اأبل، ولذلك قررت طواعيًة ا�ستبدال البطاريات املت�سررة جماًنا.

يتم حتديد ا�ستحقاق ال�ستبدال عن طريق الرقم الت�سل�سلي للمنتج.
ما يجب فعله: حتقق اأوًل ملعرفة اأي جهاز MacBook Pro 15 بو�سة لديك. اخرت »About This Mac« من قائمة 

»Apple« )   ( يف الزاوية العلوية اليمنى من ال�سا�سة.
.MacBook Pro )Retina، 15-inch، Mid 2015( تاأكد من اأن الطراز اخلا�س بك هو

 اإذا كان لديك هذا الطراز، تف�سل بزيارة
https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall

https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
 واأدخل الرقم الت�سل�سلي جلهازك ملعرفة ما اإذا كان موؤهًل لهذا الربنامج اأم ل. اإذا كان جهاز MacBook Pro موؤهًل، 

يرجى التوقف عن ا�ستخدامه واتباع التعليمات الواردة يف هذا الرابط:
https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall 

https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
 من اأجل ا�ستبدال بطاريتك.ملحوظة: ل يوؤثر هذا الربنامج على موديلت MacBook Pro الأخرى.

ملزيد من املعلومات، قم بزيارة
 https://support.apple.com/en-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall 

 https://support.apple.com/ar-ae/15-inch-macbook-pro-battery-recall اأو
.8000  444 اأو ات�سل بخدمة العملء على رقم: 04071 

اإع��الن ا�ستدعاء لالأمان للبطاريات املوجودة يف اجليل القدمي لوحدات مكبوك برو 
MacBook Pro 15 بو�سة التي مت بيعها يف الفرتة بني �سبتمر 2015 وفراير 2017
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/را�شد هالل حممد را�شد لل�شكراب

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1148043 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جنت الفردو�س حممد �شالح %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/را�شد هالل حممد را�شد القبي�شي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ را�شد هالل حممد را�شد القبي�شي من 100% اىل %51

تعديل ال�شكل القانوين/ من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/را�شد هالل حممد را�شد لل�شكراب

RASHED HELAL MOHAMED RASHED SCRAP

اىل/امليل لل�شكراب ذ.م.م 
ALMIL FOR THE SKSRAB LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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•• دبي-الفجر:

اأعلنت موؤ�ش�شة �شقيا الإمارات عن متديد فرتة ا�شتالم طلبات امل�شاركة 
يف الدورة الثانية من جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم العاملية للمياه، 
حيث  حددت يوم 1 �شبتمرب 2019 موعًدا نهائًيا ل�شتقبال الطلبات 
جمموع  يبلغ  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة،  امل�شابقة  ه���ذه  ج��وائ��ز  ع��ل��ى  للتناف�س 
جوائزها مليون دولر اأمريكي. وتهدف اجلائزة التي اأطلقها �شاحب 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
املوؤ�ش�شات  ت�شجيع  اإىل  اهلل”،  – “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
�ُشح مياه  مل�شكلة  للت�شّدي  والأف��راد لإيجاد حلول م�شتدامة ومبتكرة 
“�شقيا  عليها  الإ�شراف  وتتوىّل  ال�شم�شية،  الطاقة  با�شتخدام  ال�شرب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ّش�شة  مظلة  الإمارات” حتت 

العاملية. وتت�شمن اجلائزة ثالث فئات رئي�شة، وهي: “جائزة امل�شاريع 
املبتكرة”، و”جائزة البتكار يف البحث والتطوير”، و “جائزة البتكارات 
الأمناء  رئي�س جمل�س  الطاير،  �شعيد حممد  �شعادة:  وقال  الفردية«. 
يف موؤ�ش�شة “�شقيا الإمارات”: “توؤكد هذه اجلائزة العاملية التزام دولة 
والبحث عن  وال�شتدامة،  البتكار  بق�شايا  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
احللول امل�شتدامة مل�شكلة �شح املياه يف العامل، حيث تكت�شب هذه الدورة 
�شيدي  اأعلنه  من اجلائزة اأهمية خا�شة خالل “عام الت�شامح” الذي 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة حفظه 
2018 كونه يحمل القيم التي ر�شخها  لعام زايد  اهلل، ويعد امتداداً 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه  ب��اإذن اهلل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  املغفور له 
الذي امتدت اأياديه البي�شاء باخلري والعطاء لكل حمتاج يف اأي مكان 
اأو  اإىل عرقه  النظر  اأينما كان دون  الإن�شان  العامل ليخفف معاناة  يف 

جن�شه اأو لونه اأو دينه، وهي املبادئ التي ت�شري عليها قيادتنا الر�شيدة 
حفظهم اهلل. وتعك�س اجلائزة جهودنا للم�شاركة ب�شكل فاعل من اأجل 
الإ�شهام يف مواجهة اأزمة املياه العاملية، من خالل دعوة مراكز الأبحاث 
والأفراد واملبتكرين من جميع اأنحاء العامل للم�شاركة يف هذه اجلائزة 
“جائزة  وت�شتهدف  ال�شم�شية«.  الطاقة  بوا�شطة  املياه  �شح  ومعاجلة 
واملنظمات  احلكومية  و�شبه  احلكومية  املوؤ�ش�شات  املبتكرة”  امل�شاريع 
الكبرية” باإجمايل جوائز  “امل�شاريع  غري احلكومية، وتت�شمن فئتي 
باإجمايل  ال�شغرية”  “امل�شاريع  و  اأمريكي،  دولر   300،000 تبلغ 
البتكار  “جائزة  وت�شتهدف  اأمريكي.  دولر   240،000 تبلغ  جوائز 
الأكادميية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��ن  وال��ف��رق  الأف����راد  والتطوير”  البحث  يف 
ومراكز الأبحاث امل�شتقلة اأو التابعة ملوؤ�ش�شات حكومية اأو �شبه حكومية 
وتت�شمن فئتي “املوؤ�ش�شات الوطنية” و”املوؤ�ش�شات العاملية” باإجمايل 

البتكارات  “جائزة  اأم���ا  منها.  لكل  دولر   200،000 تبلغ  ج��وائ��ز 
الفردية”، فتت�شمن فئة “جائزة ال�شباب” وت�شتهدف ال�شباب بني 15 
“الباحث  دولر، وجائزة   20،000 قيمة اجلائزة  وتبلغ  عاماً   35 و 
املتميز” وتبلغ قيمتها 40،000 دولر. وميكن الطالع على �شروط 
التقدمي عرب املوقع الإلكرتوين ملوؤ�ش�شة �شقيا الإمارات. وقال حممد 
“�شقيا  ملوؤ�ش�شة  بالوكالة  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�شام�شي،  عبدالكرمي 
الإمارات”: “لقد باتت هذه اجلائزة حتظى باهتمام عاملي وا�شع، كما 
تعتمد على اأعلى املعايري العاملية لتقييم طلبات اجلهات امل�شاركة، الأمر 
الذي ي�شهم يف اإبراز مكانة دولة الإمارات العربية املتحدة وموؤ�ش�شاتها 
كوجهة للتميز والبتكار. وميكن التقدمي على جائزة حممد بن را�شد 
اآل مكتوم العاملية للمياه و الطالع على �شروط التقدمي عرب املوقع 

 .»www.suqia.ae« الإلكرتوين ملوؤ�ش�شة �شقيا الإمارات

•• اأبوظبي-وام:

���ش��ه��د ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن حم��م��د بن 
اآل نهيان، رئي�س جمعية واجب  خالد 
حتت  ت��وع��وي��ة  حم��ا���ش��رة  التطوعية، 
املجتمع  والتوعية..  “بالتكاتف  �شعار 
املخدرات  مب��خ��اط��ر  للتوعية  اآمن” 
التي نظمتها جمعية واجب التطوعية 
ملكافحة  العاملي  اليوم  فعاليات  �شمن 
املخدرات م�شاء اأم�س قبل الأول والتي 
خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  األقاها 
والأمن  ال�شرطة  رئي�س  ن��ائ��ب  متيم 

العام يف دبي.
حمدان  ال�شيخ  املحا�شرة،  �شهد  كما 
بن �شعيد بن طحنون اآل نهيان وعدد 
املعنيني  الداخلية  وزارة  ق��ي��ادات  م��ن 

مبكافحة املخدرات.
معايل  ل��ف��ت  امل���ح���ا����ش���رة  ب���داي���ة  ويف 
ال���ف���ري���ق ���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م اإىل 
اأهمية املوقع اجلغرايف لدولة الإمارات 
ال�شر  قوى  اأنظار  حمط  يجعلها  مما 
يف  املنظمة  الإجرامية  الع�شابات  من 

ترويج الآفة اخلطرية.
جمل�س  اأه���م���ي���ة  م���ع���ال���ي���ه  واأو�������ش������ح 
مكافحة املخدرات الذي ا�ش�شه الفريق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو 
ووزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 

الداخلية قبل 3 �شنوات والذي اأ�شهم 
ملكافحة  الحتادية  اجلهود  توحيد  يف 
تهريب وترويج املخدرات حيث متكن 
املجل�س من اإدارة منظومة معلوماتية 
يف  املنظمة  اجل��رمي��ة  ملحاربة  واأمنية 

ترويج املخدرات.
يف  ال�����ش����رة  دور  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
املخدرات  خماطر  من  اأبنائها  حماية 
عن  اأهمية  يقل  ل  ب��اأن��ه  و�شفه  حيث 
دور الأجهزة ال�شرطية فالبد لالأ�شرة 
املخدرات  ���ش��د  اأط��ف��ال��ه��ا  حت�����ش��ن  ان 

باملتابعة والتوعية والإر�شاد.
الكثري  ي��ع��رف��ون  ل  الآب�����اء  اأن  وذك����ر 
بهموم  ان�شغالهم  ظل  يف  اأبنائهم  عن 
انه من  اإىل  ..لفتاً  وم�شاكلها  احلياة 
واأب��ح��اث املجل�س فاإن  خ��الل درا���ش��ات 
املحتملني  ل��الأط��ف��ال  اخل���ط���ورة  ���ش��ن 
11 �شنة  ب���ني  ي�����رتاوح م���ا  ل��ل��ت��ع��اط��ي 
ل�18 �شنة لن هذه ال�شن ثبت علميا 
ان الطفل يتعر�س فيها اإىل اإرها�شات 
حيث  ف��ي��ه  ت��وؤث��ر  ه��ورم��ون��ي��ة  نف�شية 
ت��ك��ون اح��ت��م��ال��ي��ة الن���ح���راف يف هذه 

ال�����ش��ن مب��ع��دل 80 % اك���ر م��ن اأي 
�شن اأخرى.

جمل�س  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ل��ف��ت  ك��م��ا 
ب��اإر���ش��ال نحو  ق��ام  امل��خ��درات  مكافحة 
لأولياء  توعوية  ر�شالة  ال��ف   380
الأم�����������ور حت����م����ل حم����ت����وى ت����وع����وي 
ون�����ش��ائ��ح م��ه��م��ة حل��ف��ظ الأب���ن���اء من 
خم���اط���ر امل����خ����درات مم���ا ي�����ش��اع��د يف 
رف����ع وع����ي الأ����ش���ر جت����اه ت��ل��ك الآف����ة 

اخلطرية.
م��ن ناحيته ق��ال ال��دك��ت��ور ح��امت علي 

مكافحة  مل��ك��ت��ب  الإق���ل���ي���م���ي  امل����دي����ر 
امل��خ��درات واجل��رمي��ة يف دول جمل�س 
العاملي  التقرير  اإن  اخلليجي  التعاون 
ل���ل���م���خ���درات ل��ل��ع��ام اجل������اري وال����ذي 
ي����ق����دم و����ش���ف���اً م����ن ح���ي���ث زراع���ت���ه���ا 
وحتديد  ترويجها  وط���رق  وتركيبها 
عدد املتعاطني اأ�شار اإىل اأن كثريا من 
الفئة العمرية من 15 اإىل 65 عاما 
تعاطت امل��خ��درات ول��و م��رة واح��دة يف 

العمر.
احلديثة  الإح���������ش����اءات  اأن  واأو�����ش����ح 
ال�شن  اأن  اإىل  ت�شري  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
 12 اإىل  انخف�س  للمتعاطني  الأدن��ى 
ال�شنوات  يف  �شنة   16 م��ن  ب���دًل  �شنة 
املخدرات  بخطورة  يهدد  مما  املا�شية 

على الأطفال.
ك��م��ا اأ����ش���ارت الإح�����ش��اءات اإىل ازدي���اد 
 17% بن�شبة  الن�شاء  من  املتعاطني 
ال����ع����ام اجل��������اري م���ق���ارن���ة ب�����الأع�����وام 
ت��ع��اون مكتب  اإىل  م�����ش��رياً  ال�����ش��اب��ق��ة، 
امل���خ���درات  مل��ك��اف��ح��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم 
الداخلية  وزارة  م����ع  وث���ي���ق  ب�����ش��ك��ل 
واملركز الوطني للتاأهيل وغريها من 
مبكافحة  املعنية  املحلية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

املخدرات.
ولفت اإىل تنفيذ مكتب الأمم املتحدة 
ل�شت�شراف  م�������ش���رتك���ا  ب����رن����اجم����ا 

للتاأهيل  الوطني  املركز  مع  امل�شتقبل 
على  امل��رك��ز  ع��م��ل  منظومة  لتطوير 
وفق  اعتماده  ومت  الإقليمي  امل�شتوى 
ليكون  امل���ت���ح���دة  الأمم  ا����ش���رتاط���ات 
مركزاً مبوا�شفات عاملية، داعيا لو�شع 
ملكافحة  موحدة  وطنية  ا�شرتاتيجية 
املخدرات يتم تقدميها لالأمم املتحدة 
لتكون منوذجا ا�شرت�شاديا لباقي دول 

العامل.
مدير  ال�شحي  حم��م��د  العميد  واأك����د 
ان  الداخلية  ب����وزارة  الن�����ش��ان  ح��ق��وق 
امل�شرع الإماراتي مل يغفل عن اجلانب 
الأ�شرة يف  للمتعاطني ودور  الإن�شاين 
ال�شوء.  ا���ش��دق��اء  م��ن  ابنائها  حماية 

العقيد طاهر غريب الظاهري،  واأكد 
املخدرات  م��ك��اف��ح��ة  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
اأن ما و�شلت  الأم��ن اجلنائي،  بقطاع 
اإليه اأجهزة �شرطة اأبوظبي من تطور 
وحداثة مّكنها من النهو�س بواجباتها 
وت���وف���ري م��ظ��ل��ة اأم���ن���ي���ة م��ت��ك��ام��ل��ة يف 
املتورطني  و�شبط  املخدرات  مواجهة 
ب��ت��ه��ري��ب��ه��ا وت��روي��ج��ه��ا والجت�����ار بها 

وتقدميهم للعدالة.
مع  وبالتن�شيق  »املديرية«  اأن  واأو�شح 
حديثة  برامج  تعد  املخت�شة  اجلهات 
وال�شباب  الأ���ش��ر  ت�شتهدف  ط��م��وح��ة، 
الثقافة  ت��ن��م��ي��ة  ب���ه���دف  وال����ن���������سء، 

ال�شائدة يف رف�س هذه الآفة القاتلة.

واأك����د م��وا���ش��ل��ة ال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
واملوؤ�ش�شات  ال����دول����ة،  يف  ال�����ش��رط��ي��ة 
مكافحة  يف  ودول��ي��اً  اإقليمياً  النظرية 
و�شائل  اأن جميع  اإىل  املخدرات، لفتاً 
مب�شاركة  اإل  ت��ك��ت��م��ل  ل  امل���ك���اف���ح���ة 
املجتمع يف الإبالغ عن حالت التعاطي 

والإدمان.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���ش��ح ال��دك��ت��ور عبداهلل 
للعالج  اإرادة  م��رك��ز  م��ن  الأن�������ش���اري 
يقوم  امل����رك����ز  ان  ب���دب���ي  وال���ت���اأه���ي���ل 
بخدمات العالج والتاأهيل للمتعاطني 
وتعيني  ال���ت���وع���ي���ة  ب����رام����ج  وي����ق����دم 
عالجهم  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتعافني 

ب�شنتني يف اجلهات احلكومية.

•• باكو -وام:

ب��ن��ت عي�شى بو  وق��ع��ت م��ع��ايل ح�����ش��ة 
ح��م��ي��د وزي�����رة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع على 
دول   10 ي�����ش��م   “ ن����واي����ا  “اإعالن 
الدولية  ال��راب��ط��ة  ب��اإن�����ش��اء  وي��ق�����ش��ي 
العامة  اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  ل��ك��ي��ان��ات 
م�شاركة  خ����الل  وذل�����ك   ASAN
م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ل���ى راأ��������س وف�����د ال���دول���ة 
للخدمة  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ن��ت��دى  يف 
اأذربيجان  بجمهورية  باكو  يف  العامة 
ال�شوؤون  اإدارة  بتنظيم  ع��ق��د  وال����ذي 
الق��ت�����ش��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف الأمم 
املتحدة  الأمم  ي��وم  مبنا�شبة  املتحدة 

للخدمة العامة.
اأهمية  النوايا”  “اإعالن  وي��ل��خ�����س 
ت���ب���ادل امل��ع��رف��ة واخل�����ربات يف جمال 

اخلدمات العامة وال�شفافية يف تقدمي 
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة م���ن اأج����ل حتقيق 
التنمية امل�شتدامة ف�شال عن احلاجة 
الدولية  تبادل اخلربات  اإىل موا�شلة 
امل��ج��ال و�شرورة  والإق��ل��ي��م��ي��ة يف ه��ذا 
واإيجاد  اخل�����رباء  م���ن  ك��وك��ب��ة  وج����ود 

فر�س موؤ�ش�شية لتبادل املعرفة.
وات��ف��ق��ت ال����دول امل��وق��ع��ة ع��ل��ى اإعالن 
ال��ن��واي��ا ع��ل��ى ال��ع��م��ل ���ش��وي��ا م��ن اأجل 
املتمثلة  ال���راب���ط���ة  اأه�������داف  حت��ق��ي��ق 
اإق���ام���ة ت��ع��اون م�����ش��رتك يف جمال  يف 
�شبكة  وت��ن��ظ��ي��م  ال���ع���ام���ة  اخل����دم����ات 
م��وؤ���ش�����ش��ي��ة م���ن امل��ه��ن��ي��ني واخل�����رباء 
الدوليني  والأك��ادمي��ي��ني  واملمار�شني 
والتحديات  الفعلية  امل�شاكل  ملناق�شة 
امل����ع����ا�����ش����رة ال����ت����ي ت�����واج�����ه جم�����الت 
واإي����ج����اد احللول  ال��ع��ام��ة  اخل���دم���ات 

امل��ن��ا���ش��ب��ة وال��ف��اع��ل��ة ل��ه��ا اإ���ش��اف��ة اإىل 
اإن�شاء منرب موؤ�ش�شي للتبادل امل�شتمر 
لأف�شل املمار�شات واخلربات وت�شجيع 
اخلدمة  جم��ال  يف  البتكارات  تطبيق 
العامة مبا ي�شمن ا�شتدامتها والنظر 
يف و�شائل الدعم املايل لتنفيذ اأن�شطة 

التعاون املوؤ�ش�شي.
ب��ن��ت عي�شى  وع���ق���دت م���ع���ايل ح�����ش��ة 
بوحميد - خالل م�شاركتها يف منتدى 
الذي  العامة  للخدمة  املتحدة  الأمم 
الأهداف  “حتقيق  ع��ن��وان  حت��ت  عقد 
امل�������ش���ت���دام���ة م����ن خالل  الإمن����ائ����ي����ة 
فعال  ب�شكل  العامة  اخلدمات  تقدمي 
موؤ�ش�شات  وب���ن���اء  الب���ت���ك���ار  وحت�����ول 
فاعلة و�شاملة” - 3 اجتماعات الأول 
ن��ائ��ب��ة رئي�س  اآل��ي��ي��ف��ا  م���ع م��ه��ري��ب��ان 
الأوىل  وال�شيدة  اأذربيجان  جمهورية 

ب��ح��ث �شبل  اأذرب���ي���ج���ان مت خ��الل��ه  يف 
واخلربات  التجارب  وت��ب��ادل  التعاون 
البلدين  ب��ني  الج��ت��م��اع��ي  امل��ج��ال  يف 

ال�شديقني.
وخالل لقائها مع �شاهل باباييف وزير 
العمل وال�شوؤون الجتماعية وال�شكان 
يف جمهورية كازاخ�شتان بحثت معايل 
ح�شة بوحميد ال�شبل الكفيلة بتطوير 
الجتماعي  امل����ج����ال  يف  اخل�����دم�����ات 
الهمم  باأ�شحاب  يخت�س  م��ا  ل�شيما 
وامل���ت���ق���اع���دي���ن وامل�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من 

امل�شاعدات الجتماعية.
ال�شوؤون  ووزي���ر  معاليها  ناق�شت  كما 
الجتماعية وال�شكان يف اأذربيجان اآلية 
ال�شتباقية  اخل��دم��ات  ت��وف��ري  و�شبل 
ال����ت����ي ت���ت���ي���ح ل���ل���ج���م���ه���ور ال���و����ش���ول 

واحل�شول على اخلدمة قبل طلبها.

املجتمع  تنمية  وزي��رة  معايل  وعقدت 
الأمم  منتدى  يف  م�شاركتها  �شمن   -
املتحدة للخدمة العامة يف باكو - لقاء 
تعارفيا مع �شعادة اآجنو�س غوميوانغ 
ك���ارت���ا����ش���ا����ش���م���ي���ت���ا وزي��������ر ال���������ش����وؤون 
اإندوني�شيا  جمهورية  يف  الجتماعية 
مبادرات  تبادل خالله احلديث حول 
الجتماعي  امل��ج��ال  يف  العمل  واآل��ي��ات 

والتنموي املتبعة لدى البلدين.
زارت   .. املنتدى  و�شمن م�شاركتها يف 
ب��ن��ت ع��ي�����ش��ى بوحميد  م��ع��ايل ح�����ش��ة 
مركز “دو�شت« dost يف مدينة باكو 
املعني باخلدمات الجتماعية املقدمة 
 asan “اأ�شان«  وم��رك��زي  للجمهور 
و”اأباد« abad وهذا الأخري خمت�س 
بالأ�شر املنتجة واخلدمات املقدمة لها 

واملخرجات املتوقعة منها.

املراكز  لهذه  معاليها  زي���ارة  وه��دف��ت 
تبادل  اإىل  ال��ت��ن��م��وي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
التنموية  الج���ت���م���اع���ي���ة  اخل��������ربات 
والتعرف على اأف�شل التجارب املطبقة 
واإمكانية  ال��ع��امل  دول  م�شتوى  ع��ل��ى 

ال�شتفادة منها.
الأمم  م���ن���ت���دى  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
العامة - الذي عقد  املتحدة للخدمة 
اآلييفا  م��ه��ري��ب��ان  واف��ت��ت��ح��ت��ه  ب��اك��و  يف 

اأذربيجان  ج��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
بح�شور ليو زمنني وكيل الأمني العام 
 - والجتماعية  القت�شادية  لل�شوؤون 
اإىل ت�شليط ال�شوء على كيفية  هدف 
حتويل املوؤ�ش�شات احلكومية وتزويدها 
بالتقنيات احلديثة الالزمة من اأجل 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
امل�شاركون  ن���اق�������س  ح���ي���ث   2030
النا�شئة  والجتاهات  الهامة  الق�شايا 

وال�شرتاتيجيات  املمار�شات  واأف�شل 
ت��ط��ب��ي��ق احلوكمة  ف�����ش��ال ع���ن ط���رق 

املبتكرة.
وممثلون  وزراء  امل��ن��ت��دى  يف  و���ش��ارك 
م�شوؤويل  وك��ب��ار  واإقليميون  دول��ي��ون 
احل���ك���وم���ات ومم���ث���ل���ون ع����ن روؤ�����ش����اء 
والقطاع  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات 
اخلا�س واملنظمات الدولية والإقليمية 

والأو�شاط الأكادميية.

»�سقيا الإمارات« متدد فرتة ا�ستالم طلبات امل�ساركة يف الدورة الثانية من جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية للمياه حتى 1 �سبتمر 2019 

خليفة بن حممد ي�سهد حما�سرة »بالتكاتف والتوعوية..املجتمع اآمن«

ح�سة بوحميد توقع على اإعالن نوايا لإن�ساء رابطة 
دولية لكيانات تقدمي اخلدمات يف اأذربيجان

•• دبي-الفجر: 

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  “جائزة  اأم��ن��اء  جمل�س  عقد 
ح للجائزة  للمعرفة” اجتماعه الأول، بعد اإغالق باب الرت�شُّ
التي  الرت�شيحات  لفرز   ،2019 لعام  ال�شاد�شة  دورتها  يف 
تلّقاها موقع اجلائزة الإلكرتوين على مدى اأربعة اأ�شهر يف 

�شتى جمالت املعرفة ومن جميع دول العامل.  
رئي�س  نائب  ح��وي��رب،  بن  جمال  �شعادة  الجتماع  وت��راأَّ���س 
اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة، فيما ح�شر الجتماع  جمل�س الأم��ن��اء 
اأع�شاء جمل�س اأمناء اجلائزة وهم: الربوفي�شور نيكول�س 
والربوفي�شور  اأك�������ش���ف���ورد،  ج��ام��ع��ة  ع���ن  مم��ث��اًل  رول��ي��ن��ز، 
التكنولوجية  نانيانغ  جامعة  عن  ممثاًل  زان��در،  األك�شندر 
عن  مم��ث��اًل  الغفلي،  اأح��م��د  علي  وال��دك��ت��ور  �شنغافورة،  يف 
جامعة الإم��ارات، والدكتور حممد عثمان اخل�شت، ممثاًل 
ال�شت�شارية  اللجنة  اأع�شاء  وكل من  القاهرة،  عن جامعة 
وهم: الدكتور �شلطان حممد النعيمي، ممثاًل عن جامعة 
واأ�شتاذ  مدير  تاكيو�شي،  كازوكي  والربوفي�شور  اأبوظبي، 

الدرا�شات  م��ع��ه��د  امل��ت��ك��ام��ل��ة يف  ال���ش��ت��دام��ة  ب��ح��وث  ن��ظ��م 
قطاع  ممثل  بينيت،  وديفيد  طوكيو،  جامعة  يف  املتقدمة 
والدكتور  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  العايل  التعليم 
الأمم  بربنامج  التقنيني  امل�شت�شارين  رئي�س  تركي،  هاين 
راأ�س  اإدارة  وي�س هاري، مدير  والدكتور  الإمنائي،  املتحدة 
املال الب�شري مبوؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة.  
ح  الرت�شُّ طلبات  كافة  على  الط��الع  الجتماع  خ��الل  ومتَّ 
وال�شروط،  املعايري  بكافة  التزامها  ق من  والتحقُّ للجائزة 
على  اجل��ائ��زة  قتها  التي حقَّ الإجن���ازات  مناق�شة  ��ت  كما متَّ
لتعزيز  تطويرها  و�شبل  املا�شية،  اخلم�س  ال�شنوات  مدى 
تاأثريها يف املبدعني يف كل مكان، وتو�شيع دائرة امل�شاركني 

فيها من خمتلف دول العامل.
ب��ن حويرب:  ���ش��ع��ادة ج��م��ال  ق���ال  امل��و���ش��وع،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
وقوي  ف��ّع��ال  ح�شور  حتقيق  يف  جنحت  املعرفة  ج��ائ��زة  اإنَّ 
كما  كذلك،  وال��دويل  والإقليمي  املحلي  امل�شتوى  على  لها 
�شهدت يف املرحلة الأوىل لدورتها ال�شاد�شة مناف�شة �شديدة 
الأكادميية  اجل��ه��ات  اأو  الأف����راد  م��ن  ���ش��واء  املر�ّشحني  ب��ني 

�شات املعنية ب�شناعة املعرفة.  واملوؤ�شَّ
واأّكد اأنه رغم العمر الق�شري ن�شبياً للجائزة، والذي يقارب 
�شت �شنوات، اإل اأنها ا�شتطاعت اأن حتظى باهتمام وتقدير 
عاملي كبري، لكونها �شلَّطت ال�شوء خالل دوراتها ال�شابقة 
ع��ل��ى اإجن�����ازات وم�����ش��ارك��ات ق��ي��م��ة ج����داً وم���وؤث���رة يف حياة 
بال�شكر  �شعادته  وت��وّج��ه  وعميق.  حقيقي  ب�شكل  الب�شرية 
جهودهم  ع��ل��ى  ال���ش��ت�����ش��اري��ة  وال��ل��ج��ن��ة  التحكيم  للجنتي 
احلثيثة التي اأ�شهمت يف اإي�شال اجلائزة للم�شتوى املرموق 
التي  العاملية،  والفعاليات  اجلوائز  بني  اليوم  حتتله  الذي 

تدعم �شناعة املعرفة يف جميع املجتمعات. 
اأنَّ  اإىل  ن��ي��ك��ول���س رول���ي���ن���ز،  ال��ربوف��ي�����ش��ور  اأ����ش���ار  ب�����دوره 
حني  املر�شَّ م��ن  الق�شرية  القائمة  اإع����داد  �شهد  الج��ت��م��اع 
�شروط  ا�شتوفوا  ��ن  ممَّ املعرفة  بجائزة  للفوز  املحتملني 
ومعايري اجلائزة، وقّدموا اإجنازات مهمة اأ�شهمت يف تغيري 
جمتمعاتهم والعامل نحو الأف�شل. منوهاً اإىل اأهمية قيا�س 
الإن�شانية  والتي تعمل على نقل  الب�شر،  اإجن��ازات  م�شتوى 

اإىل مراحل اأف�شل يف حياتهم. 

ناق�س  ب���اأنَّ الج��ت��م��اع  الغفلي  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور علي  واأف����اد 
اأداء اجلائزة خالل ال�شنوات املا�شية، و�شرورة البناء على 
قت، وخا�شة ال�شهرة العاملية املتزايدة  الإجنازات التي حتقَّ
��ق��ت��ه��ا ل���دى ال��ع��دي��د م��ن اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة بكافة  ال��ت��ي ح��قَّ
الن�شاطات املعرفية التي ت�شبُّ يف خدمة الب�شرية وحت�شني 
م�شتويات التنمية ونوعية احلياة. موؤكداً اأنَّ املرحلة املقبلة 
�شت�شهد تر�شيخ ال�شورة املتميزة للجائزة يف اأذهان املعنيني 

بقطاع املعرفة يف جميع مناطق العامل. 
وت�شعى “جائزة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة” اإىل 
مفاهيم  تدعم  كما  ال�شاملة،  التنمية  م�شرية  يف  الإ�شهام 
اأكر  نحو جمتمعات  املجالت  والإب���داع يف جميع  البتكار 
ماً ورفاهيًة. وتبلغ قيمة اجلائزة مليون دولر اأمريكي،  تقدُّ
ويتمُّ الإعالن عن اأ�شماء الفائزين بها خالل فعاليات “قّمة 
�شة حممد بن را�شد اآل  مها موؤ�شَّ املعرفة” ال�شنوية، التي تنظِّ
مكتوم للمعرفة يف دبي بغر�س توفري من�شة معرفية عاملية 
القرار حتت مظلة  واملخت�شني و�شّناع  املعرفة  رّواد  جتمع 

واحدة، ملناق�شة �شبل بناء وتطوير جمتمعات املعرفة. 

املنتدى الإ�سالمي ينظم برنامج 
»التزكية والأخالق«

•• ال�سارقة -وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برعاية 
ام�س  �شباح  بال�شارقة  الإ�شالمي  املنتدى  ال�شارقة عقد  الأعلى حاكم  املجل�س 
الربنامج العلمي “التزكية والأخالق” وذلك �شمن �شل�شلة الربنامج العلمي 
تعقد  وال��ت��ي  التنزيل”  “حمكم  التا�شعة  العلمية  ال����دورة  لن��ع��ق��اد  امل��واك��ب 
جمال�شها ودرو�شها ال�شرعية الهادفة يف الفرتة من 29 يونيو املا�شي اإىل 11 

يوليو اجلاري يف جامع املغفرة.
وتدرا�س  واقعها  على  للوقوف  التزكية”  “فقه  برنامج  عرب  املنتدى  وي�شعى 
ج��وان��ب��ه��ا وط��ي��ب اأث��ره��ا باملجتمع ورف���ع ال��وع��ي ال��ث��ق��ايف ح���ول اأه��م��ي��ة تزكية 
تعزيز  اإىل  الهادفة  الإ�شالمية  الثقافة  �شوء  يف  وتطهريها  الب�شرية  النف�س 
الرتابط  اأوا�شر  الآخر وتقوية  والتعاي�س الجتماعي وتقبل  الت�شامح  خطاب 

والتما�شك بني الأفراد واملجتمع.
ويقدم برنامج التزكية ف�شيلة ال�شيخ الدكتور حافظ عبدالرحمن خري بابكر 
رئي�س ق�شم ال�شريعة بكلية الإمام مالك لل�شريعة والقانون ويتناول �شرح كتاب 
 : ت  الأندل�شي  ح��زم  بن  اأبوحممد  ملوؤلفه  الأخ��الق  وتهذيب  الُنفو�س  ُم���داواة 

456ه�.
واأو�شح ال�شيخ اأن الثقافة الإ�شالمية لها جملة خ�شائ�س فريدة لأنها ت�شتمد 
قوتها من القراآن الكرمي وال�شنة ال�شريفة وهما امل�شدران اللذان يجد فيهما 
الفرد ما ي�شلح �شاأنه كله يف جميع املجالت وتر�شم له حياته العقيدية والفكرية 
املجتمع  م��ع  اإي��ج��اي��ب��اً  متفاعاًل  م�شلماً  فيكون  والق��ت�����ش��ادي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة 
من  لديه  املعغرفة  لتتحول  الدرا�س  ثقة  برفع  ي�شاهم  ذلك  كل  واأن  واحلياة، 
جانب نظري اإىل جانب �شلوكي ميار�شه يف حياته العامة واخلا�شة. من جانبه 
ندرك  اإننا  الإ�شالمي  املنتدى  عام  اأم��ني  بو�شليبي  ماجد  الدكتور  �شعادة  قال 
وتزكيتها،  النف�س  تطهري  وم��ه��ارات  الأ�شيلة  باملعارف  املجتمع  تزويد  اأهمية 
عرب  املجال  ه��ذا  يف  علمية  برامج  من  عديدة  اإ�شهامات  للمنتدى  ف��اإن  لذلك 
م�شاقات منتظمة، تهدف اإىل توفري املعارف حول الثقافة الإ�شالمية، وعلومها 
وتاريخها، واإعداد الباحثني والطلبة الدرا�شني وفق م�شاقات علمية وتزويدهم 
باملهارات التطبيقية والتدريبية الالزمة لتحويل املعارف على �شلوك اجتماعي 
ر�شني يعك�س التعاليم ال�شمحة، اإ�شافة اإىل اإك�شاب الدرا�س قدرات تكوينية فذة 

وفق منهج من�شبط و�شمح يكفل رعاية الفرد ويخدم م�شاحلة.

بهدف فرز وتقييم الرت�سيحات وبعد اإغلق باب امل�ساركة 

جمل�س اأمناء جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم للمعرفة يعقد اجتماعه الأول متهيدًا لإعالن نتائج الدورة ال�ساد�سة 
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اأخبـار الإمـارات

 •• مو�سكو-الفجر:

اأم��ل عبد اهلل  الدكتورة  بحثت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
الحت�����������ادي، ����ش���ب���ل ت���ع���زي���ز ع���الق���ات 
التعاون الثنائية وتوحيد جهود العمل 
ال���ربمل���اين م��ع ك��ل م��ن رئ��ي�����س برملان 
برملان  ورئ��ي�����س  ال���غ���اب���ون  ج��م��ه��وري��ة 
هام�س  على  وذل��ك  الو�شطي  اأفريقيا 
اأعمال املنتدى الدويل الثاين للتنمية 
العا�شمة  ت�شت�شيفه  ال��ذي  الربملانية 

الرو�شية مو�شكو.
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وال��ت��ق��ت 
كال على حدة معايل فاو�شنت بوكوبي 
بجمهورية  الوطنية  اجلمعية  رئي�س 
ال���غ���اب���ون وم���ع���ايل ل�����وران ن��غ��ون بابا 

رئي�س برملان اأفريقيا الو�شطي.
التاأكيد  ال���ل���ق���اءات  ه����ذه  خ����الل  ومت 
���ش��ب��ل عالقات  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى 
املجل�س  ب����ني  وال����ت����ع����اون  ال�������ش���داق���ة 
الوطني الحتادي وبرملاين جمهورية 
الغابون واأفريقيا الو�شطي يف الكثري 
ي��ع��زز العالقات  ال��ق��ط��اع��ات مب��ا  م��ن 
ال��را���ش��خ��ة ب��ني دول���ة الإم�����ارات ودول 
تن�شيق  واأه��م��ي��ة  الأف��ري��ق��ي��ة  ال���ق���ارة 
الروؤى واملواقف يف املحافل الربملانية 

الدولية. 
وقالت معايل الدكتورة امل القبي�شي 
بعالقات  ت��رت��ب��ط  الم�����ارات  دول���ة  اإن 

وم���وروث���ا ح�شاريا  ت��اري��خ��ي��ة ط��وي��ل��ة 
وكما  الف��ري��ق��ي��ة،  ال���ق���ارة  م��ع  عميقا 
وم����ب����ادئ  روؤى  ي���ت�������ش���ارك���ون  ان����ه����م 
و�شراكات  ذات��ه��ا،  وح�شارية  اإن�شانية 
خمتلف  يف  م��ت��ن��ام��ي��ة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
باتت  التي  العالقات  تلك  القطاعات، 
اأر����ش���ي���ة ق���وي���ة جت��م��ع��ن��ا �شويا  مت��ث��ل 
نعتز  التي  وروابطنا  عالقتنا  وتعمق 

بها وبتنميتها.  
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  و���ش��ددت 
الربملاين  التعاون  تعزيز  اأهمية  على 
بني املجل�س الوطني الحتادي وبرملان 
الغابون وافريقيا الو�شطي من خالل 

وتاأ�شي�س  الربملانية  ال��زي��ارات  ت��ب��ادل 
جل������ان �����ش����داق����ة وت�����ب�����ادل اخل������ربات 
ب�شاأن  الدعم  اأ�شكال  خمتلف  وتقدمي 
امل�شرتك  اله���ت���م���ام  ذات  ال��ق�����ش��اي��ا 
الربملانية  املحافل  يف  امل�شاركة  خ��الل 

القليمية والدولية. 
واأع���رب���ت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأم���ل عبد 
على  لهما  �شكرها  ع��ن  القبي�شي  اهلل 
اأع�شاء  غ��ال��ب��ي��ة  ب��ج��ان��ب  ال��ت�����ش��وي��ت 
املجل�س  ل�����ش��ال��ح  الف��ري��ق��ي  ال���ربمل���ان 
الوطني الحتادي ومنحه �شفة ع�شو 
مراقب يف الربملان الفريقي مما يدل 
والتاريخ  امل�شالح  ت��راب��ط  م��دى  على 

وامل�����ش��ت��ق��ب��ل امل�������ش���رتك. وق���ال���ت “ اإن 
كربملانات  لنا  �شتتيح  الع�شوية  ه��ذه 
اأي  من  اأك��ر  �شويا  للعمل  وبرملانيني 
وتبادل  اجل��ه��ود  لتن�شيق  م�شى  وق��ت 
ان��ط��الق��ة ممتازة  اخل������ربات.. وه����ذه 
منذ  ان  ايل  م�شرية  م��ع��ا..  نعمل  لأن 
مباحثات  عقدنا  اأي�شا  ع��ام  من  اأك��ر 
اجليو�شيا�شية  املجموعة  م��ع  مثمرة 
ال����ربمل����اين  الف���ري���ق���ي���ة يف الحت��������اد 
الدويل اثمرت بتوقيع مذكرة تفاهم 
وتعاون بني الربملانيني، كما اجتمعنا 
يف ل���ق���اءات ���ش��اب��ق��ة م���ع ال��ع��دي��د من 
املحافل  الفريقية يف  ال��دول  برملانات 

والفعاليات الربملانية املختلفة، وقمنا 
يف بناء ج�شور موؤ�ش�شاتية من التعاون 
من  العديد  م��ع  والتن�شيق  والتفاهم 
خالل  من  الأفريقية  ال��دول  برملانات 
ال��ت��ف��اه��م وال���ت���ع���اون التي  م����ذك����رات 
ت�����ش��اه��م ب��ك��ل ت��اأك��ي��د يف ت��ع��زي��ز تلك 
ال��ع��الق��ات ال��ربمل��ان��ي��ة امل��ت��ن��ام��ي��ة نحو 
اآفاق اأو�شع.  واأ�شافت معاليها “ لبد 
الكثري  على  للق�شاء  �شويا  نعمل  اأن 
م���ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا معا 
والتطرف  الإره�����اب  مكافحة  وم��ن��ه��ا 
التي  اجل����ه����ود  دع�����م  اإىل  واأدع�����وك�����م 
ال�شت�شارية  امل��ج��م��وع��ة  يف  ب��ه��ا  ن��ق��وم 

امل�شتوى  رف��ي��ع��ة  ال��دول��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والتطرف  الإره���اب  مبكافحة  املعنية 
ملحاربة  ب��رئ��ا���ش��ت��ه��ا  اأت�������ش���رف  ال���ت���ي 
الدول  يف  لي�س  وال��ت��ط��رف  الإره�����اب 
لكل  بل  فقط  املجموعة  ت�شمها  التي 
الإفريقية  القارة  العامل ومنها  بلدان 
املمثلة يف املجموعة وذل��ك من خالل 
تقدمي الدعم التقني والفني من اأجل 
تنظيم  ع��ن  ف�شال  تنموية  اإف��ري��ق��ي��ا 
بخطورة  النا�س  لتوعية  العمل  ور���س 
اجلماعات والتنظيمات الإرهابية التي 
اأجنداتها  لتنفيذ  ال�شباب  ت�شتقطب 
الظالمية يف �شرب الأمن وال�شتقرار 

يف العامل. واأكدت على اأهمية التعاون 
الدويل للت�شدي للجماعات الإرهابية 
من  ملحاربتها  �شاملة  تدابري  وات��خ��اذ 
وا�شحة وموحدة  ا�شرتاتيجية  خالل 
للت�شدي  اجلهود  م�شاعفة  و�شرورة 
والتاأكيد  وف���ع���ال  ف����وري  ب�����ش��ك��ل  ل��ه��ا 
بكافة  وال��ت��ط��رف،  الإره����اب  نبذ  على 
دوافعه  كانت  ومهما  و�شوره،  اأ�شكاله 

ومربراته، واأياً كان م�شدره.
ر�شمية ملعايل   وقدمت معاليها دعوة 
اجلمعية  رئ��ي�����س  ب��وك��وب��ي  ف��او���ش��نت 
لزيارة  الغابون  بجمهورية  الوطنية 
واملجل�س  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات 

ت�شكيل  واأه��م��ي��ة  ال��وط��ن��ي الحت�����ادي 
جل��ن��ة ���ش��داق��ة ب��رمل��ان��ي��ة ب��ني املجل�س 
ال����وط����ن����ي الحت����������ادي وال������ربمل������ان يف 
الغابون وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون 
ب��رمل��اين خ���الل ال���زي���ارة. ك��م��ا قدمت 
دعوة  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
ل��وران نغون بابا رئي�س  ر�شمية ملعايل 
واأهمية  ال��و���ش��ط��ي  اأف��ري��ق��ي��ا  ب���رمل���ان 
بني  ب��رمل��ان��ي��ة  ���ش��داق��ة  جل��ن��ة  ت�شكيل 
والربملان  الحت���ادي  الوطني  املجل�س 
مذكرة  وتوقيع  الو�شطى  اأفريقيا  يف 
تفاهم وتعاون برملاين خالل الزيارة.  
م�����ن ج���ان���ب���ه ت����ق����دم رئ���ي�������س ب���رمل���ان 
ج��م��ه��وري��ة ال���غ���اب���ون ب��ال�����ش��ك��ر ملعايل 
دعوتها  علي  القبي�شي  امل  الدكتورة 
زيارة دولة المارات واأكد اأهمية تعزيز 
العالقات الربملانية بني املجل�شني من 
وال�شداقة  التفاهم  م��ذك��رات  خ��الل 
اأك��د دور دولة  ال��زي��ارات.. كما  وتبادل 
المارات يف دعم ال�شالم ويف مكافحة 
الإرهاب والتطرف وتقدمي امل�شاعدات 

الإن�شانية على امل�شتوى العاملي.
ومن جانبه اأكد رئي�س برملان جمهورية 
تعزيز  اأهمية  على  الو�شطي  افريقيا 
ال��دول��ت��ني يف  ب��ني  ال��ع��الق��ات الثنائية 
كما  الربملانية  وخا�شة  كافة  املجالت 
الم����ارات يف جمال  دول��ة  ثمن جهود 
افريقيا  ب����ان  وخ���ا����س  ال�����ش��الم  دع����م 

بحاجة اىل ال�شالم.   

•• اأبوظبي -وام:

لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 
الإمارات  جل��ان  اأع�شاء  واأ�شماء  مقار 
لنتخابات  الرابعة  ب��ال��دورة  اخلا�شة 
والتي  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
اإدارة  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  مب��ه��ام  ت�شطلع 
بالأمور  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  النتخابات 
املتعلقة  والإداري������ة  والتقنية  الفنية 

ب�شري العملية النتخابية.
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  وتقوم 
بتحديد مقار جلان الإمارات وتن�شيق 
اللجان  وب��ني  بينها  ال��ت��وا���ش��ل  اآل��ي��ات 
اللجان  ت�شكيل  بعد  وذل��ك  املختلفة، 
على  بناء  الوطنية  اللجنة  من  بقرار 
اق���رتاح���ات دواوي����ن احل��ك��ام وحتديد 
م��ق��ره��ا يف الإم�������ارة امل��ع��ن��ي��ة، ك��م��ا اأن 
للجنة الإمارة دورا حموريا اإىل جانب 

للجنة  التابعة  الفرعية  اللجان  باقي 
يف اإعداد وتنفيذ النتخابات.

وت����ع����د جل�����ان الإم������������ارات اأح�������د اأه����م 
الوطنية  للجنة  التنفيذية  الأج��ه��زة 
ل��الن��ت��خ��اب��ات وال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ن كثب 
ت�شيري  يف  النتخابات  اإدارة  جلنة  مع 
الأمور الفنية والإدارية املتعلقة ب�شري 
الحتادي  الوطني  املجل�س  انتخابات 
يف كل اإمارة، وتلعب هذه اللجان دورا 
اإدارة امل�شهد النتخابي يف  حموريا يف 
اإط����اره اإىل  ال��دول��ة، وال���ذي تعمل يف 
التابعة  الفرعية  اللجان  باقي  جانب 
ل��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات على 
اإعداد واإدارة وتنفيذ انتخابات املجل�س 

الوطني الحتادي.
ممثلني  الإم���ارة  جلنة  ت�شكيل  وي�شم 
ع��ن دي���وان ح��اك��م الإم����ارة وال�شرطة 
�شخ�شيات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال��ب��ل��دي��ة 

بارزة من القطاع الأهلي، ويقوم ديوان 
احلاكم بتحديد رئي�س للجنة من بني 
اأع�شائها، ولها اأن تقوم بت�شكيل جلان 
فرعية تكون تابعة لها ملعاونتها يف اأداء 
مهامها وذلك بعد موافقة جلنة اإدارة 

النتخابات.
ا�شتالم  اأهم مهام جلنة الإم��ارة  ومن 
النهائية  النتخابية  الهيئات  ق��وائ��م 
واإ�����ش����ع����ار الأع���������ش����اء ب����ه����ا، وت���وف���ري 
بالعملية  اخل���ا����ش���ة  ال�����ش����ت����م����ارات 
النتخابية يف املقر اإ�شافة اإىل التن�شيق 
اأماكن  ل��ت��ح��دي��د  ب��ل��دي��ة الإم������ارة  م��ع 
كما  للمر�شحني،  النتخابية  الدعاية 
مقار  اق���رتاح  اخت�شا�شها  م��ن  ي��ك��ون 
جل����ان م���راك���ز الن���ت���خ���اب يف الإم�����ارة 
النتخابات  اإدارة  جلنة  مع  بالتن�شيق 
وحت�����دي�����د اأم������اك������ن ع���ق���د ال�����ن�����دوات 
واللقاءات التي يجريها املر�شحون مع 

اأع�شاء الهيئات النتخابية.
كما يعد من اأهم مهام جلنة الإمارات 
اأع�شاء  م��ن  الرت�شح  طلبات  ا�شتالم 
الهيئات النتخابية الراغبني بخو�س 
توفر  من  والتاأكد  النتخابات  جتربة 
للجنة  ورف��ع��ه��ا  فيها  ك��اف��ة  ال�����ش��روط 
تطبيق  وم��راق��ب��ة  الن��ت��خ��اب��ات،  اإدارة 
ق����واع����د احل����م����الت الن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
واملالحظات  التقارير  ورف���ع  الإم����ارة 
اإدارة  جلنة  اإىل  خم��ال��ف��ات  اأي  ب�����ش��اأن 

النتخابات.
ويبلغ عدد اللجان �شبع جلان موزعة 
جلنة  وي��راأ���س  ال�شبع،  الإم����ارات  على 
اإمارة اأبوظبي �شعادة �شيف علي �شيف 
�شوؤون  اإدارة  تنفيذي  مدير  القبي�شي 
امل���واط���ن���ني دي������وان ويل ع��ه��د اإم�����ارة 
اأحمد  �شعادة  يراأ�س  ابوظبي، يف حني 
عام  مدير  نائب  حميدان  ب��ن  حممد 

ديوان �شمو حاكم دبي جلنة اإمارة دبي، 
اإمارة ال�شارقة امل�شت�شار  ويراأ�س جلنة 
امل�شت�شار  ح��ن��ظ��ل  ب���ن  ���ش��ي��ف  ع��ي�����ش��ى 
مبكتب  القانونية  ب����الإدارة  القانوين 
���ش��م��و احل����اك����م- ال�������ش���ارق���ة. وي���راأ����س 
اإمارة عجمان �شعادة را�شد عبد  جلنة 
مدير  ال�شويدي  ج��ربان  بن  الرحمن 
الب�شرية - حكومة  امل���وارد  دائ��رة  ع��ام 
ال�شيخ عبد  ي��راأ���س  ، يف ح��ني  عجمان 
القا�شمي رئي�س مكتب  اهلل بن حميد 
اخليمة  راأ�����س  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد  وامل�شت�شار   ، راأ���س اخليمة  جلنة 
رئي�س  ع���ام،  ع��ل��ي، حم��ام��ي  اآل  جمعة 
جلنة اإمارة اأم القيوين، ويراأ�س اللواء 
قائد  الكعبي  غ��امن  بن  اأحمد  حممد 
ع����ام ���ش��رط��ة ال���ف���ج���رية جل��ن��ة اإم�����ارة 

الفجرية.
كما مت اأي�شا حتديد اأوقات عمل جلان 

الإم�����ارات ال��ت��ي متتد م��ن الأح���د اإىل 
ال�شابعة  ال�شاعة  من  ابتداء  اخلمي�س 
ال�شاعة  وح���ت���ى  ���ش��ب��اح��ا  وال��ن�����ش��ف 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  ظ��ه��را،  والن�شف  الثانية 
تقع جلنة  اإم���ارة حيث  كل  مقارها يف 
اإمارة اأبوظبي يف غرفة جتارة و�شناعة 
اأب��وظ��ب��ي، وجل��ن��ة دب���ي يف م��رك��ز دبي 
يف  ال�شارقة  وجلنة  العاملي،  التجاري 
ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س 

يف حني تتخذ جلنة اإمارة عجمان من 
قاعة ال�شيخ حميد يف متحف عجمان 
مقرا لها، وتقع جلنة اإمارة اأم القيوين 
اأم  يف  الجتماعية  التنمية  م��رك��ز  يف 
اخليمة  راأ���س  اإم���ارة  وجلنة  القيوين، 
يف ال���دي���وان الأم�����ريي وجل��ن��ة اإم����ارة 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  ال��ف��ج��رية 

الفجرية.
لإدارة  الوطنية  اللجنة  ن�شرت  وق��د 

الحتادي  الوطني  املجل�س  انتخابات 
واأ�شماء  ال��ل��ج��ان  م��ق��ار  ع��ن   2019
ال��ت��وا���ش��ل معها  اأع�����ش��ائ��ه��ا واأرق�������ام 
فيها  مبا  بها  املتعلقة  التفا�شيل  وكل 
www. ع��ل��ى م���وق���ع ال��ل��ج��ن��ة وه����و
التطبيق  وع����رب    uaenec.ae
اخل���ا����س ب��الن��ت��خ��اب��ات، ح��ي��ث ميكن 
للمواطنني الطالع على كل املعلومات 

ب�شكل تف�شيلي من خاللهم.

اأمل القبي�سي تبحث مع رئي�سا برملاين جمهورية الغابون واأفريقيا الو�سطي تعزيز العالقات الثنائية 

اللجنة الوطنية لنتخابات »الوطني الحتادي« تعلن 
مقار واأع�ساء اللجان يف اإمارات الدولة

خليفة بن طحنون يعزي يف وفاة �سهيد 
الواجب طارق احلواي

•• دبي -وام:

قدم ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �شوؤون اأ�شر ال�شهداء 
يف ديوان ويل عهد اأبوظبي ام�س واجب العزاء اإىل ذوي ال�شهيد طارق عبداهلل علي 
امل��دين يف  ال��ذي ا�شت�شهد خ��الل تاأدية عمله مع زمالئه من ف��رق الدفاع  احل��واي 

اإطفاء حريق يف اأحد املباين مبنطقة اخلليج التجاري.
واأعرب ال�شيخ خليفة بن طحنون اآل نهيان - خالل زيارته جمل�س العزاء يف اإمارة 
اأن  امل��وىل عز وجل  داعيا  ال�شهيد،  ل��ذوي  تعازيه  واأح��ر  دبي - عن �شادق موا�شاته 

يتغمده بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

•• اأبوظبي- وام:

اأ�ش�س الت�شامح  اإن الم��ارات قائمة على  اأنور ن�شيبة وزير دولة  قال معايل زكي 
والذي يعترب بحد ذاته القوة املجتمعية وُي�شاعد يف تطوير جمتمٍع عاملي املنحى 
ومتما�شك بعمق ..موؤكداً اأن قيم الت�شامح هذه حّددها املغفور له ال�شيخ زايد بن 

�شلطان اآل نهيان، موؤ�ش�س دولة الإمارات.
جاء ذلك خالل ماأدبة ع�شاء اأقيمت موؤخراً يف جامعة كامربيدج يف لندن بح�شور 
اللورد اإيتويل، رئي�س كلية كوين و �شعادة من�شور عبداهلل خلفان بالهول �شفري 

الدولة لدى اململكة املتحدة.
واأقيمت هذه املاأدبة اأم�س الأول احتفاًء باإطالق كتاب “حكايات الطاولة، املطبخ 
البدوي العاملي يف اأبوظبي” من تاأليف ال�شيدة حنان �شيد ووريل ..وقد ا�شتند 
ع�شاء دبلوما�شية الطهي على الو�شفات املقّدمة يف الكتاب الذي يحتفل بالتنّوع 
والذي  “ريزويل”،  النا�شر  من  م��وؤخ��راً  الكتاب  �شدر  حيث  اأبوظبي  يف  الثقايف 
جانب  اإىل  اأبوظبي  �شكان  ملختلف  ال�شخ�شية  ال�شري  من  �شل�شلة  على  يحتوي 

و�شفاتهم املف�شلة.
وقال معايل زكي اأنور ن�شيبة يف كلمة األقاها بهذه املنا�شبة “اأود اأن اأ�شكر ال�شيدة 

من  ميكننا  وال��ت��ي  للطهي،  الرائعة  الدبلوما�شية  الأداة  ه��ذه  منح  على  حنان 
بالتنوع  الإم��ارات  الديناميكي واملتنّوع والتزام  خاللها م�شاركة ق�شة جمتمعنا 
الطاولة”  “حكايات  كتاب  “ُيربز  واأ���ش��اف:  ال��ع��امل«.  مع  الثقافية  والتعّددية 
اأهمية ال�شيافة والكرم، والقيم الأ�شا�شية يف تاريخنا وثقافتنا التي تتما�شى اإىل 
حدٍّ كبري مع تفاين الإمارات العربية املتحدة يف ال�شعي اإىل الت�شامح وال�شالم يف 

الداخل واخلارج«.
الطاولة” هو  “حكايات  يف  الأ�شخا�س  بني  يربط  ما  اإن  الكتاب  موؤلفة  وقالت 
عن  مفاهيمهم  عامليني،  كرحالة  جتاربهم  اإىل  بالإ�شافة  ورائ���ع  مبتكر  طعام 
الوطن، اإميانهم بروح الكرم، احت�شانهم لأهمية ال�شيافة ف�شاًل عن التزامهم 
بقيمة ال�شداقة ويو�شح الختيار للو�شفات يف “حكايات الطاولة” تنّوع مدينة 

اأبوظبي وعاملية طقو�س الطهي وتناول الطعام وال�شتمتاع معاً بتناول الطعام.
ويف 15 دي�شمرب 2018، اأعلن �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
2019 عاما للت�شامح” ويهدف اإىل ت�شليط  “حفظه اهلل” عام  رئي�س الدولة 
للت�شامح  باعتبارها عا�شمًة عاملية  املتحدة  العربية  الإم��ارات  ال�شوء على دولة 
للتوا�شل بني ال�شعوب من خمتلف الثقافات يف بيئة حمرتمة ترف�س  وج�شراً 
والأجنا�س  والأدي����ان  اجلن�شيات  جميع  وق��ب��ول  النفتاح  على  وت��وؤك��د  التطّرف 

والأعراق والثقافات. ويزيد الت�شامح من القوة املجتمعية واملرونة، فهو ُي�شاعد 
اأهم  على  ويوؤكد  يعّزز  ..كما  بعمق  ومتما�شك  املنحى  عاملي  جمتمع  تطوير  يف 
قيم دولة الإمارات العربية املتحدة، من الإ�شالم املعتدل، واحت�شان احلوار بني 
اأو  الثقافة  عن  النظر  بغ�ّس  وال�شعوب  الأمم  جميع  مع  وال�شداقات  الثقافات، 
الدين، وعدم التدخل يف �شوؤون الآخرين، ومتكني املراأة، ودعم التعليم، ورف�س 
العنف املدمر والتطرف بجميع اأ�شكاله، وتقدمي امل�شاعدة لأولئك الذين يعي�شون 
يف حمنة وفقر وتعزيز ال�شالم والكرامة والزدهار للجميع حيث اإن اإطار العمل 
لكل من الهوية الوطنية وال�شيا�شة لنظام القيم هذا كما حّدده الراحل الكبري 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان ىل نهيان ينعك�س ب�شكل رائع يف �شفحات هذا 
الكتاب، ويف التغذية اجل�شدية والروحية التي يو�شحها، حيث يتّم تعريف دولة 
الإمارات العربية املتحدة حتى اليوم باأنها نتيجة الروابط الغنية بني الثقافات.

لت�شهيل  الوطني  واملطبخ  التقليدي  الطعام  ا�شتخدام  هي  الطهي  ودبلوما�شية 
التفاهم بني الثقافات على اأمل حت�شني وتطوير العالقات الدولية والتعاون.

ومن اجلدير بالذكر اأنه يوجد اليوم يف الإمارات اأكر من 200 جن�شية ومعظم 
الطهي  ت��اأث��ريات  من  للعديد  ُمعاي�شتهم  نتيجة  عميقة  خ��ربة  يحملون  ه��وؤلء 
ملختلف املاأكولت طوال حياتهم ..وتندمج الو�شفات واأمناط الطهي مع املكونات 

املحلية لإن�شاء �شياق طهي فريد من نوعه والنتيجة هي مزيج رائع من الأذواق 
والتقاليد والروائح، وهو تعبري عن م�شهد الدول والثقافات والتاأثريات املتعددة 
الثقافات يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وتتخ�ش�س ال�شيدة حنان �شيد ووريل 
يف امل�شاريع احل�شرية والثقافية الدولية، وتتمتع بخربة تزيد على ثالثني عاماً 
يف القطاعني العام واخلا�س ..وهي لبنانية م�شرية اأمريكية، ون�شاأت يف الكويت 
البكالوريو�س واملاج�شتري يف  املتحدة، وح�شلت على درجة  الوليات  وتعّلمت يف 
العاملي، عا�شت  ال�شعيد  ونتيجة ترحالها على  �شتانفورد.  الهند�شة من جامعة 
حنان يف اأربع قارات و�شافرت على نطاق وا�شع، مما �شمح لها بالتحرك برباعة 
بني الثقافات والأطعمة، ومتابعة هوايتها بال هوادة ك�شّياٍد للو�شفات الدولية. 
ونظراً لتمتعها ب�شفة املراقب الدقيق لأبوظبي على مدار ربع قرن من الزمان، 
دروب  على  للتعّرف  ح��ّج  رحلة  يف  الآخ��ري��ن  لتوجيه  فريد  ب�شكل  موؤهلة  فهي 
املهنية، يف  �شوارعها ومنازلها ونكهاتها. وقد �شاهمت حنان، من خالل حياتها 
اأبو ظبي  العديد من امل�شاريع املوؤثرة يف املنطقة، مبا يف ذلك جامعة نيويورك 
احرتايف ويف حياتها  ب�شكل  اأقامتها  التي  الروابط  ت�شكل  اأبوظبي.  وغوغنهامي 
“حكايات  كتاب  يف  تقدميها  مّت  التي  ال�شداقات  م��ن  غنياً  ن�شيجاً  ال�شخ�شية 

الطاولة: املطبخ البدوي العاملي يف اأبوظبي«.

زكي ن�سيبة: الإمارات قائمة على اأ�س�س الت�سامح

•• دبي-الفجر:

غادر الفوج الأول من موظفي مركز �شرطة بر دبي اإىل الأرا�شي املقد�شة لأداء منا�شك 
العمرة، �شمن مبادرة “لكم الأجر” اإحدى مبادرات عام الت�شامح التي ينظمها املركز 
للموظفني املتميزين يف عملهم، وذلك بهدف اإ�شعادهم عرب اإقامة الفعاليات والأن�شطة 
التي يرغبون بها، والتي من �شاأنها رفع م�شتوى الأداء الوظيفي. وقال العميد عبداهلل 
خادم �شرور، مدير مركز �شرطة بر دبي، اإن القيادة العامة ل�شرطة دبي حتر�س ب�شكل 
خمتلف  يف  موظفيها  تدعم  التي  والأن�شطة  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  اإق��ام��ة  على  دائ��م 
والثقافية  واملعرفية  والإداري���ة  الأمنية  الربامج  بني  تتنوع  الأن�شطة  واأن  املجالت، 

والدينية، لتعزيز م�شتوى الأداء الوظيفي، وتوفري بيئة من ال�شعادة والر�شا تنعك�س 
اأداء املوظف. ونوه اإىل اأن املركز اختار هذه املبادرة ملا حتمل يف طياتها  اإيجابيا على 
الكثري من املعاين الإميانية ال�شادقة وال�شامية، وهي فر�شة للتقرب اإىل اهلل تعاىل 
بالطاعة، وتبث الطماأنينة يف نف�س الإن�شان.  واأكد العميد عبداهلل خادم اأثناء توديعه 
للفوج الأول يف مطار دبي الدويل، بح�شور نائبه العقيد را�شد حممد �شالح، والعقيد 
عبداملنعم عبدالرحمن، رئي�س ق�شم ال�شوؤون الإدارية، وعبداهلل اإبراهيم، رئي�س ق�شم 
عام،  ب�شكل  العامة  والقيادة  ب�شكل خا�س  دبي  بر  �شرطة  اأن مركز  املتعاملني،  اإ�شعاد 
على قناعة تامة اأن املوارد الب�شرية هي الركيزة الأ�شا�س لتحقيق التميز والريادة يف 

املوؤ�ش�شة، لذا فاإن الهتمام بهم على راأ�س الأولويات. 

�سرطة دبي تنظم رحلة عمرة للمتميزين من موظفي »مركز �سرطة بر دبي«
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عربي ودويل

وو�شفت  ترامب  دون��ال��د  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأم�س  ال�شني  انتقدت 
ت�شريحه باأنه “تدخل فا�شح” يف �شوؤون هونغ كونغ بعد اأن قال اإن 

املتظاهرين الذين اقتحموا الربملان ين�شدون الدميوقراطية.
الدميوقراطية”  “ين�شدون  املتظاهرين  اإن  الثنني  ترامب  وق��ال 
املتحدث  وق��ال  الدميوقراطية«.  تريد  ل  احلكومات  “بع�س  ولكن 
با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية جينغ �شوانغ خالل موؤمتره ال�شحايف 
العتيادي “ن�شجب ونعار�س ب�شدة التدخل الفا�شح للبلد املعني يف 
ال�شني  اأن  واأ�شاف  لل�شني«.  الداخلية  وال�شوؤون  كونغ  �شوؤون هونغ 
عن  وال��ك��ف  بحذر  والت�شرف  التحدث  اإىل  املعنية  “الدولة  تدعو 
التدخل يف ال�شوؤون الداخلية لهونغ كونغ باأي �شكل”، وتابع اأنه يتعني 
على الوليات املتحدة “األ تدعم باأي �شكل من الأ�شكال املتورطني يف 
اأعمال العنف وانتهاك القانون«. ت�شهد هونغ كونغ، املركز املايل الذي 
اأ�شابيع من التظاهرات احتجاجاً  اأزمة بعد  يتمتع بحكم �شبه ذاتي، 
على م�شروع قانون ي�شمح بت�شليم مطلوبني اإىل ال�شني القارية، مع 
حتول الق�شية اإىل و�شيلة للتعبري عن ال�شتياء اإزاء بكني. والثنني، 
جمموعات  اقتحمت  ال�شني  اإىل  املدينة  لت�شليم   22 ال��ذك��رى  يف 
هونغ  برملان  واملت�شددين،  ال�شباب  من  معظمهم  املتظاهرين،  من 
كونغ. وكانت الوليات املتحدة ذكرت اأن ترامب �شيناق�س الو�شع يف 
هونغ كونغ عندما يلتقي الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ خالل قمة 
جمموعة الع�شرين يف اليابان ال�شبت املا�شي، حيث اتفق الزعيمان 

على هدنة يف احلرب التجارية.

مع  مقابلة  بث  باك�شتان  يف  خا�شة  تلفزيونية  حمطة  اأك��رب  اأوقفت 
بدئها، يف  بعد وقت ق�شري من  زرداري  اآ�شف علي  ال�شابق  الرئي�س 
خطوة تزيد املخاوف من ازدياد الرقابة يف بلد يعد اأ�شا�ًشا بني الأكر 
“جيو نيوز”  بالن�شبة لالإعالم. ومل تو�شح قناة  خطورة يف العامل 
ال�شبب الذي دفعها لوقف بث املقابلة م�شاء الثنني بعد دقائق فقط 
من بدئها مع زرداري، زوج رئي�شة الوزراء ال�شابقة بنازير بوتو التي 
الباك�شتانية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  واتهمت   .2007 يف  اغتيالها  مت 
النافذة خالل ال�شنوات الأخرية بال�شغط على و�شائل الإعالم ملنع 
بث اأي انتقادات ل�شيا�شاتها، وهي تهم ينفيها اجلي�س. ويخّيم التوتر 
باجلي�س  الباك�شتاين”  ال�شعب  “حزب  وحزبه  زرداري  عالقة  على 
اأو�شع.  اأمنية  بالف�شاد كجزء من حملة  اتهامات  بينما يواجه حالًيا 
ال��رق��اب��ة يف  ازدي���اد  م��ن  “تويرت”  امل��ذي��ع حميد م��ري ع��رب  وا�شتكى 
اأوقفوا  الذين  “اأولئك  اإن  اأوقف بث مقابلته. وقال  باك�شتان بعدما 
اأوقفوها«.  باأنهم  علًنا  ل��الع��رتاف  ال�شجاعة  ميلكون  ل  )املقابلة( 
ل  اأوق��ف��ه��ا.  م��ن  معرفة  ال�شهل  “من  ق��ائ��اًل  للم�شاهدين  واع��ت��ذر 
2014 عندما  الأ���ش��واء على مري يف  بلد ح��ر«. و�شلطت  نعي�س يف 
عندما اأ�شيب بجروح ناجمة عن اإطالق نار اّتهم وكالة ال�شتخبارات 
املوؤ�ش�شة الأمنية  انتقاد  الباك�شتانية بالوقوف وراءه. ولطاملا اعترب 
النافذة يف البالد خًطا اأحمر بالن�شبة لالإعالم، اإذ ا�شتكى �شحافيون 
وال�شرب  ت�شمل اخلطف  ترهيب  ملحاولت  تعر�شهم  ومدونون من 

وحتى القتل اإذا جتاوزوا هذا اخلط.

العواطف”  وراء  الن�����ش��ي��اق  “عدم  اإىل  اإي�����ران  اأم�����س  رو���ش��ي��ا  دع���ت 
ال�شغوط  النووي رغم  من التفاق  الأ�شا�شية”  “الأحكام  واح��رتام 
اإع���الن ط��ه��ران جت��اوز خمزونها م��ن اليورانيوم  الأم��ريك��ي��ة، غ��داة 
اخلارجية  وزي��ر  وق��ال  الت��ف��اق.  عليه يف  املن�شو�س  احل��ّد  ب  املخ�شّ
�شبط  اإىل  الإي��ران��ي��ني  زم��الءن��ا  “ندعو  لف��روف  �شريغي  الرو�شي 
الرئي�شية  الأحكام  واحرتام  العواطف  وراء  الن�شياق  النف�س، وعدم 
من التفاق” املوقع يف فيينا عام 2015. ودعا اأي�شاً الأوروبيني اإىل 
الآلية  تكون  كي  �شيء  بكل  والقيام  والتزاماتهم  بوعودهم  “الوفاء 
مع  التعامل  مبوا�شلة  الأوروبية  لل�شركات  )لل�شماح  اأن�شاأوها  التي 

اإيران رغم العقوبات( عمالنية فعاًل«.
اإج���راء حوار  ج��داً  ال�شعب  �شيكون من  ذل��ك،  دون  “من  اأن  واعترب 
ب��ّن��اء ومنتج ب�����ش��اأن اإن��ق��اذ الت��ف��اق«. وك��ان��ت رو���ش��ي��ا اأع��رب��ت الثنني 
املنخف�س  اليورانيوم  م��ن  ط��ه��ران  خم��زون  لتجاوز  “اأ�شفها”  ع��ن 
ت�شوير  يف  املبالغة  “عدم  اإىل  ودع��ت  كلغ  ال�300  ح��ّد  التخ�شيب 
التي  امل�شبوقة”  غ��ري  الأم��ريك��ي��ة  ب�”ال�شغوط  ون���ددت  الو�شع”. 
الن�شحاب  ترامب  قرار  اإي��ران منذ  على  املتحدة  الوليات  متار�شها 

ب�شكل اأحادي من التفاق النووي يف اأيار/مايو 2018.

عوا�سم

بكني

ا�سالم اباد

مو�سكو

هجوم دام على مع�سكر جلي�س النيجر قرب مايل 
 •• نيامى-اأ ف ب:

مع�شكر  على  مت�شددون  نّفذه  هجوم  ج��راء  اأرب��ع��ة  وُفقد  جندياً   18 ُقتل 
اإيناتي�س )غ��رب( قرب احل��دود مع مايل،  النيجر يف منطقة  تابع جلي�س 
الأول  “يف  البيان  وج��اء يف  الثالثاء.  بيان  الدفاع يف  وزارة  اأعلنت  ما  وفق 
مركز  ���ش��ّد  غ(،  ت   13،30(  14،30 ال�شاعة  ح���واىل  مت��وز/ي��ول��ي��و  م��ن 
عنا�شر  نّفذه  مع مايل، هجوماً  احل��دود  على  املتقّدم،  الع�شكري  اإيناتي�س 
اإرهابيون )...( احل�شيلة الأولية هي التالية: من جهتنا، ناأ�شف ل�شقوط 
�ُشلت حركة عدد من  العدو،  اأ�شخا�س. من جهة  اأربعة  18 قتياًل وفقدان 
الإرهابيني وُدمرت �شاحنة ب�شربات جوية بالإ�شافة اإىل تدمري اآليتني يف 
داخلهما انتحاريون«. وتابع البيان “بداأ الهجوم بتفجري اآليتني يف داخلهما 
انتحاريون يف مدخل املع�شكر تبعه اإطالق اإرهابيني على منت دراجات نارية 
)الفرن�شيني  �شركائنا  من  ج��وي  دع��م  مع  للهجوم  الت�شدي  �شمح  ال��ن��ار. 
“عمليات  اأن  البيان  واأو���ش��ح  العدو خ��ارج ح��دودن��ا«.  والأم��ريك��ي��ني( بدفع 
التم�شيط م�شتمرة«. واأكدت الثنني م�شادر متطابقة لوكالة فران�س بر�س 
اإىل  م�شريًة  املع�شكر،  على  انتحاريون”  داخلها  يف  ب�”اآليات  هجوم  وق��وع 
وقوع عدد كبري من القتلى. وقتل يف هذه املنطقة نف�شها 18 عن�شراً من 
النيجر  الكربى يف عملية م�شرتكة بني قوات  ال�شحراء  تنظيم داع�س يف 
والقوات الفرن�شية والأمريكية اأجريت بني 8 و18 حزيران/يونيو يف غرب 
النيجر. ومتت العملية يف منطقة حدودية �شمال تونغو تونغو حيث ين�شط 
تنظيم الدولة الإ�شالمية يف ال�شحراء الكربى الذي قام يف 14 اأيار/مايو 
2019 بكمني اأدى اإىل مقتل 28 ع�شكرياً من النيجر، كما اأكدت احلكومة 
حينها. وتبنى التنظيم يف ت�شرين الأول/اأكتوبر 2017 هجوماً قتل فيه 
اأربعة جنود اأمريكيني وخم�شة جنود من النيجر يف منطقة تونغو تونغو 

)غرب( الواقعة على بعد نحو 20 كيلومرتاً من احلدود مع مايل.

الرئي�س التون�سي يغادر امل�ست�سفى:

املطالبة بتحقيق حول مالب�سات »اخلمي�س الأ�سود« 

على طريقة معّلمه ترامب:

�سالفيني يريد اإقامة جدار على احلدود ال�سلوفينية...
فكرة اجلدار تزيد يف تعميق اخللف بني الرابطة وحركة 5 جنوم 

•• الفجر - خرية ال�سيباين
نعرف اأن ماتيو �شالفيني ودونالد ترامب يلتقيان يف ال�شتخدام 
اليوم  يتقا�شمان  اأ�شبحا  ق��د  وه��ا  لتويرت.  واملحموم  املتهور 
يريد  ال�شرعية.  غري  الهجرة  ملنع  اجل���دران  بناء  يف  الرغبة 

بناء جدار على  الإيطايل  الداخلية  وزير 
“طريق  لإغ���الق  �شلوفينيا  م��ع  احل���دود 
ُت�شتخدم  اأن��ه��ا  يعتقد  ال��ت��ي  البلقان”، 
املهاجرين.  م��ن قبل  ب��ك��رة  اأخ���رى  م��رة 
وم��ع ذل��ك ، ف��اإن الأرق���ام الر�شمية تكذبه 
ا  �شخ�شً  780 و�شل  قاطًعا حيث  تكذيبا 
براً خالل الأ�شهر ال�شتة املا�شية، و446 
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اآلف �شخ�س عرب البحر املتو�شط.
ابتداًء من الثنني، بداأت دوريات اإيطالية 
و�شلوفينية خمتلطة يف العمل على طول 
بالقلق  �شالفيني  ماتيو  وي�شعر  احل��دود. 
ال�شبل  بهم  تقطعت  مهاجر  اآلف   6 من 
اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  وملنعهم  البو�شنة.  يف 
الإل��ه��ام. يف  تنق�شه م�شادر  ، مل  اإيطاليا 
مايو املا�شي، خالل زيارته للمجر، التقط 
�شورة له مع فيكتور اأورب��ان اأمام ال�شلك 
ال�شائك على احلدود ال�شربية. وقال “اإذا 
مل يتوقف تدفق الهجرة، فاإننا ل ن�شتبعد 
و�شع احلواجز املادية على احلدود كمالذ 
ويوؤيد  الفكرة،  ي�شتعيد  هو  وها  اأخري”. 

…وان  ال�شب�شي غادر امل�شت�شفى الع�شكري هذا امل�شاء  
�شاء اهلل �شيعود يف الأيام املقبلة اىل ن�شاطه….«.

الر�شمية  �شفحتها  ع��رب  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���ش��ة  ون�����ش��رت 
وهو  ال�شب�شي  للرئي�س  ���ش��ور  اأول  في�شبوك  مب��وق��ع 
يوم اخلمي�س  اقام منذ  اين  الع�شكري  امل�شت�شفى  يغادر 
27 يونيو املنق�شي بعد تعر�شه لوعكة �شحية و�شفت 
يتو�شط  وه���و  ال�����ش��ورة  يف  ال�شي�شي  وي��ظ��ه��ر  ب���احل���ادة. 

•• الفجر - تون�س
اأم�س  ال��ربمل��ان��ّي��ة خ���الل جل�شة  ال��ك��ت��ل  روؤ����ش���اء  ط��ال��ب 
حتقيق  وفتح  برملانية  حتقيق  جلنة  بت�شكيل  الثالثاء 
للك�شف عن مرّوجي اإ�شاعة وفاة الرئي�س الباجي قائد 
الد�شتوري يف ما ا�شطلح  ال�شب�شي وحماولة النقالب 

عليه ب� “اخلمي�س ال�شود«.
اإىل  بالقا�شم  هيكل  ال�شعبية  اجلبهة  كتلة  رئي�س  ودع��ا 
ال��ت��ح��ق��ي��ق اجل����ّدي يف م��ا و���ش��ف��ه مب��ح��اول��ة النقالب 
التي  واح��دة  �شلطة  يد  يف  ال�شلطات  وجمع  الد�شتوري 
الإرهابية  العمليات  اث��ر  امل��ا���ش��ي  اخلمي�س  ي��وم  ج��دت 

واإعالن اإ�شاعة وفاة رئي�س اجلمهوري.
�شفيان  تون�س  ن���داء  كتلة  رئي�س  اأع��ل��ن��ه  الطلب  نف�س 
على  ط��راأت  التي  ال�شحية  ‘’الأزمة  اإّن  قائال  ط��وب��ال، 
رئي�س اجلمهورية كان �شببا يف تاأكيد حلمة التون�شيني 

ووحدته«.
دعا  نا�شفى،  ح�شونة  تون�س  مل�شروع  احلرة  كتلة  رئي�س 
م�شوؤولياتها  حتمل  اإىل  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  ك��ل  اأي�����ش��ا 
الد�شتورية مهما كان حجم الفراغ مطالبا بفتح حتقيق 
ق�شائي يف مروجي الإ�شاعات التي انت�شرت يوم اخلمي�س 

املا�شي واأبرزها اإ�شاعة وفاة رئي�س اجلمهورية.
وقال رئي�س كتلة النه�شه نور الدين البحريي اإن بع�س 
النا�شر  حممد  غياب  ا�شتغلت  ال��ربمل��ان  م��ن  الأط���راف 
عن املجل�س لبث البلبلة اإثر العمليات الإرهابية وتعكر 
اإدانة  اإىل  داعيا  اجلمهورية،  لرئي�س  ال�شحية  احلالة 

ب��دوره طالب م�شطفى  الرئي�س.  �شائعة وف��اة  رّوج  من 
حتقيق  بفتح  الوطني  الئتالف  كتلة  رئي�س  اأحمد  بن 
د�شتوري  لن���ق���الب  ال��ت��ح�����ش��ري  ح����ول  روج  م���ن  ����ش���ّد 

وحما�شبتهم.
اإىل  اأ���ش��ار  لبي�س  �شامل  الدميقراطية  الكتلة  ورئي�س 
رئي�س اجلمهورية  وفاة  راجت حول  التي  الإ�شاعات  اأن 
اأن هذه  م��وؤّك��دا  احل��ك��م،  داخ���ل موؤ�ش�شات  م��ن  خ��رج��ت 
مازال  تون�س  يف  الو�شع  اأن  اأو�شحت  ال�شحية  الأزم���ة 

ه�شا.
القرارات  اإ���ش��دار  اإىل  اجلمهورية  رئي�س  لبي�س  ودع��ا 
بت�شريع  امل��ج��ل�����س  م��ط��ال��ب��ا  ال��ن��اخ��ب��ني  ب��دع��وة  املتعلقة 
اإنقاذ تون�س من  الد�شتورية حتى يتم  املحكمة  انتخاب 

اأي اأزمة د�شتورية قد ت�شتجد.
ال�شب�شي  قائد  الباجي  التون�شي  الرئي�س  ان  اىل  ي�شار 
اإقامته  قد غادر امل�شت�شفى الع�شكري بتون�س نحو مقر 
ب��ق��رط��اج ع�����ش��ي��ة الث���ن���ني ب��ع��د ت��ل��ّق��ي��ه ال���ع���الج ال����الزم 
وتعافيه. وقالت الرئا�شة التون�شية يف بالغ �شادر عنها 
وامتنانه  تقديره  بخال�س  يتقدم  ال��دول��ة  “رئي�س  اإن 
من  لكل  و�شكره  الع�شكري  بامل�شت�شفى  الطبي  للفريق 

�شاأل لالطمئنان على �شحته«.
اأن  اي�شا،  الثنني  م�شاء  ال�شب�شي  قائد  حافظ  واأع��ل��ن 
الع�شكري  امل�شت�شفى  ال�شب�شي غادر م�شاء  الباجي قائد 

وا�شفا و�شعه ال�شحي بالعادي.
�شفحته  على  ن�شرها  ت��دوي��ن��ة  يف  الرئي�س  جن��ل  وق���ال 
قائد  ال��ب��اج��ي  الرئي�س  في�شبوك”  مب��وق��ع  الر�شمية  

خ���الل اج��ت��م��اع ُي��ع��ق��د يف وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ه���ذا الأ���ش��ب��وع. يف 
الغابة  يف  احلواجز  من  عدد  اإىل  يتقّل�س  اأن  ميكن   ، النهاية 
اجلدار  خ��ا���ش��ة،  ان���ه،  �شلوفينيا.  ع��ن  اإي��ط��ال��ي��ا  تف�شل  ال��ت��ي 
الرابطة  املتزايدة بني  الذي يزيد يف تعميق اخلالف والهوة 

املقرتح املقدم قبل ب�شعة اأيام من قبل ما�شيميليانو فيدريغا، 
ع�شو الرابطة، وحاكم منطقة فريويل فينيت�شيا جوليا.

طوله 243 كم و2 مليار يورو
على امتداد 243 كيلومرًتا، �شيتم مناق�شة بناء هذا اجلدار 

اأع�����ش��اء ال��ف��ري��ق ال��ط��ب��ي ال����ذي اأن��ق��ذ ح��ي��ات��ه مرفوقا 
بطبيبه اخلا�س الدكتور معز بلخوجة.

ات�شال  الثالثاء   اأم�س  التون�شي  الرئي�س  اأج��رى  وق��د 
النا�شر،  حممد  ال�شعب  ن��واب  جمل�س  برئي�س  هاتفيا 
لهم ومن  وت��ق��دي��ره  ال��ن��واب حتياته  اب��الغ  منه  وطلب 
اهتمام  من  اب��دوه  ما  على  للتون�شي،  ال�شعب  خاللهم 

ب�شحته ومن تعاطف معه.

وح��رك��ة 5 جن��وم م��ع ه��ذا اجل��دل اجل��دي��د. “ حماقة وغباء 
الربملان.  الد�شتورية يف  ال�شوؤون  رئي�س جلنة  علق  جنوين”، 
امل�شروع  يواجهها  اأن  ميكن  التي  املعار�شة  ب�شبب  فقط  لي�س 
ب�شبب  ولكن   ، ماتاريال  �شريجيو  ال��دول��ة  رئي�س  ط��رف  م��ن 
تكلفته املقدرة ب� 2 مليار يورو.»من الأف�شل ا�شتخدامها لردم 
كارلو  �شخر  روما”،  ط��رق  على  احل��ف��ر 
ال�����ش��اب��ق حلكومة  امل��ف��و���س   ، ك��وت��اري��ل��ي 
ري���ن���زي وامل�������ش���وؤول ع���ن الإن����ف����اق العام 
واملدير احلايل ملر�شد احل�شابات العامة. 
ح�����ش��اب��ات ع��ام��ة م���ت���ده���ورة، حت��ت��اج اإىل 
املهاجرون  يوّفر  حيث  الهجرة،  تدفقات 
اأك���ر مما  ي���ورو  مليار  و2.8   2.1 ب��ني 
وباعتبارهم  ال���دول���ة.  خ��زائ��ن  ي��ك��ل��ف��ون 
الإيطاليني،  متو�شط  م��ن  ���ش��ّن��ا  اأ���ش��غ��ر 
من  يتلقون  مما  اأك��ر  ي�شاهمون  فانهم 
معا�شات اأو تعوي�شات �شحية.  من جهة 
اأخ��رى، ما انفك الحتاد العام لل�شناعة 
ال�شركات  ح���اج���ة  ي����ك����ّرر  الإي����ط����ال����ي����ة، 
ما  وهذا  العاملة.  القوى  اإىل  الإيطالية 
اأك��دت��ه وك��ال��ة اإ���ش��ت��ات ، ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت يوم 
الثنني خرًبا جيًدا على جبهة الت�شغيل: 
اإىل  اإيطاليا  يف  البطالة  معدل  انخف�س 
ال��رم��زي��ة يف  باملائة   10 م��ا دون ع��الم��ة 
 ،2012 الأول منذ فرباير  ، وهو  مايو 
مقارنة  م��ئ��وي��ة  نقطة   0.2 وان��خ��ف�����س 

باأبريل لي�شتقر يف 9.9 باملائة.

ع�سرات املنازل واملن�ساآت ب�سلوان مهددة 
بالنهيار جراء حفريات الحتالل بالقد�س

•• القد�س املحتلة-وام:
وادي حلوة  �شلوان وحي  واملن�شاآت يف  املنازل  انهيار ع�شرات  �شلوان من خطر  وادي حلوة  حذر مركز معلومات 
ب�شبب احلفريات التي جتريها �شلطات الحتالل الإ�شرائيلي اأ�شفل الأحياء ال�شكنية بهدف تد�شني �شبكة الأنفاق 
حتت القد�س القدمية ومترير امل�شاريع ال�شتيطانية. ود�شن الحتالل نفق “درب احلجاج” ال�شتيطاين املوؤدي 
للقد�س القدمية وهو عبارة عن حفريات اأثرية كبرية حتت �شطح الأر�س وم�شتمرة منذ �شت �شنوات بالتعاون 
احلفريات  وجرت  الإ�شرائيلية.  واحلدائق  الطبيعة  و�شلطة  الآث��ار  و�شلطة  ال�شتيطانية  “اإلعاد”  جمعية  بني 
املغاربة  باأعمدة حديدية كبرية حتت �شارع وبيوت يف حي عني حلوة يف �شلوان وقريب من باب  يف نفق مدعم 
الذي يف�شي اإىل امل�شجد، و يزعم امل�شتوطنون اأن تاريخ هذا النفق يعود اإىل فرتة “الهيكل الثاين«. واأكد مركز 
معلومات وادي حلوة - يف بيان له - اأن “حفر و�شق الأنفاق” متوا�شل اأ�شفل حي وادي حلوة منذ 13 عاما واأدى 
ذلك اإىل حدوث انهيارات اأر�شية وا�شعة وت�شققات وت�شدعات يف مناطق عدة باحلي. اإ�شافة اإىل ت�شرر اأكر من 

80 منزل جزئيا واأكر من 5 منازل �شنفت اأنها “خطرة” من بلدية الحتالل بعد ت�شرر اأ�شا�شاتها.

اأن ناأخذ نف�س، فهناك م�شكلة  اليوم ولكن قررنا 
لتنفي�س  �شاعة   48 اىل  نحتاج  ون��ح��ن  البلد  يف 
امل��وج��ود ول��ذل��ك ق���ررت تاأجيل جل�شة  الح��ت��ق��ان 
ال��ي��وم«. وب���داأت الأح���داث يف منطقة عاليه لدى 
جنبالط  وليد  ال���درزي  الزعيم  اأن�شار  احتجاج 
ع��ل��ى زي������ارة م��زم��ع��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م���ن ق��ب��ل وزي���ر 
ماروين  م�شيحي  وه��و  با�شيل  ج��ربان  اخلارجية 

وخ�شم جلنبالط ومتحالف مع الغريب.
واألغى با�شيل الزيارة يف النهاية وقال اإنه يريد اأن 

يتجنب وقوع اأي م�شكالت اأمنية.
واتهم احلزب التقدمي ال�شرتاكي، الذي يتزعمه 

•• بريوت-رويرتز:

�شعد احلريري  ال��ل��ب��ن��اين  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن 
حلني  �شاعة   48 ال����وزراء  ملجل�س  جل�شة  تاأجيل 
النار يف جبال  اإط��الق  تبادل  التوتر عقب  ه��دوء 
م�شاعدي  من  اثنني  ومقتل  الأح��د  ي��وم  ال�شوف 
اأح����د ال������وزراء. وق����ال احل���ري���ري يف ك��ل��م��ة نقلها 
اخلطوات  كافة  �شيتخذ  الق�شاء  اإن  التلفزيون 
ملحا�شبة امل�شوؤولني عن اإطالق النار الذي و�شفه 

الوزير �شالح الغريب باأنه حماولة اغتيال.
الوزراء  جمل�س  جل�شة  ن�شاب  “اكتمل  واأ���ش��اف 

قال  بينما  النار  بفتح  الغريب  حرا�س  جنبالط، 
الغريب اإن “كمينا م�شلحا” ا�شتهدفه.

واأ����ش���ع���ل���ت ت��ل��ك احل����ادث����ة ال���ت���وت���رات ب���ني حزب 
الذي  اأر�شالن  ال��درزي طالل  جنبالط وخ�شمه 
يوؤيد دم�شق ويدعم الغريب ويتحالف مع با�شيل 

اأي�شا.
وت�شكلت حكومة وحدة وطنية يف لبنان يف نهاية 
املفاو�شات  م��ن  �شهور  بعد  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير 
وحت����اول مت��ري��ر م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة وغ��ريه��ا من 
العام  الدين  اأزمة  حلل  القت�شادية  الإ�شالحات 

الثقيل ودفع عجلة القت�شاد جمددا.

احلريري يرجئ جل�سة جمل�س الوزراء 48 �ساعة

املزاج الإ�سرائيلي متقبًل ملثل تلك اخلطوة

هل ت�ستطيع اإ�سرائيل حقًا �سم ال�سفة الغربية؟ 
••وا�سنطن-وكاالت:

تكت�شب دعوات ل�شم ال�شفة الغربية 
امل��ح��ت��ل��ة زخ��م��اً يف ك��ل م��ن ت��ل اأبيب 
باإ�شرائيل  يفرت�س  لكن  ووا�شنطن. 
توخي احلذر  الأمريكيني  وحلفائها 

حيال ما يرغبون بتحقيقه. 
فل�شطينية  اأرا������سٍ  ���ش��م  يفيد  ول���ن 
ب���ارود �شحايف  ب���راأي رم���زي  حمتلة 
“بالي�شتاين  جملة  وحمرر  وموؤلف 
اإع���ادة  تعزيز  يف  ���ش��وى  كرونيكل”، 
لا�شرتاتيجية  يف  احل��ال��ي��ة  ال��ن��ظ��ر 
م�شاكل  ح���ل  ب����دل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 

�شببتها اإ�شرائيل لنف�شها.
“فورين  م�����وق  يف  ب���������ارود،  وك���ت���ب 
احلكومة  اأن  جورنال”،  ب��ول��ي�����ش��ي 
اإدارة  ب��ق��رار  املت�شجعة  الإ�شرائيلية 
الأمريكية من  ال�شفارة  ترامب نقل 
باأن  ت�شعر  ال��ق��د���س،  اإىل  اأب��ي��ب  ت��ل 
كامل  ل�����ش��م  الآن  م��ن��ا���ش��ب  ال���وق���ت 

ال�شفة الغربية. 
“لي�س  ع���ب���ارة  اإن  ال��ك��ات��ب  وي���ق���ول 
ه��ن��اك وق���ت اأف�����ش��ل م��ن الآن” هي 
ا�شتخدمتها  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ب��ال�����ش��ب��ط 
ايليت  ال�������ش���اب���ق���ة،  ال����ع����دل  وزي��������رة 

الأمريكي  ال�شفري  ديفيد فريدمان، 
يف اإ�شرائيل.  وقال فريدمان يف لقاء 
يف  “نيويورك تاميز”،  مع �شحيفة 

8 يونيو)حزيران(:
الحتفاظ  اإ����ش���رائ���ي���ل  ح����ق  “من   

ببع�س اأرا�شي ال�شفة الغربية«. 
وح�شب كاتب املقال، فريدمان �شالع 
“�شفقة  ي�شمى  م��ا  يف  عميق  ب�شكل 
يدعمها  �شيا�شية  م��ن��اورة  القرن”، 
و�شهره،  ت��رام��ب  م�شت�شاري  ك��ب��ري 

جاريد كو�شرن.
 وت��ب��دو ال��ف��ك��رة وا���ش��ح��ة م��ن خلف 
رف�س  ب�������ش���اأن  “ال�شفقة”  ه�����ذه 
للفل�شطينيني  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل��ط��ال��ب 
مع طماأنة اإ�شرائيل ب�شاأن هواج�شها 
الأم���ن���ي���ة و���ش��ع��ي��ه��ا ل��ل��ح�����ش��ول على 

الأغلبية الدميوغرافية. 
اعتبار دعوة  ال�شبب ل ميكن  ولهذا 
�شاكيد ل�شم ال�شفة الغربية مبثابة 

حديث يتعلق مبو�شم النتخابات. 

ال�شفة  �شاكيد، عند ترويجها ل�شم 
موؤخراً  عقد  موؤمتر  اأثناء  الغربية، 

يف نيويورك. 
النتخابات  مل��و���ش��م  ب�����ارود  وي�����ش��ري 
بعدما  اإ�����ش����رائ����ي����ل،  يف  اجل�����دي�����دة 
الإ�شرائيلي،  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ف�شل 
ت�شكيل  يف  ن���ت���ان���ي���اه���و،  ب���ن���ي���ام���ني 
ح��ك��وم��ة ب��ع��د الن��ت��خ��اب��ات الأخ����رية 
اأب��ري��ل)ن��ي�����ش��ان(. وجت����رى عادة  يف 
ال�شيا�شية  احل��م��الت  ت��ل��ك  م��ث��ل  يف 
ي��ت��ح��دث مر�شحون  م���ن���اورات ح��ي��ث 
الإره����اب،  “الأمن وحم��ارب��ة  ب��ا���ش��م 

اإلخ«. 

�سو�ساء انتخابية
لكن ل ميكن، ح�شب الكاتب، اعتبار 
�شو�شاء  مب��ث��اب��ة  ���ش��اك��ي��د  ت��ع��ل��ي��ق��ات 
اأ�شياء  ب��ل مت��ث��ل  ع���اب���رة،  ان��ت��خ��اب��ي��ة 
�شياق  ���ش��م��ن  ف��ه��م��ت  اإن  اأخ��������رى، 
ال���واق���ع، منذ  اأو����ش���ع. ويف  ���ش��ي��ا���ش��ي 

خرق القانون الدويل
اإىل ذلك ي�شاأل بارود: “هل ت�شتطيع 
الغربية؟”. ال�شفة  �شم  اإ���ش��رائ��ي��ل 
ت�شتطيع  ال��ع��م��ل��ي��ة  ال���ن���اح���ي���ة  م����ن 
اأن ذلك  ذل����ك. و���ش��ح��ي��ح  اإ���ش��رائ��ي��ل 
للقانون  خ������رق  مب���ث���اب���ة  ����ش���ي���ك���ون 
الفكرة مل  ال��دويل، ولكن مثل تلك 
تزعج قط اإ�شرائيل، ومل متنعها من 
عربية.  اأو  فل�شطينية  اأرا�����س  ���ش��م 
القد�س  احتلت  امل��ث��ال،  �شبيل  وعلى 
ال�����ش��رق��ي��ة وم��رت��ف��ع��ات اجل�����ولن يف 

1980 و 1981 على التوايل.
ال�شيا�شي  امل���زاج  ب��ات  عليه،  وع���الوة 
ع���ل���ى نحو  م��ت��ق��ب��اًل  اإ����ش���رائ���ي���ل  يف 
م���ت���زاي���د مل��ث��ل ت��ل��ك اخل����ط����وة. فقد 
اأظ����ه����ر ا����ش���ت���ط���الع ل����ل����راأي اأج���رت���ه 
�شحيفة “هاآرت�س” الإ�شرائيلية، يف 
%42 من  اأن  م��ار���س)اآذار( املا�شي 
ال�شفة  �شم  ي��وؤي��دون  الإ�شرائيليني 
ترتفع  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ال��غ��رب��ي��ة. 

الأبي�س،  البيت  اإىل  ترامب  و�شول 
ال�شهولة  ه��ذه  الأم���ر مبثل  يكن  مل 

بالن�شبة لإ�شرائيل. 
وي��ب��دو ك��اأن الأج��ن��دة الأك���ر ت�شدداً 
بالن�شبة للحكومة اليمينية اأ�شبحت 
بنظر حلفاء  اأم����اين  ق��ائ��م��ة  مب��ث��اب��ة 

اإ�شرائيل يف وا�شنطن.
 وت�����ش��م��ل ت���ل���ك ال���ق���ائ���م���ة اع�����رتاف 
الوليات املتحدة ب�شم غري قانوين 
الفل�شطينية  ال�����ش��رق��ي��ة  ل��ل��ق��د���س 
امل��ح��ت��ل��ة، و���ش��م م��رت��ف��ع��ات اجلولن 
ال�������ش���وري���ة امل���ح���ت���ل���ة، ورف���������س حق 
ال��الج��ئ�����������������ني ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني يف 

العودة. 
بارود.  ح�شب  �شيء،  كل  ه��ذا  ولي�س 
مل�شوؤولني  ت�شريحات  اأ����ش���ارت  ف��ق��د 
اأويل  اهتمام  اإىل  نافذين  اأمريكيني 
املحتلة  الغربية  ال�شفة  كامل  ب�شم 
اأج��زاء وا�شعة منها.  اأو، على الأق��ل، 
و���ش��درت اأح���دث تلك ال��دع��وات عن 

املقبلة،  الأ�شهر  خ��الل  الن�شبة  ه��ذه 
اإ�شرائيل حتركها نحو  توا�شل  فيما 

اليمني.
من املهم الإ�شارة اإىل اتخاذ خطوات 
يف ذل���ك الجت����اه مب��ا يف ذل���ك قرار 
لتطبيق  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال��ك��ن��ي�����ش��ت 
ن��ف�����ش��ه��ا على  امل����دن����ي����ة  ال����ق����وان����ني 
يف  �شرعيني  غ��ري  يهود  م�شتوطنني 
اإ�شوة مبن يقيمون  ال�شفة الغربية، 

يف اإ�شرائيل.
ال��ن��ق��ط��ة تواجه  ه����ذه  ع��ن��د  ول���ك���ن 
اإ���ش��رائ��ي��ل اأك����رب م��ع�����ش��الت��ه��ا. فقد 
ب�����نيَّ ا����ش���ت���ط���الع م�������ش���رتك اأج���رت���ه 
جامعة تل اأبيب واملركز الفل�شطيني 
يزيد  م��ا  اأن   ، وال�شيا�شة  ل��الأب��ح��اث 
الفل�شطينيني  م����ن   50% ع����ن 
ي�����درك�����ون اأن������ه مل ي���ع���د ب���الإم���ك���ان 
الدولتني.  بحل  يعرف  عما  ال��دف��اع 
متزايد  ع���دد  يعتقد  ع��ن��ه،  وف�����ش��اًل 
يف  التعاي�س  اأن  الفل�شطينيني  م��ن 
دول�����ة واح�������دة، ح��ي��ث ي��ع��ي�����س يهود 
اإ�شرائيليون وفل�شطينيني)م�شلمون 
هو  ج��ن��ب،  اإىل  ج��ن��ب��اً  وم�شيحيون( 
اأجل  م��ن  املمكنة  الوحيدة  ال�شيغة 

م�شتقبل اأف�شل.  

�شالفيني على خطى ترامب يف بناء اجلدران

ال�شب�شي 
وهو يغادر 
امل�شت�شفى 
الع�شكري  
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العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2016/1995 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/8 الثنني  يوم  م�ساء   6:00 ال�ساعة 

�سده �سركة بطاقات التهنئه والهدايا �س.ذ.م.م او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
                                                           الو�سف         �سعر التقييم  

                                                   اأغرا�س متنوعه            2،560 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثلثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١١٩٩٦: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
ت لمجتمعاامع ل لتفاعواالجتماعي ل اصوالتت الشبكات) مجيارمج (برابر؛ تولكمبيازاء) جزة (أجهأ

مجة رجهة بوامها كداالستخت) مجيارمج (برابت)؛ مجيارمج (برابر يطوتت؛ أدوات نرإلنتر اعب
؛ مجرالبت ابيقاطتء مها في بناداالستخت (ايه بي اي) بيقاطمجة ترجهة ب)؛ واايه بي ايت (بيقاطت

ل صوالتت الشبكات نرإلنتر اعبت مادلخل التي تسهامج راللبت (ايه بي اي) بيقاطمجة ترجهة بوا
ء إلنشات) مجيارمج (برابت؛ لبيانإوادارة الى ول إصولل وايزتنوفع ع ورجارالستوالجماعي ا

ن عث لبحت، والمناسبام ايظلتنت) مجيارمج (برابت؛ نرإلنتر اعبت عاولمجمامع ل لتفاعٕوادارة وا
ل يزتنوفع ر وريرتحء وإلنشات) مجيارمج (برابت؛ لمناسباـ ٕوادارة امني لدول زج دادعت ٕوالمناسباا

ط بق ورفدتن ويدوتوعلى) ت لعالمااضع ف (وتصنيرض وعر ونشدة ومشاهولى ول إصولوا
ل سان ٕوارتضميوعلى ق لتعليول واحرأي لور والشعالى رة إإلشاواإليضاحية اشي والحن ايدوتو
ت نرإلنتاشبكة ر وتولكمبير اعبرى ألخت اماولمعلأو انية رولكتإلط اسائولر افيوتأو كة رمشاو
ت لبياناوى والمحتور والصل اسان إرتمكيل ويدلتعت) مجيارمج (برابت؛ التصاالت اشبكاو
ت) مجيارمج (برابو؛ يدلفيت ابياناوى ومحت، ويةرلبصوالسمعية ت البياناوى والمحت، والسمعيةا

 –لسمعي وى المحتو وايدلفيوى امحتولسمعي وى امحتلور والص، وافيةراغوتولفور الصل ايدلتع
وم سرلس) و افيكرالجت (اماوسرلاهي زز، ولمعاقع والرات اثؤمر) و(فالتت شحارمع مري لبصا
ت لبيانا(اصفية ولت البيانات اعالماوفية رالجغت العالمااضع ت ووماوسرلوص والنصواكة رلمتحا
ر يرتحٕوادارة ولجمع ت) مجيارمج (براب؛ عيبية)لتشط ابروال(انية رولكتإإلحالة ت اصالوولخلفية) ا
لقابلة ر اتولكمبيت) امجيارمج برابت؛ ماولمعلت والبيانان ايزتخوكة رمشال وسال ٕواريدتعم ويظتنو

ية) رلتجال األعمال واألعمات امعامالراء بإجن ميدلتي تسمح للمستخانية روإللكترة اللتجال يزللتن
ل سائرلل استقبال واسارإلت) مجيارمج (برابت؛ التصاالا تشبكات ونرإلنتاشبكة ر نية عبروإللكتا

يا داهت اقاطبث؛ لبحت اكارمحت) مجيارمج (براب؛ يةركيذلتل اسائرلرات واإلشعات والتنبيهاوا

 

 

ن إلعالواعاية دلر انشس وقياء ٕوادارة ونشاإمها في داالستخت) مجيارمج (براب؛ يسيًاطمغنارة مشف
ت العالنام ايدتقت وإلعالنان ايزلتخر توكمبيدم) (خا مملقو هت، وعالنادم) إ(خام ملقن؛ يرلآلخ

قع والب العات) أمجيارمج (براب؛ ضيراالفتاقع والب العات) أمجيارمج (برابت؛ نرإلنتاقع والم
قع والب الخاصة بألعار اتولكمبيزاء) اجزة (أجهط؛ ألمختلاقع والب العات) أمجيارمج برابزز؛ لمعا
ر تولكمبيزاء) اجزة (أجهزز؛ ألمعاقع والب اخاصة بألعالر اتولكمبيزاء) اجزة (أجه؛ أضيراالفتا
؛ نيةروإللكتب األلعات) امجيارمج (برابر؛ توملحقة بالكمبيط؛ أجهزة لمختلاقع والب الخاصة بألعاا
قع والت) امجيارمج (برابزز؛ لمعاقع والت) امجيارمج براب؛ ضيراالفتاقع والت) امجيارمج (براب
ت نية مع بيئاروإللكتت البياناامج دلت) مجيارمج برابو؛ يدلفيا بلعات) أمجيارمج (برابط؛ لمختلا
مج راب؛ الجتماعيل اصوالتت اشبكال، وصوالتب واأللعام والتعليوافيه رلتراض الحقيقي ألغم العالا

في رات تمؤلمتعلقة بالمانية روإللكتت البياناور والصوص والنصدة امشاهولى ول إصوللت) مجيار(ب
ت بيقاطصيانة تر وختبام واتقيير ويطوتن من لتمكت) مجيارمج (برابت؛ مجيارلبر ايطوتل مجا

ت) بيالولم(النقالة ف اتوالهاهي ، ولةولمحمانية روإللكتت االتصاالزة النقالة ألجهزة األجهامج راب
ل يولتحت) مجيارمج (براب؛ حيةوللر اتولكمبيزة اجهوألة ولمحمر اتولكمبيزة اجهوأكية ذلف اتوالهوا
ل لتفاعل اية لتسهيرجهة تفسيواهي ت)، ومجيارمج (براب؛ آلليذ اقابلة للتنفير مأوا لىإبيعية طلاللغة ا

؛ لشخصيد المساعت) امجيارمج (براب؛ ناعيطالصء اكاذلت) امجيارمج (برابت؛ آلالر والبشن ابي
ت) مجيارمج (برابط؛ ئرالخم است رمادلخت) مجيارمج (براب؛ الجتماعيد المساعت) امجيارمج براب

راض لألغت) مجيارمج (برابت؛ صياولتم ايدتقن ويرآلخن اميدلمستخاة مع طألنشط ايطلتخ
مج رابوزات؛ لحجز والحجراء اإلجت) مجيارمج (براب؛ جهةولد والمقاصط ائراخم سورالجتماعية ا

ث قع للبحولمد ٕوادراك ايدتحت) مجيارمج (برابت؛ مادلخوالسلع راء اشب و/أو لطلت) مجيار(ب
؛ السلكيًات ماولمعلت والبياناوى والمحتل اسارإلت) مجيارمج (بارب؛ قعوالماكة رمشاد ويدتحو
ط سائولر افيوتوكة رمشاط وبر وريرتحرض وعولى ول إصولن امن لتمكت) مجيارمج (براب
هي ت)، ومجيارمج (برابت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتاشبكة ر عبرى ألخت اماولمعلوانية روإللكتا
لى ول إصولء ٕوادارة واإلنشات) مجيارمج (براب ؛الجتماعيل اصوالتت اشبكاف ائر وظفويق بيطت
ت؛ لتنبيهاواقع ولماعلى م لقائث اللبحت) مجيارمج (براب؛ ضيةراالفتت المجتمعال اخت داعاولمجما
ح لسماواعلى رف للتعت) مجيارمج (براب؛ هاديدتحل ولعمرص افن عث للبحت) مجيارمج (براب

مج راب؛ ضيةرافتوق اسر فيولتت) جيامرمج (براب؛ مةولحكابممثلي ل باالتصان ميدللمستخ
ث بـ أو لط بر رفوتت) مجيارمج (براب؛ قعولمب احسس قطلن اعت ماومعلر فيولتت) مجيار(ب
ر لبشن ابيل صوالتل والتفاعل التسهت) مجيارمج (براب؛ يةرلجاداث األحت اماومعلر أو ألخباا
لسمعي وى المحتور واللص ممع ملقل لتفاعرض والعت) مجيارمج براب؛ ناعيطالصء اكاذلامج رابو
مج راب؛ ة بهاطتبرلمت البياناوص والنصو وايدلفيوى امحتري ولبصا –لسمعي وى المحتوا
مج رابوى؛ لمحتافي راك الشتوى، والمحتري اناشوى ولمحتن) اعث على (للبحور للعثت) مجيار(ب
مج رالب؛ انميدلمستخت احساباوالجتماعية ط اسائولف ايرتعت ملفاء ٕوادارة إلنشات) مجيار(ب
على ظ لحفاء وانشان إية مرلتجات العالمات واكارلشت واعاولمجمراد واألفن التي تمكت) امجيارلب(ا
مع ل لتفاعل واصواللتن للمعلنيت) مجيارمج (برابق؛ يولتسراض األغت نرالنتاعلى ود جو
ددة؛ متعلط اسائولر افيهي عبرلتوى المحتث) ا(بق فدلتت) مجيارمج (برابت؛ نرإلنتر اعبت لمجتمعاا
س) فيكرالجت (اماوسرلور والصالمعالجة ت) مجيارمج (برابر؛ تولكمبيت) امجيارمج (براب

ل سائرلل استقبال واسارإلت) مجيارمج (برابوص؛ لنصو وايدلفيوى امحتولسمعي وى المحتوا
ن عري لبصا –لسمعي وى المحتوالسمعي وى المحتور والصس) وافيكرالجت اماوسرلوانية روإللكتا

ت شبكاوى محتدارة إلت) مجيارمج (برابت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتاشبكة ر وتوكمبيلق ايطر
لسمعي وى المحتور والصل اسا، ٕوارضيةراالفتت المجتمعاامع ل لتفاع، واالجتماعيل اصوالتا

ت لبيانات واهاويدلفيوافية راغوتولفور الصو وايدلفيوى امحتري ولبصا –لسمعي وى المحتوا
مج راب؛ العالنيةت اماولمعلت واالتصاالل اسائت و وإلعالنات واعليقالتل واسائرلوص والنصوا
ت) مجيارمج براب؛ (سي ار ام) ن)بائزلء (العمالت اعالقاإدارة مها في داالستخت) مجيار(ب
مج راب؛ يعهاوزتت وعارلتبوال واألماجمع ل يوتمم ويظتنل ولتسهيت) مجيارمج (براب؛ سلةرالما

 تنرإلنتر المالية عبت اعارلتبت امادخوية رلخياراض لألغوال ألماجمع ت مادلخت) مجيار(ب
 

 ٩:بالفئة
 

  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف
 
 

 : االشــتراطات
 

فعلى من لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠خالل (إرساله بالبريد المسجل ، وذلك 

 
 

 إدارة العالمات التجارية
 

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١١٩٩٧: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
 ت؛ماولمعلا تمادخو وقلسا ثبحاأ تمادخ رفيوت ؛يجرولتوا نإلعالوا عايةدلوا قيولتسا تمادخ
 عايةدلوا لألعماا تمادخ ت؛التصاالا تشبكاو تنرإلنتا شبكة رعب نيرآلخا تمادخو لسلع يجرولتا

 عايةدلوا لألعماا تمادخ ن؛يرلآلخ مإلعالا لسائو راءشو إلعالميا طيطلتخا هيو ن،إلعالوا
 عايةدلا مةدخو يعوزتو دارةإلو ،إلعالنيا داءألا لتتبع نإلعالوا عايةدلا تمادخ هيو ن،إلعالوا
 نلتحسيو ن،إلعالوا عايةدلا تبيانا نع ريرلتقاا ميدلتقو ن،إلعالوا عايةدلا تبيانا للتحليو ن،إلعالوا

 دلتبا لتسهي ق؛يولتسوا نإلعالوا عايةدلا تمجاال في يةرالستشاا تمادلخا ن؛إلعالوا عايةدلا أداء
 واقألسا رفيوت ت؛التصاالا تشبكاو تنرإلنتا شبكة رعب ثالثة أطراف تمنتجاو تمادخ بيعو
 طبرل تنرإلنتا رعب) لسائولوا قعوالما( تتسهيال رفيوت ت؛مادلخا أو /و لسلعا لبائعي نيةروإللكتا
) للتشغيا( دامالستخا تمادخ ؛)يةرلتجاا لألعماوا( لألعماا تشبكا ن؛يرلمشتا مع نلبائعيا

 بةولمبا تإلعالناا تمساحا رفيوت هيو ت،ماولمعلوا نإلعالوا عايةدلا يعوزت تمادخ ف؛يوظلتوا
 ت،نرإلنتا شبكة على رتولكمبيا تبيانا دعواق رفيوت ت؛التصاالا تشبكاو تنرالنتا تشبكا رعب
 يادالها تاقاطب تمادخ ؛بةولمبا تإلعالناا لمجا في تنرإلنتا على ثللبح لقابلةا تلبياناا دعواقو
 أو الخدمات؛ لسلعا لمقاب هاردادستا نيمك لتيا يادالها تاقاطب داتشها دارصإ هيو ،مسبقًا عةوفدلما
 عيةطولتا ةطألنشوا دقلتصا ةطنشوأ يةرلخيا ةطباألنش ملعاا عيولا زيزتع هيو ،ية رلخيا تمادلخا

 إدارة ؛نيةروإللكتا طسائولا رعب نإلعالوا عايةدلا ؛إلنسانيةا ةطألنشوا لمجتمعيةوا لعامةا تمادلخوا
 تنرإلنتا رعب نيرلآلخ نإلعالوا عايةدلا رنش ن؛إلعالوا عايةدلا تمادخ ؛)نبائزلا( ءلعمالا تعالقا

 شبكة على ويدلفيا تعالناإ يعوزت قيطر نع نيرآلخا تمادخو لسلع يجرولتا ت؛التصاالا تشبكاو
 نإلعالوا عايةدلا نتحسيو دافستها هيو ن،إلعالوا عايةدلا تمادخ ت؛التصاالا تشبكاو تنرإلنتا

) يةرلتجاا لألعماوا( لألعماا راتستشاا ؛لمكتبيا طلنشاا لتفعيو ل،ألعماا جيهوت ت؛نرإلنتا رعب
 م؛إلعالا لسائو راءشو إلعالميا طيطلتخا تمادخ ن؛إلعالوا عايةدلا ةطنشوأ قيوبالتس قيتعل فيما

 

 

 رعب لألعماا لةأد رفيوت ن؛يرلآلخ نإلعالوا عايةدلا وادم متصمي ؛يةرلتجاا لعالمةا راتستشاا
 نيرآلخا تمادخو تلمنتجاوا تكارلشا متض تيلا تنرإلنتا

 
 ٣٥:بالفئة

 
  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف

 
 

 : االشــتراطات
 

فعلى من لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠(إرساله بالبريد المسجل ، وذلك خالل 

 
 

 إدارة العالمات التجارية
 

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١١٩٩٩: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
خدمات معالجة المعامالت المالية، وهي توفير المعامالت التجارية اآلمنة وخيارات الدفع؛ المعالجة 

اإللكترونية وإرسال بيانات دفع الفواتير إلكترونيًا لمستخدمي شبكة اإلنترنت وشدبكات االتصداالت؛ 
طاقات الخصم خدمات تحويل األموال إلكترونيًا؛ خدمات معالجة معامالت بطاقات االئتمان وب

وبطاقات الهددايا؛ خدمات التاجر، وهي خدمات معالجة معامالت الدفع؛ توفير خدمات الدفع 
اإللكتروني بواسطة الهاتف النقال لآلخرين؛ الخدمات المالية؛ خدمات معالجة الدفع؛ خدمات 

مع األموال المعامالت المالية؛ تسهيل وتنظيم وتمويل جمع األموال والتبرعات وتوزيعها؛ خدمات ج
 لألغراض الخيرية وخدمات التبرعات المالية عبر اإلنترنت

 
 ٣٦:بالفئة

 
  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف

 
 

 : االشــتراطات
 

فعلى من لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠بالبريد المسجل ، وذلك خالل (إرساله 
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العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١٢٠٠٠: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
خدمات تبادل الصور وخدمات تبادل الفيديو، وهي اإلرسال اإلكتروني لملفات الصور الرقمية و 

البصري بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت، وهي توفير  -الفيديو والمحتوى السمعي 
ت؛ الوصول إلى قواعد بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإلكترونية وقواعاد البيانات عبر اإلنترن

خادمات االتصااالت، وهي اإلرسال االكتروني للوسائط والبيانات والرسائل والرسومات 
(الجرافيكس) والصور والمحتوى السمعي ومحتوى الفيديو والمعلومات اإلكترونية؛ توفيرمنتديات 
بر لالتصال على شبكة اإلنترنت فيما يتعلق بالمواضع ذات االهتمام العام؛ توفير روابط االتصاالت ع

اإلنترنت التي تنقل مستخدمي األجهزة المحمولة والنقالة ومستخدمي اإلنترنت إلى مواقع محلية 
وعالمية أخرى على اإلنترنت؛ تسهيل الوصول إلى مواقع اإلنترنت لطرف الثالث أو الى محتوى 
إكتروني اخر لطرف الثالث عبر تسجيل دخول عام (شامل)؛ توفير خدمات غرف الدردشة عبر 

نترنت وخدمات المراسلة الفورية ولوحات النشرات اإللكترونية؛ خدمات البث الصوتي وبث اإل
النصوص والفيديو عبر اإلنترنت أو شبكات االتصاالت األخرى؛ خدمات بروتوكول الصوت عبر 

اإلنترنت (فواب)؛ خدمات االتصاالت الهاتفية (التليفونية)؛ توفير الوصول إلى قواعد بيانات 
في مجاالت الشبكات االجتماعية والتعارف االجتماعي والمواعدة (المرافقة اإلجتماعية)؛  الكمبيوتر

خدمات تبادل الصور والبيانات بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني لملفات الصور الرقمية 
والرسومات (الجرافيكس) والمحتوى السمعي بين مستخدمي اإلنترنت؛ خدمات االتصاالت وخدمات 

 -ر شبكة االتصال بين األقران، وهي اإلرسال اإللكتروني للصور والمحتوى السمعي كمبيوت
البصري ومحتوى الفيديو والصور الفوتوغرافية والفيديو والبيانات والنصوص والرسائل والدعاية 

واإلعالن ووساءل االتصال والمعلومات الخاصة بالدعاية واإلعالن؛ البث والبث المباشر للفيديو 
وى السمعي والبصري والمحتوى السمعي والبصري التفاعلي عبر اإلنترنت؛ خدمات عقد والمحت

المؤتمرات عن بعد؛ خدمات االتصاالت، وهي خدمات إرسال واستقبال البيانات عبر شبكات 

 

 

االتصاالت؛ المراسلة عبر اإلنترنت؛ التبادل اإللكتروني للمحتوى للصوتي والبيانات والمحتوى 
لفيديو والنصوص والرسومات (الجرافيكس) التي يمكن الوصول إليها عبر شبكة السمعي ومحتوى ا

اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ خدمات بث المحتوى الصوتي والنصوص ومحتوى الفيديو عبر شبكة 
 اإلنترنت وشبكات االتصاالت األخرى

 
 ٣٨:بالفئة

 
  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف

 
 

 : االشــتراطات
 

فعلى من لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠إرساله بالبريد المسجل ، وذلك خالل (

 
 

 إدارة العالمات التجارية
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١٢٠٠١: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
خدمات الترفية؛ توفير الوصول إلى قواعد البيانات اإللكترونية التفاعلية وقواعد البيانات عبر 

اإلنترنت للمحتوى المحدد من قبل المستخدم ومحتوى األطراف الثالثة والصور والفيديو والمحتى 
صور البصرية في  مجال المصلحة العامة؛ خدمات تبادل ال -السمعي  والبصي والمواد السمعية 

الفوتوغرافية وخدمات تبادل الفيديو؛ خدمات النشر اإللكترون  لآلخرين؛ الخدمات الترفيهية، وهي 
تسهيل خدمات اللعب التفاعلية وخدمات اللعب متعددة الالعبين وخدمات اللعب  لالعب  واحد 

لومات عن لأللعاب التي يتم لعبها وممارستها عبر شبكة اإلنترنت وشبكات االتصاالت؛ توفير المع
األلعاب اإللكترونية أو ألعاب الفيديو أو ألعاب الوسائط المتعددة التفاعلية عبر شبكة اإلنترنت 

وشبكات االتصاالت؛ برامج المسابقات وبرامج  الحوافز المصممة لشكر ومكافأة وتشجيع األفراد 
ي الخدمات الخيرية والمجموعات التي  تشارك في التحسين والتطوير الذاتي، وفي تحقيق الذات، وف

واإلنسانية (لصدقة واإلحسان) والخدمات التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسانية 
وتقاسم نتاج العمل اإلبداعي؛ نشور المواد التعليمية، وهي نشر الكتب والصحف والنشرات اإلخبارية 

ظيم وإدارة المؤتمرات والدورات الدورية والمنشورات األلكترونية؛ خدمات التعليمية، وهي تن
والحلقات الدراسية والتدريب عبر اإلنترنت في مجاالت الدعاية واإلعالن والتسويق والتواصل 

االجتماعي واإلنترنت ووسائل اإلعالم االجتماعية وتوزيع مواد الدورات الدراسية المتعلقة بذلك؛ 
نات) التي تعرض محتوي يحدده  الصحف اإللكترونية الفورية، وهي مدونات الويب  (المدو

المستخدم؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع االفتراضي، والترفيه التفاعل ومحتوي 
الواقع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعل  ومحتوى 

ب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى الواقع المعزز؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعا
الواقع المختلط؛ توفير األلعاب اإللكترونية وألعاب الوسائط المتعددة التفاعلية؛ توفير ألعاب الواقع 

االفتراضي على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المعزز على اإلنترنت؛ توفير ألعاب الواقع المختلط 

 

 

بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات عبر على اإلنترنت؛ توفير قواعد 
اإلنترنت في مجال الترفيه؛ خدمات النشر، وهي نشر المطبوعات اإللكترونية لآلخرين؛ الخدمات 

الترفيهية، وهي توفير تسهيالت عبر اإلنترنت لبث المحتوى الترفيهي وبث الفيديو المباشر 
وفير األلعاب على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير ألعاب الواقع للمناسبات الترفيهية؛ ت

االفتراضي، والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقوع االفتراضي؛ الخدمات الترفيهية، وهي 
توفير ألعاب الواقع المعزز، والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقع المعزز؛ الخدمات الترفيهية، 

ألعاب الواقع المختلط، والترفيه التفاعلي ومحتوى وخبرات الواقع المختلط ؛ خدمات  وهي توفير
ألعاب الواقع االفتراضي المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة كمبيوتر؛ خدمات ألعاب الواقع المعزز 

المقدمة عبر اإلنترنت من شبكة كمبيووتر؛ توفير ألعاب الواقوع االفتراصي على االنترنت؛ توفير 
امج  ألعاب على اإلنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير األلعاب التفاعلية؛ الخدمات الترفيهية، بر

وهي توفير ألعاب الواقع المعزز والمحتوى الترفيهي التفاعلي؛ الخدمات الترفيهية، وهي  توفير 
قع المعزز على بيئات الواقع االفتراضي على االنترنت؛ الخدمات الترفيهية، وهي توفير بيئات الوا

االنترنت؛ توفير المعلومات الترفيهية من الفهارس القابلة للبحث وقواعد بيانات المعلومات، بما في 
ذلك النصوص والوثائق اإللكترونية وقواعد البيانات والرسومات (الجرافكس) والصور الفوتوغرافية 

التصاالت؛ توفير موقع والصور والمعلومات السمعية البصرية عبر شبكة اإلنترنت وشبكات ا
إلكتروني  يضم منشورات (مطبوعات) غير  قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع االفتراضي؛ توفير موقع 

إلكتروني  يضم منشورات (مطبوعات) غير  قابلة للتنزيل عن تقنية الواقع المعزز؛ التعليم؛ توفير 
التعليمية، وهي توفير األفالم غير القابلة التدريب؛ األنشطة الرياضية والثقافية؛ الخدمات الترفيهية و

للتنزيل والعروض التلفزيونية والبث الشبكي واألعمال السمعية البصرية واألعمال المتعددة الوسائط 
عبر اإلنترنت، فضال عن المعلومات والتقييمات النقدية والتوصيات فيما يتعلق باألفالم والعورض 

 السمعية البصرية واألعمال المتعددة الوسائطالتلفزيونية والبث الشبكي واألعمال 
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 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
ضية رافتت امجتمعاء نشاإهي ر، وتولكمبيت امادخت؛ مجيارلبر واتولكمبيزة اجهر أيطوتتصميم و

ت لمناقشااكة في رلمشات والمناسبات واالجتماعات واعاولمجمم ايظلتنن لمسجلين اميدللمستخ
؛ لمجتمعيل اصوالتل واباألعماق فيما يتعلل صوالتواالجتماعي ل اصوالتت اكة في شبكارلمشاوا
ت الجتماعاد اعقم ويظلتنن يرنية لآلخرولكتت) إقع (تسهيالواستضافة ماال سيما ر، وتولكمبيات مادخ
في ر تولكمبيت امادخت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتاشبكة ر لتفاعلية عبت المناقشات والمناسباوا
على وي لتي تحتب ايولت اصفحاأو لمخصصة الجماعية والشخصية ف ايرلتعت ابيعة ملفاط

ور لصو وايدلفيوى امحتولسمعي وى المحتك، الذبما في دم، لمستخل اقبن مددة محت ماومعل
على ول للحصث لبحت اكارمحر فيوهي تر، وتولكمبيت امادخت؛ لبياناوى والمحتوص والنصوا
تقنية ن تتضمت نرإلنتر اعبت تسهيالر فيوتت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتت اعلى شبكات لبياناا

ت شبكات ماومعلن لتي تتضمالشخصية ف ايرلتعت املفاء نشان إمت نرإلنتر اعبن ميدلمستخن اتمك
ت ماولمعلاه ذهدل تبال ولنقل، باألعماق فيما يتعلل صوالتت اشبكات ماومعلوالجتماعي ل اصوالتا

، ٕوادارة حسابات الجتماعيل اصوالتت اكة في شبكارللمشات، ونرإلنتر اعبددة متعق فرامن بي
الجتماعي ل اصوالتت الشبكات) مجيارلب(امج رالبر افيوتم؛ لخاصة بهاالجتماعي ل اصوالتت اشبكا

ت؛ لبياناوص والنصور والصدو الفيوى امحتولسمعي وى المحتث ابوضي رافتامجتمع ء نشإوا
ت مادخن؛ يرمج لآلخرالبت ابيقاطستضافة تاهي و، )ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخ
ر يرتحء ونشال إتسهن أو لتمكت) مجيارمج (برابن لتي تتضما) ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فوم

ن يدوتوعلى) ت لعالمااضع ف (وتصنيرض وعر ونشدة ومشاهولى ول إصولل وايزتنوفع ور
على ق لتعليول واحرأي لور والشعالى رة إإلشاواإليضاحية اشي والحن ايدوتط وبق ورفدتو
ت نرإلنتاشبكة ر عبرى ألخات ماولمعلأو انية روإللكتط اسائولر افيوتأو كة رمشال وسان ٕوارتضميو
ية ولهت ابيانال نقن من ميدلمستخن التي تمكت انرإلنتامة شبكه دخر فيوتت؛ التصاالت اشبكاو

 

 

ر فيوتددة؛ لمتعت انرإلنتق) افراقع (موامن بيولشخصية مع اية ولهت ابيانادل تباولشخصية ا
ق ثائولوص والنصك الذبما في ت، ماولمعلت ابياناد عواقث ولقابلة للبحرس الفهان امت ماولمعلا
وى لمحتور والصوانية روإللكتط اسائولس) وافيكرالجت (اماوسرلت والبياناد اعواقونية روإللكتا
لقابلة ر اغيت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتاشبكة ر عبري لبصالسمعي ا

ل ألعمال (واألعمات امعامالراء بإجن ميدللمستخح نية للسماروإللكتاالتجارة  قفيما يتعلل يزللتن
 مةدكخت) مجيارلب(امج رالبت امادخت؛ التصاالت اشبكات ونرإلنتاشبكة ر نية عبروإللكتاية) رلتجاا
ت لتنبيهارات واإلشعاوانية روإللكتل اسائرلل استقبال واسارمج إلرابن لتي تتضما )اس ايه ايه اس(
ت شبكات ونرإلنتابكة شر نية عبروإللكتاية) رلتجال األعمال واألعمات امعامالل لتسهيونية روإللكتا
مة دخر ونشل وتحليس وقيام ٕوادارة ومها في تصميداالستخت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ التصاالا
مج رابر فيوهي تت، ونرإلنتر اعبت إلعالناراء اش نامجربر فومت مادخن؛ يرلآلخن إلعالواعاية دلا
بيع راء ولشت نرإلنتا رعبن إلعالواعاية دللن لبائعين وايرللمشتح للسمال يزقابلة للتنر غيت مجيارلبا

ت مجياربن لتي تتضم، ا)ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخ؛ عنهن لمعلزون المخاقائمة 
ية طتغم وتسليل وتحليو دافستهن واتحسيم وتقييوتتبع م ٕوادارة وتصميوبيع راء ومها في شداالستخ

ب باأللعاق يتعل مها فيماداالستخزة ألجهر ايطوتت؛ نرإلنتر اعبق يولتسن واإلعالواعاية دلا
 لتفاعليةوانية روإللكتب األلعار ايطوتت مادخددة؛ لمتعط اسائولب العاوألتفاعلية وانية روإللكتا

ل يدتعوفع رعلى درة لقن اميدلمستخالتي تمنح انية روإللكتاقع والمر افيوتددة؛ لمتعط اسائولب العاوأ
لتي انية روإللكتاقع والمر افيوتت؛ لبيانارات والخبت واماولمعلواضي راالفتاقع والوي امحتدل تباو

رات لخبت واماولمعلزز والمعاقع والوي امحتدل تبال ويدتعوفع رعلى درة لقن اميدلمستخاتمنح 
دل تبال ويدتعوفع رعلى درة لقن اميدلمستخالتي تمنح ت انرإلنتر اقع عبوالمر افيوتت؛ لبياناوا

ن من لتي تمكت) امجيارلب(امج رالبر افيوتت؛ لبيانارات والخبت واماولمعلط والمختلاقع والوي امحت
ر فيوت؛ لةولمحمر اتولكمبيزة النقالة ألجهزة األجهامج رابت بيقاطصيانة تر وختبام واتقيير ويطوت

رة لتجات المعامالت مجيارلباجيا ولوتكنو ديألحال التسجياتقنية دام باستخدم لمستخاقة دمصات مادخ
ن الئتمات ااقاطبوال ونية لألمروإللكتا تيالولتحلدم لمستخاقة دمصات مادخر فيوت؛ نيةروإللكتا

ت؛ مجيارلباجيا ولوتكندي وألحال التسجياتقنية دام نية باستخروإللكتت الشيكات امعامالم ولخصوا
ل ألعمال (األعماا تمعامالراء بإجن ميدللمستخح للسما) ايه بي اي( تبيقاطمجة ترجهة بر وافيوت
ت مادخ؛ نيةروإللكتت اعاوفدلمامج لمعالجة رابر فيوتت؛ نرإلنتر انية عبروإللكتاية دلنقاية) رلتجاا
راء بإجن ميدتسمح للمستخر توكمبيت) مجيارمج (برابم يض )بي ايه ايه اس( مةدكخدم نامج يستخرب
ايه ( تبيقاطمجة ترجهة بوامج رابر فيوت؛ نيةروإللكترة التجات امعامالو )يةرلتجال األعما(ل ألعماا

ور لصو وايدلفيوى امحتولسمعي وى المحتث ابونية روإللكتاسلة رالمافي  مهاداالستخ )بي اي
ر فيوتط؛ ئرالخم است رمادخ؛ نيهروإللكتاسلة راللمت) مجيارمج برابر فيوتت؛ لبياناوص والنصوا
ن لتي تتضما )ايه اس بي(تبيقاطلتامة دخر فومت مادخط؛ ئرالخم اسرت مادلخت) مجيارمج (براب
ط يطلتخدم والمستخاقع ومرض عدل ولتبات) مجيارمج (برابر فيوتط؛ ئرالخم است رمادمج لخراب

 ،)ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فوم تمادخت؛ صياولتم ايدتقن ويرآلخن اميدلمستخاه مع طلألنش
ه طلألنشط يطلتخدم والمستخاقع ومرض عدل وتبال تسهن أو تمكلت) مجيارمج (برابن لتي تتضما

م سورالجتماعية راض الألغت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ صياولتم ايدتقن ويرآلخن اميدلمستخامع 
مج رابن لتي تتضم، ا)ايه اس بي(ت بيقاطلتامة دخر فومت مادخ؛ جهةولد والمقاصط ائراخ
مج رالبر افيوت؛ جهةولد والمقاصط ائراخم سروالجتماعي ل اصوالتل اتسهن أو لتمكت) مجيارب

ن لتي تتضم، ا)ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخوزات؛ لحجز والحجراء اإلجت) مجيارلب(ا
ب و/ أو لطلت) مجيارمج (برابر فيوتوزات؛ لحجز والحجراء اجل إتسهن أو لتمكت) مجيارمج (براب

مج رابن لتي تتضم، ا)ايه اس بي( تبيقاطلتاة مدخر فومت مادخت؛ مادلخوالسلع والبضائع راء اش
ت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ مادلخوالسلع والبضائع راء اشب و/ أو لل طتسهن أو لتمكت) مجيار(ب
ت ذات لمناسبات وامادلخوالسلع والبضائع اقع واكة مرمشاد ويدتحن وعث قع للبحولمد ٕوادراك ايدتح

د ٕوادراك يدتحت) مجيارمج (براب نلتي تتضم، ا)اس بي ايه( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخ؛ ألهميةا
؛ ألهميةت ذات المناسبات وامادلخوالسلع والبضائع اقع واكة مرمشاد ويدتحن وعث قع للبحولما
ها ريديونشأها ألتي الخاصة ت اعاولمجمالى ول إصولء ٕوادارة واإلنشات) مجيارلب(امج رالبر افيوت
ت) مجاالط نقاد يدتحن وعث للبحت) مجيارمج (برابر فيوت؛ ضيةراالفتت المجتمعال اخدم دالمستخا
لمحلية ا روضلعوق والتسوالثقافية ت المناسباوافيه رلتل والعمرص افم ولمعالت والمناسبام واالهتماا

مج رابر فيوت؛ هاديدتحل ولعمرص افن عث للبحت) مجيارمج (برابر فيوت؛ قعولمالقائمة على وا
ت) مجيارمج (برابر فيوت؛ مةولحكابممثلي ل باالتصان ميدللمستخح لسماواعلى رف للتعت) مجيارب
ر فيوت؛ قعولمب احسس قطلن اعت ماومعلر فيولتت) مجيارمج (برابر فيوت؛ ضيةرافتوق اس رفيولت
مج رابر فيوت؛ يةرلجاداث األحت اماومعلر أو ألخباث ابـ أو لط بر رفوتت) مجيارمج (براب

مة دخر فومت مادخ؛ ناعيطالصء اكاذلامج رابر ولبشن ابيل صوالتل والتفاعل التسهيت) مجيار(ب
ن بيل صوالتل والتفاعل اتسهن أو لتمكت) مجيارمج (برابن لتي تتضم، ا)ايه اس بي( تبيقاطلتا
في دام ضي لالستخراالفتاقع والزز والمعاقع والرات اثؤمم تصمي؛ ناعيطالصء اكاذلامج رابر ولبشا

 مةدكخدم نامج يستخربري؛ لبصوالسمعي وى المحتو وايدفيلور والصوافية راغوفولفور الصل ايدتع
مج رابر فيوتن؛ إلعالواعاية دلر انشراء ومها في شداالستخت مجيارمج برابم يض) بي ايه ايه اس(
وى لمحتو وايدلفيا وىمحتولسمعي وى المحتور والصوافية راغوتولفور الصل ايدلتعت) مجيار(ب
ت ماوسرلاهي ، و(ايه ار) ززلمعاقع والرات اثؤمو) رفالت( تشحارمع مري لبصا –لسمعي ا
ت عالماوفية رالجغت العالمااضع ت ووماوسرلوص والنصو اكة رلمتحوم اسرلس) وافيكرالجا
مج رابر فيوت؛ لتشعيبية)ط ابروال(انية روإللكتاإلحالة ت اصالوولخلفية) ت البيانا(اصفية ولت البياناا

 –لسمعي وى المحتور والصاهي ، ونيةرولكتإط سائم ومع ملقل لتفاعدة والمشاه ت)مجيار(ب
على ط بروالر واألخبات واإلعالنات والتعليقاوالحي و ايدلفيث ابو ويدلفيوى امحتري ولبصا
وى، لمحتن ايرناشوى ولمحتاعلى( ور لعثن )اعث للبحت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ نرإلنتا
 –لسمعي وى المحتو وايدفيلور والصم ايظلتنت) مجيارمج (برابر فيوتوى؛ لمحتافي راك لالشتو
مجتمع ء نشاإهي ر، وتولكمبيت امادخ؛ لخلفية)ت البيانا(اصفية ولت البيانات اعالماري ولبصا
و يدلفيوى امحتو ريلبصالسمعي وى المحتور والصاكة رلمشان لمسجلين اميدضي للمستخرافتا

مة دخر فومت مادخ؛ معهال لتفاعوافيها راك الشتواتها دمشاهولصلة ت ذات اماولمعلت والبياناوا
ت شبكاوى محتٕوادارة الجتماعي ل اصوالتت الشبكات مجياربم لتي تضا )ايه اس بي(ت بيقاطلتا
ري لبصا –لسمعي وى المحتور والصل اسإوارضي رافتامجتمع ء نشا، ٕواالجتماعيل اصوالتا
ت ناإلعالل واسائرلوص والنصت والبياناو وايدلفيوافية راغوتولفور الصو وايدلفيوى امحتو
ايه اس ( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخن؛ إلعالواعاية دلل اسائولخاصة بت اماولمعلت واالتصاالوا
ت نرإلنتر اعبت مادلخل التي تسها) ايه بي اي( تبيقاطمجة ترجهة بت وامجياربم لتي تضا )بي

 )بي ايه ايه اس( مةدكخدم يستخ نامجربت؛ مجيارلبت ابيقاطتر يطوت، والجتماعيل اصوالتت الشبكا
الجتماعي ل اصوالتت اشبكاوى محتٕوادارة الجتماعي ل اصوالتت الشبكات مجيارمج برابم يض
ور لصو وايدلفيوى امحتري ولبصا –لسمعي وى المحتور والصل اسإوارضي رافتامجتمع ء نشاو ٕا

لخاصة ت اماولمعلت واالتصاالت واإلعالنال واسائرلوص والنصت والبياناو وايدلفيوافية راغوتولفا
فع رعلى درة لقن اميدلتي تتيح للمستخت) امجيارلب(امج رالبر اتأجين؛ إلعالواعاية دلا لسائوب
ر ختيااهي ر، وتولكمبيت امادخري؛ لبصا –لسمعي وى المحتو وايدلفيور والصاكة رمشار ويرتحو
م إلعالل اسائولم تلقيء نشادم ٕوالمستخل اقبن مت نرإلنتر اعبت إلعالناوا وىلمحتق اتنسيو
لسمعية ت اياولمحتل اتسجيوفية راغوتولفور الصط االلتقات) مجيارمج برابر يفوت؛ الجتماعيةا

شفة ل وأريزتنوفع رلت) مجيارمج (برابر فيوتو؛ يدلفيا وىمحتري ولبصا –لسمعي وى المحتوا
وص لنصو وايدلفيوى امحتو ريلبصا –لسمعي وى المحتور والصاكة رمشال وسان إرتمكيو
ر فيوت؛ فيهيةرلتددة المتعط اسائولوى امحتق فدلتت) مجيارمج (برابر فيوت؛ ة بهاطتبرلمت البياناوا
ت كارلشت والجماعاراد والألفت نرإلنتاعلى د جواعلى تظ لحفاء واإلنشات) مجيارمج (براب

ر عبت لمجتمعاامع ل لتفاعل واصواللتن للمعلنيت) مجيارمج (برابر فيوت؛ يةرلتجات العالماوا
د لمساعت) امجيارمج (برابر فيوت؛ لشخصيد المساعت) امجيارمج (برابر فيوتت؛ نرإلنتا
مج راللبت قؤلمدام االستخن التي تتضمت انرإلنتر اقع) عبوالمت (التسهيالر افيوت؛ الجتماعيا

ل سائورية ورلفل اسائرلوانية روإللكتل اسائرلل استقبال واسارإلل يزلقابلة للتنر اغيت) مجيارلب(ا
س) فيكرالجت (اماوسرلور والصوافية راغوتولفور الصوا نيةروإللكتاية ركيذلتل اسائرلت والتنبيهاا

ت شبكات ونرإلنتر اعبري لبصا –لسمعي وى المحتو وايدلفيوى امحتولسمعي وى المحتت والبياناوا
ن أو لتمكت) مجيارمج (برابن لتي تتضم، ا)ايه اس بي(  تبيقاطلتامة دخر فومت مادخت؛ التصاالا

واب( )فت نرإلنتر اتية عبولصت اثادلمحات وااالالتصول اكوتروبق ين طرعت لمكالمال اتسه
ل سائرلوانية روإللكتل اسائرلوالنصية ل اسائرلو وايدلفيت امكالماولهاتفية ت المكالمات امادخو
في دام لالستخت) مجيارمج (برابر فيوتت؛ نرإلنتر االجتماعي عبل اصوالتت اشبكات مادخوية ورلفا
 مةدخر فومت مادخ؛ هاريرتحو ويدلفياع طمقا لتسجيوها ريرتحوفية راغوتولفور الصط التقاا
ها ريرتحوفية راغوتولفور الصط التقال اتسهين أو نامج لتمكيربم لتي تضا )ايه اس بي( تبيقاطت
ء إلنشار تولكمبيامجة ربت مادخو؛ يدلفيب العار أيطوتت مادخ؛ هاريرتحو ويدلفياع طمقال تسجيو
مج رالبر ايطوتزز؛ لمعاقع والزة اجهوأمج رابر يوطتم وتصمي؛ ضيراالفتاقع والب العات وأهاويدفي
ر فيوت؛ )ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فومت؛ نرإلنتر اعبت) مجيارمج برابر فيوتت)؛ مجيارلب(ا
كة رمشال ويدتعوفع رعلى درة لقن اميدلتي تتيح للمستخت انرإلنتر اقع) عبوالمت (التسهيالا
ت ماوسرلوص والنصور والصوافية راغوتولفور الصو وايدلفيوى امحتوتي ولصوى المحتا

؛ (سي ار ام) ن)بائزلء (العمالت اعالقادارة إلت بيقاطلتوامج رالبر افيوتت؛ لبياناس) وافيكرالج(ا
ء لعمالت اعالقادارة إلت) مجيارمج (برابن لتي تتضم، ا)ايه اس بي( تبيقاطلتامة دخر فومت مادخ
مج رابن لتي تتضمت ابيقاطلتامة دخر فومت امدال سيما خر، تولكمبيت امادخ؛ (سي ار ام) ن)بائزل(ا
ستضافة ا (سي ار ام)؛ ن)بائزلء (العمالت اعالقادارة إل) ايه بي اي( تبيقاطمجة ترجهة بوا
لتقنية والعلمية ت امادلخت؛ انرإلنتاعلى شبكة زز) لمعاقع والو اضي راالفتاقع وال(اقمي رلوى المحتا
مج رابر فيوت؛ لصناعيةث األبحال والتحاليت امادخ؛ لمتعلقة بهام التصميث والبحت امادخو
ت) مجيارمج (برابر فيوت؛ يعهاوزتت وعارلتبوال واألماجمع ل يولتمب تيرلتل والتسهيت) مجيار(ب
 تنرإلنتالمالية على ا ت التبرعاتمادخوية رلخيراض الألغوال ألماجمع ت مادلخ
 

 ٤٢:بالفئة
 

  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف
 
 

 : االشــتراطات
 

فعلى من لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠إرساله بالبريد المسجل ، وذلك خالل (
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 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 وزارة االقتصاد 
 العالمات التجاريةإدارة 

 العالمات التجارية عن تقدم وكيل التسجيل /  إدارة علنت
 انترناشيونال دايودبوتا

 بطلب لتسجيل العالمة التجارية:
 ٢٠١٩ /٠٥/  ٣٠بتاريخ :             ٣١٢٠٠٤: المودعة تحت رقم

 ٠١٧٩٩٦٧٩٠: األولويةرقم 

 ٠٥/١٢/٢٠١٨: األولويةتاريخ 

 اإلتحاد األوروبي: األولويةالبلد 

 فيسبوك، انك. :باســم
 ، الواليات المتحدة األمريكية٩٤٠٢٥ويلو رود، مينلو بارك، كاليفورنيا  ١٦٠١: وعنوانه
  

 وذلك لتمييز البضائع / الخدمات / المنتجات :
والتواصل االجتماعي والمواعدة (المرافقة اإلجتماعية)؛ توفير الوصول إلى قواعد خدمات التعارف 

بيانات الكمبيوتر وقواعد البيانات القابلة للبحث علي اإلنترنت في مجاالت التواصل االجتماعي 
والتعارف االجتماعي والمواعدة (المرافقة اإلجتماعية)؛ توفير المعلومات في مجال التنمية 

وتحسين وتطوير الذات، وفي تحقيق الذات، وفي الخدمات الخيرية واإلنسانية (الصدقة الشخصية، 
واإلحسان) والخدمات التطوعية والعامة والمجتمعية وكذلك في األنشطة اإلنسانية؛ تقديم خدمات 

لآلخرين، والتي تتضمن عمل الحجوزات وتسهيل عمليات الشراء  اإلرشاد والتوجيه (الكونسيرج)
عمليات التسليم وعمل الترتيبات الشخصية المطلوبة وتقديم توصيات بشأن  ترتيب)وتنظيم (

المنتجات والخدمات وتوفير المعلومات الخاصة بالزبائن لتلبية االحتياجات الفردية وتوفير الرسائل 
التذكيرية واإلشعارات اإللكترونية؛ خدمات التواصل االجتماعي عبر اإلنترنت؛ توفير المعلومات في 
شكل قواعد بيانات تتضمن معلومات في مجاالت التواصل االجتماعي والتعارف االجتماعي؛ خدمات 

 التحقق من المستخدم؛ خدمات التحقق من الهوية؛ خدمات التحقق من هوية األعمال
 

 ٤٥:بالفئة
 

  مكتوب بالالتينية بشكل مميز fحرف عبارة عن : العالمة وصف
 
 

 : االشــتراطات
 

 

 

لديه اعتراض على ذلك التقدم به مكتوباً إلدارة العالمات التجارية في وزارة االقتصاد ، أو فعلى من 
 ) يوماً من تاريخ هذا اإلعالن.٣٠إرساله بالبريد المسجل ، وذلك خالل (

 
 

 إدارة العالمات التجارية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4876(

رقم املحرر 2019/1/113004 
املنذر : �شركة التوريد واخلدمات الفنية 

املنذر اليهما : �شفوة الرواد للتجارة العامة - حممد عبدالرحيم حممد الطائي 
فاإننا نطلب ما يلي : حيث ان املنذرة ت�شلمت من املنذر اليهما عدد من ال�شيكات نظري تعامل 
البنك  ا�شتحقاقها لدى  ال�شيكات يف موعد  اإنه عند تقدمي  ، وحيث  بينهما  �شابق فيما  جتاري 

ارتدت دون �شرف لعدم كفاية الر�شيد. 
توجه املنذرة هذا الإنذار للمنذر اليهما لتكليفهما بالوفاء بقيمة املديونية امل�شتحقة مبوجب 
ع�شر  وت�شعة  )ثالثمائة  دره��م   319.050 وق��دره  مبلغ  قيمتها  والبالغة  بها  املطالب  ال�شيكات 
الف وخم�شون درهم( خالل خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكما لهذا الإن��ذار حتت طائلة اتخاذ 

الإجراءات القانونية للمطالبة بهذا الدين. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4787(

املنذر :  حممد حممد بكري عبدالعزيز 
املنذر اليه : حممد مريان حممد البلو�شي - اإماراتي اجلن�شية 

املو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ 98.000 )ثمانية وت�شعون الف درهم( 
وعليه ، فاإننا نيابة عن املوكل نكلفكم وننذركم ب�شرورة �شداد املبلغ املرت�شد 
بذمتكم والبالغ 98.000 )ثمانية وت�شعون الف درهم( وذلك خالل مدة ل 
تتجاوز خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا الن�شر ، وال فاإنه �شن�شطر اىل 
اتخاذ الإج��راءات القانونية الالزمة بحقكم للحفاظ على حقوق موكلتانا 

مع ت�شمينكم الر�شوم وامل�شروفات وكامل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4877(

رقم املحرر 2019/1/118995 
املنذرة : املركزية لل�شيارات واملعدات - ذ م م 

املنذر اليه : جميل عبدالرزاق للتجارة العامة - �س ذ م م 
دبي  الإم���ارات  بنك  ل��دى  امل�شريف  ح�شابها  من  �شدها  املطلوب  �شحبت   : يلي  ما  نطلب  فاإننا 
الوطني - فرع عود ميثاء �شيكا قيمته خم�شون الف درهم للوفاء بدين عليها ل�شالح الطالبة 

وقد ارتد ال�شيك �شالف الذكر عند تقدميه لل�شرف لعدم وجود ر�شيد كاف للوفاء مبقابلة 
لذلك ، فاإن املنذرة توجه هذا الإنذار لتكليف املنذر اليها للوفاء بقيمة ال�شيكات �شالفة الذكر 
البالغة 50.000.00 درهم )خم�شون الف درهم( خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلمها هذا الإنذار 
الق�شائية  والر�شوم  وفوائده  الدين  بهذا  للمطالبة  القانونية  الإج���راءات  اتخاذ  طائلة  حتت 

وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2019/2115 الدائرة الكلية امل�شرفية   

اىل املدعى عليهم / مطبعة جلف الفنية التجارية )موؤ�ش�شة فردية( ، مطبعة جلف الفنية التجارية ) �شركة 
تكنيكال  جلف   ، الأوىل(  عليها  املدعي  )�شامنة  م(  م  )ذ  الرقمي  العامل  مطبعة   ، حمدودة(  م�شوؤولية  ذات 
نار�شينجدا�س  ، فا�شوديف  املدعي عليها الأوىل(  ذ م م )�شامنة  كومريير�شال برنتنج بر�س منطقة حرة - 
ليالراماين - هندي اجلن�شية )�شامنة املدعي عليها الأوىل( ،  راجي�س وا�شوديف نار�شينك - هندي اجلن�شية 
 ، الأوىل(   عليها  املدعي  )�شامنة  اجلن�شية  هندي   - ليالراماين  رامي�س   ، الأوىل(  عليها  املدعي  )�شامنة 
مطبعة جلف الفنية التجارية منطقة حرة - ذ م م )�شامنة املدعي عليها الأوىل(  حيث ان املدعي / بنك 
الإمارات دبي الوطني )�س م ع (  يف الدعوى رقم 2019/2115 كلي  قد اقام عليكم الدعوى املذكورة رقمها 
والفائدة   19.134.830.26 مبلغ  للمدعي  يوؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  احلكم   : فيها  ويطالبك  اعاله 
القانونية بواقع 12% �شنويا من تاريخ ال�شتحقاق ا�شافة اىل الزامهم بالت�شامن بتعوي�س قيمة 500000 
درهم  - الزام املدعي عليهم الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  لذلك يقت�شي ح�شورك امام حمكمة 
ال�شارقة الحتادية البتدائية قاعة )1( وذلك بتاريخ 2019/7/14م  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�شيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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   يف  الدعوى  2019/192 نزاع تعيني خربة جتاري 

�شد املدعي عليها / فورزون ديكور ال�شناعية - ذ م م 
املقامة من املدعية/ يونيك هوم اند ديكور - �س ذ م م 

 2019/1989 رقم  الدعوى  حتت  البتدائية  دبي  حمكمة  �شدكم  مقامة  دعوى  هناك  ان  مبا 
جتاري جزئي  وحيث انه مت ندبنا خبري ح�شابيا يف الدعوى املذكورة اعاله فاننا وعمال باحكام 
قانون الثبات ل�شنة 1992 م بخ�شو�س اعمال اخلربة امام املحاكم ، ندعوكم حل�شور اجتماع 
خربة  او من ميثلكم قانونا والذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�شح ادناه وذلك يوم 
الحد املوافق 2019/7/7 يف متام ال�شاعة 30 : 12 ، ويرجى منكم اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة 

واملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع.  
دبي ، ديرة ، �شارع بور �شعيد ، برج �شنرتيون �شتار ، املبنى )ب(

الطابق الثاين ، مكتب رقم 206 
اخلبري احل�شابي وامل�شريف  
حممد �شعيد ال�شريف 

اعالن بالن�شر

فاطمة   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
انبارى ، فرن�شا   اجلن�شية 
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج������������واز   -
 )3 8 9 0 3 a p 1 4 (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

    0553614440

فقدان جواز �سفر
برو�شى   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اوغ������ن������دا     ، ن����ان���������ش����ام����ب����ا 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )b1447889( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0581840664

فقدان جواز �سفر
������ش�����اره   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ا�شبانيا     ، م��ي��ت��ى  اخل���اط���ر 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )718127PAI( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0557682505

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل�����دع�����و/������ش�����ي�����دى 
م���وري���ت���ان���ي���ا   ، اب�����راه�����ي�����م 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
يرجى   )17952273(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
بال�شفارة موريتانيا او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
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عربي ودويل

اأم�س الثالثاء، بنهب برملان هونغ 
كونغ.

حوايل  �شارك  املنظمني،  وح�شب 
هونغ  م��ن  �شخ�س  مليون  ن�شف 
ان  اإل  ال�شلمية،  امل�شرية  كونغ يف 
قادة هونغ كونغ وبكني ، يعلمون 
مع  التعامل  عليهم  �شيتعني  اأن��ه 
ماليني اآخرين ُيعرّبون منذ عدة 

اأ�شابيع عن ا�شتيائهم.
ب���ع���د ث���الث���ي�������������������ن ع���اًم�����������������������ا من 
يف  تيانامن����ني  م��ي��دان  جت��م��ع��ات 
يواجه   ،  1989 وي��ون��ي��و  م��اي��و 
احلزب ال�شيوعي ال�شيني حتًديا 
دميقراطًيا جديًدا على الأرا�شي 
اأن���ه �شيحاول  ���ش��ك  ال��وط��ن��ي��ة. ل 
الأع��م��ال يف هونغ  ق��ان��ون  حماية 

كونغ ..
تهدف  قوانني  يف  يتدخل  بينما   
اإىل الدفاع عن احلريات الفردية. 
وباإقدامه على ذلك ، فاإنه يواجه 
خطر قتل الدجاجة التي تبي�س 
تقع   ، ك����ون����غ  ه����ون����غ  يف  ذه�����ب�����ا. 
راأ�شماليتها  يف  املغالية  اللينينية 
تناق�شاتها  ق���ل���ب  يف  ب���ك���ني  يف 

الذاتية.
عن لك�سربي�س

كيف ميكن لنظام احلزب الواحد 
ال�شرعية  البيئة  اأن يحافظ على 
املراكز  لأح��د  املعقدة  والقانونية 
امل���ال���ي���ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف ال���ع���امل، 
خ�شو�شا،  يتطلب،  ال��ذي  الأم���ر 
ا����ش���ت���ق���الل���ي���ة ال���ق�������ش���اء ودول������ة 

القانون؟

دميقراطية.. منقو�سة
كونغ  ه���ون���غ  ت��ب��ق��ى   ، ال���واق���ع  يف 
جزيرة   ، ال�شينية  الأر�����س  على 
دميقراطية  ل���ل���دمي���ق���راط���ي���ة، 

منقو�شة ومهددة بالتاأكيد.
 وم��ع ذل���ك، يف الإق��ل��ي��م، ل يزال 
�شيني  م������الي������ني   7 ح�����������وايل 
يتذوقون معظم احلريات العامة 
التي ورثوها عن اململكة املتحدة، 

ويتم�ّشكون بها.
ك��م��ا ه���و احلال  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات،  يف 
اليوم، ا�شتمع الكثري من ال�شباب 
لآب���ائ���ه���م واأج�������داده�������م، ي�����روون 

مغادرتهم ال�شني القارية: 
ل��ق��د ف���ّر ك��ب��ار ال�����ش��ن، وغ��ال��ًب��ا ما 
من  بحياتهم،  ي��خ��اط��رون  ك��ان��وا 
القفزة  امل��اوي��ة -  ال��ف��رتة  ج��ن��ون 
ال��ك��ربى اإىل الأم���ام، وم��ا خّلفته 

م�����ن م���الي���ي���������������ن ال���ق���ت���ل�������������������ى يف 
اخلم�ش���ينات، اأو الث������ورة الثقافي���ة 
يف  لي�شتقروا   - ال�ش������تينات  يف 
هونغ كونغ، ويحاولون بناء حياة 

هناك.
قدمي.  كونغ  هونغ  قلق  ان  اإذن، 
غ�شب.  اإىل  حت���ّول  �شهر،  وم��ن��ذ 
فقد جمعت �شل�شلة من املظاهرات 
�شخ�س.  م��ل��ي��وين  اإىل  ي�شل  م��ا 
م�شروع  على  املتظاهرون  يحتج 
الذي  امل��ط��ل��وب��ني،  ت�شليم  ق��ان��ون 
كل  �شي�شع  فاإنه  تطبيقه،  مت  اإذا 
م��واط��ن يف الإق��ل��ي��م حت��ت رحمة 
ق�����ش��اء ب��ك��ني اخل���ا����ش���ع لأوام�����ر 

احلزب.
املحلية  احلكومة  زعيمة  حاولت 
املتظاهرين  ط��م��اأن��ة  لم  ك�����اري 
م�شروع  ب��ت��ع��ل��ي��ق  ي��ون��ي��و   15 يف 
والإ���ش��ارة يف كل خطبها  القانون 
اإىل  “ت�شتمع”  ت��زال  ل  اأنها  اإىل 

وقناع غو�س حلماية اأنف�شهم من 
�شيء  ك��ل  ل��ل��دم��وع.  امل�شيل  ال��غ��از 
التا�شعة  يف  ك��ب��رية:  ب�شرعة  �شار 
م���������ش����اًء، اق���ت���ح���م امل���ت���ظ���اه���رون 
الربملان املحلي ، و�شموا اجلدران، 
 ، عمود  وعلى  باملكاتب،  واأطاحوا 
كتبت يد جمهولة: “هونغ كونغ 
 ، امل��ن��رب  وع��ل��ى  ال�شني”،  لي�شت 
قام �شاب برفع العلم ال�شتعماري 
ال�شرطة  ا����ش���ت���ع���ادت  ال����ق����دمي. 
الليل،  منت�شف  ب��ع��د  ال�����ش��ي��ط��رة 
وكان املحتجون قد ان�شحبوا قبل 

ذلك بوقت ق�شري.
ماذا حدث بال�شبط؟ كيف اقتحم 
الت�شريعي  املجل�س  امل��ت��ظ��اه��رون 
لوقت طويل جًدا ، اأمام كامريات 
اأنحاء  ج��م��ي��ع  م���ن  ال��ت��ل��ف��زي��ون 

العامل، دون تدخل قوات الأمن؟
املتحدث  ن���دد   ، م��ف��اج��اأة  ودون   
ب�شدة،  ال�شينية  احلكومة  با�شم 

ال�شيا�شية واحتاد جمعيات موؤيدة 
احلقوق  ج��ب��ه��ة  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، 
الآلف  ع�����ش��رات  �شّمت   ، امل��دن��ي��ة 

من الأ�شخا�س .
 وه�����ي ث���ال���ث جت���ّم���ع ك���ب���ري من 
نوعه يف �شهر واح��د. وب��ن��اًء على 
حتويل  مت   ، ال�������ش���ل���ط���ات  ط���ل���ب 
املجل�س  ع��ن  بعيدا  امل�شرية  خ��ط 
معظم  واف����������ق  ال����ت���������ش����ري����ع����ي. 
ولكن   ، الأم���ر  على  املتظاهرين 
من  �شغي�����رة  جمموعة  حتولت 
واقرتبت  اليمني،  اإىل  ال�ش���باب 

من املجل�س الت�شريعي.
الأح���ي���ان، ي�شعون  م��ن  ك��ث��ري  يف 
كثريون  ويرتدي   ، �شلبة  قبعات 
لإخفاء وجوههم،  قناًعا جراحًيا 

وهمومهم،  ك��ون��غ  ه��ون��غ  اأه�����ايل 
يطالب  م�شموعة.  تعد  مل  لكنها 
�شباب  م��ن  اغلبهم  امل��ت��ظ��اه��رون، 
اجلامعة، باإلغاء م�شروع القانون 
ا�شتقالة  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ن��ه��ائ��ًي��ا، 
التي  التنفيذية،  ال�شلطة  رئي�شة 

تعترب موالية جًدا لبكني.
اثنان  اأي  ي���ول���ي���و،   1 الث����ن����ني، 
وع�شرون عاماً بعد عودة املنطقة 
كل  ع�������ادت  الأم،  ال����وط����ن  اإىل 
للظهور.  ك��ون��غ  ه��ون��غ  خم����اوف 
ان��ط��ل��ق ال��ي��وم - ي���وم ع��ط��ل��ة كما 
هو احلال دائًما - بحفل تذكاري 
تتغرّي،  ل  وكوريغرافيا  تقليدي 
املعار�شون  ُيف�شد  األ  اأم���ل  ع��ل��ى 
احلفل.  للدميقراطية  امل��وؤي��دون 

جت��ّم��ع ال�������وزراء وح�����وايل 200 
ع�شو من النخبة الرية املحلية 
يف رفاه واأمان يف قاعة املوؤمترات، 
من الثامنة �شباحا، حل�شور رفع 
اأعالم ال�شني وهونغ كونغ.. بعد 

ذلك، رفعت كاري لم النخب ...
يف الأث������ن������اء، وخ��������ارج ال���ق���اع���ة ، 
قادة  كونغ  هونغ  جمتمع  يتذكر 
يتمتعون  اأنهم  املفرت�س  الإقليم 
ب���ال����ش���ت���ق���الل���ي���ة، و����ش���ادت���ه���م يف 
الإخبارية  القنوات  وعلى  بكني. 
ال�شا�شات  ت��ظ��ه��ر   ، امل�������ش���ت���م���رة 
بني  ال��ط��الق  ن�����ش��ف��ني،  املق�شمة 

امل�شوؤولني وال�شارع.
الر�شمي  احل��ف��ل  ال��ي�����ش��ار،  ع��ل��ى 
ُتظهر   ، اليمني  وعلى  وطقو�شه؛ 

الكامريات جمموعات �شغرية من 
�شباًحا  ال��راب��ع��ة  م��ن  املحتجني. 
، ا���ش��ت��ول��وا ع��ل��ى ث��الث��ة ط���رق يف 
حواجز  لإقامة  كونغ  هونغ  قلب 
من البال�شتيك واملعادن. يف حني 
هاجم الأكر متردا منهم، با�شم 
املجل�س  مبنى   ، امل��دين  الع�شيان 
ت�شم  التي  وامل��ب��اين   ، الت�شريعي 
ال�شرطة  حاولت  املحلية.  الإدارة 
موؤخًرا  لالنتقاد  تعر�شت  التي   ،
اإبعادهم  ، حاولت  املفرط  لعنفها 

دون ان تبدي حما�شا كبريا.

حتدي دميقراطي جديد
�شّمت   ، ق��ل��ي��ل��ة  �����ش����اع����ات  ب���ع���د 
مظاهرة كبرية، نظمتها الأحزاب 

م�سلحة  ومــن  ونظامان”.  ــدة  واح “دولة  اأنف�سهم: 
احلكم  حماية  وقــادتــه،  ال�سيني  ال�سيوعي  احلــزب 
الذاتي يف هونغ كونغ، لأن 60 باملائة من ال�ستثمارات 
املبا�سرة يف القت�ساد ال�سيني متر عرب هذه املنطقة، 

مانهاتن اآ�سيا.
ولكن، بحلول عام 1997 ، بعد ثماين �سنوات من القمع 
الدموي حلركة ميدان تيانامنني املوؤيدة للدميقراطية 
، �سكك الكثريون يف قدرة بكني على الوفاء بتعّهداتها.

اإليزابيث  اجلللــــــة  �ســـــاحبة  �ســــــفينة  منت  على 
الثانيـــة، تاركــــا ل�ســـــــادة بكـــــني زمـــــام القيـادة.

يف ذلك الوقت، التزمت ال�سني مبدئيا باحرتام ، حتى 
قانونها  من  بدء  كونغ،  هونغ  خ�سائ�س   ،  2047 عام 
دولة  وي�سمن  الد�ستور  مقام  يقوم  الــذي  الأ�سا�سي، 
الأمم  يف  ــت  اأودع دولية،  معاهدة  وختمت  القانون. 

املتحدة، التفاق بني بكني ولندن.
هذا هو معنى ال�سيغة التي ابتكرها القادة ال�سينيون 

•• الفجر - خرية ال�سيباين

الربيطانيـــة  كونـــــغ  هونـــــغ  م�ستعمرة  �ُسّلمت  عندما 
 ،1997 ــام  ع يونيـــــــو  مــن  الأول  يف  ال�سيـن  اإىل 
ملل  ليخلق  �سّمم  وكاأّنـــــه  الحتفــــال  تنظيـم  بدا 

ُيطمئن:
 يف منت�سف الليـــــل، وحتت اأمطــــــار دافئـــــة، غــــــادر 
للمنطقة  بريطانــــــي  حاكــــم  اآخــــــر  باتن  كري�س 

ت�سليط ال�سوء على الف�ساد الإيراين

ما اأهمية اآخر جولة عقوبات فر�سها ترامب على اإيران؟
••وا�سنطن-وكاالت:

اأكد الباحثان يف “موؤ�ش�شة الدفاع عن الدميوقراطيات” الأمريكية اإريك لوربر 
املر�شد  على  ترامب  اإدارة  فر�شتها  التي  اجل��دي��دة  العقوبات  اأن  زوي��غ  وماثيو 
الإيراين الأعلى ومكتبه اإ�شافة اإىل م�شوؤولني رفيعي امل�شتوى يف اإيران الأ�شبوع 

املا�شي، لي�شت عقوبات رمزية. 
�شفن  اإي��ران على  �شنتها  التي  الهجمات  العقوبات  اأ�شباب فر�س هذه  اأحد  كان 
تنتج  اأن  املرجح  من  العربي.  اخلليج  يف  الأمريكية  والأ�شول  الدولية  ال�شحن 
على  قيوداً  فر�شت  لأنها  اإي��ران  على  امل��دى  وطويلة  ب��ارزة  تداعيات  العقوبات 
ملياري   200 قيمتها  والبالغة  الإي��راين  للمر�شد  القت�شادية  الإمرباطورية 

دولر اأمريكي. 
يرتاأ�س خامنئي ومكتبه �شبكة من املمتلكات التي تطال جميع ال�شناعات البارزة 
اجلديد  التنفيذي  الأم���ر  مبوجب  ال�شادر  للت�شنيف  و�شيخ�شعان  اإي���ران  يف 
حتت رقم 13876. اأدركت اإدارة الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما بو�شوح اأهمية 
الإمام  اأوام��ر  تنفيذ  هيئة  �شنفت  حني   2013 �شنة  الأعلى  املر�شد  ممتلكات 

اخلميني التي “ت�شرف على متاهة من 37 �شركة اأعمال خا�شة ظاهرية، حيث 
وتتبع للمر�شد الإيراين الأعلى والقيادة  ت�شكل العديد منها �شركات واجهة” 

البارزة املقربة منه.
اإي��ران �شنة  النووي مع  اأّن التفاق  اأ�شاف لوربر وزويغ  عودة عن التنازل.. 
والكيانات  اخلميني  الإم����ام  اأوام����ر  تنفيذ  هيئة  ع��ن  ال��ع��ق��وب��ات  رف��ع   2015

املرتبطة بها، وكان ذلك تنازًل اأ�شا�شياً من جانب الوليات املتحدة.
 ج�ّشد رفع العقوبات عن هذه الهيئة خطوة مهمة على �شعيد اإعادة دمج اإيران 
بالقت�شاد الدويل. واأعادت اإدارة ترامب اإدراج هيئة تنفيذ الأوامر مع مئات عدة 
من الكيانات الأخرى على لئحة العقوبات يف نوفمرب )ت�شرين الثاين( املا�شي 

عقب ان�شحاب الوليات املتحدة من التفاق النووي.
ل�شيطرة  خا�شعة  كيانات  على  اجل��دي��دة  العقوبات  اإّن  املخاطر..  �ستواجه 
املر�شد الأعلى مبا فيها هيئة تنفيذ الأوامر و�شعت ب�شكل عملي ال�شركات على 
لئحة التنبيه فار�شة عليها وجوب اأن متار�س حذراً ا�شتثنائياً لتفادي التعامل 
التابع  الأجنبية  الأ�شول  ال�شنة، فر�س مكتب مراقبة  الكيانات. هذه  مع تلك 
لوزارة اخلزانة اإطاراً جديداً لالمتثال للعقوبات يو�شح جلميع ال�شركات اأنها 
بالبنوك  حم�����ش��وراً  يعد  مل  الأم���ر  اأّن  بحيث  العقوبات  اح���رتام  ع��ن  م�شوؤولة 

واملوؤ�ش�شات املالية الأخرى.
التي  الثانوية  العقوبات  اإ�شافية عدة خماطر  �شركات  �شتدرك  لذلك،  نتيجة   

�شتواجهها اإذا اأقامت عالقات جتارية مع الهيئة وال�شركات املرتبطة بها.
جدار ي�سعب تخطيه.. �شتتمتع العقوبات اجلديدة اأي�شاً بقوى ثبات اإ�شافية 
لأّن اأ�شا�س فر�شها لي�س متعلقاً بن�شاطات اإيران النووية واإمنا مبروحة وا�شعة 

من الت�شرفات العدائية واملزعزعة لال�شتقرار. 
ت�شتهدف  عقوباته  اأّن   13876 الرقم  حتت  ال�شادر  التنفيذي  الأم��ر  ي�شرح 
تلك املتخذة  اإي��ران، خ�شو�شاً  اإي��ران والوكالء املدعومني من  “اأعمال حكومة 
برنامج  وتعزيز  الدويل،  الرتويج لالإرهاب  الأو�شط،  ال�شرق  ا�شتقرار  لزعزعة 
اإيران ال�شاروخي البال�شتي، واأعمال اإيران غري امل�شوؤولة وال�شتفزازية يف وفوق 
وال�شفن  الأمريكية  الع�شكرية  الأ�شول  ا�شتهداف  �شمنها  من  الدولية،  املياه 

املدنية«.
لتقدمي  م�شطرة  ف�شتكون  ال��ع��ق��وب��ات،  ه��ذه  ت��رف��ع  اأن  مقبلة  اإدارة  اأرادت  اإذا 
عملياً،  ال�شلوكيات.  ه��ذه  جميع  نبذوا  قد  ووك��الءه��ا  اإي���ران  اأّن  على  ال��ربه��ان 
تعزز الت�شنيفات اجلديدة جدار عقوبات متزايداً �شي�شّعب اأكر على الإدارات 
تقدمي  �شوى  اإي��ران  يتطلب من  اتفاق ل  اإىل  التو�شل  امل�شتقبل  الأمريكية يف 

تنازلت على اجلبهة النووية.

اقتحام الربملان

املواجهات تزداد عنفا

بكني امام حتد جديد

املحتجون داخل املجل�س الت�شريعي

م�شريات الغ�شب يف هونغ كونغ

قلق املقاطعة لي�س جديدا:

هونغ كونغ: من الريبة واحلذر.. اإىل مواكب الغ�سب...
يف هونغ كونغ، تقع اللينينية املغالية يف راأ�سماليتها يف قلب تناق�ساتها الذاتية

% من ال�ستثمارات املبا�سرة يف القت�ساد   60
ال�سيني متر عر هذه املنطقة ، مانهاتن اآ�سيا

تبقى هونغ كونغ على الأر�س ال�سينية جزيرة 
للدميقراطية، دميقراطية منقو�سة ومهددة

من م�سلحة ال�سني حماية احلكم الذاتي يف هونغ كونغ لأنها الدجاجة التي تبي�س ذهبا
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العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
�شادر من حمكمة ال�شارقة الإحتادية 

اعالن حكم بالن�شر - باللغتي العربية والإنكليزية 
يف  الدعوى رقم 2019/2254 جتاري كلي

املرفوعة من املدعي/ مانوهاران بوتعهو كودي بالن كوروبي�شانكاندي 
�شد املدعي عليه / طاهر حبيب الرحمن حبيب 

حكمت املحكمة ح�شوريا للمدعي عليها الثانية وغيابيا لالأول - 
اأول - برف�س الدعوى جتاه املدعي عليها الثانية والزام املدعي بامل�شروفات ومبلغ 

)500 درهم( مقابل اتعاب املحاماة. 
ثانيا : بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )100.000 درهم( مع الزامه 
ان ل  ال�شداد على  نهائيا وحتى متام  تاريخ �شريورة احلكم  بواقع 5% من  بالفائدة 
تتجاوز الفائدة املبلغ املق�شى به وباملنا�شب من امل�شروفات ومبلغ )1000 درهم( مقابل 

اتعاب املحاماة. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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اعـالن تغيري ا�شـم
النوفلي(  �شلبوخ  حبو�س  �شالح  )نعمه  املواطنة  تقدمت 
التوثيقات  ق�شم   - البتدائية  اأبوظبي  حمكمة  اىل  بطلب 

بتغيري ا�شمها من )نعمه( اىل)نعيمه(
املذكور خالل 15  الق�شم  فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل 

يوما من تاريخ ن�شر العالن
عواطف ال�شريف - كاتب عدل 

القا�شي / حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات  

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 اعـــــــالن       

املرجع 2019/319 ك.ع.د 
من  عجمان  والت�شديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
وطلب   - الإم����ارات   : اجلن�شية   ، ال�شام�شي  ح��ارب  خمي�س  �شيف  ال�شيد/حممد 
لتجارة  ها�شل  )ع��ل��ي  ال��ت��ج��اري  ال���ش��م  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر  علي  الت�شديق 
القت�شادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة  املرخ�شة من  و  والأقم�شة(  املالب�س 
ال�شيد/  وامل�شجل لدى غرفة جت��ارة و�شناعة عجمان. اىل  امللف )37420(   رقم 
بان  الإم���ارات  ليكن معلوما   : ، اجلن�شية  حممد امل جان �شلطان حممود خانا 
الكاتب العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على  التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر 

املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العالن.   
الكاتب العدل   

مبكتب دار الق�شاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 2019/28
وال�شيد/  اجلن�شية  باك�شتانية   ، كامران  كامران  ثروت  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
فيا�س الدين عالء الدين ، باك�شتاين اجلن�شية يرغبون يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته 
البالغة )100%( وذلك اىل ال�شيد/ حممد عظيم م�شطفى كمال بنغالدي�س اجلن�شية وذلك 
يف الرخ�شة املهنية )كافترييا ال�شباح وامل�شاء( �شراكة اعمال مهنية بوكيل خدمات تاأ�ش�شت 
باإمارة ال�شارقة  مبوجب رخ�شة مهنية رقم )606484(  مت تغيري ال�شكل القانوين من �شراكة 
اعمال مهنية بوكيل خدمات اىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. - مت تغيري وكيل اخلدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
 الكاتب العدل  

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   
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دعوة حل�شور اإجتماع اخلربة احل�شابية الثاين 

يف الدعوى رقم 2019/1683 جتاري جزئي  
املعلن اليه / 

املدعي عليها / تربيل ا�س )�س ذ م م (
بالإ�شارة اىل القرار ال�شادر من عدالة حمكمة دبي املوقرة وندبنا خبريا ح�شابيا يف 
الدعوى املذكورة اعاله لذا يرجى منكم احل�شور لإجتماع اخلربة احل�شابية الثاين 
الواحدة  ال�شاعة  املوافق 2019/7/10 يف متام  ، وذلك يوم الأربعاء  يف الدعوى اعاله 
ظهرا ، وذلك مبقر املكتب دبي - �شارع املكتوم - بناية ال�شيخة مرمي نف�س بناية بنك 
هاتف   /  0562109945/ رقم  موبايل   ، مكتب 704  ال�شابع  الطابق  ت�شارترد  �شتاندرد 
رقم / 04/3993601 ، فاك�س رقم / 04/3993602 ، لذا يرجى احل�شور باملوعد املذكور 

واإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى.  
اخلبرياحل�شابي 
ليلى غامن احلمريي  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى
مبحكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/1061 مدين جزئي
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

اىل املدعي علي�هما / 1- �شركة اطل�س لل�شناعات املعدنية - ذ م م   2- �شرف الدين رحيمه بيفي �شبري عن 
نف�شه وب�شفته مدير املدعي عليها الأوىل  - اقام املدعي / بنك امل�شرق - �شركة م�شاهمة عامة  

الدعوى رقم  )2019/1061( مدين جزئي - عجمان 
املو�شوع : الزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل ان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )324846.71( 

درهم والفائدة القانونية بواقع 12% والفائدة البنكية والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
انت مكلف باحل�شور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الثنني املوافق   
2019/7/15 ال�شاعة 8.30 �شباحا. �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى 

مرفقا بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�شفك املدعي عليه.
حرر بتاريخ :  2019/7/1  

حمرر الإعالن : مرمي الكعبي
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب ادارة الدعوى
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انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/4884(

املخطر : �شركة تطوير جممع دبي لال�شتثمار - ذ م م 
بوكالة املحامي / حممد ال�شركال للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املخطر اليها : مطعم برياين هاو�س - �س م ح  
وعليه ، ب�شرورة بالزامها ب�شداد مبلغ وقدره 31. 83.877 درهم )ثالثة وثمانون الف وثمامنائة و�شبعة و�شبعون 
امل�شتحقة مقابل ر�شوم اليجار ور�شوم  للمبالغ  الإجمايل  املبلغ  درهما وواح��د وثالثون فل�شا فقط ل غري( وهو 
اخلدمة وخالفه وحتى ال�شداد التام ، عن ا�شتئجارها املحل رقم 12 الكائن مبركز جممع دبي لال�شتثمار للت�شوق 
- طابق امليزانني - قطعة الر�س رقم 1631 - 596 وذلك خالل املهلة القانونية وهي 30 يوما من تاريخ ن�شر هذا 
الإنذار ، واإل فاإن املنذر �شوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية �شد املنذر اليها والكفيلة بحفظ حقوقه مبا يف ذلك 
اإمارة دبي ملطالبتكم يف حالة امتناعكم عن  اقامة دعوى ايجارية �شدكم امام مركز ف�س املنازعات اليجارية يف 
ال�شداد باإخالء املاأجور و�شداد بدل اليجار يف اإمارة دبي ملطالبتكم  يف حالة امتناعكم عن ال�شداد باإخالء املاأجور 
و�شداد بدل اليجار امل�شتحق عليكم حتى تاريخ الإخالء الفعلي، بالإ�شافة اىل حتملكم كافة الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن بيع  عقار بالن�شر   

فى الدعوى رقم  2018/282 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع - عنوانه : اإمارة دبي - الق�شي�س - �شارع دم�شق - بناية نهال - مقابل 

�شان رايز �شوبرماركت - وخلف فندق جراند بالزا - مكاين 377939717
املنفذ �شده : ح�شن بن بدر بن ح�شن احل�شيني - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة برج خليفة - رقم الر�س : 156 - رقم 

العقار : 2501 - الطابق 25 - املبنى رقم - ا�شم املبنى دبي مول ال�شكن 6 - مكاين 2632288122 
احلال  اقت�شى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�شاء   5.00 ال�شاعة   2019/7/17 امل��واف��ق  الأرب��ع��اء  ي��وم  ان��ه يف 
�شيجرى بيع العقار املو�شحة او�شافه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�شركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae(  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�شراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة 

ايام التالية جلل�شة البيع وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : اأو�شاف العقار : - 
�شقة �شكنية - رقم الر�س : 156 - املنطقة : برج خليفة - ا�شم  املبنى : دبي مول ال�شكن - رقم املبنى : 2 - رقم 

العقار : 2501 - امل�شاحة : 184.10 مرت مربع - القيمة التقديرية - 4.755.921 درهم 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�ض الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4854 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- املرجان تيك - �س ذ م م

    2- ا�شرف خان دلور خان - افغان�شتاين اجلن�شية
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب  رجوع �شيك اليجار بتاريخ 
2019/5/30 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4852 

املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : 1- الأبرز لرتكيب املواد العازلة - �س ذ م م 

    2- احمد كبري مايادي ايديا  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك اليجار بتاريخ  
2019/5/12 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�شر

رقم 2019/4851 
املنذر : ال�شويب للعقارات ذ م م   

املنذر اليه : 1- كافترييا �شيتي نايت �س ذ م م 
   2- احمد امريي - افغاين اجلن�شية 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب عقد 
اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيك اليجار بتاريخ  
2019/5/25  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ 
الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4850 

املنذر : حممد عبداهلل علي بوكالة / ال�شويب للعقارات ذ م م   
 املنذر اليه : كويك هومز لإدارة العقارات وال�شيانة العامة - �س ذ م م
ينذر املنذر املنذر اليه ب�شداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�شب 
�شيكات   رج���وع  ب�شبب  ا�شتحقاق  ب���دون  ف���رتة  ل��وج��ود  الي��ج��ار  ع��ق��د 
2019/5/12  ومبهلة  و   2019/4/20 و   2019/4/12 بتاريخ   اليجار 
مدتها )30( يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا 
املنازغات  م��رك��ز ف�س  ل��دى  املتبعة  الج����راءات  ذل��ك ح�شب  امل��اأج��ور 

اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2019/4853 

املنذر : حممد عبداهلل علي بوكالة / ال�شويب للعقارات ذ م م   
املنذر اليه : بالل للنقل العام - �س ذ م م  

بح�شب  مدفوعة  الغري  املتاأخرات  قيمة  ب�شداد  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
عقد اليجار لوجود فرتة بدون ا�شتحقاق ب�شبب رجوع �شيكات  اليجار 
تاريخ  من  يوما   )30( مدتها  ومبهلة   2019/6/1 و   2019/3/1 بتاريخ 
ن�شر هذا العالن والإ الخالء وت�شليمنا املاأجور ذلك ح�شب الجراءات 

املتبعة لدى مركز ف�س املنازغات اليجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 768
يف  ترغب  اجلن�شية  مغربية  نا�شك  ال�شيدة/بوثينه  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ديني�س توما�س 
زعفران  )كافترييا  امل�شماة  املهنية  الرخ�شة  يف  وذلك  اجلن�شية  هندي  توما�س 

ال�شلي( مبوجب رخ�شة مهنية رقم )767457( 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة   وعمالبن�س 
2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم 
ا�شبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء 
لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 766

البيع  يف  ترغب  اجلن�شية  الإمارات    - الها�شمي  عبداهلل  �شيد  زينب  ال�شيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
بنغالدي�س   - بالو مياه  اهلل  كفايت  ال�شيد/ حممد  كما يرغب  البالغة )%70(  كامل ح�شتها  والتنازل عن 
الن�شاء �شيد احمد  ال�شيدة/ خري  البالغة )10%( كما ترغب  البيع والتنازل عن كامل ح�شته  اجلن�شية يف 
�شيد �شالح - الإمارات اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شتها البالغة )20%( وذلك اىل ال�شيد/ حميد 
يو�شف عبيد اللوح الكتبي - الإمارات اجلن�شية ، وذلك يف الرخ�شة )النجمة امللكية للخياطة والتطريز( 
والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )608949(. تعديالت اخرى : مت تغيري ال�شكل القانوين 

من )�شركة اعمال مهنية( اىل )موؤ�ش�شة فردية(  
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل 
. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من 
تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
تبليغ حكم بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3611 جتاري )كلي(  
اىل املحكوم عليه : املنامة للمواد الغذائية - ذ م م

اإمارة عجمان - �شارع الكرامة - بناية ان ام العقارية - الطابق الأول )مكتب اإدارة املنامة للمواد 
الغذائية( هاتف : 06/7499066 ، 050/5309302  ، 056/1180065 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2019/5/30 م 
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�شالح املوؤ�ش�شة الوطنية للتجارة والمناء  
درهم   1933778.60 مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : املحكمة  حكمت   : بالتايل 
ال�شداد  2018/12/18 وحتى متام  احلا�شل يف  املطالبة  تاريخ  5% من  بواقع  القانونية  والفائدة 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من  اتعاب  وامل�شاريف وخم�شمائة درهم مقابل  الر�شوم  والزمتها 

طلبات. حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ 2019/6/25 

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3477  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- عمر احمد عرعور جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س م ع( 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )25736.61( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3456  تنفيذ مدين  
�س.ذ.م.م   امل��وؤج��رة  باحلافالت  ال��رك��اب  لنقل  خ��ان  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ميثلها قانونا/حممد ندمي خان راجا لل خان جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س م ع( قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7807.51( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/3475  تنفيذ مدين  

رام��ي حممد خمي�س فيا�س طاف�س جمهول  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإمارات لالإت�شالت 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7081.94( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/3480  تنفيذ مدين  

حمل  جمهول  احلميد  �شاه  ر���ش��وان  حممد  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���ش��رك��ة الإم������ارات لالإت�شالت  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/  الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5685.36( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/3503  تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- �شعيد علي ماجاميدوفا جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة الإم��ارات لالإت�شالت املتكاملة )�س 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ع(  م 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7982.49( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/3420  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- عي�شى معيوف حمد حممد اليبهوين الظاهري 
الإم���ارات  �شركة  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  لالإت�شالت املتكاملة )�س م ع( قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )24255.10( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/2423  تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �شده/1- الحتاد للتنظيفات العامة �س.ذ.م.م ميثلها قانونا 
جال رحمن �شيف جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شركة 
الإمارات لالإت�شالت املتكاملة )�س م ع( قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )2800.67( درهم  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2019/255 تظلم جتاري                    
ب�شفته كفيل  دروي�س  �شليمان  دروي�س ميا  اح�شان ح�شن   -1  / املتظلم �شده  اىل 
�شامن ملديونية �شركة ميجا �شتار التجارية - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا اأن 
التظلم /�شركة ميجا �شتار التجارية - ذ م م وميثله / اميان ح�شن علي حممد اآل 
علي - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
والر�شوم وامل�شاريف. وحددت  الدعوى رقم 259/2019 حجز حتفظي جتاري  يف 
رقم  بالقاعة  �شباحا   8.30 ال�شاعة   2019/7/14 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�شه  لها 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات اأو م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

ال�شورية الليلة املا�شية ياأتي يف اإطار املحاولت الإ�شرائيلية 
امل�شتمرة لإطالة اأمد الأزمة يف �شورية واحلرب الإرهابية 
التي تتعر�س لها«. وطالبت الوزارة جمل�س الأمن الدويل 
وفورية  ح��ازم��ة  اإج����راءات  وات��خ��اذ  م�شوؤولياته  “بتحمل 
“ا�شتمرار  اأن  على  م�شددة  العتداءات”،  هذه  تكرار  ملنع 
لول  ليتم  كان  ما  اخلطري  العدواين  نهجها  يف  اإ�شرائيل 
الدعم الالحمدود وامل�شتمر الذي تقدمه لها ب�شكل خا�س 
الإدارة الأمريكية واحل�شانة من امل�شاءلة التي توفرها لها 

هي ودول معروفة يف جمل�س الأمن«.
وا�شتهدفت �شواريخ اإ�شرائيلية ليل الأحد الإثنني مواقع 
ع�شكرية قرب دم�شق ويف حمافظة حم�س، واأعلنت دم�شق 

ال�شواريخ،  تلك  من  لعدد  اجلوية  دفاعاتها  ا�شقاط  عن 
من دون اأن حتدد ما هي املواقع امل�شتهدفة. اإل اأن املر�شد 
اأن ال�شواريخ طالت مواقع ع�شكرية عدة  اأو�شح  ال�شوري 
اللبناين،  اهلل  حزب  ومن  اإيرانيون  مقاتلون  فيها  ينت�شر 

بينها مركز للبحوث العلمية ومطار ع�شكري.
�شتة  بينهم  �شخ�شاً   15 مقتل  ع��ن  ال�شربات  واأ���ش��ف��رت 
للقوات  امل��وال��ني  امل�شلحني  من  مقاتلني  وت�شعة  مدنيني 
اأنه مل يت�شح ما  اإىل  اأ�شار  احلكومية، وفق املر�شد الذي 
الإ�شرائيلي  “الق�شف  عن  ناجتاً  املدنيني  مقتل  ك��ان  اإذا 
مبا�شرة اأم �شقوط بقايا �شواريخ اأو ب�شبب ال�شغط الهائل 

الذي ت�شببت به النفجارات«.

•• دم�سق-اأ ف ب:

الدولة”  “اإرهاب  اإ�شرائيل مبمار�شة  اأم�س  دم�شق  اتهمت 
اإثر غارات ا�شتهدفت مواقع ع�شكرية عدة واأ�شفرت، وفق 
15 �شخ�شاً  ال�شوري حلقوق الإن�شان، عن مقتل  املر�شد 

بينهم �شتة مدنيني.
وكالة  نقلته  بيان  يف  ال�شورية  اخلارجية  وزارة  و�شرحت 
�شلطات  اإم��ع��ان  “اأن  )���ش��ان��ا(  الر�شمية  ال�شورية  الأن��ب��اء 
الحتالل الإ�شرائيلي يف ممار�شة اإرهاب الدولة قد ازدادت 

وتريته«.
الأرا�شي  على  الغادر  الإ�شرائيلي  العدوان  “اأن  واأ�شافت 

بريك�ست وكاتالونيا تخيمان على افتتاح الرملان الأوروبي  دم�سق: ال�سربات الإ�سرائيلية »اإرهاب دولة« 
•• �سرتا�سبورغ-اأ ف ب:

افتتح الربملان الأوروبي دورته اجلديدة اأم�س بح�شور النواب الربيطانيني الذين انتخبوا موؤخرا يف وقت منعت 
مدريد ثالثة انف�شاليني من اإقليم كاتالونيا من �شغل مقاعدهم.

بعد  اأي وقت م�شى  انق�شاًما من  اأك��ر  �شرتا�شبورغ يف فرن�شا  ومقره يف  751 مقعداً  ي�شم  ال��ذي  الربملان  وب��ات 
انتخابات اأيار مايو التي حقق الليرباليون واخل�شر مكا�شب كبرية فيها اإ�شافة اإىل اليمني املت�شدد وامل�شككني يف 
الحتاد الأوروبي. ومع تاأجيل بريك�شت حتى 31 ت�شرين الأول اأكتوبر، انعك�شت النق�شامات ال�شيا�شية العميقة التي 
ت�شهدها بريطانيا على امل�شهد يف املدينة الفرن�شية لدى و�شول النواب الربيطانيني ال�73 اإىل الربملان الأوروبي.

ومع عزف الن�شيد الأوروبي لدى انطالق اأعمال الربملان، اأدار النواب ال�29 من حزب بريك�شت بقيادة نايجل فاراج 
“اكت�شاح )اللون(  اإمكانية  اإىل   1999 العام  الأوروب��ي منذ  الذي ي�شغل مقعداً يف الربملان  ظهورهم. ونّوه فاراج 

الفريوزي” لربيطانيا يف حال ف�شل املحافظون الذين يحكمون البالد بتطبيق بريك�شت.
ويعد حزبه  الذي يّتخذ من الفريوزي لونه الر�شمي  احلزب الوطني الذي يحتل اأكرب عدد من املقاعد متبوًعا 

بحزب الرابطة الذي ينتمي اإليه وزير الداخلية الإيطايل ماتيو �شالفيني )28 مقعداً(.

ال�شباق، لكنني ل اأعتقد اأنه ميكن 
اآن  ا���ش��رتاك��ي معلن  ل��دمي��ق��راط��ي 

يفوز«.
ع��ل��ى ال��ع��ك�����س، ي�����ش��ود اع���ت���ق���اد يف 
اأقوى  ل��دي��ه��م  اأن  ���ش��ان��درز،  ف��ري��ق 
“اإن  ت��رام��ب.  على  للتغلب  حملة 
اجلها  من  اأقاتل  التي  املو�شوعات 
الرتحيلمنذ   ، التعليم   ، ال�شحة 
ال�شعب  اإىل  ت���ت���ح���دث  �����ش����ن����وات 
الوليات  اىل  وخا�شة  الأم��ري��ك��ي، 
لرتامب  ك���ان  م��ا  ال��ت��ي  الرئي�شية 
اأ�شار  م���ا  ه����ذا   ،“ ف��ي��ه��ا  ي��ف��وز  اأن 
موؤخًرا.  فريمونت  �شيناتور  اإليه 
فوًزا  ال��راأي  ا�شتطالعات  ومتنحه 
على الرئي�س بفارق يتجاوز جميع 

مناف�شيه، با�شتثناء بايدن.
وي���رى ك��اب��ري ك��اف��ارو ، ان��ه يجب 
الإيديولوجية  املعركة  تطغى  األ 
يف  الأك���رب  ال��ره��ان  على  الداخلية 
النتخابات الرئا�شية: “�شواء كان 
التمهيدية  النتخابات  يف  الفائز 
تقدميا اأو و�شطيا ، �شابا اأو م�شّنا، 
امراأة اأو ا�شود ، فانه لن يغري وجه 
ب�شرط  ال  دائ�����م  ب�����ش��ك��ل  احل�����زب 

واحد: هزم دونالد ترامب. »
عن ليبريا�سيون

ع��ل��ى معار�شة  ال��رتك��ي��ز  ��ل��ت  وف�����شّ
دونالد ترامب وانتخابات التجديد 
الن�شفي، بنجاح: يف منت�شف �شهر 
الدميقراطيون  اف��ت��ك  ن��وف��م��رب، 
اجلمهوريني  م��ن  ال��ن��واب  جمل�س 
طغت  زرقاء”  “موجة  خ��الل  من 

على الحرتاب الداخلي.
ل  الح���������������رتاب  ه���������ذا  اأّن  اإّل 
ي����������زال ح�����ي�����ا، و����ش���ت�������ش���م���ح ه����ذه 
للناخبني  التمهيدية  النتخابات 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني ب���اأن ي��ق��رروا: اأي 
باملهمة  تكليفه  ي���ري���دون  م��ر���ش��ح 
ال��ث��ق��ي��ل��ة، وب����اأي����ة اأف�����ك�����ار، حتدي 

ترامب العام املقبل؟

تباين
جمددا على خط انطالق ال�شباق، 
يحتل ب���ريين ���ش��ان��درز م��ك��ان��ا بني 
وت�شعه  حظا.  الأوف��ر  املرت�شحني 
التي  ال����راأي،  ا�شتطالعات  معظم 
�شبعة  ق��ب��ل  ب��ح��ذر  اخ��ذه��ا  ينبغي 
ت�شعه يف   ، اق��رتاع  اأول  اأ�شهر من 

املرتبة الثانية خلف جو بايدن.

الذي   -  25 اأ���ش��ل  م��ن   - الوحيد 
الت�شويت  “اإن  �شراحة:  يتبناها 
هو   ،  2020 ع����ام  ل��دمي��ق��راط��ي 
ال�شرتاكية  ل�����ش��ع��ود  ت�����ش��وي��ت 
الرئي�س  ح������ذر  ال����رادي����ك����ال����ي����ة، 
اإط���الق حملته يف  الأم��ري��ك��ي عند 

18 يونيو. 
الأب�����ي�����������س  ال�����ب�����ي�����ت  �����ش����ي����ل����وح   «
بهذه  ع��ق��د،  دون  واجل��م��ه��وري��ون، 
كابري  توؤكد  احلمراء”،  اخلرقة 
ال�شيا�شية  العلوم  ا�شتاذة   ، كافارو 
كانت  واإذا  الأمريكية.  يف اجلامعة 
املر�شحون  ي�����ش��ارك  اأن  ت��ت��وق��ع  ل 
هجمات  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي�����ون 
ال�شناتورة  ه���ذه  ف����اإن  ���ش��خ�����ش��ي��ة، 

تتوقع  اأوهايو،  ال�شابقة يف  املحلية 
خلفية  ع��ل��ى  “�شاخبة”،  ح��م��ل��ة 

حرب اأيديولوجية.
داخ����ل امل��وؤ���ش�����ش��ة احل��زب��ي��ة، يلعب 
عدا  م��ا  ���ش��يء  “كل  ورق���ة  البع�س 
الذي ُينظر اإليه على اأنه  بريين”، 
اأن عمدة  “اأعتقد  تهديد وجودي. 
الأو���ش��ط، ميكنه  الغرب  مثلي من 
التغلب على ترامب. و�شناتور اأ�شود 
اأو �شيناتورة، اأو نائب، اأو لتينو�س 
�شابًقا  ن��ائ��ًب��ا  اأو  ال��ت��ك�����ش��ا���س،  م���ن 
ترامب  ه��زم  على  ق���ادر  للرئي�س، 
رئي�س مركز   ، ك��وان  ج��ون  يعلن   ،
ب��ح��وث و�شطي ال��ط��ري��ق ال��ث��ال��ث ، 
وه���و ي��راج��ع ق��ائ��م��ة امل��ر���ش��ح��ني يف 

وي���ج�������ش���د ال�������ش���ب���ع���ي���ن���ي���ان ط����ريف 
النقي�س يف الطيف الدميقراطي: 
فريمونت،  �شيناتور  الي�شار،  على 
ال���ش��رتاك��ي امل��ع��ل��ن، ويف ال��و���ش��ط ، 
نائب الرئي�س ال�شابق اأوباما، وهو 
العاملة يف  الطبقة  اأ�شيل منطقة 
نف�شه  ي��ر���ش��م  وال����ذي  بن�شلفانيا، 

ك�شخ�شية معتدلة وموحدة.
بني الثنني ، على الرغم من اأنها 
، حققت  �شاندرز  اأف��ك��ار  اإىل  اأق��رب 
ال�شناتور اإليزابيث وارين من ولية 
ما�شات�شو�شت�س اخرتاقا ملحوظا. 
ال�شتطالعات  ب��ع�����س  ومت��ن��ح��ه��ا 
ت��ق��ارب��ا ���ش��دي��دا م��ع ���ش��ان��درز حيث 
ي�شجل هذا الخري تراجعا طفيفا 

يتقا�شمان  اأنهما  على  ي��دل  مم��ا   ،
وال�شبب:  التقدميني.  الناخبني 
اجلامعات  ع��ن  منهما  ك��ل  ي��داف��ع 
، وحمو جزئي  املجانية  العمومية 
وبحد   ، الطالبية  للديون  كلي  اأو 
دولًرا،   15 ق���دره  ل��الأج��ور  اأدن����ى 
وزيادة ال�شرائب على الأكر ثراء. 
“لقد اتفقنا على اأ�شياء كثرية” ، 

خل�س �شاندرز يف اأبريل.
»ال���������ش����ي����ا�����ش����ات ال����ت����ي ي����داف����ع����ان 
دميقراطية  م���ن  ج���زء  ه���ي  ع��ن��ه��ا 
الأوروب���ي  النمط  على  اجتماعية 
ينظرون  ال���ت���ي  ال��ط��ري��ق��ة  ل��ك��ن   ،
بينهما  تفرق  الراأ�شمالية  اإىل  بها 
�شريي  ي���ق���ول  اأيديولوجياً”، 

ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   ، بريمان 
وارن  ت��ري��د  ك��ول��وم��ب��ي��ا.   بجامعة 
جتاوزاتها،  من  الراأ�شمالية  اإنقاذ 
ل  لكنها   ، اإن�����ش��اًف��ا  اأك���ر  وجعلها 
النظام،  على  الق�شاء  اإىل  تطمح 
يدافع  ال��ذي  ���ش��ان��درز،  عك�س  على 

عن ثورة �شيا�شية«. 
ويرى بريمان ، املتخ�ش�س يف تاريخ 
اإدراك  عن  تلعب  وارن  اأّن  الي�شار، 
الإيديولوجي:  ال��ت��ن��اق�����س  ب��ه��ذا 
راأ�شمالية  اأن��ه��ا  على  ت�شر  “اإنها 
اإىل  ت�شري  اأن  تريد  لأنها  تقدمية 
الأمريكيني باأنها اإذا كانت ت�شجب 
اإىل  ت��ه��دف  فاإنها   ، النظام  ع��ي��وب 

اإ�شالحه من الداخل«.

»كل �سيء ما عدا بريين«
ترامب  يلوح  ل��ل��ف��وارق،  يكرث  ل 
ال�شرتاكية،  بكلي�شيه  متييز  دون 
املر�شح  ه����و  �����ش����ان����درز  اأّن  رغ������م 

املعركة الإيديولوجية مل حت�سم بعد:

النتخابات الأمريكية 2020: اأي تيار �سد ترامب...؟

النق�سامات داخل احلزب الدميقراطي قائمة،
 وما زالت املعركة الإيديولوجية مل حت�سم بعد

ي�سعب على دميقراطي ا�سرتاكي 
معلن اأن يفوز يف مواجهة ترامب

يج�سد �سانديرز وبايدن طريف 
النقي�س يف الطيف الدميقراطي

تريد اليزابيت  وارن اإنقاذ الراأ�سمالية من 
جتاوزاتها، لكنها ل تطمح اإىل الق�ساء على النظام

ا�شتعادة العمال البي�س من ترامب هاج�س الدميقراطيني

بايدن  ممثل تيار الو�شطترامب اجلميع يف �شلة واحدة

اليزابيت وارن  ا�شرتاكية ليت

�شانديرز يف مواجهة اجلميع

•• الفجر - خرية ال�سيباين
�سنوات  ــع  اأرب مــرور  بعد  النهائية..  املعركة  اإنها 
يف  متوقع،  غري  ب�سكل  �ساندرز،  بــريين  ظهور  على 
ظهرت  التي  للدميقراطيني  التمهيدية  النتخابات 
الإيديولوجية  املعركة  زالت  ما  النق�سامات،  فيها 

مل حت�سم بعد.
مل تقم الهياكل الدميقراطية اأبًدا بت�سريح لهزمية 

هيلري كلينتون، وجتّنبت عملية نقد ذاتي موؤملة،

حتليل اخباري

مل يقم الدميقراطيون بت�سريح هزمية 
هيلري كلينتون، وجتّنبوا نقدا ذاتيا موؤملا

تركيا واإيران.. تدخالت يف املنطقة بنزوات تاريخية •• عوا�سم-وكاالت:

اأحمد امل�شماري، تركيا بالتدخل يف  اأعادت اتهامات املتحدث با�شم اجلي�س الليبي، 
ال�شوؤون الداخلية الليبية حتذيرات الأمني العام للجامعة العربية اأحمد اأبوالغيط 
لتمادي تركيا اأثناء كلمته خالل قمة تون. وحتمل التهامات الليبية دلئل مادية 
اأن  كما  الرتكية،  ال�شفن  طريق  عن  طرابل�س  ملي�شيات  اإىل  ال�شالح  تهريب  من 
لالأدلة  وي�شاف  تركيا،  م�شدرها  الليبي  اجلي�س  اأ�شقطها  التي  املٌ�شرية  الطائرات 
ما ك�شفته �شحيفة حملية ليبية من هويات لفريق خرباء ع�شكريني اأتراك، بينهم 
جرنال رفيع امل�شتوى، يعملون يف غرفة عمليات بالعا�شمة ل�شالح حكومة ال�شراج.

اإيران وتركيا .. نزوات تاريخية.. منحت تداعيات ما ي�شمى )الربيع العربي( 
الإيرانيني والأت��راك فر�شة مواتية للتو�شع والبحث عن نفوذ يف الدول العربية، 
فالرغبة لدى طهران واأنقرة مل تكن وليدة مرحلة الختاللت الناجمة يف 2011 
اإمنا كانت خمزونة لدى قيادات العا�شمتني املرتب�شتني بالفر�س املواتية. تنطلق 
اإي��ران بعد  التي ج��اءت باخلميني حاكماً على  الثورة(  اإي��ران من مفهوم )ت�شدير 
اإ�شقاط حكم ال�شاه 1979، بيد اأن الأتراك مل يكونوا اأ�شحاب رغبة تو�شعية حتى 
اإي��ران خا�شت حرب   .2002 اأردوغ��ان لل�شلطة ال�شيا�شية عام  �شعود رجب طيب 

اأنها اإرهابية يف العديد من الدول العربية، مثل جماعة الإخوان، بل وتقدمي كافة 
الدعم وتوفري املنابر الإعالمية لهم، والتي تهدد اأمن وا�شتقرار العديد من الدول 
العربية، عو�شاً عن تقدمي الدعم للعديد من اجلماعات املتطرفة يف �شوريا وليبيا، 
وهو ما �شكل حتديا اآخر جديد تواجهه الدول العربية. اأما اإيران، فت�شاند النظام 
ال�شوري وتعتربه حليفها، لأنها تعترب �شوريا مفتاح ال�شيطرة والتمدد يف الوطن 
القوى يف لبنان والعراق. حيث حتتل �شوريا مبوقعها  اإىل مراكز  واأق��رب  العربي، 
ال�شرتاتيجي مكانة هامة يف الهالل اخل�شيب ملا له من اأبواب جغرافية مفتوحة 
ت�شاعد اإيران يف ا�شتمرار توغلها ونفاذها يف اجل�شد العربي. ويف العراق: تتقاطع 
امل�شالح الرتكية الإيرانية خا�شة جتاه الأكراد، يف حني تختلف وجهة النظر لكال 
النفوذ  وتعظيم  ال�شيطرة  الدولتني يف  تتناف�س كال  العراق، حيث  الدولتني جتاه 

للتاأثري يف املجريات الداخلية يف ظل تعاظم ال�شيطرة الإيرانية داخل العراق.
الأتراك يرون يف املو�شل اأر�شاً عثمانية يحاولون �شمها ومازالوا عرب تدخالتهم 
الإيرانيون  بينما  العراقي،  ال�شمال  يف  نفوذهم  تكري�س  على  ويعملون  الع�شكرية، 
ملي�شيات طائفية متعددة  اأوج��دوا   2003 عام  نظام �شدام ح�شني  �شقوط  ومنذ 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  يف  لها  موالني  بنفوذ  ذلك  وع��ززت  العراقية  اجلغرافية  داخ��ل 

احلاكمة للعراق م�شتغلة الن�شحاب الأمريكي والفراغات املرتوكة.

املعلنة جتاه �شوريا، حيث تتبنى تركيا هدف اإ�شقاط النظام ال�شوري ودعم املعار�شة 
داعمة  م��واق��ف  اإي���ران  تتبنى  ح��ني  يف  لهم،  التدريب  مع�شكرات  وت��وف��ري  بال�شالح 
للنظام ال�شوري، بل وت�شانده بكافة اأ�شكال الدعم، اإل اأنهما جنحا يف تغليب امل�شرتك 
الإقليميني  امل�شروعني  الفا�شلة بني  ور�شم احلدود  بينهما  املختلف فيما  واحتواء 
لكل منهما. وعلى ذلك احتلت تركيا يف يناير 2018، مدينة عفرين ال�شورية حتت 
دعاوي حماية الأمن القومي الرتكي، الأمر الذي ترف�شه كل املواثيق والأعراف 
اأنها تواجه وحدات حماية ال�شعب الكردية والتي تعتربها  الدولية، وتدعي تركيا 
اإن  بل  اإرهابياً،  ت�شنفه  والذي  تركيا  الكرد�شتاين يف  العمال  �شوريا حلزب  امتدادا 
احلقيقي هو اأن التدخل الرتكي جاء نتيجة للنجاحات من توازن القوى القائم يف 
�شمال �شوريا، والذي بات مييل كثرياً ل�شالح الأكراد والنظام ال�شوري. اإىل جانب 
ذلك تدعم تركيا العديد من الف�شائل ال�شورية امل�شلحة التي تتبني فكرا متطرفا، 
العمليات  يف  اجلماعات  ه��ذه  مل�شاركة  امتد  الأم��ر  بل  وامل��ع��دات  بال�شالح  ومتدهم 
الرتكية يف عفرين �شد الأك��راد، كما دعمت تركيا العديد من اجلماعات امل�شنفة 

الرغبة  اإث��ر خالف ح��دودي وك�شفت احل��رب عن  العراق على  �شنوات مع  الثماين 
لالإمرباطورية  وهمية  اأجم��اد  با�شتعادة  العربية  البالد  نحو  التمدد  يف  الإيرانية 
اأربعة  على  �شيطرتهم  باإعالنهم  الرغبات  تلك  الإي��ران��ي��ون  يخف  ومل  الفار�شية، 
لواء  على  �شوريا  ح��دودي مع  التي دخلت يف خالف  تركيا  عوا�شم عربية. كذلك 
اإ�شكندرون، كما اأن الأتراك وبعد العام 1991 جتاوزا احلدود العراقية مبربرات 
مالحقة الأك��راد، وعندما و�شل حزب العدالة والتنمية للحكم بداأت تركيا تبدي 
رغباتها يف التو�شع والنفوذ يف جوارها العربي با�شتعادة اأحالم الدولة العثمانية. 
اأطماعهم وتتباين م�شاحلهم وحتى م�شاريعهم،  الأت��راك والإيرانيون يف  يتقاطع 
واإن كان الطرفان يعمالن على هدم الدولة الوطنية العربية ليتمكنا من ال�شيطرة 

عليها عرب اأدوات حملية موالية مل�شاريع اإيران وتركيا.
توافق اأنقرة وطهران..  على الرغم من اختالف امل�شروعني الرتكي والإيراين 
يف حمدداتهم ال�شيا�شية وال�شرتاتيجية، اإل اأن الرغبة جتمعهم يف تقا�شم النفوذ يف 
املنطقة العربية. ففي �شوريا على الرغم من الختالفات اجلوهرية يف �شيا�شاتهما 
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العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/1235 تنفيذ مدين 
بن  بن علي  2-اح��م��د  ال�شحي  احمد  بن  ���ش��ده/1- علي بن حممد  املنفذ  اىل 
امل�شت�شفى  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول   - ال�شحي  حممد 
امل��ال ( - �س ذ م م وميثله / طالل  المريكي . دب��ي )ف��رع من حممد وعبيد 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  التميمي   ح�شن  حممد 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )63721.31( درهم بالت�شامن والتكافل  
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 
يوما من   15 خ��الل  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2019/241 تظلم جتاري                    

م  ذ   - اللكرتوميكانيكية  للمقاولت  العاملية  ال�شباح  �شركة   -1  / �شده  املتظلم  اىل 
اأن التظلم / رمي كابيتال للمقاولت -  ال�شارقة( جمهول حمل القامة مبا  م )فرع 
�س ذ م م - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�شوعه تظلم من القرار ال�شادر 
بتاريخ  وال�����ش��ادر  رق���م 2019/207 ح��ج��ز حتفظي جت���اري  ع��ري�����ش��ة   ع��ل��ى  الم���ر  يف 
2019/3/31 مع الزام املتظلم �شدها الر�شوم وامل�شاريف. وحددت لها جل�شه يوم الحد 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.5 املوافق 2019/7/14 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات اأو م�شتندات  باحل�شور 
الأق��ل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيكون  ايام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

مبثابة ح�شوري   
            رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
يف  الدعوى 2018/79 جتاري كلي - عجمان 

املدعي / �شركة جنقزهوجني بو�شي انف�شتمنت كومبني ليمتد 
بوكالة املحامي / عبداهلل الزرعوين للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

املعلن اليه / املدعي عليه /الثاين / لن زهو - بناء على تكليفنا من قبل حمكمة عجمان 
املوقرة لعمال اخلربة يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثنني  املوافق 2019/7/8 يف 
مكتبنا  وذلك  مبقر  للخربة  الثاين  الجتماع  لعقد  �شباحا  ع�شر  احلادية  ال�شاعة  متام 
الكائن يف : مكتب ال�شارد - دبي ، ديرة ، �شارع املطار ، مبنى الفجر لالأعمال ، مكتب رقم 
اإح�شار  املذكور مع  او من ميثلكم قانونا حل�شور الجتماع  لذا يطلب ح�شوركم    .119
كافة امل�شتندات املتعلقة بالدعوى ، وعليكم مراجعة اخلبري اول باأول ب�شاأن اية ا�شتف�شارات 

وملتابعة تطورات اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�شتالم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / حممد ال�شارد الفال�شي 
رقم القيد بوزارة العدل 534
رقم القيد مبحاكم دبي 153 

 دعوة حل�شور
   الجتماع الثاين للخربة

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/6013 جتاري جزئي 

املرفوعة من املدعي/ دار التمويل - �س م ع  
املدعي عليه /حممد را�شد احمد بورنقني اآل علي 

حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : -
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 50. 27.818 درهم مع 
الفائدة بواقع 2% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�شداد التام على ال تزيد 
وثالثمائة  وامل�شاريف  وبالر�شوم   ، به  املق�شى  املبلغ  ا�شل  على  الفائدة 

درهم مقابل اتعاب املحاماة ، ورف�س ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�شتئناف

مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/1875 جتاري جزئي                 
القامة  م  جمهول حم��ل  م  ذ  ���س   - ام��ب��ريي��ال  / 1-نقليات  امل��دع��ي عليه  اىل 
�شليمان جابر  نا�شر حمد   / للوقود احليوي - وميثله  لوتاه  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  ال�شام�شي -  قد 
مببلغ وقدره )53503.27 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
12% من تاريخ 2017/10/1 وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم  الثالثاء  املوافق  2019/7/9  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/2507 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-خليفة زايد خليفة خمي�س ال علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ م�شرف الإمارات ال�شالمي م�شاهمة عامة وميثله / فهد احمد 
علي حممد بن متيم -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   344.975.13( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2019/7/11  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/571 امر اداء    
؟  غ��وث  حممد  بيجم  طيبة   / ملالكها  ف��ردي��ة  )موؤ�ش�شة  ال���رباق  ف��ن��دق   -1 عليه:  امل��دع��ى  اىل 
للتموين  الإم����ارات  ع��رب  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اجلن�شية(   اإم��ارات��ي 
باملواد الغذائية )�س ذ م م( وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�شني. قررت حمكمة دبي الإبتدائية 
بتاريخ 2019/5/20 الزام املدعي عليها فندق الرباق )موؤ�ش�شة فردية( بان توؤدي للمدعية عرب 
الإمارات للتموين باملواد الغذائية )�س ذ م م( 17.186.59 )�شبعة ع�شر الف ومائة و�شتة وثمانون 
درهم وت�شعة وخم�شون فل�س( بالإ�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع �شنويا من تاريخ املطالبة 
الق�شائية 2019/5/13 وحتى ال�شداد التام ، مع �شمول الأمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون مع 
يف  احل��ق  ولكم  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  الزامها 

ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن. 
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/628 امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1- كويف بو�شكن دي دبلليو�شي - �س ذ م م 2-حممد عارف الرحمن  3-عمران 
مفيظ مفيظ اهلل - جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عرب الإمارات للتموين باملواد 
الغذائية )�س ذ م م( وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�شني. طلب ا�شت�شدار اأمر اأداء فقد قررت 
حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/5/28 الزام املدعي عليهم كويف بو�شكن دي دبلليو�شي - �س 
للمدعية  بالت�شامن  ي���وؤدوا  ب��اأن  اهلل  و عمران مفيظ مفيظ  الرحمن   ع��ارف  م  و حممد  م  ذ 
الف  )اح���دى ع�شر  دره���م  م( مبلغ 11798  م  ذ  )���س  ال��غ��ذائ��ي��ة  ب��امل��واد  للتموين  الإم�����ارات  ع��رب 
و�شبعمائة وثمانية وت�شعون درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية   
2019/5/13 وحتى ال�شداد التام ، والزامهم بالر�شوم وامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة الأمر م�شمول الأمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن. 
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/449 امر اداء    
اىل املدعى عليه: 1- حممد احمد علي عبداهلل النجار - جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية )�س ذ م م( وميثله / خالد 
الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت  فقد  اداء  اأم��ر  ا�شت�شدار  طلب  ح�شني.  عبداهلل  كلندر 
بتاريخ 2019/5/2 الزام املدعي عليهما وولف لال�شتثمارات - �س ذ م م  وحممد احمد 
عبداهلل النجار بان يوؤديا بالت�شامن للمدعية عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية 
�س ذ م م  مبلغ احدى ع�شر الف وثالثمائة وخم�شون درهم والفائدة 9% �شنويا من 
2018/11/1 وحتى ال�شداد التام والزمتهما الر�شوم وامل�شاريف  ومبلغ خم�شمائة درهم 
مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�شر هذا الإعالن. 
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2019/567 امر اداء    
ب��الك �شتون - �س ذ م م  جمهويل حمل الق��ام��ة مبا ان  اىل املدعى عليه: 1- فندق 
/ خالد  م( وميثله  م  ذ  )�س  الغذائية  باملواد  للتموين  الإم���ارات  التنفيذ/ عرب  طالب 
كلندر عبداهلل ح�شني. قررت حمكمة دبي الإبتدائية بتاريخ 2019/5/19 الزام املدعي 
عليها فندق بالك �شتون - �س ذ م م باأن توؤدي للمدعية عرب الإمارات للتموين باملواد 
الغذائية )�س ذ م م( مبلغ 12334.25 درهم )اثني ع�شر الف وثالثمائة واربعة وثالثون 
الق�شائية   املطالبة  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  مع  فل�س(  وع�شرون  وخم�شة  دره��م 
خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شروفات  بالر�شوم  والزامها   ، التام  ال�شداد  وحتى   2019/5/13
درهم مقابل اتعاب املحاماة مع �شمول الأمر بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق 

يف ا�شتئناف المر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�شر هذا الإعالن. 
رئي�ض الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2358   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- كليك انرتاكتيف منطقة حرة - ذ م م 2-�شاغار �شيتي 
اناند �شيتي ب�شفته ال�شخ�شية ، وب�شفته كفيل مت�شامن ، ومدير �شركة كليك 
انرتاكتيف منطقة حرة - ذ م م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
ام اند كي اي جي - �س م ح وميثله / �شعيد مبارك عبيد احمد الزحمي -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكما بالت�شامن بدفع املبلغ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )769399.58( وق��دره  به  املنفذ 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

يف الدعوى  رقم 2019/1899 جتاري كلي - حمكمة ال�شارقة 
اإىل املدعي عليهما / الين�س اندا�شرتيز �س م ح - واأ�شوك كومار خو�شال - جمهويل 
حمل الإقامة ، مبا اأن املدعي / �شور�س كومار خو�شال قد اقام �شدكم الدعوى امل�شار 
اليها اأعاله ، وحكمت املحكمة املوقرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور للنظر 
عليكم  يتوجب  باحلكم.   النطق  جل�شة  حت�شروا  مل  اأنكم  وحيث  الدعوى،  اأمر  يف 
احل�شور اىل مكتب اخلبري احل�شابي / ر�شا دروي�س اآل رحمه ، على عنوانه التايل : 
دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال ، تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع مرا�شي 
درايف ، الدور العا�شر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�س : 04-3284449 
وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2019/7/11 ال�شاعة احلادية ع�شر �شباحا ، وتقدمي كافة 

الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�ض اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : دولبهجي للمجوهرات - �س ذ م م  
العنوان : حمل رقم 57 ملك ورثة هامل بن خادم الغيث - ال�شغاية  ال�شكل القانوين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  رق��م   675715  : الرخ�شة  رق��م    ، حم��دودة  م�شوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�شري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1101222
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�شركة املذكورة  ال�شجل التجاري لديها 
دبي بتاريخ 2019/2/20  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/20  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ايه تي ام رمي النعيمي 
لتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - 
ديرة - املرقبات -  هاتف : 2517720-04  فاك�س : 2517721-04  م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
دائرة  تعلن  ه��ذا  مبوجب    04-2517721  : فاك�س    04-2517720  : هاتف    -
لت�شفية  اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  القت�شادية  التنمية 
دولبهجي للمجوهرات - �س ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/2/20 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/2/20 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2019/4844 

املنذر : خالد خلفان حممد �شعيد املطيوعي 
بوكالة املحاميني / عبدالرحمن ن�شيب وحامد اخلزرجي 

املنذر اليه :  �شقر عثمان خليفة املو�شى 
يتوجه املنذر اىل املنذر اليه بهذا الإعالن للعلم مبا جاء به وما ا�شتمل عليه ونفاذ مفعوله قانونا 
، فاإنن ننذركم ونكلفكم ب�شرورة الوفاء باملبلغ و�شداد )مبلغ وقدره 160000 درهم مائة و�شتون 
الف درهم( ل�شالح املنذر يف موعد اق�شاه خم�شة ايام من تاريخ ا�شتالمكم لهذا التكليف بالوفاء 
وال فاإننا �شوف نتخذ الإج��راءات القانونية يف مواجهتك وعليه فاإننا نحملكم كافة امل�شوؤولية 
املادية واملعنوية عن عدم ال�شداد يف املوعد املحدد ا�شافة اىل حتميلكم كافة الر�شوم وامل�شاريف.  

مع حف كافة  حقوق املنذر ب�شائر انواعها حال وم�شتقبال. 
  الكاتب العدل

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/1332 ا�شتئناف عمايل      
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-فاطمة غلوم ح�شن غلوم البلو�شي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شركة جمموعة الإمارات لالإت�شالت جمموعة 
اإت�شالت - �س م ع - وميثله / عبداهلل حممد ر�شول علي الهرمودي -  قد 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2018/12931 عمايل جزئي بتاريخ 
2019/5/9 وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/7/15  ال�شاعة 
11.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.A.4 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : �سوي�س نوبل - �س ذ م م  
ال�شناعية  الق�شي�س   - ديرة   - العقارية  دبي  06 - ملك موؤ�ش�شة  : مكتب رقم  العنوان 
الأوىل - ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 546811 رقم القيد 
بال�شجل التجاري : 63301 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحالل ال�شركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار 
حماكم دبي بتاريخ 2019/5/27  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/27  
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ماك�سم�س اوديتورز 
& كون�سلتنت�س  العنوان : مكتب رقم 903 ملك امل�شتثمر الأول )�س ذ م م( ديرة - رقة 
- البطني -  هاتف : 2253534-04  فاك�س : 2253534-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : ماك�سم�س اوديتورز & كون�سلتنت�س
 - رق��ة  دي��رة -  م(  م  ذ  الأول )���س  امل�شتثمر  رق��م 903 ملك  العنوان : مكتب 
البطني -  هاتف : 2253534-04  فاك�س : 2253534-04 مبوجب هذا تعلن 
اأعاله  املذكور  امل�شفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة 
لت�شفية �سوي�س نوبل - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2019/5/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/5/27 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��اله، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/2202 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- حممد فواز مروان الدقر  جمهول حمل القامة 
يو�شف حممد   / الطحان وميثله  التنفيذ/ماهر علي  ان طالب  مبا 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - البحر  حممد  ح�شن 
درهم   )118728.5( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/1570   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �شدهم/1- ماك�شات اوري�شبييف 2-رميا اميانغازينوفا 3-اليا�س 
ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  اوري�����ش��ب��اي��ف��ا  جم��ه��ول حم��ل  ينل   -4 اوري�شبييف 
التنفيذ/ قبة النجوم للو�شاطة العقارية )�س ذ م م(  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�شامن بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )5762948.06(
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/636 اإ�شتئناف مدين      
ع��ي��از  جم��ه��ول حمل  امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1- غنى غ��ول م��ريق��د  اىل 
قد    - ابراهيم  ابراهيم  ال�شيد  /حممد  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
ا�شتاأنف احلكم ال�شادر بالدعوى رقم : 2017/47 مدين كلي بتاريخ 
2019/5/13م.    وحددت لها جل�شه يوم الثنني  املوافق 2019/7/8  
ch2.E.23 وعليه يقت�شي  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 
�شتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ش��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/942 اإ�شتئناف جتاري      

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- جراغ الكرتوميكانيكال وال�شيانة العامة - �س ذ م م - 
2-مهي�س مهتاين �شوهار - جمهويل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شريف 
تيك ال�شرق الو�شط للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�شن 
 2019/4470  : رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - املطوع  حممد 
ال�شاعة   2019/7/8 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  لها جل�شه  وح��ددت  جت��اري جزئي 
10.00 �شباحا بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2019/1069 اإ�شتئناف جتاري      

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة الإحتاد للبناء وال�شتثمار  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /�شابورجي بالوجني ميداي�شت - �س ذ 
م م وميثله / علي حممد عمر العيدرو�س  قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر 
بالدعوى رقم : 2018/3666 جتاري جزئي وحددت لها جل�شه يوم 
رقم  بالقاعة  �شباحا   10.00 ال�شاعة   2019/7/10 املوافق  الربعاء  
ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12672 بتاريخ 2019/7/3   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
                         يف الدعوى رقم  2019/26 تنفيذ احكام املركز املايل 

حمل  جمهول  حممد  ح�شن  �شعيد  م��ازن  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد   - الهو�شان  عامر  التنفيذ/ر�شا  طالب  ان  مبا  القامة 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
املنفذ به وقدره )102899.04( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية  الج����راءات  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

يدر�س احتاد ال�شطرجن خماطبة نظريه الدويل وتقدمي ملف عن متكني 
املراأة يف الريا�شة الإماراتية، خا�شة اأن املراأة متيزت ب�شكل كبري يف ريا�شة 
امل�شاركة يف البطولت العربية والقارية والدولية  ال�شطرجن على م�شتوى 
، واأي�شا وجود الأندية املتخ�ش�شة ودمج اأ�شحاب الهمم وو�شل الأمر اإىل 
كوادر يف جمال التحكيم والإدارة من خالل تويل قيادة الأجهزة الفنية يف 

�شابقة هي الأوىل من نوعها.
�شنويا  تقام  امل��راأة حيث  ال�شطرجن منوذجا مميزا يف متكني  احت��اد  ويقدم 
بطولة لالإناث، وهي بطولت مت�شاوية مع بطولت الذكور ، بجانب   17
اأ�شحاب  نادي  وم�شاركة  ال�شطرجن  يف  للفتيات  متخ�ش�شة  اأندية  وجود 5 
الهمم ونادي الثقة للمعاقني يف كافة البطولت، بجانب وجود جلنة ن�شائية 
يتيح  دوليات  الن�شائي، ووجود حكمات مواطنات  الن�شاط  يف الحتاد تدير 
لهم الحتاد حتكيم بطولت الناث، وكذلك امل�شاركات اخلارجية من اأبرز 
ومن  لل�شطرجن  العاملي  والأوملبياد  العرب  وبطولة  اآ�شيا  بطولة  امل�شاركات 
وجواهر  من�شور  وم��رمي  عبدالكرمي  هبة  حالياً  الدوليات  احلكمات  اأب��رز 

اجل�شمي ومرمي حممد ومروة �شفر.
ون��ورة �شفر  ال�شركال  رو�شة  اأب��رزه��ن  كبري،  ع��دد  الالعبات  قائمة  وت�شم 

وخلود عي�شى واأمنة نعمان ووافية املعمري وودمية حميد وعائ�شة �شرحان 
وعائ�شة وفاطمة �شيف وحور النعيمي، وغريهن وحققت الالعبات اإجنازات 
الذهبية  النجمة  عرب  العاملية  اإىل  الإم��ارات��ي  بال�شطرجن  وو�شلت  كبرية 
العامل  وب��ط��ول��ة  للنا�شئني  ال��ع��امل  ببطولة  ف���ازت  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ال  رو���ش��ة 
بينها  من  املنا�شب  من  العديد  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  تقلد  بجانب  للمدار�س، 
خلود عي�شى التي ترتاأ�س اللجنة الن�شائية يف الحتاد العربي، وتتويل فوزية 
عبا�س رئا�شة اجلهاز الفني بالحتاد يف �شابقة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ 

اللعبة، واإتاحة الفر�شة للكفاءات الن�شائية لتقلد املنا�شب اخلارجية.
اأ�شدر بيانا ن�شره على املوقع  “الفيد” قد  كان الحتاد الدويل لل�شطرجن 
الر�شمي على ال�شبكة العنكبوتية يحث فيه ب�شرورة امل�شاواة بني اجلن�شني 
اأرك��ادي دفوركوفيت�س رئي�س الحتاد الدويل  امل��راأة، واأكد الرو�شي  ومتكني 
عاملية  وذات مكانة  عالية  تناف�شية  قدرة  ذات  لعبة  ال�شطرجن  اأن  البيان  يف 
اأعمارهم  عن  النظر  بغ�س  ق��رون،  لعدة  واملتحم�شني  للريا�شيني  �شاحرة 
العقل،  تنا�شد  اأو عقيدتهم، وال�شطرجن  اأو جن�شهم  اأو و�شعهم الجتماعي 

وت�شاعدنا على الرتكيز على الأ�شياء التي ن�شرتك فيها مع الآخرين«.
واأ�شاف: متكني املراأة يعد من املهام الأ�شا�شية يف الحتاد الدويل عرب جميع 
العاملي،  ال��ط��راز  من  الالعبني  اإىل  املبكر  التعلم  من  امل�شاركة،  م�شتويات 
املراأة  التزامنا الرا�شخ بتمكني  “الفيد” املتجددة على  كما ترتكز �شيا�شات 

وامل�شاواة بني اجلن�شني. نحن نوؤمن باأن الريا�شة ت�شاوي العدالة، وتكافوؤ 
بال�شياق الجتماعي وفهمه، وتقع على عاتقنا  الفر�س يتطلب الع��رتاف 
يف  الن�شاء  اأو  الفتيات  تواجهها  ح��واج��ز  اأي  وتفكيك  معاجلة  م�شوؤولية 
ممار�شة هذه الريا�شة، ول ت�شتطيع “الفيد” حتقيق مهمتها العاملية اإل اإذا 
ا�شتطعنا اإلهام الفتيات ال�شغريات ومتهيد طريقهن لالنغما�س يف اللعبة، 
وتعزيز موهبتهن وتوفري كل الفر�س لهن للمناف�شة على اأعلى امل�شتويات.

واأو�شح اأن الحتاد الدويل ي�شعى لزيادة اأعداد الالعبات املحرتفات، وفتح 
املجال اأمامهن كما اأن اأحد اأهدافنا اإقامة �شراكات معّينة مل�شاعدة الالعبات 
على بلوغ اإمكاناتهن الكاملة ومكافاأتهن كما يهدف الحتاد الدويل لزيادة 
م�شاركة املراأة يف اللجان التنفيذية داخل منظمتنا، وكذلك ت�شجيع القيادات 

الن�شائية ك�شريكاتنا دوليات و�شفريات للعبة«.
التفكري يف خماطبة  اأن  بالحتاد  الفني  اجلهاز  رئي�س  عبا�س  فوزية  واأك��د 
الحتاد الدويل مبا يقوم به احتاد ال�شطرجن من متكني املراأة بهدف التاأكيد 
على ما تقوم به دولة الإمارات العربية املتحدة يف متكني املراأة يف كل املجالت 
ولي�شت الريا�شية فقط، ولعل ما يقوم به احتاد ال�شطرجن يف هذا اجلانب 
هو تنفيذ لتوجيهات القيادة الر�شيدة التي تقدم منوذجا رائعا لتمكني املراأة 
ولعل القرار الذي اأ�شدره �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “ برفع ن�شبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإىل 

الإمارات من الدول التي حتتل �شدارة الهتمام  اأن  تاأكيد على  %50، هو 
باملراأة وم�شاركتها للرجل يف كل جمالت احلياة.

واأ�شافت اأن الهدف من تقدمي ملف متكني املراأة من اأجل اأن ي�شع الحتاد 
ال��دول التي خطت خطوات وا�شعة يف متكني  ال��دويل الإم���ارات يف مقدمة 
املراأة يف كل جمالت اللعبة بالإ�شافة اإىل فتح الباب اأمام الالعبات املقيمات 

للم�شاركة يف البطولت �شمن الفئات امل�شمولة لقرار رئي�س الدولة.
ونوهت اأن احتاد ال�شطرجن اأبرم عدة اتفاقيات مع عدة جهات منها اأكادميية 
الن�شائية والتي مت تفعيلها بتنظيم  ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للريا�شة 
الن�شخة الأوىل من بطولة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لريا�شة املراأة، كما 
مت توقيع اتفاقية من نادي �شيدات ال�شارقة وهناك العديد من املخططات 
امل����راأة م��ن خمتلف  اأج���ل تفعيل ج��ان��ب مت��ك��ني  ال��ت��ي ر�شمها الحت����اد م��ن 

النواحي.
وبناء  متكني  اإىل  ت��ه��دف  الحت���اد  ا�شرتاتيجية  اأن  عبا�س  ف��وزي��ة  واأك����دت 
اأمام م�شاركتها يف كل الأحداث  قدرات املراأة الإماراتية وتذليل ال�شعوبات 
واملجالت لتكون عن�شرا فعال يف التنمية امل�شتدامة وواجهة للدولة يف كل 

املحافل اخلارجية.

احتاد ال�سطرجن يخاطب »الدويل« مبلف متكني املراأة

•• دبي -الفجر

دبي  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  اع��ت��م��د   
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
ال����ربن����ام����ج ال����زم����ن����ي وروزن�����ام�����ة 
والفعاليات  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ش��ب��اق��ات 
يف  النادي  ينظمها  التي  الريا�شية 
-2019 اجلديد  البحري  املو�شم 

2020
دبي  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وح�����دد 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
ال��راب��ع ع�شر  امل��واف��ق  ي��وم اجلمعة 
م���ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��رب امل��ق��ب��ل موعد 
اأوىل  باإقامة  الفعاليات  لنطالقة 
حمطات بطولة دبي جونيور ريغاتا 
احلديثة  ال�شراعية  و�شغار  لنا�شئ 

يف �شواطئ جمريا.
الزمني  ال����ربن����ام����ج  وي���ت�������ش���م���ن 
الريا�شية  والفعاليات  لل�شباقات 
ال���ت���ي ي��ن��ظ��م��ه��ا ال����ن����ادي م���ا ي�شل 
ريا�شية  متنوعة  فعالية   30 اإىل 
ف�شال  وحديثة  وتراثية  و�شبابية 
عن امل�شاركات املجتمعية واملنا�شبات 
ال���ن���ادي على  درج  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة 

امل�شاركة فيها �شنويا
دبي  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  وخ��اط��ب 
البحرية  ل���ل���ري���ا����ش���ات  ال���������دويل 
تنظيم  على  ت�شرف  ال��ت��ي  اجل��ه��ات 
الأن�������ش���ط���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ث���ل احت����اد 
البحرية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  الإم���������ارات 
واحتاد الإمارات لل�شراع والتجديف 
احل��دي��ث وجل��ن��ة الإم����ارات للكايت 
�شريف والتزحلق على املاء لتتعرف 
التن�شيق  وي���ت���م  الأن�������ش���ط���ة  ع���ل���ى 
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��واع��ي��د وت���واري���خ 

الفعاليات.
دبي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  وق������رر 
الدويل للريا�شات البحرية اعتماد 
املرتقب  باملو�شم  جديدتني  فئتني 
للمرة  ت��ن��ظ��م   2020-2019

الأوىل يف روزنامة النادي من بينها 
�شباق دبي الأول لقوارب التجديف 
احلديث احدي الريا�شات املعتمدة 
اأومل��ب��ي��ا م��ن اأج���ل خ��دم��ة املنتخبات 
ال���وط���ن���ي���ة وال�����ف�����رق ال���وط���ن���ي���ة يف 
للمواعيد  وال���ش��ت��ع��داد  التح�شري 
ال��ك��ربى واأي�����ش��ا م��ن اأج���ل ت�شليط 
ال�شوء على هذه الريا�شات وفئاتها 

املختلفة.
ووافق جمل�س الإدارة وللمرة الأوىل 
اأي�شا على تنظيم �شباق دبي الأول 
ل���ق���وارب ال��ت��ج��دي��ف ب��و���ش��ع واقف 
بعدما ازدهرت �شواطئ دبي مبحبي 
الريا�شة حيث �شيقام وللمرة  هذه 
اأجل  م��ن  حم��رتف��ني  �شباق  الأوىل 
تعزيز مفهوم الريا�شات ال�شاطئية 

هذه  ملحبي  متميزة  بيئة  وت��وف��ري 
دبي  واإم���ارة  املنطقة  يف  الريا�شات 
واإ�شباع رغبات املواطنني واملقيمني 

على هذه الأر�س الطيبة.

الأغلى  ــدث  احل  30 الن�سخة 
�سباق القفال ال�سنوي

والفعاليات  الأن�����ش��ط��ة  وي��ت�����ش��در 
امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ن����ادي دب����ي ال����دويل 
املو�شم  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
الريا�شية  ال�������ش���ب���اق���ات  اجل����دي����د 
بينها  وم����ن  ال���رتاث���ي���ة  ال��ب��ح��ري��ة 
�����ش����ب����اق����ات ال���������ش����ف����ن وال�������ق�������وارب 
ومن  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  ال�شراعية 
دبي  ب��ط��ول��ة  م��ن  ج���ولت   3 بينها 
ل��ل�����ش��ف��ن ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 60 

ب��ي��ن��ه��ا احل����دث الأغلى  ق��دم��ا م���ن 
القفال  �شباق  ال�شاحة  يف  والأب����رز 
ال�شنوي يف ن�شخته رقم 30 والذي 
يقام برعاية ودعم من �شمو ال�شيخ 
نائب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
حاكم دبي وزير املالية والذي �شيقام 
مع ختام فعاليات املو�شم الريا�شي 

البحري يف �شهر مايو كاملعتاد

لبطولة  اجلولتان  و22   43
القوارب ال�سراعية املحلية

كما ي�شهد املو�شم الريا�شي البحري 
اإقامة  دب��ي  الدنيا  دان��ة  اجلديد يف 
بطولة  مناف�شات  �شمن  ج��ول��ت��ني 
املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
وج��ول��ت��ني اأخ���رت���ني يف  ق��دم��ا   43

للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
22 قدما والتي  ال�شراعية املحلية 
 16-8 ت�����ش��م��ل ف��ئ��ت��ني ال��ن��ا���ش��ئ��ني 
�شنة )مواليد 2002كحد اأق�شى( 
)مواليد  ���ش��ن��ة   21-8 وال�����ش��ب��اب 

اأق�شى(. كحد   1997

مكتوم  اآل  كــاأ�ــس  بطولة   23
لقوارب التجديف املحلية

التجديف  �شباقات  ع�شاق  و�شيكون 
ال���رتاث���ي ع��ل��ى م��وع��د م���ع الإث�����ارة 
لقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  ج�����ولت  يف 
30 قدما والتي  التجديف املحلية 
بينها  م����ن  ج�������ولت   3 ت��ت�����ش��م��ن 
احل��دث الأب��رز والأه��م �شباق اأغلى 
لقوارب  مكتوم  اآل  كاأ�س  البطولت 

ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة وال���ت���ي حتمل 
الن�شخة  رق���م  اجل���دي���د  امل��و���ش��م  يف 

الثالثة والع�شرين.

زيــــــــادة رقـــعـــة الــ�ــســبــاقــات 
والفعاليات الريا�سية احلديثة

اه���ت���م���ام جمل�س  م����ن  وت����وا�����ش����ال 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  اإدارة 
ال�شباقات  رقعة  زي��ادة  يف  البحرية 
احلديثة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ت���ق���رر اإق���ام���ة ج��ول��ت��ني اث��ن��ت��ني يف 
بطولة دبي املفتوحة الثالثة للكايت 
جلنة  م��ع  بالتن�شيق  وذل��ك  �شريف 
الإمارات للكايت �شريف  والتزحلق 
بن  اأحمد  ال�شيخ  برئا�شة  امل��اء  على 

حمدان بن حممد اآل نهيان.

املواهب  ل�ستقطاب  3جولت 
للمنتخبات الوطنية

النادي  اإدارة  جمل�س  من  والتزاما 
لتاأهيل  م��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  يف 
احلديث  ال�شراع  ريا�شة  يف  اأج��ي��ال 
جونيور  دب��ي  بطولة  تاأ�شي�س  منذ 
ا�شتمرار  تقرر   2000 عام  ريغاتا 
ثالث  واإق��ام��ة  الناجحة  التجربة 
جولت على مدار املو�شم ل�شتقطاب 
يف  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتخبات  امل���واه���ب 
واأي�شا  وال��ن��ا���ش��ئ��ني  ال�����ش��غ��ار  فئتي 
اأبناء  م��ع  للتناف�س  ف��ر���س  ت��وف��ري 
بعد  ال��دول��ة  يف  املقيمة  اجل��ال��ي��ات 
البطولة  جل���ولت  الكبري  ال��ن��ج��اح 
-2017 امل��ا���ش��ي��ني  امل��و���ش��م��ني  يف 

و2019-2018.  2018

ــــارات  جــولــتــان مــن بــطــولــة الإم
الدولية للدراجات املائية الأوىل
ويرتقب حمبو الريا�شات البحرية 
اإقامة جولتني من بطولة الإمارات 
الأوىل  املائية  ل��ل��دراج��ات  ال��دول��ي��ة 
نهاية �شهر يناير املقبل فيما تقرر 
دبي  ال��ث��ان��ي��ة يف  اجل���ول���ة  ت��ق��ام  اأن 
للدورة  امل�شاحبة  الفعاليات  �شمن 
معر�س  م��ن  وال��ع�����ش��ري��ن  ال�شابعة 
دبي العاملي للقوارب 2020 ليكون 
اأب��ط��ال ال���دراج���ات امل��ائ��ي��ة قريبني 
من امل�شنعني وزوار املعر�س والذي 
اأقيم العام املا�شي يف موقعه اجلديد 
قناة  احل�شاري  املعلم  من  بالقرب 

دبي املائية.

الأ�سماك  ل�سيد  دبــي  بطولة 
مبفاجاآت خمتلفة

املو�شم  يف  ال���وج���ه���ة  اإىل  وت����ع����ود 
ال����ري����ا�����ش����ي ال����ب����ح����ري اجل����دي����د 
دبي  ب���ط���ول���ة   2020-2019
ل�����ش��ي��د  الأ����ش���م���اك ب��ح��ل��ة جديدة 
ومفاجاآت خمتلفة من قبل اللجنة 
املنظمة بالنادي التي حتر�س دائما 
للحدث  ج��دد  رع��اة  ا�شتقطاب  على 
الراغبني  جلميع  الفر�شة  واتاحة 
يف امل�شاركة من املواطنني واملقيمني 

على هذه الأر�س الطيبة.

لل�سفن  دبــي  �سباق  مناف�سات   
ال�سراعية املحلية 60قدما

ن����ادي دبي  ي��ن��ظ��م  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  م���ن 
البحرية خالل  للريا�شات  الدويل 
اجلديد  البحري  الريا�شي  املو�شم 
�شباق  مناف�شات   2020-2019
 60 املحلية  ال�شراعية  لل�شفن  دبي 
املو�شم  املوؤجلة من  “اجلولة  قدما 

املا�شي 2019-2018«

جمل�س الإدارة يعتمد روزنامة 2020-2019

»دبي البحري« ينظم 30 فعالية متنوعة يف املو�سم اجلديد
مايو �سهر  اخلتام  عر�س  القفال  و�سباق  الفتتاح  �سبتمرب   14

اعتماد فئتني جديدتني باملو�سم املرتقب ..  �سباق لقوارب 
التجديف احلديث  و�سباق لقوارب التجديف بو�سع واقف
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توج الفائزون يف بطولة “ يوفان جوران “ للخيول لأول مرة بدروع تت�شمن �شعار “ عام الت�شامح “ 
الذي حتتفل به الدولة ما يعك�س متيز العالقات الإماراتية ال�شربية .

هذه  يف  �شربيا  جمهورية  لدى  الدولة  �شفري  الظاهري  بر�شيد  اأحمد  �شعيد  مبارك  �شعادة  و�شارك 
البطولة ك�شيف �شرف لهذه امل�شابقة التي عقدت بح�شور عدد من ممثلي احلكومة واأع�شاء ال�شلك 

الدبلوما�شي.
ثقافات  تعك�س  كونها  الريا�شات  ه��ذه  على  املحافظة  اأهمية  واأك��د  بامل�شاركني  الدولة  �شفري  ورح��ب 

ال�شعوب، م�شريا اإىل اأن دولة المارات تدعم الريا�شات مبختلف اأنواعها وخا�شة ريا�شة اخليول.

تتويج الفائزين ببطولة »يوفان جوران« 
للخيول يف �سربيا بدروع »عام الت�سامح«

ي��ق��ف م��ن��ت��خ��ب ت�����ش��ي��ل��ي ع��ل��ى عتبة 
بتتويج  ي��ح��ل��م  اذ  ت��اري��خ��ي  اإجن�����از 
التوايل يف م�شابقة كوبا  ثالث على 
الربازيل،  ت�شت�شيفها  التي  امريكا 
ي���واج���ه اخل��م��ي�����س نظريه  ع��ن��دم��ا 
البريويف يف الدور ن�شف النهائي يف 

بورتو األيغري.
وت�شعى ت�شيلي لتعوي�س خيبة عدم 
تاأهلها اىل مونديال رو�شيا 2018 
امريكا  مل��ن��ت��خ��ب��ات  ت��زع��م��ه��ا  ب���ع���د 
2015 و2016،  اجلنوبية عامي 
باللقب القاري الثالث يف اإجناز غري 

م�شبوق منذ 72 عاما.
ال�����ش��دف، يف ح���ال حتقيق  وت�����ش��اء 
ت�شيلي للثالثية، اأن تعادل منتخب 
الرجنتني �شاحب الجناز الوحيد 
اللقب  باحرازه  امل�شابقة  يف  املماثل 
1945 و1946 و1947،  اع��وام 
النهائيني  يف  امل��ف�����ش��ل  خ�����ش��م��ه��ا 
ان��ت��ه��ي��ا بركالت  ال��ق��اري��ني ال��ل��ذي��ن 
بلقبها  ت�����ش��ي��ل��ي  ف�����ازت  ال���رتج���ي���ح: 
على   2015 ع����ام  ال���ق���اري  الول 
ال�شيناريو  ت��ك��رر  اأن  ق��ب��ل  ار���ش��ه��ا، 
ذاته يف العام التايل خالل الن�شخة 
املئوية لكوبا اأمريكا التي اقيمت يف 

الوليات املتحدة المريكية.
ي��ق��ول لع���ب خ��ط ال��و���ش��ط اآرت����ورو 
املرتقب  النهائي  ن�شف  قبل  فيدال 
هذه  مع  التاريخ  ندخل  ان  “نريد 
بالكا�س  ال���ف���وز  واأن  الثالثية”، 

للمرة الثالثة “هو حلمنا«.
ال�شباين  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ك��ل��م��ات لع���ب 
ت��ت��ع��ار���س م���ع ت�����ش��ري��ح��ات م���درب 
رويدا  رينالدو  الكولومبي  املنتخب 
لي�شت  ال��ث��الث��ي��ة  اأن  ي���وؤك���د  ال����ذي 
�شوى “م�شاألة ثانوية”، فالف�شلية 
الق�شوى تبقى للتاأهل اىل املونديال 

املقبل يف قطر 2022.
جمددا  مت��ر  اأن  ت�شيلي  ت��ري��د  ول 
التاأهل  ل���ع���دم  امل���ري���رة  ب��ال��ت��ج��ري��ة 
اىل امل��ون��دي��ال ال��رو���ش��ي، ل��ذا تخلى 
املدرب رويدا عن اأحد اأهم مهند�شي 
ال��ف��ري��ق وه���و احلار�س  اإن��ت�����ش��ارات 
برافو،  كالوديو  لرب�شلونة  ال�شابق 
ب��ني اخل�شبات  م��رك��زه  وال���ذي فقد 
الثالث مع فريقه احلايل مان�ش�شرت 
الربازيلي  ل�شالح  النكليزي  �شيتي 

اإيدر�شون.
الت�شيلية ترتبط  ال�شحافة  بح�شب 
م�شاألة ا�شتبعاد برافو ب�شغوطات من 

قبل العديد من “كوادر” املنتخب، 
تبديل  ن�شوب خ��الف يف غرفة  بعد 
املوؤهلة  الت�شفيات  خ��الل  املالب�س 

اىل مونديال رو�شيا.
م�شوارها يف  ت�شيلي  ا�شتهلت  حينها 
الت�شفيات بفوز بثنائية نظيفة على 
امل��رح��ل��ة الوىل،  ال���ربازي���ل خ���الل 

ولكنها انهارت لحقا لتحتل املرتبة 
م��ن��ت��خ��ب��ات امريكا  ب���ني  ال�����ش��اد���ش��ة 
اجلنوبية، بدون اأن تتمكن من حجز 
مناف�شها  اىل  ع��ادت  التي  بطاقتها 
البريويف  املنتخب  املنتظر اخلمي�س 
ال��ذي تفوق ب��ف��ارق اله���داف ولكن 
ال��ن��ق��اط ليخو�س  ن��ف�����س ع���دد  م���ع 

امللحق.
ن�شختها  ام��ريك��ا يف  ك��وب��ا  اع��ت��ربت 
جديدة  ولدة  مب���ث���اب���ة  احل���ال���ي���ة 
ملهاجم مان�ش�شرت يونايتد األيك�شي�س 
�شان�شيز، �شحية ال�شابات املتكررة، 
حيث مل ي�شجل اإبن الثالثني عاما 
“ال�شياطني  بقمي�س  �شوى هدفني 

احلمر” املو�شم املن�شرم.
كوبا  يف  مباراتني  غ�شون  يف  ولكن 
منتخب  مع  �شان�شيز  ع��ادل  امريكا 
يونايتد،  م��ع  اه��داف��ه  ب��الده معدل 
ب��ف�����ش��ل راأ����ش���ي���ة م���ن رب��اع��ي��ة ام���ام 
ال����ي����اب����ان، وت�������ش���دي���دة رائ����ع����ة ام����ام 
هدف  م�����ش��ج��ال   ،1-2 الك��������وادور 

تاأهل بالده اىل ربع النهائي.
وت����رك ���ش��ان�����ش��ي��ز اف�����ش��ل ه����داف يف 
هدفا،   43 م��ع  روخا”  “ل  ت��اري��خ 
ال�����دور ن�شف  ب�����ش��م��ات��ه جم����ددا يف 
ال��ن��ه��ائ��ي ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه رك���ل���ة اجل����زاء 
الخرية امام كولومبيا )5-4( بعد 

التعادل ال�شلبي يف الوقت ال�شلي.
اي�شا  تعتمد  ان  الت�شيلي  وبامكان 
ع��ل��ى ف��ي��دال ال���ذي ا���ش��ت��ع��اد روحية 
مع  �شعبة  ف���رتة  ب��ع��د  “املقاتل” 
 32 ال���  �شن  الكاتالوين. يف  ال��ن��ادي 
اأرانغيز  ت�����ش��ارل��ز  م��ع  ي��وؤل��ف  ع��ام��ا، 
اإيريك  الثالثيني، وال�شاب املوهوب 
بولغار )25 عاما( ثالثيا متفجرا 

يف خط الو�شط.
ع���ل���ى ال�������ورق اع���ت���ق���د اجل���م���ي���ع ان 
مع  م��وع��دا  �شت�شرب  الوروغ�����واي 
ولكن  ال��ن��ه��ائ��ي،  ن�����ش��ف  يف  ت�شيلي 
القارة  يف  تتويجا  الك���ر  املنتخب 
البريو  اأم���ام  �شقط  لقبا،   15 م��ع 
بعد   )5-4( ال���رتج���ي���ح  ب���رك���الت 

تعادلهما �شلبا يف الوقت ال�شلي.
الرعب  ت���زرع  ل  ال��ب��ريو  اأن  �شك  ل 
ت�شيلي،  منتخب  لع��ب��ي  ق��ل��وب  يف 
رفاق  ت��اأه��ل  ل��و  �شيح�شل  ك���ان  ك��م��ا 

�شواريز،  ولوي�س  كافاين  اإدين�شون 
بورتو  امل��رت��ق��ب��ة يف  امل����ب����اراة  ول��ك��ن 
األ���ي���غ���ري ل����ن ت���ك���ون جم�����رد نزهة 
الن�شختني  يف  ال����ل����ق����ب  حل����ام����ل 

الخريتني.
يطلق البع�س على مباراة البريو - 
املحيط  “كال�شيكو  ت�شمية  ت�شيلي 
خ�شومة  وق�����ع  ع���ل���ى  الهادىء”، 
اإذ  ك��رة القدم،  اإط��ار  تتجاوز جم��رد 
ت��ع��ود ال��ذك��ري��ات اىل ح��رب املحيط 
البلدين  بني  ن�شبت  التي  ال��ه��ادىء 
ن����زاع  يف   ،)1884  1879-(
اإقليميني  ت�شيلي  فيه  �شمت  م�شلح 
�شاحليني للبريو واملنطقة الوحيدة 
ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ن��ح ب��ول��ي��ف��ي��ا منفذا 
اىل امل��ح��ي��ط. ب��ع��ي��دا ع��ن احل���روب، 
وع���ل���ى ار������س امل��ل��ع��ب، وع����د م���درب 
ال�����ب�����ريو الرج���ن���ت���ي���ن���ي ري�����ك�����اردو 
ب���اأن  “النمر”  ب����  امل��ل��ق��ب  غ���اري���ك���ا 
امام  للعب  المكانات  ميلك  فريقه 
تلك  م��ن  اأف�����ش��ل  ب�����ش��ورة  الت�شيلي 
ال��ت��ي ظ��ه��ر ب��ه��ا ام����ام الوروغ������واي 
ال��ن��ه��ائ��ي، ح��ي��ت مل يتمكن  رب���ع  يف 
البريوفيون من ت�شديد اي كرة بني 

اخل�شبات الثالث لل� “�شيلي�شتي«.

لكرة  امل�شري  الحت��اد  رئي�س  اعترب 
ق�شية  اأن  ري�����دة  اأب�����و  ه����اين  ال���ق���دم 
ع��م��رو وردة من  ال���الع���ب  ا���ش��ت��ب��ع��اد 
الأمم  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ش��ارك  املنتخب 
بعودته  وال�شماح   2019 الإفريقية 
“اأكرب  ك��ان  ال��الع��ب��ني،  م��ن  ب�شغط 
من حجمه”، نافيا وجود جتاذب بني 

اجلانبني.
واأعلن الحتاد الأربعاء املا�شي بقرار 
من رئي�شه ا�شتبعاد وردة )25 عاما( 
من ت�شكيلة املنتخب بعدما اأثار جدل 
وا�شعا منذ انطالق البطولة، اذ ورد 
بق�شية  ع����رف  م���ا  ب���داي���ة يف  ا���ش��م��ه 
بعار�شة  لع��ب��ني  اأرب��ع��ة  “حتر�س” 
اأزي�������اء م���ن خ����الل ال��ت��وا���ش��ل معها 
املباراة  بعد  الجتماعية  املواقع  عرب 
)-1�شفر(،  زميبابوي  اأم��ام  الأوىل 
املذكور  ال���ي���وم  يف  ي��ن��ت�����ش��ر  اأن  ق��ب��ل 
اإليه  من�شوب  فا�شح  م�شور  �شريط 
وه���و ي��ت��ح��دث م���ع ���ش��اب��ة ت����ردد اأنها 
الت�شال  خ���دم���ة  ع����رب  م��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 

اذا  ما  يت�شح  اأن  دون  من  بالفيديو، 
كان ال�شريط حديثا اأو قدميا.

واأعلن  ع����اد اجل��م��ع��ة  ل��ك��ن الحت�����اد 
ال�شتبعاد  اىل  وردة  عقوبة  خف�س 
م�شددا  ف��ق��ط،  امل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن 
“تكاتف”  اأت��ت بعد  اأن اخلطوة  على 
ال���الع���ب���ني م����ع زم���ي���ل���ه���م، م����ا اأث�����ار 
وانتقادات  امل�شجعني  ب��ني  انق�شاما 
النجم  ال��الع��ب��ني ل���ش��ي��م��ا  ل��ب��ع�����س 
حممد �شالح الذي كان من الداعني 
كما  ث��ان��ي��ة.  فر�شة  زميله  منح  اىل 
تقدم وردة باعتذار �شخ�شي عما قام 

به.
هام�س  ع���ل���ى  ����ش���ح���ايف  ل����ق����اء  ويف 
 19 حتى  م�شر  يف  املقامة  البطولة 
متوز/يوليو، قال اأبو ريدة “مو�شوع 
ال��ك��اب��نت ع��م��رو وردة اأخ���ذ اأك���رب من 

حجمه«.
“كرئي�س  ل��ل�����ش��ح��اف��ي��ني  اأ������ش�����اف 
اأ���ش��ت��خ��دم عقوبة  ل��الحت��اد امل�����ش��ري 
اع��وج��اج يف  ثمة  ك��ان  واذا  لالإ�شالح 

مو�شوع معني نعدله، لكن الالعبني 
كلهم يد واحدة، اأنا اأتابع معهم يوميا 

ومتواجد معهم يف كل حلظة«.
انتقادات  ع��ن  ���ش��وؤال  على  ردا  وت��اب��ع 
معلقني وم�شجعني م�شريني من اأن 
اأق��وى من الحتاد  الالعبني ظهروا 
يف هذه الق�شية، قال اأبو ريدة الذي 
يراأ�س اأي�شا اللجنة املنظمة للبطولة 
)اإعالم(”،  م���ي���دي���ا  ك�����الم  “هذا 
ال��ك��الم غري  “هذا  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
اأنا  اأولدي  كلهم  الالعبون  موجود. 

�شخ�شيا«.
القرارات  اأن  ع��ل��ى  ري���دة  اأب���و  و���ش��دد 
عاما  م�شرفا  ب�شفته  يتخذها  التي 
خا�شة  ق����رارات  “هي  املنتخب  على 
برئي�س الحت��اد ول عالقة لالحتاد 
بها”، م�شيفا “بالعك�س ثمة احرتام 
وقراراته” من  ل��الحت��اد  ج��دا  كبري 

قبل الالعبني.
ثمن  ال����دور  امل�����ش��ري  املنتخب  وب��ل��غ 
العالمة  حت��ق��ي��ق��ه  ب���ع���د  ال���ن���ه���ائ���ي 

وهو  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
القيا�شي  رق��م��ه  ت��ع��زي��ز  ع���ن  ي��ب��ح��ث 
واإح������راز ال��ل��ق��ب ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة يف 
ي�شت�شيف  ب����اأن����ه  ع��ل��م��ا  ت����اري����خ����ه، 

البطولة للمرة اخلام�شة.
�شف  “وحدة  اأن  ري�����دة  اأب�����و  وراأى 
“وهذا موجود”،  املنتخب” اأ�شا�شية 
“دعم  الحت����اد  وظ��ي��ف��ة  اأن  م��ع��ت��ربا 

املنتخب بكل اأ�شكاله وهذا ما نحاوله 
امل�شري  املنتخب  ا�شتمرار  لأن   )...(
يف ال��ب��ط��ول��ة ه���و جن����اح م�����ش��ري يف 

التنظيم«.

780 يوما هو عمر احتاد الإمارات 
بوك�شينج  وال���ك���ي���ك  ت����اي  ل���ل���م���واي 
ب��ع��د ���ش��دور ق����رار اإ���ش��ه��اره يف 13 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ن   2017 م��اي��و 
م�شتقال  كيانا  واعتباره  للريا�شة، 
برئا�شة  اإدارت���ه  جمل�س  ت�شكيل  مع 
عامر  ����ش���ع���ي���د  اهلل  ع���ب���د  �����ش����ع����ادة 
ال��ن��ي��ادي.. وه��ي م��دة زمنية لي�شت 
ال��ري��ا���ش��ة، ولكنها  ط��وي��ل��ة يف ع��م��ر 
كانت كافية للكيان الوليد كي ي�شنع 
عالية  ومكانة  مميزا،  اإ�شما  لنف�شه 
واخلليجية  املحلية  الأ���ش��ع��دة  على 
العاملية،  ث���م  وال���ق���اري���ة  وال��ع��رب��ي��ة 
م�شتفيدا من حر�س م�شوؤوليه على 
الزمن  واخت�شار  ال�شريع،  التطور 
بال�شتفادة من جتارب الآخرين يف 
الكثري  وتبني  العامل،  دول  خمتلف 

و�شعته  التي  املبدعة  امل��ب��ادرات  من 
العربي،  الريا�شي  الهرم  قمة  على 
اآ�شيا  يف  م����وؤث����را  ع�����ش��وا  وج��ع��ل��ت��ه 

والعامل.
املهريي ع�شو جمل�س  يقول ط��ارق 
اأن  التنفيذي  واملدير  الحت��اد  اإدارة 
بالدولة،  ل��ل��ري��ا���ش��ة  ال�����ش��ي��وخ  دع���م 
التي  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  واخل����ط����ة 
و���ش��ع��ه��ا الحت�������اد وي���ح���ر����س على 
�شعادة  ب���دق���ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  م��ت��اب��ع��ة 
ع��ب��داهلل ال��ن��ي��ادي رئ��ي�����س الحت����اد، 

وراء القفزة امللحوظة التي �شهدتها 
اللعبة يف الدولة، م�شريا اإىل اأنه ل 
ميكن اأب���دا ب���اأي ح��ال م��ن الأح���وال 
جتاهل دور ال�شابقني الذين قدموا 
تابعة  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا  للعبة  ال��ك��ث��ري 
لحتاد اجلودو وامل�شارعة، وبالتايل 
فاإن البداية مل تكن من ال�شفر، بل 
موجودا  ك��ان  ما  على  بالبناء  كانت 
بالفعل، وال�شتفادة من كل املعطيات 

التي كانت حا�شرة.
ومركزا  ناديا   40 املهريي:  ويتابع 

بوك�شينج  وال���ك���ي���ك  ت����اي  ل���ل���م���واي 
م�شجلون ر�شميا يف الحتاد، يقودون 
يف  باللعبة  النهو�س  ا�شرتاتيجية 
التي  ال��ق��اع��دة  فهم  حاليا،  ال��دول��ة 
وتو�شيع  اللعبة  لن�شر  عليها  نعتمد 
قاعدة ممار�شيها، ولدينا املزيد من 
ال��ت��ي نعمل على  الأن���دي���ة وامل���راك���ز 
اأوراقها  كافة  ا�شتكمال  بعد  �شمها 
اأننا  كما  وتراخي�شها،  واج��راءات��ه��ا 
ن�شر  اإىل  ال���وق���ت  ن��ف�����س  يف  ن�����ش��ع��ى 
من  ال�شيدات  م�شتوى  على  اللعبة 

لل�شيدات  منتخبات  ت�شكيل  اأج���ل 
وذلك  ال�شنية،  امل��راح��ل  خمتلف  يف 
على �شوء القبال الذي وجدناه يف 
واأبرزها بطولة  الأخرية  البطولت 
نا�شئني  ت����اي  ل���ل���م���واي  الإم���������ارات 

و�شباب وبطولة زايد الريا�شية.
وع��ن حم��اور خطة الحت��اد يف ن�شر 
املهريي:  ي���ق���ول  ال��ل��ع��ب��ة  وت��ط��وي��ر 
لدينا حمورين رئي�شيني هما اإقامة 
واإدخال  املحلية،  البطولت  وتنويع 
الأن�شطة  �شمن  امل��دار���س  يف  اللعبة 

اكت�شاف  اأج�������ل  م����ن  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
ورعايتها  م��ب��ك��رة  ���ش��ن  يف  امل���واه���ب 
كما  اأبطال،  اإىل  لتحويلها  و�شقلها 
الذي  النجاح  ل�شتغالل  ن�شعى  اأننا 
من  العربي  امل�شتوى  على  حققناه 
واحت�شان  ب��رئ��ا���ش��ت��ه  ال��ف��وز  خ���الل 
مقره للتعاون املثمر مع الحتادات 
البطولت  واإق��ام��ة  ف��ي��ه،  الناجحة 
تطوير  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الإق��ل��ي��م��ي��ة 
م�����ش��ت��وى م��ن��ت��خ��ب��ات��ن��ا، وه����ي التي 
توفر لنا فر�س الحتكاك والتطور، 

الدول  بثقة  �شعداء  بالفعل  ونحن 
العربية يف الإمارات وانتخاب �شعادة 
ال��ن��ي��ادي رئ��ي�����ش��ا لالحتاد  ع��ب��داهلل 
العربي يف اجلمعية العمومية التي 
العام  م��ن  م��ار���س   9 بتاريخ  ع��ق��دت 
اأمينا عام  اأي�شا  اجلاري، واختياري 
اأن تكون  لالحتاد بعد التفاق على 

اأبوظبي هي مدينة املقر.
وحول ن�شاط الحتاد العربي واأهم 
اجلديدة  احل��ق��ب��ة  يف  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه 
ناجحة  عربية  بطولة  اأقمنا  ق��ال: 

يف تون�س ال�شهر املا�شي هي بطولة 
النخبة مب�شاركة 26 لعبا من 15 
دولة، هم الأف�شل والأقوى والعلى 
العربي،  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ت�����ش��ن��ي��ف��ا 
�شتقام  اأي�شا  عربية  بطولة  ولدينا 
ب���الأردن،  املقبل  اأغ�شط�س  �شهر  يف 
لإقامة  واع��دة  خطة  اإىل  بالإ�شافة 
املزيد من البطولت لكافة املراحل 
كما  وكبار،  و�شباب  نا�شئني  ال�شنية 
لإقامة  ط��م��وح  ب��رن��ام��ج  لدينا  اأن��ن��ا 
عدد من الدورات التدريبية للحكام 
الكوادر  تاأهيل  اأج��ل  م��ن  وامل��درب��ني 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  اللعبة  لن�شر  ال��ع��رب��ي��ة 

علمية �شليمة.
ال��ربام��ج والأن�����ش��ط��ة املحلية  وع���ن 
الأ�شا�س  و���ش��ع��ن��ا  امل���ه���ريي:  ي��ق��ول 
ال��ق��وي لإق��ام��ة ب��ط��ولت الإم����ارات 
ونا�شئني،  و�شباب  كبار  تاي  للمواي 
وب��ط��ول��ة زاي���د ال��ري��ا���ش��ي، وبطولة 
دبي للمحرتفني التي متت مب�شاركة 
�شني  ال��ت��اي��الن��دي  اللعبة  ا���ش��ط��ورة 
�شاي، واأبرز الالعبني العامليني، كما 
الإم����ارات  ف��وز ملف  ان  نعترب  اأن��ن��ا 
الربع  يف  اآ����ش���ي���ا  ب��ط��ول��ة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
الأخري من العام اجلاري باأبوظبي 
والتحديات  الإجن�������ازات  اأه����م  م���ن 
اأجنح  اأي�شا لأننا نخطط كي تكون 
القارة  ب��ط��ول��ة  واأف�������ش���ل  واأق�������وى 

ال�شفراء.

ت�سيلي على عتبة اإجناز تاريخي  

تاي املواي  لريا�سة  النطالق  قاعدة   .. بالدولة  ومركزا  ناديا   40

بينيتيز مدربا لفريق داليان الحتاد امل�سري : مو�سوع وردة اأخذ »اأكر من حجمه« 
ييفانغ ال�سيني 

اخ��ريا عن مهامه مع  ال��ذي تخلى  بينيتيز  رافايل  ال�شباين  امل��درب  اأعلن 
فريق نيوكا�شل النكليزي، الثالثاء انه �شي�شرف على تدريب نادي داليان 

ييفانغ الذي يلعب يف الدوري ال�شيني لكرة القدم.
وكتب بينيتيز )59 عاما( على موقعه بتويرت “بعد م�شوار طويل... نبداأ 

حتديا جديدا! اأنا �شعيد لبدء هذا امل�شروع اجلديد مع داليان ييفانع«.
جنيه  م��ل��ي��ون   12 �شيتقا�شى  بينيتيز  ان  م��وؤك��دة  غ��ري  ت��ق��اري��ر  وا����ش���ارت 
يحتل  ال��ذي  اجل��دي��د  فريقه  م��ع  دولر(،  مليون   15( �شنويا  ا�شرتليني 
املركز الثاين ع�شر يف الدوري، فيما اكد داليان ييفانغ عرب و�شائل التوا�شل 

الجتماعي التعاقد مع املدرب ال�شباين.
عام  النكليزي  ليفربول  م��ع  اوروب���ا  اب��ط��ال  ب���دوري  الفائز  بينيتيز  وك��ان 
2005، قرر الفرتاق عن نيوكا�شل الذي حل يف املركز الثالث ع�شر املو�شم 
املن�شرم يف الدوري الإنكليزي املمتاز، بعد الف�شل يف التو�شل اىل اتفاق من 

اأجل متديد عقده الذي كان ينتهي يف 30 حزيران/يونيو املا�شي.
خلفا  وت�شلم بينيتيز مهمة ال�شراف على نيوكا�شل يف اذار/مار�س 2016 
ل�شتيف ماكالرين، بعقد ميتد لثالثة اأعوام لكنه مل يتمكن من اإبقائه يف 

الدوري املمتاز رغم اإنهائه املو�شم ب�شت مباريات متتالية دون هزمية.
اإل اأن املدرب ال�شابق لفالن�شيا وريال مدريد وليفربول وت�شل�شي الإنكليزيني 
واإنرت ميالن ونابويل الإيطاليني اأعاد الفريق جمددا اىل الدوري املمتاز 

يف املو�شم التايل.
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الفجر الريا�ضي

الإجنليزي  ليفربول  يف  م�شريته  و�شلت  اأن  بعد 
األربتو  الإ����ش���ب���اين  ال��ظ��ه��ري  ودع  ن��ه��اي��ت��ه��ا،  اإىل 
مورينو زمالءه يف الفريق بر�شالة موؤثرة ن�شرها 

عرب ح�شابه على مواقع التوا�شل الجتماعي.
من  “الريدز” ق��ادم��ا  اإىل  ان�شم  م��وري��ن��و  وك���ان 
نادي اإ�شبيلية الإ�شباين مقابل 12 مليون جنيه 

اإ�شرتليني �شيف عام 2014.
وبعد انتهاء عقده يف بداية يوليو احلايل، اأ�شبح 
اآخر، بعد قرار  اإىل فريق  مورينو حرا لالنتقال 

النادي الإجنليزي عدم التجديد له.
 26 العمر  من  البالغ  الإ�شباين  الظهري  ولعب 
عاما 141 مباراة مع فريق ليفربول الإجنليزي، 
و���ش��ج��ل ل��ه 3 اأه����داف خ���الل م�����ش��رية ام��ت��دت 5 

�شنوات.
و�شول  مع  ليفربول  مع  موقعه  مورينو  وخ�شر 
جيم�س ميلرن  يف مو�شم 2016-17، ومع قدوم 
فر�س  اأ�شبحت  روبرت�شون  اأن���دي  الأ�شكتلندي 

مورينو �شئيلة جدا يف امل�شاركة مع الفريق.

موؤثرة  ر�شالة  مورينو  ن�شر  تويرت  موقع  وع��رب 
ال�شكر لزمالئه  والإ�شبانية موجها  بالإجنليزية 
ال���الع���ب���ني وامل�����درب�����ني والإداري�����������ني والأط����ب����اء 
واجل��م��ه��ور وم���اّلك ال��ن��ادي، م��ع��ربا ع��ن امتنانه 
لليفربول الذي مكنه من حتقيق “حلم طفولته” 

والفوز بدوري اأبطال اأوروبا.
ومل تت�شح بعد هوية الفريق الذي �شينتقل اإليه 
بداية  يف  اأر�شنال  بفريق  ا�شمه  وارتبط  مورينو، 

النتقالت ال�شيفية.

ظهري ليفربول يودع »الريدز« بر�سالة موؤثرة

بطل  ج��رم��ان  ���ش��ان  باري�س  م��ع  اأزم��ت��ه  م�شل�شل  انتهاء  بعد 
فرن�شا، رفع لعب الو�شط اأدريان رابيو ا�شهمه بانتقاله اىل 
يوفنتو�س بطل اإيطاليا يف اآخر ثماين �شنوات حماول اإعادة 

م�شريته على ال�شكة ال�شحيحة.
الأول  ك��ان��ون   11 ت��اري��خ  لرابيو اىل  الخ���رية  امل��ب��اراة  تعود 
ك��ب��ري مع  ال��وق��ت، ن�شب خ���الف  م����ذذاك  امل��ا���ش��ي.  دي�شمرب 
فا�شتبعد عن  ع��ق��ده،  امل��م��ل��وك قطريا ح��ول جت��دي��د  ن��ادي��ه 
الفريق الباري�شي، ُغّرم ماليا واأ�شبح مكروها من قبل بع�س 

اجلماهري.
و�شل عقده اإىل نهايته الأحد املا�شي، فاأ�شبح حرا للتعاقد 
ر  مع “بيانكونريي”. �شرف له نادي مدينة تورينو مبلغا ُقدِّ
بع�شرة ماليني يورو جراء توقيعه لكن دون اأي فل�س للنادي 

الذي �شنعه.
و�شل لعب الو�شط الفارع الطول اىل مطار تورينو الأحد 
اجتياز  يف  جن��ح  اأع��م��ال��ه،  ووال��دت��ه-وك��ي��ل��ة  �شقيقيه  برفقة 
مقدرا  رات��ب��ا  مينحه  عقدا  ووق��ع  الث��ن��ني  الطبي  الفح�س 

ب�شبعة ماليني يورو �شنويا.
مع قدوم رابيو، اأثبت يوفنتو�س انه بطل ال�شفقات “املجانية، 
بريلو،  بوغبا،  اأمثال  مع  الخ��رية  ال�شنوات  يف  تعاقده  بعد 

كومان، خ�شرية، داين األفي�س اأو رام�شي القادم اأخريا.
�شفوفه  ب��ن��اء  اإع����ادة  على  العجوز”  “ال�شيدة  ف��ري��ق  يعمل 
القادم  رونالدو،  كري�شتيانو  الربتغايل  املخ�شرم  جنمه  مع 
املو�شم املا�شي من ريال مدريد الإ�شباين، لكن هذه املرة دون 
مدربه الفذ ما�شيميليانو األيغري الذي حل بدل منه مدرب 

ت�شل�شي الإنكليزي ونابويل ال�شابق ماوريت�شيو �شاري.
الغني  امللعب  و�شط  يف  جيدة  تقنية  نوعية  رابيو  �شي�شيف 
جان  اإمي��ري  بنتانكور،  رام�شي،  بيانيت�س،  اأمثال  مع  اأ�شال 
�شان جرمان  ترك  الذي  وماتويدي  اإىل خ�شرية  بالإ�شافة 

حتديدا قبل مو�شمني ملنح م�شاحة اإ�شافية... لرابيو.
عاما،   24 البالغ  الالعب  توقع  كما  رابيو  م�شرية  جتر  مل 
رف�س  اإذ  الول  املطب  تكن  مل  ج��رم��ان  �شان  م��ع  فم�شكلته 
ال�23  لت�شكيلة  احتياطية  لئ��ح��ة  �شمن  ال��ت��واج��د  �شابقا 

امل�شاركة مع فرن�شا قبل مونديال رو�شيا 2018.
حتدث انذاك مدرب فرن�شا ديدييه دي�شان عن “خطاأ فادح”، 
وهذا اخليار ل يزال يبعده عن املنتخب الزرق الذي حمل 

الوانه يف �شت منا�شبات فقط.
يف تورينو، �شيبحث رابيو عن انتفا�شة يف بيئة خمتلفة، حيث 
لن يكون اخلريج الواعد ملدر�شة النادي لكنه �شيجهد كثريا 

ليجد مكانا يف ت�شكيلة عنوانها التمّيز.
و�شل الفرن�شي اخلام�س والع�شرون يف تاريخ يوفنتو�س اىل 

بطل “�شريي اأ” مزودا ب�شمعة جيدة، خ�شو�شا بعد تزكيته 
من حار�س يوفنتو�س التاريخي جانلويجي بوفون 

ال���ذي ح��م��ل امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي ال����وان النادي 
الفرن�شي.

ام��ت��دح احل��ار���س ال���ذي داف���ع عن 
عاما   17 ي��وف��ن��ت��و���س  ال�������وان 
رائع،  “رابيو  املوهوب  الالعب 
ق�����وي ج������دا. ه����و ����ش���اب طيب 
اأي�شا وزميل ممتاز يف الفريق. 
ل اأعرف حقا ا�شباب العوا�شف 
العالمية التي �شوبت عليه«.

�شحيفة  م���ع  ح��دي��ث  يف  ت��اب��ع 

رائعا،  “ميلك مزيجا  �شبورت” اليطالية  ديلو  “كوريريي 
فيدال  م��ث��ل  ال��ل��ع��ب  و�شخ�شية  ب��وغ��ب��ا  م��ث��ل  ج�����ش��دي��ة  ق���وة 
ودي��ن��ام��ي��ة ال��ل��ع��ب وال����ق����درة ع��ل��ى ال��ت��ق��دم مثل 

ماركيزيو«.
تابع املخ�شرم بوفون الذي ترك بطل فرن�شا 
توقيته  حت�شني  “عليه  واح���د  مو�شم  بعد 
عندما يقرتب من منطقة اخل�شم. لكن 
مبقدوره ان ي�شبح لعبا ي�شجل ع�شرة 

اهداف يف املو�شم لفريقه«.

الك�شف   ،2019 اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة  وا�شلت 
الإثنني  الأول  اأم�����س  اختتمت  بعدما  اأ���ش��راره��ا،  ع��ن 
مباريات املجموعتني الثالثة والرابعة، والتي اأ�شفرت 
واملغرب،  اجل���زائ���ر  م��ن  ل��ك��ل  م�شتحقة  ����ش���دارة  ع��ن 

اللذين اأكدا اأنهما الأقوى يف البطولة حتى الآن.
يتبقى 4 مقاعد فقط للك�شف عن بقية اأط��راف دور 
بعدما تاأهلت 4 منتخبات عن طريق ال�شدارة،   ،16
املركز  اأم��ا  واملغرب،  واجلزائر  ومدغ�شقر  م�شر  وهم 
ونيجرييا  اأوغ��ن��دا  م��ن،  كل  خالله  من  تاأهل  الثاين 
وال�شنغال وكوت ديفوار، كما �شمن التاأهل عن طريق 

اأف�شل ثوالث، كل من جمهورية الكونغو وغينيا.
مباريات  من  الثالثة  اجلولة  مباريات  اإىل  وبالعودة 
املجموعة الثالثة، وا�شل املنتخب اجلزائري عرو�شه 
القوية، واإبهار املتابعني، بعدما حقق العالمة الكاملة 
بالفوز يف اجلولة الأخرية على تنزانيا 3-0، يف مباراة 
�شهدت تاألق واإبداع جنم نابويل الإيطايل، اأدم ونا�س، 
افتتح  بعدما  والثالث،  الثاين  الهدفني  اأح��رز  ال��ذي 

النتيجة لعب فرنبخ�شة الرتكي، اإ�شالم �شليماين.
الفوز  بعد  الثاين  املركز  ال�شنغال  احتلت  جهتها  من 
على كينيا اأي�شاً 3-0، يف مباراة �شهدت ظهور الب�شمة 

الأوىل لنجم ليفربول الإجنليزي، �شاديو ماين، الذي 
رغم اإهداره لركلة جزاء يف ال�شوط الأول، ولكنه اأحرز 
جزاء،  ركلة  من  اأحدهما  الثاين،  ال�شوط  يف  هدفني 
باإحراز  ال�شتباك  ف�س  ���ش��ار  اإ�شماعيال  ك��ان  بعدما 
الكيني  املنتخب  على  �شيكون  بينما  الأول،  ال��ه��دف 
من  موقفه  لتحديد  الثالثاء  اليوم  لنتائج  النتظار 

التاأهل من بوابة املركز الثالث.
اأما املجموعة الرابعة، �شهدت توا�شل التاألق العربي، 
بتحقيق املغرب فوزاً قاتاًل على جنوب اأفريقيا 0-1، 
اأح��رزه جنم اجلزيرة الإماراتي  بف�شل الهدف الذي 
ليحقق   ،90 الدقيقة  يف  بو�شوفة  م��ب��ارك  ال�شابق، 
املنتخبات  الكاملة، كثالث  الأطل�س” العالمة  “اأ�شود 
ب��ع��د م�شر  ال��ف��وز يف جميع م��ب��اري��ات��ه��ا  ال��ت��ي حت��ق��ق 

واجلزائر.
فاز  بعدما  ال��غ��رب��ي،  باملنتخب  دي��ف��وار  ك��وت  وحل��ق��ت 
الإيفواري  املنتخب  ليحتل  ب�شهولة،   1-4 “الأفيال 
املركز الثاين، بينما جاء منتخب جنوب اأفريقيا ثالثاً، 
اخلام�شة  املجموعتني  م��ب��اري��ات  م��ن  ه��دي��ة  بانتظار 
اإىل  ثوالث   4 اأف�شل  طريق  عن  للتاأهل  وال�شاد�شة، 

دور 16.

رابيو لتعومي م�سريته يف يوفنتو�س  »اأ�سود الأطل�س« و»حماربي 
ال�سحراء« الأقوى يف »كان«

الأكرب  احلافز  اأن  را�شفورد،  ماركو�س  يونايتد،  مان�ش�شرت  مهاجم  اأك��د 
لديه الآن اإعادة مان�ش�شرت يونايتد للقتال على لقبي الدوري الإجنليزي 

املمتاز، ودوري اأبطال اأوروبا.
 اأعلن يونايتد اأن الالعب )21 عاماً( وقع على عقد جديد ميتد لأربع 
اأعوام، لي�شتمر يف اأولد ترافورد حتى 2023 مع اإمكانية التمديد ملو�شم 

اإ�شايف.
ومل يتم الك�شف عن تفا�شيل مالية، لكن و�شائل اإعالم بريطانية ذكرت 
جنيه  ال��ف   250 على  را���ش��ف��ورد  ح�شول  يت�شمن  اجل��دي��د  العقد  اأن 
اأويل  امل��درب  يبني  اإذ  دولراً(،  و550  الف   316( اأ�شبوعياً  اإ�شرتليني 

جونار �شول�شار خطته يف الهجوم على خريج اأكادميية النادي.
وقال را�شفورد ل�شحيفة ذا تاميز: “ل اأريد �شيئاً اأف�شل من روؤية النادي 

يفوز بالدوري الإجنليزي وبدوري الأبطال جمدداً«.
الو�شع  م��ن  بكثري  اأف�����ش��ل  ه��و  م��ا  ي�شتحقون  هنا  “اجلميع  واأ����ش���اف: 
ن�شتحق هذا  ل  اأي�شاً،  نف�شه  النادي  بل  ولي�س فقط اجلمهور  احل��ايل، 
اإىل م�شاره  النادي  اإع��ادة  الو�شع، نحن الالعبون لدينا فر�شة ملحاولة 

ال�شحيح ون�شيان 5 اأو6 اأعوام م�شت«.
اأولد  يف  ت�شيل�شي  مب��واج��ه��ة  ل��ل��دوري  اجل��دي��د  امل��و���ش��م  يونايتد  وي��ب��داأ 

ترافورد 11 اأغ�شط�س )اآب(. 

تعهد جو لكوب اأحد مالكي واملدير التنفيذي 
�شحب  الإثنني  ووري��رز  �شتايت  غولدن  لفريق 
قمي�س جنمه كيفن دورانت طوال فرتة وجوده 
�شاحب  انتقال  من  قليلة  اي��ام  بعد  النادي  مع 

الرقم 35 اىل بروكلني نت�س بعقد حر.
ون�شر لكوب بيانا جاء فيه “اليوم، وبينما يبداأ 
اأن  اردن��ا  الرائعة،  م�شريته  من  جديدا  ف�شال 
ن�شكر كيه دي على م�شاهمته، لكونه جزءا من 
تاريخ  �شل�شلة من الكر غزارة )باللقاب( يف 
اأن نتمنى  ال��دوري المريكي للمحرتفني، نود 

له الف�شل يف طريقه اىل قاعة امل�شاهري«.
الفريق،  ه��ذا  مالكي  اأح��د  بقيت  “طاملا  وت��اب��ع 
35 يف  ال��رق��م  اي لع���ب قمي�س  ي��رت��دي  ل��ن 

ووريرز«.

وان�شم دورانت )30 عاما( اإىل فريق بروكلني 
تكون  اأن  يتوقع  حيث  ح��ر  ان��ت��ق��ال  بعقد  نت�س 
على  دولر  مليون   164 ال�شفقة  ه��ذه  قيمة 
امل��ق��ب��ل��ة، و�شيلعب اىل  الأرب���ع���ة  الأع�����وام  م���دى 
ودي��اأن��دري ج���وردان، ما  اإيرفينغ  كايري  جانب 
للفوز  امل��ر���ش��ح��ني  اأب����رز  اأح���د  نت�س  م��ن  يجعل 

باللقب املو�شم املقبل.
ورف�س دورانت يف وقت �شابق هذا ال�شهر تفعيل 
ال���ع���ام الأخ�����ري م���ن ال��ع��ق��د ال����ذي ك���ان يربطه 
ب��غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت، وال����ذي ك���ان م��ن امل��ت��وق��ع اأن 

دولر. مليون  يتقا�شى مبوجبه 31،5 
�شيف  يف  �شتايت  غ��ول��دن  اىل  دوران���ت  وان�شم 
عام 2016، و�شاهم يف قيادته اىل اإحراز لقب 
قبل  و2018(،   2017( م��رت��ني  ال������دوري 

تورونتو  اأم�����ام   2019 ن��ه��ائ��ي  يف  ي��خ�����ش��ر  اأن 
لقطع يف  تعر�س  ال��الع��ب  ب���اأن  علما  راب��ت��ورز، 
رابتورز،  �شد  النهائية  ال�شل�شلة  يف  اأخيل  وت��ر 
وهي اإ�شابة يتوقع اأن تبعده عن املالعب لكامل 

املو�شم املقبل.
مباريات  ت�شع  �شوى  ووري���رز  جنم  يخ�س  ومل 
ب�شبب  اأوف”  “البالي  الإق�شائية  الدوار  يف 
املنطقة  نهائي  ن�شف  يف  ال�شاق  ربلة  يف  اإ�شابة 
دقيقة  و12  روك��ت�����س،  هيو�شنت  �شد  الغربية 

فقط يف النهائي امام رابتورز.
26 نقطة مع  وبلغ معدل دوران��ت يف ال��دوري 
وقد  حا�شمة،  متريرات  و5،9  متابعات   6،4
رفع اأرقامه اىل 32،3 نقطة و7،7 متابعات يف 

اأوف«. “البالي 

را�سفورد متحفز لإعادة 
يونايتد ملن�سات التتويج

غولدن �ستايت ي�سحب قمي�س دورانت 
طوال فرتة وجود لكوب 

اجلديد  لعبه  �شيقدم  اأن��ه  القدم  لكرة  الإ�شباين  بر�شلونة  ن��ادي  اأعلن 
اجلمعة  واجلماهري  الإع��الم  و�شائل  اأم��ام  يونغ  دي  فرانكي  الهولندي 

املقبل، يف احتفالية تقام يف اإ�شتاد كامب نو.
موا�شم   5 ملدة  عقداً  يونغ،  دي  الهولندي  الو�شط  خط  لعب  و�شيوقع 

تنتهي يف 30 يونيو )حزيران( 2024.
وبلغت قيمة �شفقة انتقال دي يونغ من اأياك�س الهولندي اإىل بر�شلونة 

اإىل جانب 11 مليون يورو متغريات. يورو،  مليون   75
والكاأ�س  ال���دوري  بثنائية  املا�شي  املو�شم  يف  اأياك�س  مع  يونغ  دي  وت��وج 

و�شعد معه اإىل الدور قبل النهائي بدوري اأبطال اأوروبا.
نهائي  اإىل  ال��ه��ول��ن��دي  املنتخب  و���ش��ول  يف  دوراً  ي��ون��غ  دي  لعب  ك��ذل��ك 

الن�شخة الأوىل من بطولة دوري اأمم اأوروبا. 

بر�سلونة يعلن موعد 
تقدمي جنمه دي يونغ



�سجون تكافئ ال�سجناء برحالت الواقع الفرتا�سي
الذين  ال�شجناء  مب��ك��اف��اأة  الربيطانية  ال�شجون  م��ن  ع��دد  ب���داأت 
الواقع الفرتا�شي  الت�شرف برحالت ق�شرية يف عامل  يح�شنون 

اإىل عدد من الوجهات ال�شياحية العاملية. 
ويكافئ هذا الربنامج ال�شجناء من ذوي ال�شلوك اجليد، برحالت 
اإىل  الف��رتا���ش��ي،  ال��واق��ع  ن��ظ��ارات  با�شتخدام  دق��ائ��ق   10 مدتها 
وجهات �شياحية عاملية �شهرية، مثل �شور ال�شني العظيم، واحلاجز 

املرجاين العظيم يف اأ�شرتاليا، واآثار الآنكا يف البريو.
لل�شيطرة  ال�شجون،  م�شوؤويل  وتاأتي هذه اخلطوة، كمحاولة من 
بح�شب  امل��خ��درات،  وت��ع��اط��ي  العنف  م��ن  خ��ط��رية  م�شتويات  على 

�شحيفة مريور الربيطانية.
وقال اأحد ال�شجناء الذين كانوا من اأوائل من ح�شل على فر�شة 
"لقد اأم�شيت 12  للقيام برحلة عرب نظارات الواقع الفرتا�شي 
اأ�شعر  اأي��ام��ي، مل  اأف�شل  ك��ان واح��داً من  ال�شجن، واليوم  عاماً يف 

اليوم اأنني حمتجز داخل ال�شجن".
على  امل��ح��اف��ظ��ني  ت�شجيع  "يتم  حملية  ل�شحيفة  م�����ش��در  وق���ال 
خطوة  ه��ذه  ال�شجناء.  �شلوك  لتح�شني  الطرق  اأن���واع  كل  جتربة 
جريئة لكنها ت�شتحق العناء. واإذا حققت النجاح، ميكن تعميمها 
على كافة ال�شجون". وعلى الرغم من النتقادات، اإل اأن القائمني 
 1060 نحو  ي�شم  ال���ذي  نوتنغهام،  ب��ي  اإم  اإت�����س  ب��ي  �شجن  على 
اإنها  ويقول  �شهرين،  مل��دة  ت�شتمر  التي  التجربة  جن��اح  يتوقعون 

�شتمنح ال�شجناء فر�شة لتجربة الثقافة يف بلد اآخر.

التمارين تطيل العمر حتى لو بداأتها متاأخرًا
التمارين  ممار�شة  يف  البدء  اأن  اإىل  جديدة  درا�شة  نتائج  تو�شلت 
البدين يف ُعمر متقدم ل يقلل من فائدتها  الريا�شية والن�شاط 
فوائد  وتتعدد  �شبقتها.  التي  اخل��م��ول  ف��رتات  ع��ن  النظر  بغ�س 
والوقاية من  وال�شرايني،  القلب  التمارين ما بني حت�شني �شحة 
ال�شرطان وال�شكري والأمرا�س التنف�شية، و�شوًل اإىل اإطالة الُعمر. 
كامربيدج  جامعة  يف  اأج��ري��ت  التي  اجل��دي��دة  ال��درا���ش��ة  وبح�شب 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ع��ن��دم��ا ت��ب��داأ يف مم��ار���ش��ة ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
منت�شف الُعمر تنال الفوائد ال�شحية للن�شاط البدين، وينعك�س 
نتائج  وُن�����ش��رت  ال��ُع��م��ر.  وط���ول  القلب  على �شحة  اإي��ج��اب��ي��اً  ذل��ك 
الدرا�شة يف جملة "بي اإم جي" الطبية، واأظهرت النتائج اأن البدء 
يف ممار�شة الن�شاط البدين يف منت�شف الُعمر يقلل خطر الوفاة 

الناجمة عن اأمرا�س القلب وال�شرطان وال�شكري.

وفاة اأول من رفع علم م�سر فوق خط بارليف
ت���ويف، اأول م��ن اأم�����س حم��م��د ال��ع��ب��ا���ش��ي، ال���ذي ي��ع��د اأح���د اأبطال 
73 �شنة، وفق ما ذكر موقع  1973، عن عمر ناهز  اأكتوبر  حرب 

"م�شراوي".
"حممد  و�شهرته  العبا�شي،  عبدال�شالم  حممد  اإن  امل�شدر  وق��ال 
نقطة  اأول  على  امل�شري  العلم  رفع  اأول من  هو  العبا�شي،  اأفندي 
�شقيق  اب���ن  ع���ن  "م�شراوي"  ون��ق��ل  ب��ارل��ي��ف.  خ���ط  يف  ح�شينة 
مدينة  يف  الظهر  �شالة  بعد  �شُت�شيع  اجل��ن��ازة  اإن  قوله  العبا�شي 
القرين،  مبدينة  العبا�شي  وولد  ال�شرقية.  مبحافظة  "الُقرين" 
ك��ام��ال، ثم  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  ال��ق��ري��ة وح��ف��ظ  بكتاب  التحق  حيث 
ح�شل على ال�شهادتني البتدائية والإعدادية، قبل اأن يتوقف عن 
بالتجنيد  التحق  وبعدها  وال��زراع��ة.  بالتجارة  ويلتحق  الدرا�شة 
ملدة 5 �شنوات قبل حرب اأكتوبر، والتي انتهت بالنت�شار، و�شهدت 
ال�شوي�س  لقناة  ال�شرقية  ال�شفة  على  امل�شري  العلم  برفع  قيامه 

كاأول من ينال هذا ال�شرف ح�شب امل�شدر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غوغل ماب�س تقدم معلومات عن ازدحام القطارات
اأ�شافت �شركة غوغل خا�شية جديدة اإىل خدمة اخلرائط الرقمية "ماب�س" تتيح للم�شتخدم معرفة مدى ازدحام 
القطار اأو حافلة النقل العام اأو قطار الأنفاق الذي ينتظره يف املحطة، قبل موعد الو�شول، حتى يحدد امل�شتخدم 

ب�شكل م�شبق ما اإذا كان �شي�شتقل القطار اأو �شينتظر قطاراً اآخر اأقل ازدحاماً.
القطار  ماب�س" يحدد  "غوغل  اأن  اإىل  التكنولوجيا  مو�شوعات  يف  كوم" املتخ�ش�س  دوت  نت  "�شي  موقع  واأ���ش��ار 

امل�شتهدف على اأ�شا�س عادات امل�شتخدم يف ا�شتخدام و�شائل النقل العام.
يف الوقت نف�شه، فاإن "جوجل" اأطلقت خدمة التحديث املبا�شر ب�شاأن الختناقات املرورية لالأماكن املوجودة فيها 
احلافالت والتي ل توجد فيها خدمة املعلومات املرورية املبا�شرة من �شركات النقل املحلية. وميكن للركاب الآن 
معرفة ما اإذا كانت حافالتهم �شتتاأخر يف الو�شول والوقت الذي �شي�شطرون لنتظاره حتى ت�شل هذه احلافالت. 
يف الوقت نف�شه، فاإن العمالء �شيح�شلون على معلومات اأكر دقة ب�شاأن مواعيد ال�شفر على اأ�شا�س احلالة املرورية، 

كما �شيمكنهم معرفة اأماكن التاأخري على اخلريطة.
واأ�شارت �شركة غوغل اإىل اأن اخلا�شيتني اجلديدتني متاحتان يف اأكر من 200 مدينة يف خمتلف اأنحاء العامل، 

وهي متاحة للعمل مع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظامي الت�شغيل "اأندرويد" و"اآي اأو اإ�س". 
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طريقة جديدة للبحث عن احلياة خارج الأر�س
موؤمتر  خالل  الأمريكي،  للتقنية  ما�شات�شو�شت�س  معهد  يف  باحثة  ك�شفت 
طريقة  الأم��ريك��ي��ة،  �شياتل  مدينة  يف  انعقد  ال���ذي  الفلكي  الأح��ي��اء  علم 

جديدة وغريبة للبحث عن الكائنات الف�شائية.
وقالت كالرا �شوزا �شيلفا، اإن الطريقة تق�شي بالبحث عن غاز الفو�شفني، 
وهو غاز �شام و�شديد ال�شتعال وكريه الرائحة، وفق ما نقل موقع "مر�شد 
امل�شتقبل". واأ�شارت اإىل اأنه "نظرا لأن الفو�شفني يتفاعل ب�شكل كبري مع 
اأن  ينبغي  فاإنه ل  لإنتاجه،  الطاقة  الأك�شجني ويتطلب كميات هائلة من 

يكون موجودا على الأر�س".
الفو�شفني  تنتج  كوكبنا  الدقيقة على  "الكائنات احلية  وتابعت مو�شحة: 
اآثار هذا الغاز يف  يف بيئات خالية من الأك�شجني، حيث ميكن العثور على 
مياه املجاري وامل�شتنقعات، وجميع هذه املواقع تتمتع ب�شيء م�شرتك وهو 

اأن لي�س فيها اأك�شيجني".
كذلك يعد الن�شاط الب�شري م�شوؤول عن اإنتاج كميات �شغرية من الفو�شفني 

من خالل ت�شنيع اأ�شياء مثل املبيدات احل�شرية وامليتامفيتامينات.
الفو�شفني على  اكت�شافها من  اأي كمية ميكن  اأن  "يبدو  اأن��ه  ك��الرا  وبينت 
اإل  تنتج  اأن  املعتدلة ل ميكن  ال�شخرية  ال�شم�شية  املجموعة  كوكب خارج 
قد  الف�شائية  الكائنات  ف��اإن  الباحثة  ووف��ق  احليوية".  احلياة  طريق  عن 

ت�شتخدم غاز الفو�شفني كو�شيلة دفاعية اأو لالت�شال بغريها.

فراغ يف ف�سل خام�س تفوز بجائزة مهرجان رم 
فازت م�شرحية  فراغ يف ف�شل خام�س" بجائزة اأف�شل عر�س يف مهرجان 
امللكي  الثقايف  املركز  الأول يف  اأم�س  عليه  ال�شتار  اأ�شدل  الذي  امل�شرحي  رم 

بالعا�شمة الأردنية عّمان.
م�شعود  احل��اك��م  اإىل  وذه��ب��ت  اإخراج"  "اأف�شل  بجائزتي  العر�س  ف��از  كما 

و"اأف�شل مو�شيقى وموؤثرات �شوتية" وذهبت اإىل عبد الرزاق مطرية.
العربية  الهيئة  م��ع  بالتعاون  الأردن��ي��ني  الفنانني  نقابة  املهرجان  تنظم 
لتاأ�شي�س مهرجان م�شرحي يف كل بلد  الإقليمية  املبادرة  اإطار  للم�شرح يف 

عربي. وتتكفل الهيئة بقيمة اجلوائز التي تبلغ 16 األف دولر.
جوائز  على  قبيالت  ال�شالم  عبد  ورمال" للمخرج  "بحر  عر�س  وح�شل 
�شينوغرافيا" و"اأف�شل تاأليف" و"اأف�شل ممثلة دور ثاين" وذهبت  "اأف�شل 

اإىل حياة جابر و"اأف�شل ممثل دور اأول" وذهبت اإىل ر�شيد ملح�س.
كما ح�شل عر�س "اجلنة تفتح اأبوابها متاأخرة" للمخرج يحيى الب�شتاوي 
و"اأف�شل  دبابنة  اأري��ج  اإىل  اأول" وذهبت  دور  ممثلة  "اأف�شل  جائزتي  على 

ممثل دور ثاين" وذهبت اإىل حيدر كفوف.
الأردن  جنوب  القمر" يف  "وادي  اأو  رم  وادي  من  ا�شمه  املهرجان  وي�شتقي 
والعلم  للرتبية  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  ال��ع��امل��ي  ال����رتاث  بقائمة  وامل����درج 

والثقافة "اليون�شكو".

موازين املغربي 
يحقق رقما قيا�سيا

حققت الن�شخة ال�18 من مهرجان 
قيا�شيا  رقما  املغرب  "موازين" يف 
جديدا فيما يخ�س ن�شبة احل�شور 
اجلماهريي، وفق ما ذكرت وكالة 
وقال  لالأنباء.  العربي"  "املغرب 
امل�����ش��در اإن امل��ه��رج��ان، ال���ذي نظم 
21 و29  ب���ني  ال���ف���رتة م���ا  خ����الل 
اأكر  يونيو اجل��اري، �شهد ح�شور 
�شخ�س،  األ��ف  و750  من مليونني 
مل��ت��اب��ع��ة ع���رو����س اأك�����ر م���ن 200 
ال����رب����اط و�شال.  م���ن  ب��ك��ل  ف���ن���ان 
ل�شعبية  اآخ��ر  "وكتج�شيد  وت��اب��ع: 
م���وازي���ن واإ���ش��ع��اع��ه داخ����ل املغرب 
وخ���ارج���ه، ف��ق��د مت ت��اأم��ني تغطية 
وا�شعة النطاق من قبل ال�شحافة 
ال��دول��ي��ة، ح��ي��ث ح�����ش��ر اأك����ر من 
700 �شحفي لأكرب و�شائل الإعالم 
الدولية هذا العام". وم�شاء ال�شبت، 
الثامنة  الدورة  ال�شتار على  اأ�شدل 
من  بعدد  موازين  ملهرجان  ع�شرة 
واملو�شيقية،  ال��غ��ن��ائ��ي��ة  احل��ف��الت 
الإماراتي  املغني  اأبرزها حفل  كان 
ح�شني اجل�شمي. واملهرجان، الذي 
اأكرب  م��ن  ي��ع��د   ،2001 ت��اأ���ش�����س يف 
ينظمها  التي  املو�شيقية  الأح��داث 
واأك���ره���ا ح�شورا  ���ش��ن��وي��ا  امل��غ��رب 
والعربية.  املغربية  اجلماهري  من 
املغربي  العاهل  رعاية  ويقام حتت 
املهرجان  وجلب  ال�شاد�س.  حممد 
جمموعة كبرية من اأ�شهر الفنانني 
العرب والأجانب، منهم اللبنانيان 
ع���ا����ش���ي احل������الين وجن������وى كرم 
ع�شاف  حم���م���د  وال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
والأردن��ي��ة دي��ان��ا ك���رزون وامل�شري 
حممد حم�شن والفرن�شي جوليان 
مالوما  وال���ك���ول���وم���ب���ي  ك����ل����ريك 

والأمريكي ترافي�س �شكوت.

احلمولة الزائدة تهدد 
�سالمة ال�سائقني

من  الفنية  للفحو�شات  ديكرا  موؤ�ش�شة  ح��ذرت 
القيادة،  ���ش��الم��ة  ت��ه��دد  ال���زائ���دة  احل��م��ول��ة  اأن 
اإنها تت�شبب يف تغري �شلوك ال�شيارة على  حيث 

الطريق.
ال�����ش��ي��ارة على  ق����درة  ت��ق��ل  امل��ث��ال  ف��ع��ل��ى �شبيل 
يرتفع  كما  الكبح،  م�شافة  زي���ادة  م��ع  الت�شارع 
خطر تعر�س ال�شيارة لالنزلق يف املنعطفات اأو 
عند تغيري حارة ال�شري، وهو ما يزيد من خطر 

وقوع حادث.
املوؤ�ش�شة  خ���رباء  ���ش��دد  املخاطر  ه��ذه  ولتجنب 
الأمل��ان��ي��ة على ���ش��رورة الل��ت��زام ب��ال��وزن الكلي 
امل�شموح به واملذكور يف اأوراق ال�شيارة. وحل�شاب 
قيمة احلمولة يتم طرح الوزن الفارغ لل�شيارة 

من الوزن الكلي.
لل�شيارة ي�شمل  الفارغ  ال��وزن  اأن  بالذكر  جدير 
ومعدات  كجم   75 مب��ق��دار  ال�شيارة  قائد  وزن 
ومثلث  الأول��ي��ة  الإ�شعافات  و�شندوق  ال�شيارة 
 .% التحذير وخزان الوقود املمتلئ بن�شبة 90 

تعالج نف�سها من ال�سكري بخ�سارة الوزن      
�شكري  م��ن  نف�شها  ع��الج  م��ن  بريطانية  �شيدة  متكنت 

احلمل، بعد اأن خ�شرت نحو 50 كيلو غراماً من وزنها. 
وكانت �شارة دونكلي "31 عاماً" تزن نحو 110 كيلوغرام 
 135 اإىل  ال����وزن  اأث��ن��اء احل��م��ل، وازداد ه���ذا  م��ن وزن��ه��ا 
 ،2017 ع��ام  يف  اإليانور  طفلتها  ول��دت  عندما  كيلوغرام 
اأ�شابيع   8 بعد  احلمل  ب�شكري  اإ�شابتها  تكت�شف  اأن  قبل 
لأمهات  يولدون  الذين  الأطفال  يكون  ما  وع��ادة  فقط. 
ي��ع��ان��ني م���ن ���ش��ك��ري احل��م��ل اأك����ر وزن�����اً ع��ن��د ال�����ولدة، 
احتمال  ارتفاع  البدانة يف وقت لح��ق، مع  ويعانون من 

اإ�شابتهم مبر�س ال�شكري من النوع الثاين.
وترتبط احلالة اأي�شاً بوفيات الأطفال بعد الولدة بفرتة 
ق�شرية. والأمهات اأنف�شهن اأكر عر�شة لالإ�شابة بالنوع 
الثاين من ال�شكري يف وقت لحق. وت�شري الأبحاث اإىل 
النووي  احلم�س  يف  بتغريات  يرتبط  احلمل  �شكري  اأن 

للطفل الذي مل يولد بعد. 
نظام  باتباع  دونكلي  ال�شيدة  ب��داأت  اإليانور،  ولدة  وبعد 
ب�شكل  واخل�����ش��روات  الفواكه  على  يعتمد  ق��ا���س،  غ��ذائ��ي 
 50 نحو  خ�شارة  م��ن  اأ�شهر  غ�شون  يف  ومتكنت  رئي�س، 
كيلو من وزنها لت�شتعيد ر�شاقتها من جديد، والأهم من 

ذلك اأنها �شفيت من مر�س ال�شكري.
دونكلي  اأ�شبحت   2018 الثاين"  "ت�شرين  نوفمرب  ويف 
70 كيلو غراما،  ت��زن نحو  وك��ان��ت  م��ن ج��دي��د،  ح��ام��اًل 
وكانت ت�شعر ب�شحة اأف�شل من اأي وقت م�شى، ومل يكن 
هناك اأي موؤ�شر على الإ�شابة ب�شكري احلمل هذه املّرة، 

بح�شب �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.

�سقط من طائرة �سافر عليها خل�سة 
قالت ال�شرطة اإنه مت العثور داخل حديقة يف لندن على 
جثة رجل ُيعتقد اأنه كان ي�شافر خل�شة و�شقط من جهاز 
الهبوط اخلا�س بطائرة تابعة للخطوط اجلوية الكينية 

وهي يف طريقها اإىل مطار هيرو.
اإىل  ا�شتدعائها  مت  اإن���ه  ل��ن��دن  العا�شمة  �شرطة  وق��ال��ت 
منزل يف كالفام بجنوب لندن يوم الأحد بعد العثور على 
اجلثة. ومن املقرر اإج��راء فح�س جلثة الرجل الذي مل 

يتم حتديد هويته.
ال�����ش��رط��ة يف هذه  "تعتقد  ب��ي��ان  ال�����ش��رط��ة يف  واأ���ش��اف��ت 
جهاز  من  و�شقط  خل�شة  ي�شافر  ك��ان  الرجل  اأن  املرحلة 
للخطوط  تابعة  لطائرة  العجالت"  "�شندوق  الهبوط 

اجلوية الكينية كانت يف طريقها اإىل مطار هيرو".
وتابعت "مت العثور على حقيبة وبع�س املواد الغذائية يف 
�شندوق جهاز الهبوط فور و�شول الطائرة اإىل املطار".

الأفعى الآكلة للب�سر.. طليقة يف كامريدج
دب����ت ح���ال���ة م���ن ال���رع���ب يف م��دي��ن��ة ك���ام���ربي���دج �شمال 
اأطول ثعبان يف العامل  العا�شمة الربيطانية، بعد ر�شد 

يزحف يف اأحد �شوارع املدينة.
ر�شد  عن  حتدثت  ال�شرطة  ب��اأن  نيوز"،  "�شكاي  واأف���ادت 
اأفعى م�شبكية ي�شل طولها اإىل 2.7 مرت يف �شارع �شكني 

مبنطقة "لويفيل روود" يف كامربديج .
هذه  م��ال��ك  ح���ددت  ال��ت��ي  الربيطانية  ال�شرطة  وت��ق��ول 

الأفعى، باأنها تبذل جهودا من اأجل العثور عليها.
عار�سة تقدم زيا من ت�سميم فريجيني فيارد كجزء من عر�سها ملجموعة الأزياء خلريف و�ستاء 2019-20 لدار 

الأزياء �سانيل يف باري�س.   رويرتز

ترامب يقدم اجلميلة 
والوح�س يف كوريا اجلنوبية

الرئي�س  ي�����ش��ع  ك��ث��رية  اأح���ي���ان  يف 
الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب نف�شه 
تثري  ق������د  ع����ف����وي����ة  م������واق������ف  يف 
"اجلميلة  وح���ادث���ة  الب��ت�����ش��ام��ات، 
والوح�س" يف كوريا اجلنوبية هي 

واحدة من هذه املواقف.
ف����ق����د و������ش�����ف دون������ال������د ت����رام����ب 
وابنته  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  م�����ش��ت�����ش��ارت��ه 
اإي��ف��ان��ك��ا ووزي�����ر خ��ارج��ي��ت��ه مايك 
ب�"اجلميلة  م�����ازح�����ا  ب���وم���ب���ي���و 
موقع  ذك���ره  مل��ا  وف��ق��ا  والوح�س"، 

نيوز" الإخباري. "فوك�س 
تقدمي  م���ع���ر����س  يف  ذل������ك  ج������اء 
لإيفانكا  الأم�����ريك�����ي  ال���رئ���ي�������س 
وب��وم��ب��ي��و اأث���ن���اء ك��ل��م��ة ل��ه لأف����راد 
قاعدة  يف  الأم����ريك����ي����ة  ال�����ق�����وات 
"بيونغتايك"  "اأو�شان" اجلوية يف 
الكورية  ال��ع��ا���ش��م��ة  م���ن  ب��ال��ق��رب 

اجلنوبية �شيول.
"مايك..  لبومبيو  ت��رام��ب  وق���ال 
اأن يقول  يا مايك" قبل  تعال هنا 
و�شط ترحيب احل�شد من اجلنود 
الأمريكيني "وتعلمون جميعا من 
اإي��ف��ان��ك��ا.. ح�شنا  اإن��ه��ا  اأي�����ش��ا؟  هنا 

تعايل هنا يا اإيفانكا". 
الثنان  بينما  ال��رئ��ي�����س  واأ����ش���اف 
يتقدمان على املن�شة "يا لهما من 
اجلميلة   - مايك   - جميل  ثنائي 

والوح�س".
اأول  ت��رام��ب  اأ�شبح  �شاعات،  وقبل 
اأر�شا  ق��دم��ه  ت��ط��اأ  اأم��ريك��ي  رئي�س 
التقى  ع���ن���دم���ا  ���ش��م��ال��ي��ة  ك����وري����ة 
ال���زع���ي���م ال����ك����وري ال�����ش��م��ايل كيم 
ال�شمايل من  اأون يف اجل��زء  جونغ 
ال�����ش��الح التي  امل��ن��ط��ق��ة م��ن��زوع��ة 
�شبه  يف  ال���دول���ت���ني  ب����ني  ت��ف�����ش��ل 

اجلزيرة الكورية.

الدبور الأ�سود.. تدخل معارك اجلي�س الأمريكي
اختيار  اأجل  اختبارات من  اأمريكية  قوات  جتري 
اأف�����ش��ل ال��و���ش��ائ��ل ل���ش��ت��خ��دام م��روح��ي��ات درون 
ب��اأي��دي اجل��ن��ود يف  ع�شكرية م�����ش��غ��رة، حم��م��ول��ة 

ميادين املعارك.
وبح�شب م�شادر ع�شكرية، ف�شوف يتم تزويد اأفراد 
فوج املظالت 508، التابع للفرقة 82 املجوقلة يف 
اجلي�س الأمريكي مبروحيات درون م�شغرة يطلق 
عليها ا�شم "الدبور الأ�شود" من اأجل و�شع اأف�شل 
ومن  امل���ع���ارك.  يف  ل�شتخدامها  ال�����ش��ي��ن��اري��وه��ات 
املنت�شرون  الأمريكيون  املظليون  يبداأ  اأن  املتوقع 
يف  الأ�شود"  "الدبور  با�شتخدام  اأفغان�شتان  يف 
وق���ت م��ا م��ن ال�شهر اجل����اري، وذل���ك ك��ج��زء من 
ال�شتك�شاف  مهام  وتنفيذ  الع�شكرية  العمليات 
الأف�شل  ال�شتخدام  حتديد  اأجل  ومن  التكتيكي 
لها يف املعارك، بح�شب ما ذكر موقع "ذي فريج" 

الإخباري.
"الدبور  "فلري �شي�شتمز" اأخ�شعت  وكانت �شركة 

"نظام ال�شتطالع  با�شم  اأي�شا  املعروف  الأ�شود"، 
ع�شكرية  وح�����دات  م���ع  ل��الخ��ت��ب��ار  ال�شخ�شي"، 

اأمريكية خمتلفة عامي 2016 و2017.
ويف هذا العام، متكنت فلري �شي�شتمز من احل�شول 
على عقود ع�شكرية �شخمة من ثالثة جيو�س هي 

الأمريكي والربيطاين والفرن�شي.
 82 الفرقة  يف  الثالثة  القتالية  الكتيبة  وك��ان��ت 
اأب���ري���ل امل��ا���ش��ي، بعمليات  ب�����داأت، ب��ح��ل��ول ن��ه��اي��ة 
من  الأ�شود"،  "الدبور  ا�شتخدام  على  التدريب 
خالل اعتماد �شيناريوهات متعددة ل�شتخدامها.

مت  ف��ق��د  اجلي�س"،  "تكنولوجيا  مل��وق��ع  ووف���ق���ا 
اجلنود  مل�شاعدة  ه��ذه  امل�شغرة  ال���درون  ت�شميم 
ا�شتك�شاف  ع��ل��ى  امل��ع��ارك  م��ي��ادي��ن  يف  املنت�شرين 
الت�شاري�س القريبة منهم واملناطق املحيطة بهم 
املعادية  العنا�شر  ووج��ود  جتمع  اأماكن  وحتديد 
الذين ل ميكن روؤيتهم بوا�شطة الو�شائل املعروفة 

اأو التقليدية.

كيت ميدلتون تختار 
ف�ستانها يف التنزيالت

الآون���ة  الأن���ظ���ار يف  ل��ف��ت  م��ن  ك��ام��ربي��دج  كيت ميدلتون   دوق���ة  متكنت 
الأخرية بف�شل الإطاللة التي اعتمدتها اأثناء ح�شورها افتتاح مهرجان 

احلدائق.
وقد اختارت ميدلتون ف�شتانا من توقيع اإحدى اهم العالمات التجارية 
العاملية واملف�شلة لدى ليتيزيا ملكة اإ�شبانيا، وبلغ ثمنه 165 يورو بعد 

التنزيالت وبعد اأن كان ثمنه الأ�شلي 245 يورو.
 Carina الف�شتان حذاء ريا�شيا من توقيع  وقد ن�شقت ميدلتون على 

.de Castanar
كما زينت  كيت ميدلتون هذا اللوك باأقراط رخي�شة الثمن، وذه لي�شت 

املرة الأوىل التي تلجاأ فيها ميدلتون اإىل التنزيالت ل�شراء اأزيائها.


