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الإمارات توؤكد موقفها الثابت جتاه 
حقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة

•• جنيف - وام:
جددت دولة الإم��ارات العربية املتحدة دعمها امل�ستمر وطويل املدى 
يف  وال�ستقرار  الأم��ن  لتحقيق  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  ال�سالم  لعملية 
املنطقة ككل وان�سمامها اإىل كافة اجلهود الدولية والإقليمية التي 
الإ�سرائيلي واإقامة دولة فل�سطينية ذات  اإنهاء الحتالل  �ساأنها  من 

�سيادة وعا�سمتها القد�س ال�سرقية .
جاء ذلك فى كلمة الإمارات التي األقاها �سعادة عبيد �سامل الزعابي 
اأمام  املندوب الدائم لدولة الم��ارات لدى لالأمم املتحدة يف جنيف 
العام حول  النقا�س  اإط��ار  الإن�سان يف  ملجل�س حقوق   41 ال���  ال���دورة 
البند ال�سابع اخلا�س بحالة حقوق الإن�سان يف فل�سطني ويف الأرا�سي 

العربية املحتلة الأخرى.                                   )التفا�سيل �س2(

»الوطنية لالنتخابات« تدعو لعدم ممار�شة الدعاية 
النتخابية قبل اعتماد القوائم النهائية للمر�شحني

•• اأبوظبي-وام:

دع���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات اأم�����س ج��م��ي��ع اأع�����س��اء الهيئات 
الحتادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  بالرت�سح  والراغبني  النتخابية 
مبا  لالنتخابات،  التنفيذية  التعليمات  بجميع  التقيد  اإىل   2019
فيها تلك التي تت�سمن ال�سروط القانونية والتنظيمية كافة للرت�سح، 
املواعيد  قبل  النتخابية  الدعاية  وممار�سة  بالرت�سح  املتعلقة  وخا�سة 
الر�سمية التي حددتها اللجنة. واأكدت اللجنة اأن املوعد الر�سمي لفتح 
باب الرت�سح ومقار مراكز الرت�سح لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 

7 اأغ�سط�س املقبل.          )التفا�سيل �س3( من  اعتبارا  يبداأ   2019
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ملي�صيات احلوثي ت�صدر اأحكاما باإعدام 30 خمتطفًا

اجلي�ش اليمني يتقدم ب�شعدة والتحالف ي�شقط طائرة م�شرية حوثية باجتاه ال�شعودية

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حمام �سوداين يعر�س يف موؤمتر �سحفي قرار قطع خدمة النرتنت والدعوى التي قدمها لعادة اخلدمة

قوات اجلي�س الوطني اليمني توا�سل حتقيق تقدم على عدة حماور يف �سعدة 

عودة الإنرتنت ل�صبكات الهاتف النقال يف ال�صودان

الع�شكري ال�شوداين يوؤكد التزامه بالتفاق مع قوى التغيري

ترامب ي�شف ال�شفري الربيطاين باأنه �شخ�ش غبي 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

وا���س��ل ال��رئ��ي�����س الأم���رك���ي ال��ث��الث��اء ه��ج��م��ات��ه احل���ادة 
الوزراء  ورئي�سة  وا�سنطن  يف  ال��ري��ط��اين  ال�سفر  على 
دبلوما�سية  مذكرات  ن�سر  بعد  م��اي  تريزا  الريطانية 
دارو�س  كيم  ال�سفر  وجهها  ان��ت��ق��ادات  تت�سمن  م�سربة 

لدارة دونالد ترامب.
الريطاين  ال�سفر  الثالثاء  الأمركي  الرئي�س  وو�سف 
يف وا�سنطن باأنه »�سخ�س غبي جدا«، وكرر هجماته اأي�سا 
على تريزا ماي ل�عجزها عن اإجناز مفاو�سات بريك�ست 

وا�سفا الو�سع باأنه كارثة.
وت�سهد العالقات بني الوليات املتحدة وبريطانيا توترا 
منذ ن�سر مذكرات دبلوما�سية م�سربة انتقد فيها ال�سفر 
اأعلن  ت��رام��ب  ت���رام���ب. وك���ان  اإدارة  ب�����س��دة  ك��ي��م دارو������س 
الثنني اأّن الوليات املتحدة لن جتري بعد الآن ات�سالت 
عن  التعبر  اىل  �سارعت  م��اي  ت��ري��زا  لكن  ال�سفر  م��ع 
اأم�س  ت��رام��ب هجماته ���س��ب��اح  ل���دارو����س. وع����اود  دع��م��ه��ا 
الأطوار  الغريب  ال�سفر  اأن  فكتب  تويرت  على  الثالثاء 

الذي اأر�سلته بريطانيا اىل الوليات املتحدة لي�س �سخ�سا 
يثر اإعجابنا، انه �سخ�س غبي جدا. وبعد ان اأكد انه ل 

يعرف دارو�س ا�ساف انه �سمع باأنه اأحمق ومغرور.
وت���اب���ع ال��رئ��ي�����س الأم����رك����ي يف ت��غ��ري��دت��ه ق���ول���وا ل���ه ان 
واأف�سل  اقت�ساد  اأف�سل  حاليا  لديها  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأعظم  ي�سبحان  واإن��ه��م��ا  ك��ب��ر،  ب��ف��ارق  ال��ع��امل  يف  جي�س 

واأف�سل واأقوى ... �سكرا ال�سيد الرئي�س!.
وعاد ترامب اأي�سا اإىل م�ساألة خروج بريطانيا من الحتاد 
الوروبي م�سيفا “لقد قلت لتريزا ماي كيف ميكنها ان 
ترم مثل هذا التفاق لكنها قامت بذلك على طريقتها 

ال�سخيفة- عاجزة عن اإجناز ذلك. اإّنها كارثة!«.
ودارو�س هو اأحد الدبلوما�سيني الأكرث خرة يف وا�سنطن 
فوز  قبل  التي و�سل اإليها يف كانون الثاين يناير 2016 

دونالد ترامب برئا�سة الوليات املتحدة.
ال�سبت  م�ساء  ن�سرتها  التي  الدبلوما�سية  امل��ذك��رات  ويف 
ال�سفر  و�سف  الريطانية  �سنداي  اأون  مايل  �سحيفة 
كفوؤ  غر  باأنه  المركي  الرئي�س  خ�سو�سا  الريطاين 

واأنه �سخ�س غر م�ستقر.

•• اخلرطوم-وكاالت:

ع�����ادت اأم�������س خ���دم���ة الإن���رتن���ت 
النقال  الهاتف  �سبكات  من  لعدد 

يف ال�سودان.
وك���ان���ت حم��ك��م��ة اخل����رط����وم، قد 
ق�سائيا  اأم��را  الثالثاء،  اأ���س��درت 
ب������اإع������ادة خ����دم����ة الإن������رتن������ت يف 
انقطاعها  بعد  وذل���ك  ال�����س��ودان، 

ملدة ا�ستمرت نحو �سهر.
نهائيا  اأم����را  املحكمة  واأ����س���درت 
باإعادة خدمة الإنرتنت مل�سرتكي 
زي����ن، ك��م��ا اأ�����س����درت اأم�����را اآخ����را 
و����س���وداين  اإن  ت���ي  اإم  ل�����س��رك��ت��ي 
ب��اإرج��اع اخل��دم��ة، حل��ني البت يف 

اأمر الق�سية.
وجرى قطع خدمة الإنرتنت عن 
من  الثالث  يف  النقالة،  الهواتف 
ت��زام��ن��ا م��ع ف�س  امل��ا���س��ي،  يونيو 
العت�سام الذي اأقيم اأمام القيادة 
العا�سمة  يف  ل��ل��ج��ي�����س  ال���ع���ام���ة 

اخلرطوم.
املجل�س  نائب رئي�س  اأك��د  ب��دوره، 
بال�سودان،  الن��ت��ق��ايل  الع�سكري 
ح���م���دان  حم���م���د  اأول  ال���ف���ري���ق 
املجل�س  ال��ت��زام   ، حميدتي  دق��ل��و 
امل��رم م��وؤخ��راً مع قوى  بالتفاق 

العربي  ال�����رمل�����ان  وف�����د  زي��������ارة 
ل���ل�������س���ودان ت����اأت����ي ت�����س��ام��ن��اً مع 
ومباركًة  و�سعباً،  قيادًة  ال�سودان 
بني  ال�سيا�سي  بالتفاق  وترحيباً 
النتقايل  ال��ع�����س��ك��ري  امل��ج��ل�����س 
وق����وى احل���ري���ة وال��ت��غ��ي��ر حول 
لإدارة  ال�سيادي  املجل�س  ت�سكيل 
ال�����س��ودان خ���الل املرحلة  ���س��وؤون 

النتقالية.
اأي�سا  ت��اأت��ي  ال��زي��ارة  اأن  واأ���س��اف 
العربي على  الرملان  حر�سا من 
والقوى  الأط�����راف  جميع  دع���وة 
املدنية  واحل����رك����ات  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
يف ال�������س���ودان ل���س��ت��م��رار احل���وار 
متطلبات  واإك�����م�����ال  وال���ت�������س���اور 
بها  وال��ع��ب��ور  النتقالية  املرحلة 
قق تطلعات  اإىل مرحلة دائمة، حتحُ
ال�����س��ع��ب ال�������س���وداين ال�����س��ق��ي��ق يف 

الأمن وال�ستقرار.
واأكد ال�سلمي اأن الرملان العربي 
حري�س كل احلر�س على دعم كل 
اإجراءات  ما يتخذه ال�سودان من 
وا�ستقراره،  اأم��ن��ه  على  للحفاظ 
وجت����اوز امل��رح��ل��ة ال��دق��ي��ق��ة التي 
مير بها حتقيقاً لتطلعات ال�سعب 
ال���������س����وداين يف حت���ق���ي���ق الأم�����ن 

وال�ستقرار والتنمية والزدهار.

احلرية والتغير يف ال�سودان.
ل����ق����اء عقده  ذل�����ك خ�����الل  ج�����اء 
ال���دك���ت���ور م�سعل  م���ع  ح��م��ي��دت��ي 
الرملان  رئي�س  ال�سلمي  فهم  بن 
الرملان  وف���د  واأع�����س��اء  ال��ع��رب��ي 
ال��ع��رب��ي، ال����ذي مي��ث��ل ع����دداً من 
يف  العربية  والرملانات  املجال�س 

اخلرطوم .
الرملان  رئي�س  حميدتي  واأط��ل��ع 
بتطورات  الرملان  ووف��د  العربي 
موؤكداً  ال�������س���ودان،  يف  الأو�����س����اع 
الع�سكري  امل���ج���ل�������س  ال������ت������زام 
الن��ت��ق��ايل ب��الت��ف��اق امل��وق��ع بني 
اإع�����الن احلرية  امل��ج��ل�����س وق����وى 

والتغير.
ك����م����ا ث����م����ن ح����م����ي����دت����ي وق������وف 
وت�����س��ام��ن ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي مع 
ال�سودان يف املرحلة الدقيقة التي 
مير بها ودعمه لتطلعات ال�سعب 

ال�سوداين.
م����ن ج���ه���ت���ه، اأك������د ال�����س��ل��م��ي اأن 

رئي�ش وزراء الهند ي�شتقبل عبداهلل بن زايد
•• نيودلهي- وام:

ا�ستقبل معايل ناريندرا مودي رئي�س وزراء جمهورية الهند يف العا�سمة نيودلهي 
ال��دويل والوفد  اآل نهيان وزي��ر اخلارجية والتعاون  زاي��د  ال�سيخ عبداهلل بن  �سمو 

املرافق وذلك يف اإطار الزيارة الر�سمية التي يقوم بها �سموه اإىل الهند.
ونقل �سموه يف بداية اللقاء حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال�سيخ  ال�سمو  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  حممد 
اإىل رئي�س الوزراء الهندي الذي حمل �سموه حتياته اإىل �سموهم ومتنياته لدولة 

الإمارات املزيد من التقدم والزدهار.
وبحث اجلانبان خالل اللقاء جمالت التعاون بني البلدين و�سبل دعمها وتطويرها 
يف خمتلف القطاعات مبا ي�سمن حتقيق تطلعات كال البلدين، كما مت خالل اللقاء 
النظر  وجهات  وتبادل  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني  على  التطورات  ا�ستعرا�س 

جتاه عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.                    )التفا�سيل �س2(

•• اليمن-وكاالت:

الوطني  اجل��ي�����س  ق�����وات  اأح������رزت 
ال��ي��م��ن��ي ام�����س ت��ق��دم��اً ج���دي���داً يف 
���س��م��ال حمافظة  ب���اق���م  م���دي���ري���ة 

�سعدة �سمايل اليمن.
التابع  ن��ت«  موقع»�سبتمر  واأف���اد 
قوات  اأن  اليمنية  ال��دف��اع  ل����وزارة 
اللواء الثالث حر�س حدود متكنت 
التباب  م�����ن  ع������دد  حت����ري����ر  م�����ن 
املحيطة مبركز مديرية باقم من 
ال�سرقي،  اجل���ن���وب���ي  الجت����اه����ني 
ع���ق���ب م����واج����ه����ات خ��ا���س��ت��ه��ا مع 

ميلي�سيا احلوثي النقالبية.
واأ�سفرت تلك املواجهات عن م�سرع 
23 عن�سراً من امليلي�سيا احلوثية 
اآخرين، عالوة على تدمر  وجرح 
كما  لها،  التابعة  الآليات  من  عدد 
اليمني  اجل��ي�����س  ق����وات  ا���س��ت��ع��ادت 
امل��ع��ارك، كميات كبرة من  خ��الل 

الأ�سلحة والذخرة املتنوعة.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى مت��ك��ن��ت ق����وات 
حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن من 
اع��رتا���س واإ���س��ق��اط ط��ائ��رة بدون 
امللي�سيا  اأطلقتها  »م�����س��رة«  ط��ي��ار 
احل���وث���ي���ة امل���دع���وم���ة م����ن اإي������ران 
ال�سعودية  العربية  اململكة  باجتاه 

���س��م��ن حم��اك��م��ات��ه��ا مل��ج��م��وع��ة ال� 
بّراأت 6 اآخرين. فيما   ،36

ب�����دوره�����ا، ق���ال���ت م��ن��ظ��م��ة »����س���ام« 
احلكم  اأن  واحل����ري����ات،  ل��ل��ح��ق��وق 
التابعة  امل��ح��ك��م��ة  اأ���س��درت��ه  ال����ذي 
منعدم  حكم  هو  احلوثي  مليلي�سيا 
ق��ان��ون��اً ك��ون��ه ���س��ادرا ع��ن حمكمة 
مبوجب  الق�سائية  �سفتها  فقدت 
الق�ساء  جمل�س  ع��ن  ���س��ادر  ق���رار 

جل�سات املحكمة.
وم���ن ب���ني ت��ل��ك امل��خ��ال��ف��ات، وفقاً 
ت�سجيل  رف���������س  ������س�����ام،  مل���ن���ظ���م���ة 
ال�ستجابة  ع��ن  ف�����س��اًل  طلباتهم 
ل���ه���ا، وت���ع���ذي���ب امل���ت���ه���م���ني خالل 
القاعات  يف  ب���ل  امل��ح��اك��م��ة  ف����رتة 
واأثناء  امل��ح��ك��م��ة  ل��ق��اع��ة  امل���ج���اورة 
الدكتور  انعقاد اجلل�سات، وتغييب 
يو�سف البواب عن ح�سور اجلل�سة 

م�ستهدفة الأعيان املدنية.
املالكي  تركي  الركن  العقيد  وق��ال 
امل���ت���ح���دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ق���وات 
بثته وكالة  التحالف - يف ت�سريح 
الأنباء ال�سعودية »وا�س« - اإن الأداة 
احلوثية  الإره���اب���ي���ة  الإج���رام���ي���ة 
م�ستمرة يف اإطالق الطائرات بدون 
العدائية  الأع���م���ال  لتنفيذ  ط��ي��ار 
املدنيني  ب��ا���س��ت��ه��داف  والإره���اب���ي���ة 
حتقيق  يتم  ومل  املدنية،  واملن�ساآت 
تدمرها  وي��ت��م  اأه��داف��ه��ا  م��ن  اأي 
ا�ستمرار  م����وؤك����دا  واإ����س���ق���اط���ه���ا، 
�سد  ال���رادع���ة  الإج�������راءات  تنفيذ 
وحتييد  الإره��اب��ي��ة  امللي�سيا  ه���ذه 
�سرامة،  وبكل  احلوثية  ال��ق��درات 
الدويل  القانون  مع  يتوافق  ومب��ا 

الإن�ساين وقواعده العرفية.
ميلي�سيات  اأ�����س����درت  ذل�����ك،  اإىل 
الثالثاء،  الن���ق���الب���ي���ة،  احل���وث���ي 
خمتطفاً   30 ب����اإع����دام  اأح���ك���ام���اً 

م�سمولني باتفاق تبادل الأ�سرى.
واأكدت م�سادر حقوقية اأن الأحكام 
�سدرت عن املحكمة اجلزائية -التي 
حكماً  ال�سرعية  احلكومة  اأ�سدرت 
ل�سيطرة  اخل��ا���س��ع��ة  ب��ب��ط��الن��ه��ا- 
يف  الن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�سيا 
وذلك  �سنعاء،  اليمنية  العا�سمة 

الأع������ل������ى، ف�������س���ال ع����ن الإخ�������الل 
مببادئ املحاكمة العادلة.

اأن��ه��ا ر�سدت  ب��ي��ان لها  واأف����ادت يف 
جل�سات  اأث��ن��اء  ج�سيمة  خم��ال��ف��ات 
امل���ح���اك���م���ة امل����زع����وم����ة، مت��ث��ل��ت يف 
الق�سائية  القواعد  اأب�سط  انتهاك 
وحق  املحاكمة،  لنزاهة  ال�سامنة 
اأنف�سهم،  ع��ن  ال��دف��اع  يف  املتهمني 
وتهديد واعتقال حماموهم داخل 

الأخرة التي حجزت فيها الق�سية 
للحكم، وهي اجلل�سة التي اأرغمت 
بالرد  ال��دف��اع  هيئة  املحكمة  فيها 
اجلنائي”  امل��ع��م��ل  “تقرير  ع��ل��ى 

الذي قدم مكتوباً يف خم�س اأوراق.
الأحكام  اأن  »�سام«  منظمة  وذك��رت 
ميلي�سيا  حم���اك���م  ع���ن  ال�������س���ادرة 
اأح��ك��ام ل قيمة لها،  احل��وث��ي ه��ي 
�سجل  يف  ج��ن��اي��ات  ت�سكل  اإن��ه��ا  ب��ل 
ال�سفات  منتحلي  م��ن  اأ���س��ح��اب��ه��ا 
الر�سمية للق�ساة واأع�ساء وروؤ�ساء 

النيابة وغرهم من اجلناة.
دولية،  حقوقية  منظمات  وك��ان��ت 
ح����ذرت يف وق���ت ���س��اب��ق م���ن مغبة 
مليلي�سيا  التابعة  املحاكم  ا�ستمرار 
احلوثي باإ�سدار اأحكام اإعدام بحق 
اأدنى  دون  �سيا�سيني،  م��ع��ار���س��ني 

اعتبار ل�سروط املحاكمة العادلة.
للمر�سد  م�����س��رتك  ب���ي���ان  وات���ه���م 
الإن�سان  حلقوق  الأورومتو�سطي 
ومنظمة »�سام« للحقوق واحلريات 
»اإفدي« الدولية، جماعة  ومنظمة 
احل������وث������ي ب����ت����ح����وي����ل امل���ن���ظ���وم���ة 
التي  امل����ن����اط����ق  يف  ال���ق�������س���ائ���ي���ة 
�سيا�سية،  اأداة  اإىل  عليها  ت�سيطر 
خ�سومها  مع  احل�سابات  لت�سفية 

ال�سيا�سيني.

الحتاد الأوروبي يطالب  طهران بتطبيق التفاق النووي
نتانياهو: املقاتالت الإ�شرائيلية قادرة على الو�شول اإىل اإيران

•• عوا�شم-وكاالت:

اأي  ات��خ��اذ  ج��دد الحت���اد الأوروب����ي ام�س الثالثاء دع��وت��ه لإي���ران بعدم 
اإجراءات اأخرى تنتهك التفاق النووي، وذلك ملنعها من تطوير اأ�سلحة 
تقوم  طهران  باأن  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  تاأكيدات  بعد  نووية 

بتخ�سيب اليورانيوم فوق ما هو م�سموح به.
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية يف الحتاد الأوروبي ماجا كوت�سيانتيت�س 
اإننا ن�سعر بقلق عميق وذلك خالل املوؤمتر ال�سحايف اليومي للمفو�سية 
اإيران  اأن بروك�سل ل تزال تطالب  اأ�سرت خالله على  الذي  الأوروبية، 

بعدم اتخاذ تدابر تزيد من هدم التفاق.
نتانياهو،  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  حذر  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
ام�س الثالثاء، اإيران من اأنها يف مرمى الطائرات احلربية الإ�سرائيلية، 
وفق ما نقلت رويرتز. واأ�ساف نتانياهو خالل جولة له يف اإحدى قواعد 
�سالح اجلو الإ�سرائيلي: اأنا يف جولة مثرة جدا يف قاعدة ل�سالح اجلو. 
اأرى اأجهزتنا القتالية وطائراتنا وهنا من خلفي طائرات اإف 35، التي 

تعتر الأكرث تطورا يف العامل.
الأف�سل  اإ�سرائيل. من  بتدمر  الأخ��رة  الآون��ة  تهدد يف  اإي��ران  وتابع: 
لها اأن تتذكر اأن هذه الطائرات ت�ستطيع الو�سول اإىل مكان يف ال�سرق 

الأو�سط واأي�سا اإىل اإيران وبالتاأكيد اإىل �سوريا.
الإيراين  النووي  امللف  فيه  ي�سهد  وق��ت  يف  نتانياهو  ت�سريحات  وتاأتي 
التهرب  ب�ساأن  املتتالية  اإيران  تطورات مت�سارعة، خ�سو�سا مع خطوات 

من بنود التفاق النووي املرم معها.

احلكومة الفل�شطينية: اإ�شرائيل 
�شجرة مليون   2.5 اقتلعت 

•• رام اهلل-وكاالت:

الفل�سطيني  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
املتحدة  الأمم  اإن  ا�ستية  حممد 
بتكلفة  م��ت��ع��ل��ق��ة  درا������س�����ة  ت���ع���د 
لالأرا�سي  الإ�سرائيلي  الحتالل 

الفل�سطينية.
واأ�ساف خالل افتتاحه الجتماع 
رام اهلل،  الأ�سبوعي حلكومته، يف 
اإن الدرا�سة متت باإ�سراف وتعاون 
وجرى  حكومته،  قبل  من  كامل 
املتحدة  الأمم  م��ن��ظ��م��ة  ت��ك��ل��ي��ف 
ل��ل��ت��ج��ارة وال��ت��ن��م��ي��ة )اأون���ك���ت���اد( 

باإجرائها.
وب����ني اأ���س��ت��ي��ة اأه��م��ي��ة ب���ن���ود هذا 
املتعلق  ال��ب��ن��د  ال��ت��ق��ري��ر وخ��ا���س��ة 
لالأ�سجار،  الح���ت���الل  ب��اق��ت��الع 
فمنذ عام 1967 وحتى الآن مت 
2.5 مليون  اقتالع ما جمموعه 
�سجرة  األ���ف   800 بينها  �سجرة 
زي��ت��ون، م��وؤك��دا ���س��رورة حما�سبة 
الحتالل الإ�سرائيلي دولًيا، وفقا 

لوكالة وا�س.

حمكمة ا�شتئناف اأمريكية : ل يحق 
متابعيه على تويرت  لرتامب حظر 

•• وا�شنطن-رويرتز: 

اأمريكية  ا�ستئناف  حمكمة  اأي���دت 
درجة  اأدن����ى  ملحكمة  ح��ك��م��ا  ام�����س 
اإن���ه ل يحق  ق���ال   2018 ع���ام  يف 
ل��ل��رئ��ي�����س دون����ال����د ت���رام���ب حظر 
على  ح�سابه  متابعة  من  اأ�سخا�س 

تويرت.
الأول  التعديل  اأن  املحكمة  وراأت 
ل���رتام���ب  ي�������س���م���ح  ل���ل���د����س���ت���ور ل 
ب��ا���س��ت��ب��ع��اد اأ����س���خ���ا����س م���ن ح���وار 
امل��ف��ت��وح بطريقة  الن���رتن���ت  ع���ر 
اأو ب��اأخ��رى لأن��ه��م ع���روا ع��ن اآراء 
تعليق  اأي  يرد  يتفق معها. ومل  ل 
اأو  الأبي�س  البيت  من  الفور  على 

وزارة العدل اأو تويرت.
وحظر ترامب العام املا�سي بع�س 
الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن رف��ع��وا دعاوى 

بلومبريغ: املال والنفط وراء تورط تركيا يف طرابل�ش
•• عوا�شم-وكاالت:

من  ال���دولرات  مليارات  اإن��ق��اذ  اإىل  طرابل�س  مللي�سيات  تركيا  دع��م  يهدف 
العقود التجارية التي تتعر�س للخطر ب�سبب النزاع، ولتاأمني املزيد من 
النفوذ يف التدافع على النفط والغاز يف البحر املتو�سط، وفًقا ملا �سرح به 

ملوقع بلومبرغ اثنان من امل�سوؤولني الأتراك.
ومنذ 8 �سنوات، و�سعت اأنقرة ثقلها وراء حكومة طرابل�س، التي تت�سدى 
حلملة القائد الع�سكري يف �سرق البالد، خليفة حفرت، على طرابل�س من 

اأجل الق�ساء على العنا�سر املتطرفة وال�سيطرة الكاملة على ليبيا.
وهدد قيام القوات الوطنية املوالية للجرنال حفرت بالقب�س على 6 اأتراك 

بجر اأنقرة بعمق اإىل ما ميكن اعتباره حربا بالوكالة يف ال�سرق الأو�سط.
تتخذ  التي  ال�سراج،  فايز  حكومة  دع��م  من  رئي�سي  ب�سكل  تركيا  وتهدف 
من طرابل�س مقراً لها، اإىل �سمان قدرتها يف نهاية املطاف على ا�ستئناف 
م�سروعات البناء، التي تبلغ قيمتها حوايل 18 مليار دولر، ح�سبما قال 

امل�سوؤولن، اللذان حتدثا �سريطة عدم الك�سف عن هويتهما.
واأ�ساف امل�سوؤولن الرتكيان اأن ا�ستعادة الهدوء واحلفاظ على بقاء حكومة 
ا تر�سيم احلدود البحرية، وم�ساعدة تركيا  ال�سراج �ستجعل من ال�سهل اأي�سً
على تو�سيع مناطقها القت�سادية اخلال�سة، وتقوية يدها يف املناف�سة من 
اأجل ال�سيطرة على موارد الطاقة، وطرق الإمداد يف �سرق البحر الأبي�س 

املتو�سط.

اأغلبية معادية لالحتاد الأوروبي يف البلدين:
هل �شي�شكل جون�شون و�شالفيني كابو�ش بروك�شل؟

•• الفجر - الفون�س مورا - ترجمة خرية ال�شيباين

لندن  بني  ارتباط  اأي  ملنع  حا�سيته  مع  حالًيا  يونكر  كلود  جان  يت�ساور 
الأوروب���ي. وي�ساركه  يحُف�سل م�سروعه  اأن  �ساأنه  ال��ذي من  الأم��ر  وروم��ا، 
امل��ق��رب��ون ج��دا منه خم��اوف��ه، وي��ق��وم��ون مب��ن��اورات ملنع �سعود بوري�س 
جون�سون. اإذا توىل عمدة لندن ال�سابق مقاليد حزب املحافظني، وقيادة 
الحتاد  من  املتحدة  اململكة  )خ��روج  املت�سدد  الريك�سيت  ف��اإن   ، البالد 

الأوروبي دون اتفاق( ي�سبح احتمال واردا.    )التفا�سيل �س15(

�سعود بوري�س جون�سون يرعب بروك�سل

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامبال�سفر الريطاين لدى وا�سنطن



األربعاء    10   يوليو    2019  م   -   العـدد  12678  
Wednesday   10   July   2019  -  Issue No   12678

02

اأخبـار الإمـارات
•• دبي-الفجر:

بتوجيهات من �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دبي يف فتح قنوات ات�سال جديدة لإي�سال الر�سالة ال�سرطية يف جمال 
التوعية  اإدارة  بحثت  املجتمع،  اأف����راد  واإ���س��ع��اد  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز 
الأمنية يف الإدارة العامة لإ�سعاد املجتمع،  وبالتعاون مع ق�سم ال�سوؤون 
الدبلوما�سية والقن�سلية يف الإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية، 
قن�سليات متثل  و3  دب��ي،  �سرطة  ال�سرطية يف  املجال�س  مع  وبال�سراكة 
والفلبينية(، بحثت  والباك�ستانية  الهندية   ( الإم��ارة  اأكر اجلاليات يف 
العمل على اإن�ساء م�سروع تطوعي خا�س باجلاليات يف اإمارة دبي، يعتمد 
يف  التوعية  ن�سر  يف  للتطوع  موؤهلني  لأ�سخا�س  اجلاليات  تر�سيح  على 
واحتياجات  يتنا�سب  مب��ا  والجتماعية  وامل��روري��ة  اجلنائية  امل��ج��الت 
الأطراف  اجتماع جمع  التطوعي خالل  امل�سروع  بحث  كل جالية. ومت 

بطي  الأ�ستاذ  بح�سور  القرهود،  مبنطقة  ال�سباط  ن��ادي  يف  امل�ساركة 
اإدارة التوعية الأمنية، واملقدم الدكتور فهد الزرعوين  الفال�سي مدير 
كومار،  �ساجنيف  وال�سيد  والقن�سلية،  الدبلوما�سية  ال�سوؤون  ق�سم  من 
القن�سل الهندي، وال�سيد �ساولت �ساكيب، القن�سل الباك�ستاين، وال�سيد 
موظفي  من  وع��دد  الفلبيني،  القن�سل  نائب  جونيور،  ديونا�س  ريناتو 

�سرطة دبي وموظفي القن�سليات الثالث.
تقوية  اإىل  يهدف  التوعوي  امل�سروع  اأن  الفال�سي  بطي  الأ���س��ت��اذ  واأك���د 
الت�����س��ال م��ع اجل��ال��ي��ات يف اإم�����ارة دب����ي، وذل����ك م��ن خ���الل ا�ستقطاب 

جمموعة متطوعني من خمتلف اجلاليات يتمتعون بالقدرات على ن�سر 
الثقافة التوعوية والتوا�سل مع اجلمهور، بهدف ن�سر ثقافة ال�سرطية 

يف املجالت اجلنائية واملرورية والجتماعية.
واأ�ساف، اأن امل�سروع يحقق جمموعة من الأهداف امل�ستقبلية التي ت�سعى 
�سرطة دبي اإىل حتقيقها �سمن خطتها ال�سرتاتيجية يف تعزيز الأمن 
اجلاليات،  مع  التوا�سل  تعزيز  يف  واملتمثلة  املجتمع،  واإ�سعاد  والأم���ان 
ورفع ن�سبة الثقافة التوعوية املرورية واجلنائية والجتماعية، ومعرفة 
القانون من  التوعوية اخلا�سة بكل جالية، وتعزيز ثقافة  الحتياجات 

خالل متطوعني موؤهلني، والقدرة على الو�سول اإىل اأكر قدر ممكن 
من اأبناء اجلاليات وبلغتهم اخلا�سة.

واأكد الفال�سي اأن امل�سروع يحقق القدرة على اإطالق مبادرات م�سرتكة 
�سيكون  امل�سروع  اأن  اإىل  م�سراً  القانون،  فهم  جم��ال  يف  اجلاليات  مع 
م�ستمراً، بحيث ي�ساهم يف ا�ستثمار املتطوعني املوؤهلني يف عدة جمالت 
ال��راأي، وجمموعات نقا�س توعوية وع�سف ذهني  اأخرى كا�ستطالعات 

للخروج مببادرات م�ستقبلية.
م�ستقباًل  �سيعمل  امل�سروع  اأن  اإىل  الأمنية  التوعية  اإدارة  مدير  واأ���س��ار 
اإمكانية  مع  لتاأهيليهم  خمتارين  ملتطوعني  تدريبية  دورات  عقد  على 
جانب  اإىل  خا�س،  تطوعي  برنامج  واإع���داد  التطوع،  مناهج  تدري�سهم 
العمل على اجلانب التطوعي املتعلق بن�سر التوعية يف مواقع التوا�سل 
يف  امل�ساركة  خ��الل  وم��ن  الإع��الم��ي��ة،  واجل��ه��ات  للجاليات  الجتماعي 

املعار�س.

رئي�ش وزراء الهند ي�شتقبل عبداهلل بن زايد

الإمارات توؤكد موقفها الثابت جتاه حقوق ال�شعب الفل�شطيني امل�شروعة

•• نيودلهي- وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل م��ع��ايل ن��اري��ن��درا مودي 
يف  الهند  جمهورية  وزراء  رئي�س 
ال�سيخ  �سمو  ن��ي��ودل��ه��ي  العا�سمة 
وزير  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل 
اخل����ارج����ي����ة وال����ت����ع����اون ال������دويل 
وال���وف���د امل���راف���ق وذل�����ك يف اإط����ار 
بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  الر�سمية  ال��زي��ارة 

�سموه اإىل الهند.
ونقل �سموه يف بداية اللقاء حتيات 
خليفة  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
رئي�س  اإىل  امل�������س���ل���ح���ة  ل����ل����ق����وات 

العالقات  اأن  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د 
البلدين  ب����ني  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
ن��ق��ل��ة نوعية  ���س��ه��دت  ال�����س��دي��ق��ني 
ك���اف���ة خالل  امل����ج����الت  ك���ب���رة يف 
حر�س  وه��ن��اك  املا�سية  ال�سنوات 
�ستى  ت��ع��زي��زه��ا يف  ع��ل��ى  م�����س��ت��م��ر 
للبلدين  خ���ر  ف��ي��ه  مل���ا  امل����ج����الت 

وال�سعبني ال�سديقني.
رئ��ي�����س وزراء  م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب 
جمهورية الهند بزيارة �سمو ال�سيخ 
ن��ه��ي��ان اإىل  اآل  ب���ن زاي����د  ع���ب���داهلل 
باأن  متنياته  ع��ن  معرباً  نيودلهي 
ت�سهم هذه الزيارة يف دعم عالقات 
البلدين  ب��ني  وال�سداقة  التعاون 
وزراء  رئي�س  اأك��د  كما  ال�سديقني، 
جمهورية الهند حر�س بالده على 
تعزيز عالقات ال�سداقة والتعاون 
الإم������������ارات مب����ا يعزز  م����ع دول�������ة 
ال�����س��راك��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي تخدم 
والزدهار  والتقدم  التنمية  عملية 
وال�سعبني  ال���ب���ل���دي���ن  مل�����س��ل��ح��ة 

البلدين  ب���ني  ال���ت���ع���اون  جم�����الت 
و����س���ب���ل دع���م���ه���ا وت����ط����وي����ره����ا يف 
ال��ق��ط��اع��ات مب���ا ي�سمن  خم��ت��ل��ف 
البلدين،  ك���ال  ت��ط��ل��ع��ات  حت��ق��ي��ق 
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  مت  ك��م��ا 

الوزراء الهندي الذي حمل �سموه 
ومتنياته  ���س��م��وه��م  اإىل  حت��ي��ات��ه 
لدولة الإم��ارات املزيد من التقدم 

والزدهار.
اللقاء  خ����الل  اجل���ان���ب���ان  وب���ح���ث 

ال�ساحتني  ع����ل����ى  ال������ت������ط������ورات 
الإقليمية والدولية وتبادل وجهات 
النظر جتاه عدد من الق�سايا ذات 

الهتمام امل�سرتك.
واأك������د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 

•• جنيف - وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  ج����ددت 
وطويل  امل�ستمر  دع��م��ه��ا  امل��ت��ح��دة 
ال�سرق  يف  ال�����س��الم  لعملية  امل���دى 
الأو����������س���������ط ل����ت����ح����ق����ي����ق الأم���������ن 
ككل  امل���ن���ط���ق���ة  يف  وال�����س����ت����ق����رار 
اجلهود  ك���اف���ة  اإىل  وان�����س��م��ام��ه��ا 
ال���دول���ي���ة والإق��ل��ي��م��ي��ة ال���ت���ي من 
اإنهاء الحتالل الإ�سرائيلي  �ساأنها 
واإقامة دولة فل�سطينية ذات �سيادة 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية .
جاء ذلك فى كلمة الإم��ارات التي 
األقاها �سعادة عبيد �سامل الزعابي 

ت�����س��ر ت���ق���اري���ر وك������الت الإغ���اث���ة 
راأ�����س����ه����ا مكتب  وع���ل���ى  ال����دول����ي����ة 
قد  امل�ساعدات  حجم  ب��اأن  الأوت�سا 
تقل�س ب�سكل خطر خالل ال�سنة 
يف  ت�سبب  مما  املا�سية”2018” 
الرامج  من  ع��دد  اإلغاء  اأو  تاأخر 
النخفا�س  ه���ذا  واأن  الإن�����س��ان��ي��ة، 
ال�سنة  خ����الل  ل��ل��ت��ده��ور  م��ر���س��ح 

احلالية “2019«.
�سعادة  ����س���دد  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  ويف 
ع���ل���ى موقف  ال���زع���اب���ي  ال�����س��ف��ر 
ال���ث���اب���ت جت�����اه حقوق  الإم����������ارات 
امل�سروعة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب 
دعمها  م����وا�����س����ل����ة  خ�������الل  م������ن 

الأ�سا�سية  احل��ق��وق  مل�����س��ادرة  ب��ه��ا 
ل��ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني م���ن���ذ اأك������رث من 
عر  ال�سدد  ه��ذا  ويف  عاما.   70
عدد  طلب  اإزاء  القلق  عن  �سعادته 
م���ن ال�����دول ���س��ح��ب ال��ب��ن��د 7 من 
دورة  املجل�س يف كل  اأعمال  ج��دول 
وذلك خالفا على ما جاء يف قرار 
“واإذ  قوله  م��وؤك��دا   ،1/5 املجل�س 
نرف�س الذريعة الواهية باأن البند 
7 “” موجه ب�سكل ح�سري وغر 
عادل “ �سد اإ�سرائيل، نود التذكر 
ب���اأن ع��زل��ة اإ���س��رائ��ي��ل ع��ن املجتمع 
الدويل ترجع اأ�سا�سا اإىل احتاللها 
امتثالها  وع���دم  فل�سطني  ل��دول��ة 

امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دول��ة الم����ارات 
امل���ت���ح���دة يف جنيف  ل�����الأمم  ل����دى 
اأم��ام ال��دورة ال� 41 ملجل�س حقوق 
العام  ال��ن��ق��ا���س  اإط����ار  الإن�����س��ان يف 
حول البند ال�سابع اخلا�س بحالة 
ويف  فل�سطني  يف  الإن�����س��ان  ح��ق��وق 
الأرا�سي العربية املحتلة الأخرى.

واأك���د ���س��ع��ادة ال�سفر ال��زع��اب��ي يف 
يوفر   7 البند  اأن  كلمته  م�ستهل 
حم��ف��ال ي��ت��م م���ن خ���الل���ه عر�س 
الأرا�سي  يف  الإن�سان  حقوق  حالة 
وحتديد  امل��ح��ت��ل��ة  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
والو�سائل الكفيلة ب�سمان م�ساءلة 
اإ�سرائيل عن النتهاكات التي تقوم 

ال�سلة.  ذات  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����س��ك��وك 
واأ���س��اف “ يف ال��وق��ت ال��ذي ي�ستد 
حدة  وت��زاي��د  العنف  ت�ساعد  فيه 
الفل�سطينيني،  حق  يف  النتهاكات 
يحتفظ  ب��اأن  ال�سروري  من  ن��رى 
البند 7 مبكانته الكاملة يف اأعمال 
املجل�س، ونحث جميع الدول على 
فل�سطني  ���س��وت  يبقى  اأن  ال��ع��م��ل 
مدويا يف هذا املحفل، واأن يدركوا 
ب����اأن امل�����س��ك��ل��ة ل��ي�����س��ت ال��ب��ن��د 7 بل 
املتوا�سل  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل 

لالأرا�سي الفل�سطينية«.
�سعادته  ن����وه  اآخ������ر،  ج���ان���ب  وم����ن 
الإن�سانية،  الناحية  م��ن  اأن���ه  اإىل 

املوّجهة ل�سالح  امل�سرتكة  الدولية 
ال��ب��ل��دان الأق�����ل من�����واً، خ��ا���س��ة يف 
قدماً  �����س��ي  ول��ل��محُ اأف���ري���ق���ي���ا  ق�����ارة 
يف اإر�����س����اء ال���ت���ع���اون امل�������س���رتك يف 
القارة  روؤي��ة  املجالت ودعم  جميع 
الأف��ري��ق��ي��ة ال��ط��م��وح��ة م���ن اأجل 
الحتياجات  لتحقق  بها  النهو�س 
ودعم  الأفريقية  لل�سعوب  الفعلية 
التعاون مابني دول اجلنوب ودفع 

ال�سديقني.
ح�سر اللقاء �سعادة الدكتور اأحمد 
الدولة  �سفر  البنا  عبدالرحمن 
الإمارات  دول  وكانت  الهند.  لدى 
قد اأجرت حمادثات مع جمهورية 
الثاين  الج���ت���م���اع  خ����الل  ال��ه��ن��د 
اأبوظبي  يف  امل�سرتكة  للجنة  ع�سر 
امل��ا���س��ي حول  ال��ع��ام  م��ن  دي�سمر 
حزمة من فر�س امل�ساريع التنموية 

���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون الإمن���ائ���ي 
الثالثي يف جمالت متنوعة تهدف 
القدرات  وب��ن��اء  اخل����رات  ل��ت��ب��ادل 
وال�سداقة  التعاون  اإطار  وذلك يف 
ما بني دول��ة الإم��ارات وجمهورية 
و�سمن  الأخ���رى  وال�سعوب  الهند 
امل�����س��وؤول��ي��ة امل���ت���زاي���دة ب�����س��اأن دعم 
وازده����ار  وتنمية  ال��ع��امل��ي  ال�����س��الم 

الدول الأقل منواً.

كم�ساعدات اإن�سانية، بالإ�سافة اإىل 
مليون   50 مببلغ  الأخ��ر  الترع 

مليون   130 بلغ  ال��ذي  الإن�ساين 
 2018 –  2017 خ���الل  دولر 

غزة  يف  الأون��������روا  مل��ن��ظ��م��ة  دولر 
لدعم القطاع التعليمي.

»اأمنية« حتقق 404 اأمنيات لالأطفال املر�شى خالل 6 اأ�شهر

العام  م��ط��ل��ع  وم���ن���ذ  امل���وؤ����س�������س���ة، 
احلايل،حققت العديد من اأمنيات 
الأطفال الذين يعانون من ظروف 
ح��ي��ات��ه��م، م�سرة  ت���ه���دد  ���س��ح��ي��ة 
مت  التي  الأمنيات  جمموع  اأن  اإىل 
حتقيقها خالل الن�سف الأول من 

ال���ع���ط���اء التي  الإن�������س���ان���ي���ة وح����ب 
من  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد  ل���دى  تنت�سر 
اإ�سافة  وال�سرائح،  الفئات  جميع 
تلقاه  ال����ذي  ال��ك��ب��ر  ال���دع���م  اإىل 

املوؤ�س�سة.
اأن  واأ�����س����اف����ت ال�����س��ي��خ��ة ���س��ي��خ��ة 

•• اأبوظبي-وام:

اأمنية”  “حتقيق  موؤ�س�سة  حققت 
امل�سابني  لالأطفال  اأمنيات   404
الن�سف  خ��الل  خطرة  ب��اأم��را���س 
وذل������ك   ،  2019 م������ن  الأول 
تنفيذا ل�سرتاتيجيتها خالل عام 
تكرمي  اإىل  تهدف  والتي  الت�سامح 
اخلالد  ال���ط���ي���ب  الإرث  واإب���������راز 
للمغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” ، الذي 
الإن�ساين  ل��ل��ت�����س��ام��ح  رم�����زا  ك����ان 
�سعادته  وحتقيق  الإن�سان  وتكرمي 
ولونه  جن�سيته  ع��ن  النظر  بغ�س 

ودينه.
واأعربت حرم �سمو ال�سيخ الدكتور 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
رئي�س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م�ست�سار 
الدولة ، ال�سيخة �سيخة بنت �سيف 
الرئي�س  ن���ه���ي���ان،  اآل  حم��م��د  ب���ن 
الفخري ملوؤ�س�سة “حتقيق اأمنية” 
املوؤ�س�سة  حققته  مب��ا  فخرها  ع��ن 
عام  م����ن  الأول  ال��ن�����س��ف  خ�����الل 
ال��ت�����س��ام��ح، وق��درت��ه��ا ع��ل��ى خدمة 
املر�سى  الأط��ف��ال  واإ�سعاد  املجتمع 
جميع  اأن  م����وؤك����دة  وع���ائ���الت���ه���م، 
اإىل مبادئ  ه��ذه الإجن���ازات تعزى 

اأمنيات،   404 ب��ل��غ   2019 ع���ام 
الدولة  داخ��ل  اأمنيات   209 منها 
الأردنية  امل��م��ل��ك��ة  يف  اأم��ن��ي��ة  و82 
الها�سمية، و113 اأمنية يف اليمن 

ال�سقيق.
امللحوظة  ال����زي����ادة  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اأن  “اأود  ف��ئ��ة  اأم��ن��ي��ات  حت��ق��ي��ق  يف 
اأمنيات  حتقيق  مت  حيث  اأذهب”، 
بع�س الأطفال بزيارة ديزين لند 
يف ب��اري�����س وط��وك��ي��و، ف�����س��ال عن 
الأطفال  ب��ع�����س  اأم��ن��ي��ات  حت��ق��ي��ق 
اليابان،  اإىل  ال�����س��ف��ر  يف  امل��ر���س��ى 
ولندن  وب����اري���������س،  واأذرب�����ي�����ج�����ان، 
لأداء  ال�سعودية  العربية  واململكة 
اأن��ه مت الرتقاء  ال��ع��م��رة.. م��وؤك��دة 
مب�������س���ت���وى حت��ق��ي��ق ال���ع���دي���د من 
الأمنيات يف فئتي “اأود اأن اأح�سل” 

و “اأود اأن اأ�سبح«.
وقالت ال�سيخة �سيخة : “ي�سعدنا 
يف عام الت�سامح اأن مننح الأطفال 
ال�سعادة  وع���ائ���الت���ه���م  امل���ر����س���ى 
زرع  م����ن  ن��ت��م��ك��ن  واأن  والأم����������ل، 
وج����وه اجلميع،  ع��ل��ى  الب��ت�����س��ام��ة 
املجتمع  اأف��������راد  جل��م��ي��ع  ل���ن���وؤك���د 
املحلي والعاملي باأن اأر�س الإمارات 
اأر���س اخلر واملحبة والعطاء  هي 

والت�سامح«.

�شهيل املزروعي ونائب رئي�ش وزراء فيتنام يبحثان تعزيز التعاون 
•• اأبوظبي-وام:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ���س��ه��ي��ل ب���ن حممد 
فرج فار�س املزروعي وزير الطاقة 
وال�سناعة - يف مكتبه بديوان عام 
ال��وزارة يف اأبوظبي - معايل ترين 
وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  دوجن  دي���ن���ه 

فيتنام والوفد املرافق له .
ال��ل��ق��اء -  ورح���ب معاليه - خ��الل 
بنائب رئي�س وزراء فيتنام والوفد 
املرافق له .. موؤكدا قوة العالقات 
ال���ث���ن���ائ���ي���ة ب����ني دول�������ة الإم���������ارات 
العربية املتحدة وجمهورية فيتنام 
وال����ت����ع����اون ال����س���رتات���ي���ج���ي بني 
من  يجمعهما  ما  ظل  يف  البلدين 
وم�سالح  متميزة  �سداقة  رواب��ط 

م�سرتكة يف املجالت كافة.
خالل   - اجل���ان���ب���ان  وا���س��ت��ع��ر���س 
وتعزيز  ال��ت��ع��اون  اأوج����ه   - ال��ل��ق��اء 
العالقات بني البلدين ال�سديقني 

واأ�ساد دوجن بالعالقات الفيتنامية 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى دعائم  الإم���ارات���ي���ة 
اإن  وق�������ال   .. ق����وي����ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
ك��ال ال��ب��ل��دي��ن ي��ع��دُّ الآخ����ر �سريكا 

التجاري  ال����ت����ب����ادل  جم������الت  يف 
الطاقة  ق��ط��اع��ات  يف  وال���س��ت��ث��م��ار 
املتجددة والنفط والبنية التحتية 

وال�ستثمار.

وا�ستثماريا  وجت���اري���ا  اق��ت�����س��ادي��ا 
مهما .. معربا عن اأمله يف تطوير 
اأو����س���ع خالل  اآف�����اق  اإىل  ال��ت��ع��اون 

املرحلة املقبلة.

» دبي لالأمن الإلكرتوين « ينظم برنامج » قادة الف�شاء « الأحد 
•• دبي-وام: 

ينظم مركز دبي لالأمن الإلكرتوين اعتبارا من 14 يوليو اجلاري الن�سخة 
املدار�س  “ املوجه لطلبة  الإلكرتوين  الف�ساء  “ قادة  الثالثة من برنامج 
و18   14 ب��ني  العمرية  الفئة  م��ن 
ال��ع��دي��د من  ع��ام��ا وال���ذي يت�سمن 

الفعاليات وور�س العمل.
ال�سيفي  امل���خ���ي���م  ه������ذا  وي����ه����دف 
مبقر  ي����ق����ام  ال��������ذي   - ال���������س����ن����وي 
اأك��ادمي��ي��ة الت�����س��الت ب��دب��ي - اإىل 
رفع وعي ال�سباب وتقدمي جمموعة 
من املهارات املختلفة وتوفر اأف�سل 
اآليات الأمن الإلكرتوين وتدريبهم 
للقر�سنة  الآم���ن  ال���س��ت��خ��دام  على 

الأخالقية .
وقال ح�سن عبداهلل مدير اخلدمات 
امل�ساندة يف مركز دبي لالأمن الإلكرتوين “ نريد بناء جيل متمكن تقنيا 
وعلى دراية تامة باأف�سل املمار�سات ومت اأعداد ور�س العمل لتثقيف ال�سباب 
ال�سيفي  املخيم  اأن  اإىل  اآم��ن، م�سرا  رقمي  مل�ستقبل  واإعدادهم  وتدريبهم 
يعزز من جهود املركز لتنفيذ ا�سرتاتيجية دبي لالأمن الإلكرتوين حلماية 

ثروات دبي الرقمية واحلفاظ عليها من التهديدات الإلكرتونية .

يهدف لن�صر التوعية يف اجلوانب اجلنائية واملرورية والجتماعية 

�شرطة دبي تبحث م�شروع تطوعي خا�ش باجلاليات يف الإمارة 
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اأخبـار الإمـارات
حاكم اأم القيوين ي�شدر قرارا ب�شاأن 

ا�شتحداث درجات وظيفية
•• اأم القيوين-وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن را�سد املعال ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين القرار رقم “ 3 “ ل�سنة 
اخلا�سة - اأ - و - ب - يف حكومة اإمارة اأم القيوين. الدرجة  م�سمى  حتت  درجتني  ا�ستحداث  ب�ساأن   2019

وحددت املادة الأويل من القرار تخ�سي�س الدرجة اخلا�سة - اأ - لروؤ�ساء الداوئر املحلية على اأن تخ�س�س الدرجة 
اخلا�سة - ب - لتعيني مدراء عموم الدوائر املحلية واملدراء التنفيذيني. واأو�سحت املادة الثانية من القرار اأن التعيني 
على الدرجتني يتم وفق مر�سوم �سادر من �ساحب ال�سمو احلاكم، بينما حددت املادة الثالثة الرواتب والمتيازات 
املالية للدرجتني، يف حني ق�ست املادة الرابعة على تعديل و�سع املدراء القائمني على راأ�س عملهم وت�سكينهم على 

الدرجة اخلا�سة -ب-.  ويتم العمل بالقرار اعتبارا من الأول من اأغ�سط�س القادم وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

الهاملي يبحث مع ال�شفري املوريتاين 
تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:
الب�سرية والتوطني مع  امل��وارد  الهاملي وزير  بحث معايل نا�سر بن ثاين 
�سعادة حممد الهيبة �سفر اجلمهورية الإ�سالمية املوريتانية لدى الدولة 
�سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين ال�سقيقني خ�سو�سا يف جمالت 
العمل. ومت خالل اللقاء الذي عقد اأم�س الأول يف ديوان الوزارة باأبوظبي 
ا�ستعرا�س واقع �سوق العمل يف الدولة والت�سريعات وال�سيا�سات واملبادرات 
ال�سوق  وتنظيم  ل�سبط  والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  تطبقها  التي 
وتعزيز التوازن يف العالقة بني اأ�سحاب العمل والعمال و�سمان حقوقهما. 
ح�سر اللقاء �سعادة الدكتور عمر النعيمي وكيل الوزارة امل�ساعد لالت�سال 

والعالقات الدولية. 

»الوطنية لالنتخابات« تدعو لعدم ممار�شة الدعاية النتخابية قبل اعتماد القوائم النهائية للمر�شحني
•• اأبوظبي-وام:

النتخابية  الهيئات  اأع�ساء  اأم�س جميع  الوطنية لالنتخابات  اللجنة  دعت 
اإىل   2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  بالرت�سح  وال��راغ��ب��ني 
التقيد بجميع التعليمات التنفيذية لالنتخابات، مبا فيها تلك التي تت�سمن 
بالرت�سح  املتعلقة  وخا�سة  للرت�سح،  كافة  والتنظيمية  القانونية  ال�سروط 

وممار�سة الدعاية النتخابية قبل املواعيد الر�سمية التي حددتها اللجنة.
واأكدت اللجنة اأن املوعد الر�سمي لفتح باب الرت�سح ومقار مراكز الرت�سح 
لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019 يبداأ اعتبارا من 7 اأغ�سط�س 
املراكز النتخابية يف  اأنف�سهم يف  املر�سحني  املقبل، يليه موعد بدء ت�سجيل 

18 اأغ�سط�س ملدة خم�سة اأيام، ومن ثم اإعالن القوائم الأولية للمر�سحني 
على  العرتا�س  طلبات  تقدمي  فرتة  مبا�سرة  يليها  اأغ�سط�س،   25 بتاريخ 
املر�سحني والتي ت�ستمر ملدة ثالثة اأيام، ويف تاريخ الأول من �سبتمر تعلن 
اللجنة ردها على العرتا�سات على املر�سحني وذلك وفق اجلدول الزمني 

املعتمد لالنتخابات والذي اأعلنته اللجنة يف الأول من يوليو اجلاري.
واأهابت اللجنة باأع�ساء الهيئات النتخابية والراغبني بالرت�سح لنتخابات 
املجل�س الوطني الحتادي اللتزام بهذا اجلدول الزمني وبجميع التعليمات 
التنفيذية وال�سروط واملدد القانونية املعلن عنها للرت�سح وممار�سة الدعاية 
النتخابية، �سواء عر املن�سات التقليدية اأو عر املن�سات الرقمية وو�سائل 
التوا�سل الجتماعي، موؤكدة اأن الراغب يف الرت�سح ل يعدُّ مر�سحا ر�سميا 

�سوى بعد اإعالن اللجنة الوطنية لالنتخابات القوائم النهائية للمر�سحني 
ا�ستكمال كل الراغبني بالرت�سح تقدمي طلبات تر�سحهم وعدم ورود  عقب 
اأي طعن يف �سحة الرت�سح، وذلك مبوجب التعليمات التنفيذية لالنتخابات 
و�سائل  خمتلف  ويف  الإل��ك��رتوين  موقعها  على  ون�سرها  اإع��الن��ه��ا  مت  ال��ت��ي 
النهائي  الع��ت��م��اد  بعد  للمر�سح؛  ي��ت��اح  اأن���ه  اإىل  اللجنة  ولفتت  الإع����الم. 
لرت�سحه، ممار�سة الدعاية النتخابية يف الفرتة والأماكن املخ�س�سة فقط 
و�سمن الآليات وال�سوابط وال�سروط التي ن�ست عليها التعليمات التنفيذية، 
اأعمال غر نظامية تهدف للدعاية  اأن كل ما ي�سبق ذلك من  م�سددة على 
للوقوع يف  ملر�سح معني قد يعر�س كل من ميار�سه  الرتويج  اأو  النتخابية 
خمالفات للتعليمات التنفيذية، مبا قد يوؤدي اإىل اإلغاء اأحقيته بالرت�سح اأو 

ممار�سة الدعاية النتخابية، اأو حتى ا�ستبعاد ا�سمه نهائيا من قوائم الهيئات 
النتخابية. هذا ويتم اإعالن قائمة املر�سحني النهائية يف تاريخ 3 �سبتمر 
حني  يف  التنفيذية،  التعليمات  يف  لذلك  ال�سابطة  ال�سروط  ح�سب  املقبل، 
اآخر  ويكون  �سبتمر،   8 يف  للمر�سحني  النتخابية  احلمالت  فرتة  تنطلق 

موعد لن�سحاب املر�سحني يف تاريخ 15 �سبتمر 2019.
النهائية،  املر�سحني  الدعاية النتخابية بعد اعتماد قائمة  ويجوز ممار�سة 
وخالل الفرتة الزمنية املخ�س�سة لذلك فقط، والتي مت اإعالنها يف اجلدول 
فرتة  ح�سر  ال��ذي   2019 الحت���ادي  الوطني  املجل�س  لنتخابات  الزمني 
2019 وحتى يوم اجلمعة  8 �سبتمر  الدعاية النتخابية من يوم الأح��د 
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برعاية ال�شيخة فاطمة .. افتتاح معر�ش بازار عيد الأ�شحى باأبوظبي

بالتنظيم  �سعادتها  عن  الرميثي 
املتميز ملعر�س بازار عيد الأ�سحى 
يف ع���ام���ه ال���ث���اين ع��ل��ى ال���ت���وايل، 
موؤكدة على النجاح الذي يحققه 
نوعياً  م��ت��م��ي��زة  اأع������داد  ج����ذب  يف 
وا�ستقطابه  ف���ي���ه،  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
لأع��داد كبرة من ال��زوار، منوهة 
باأن املعر�س يعتر من اأهم و�سائل 
الرتويج املبا�سر ملنتجات وخدمات 
�سيدات ورائدات الأعمال واملبدعات 

الت�سويقية .
والتقدير  ال�سكر  املحمود  ووج��ه 
ال�������س���ي���خ���ة ف���اط���م���ة بنت  ل�����س��م��و 
م����ب����ارك، رائ������دة جن���اح���ات امل�����راأة 
رعايتها  على  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
�سيدات  ملجل�س  املتوا�سل  ودعمها 
اأعمال اأبوظبي وللمراأة الإماراتية 
ك��اف��ة م��واق��ع ع��م��ل��ه��ا، وكذلك  يف 
وم�ساريع  مل�����ب�����ادرات  م��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
واأن�سطة املجل�س، مما كان له اأبلغ 

اإجن��اح فعاليات واأن�سطة  الأث��ر يف 
ابوظبي  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س 
وحت���ق���ي���ق���ه لأه������داف������ه وب���ل���وغ���ه 
تعزيز  اإىل  ال����رام����ي����ة  ر����س���ال���ت���ه 
الإماراتية  امل����راأة  متكني  م�سرة 
اقت�سادياً، وم�ساهمتها الفاعلة يف 
القت�سادية  التنمية  م�سرة  دعم 
ال�����س��ام��ل��ة وامل�����س��ت��دام��ة يف دول���ة 

الإمارات.
مرمي  �سعادة  اأع��رب��ت  جانبها  من 

•• اأبوظبي - وام: 

حتت رعاية �سمو ال�سيخة فاطمة 
ب���ن���ت م�����ب�����ارك رئ���ي�������س���ة الحت������اد 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي 
والطفولة  ل���الأم���وم���ة  الأع����ل����ى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة 
الأ�سرية الرئي�سة الفخرية ملجل�س 
اأب��وظ��ب��ي، افتتح  اأع���م���ال  ���س��ي��دات 
اإب��راه��ي��م امل��ح��م��ود النائب  ���س��ع��ادة 
الأول لرئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
اأب��وظ��ب��ي م�ساء  جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
معر�س  ف��ع��ال��ي��ات  الأول  اأم�������س 
الذي   “ الأ���س��ح��ى  عيد  “ ب���ازار 
اأعمال  ���س��ي��دات  ي��ن��ظ��م��ه جم��ل�����س 
اأبوظبي  ل��غ��رف��ة  ال��ت��اب��ع  اأب��وظ��ب��ي 
التوعوية  احلملة  فعاليات  �سمن 
اخل��ام�����س��ة ل��ري��ادة الأع���م���ال حتت 
الأع��م��ال يف  ري��ادة  �سعار م�ستقبل 
ابتكار،  اإ����س���راف،   “ متغر  ع���امل 
ال����ذك����اء ال���س��ط��ن��اع��ي، ال���ت���وازن 
مب�ساركة  وذل��ك  اجلن�سني”،  بني 
و�سيدة  م��ب��دع��ة   46 ل����  وا����س���ع���ة 
الإمارات  اأعمال من دولة  ورائ��دة 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي.
ح�����س��ر الف���ت���ت���اح ����س���ع���ادة مرمي 

اأهمية  اإىل  م�����س��رات  للمعر�س، 
املعر�س يف توفر فر�س مبا�سرة 
اأمام  منتجاتهن  وعر�س  لت�سويق 
عدد كبر من الزوار واأهمية دعم 
اأبوظبي  اأع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س 
لأن�������س���ط���ة امل����ب����دع����ات و����س���ي���دات 
الأعمال. يذكر اأن جمل�س �سيدات 
عيد  ب���ازار  ينظم  اأبوظبي  اأع��م��ال 
الثاين  ل��ل��ع��ام   2019 الأ���س��ح��ى 
للنجاح  وذل������ك  ال�����ت�����وايل،  ع���ل���ى 
ال��ك��ب��ر ال���ذي حققه امل��ع��ر���س يف 
املعر�س  وي��ق��ام  الأوىل،  ن�سخته 
هذا العام يف فندق فرمونت باب 
حتى  وي�ستمر  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ب��ح��ر 

احلايل. يوليو   10
وي�����س��ك��ل امل��ع��ر���س ف��ر���س��ة مميزة 
ل��ل�����س��ي��دات وال��ع��ائ��ل��ة ب�����س��ك��ل عام، 
مل�ستلزمات  والتح�سر  للت�سوق 
يتيح  كما  امل��ب��ارك،  الأ�سحى  عيد 
البازار للزوار فر�سة اقتناء اأرقى 
امل��ن��ت��ج��ات م���ن اإب�������داع ن��خ��ب��ة من 
و�سيدات  وال��ت��اج��رات  امل�سممات 

الأعمال امل�ساركات يف املعر�س.
بازار عيد الأ�سحى عر�ساً  و�سهد 
التجارية  امل���ن���ت���ج���ات  لأف���������س����ل 
الهتمام  جم�����الت  يف  امل��ت��م��ي��زة 

الرميثي رئي�سة الهيئة التنفيذية 
اأبوظبي  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  ملجل�س 
املهري  ه����الل  و����س���ع���ادة حم��م��د 
م�����دي�����ر ع��������ام غ�����رف�����ة اأب����وظ����ب����ي 
املطرو�سي  ه�����دى  وال�����دك�����ت�����ورة 
ع�سوات  امل��ه��ري  عقيده  و�سلمى 
للمجل�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ه���ي���ئ���ة 
و�سفيقة العامري املدير التنفيذي 
اأبوظبي  اأع���م���ال  ���س��ي��دات  ملجل�س 
و�سيدات املجتمع ورائدات الأعمال 
والقنا�سل  ال�����س��ف��راء  وق���ري���ن���ات 
وروؤ�ساء  ال��دول��ة  ل��دى  املعتمدين 
جمال�س رجال الأعمال بالإ�سافة 
اإىل جمع كبر من الزوار وو�سائل 
التوا�سل  وم�������س���اه���ر  الإع��������الم 

الجتماعي.
املحمود  اإب���راه���ي���م  ���س��ع��ادة  وق�����ام 
بجولة يف اأق�سام واأجنحة املعر�س 
ال������ذي ي�����س��م ����س���ي���دات ورائ�������دات 
الأع������م������ال وامل�����ب�����دع�����ات ال���الت���ي 
يف  التجارية  لأن�سطتهن  ي�سوقن 
بتميز  م�سيداً  امل��ج��الت،  خمتلف 
املنتجات،  م���ن  امل��ع��رو���س  وت���ن���وع 
م��ع��رب��اً ع���ن ���س��ع��ادت��ه مب���ا و�سلت 
اإل��ي��ه امل���راأة الإم��ارات��ي��ة م��ن خرة 
يف امل�ساركات التجارية يف املعار�س 

اإىل  الرميثي  واأ���س��ارت  املواطنات. 
اخلام�سة  ال��ت��وع��وي��ة  احل��م��ل��ة  اأن 
اأجندتها  و�سمن  الأعمال،  لريادة 
والفعاليات  ب��الأن�����س��ط��ة  احل��اف��ل��ة 
على  تعمل  وال��ت��ي   ،2019 ل��ع��ام 
اإب�������راز ودع�����م ����س���ي���دات الأع���م���ال 
�ساحبات  وال���رائ���دات  وامل��ب��دع��ات 
امل�ساريع ال�سغرة واملتو�سطة من 
الرامج  واإ���س��راك��ه��م يف  ال�����س��ب��اب، 
املتخ�س�سة،  التدريبية  وال��دورات 
التي تهدف اإىل تزويدهن باملعرفة 
ملمار�سة الأعمال التجارية احلرة، 
متكنهن  ال��ت��ي  الأدوات  وت���وف���ر 
وتوعيتهن  اأعمالهن  تطوير  من 
باأهمية دورهن، من خالل تنمية 
ون�سر القيم املتعلقة بروح املبادرة 
والب��ت��ك��ار وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع، من 
خ����الل امل�����س��ارك��ة ب���ال���دخ���ول اإىل 
الأعمال  العمل، وقطاعات  اأ�سواق 
لتعزيز  وال��ت�����س��ن��ي��ع،  وال���ت���ج���ارة 
التنمية  ع��م��ل��ي��ة  يف  م�ساهمتهن 
امل�������س���ت���دام���ة يف دول������ة الإم��������ارات 
ب�سكل عام. من جانب اآخر، اأكدت 
ب���ازار عيد  امل�����س��ارك��ات يف معر�س 
الأ�سحى لعام 2019، على جناح 
الفتتاح  �ساحب  ال���ذي  التنظيم 

واملالب�س  املجوهرات  من  ب��امل��راأة، 
وم�ستلزمات  والعبايات،  والأزي���اء 
والإك�س�سوارات  والتجميل،  املكياج 
اجللدية  وامل��ن��ت��ج��ات  واحل��ق��ائ��ب 
امل���خ���ت���ل���ف���ة، وك�����ذل�����ك ال���ع���ط���ور 
وال���ب���خ���ور والأط�����ي�����اب، واأع���م���ال 
املبتكرة،  ال���ي���دوي���ة  امل�������س���غ���ولت 
من  ال��ع��دي��د  م�ساركة  ج��ان��ب  اإىل 
يف  امل��ع��روف��ة  التجارية  ال��ع��الم��ات 
ال�ساحة املحلية واخلليجية وعدد 

من املراكز الطبية التجميلية.
الأ�سحى  عيد  ب��ازار  اأن  اإىل  ي�سار 
بتغطية  ي���ح���ظ���ى  ال�����ع�����ام  ل����ه����ذا 
ا�ست�ساف  حيث  متميزة  اإعالمية 
املعر�س نخبة مميزة من م�ساهر 
الن�ساء،  التوا�سل الجتماعي من 
واملتخ�س�سات يف الرتويج ملختلف 
املتعلقة  ال���ت���ج���اري���ة  الأن�������س���ط���ة 
اإطار  يف  امل����راأة،  اهتمام  مب��ج��الت 
اأعمال  ���س��ي��دات  جم��ل�����س  ح��ر���س 
للمعر�س  الرتويج  على  اأبوظبي 
للتعريف  ودع��م��اً  فيه  وامل�ساركات 
ولتحقيق  امل��ت��م��ي��زة  مبنتجاتهن 
ان��ت�����س��ار وا���س��ع لإب��داع��ات��ه��ن عر 
خمتلف و�سائل الإعالم والتوا�سل 

الجتماعي.

�شفارة الدولة ترعى م�شابقة لأ�شحاب الهمم يف �شوي�شرا 
•• برين-وام:

ريا�سية لأ�سحاب  ال�سوي�سري م�سابقة  الدولة لدى الحتاد  �سفارة  رعت 
من  اأك��رث  مب�ساركة  ماقليقن  مدينة  يف  الأول  قبل  اأم�����س  اأقيمت  الهمم 
1300 ريا�سي من اأ�سحاب الهمم قدموا من كل اأنحاء �سوي�سرا وذلك يف 

اإطار مبادراتها يف “ عام الت�سامح » .
يف  الأك���ر  ه��ي  الهمم  لأ�سحاب  الأومل��ب��ي��ة  الريا�سية  امل�سابقة  ه��ذه  وتعد 

اأ�سحاب  العامليني  الريا�سيني  م��ن  العديد  مب�ساركة  وحتظى  �سوي�سرا 
الهمم واحلائزين على بطولت اأوروبية وعاملية يف خمتلف الريا�سات .

ح�سر الفعالية ال�سيخ اأحمد نا�سر النعيمي القائم باأعمال �سفارة الدولة 
احلكومة  اأع�ساء  من  وع��دد  ال�سفارة  واأع�ساء  ال�سوي�سري  الحت��اد  ل��دى 
اقت�سادية و�سيا�سية واإعالمية وجمع غفر من  ال�سوي�سرية و�سخ�سيات 

املواطنني ال�سوي�سريني وذوي الريا�سيني امل�ساركني يف امل�سابقات .
و�سارك ال�سيخ اأحمد نا�سر النعيمي واأع�ساء ال�سفارة يف بع�س الفعاليات 

الريا�سية مع اأ�سحاب الهمم الأمر الذي لقى ا�ستح�سانا وترحيبا واإ�سادة 
من قبل احل�سور وترك اأثرا طيبا لدى امل�ساركني .

واأع���رب م��ق��دم امل��ه��رج��ان وب��الإن��اب��ة ع��ن املنظمني وامل�����س��ارك��ني ع��ن �سكره 
وامتنانه ل�سفارة الدولة يف برن على م�ساركتها ورعايتها للفعالية، مثمنا 
الدور الإيجابي الدائم لدولة الإمارات وبعثاتها الدبلوما�سية يف كثر من 

املجالت وخا�سة ريا�سة اأ�سحاب الهمم.
منظمة  بلو�سبورت  موؤ�س�سة  رئي�س  ج��رب��ر  م��ارك��و���س  ق��دم  جانبه  م��ن   

الدولة يف برن وبح�سور  الإم��ارات ممثلة ب�سفارة  ال�سكر لدولة  احلدث 
م�ساركتهم  على  ال�سفارة  ب��اأع��م��ال  القائم  النعيمي  نا�سر  اأح��م��د  ال�سيخ 
ورعايتهم لهذا املهرجان، فيما اأ�ساد كري�ستيان لور ع�سو املجل�س الوطني 

ال�سوي�سري مب�ساركة ال�سفارة يف هذا احلدث .
اأبرز  الفعالية  النعيمي كلمة خالل  اأحمد نا�سر  ال�سيخ  األقى   من جانبه 
ال��دول��ة لإبراز  به  ال��ذي تقوم  وال���دور  الإم���ارات  الت�سامح يف  فيها معاين 

ون�سر قيم الت�سامح يف العامل .

ديوان املحا�شبة ي�شارك يف اجتماع املنتدى ال�شيا�شي بالأمم املتحدة
•• نيويورك-وام:

رفيع  ال�سيا�سي  للمنتدى  ال�سنوي  الجتماع  يف  املحا�سبة  دي��وان  ي�سارك 
18 يوليو اجل��اري يف مقر الأمم  اأم�س وي�ستمر حتى  امل�ستوى الذي بداأ 

املتحده بنيويورك .
ويعد املنتدى ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى اأحد الهيئات التابعة للجمعية العامة 
املتحدة واملجل�س القت�سادي والجتماعي وي�سارك يف اجتماعاته  لالأمم 
املجتمع  ومنظمات  وال�سركات  احلكومات  من  كبرة  جمموعة  ال�سنوية 

اأجل نقل التجارب واأف�سل املمار�سات بني  املدين حول العامل، وذلك من 
امل�ساركني ومبا يعزز حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة حيث يعد املنتدى 
املن�سة الرئي�سة التي من خاللها ميكن متابعة التقدم املحرز يف حتقيق 

الأهداف على امل�ستوى العاملي.
وقال معايل الدكتور حارب بن �سعيد العميمي رئي�س ديوان املحا�سبة رئي�س 
منظمة الأنتو�ساي اإن امل�ساركة تاأتي ب�سفة تراأ�س دولة الإمارات - ممثلة 
بديوان املحا�سبه - منظمة النتو�ساي وبذلك ينوب ديوان املحا�سبة عن 
الأجهزة الرقابية يف العامل يف امل�ساركة بهذا التجمع الدويل لإبراز الدور 

اأن توؤديه الأجهزة الرقابية يف تقييم ومراجعة تنفيذ  الهام الذي يتوقع 
التحديات  ملواجهة  املنا�سبة  احللول  واق��رتاح  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف 
وال�سعاب التي قد تعوق حتقيق التقدم املن�سود لأهداف التنمية امل�ستدامة 
ف�سال عن الق�سايا النا�سئة التي قد يكون لها تاأثر على مراحل تنفيذ 

الأهداف.
واأ�ساف معاليه اأن ديوان املحا�سبة ي�سعى مع نظرائه من الأجهزة الرقابية 
عمل  اإط��ار  و�سع  على  الدولية  الأ���س��رة  من  امل�سلحة  اأ�سحاب  ومب�ساركة 
مهني ميكن من خالله قيا�س مدي التزام الدول بتحقيق اأهداف التنميه 

باعتبار اأن هذا الأمر يخدم م�سالح ال�سعوب ويوظف الأموال العامة مبا 
ويحارب  للمواطنني  وال�سحي  والتعليمي  املعي�سي  امل�ستوى  رف��ع  يخدم 

الفقر.
يذكر اأن اأهداف التنمية امل�ستدامة هي جمموعة من الأهداف التي تعنى 
ب�سمان حقوق الأجيال القادمة يف حياة اأف�سل وذلك من خالل حماربة 
تعليم ذي ج��ودة وحتقيق  وت��ق��دمي  وت��وف��ر �سحة جيدة  و اجل��وع  الفقر 
متجددة  وط��اق��ة  و�سحية  نظيفة  م��ي��اه  وت��وف��ر  اجلن�سني  ب��ني  امل�����س��اواة 

وتعزيز الرخاء وحتقيق ال�سالم والعدالة.
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اأخبـار الإمـارات

اختيار اأحد اأع�شاء جمل�ش الإمارات لالإفتاء �شمن جلنة حقوق الإن�شان الأمريكية
•• اأبوظبي -وام:

ال�سلم  تعزيز  منتدى  رئي�س  بيه،  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  ثمن 
ال�سرعي،  لالإفتاء  الإم���ارات  جمل�س  رئي�س  امل�سلمة،  املجتمعات  يف 
اآل نهيان رئي�س الدولة  دور �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل” يف جمال رعاية و�سيانة حقوق الإن�سان وتوجيهات  “حفظه 
الب�سرية  ح��ق��وق  على  ب��احل��ف��اظ  اله��ت��م��ام  ب�����س��اأن  امل�ستمرة  �سموه 
اأن  على  لأبنائه  املتوا�سل  �سموه  وح��ث  احل�ساري  احل��وار  وتعزيز 
يكونوا اأمنوذجا حتى اأ�سبحت الإمارات مثال يحتذى يف جمال مد 

يد العون والت�سامح .

جاء ذلك مبنا�سبة اختيار ال�سيخ حمزة يو�سف هان�سن ع�سو جمل�س 
كاليفورينا  يف  الزيتونة  جامعة  رئي�س  ال�سرعي  لالإفتاء  الإم���ارات 
جناحا  يعد  وال��ذي  الأمريكية  الإن�سان  حقوق  جلنة  �سمن  ع�سوا 
والذين  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  الإفتاء  جمل�س  اأع�ساء  لكفاءات 
البي�ساء  الإم���ارات  �سورة  نقل  يف  للدولة  عامليني  �سفراء  يعترون 
واملنظمات  املتحدة  الأمم  هيئات  ب��ني  الإن�����س��ان  بحقوق  واله��ت��م��ام 
قد  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  وك��ان��ت  الإن�����س��ان.  بحقوق  املعنية 
اأع��ل��ن��ت اأم�����س ع��ن اإن�����س��اء جلنة حل��ق��وق الإن�����س��ان تابعة ل��ه��ا، ت�سم 
خراء يف هذا املجال ون�سطاء حقوقيني برئا�سة الدكتورة ماري اآن 

غليندون، اأ�ستاذة القانون يف جامعة هارفارد.

�شلطان القا�شمي ي�شدر مر�شوما اأمرييا باإعادة ت�شكيل جمل�ش التخطيط العمراين يف ال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

اأ�سدر �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
“ ل�سنة   20 “ رق��م  الأم���ري  املر�سوم  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
اإمارة  يف  العمراين  التخطيط  جمل�س  ت�سكيل  اإع���ادة  ب�ساأن   2019

ال�سارقة.
ون�س املر�سوم الأمري على اأن يعاد ت�سكيل جمل�س التخطيط العمراين 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال�سارقة  اإم���ارة  يف 
ال�سارقة وع�سوية كل من  القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم  حممد 
دائ��رة التخطيط  املهند�س �سالح بطي عبيد بن بطي املهري م�ست�سار 

وامل�ساحة نائبا للرئي�س والدكتور املهند�س را�سد عبيد جمعة الليم رئي�س 
هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة واملهند�س خالد بطي عبيد بن بطي املهري 
رئي�س دائرة التخطيط وامل�ساحة واملهند�س يو�س�ف �سالح ال�سويجي رئي�س 
ال�سويدي  �ساهني  بن  �سعيد  علي  واملهند�س  وامل��وا���س��الت  الطرق  هيئة 

رئي�س دائرة الأ�سغال العامة.
ووفقا للمر�سوم الأمري ي�ستمر املهند�س خالد حممد عبداهلل �سلطان اآل 
علي يف ممار�سة �سالحياته واخت�سا�ساته كاأمني عام ملجل�س التخطيط 

العمراين.
فيما  كل  املعنية  اجلهات  وعلى  �سدوره  تاريخ  من  املر�سوم  بهذا  ويعمل 

يخ�سه تنفيذ اأحكامه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة، يف ق�سر �سموه مبدينة �سقر بن حممد، ام�س، 
يف  الدكتوراه  �سهادة  على  احلا�سل  الطويل  غ��امن  علي  املهند�س  الدكتور 
التفكر ال�سرتاتيجي وا�ست�سراف امل�ستقبل، والدكتورة اأ�سماء اأحمد ح�سن 
دولة  يف  املوؤ�س�سية  ال�سعادة  يف  ال��دك��ت��وراه  �سهادة  على  احلا�سلة  النعيمي 

الإمارات، وذلك من جامعة مان�س�سرت باململكة املتحدة.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة اإن الإجنازات احل�سارية واملكت�سبات 
هي  وال���دويل  الإقليمي  ال�سعيدين  على  ال��دول��ة  حققتها  التي  الوطنية 
انعكا�س لهتمام الدولة بالتعليم العايل والبحث العلمي و�سعيها لالرتقاء 
باملعرفة بني اأبنائها والتي ت�سهم يف تعزيز تناف�سية الدولة يف كافة املجالت 
وعلى كافة ال�سعد. وهناأ �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة الدكتور علي 
الطويل والدكتورة اأ�سماء النعيمي على هذا الإجناز ..متمنياً لهما التوفيق 

والنجاح يف خدمة الدولة.

حاكم راأ�ش اخليمة ي�شتقبل مواطنني ح�شال على الدكتوراه من جامعة مان�ش�شرت

ت�صعى لتاأ�صي�ص مركز متخ�ص�ص ي�صاهي يف خدماته كربى املراكز العاملية

وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع تفتتح خدمة جراحة القلب املفتوح لالأطفال يف م�شت�شفى القا�شمي للن�شاء والولدة والأطفال

للمواطنني اأو املقيمني ف�سال عن 
ا���س��ت��ق��ط��اب م��ر���س��ى م���ن خمتلف 
الدول ترويجا لل�سياحة العالجية، 
العمل  ح��ج��م  زي������ادة  ج���ان���ب  اإىل 
الطاقم  ل����دى  اخل�����رة  وت��ع��م��ي��ق 
مركز  تاأ�سي�س  اإىل  و�سول  الطبي 
خدماته  يف  ي�����س��اه��ي  متخ�س�س 

كرى املراكز العاملية. 
ت��و���س��ع��ة ���س��ام��ل��ة ل���ع���الج اأم���را����س 

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  ت�����س��ع��ى 
لإي����ج����اد فر�س  دائ����م����اً  امل��ج��ت��م��ع 
لالرتقاء ب�سالمة املر�سى، يف اإطار 
تقدمي  نحو  ال���وزارة  ا�سرتاتيجية 
ومبتكرة  �ساملة  �سحية  خ��دم��ات 
وحتقيق  عاملية،  ومبعاير  بعدالة 
م�ست�سفيات  يف  وال��ت��م��ي��ز  اجل����ودة 
اأف�سل  ت���وف���ر  ب���ه���دف  ال���������وزارة، 
واملقيمني  للمواطنني  اخل��دم��ات 

املمار�سات  اأرق������ى  وف����ق  ب���ال���دول���ة 
العاملية. وذلك بف�سل دعم الوزارة 
واملوارد  الإمكانات  اأف�سل  وتوفر 
ب���ج���ودة اخلدمات  الرت���ق���اء  ن��ح��و 

ال�سحية و�سالمة املر�سى.
ال���وزارة ت�سعى لتقدمي  اأن  واأك���دت 
خدمات متميزة بتخ�س�س جراحة 
القلب املفتوح  والعمل على تغطية 
�سواء  اجل��راح��ي��ة  احل����الت  جميع 

•• ال�شارقة-الفجر:

ووق���اي���ة  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت 
خدمة  ت����د�����س����ني  ع�����ن  امل���ج���ت���م���ع 
جراحة القلب املفتوح لالأطفال يف 
م�ست�سفى القا�سمي للن�ساء والولدة 
والأط���ف���ال يف ال�����س��ارق��ة، وذل���ك يف 
التطويرية  م�����س��اري��ع��ه��ا  اأح������دث 
امل�����ع�����ت�����م�����دة ع�����ل�����ى م�������س���ت���ج���دات 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة، وامل��ب��ن��ي��ة على 
اإطار  يف  العاملية،  اجل���ودة  معاير 
اإىل  الهادفة  ال��وزارة  ا�سرتاتيجية 
�ساملة  ���س��ح��ي��ة  خ���دم���ات  ت���ق���دمي 

ومبتكرة.
جراحة  خ���دم���ة  اإط�������الق  وي����اأت����ي 
تلبية  ل���الأط���ف���ال  امل��ف��ت��وح  ال��ق��ل��ب 
هذا  مثل  على  امل��ت��زاي��دة  للحاجة 
اكتمال  بعد  اجلراحات،  من  النوع 
بجراحة  املخت�س  الطبي  الفريق 
ال����ق����ل����ب امل����ف����ت����وح ل�����الأط�����ف�����ال يف 
اختيارهم  مت  وال��ذي��ن  امل�ست�سفى، 
م�����ن ب�����ني ن���خ���ب���ة م�����ن الأط�����ب�����اء 
اأ���س��ح��اب اخلرة  وال���س��ت�����س��اري��ني 
احلالت  مع  التعامل  يف  الطويلة 
من  الفريق  يتكون  حيث  املعقدة، 

ع��ال��ي��ة اخل����ط����ورة، وم����ن ث���م يتم 
وفق  اجل��راح��ي��ة  العمليات  اإج����راء 
اأف�سل  خطة مدرو�سة تطبق فيها 

التقنيات واملمار�سات العاملية.
ناجحة عملية   30

اأحمد  ال���دك���ت���ور  اأك�����د  م���ن ج��ه��ت��ه 
ال��ك��م��ايل رئ��ي�����س م���رك���ز اأم���را����س 
اأن  القلب لالأطفال  يف امل�ست�سفى، 
الق�سم اأج��رى حتى الآن اأكرث من 
لالأطفال  مفتوح  قلب  عملية   30
وال���ع���دي���د منها  ن��اج��ح��ة مت���ام���ا، 
الكادر  اأن  اإىل  ن���ادرة، لفتا  ح��الت 
ال��ط��ب��ي ي��ّت��ب��ع م��ن خ���الل اخلدمة 
التطبيقات  اأح��������دث  اجل�����دي�����دة 
القلب  ج��راح��ة  جم��ال  يف  العاملية 
وليقت�سر  ل����الأط����ف����ال،  امل���ف���ت���وح 
العمل  ت��ق��ن��ي��ات  ا����س���ت���خ���دام  ع��ل��ى 
فح�سب،  احل����دي����ث����ة  اجل�����راح�����ي 
ع��ل��ى متابعة  اأي�����س��اً  ال��رتك��ي��ز  ب���ل 
املري�س خارج غرفة العمليات، من 
الإقامة  “�سيا�سة  تطبيق  خ���الل 
ل  ب��ح��ي��ث  للحالت”،  ال�����س��ري��ع��ة 
التنف�س  جل��ه��از  امل��ري�����س  ي��ح��ت��اج 
ال�سطناعي مبا�سرة بعد النتهاء 
العمل اجل��راح��ي، مم��ا يوؤمن  م��ن 

القلب،  ج��راح��ة  ا�ست�ساري  طبيب 
القلب،  جراحة  اأخ�سائي  وطبيب 
وا�ست�ساري  ت��خ��دي��ر،  وا���س��ت�����س��اري 
تروية  واأخ�����س��ائ��ي  م��رك��زة،  عناية 
دم��وي��ة )ال��ق��ل��ب ال�����س��ن��اع��ي(، اإىل 
ك���ادر متري�سي م��ك��ون من  ج��ان��ب 
يف  متخ�س�سات  مم��ر���س��ات   10
املفتوح  ال���ق���ل���ب  ج����راح����ة  ع���ن���اي���ة 
لالأطفال �سواء يف غرفة العمليات 

اأو العناية املركزة.
وت��ت�����س��م��ن اخل���دم���ة اإج������راء كافة 
ع���م���ل���ي���ات ال���ق���ل���ب امل����ف����ت����وح ل���دى 
الفتحات  اإغ������الق  م���ن  الأط����ف����ال 
العمليات  اإىل  و����س���ول  ال��ق��ل��ب��ي��ة 
امل��ع��ق��دة ال���ت���ي ت��ت��ط��ل��ب اإج������راءات 
الأوعية  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ت�سيقية 
ال�����دم�����وي�����ة ال������ك������رى واإ�������س������الح 
ال��ت�����س��وه��ات ال��ق��ل��ب��ي��ة، ف�����س��ال عن 
الوحيد  ال��ب��ط��ني  عمليات  اإج����راء 
البطني  ت�����س��ن��ي��ع  ن��ق�����س  وح�����الت 
جراحة  ت��ق��ت�����س��ي  ال���ت���ي  الأي�������س���ر 

مبا�سرة بعد ولدة اجلنني.
الرتقاء ب�سالمة املر�سى

البلو�سي  كلثوم  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
بالوزارة:  امل�ست�سفيات  اإدارة  مدير 

القلب
من جانبها اأكدت الدكتورة �سفية 
اخلاجة مدير م�ست�سفى القا�سمي 
ل��ل��ن�����س��اء وال�������ولدة والأط����ف����ال اأن 
اإ�سافة  ت��ع��د  اجل����دي����دة  اخل���دم���ة 
الطبية  اخل��دم��ات  مل�ستوى  نوعية 
م��ن خالل  ال�����وزارة  تقدمها  ال��ت��ي 
م�ست�سفى القا�سمي ل�سكان الإمارة 
اإىل  م�سرة  ال�سمالية،  والإم���ارات 
املفتوح  القلب  جراحة  عمليات  اأن 
�سهر  يف  بها  العمل  ب��داأ  لالأطفال 
ي���ن���اي���ر م����ن ال����ع����ام اجل��������اري، من 
الزائرين،  الأطباء  برنامج  خالل 
امل�ست�سفى على  اأما الآن فقد عمل 
متكامل  ط��ب��ي  ط��اق��م  تخ�سي�س 
بعد التعاقد مع نخبة من الأطباء 
ذوي اخلرة  م��ن  وال���س��ت�����س��اري��ني 
الطبية  املراكز  كرى  يف  الطويلة 
جراحة  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال��ع��امل��ي��ة 

القلب املفتوح لدى الأطفال.
 لفتة اإىل اأن الطاقم الطبي يعمل 
على ت�سخي�س احلالت اجلراحية 
الالزمة  الطبية  التدابر  واإج��راء 
مل���رح���ل���ة م����ا ق���ب���ل اجل�����راح�����ة، من 
احلالت  وتاأمني  املر�سى  حت�سر 

العناية  يف  اأق�������س���ر  اإق����ام����ة  ف����رتة 
على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  م��ا  امل���رك���زة، 

تقليل التكاليف املادية.
كما تت�سمن اخلدمة اإف�ساح املجال 
والتفاعل  امل��ر���س��ى  ذوي  ل���زي���ارة 
معهم م��ب��ا���س��رة ب��ع��د اجل��راح��ة يف 
العناية املركزة، الأمر الذي ينعك�س 
لكل  النف�سية  احلالة  على  اإيجابا 
من الطفل املري�س واأهله، م�سرا 
هذا  تعتمد  ال��ت��ي  امل���راك���ز  اأن  اإىل 
النوع من املمار�سات الطبية قليلة 

جدا على م�ستوى العامل.
اأن ف��ري��ق ج��راح��ة القلب  واأ���س��اف 
ا�ستعداد  ع��ل��ى  ل��الأط��ف��ال  امل��ف��ت��وح 
الطارئة  احل����الت  ل�ستقبال  ت���ام 
التي تتطلب  ال��ولدة،  من حديثي 
الطفل  اأك��ان  �سواء  �سريعا  تدخال 
اأو  القا�سمي  م�ست�سفى  يف  م��ول��وداً 
يف  للوزارة  التابعة  امل�ست�سفيات  يف 
الإمارات ال�سمالية، وذلك حتقيقا 
لأهداف امل�ست�سفى يف الو�سول اإىل 
%0 يف ن�سبة احلالت املحولة اإىل 
خ����ارج ال���دول���ة م���ع احل���ف���اظ على 
بتكاليف  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة 

معقولة للمقيمني.

كلية املدينة اجلامعية بعجمان حت�شل على اعتماد تخ�ش�شات تواكب املهن املزدهرة
•• عجمان-وام:

ح�سلت كلية املدينة اجلامعية يف عجمان على العتماد 
الأكادميي من وزارة الرتبية والتعليم - �سوؤون التعليم 
جراحة  بكالوريو�س  اجل��دي��دي��ن  لرناجميها  ال��ع��ايل 
ال�����س��ي��دل��ة، فيما مت ف��ت��ح باب  الأ���س��ن��ان وب��ك��ال��وري��و���س 

القبول لف�سل اخلريف 2019.
وتبلغ مدة برنامج بكالوريو�س جراحة الأ�سنان، خم�س 
�سنوات، ويوفر للطلبة، املعرفة، والأدوات، والتكنولوجيا، 
اأ�سنان  اأط��ب��اء  لي�سبحوا  ال�ساملة  التعليمية  واخل���رة 
مدربني جيدا، كما يوفر برنامج بكالوريو�س ال�سيدلة 
والنظري،  العملي  املجالني  على  يركز  حديثا،  منهجا 
ل�سمان ح�سول الطلبة على املعرفة واخلرة املطلوبة 

ومدته اأربع �سنوات.
وتطمح الكلية من اإطالق الرامج اجلديدة اإىل تزويد 
املهن  ملوا�سلة  ال�ساملة  واملعرفة  باملهارات  اخلريجني 
ال�سحية، وذل��ك م��ن خالل  العلوم  امل��زده��رة يف جم��ال 
متمكنني  �ستجعلهم  والتي  املخترات  اأح��دث  ا�ستخدام 
حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وب���ارك  امل��ه��ن��ي.  ال�سعيد  على 
الإجن����از،  ه���ذا  الكلية  اأم��ن��اء  جمل�س  رئ��ي�����س  النعيمي، 

يف  اجلديدة  الرامج  ه��ذه  باإ�سافة  �سعادته  عن  معربا 
جمال العلوم ال�سحية والتي تدعم الطلب على الرعاية 
ال�سحية عالية اجلودة يف دولة الإمارات م�سجعا الكلية 
هذه  تقدمي  يف  الأك��ادمي��ي  التفوق  يف  ال�ستمرار  على 

الرامج مع املرافق واملخترات احلديثة.
الكلية عن فخره  رئي�س  اأع��رب عمران خ��ان  من جهته 
من  ج��دي��د  جيل  تعليم  اإىل  وتطلعه  الإجن����ازات  ب��ه��ذه 
�ستوفر  وال���ت���ي  ال�����س��ح��ي��ة،  ال��رع��اي��ة  امل��ت��خ�����س�����س��ني يف 
لقطاع  وتقدم م�ساهمات كبرة  اجل��ودة  عالية  خدمات 
خالل  من  العامل  وح��ول  املنطقة  يف  ال�سحية  الرعاية 
ال�����س��ع��ي ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز الأك����ادمي����ي وال�����س��ري��ري .. 
م��و���س��ح��ا اأن اإط����الق ال���رام���ج اجل���دي���دة ي��وؤك��د مهمة 
ال��ك��ل��ي��ة يف رب����ط ب���راجم���ه���ا م���ع ����س���وق ال���ع���م���ل. ويعد 
ال�سيدلة  وبكالوريو�س  الأ���س��ن��ان  ج��راح��ة  بكالوريو�س 
يف  املطروحة  للرامج  القيمة  العلمية  الإ�سافات  من 
الكلية، والتي توفر اأكرث من 17 برناجما اأكادمييا يف 
والتعليم،  والإع��الم،  والقانون،  الأعمال،  اإدارة  جمالت 
وباللغتني  واملاج�ستر،  البكالوريو�س  م�ستويي  على 
العربية والإجنليزية، كما اأن الكلية مرخ�سة ومعتمدة 
من وزارة الرتبية والتعليم - �سوؤون التعليم العايل يف 

نائب قائد عام �شرطة راأ�ش اخليمة يكرم املقدم متقاعد خليفة احليلي
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

قيمة  ت��ع��زي��ز  روح  م���ن  ان���ط���الق���اً 
للجهود  وت��ق��دي��راً  امل��ت��م��ي��ز  الأداء 
ال��ع��م��ي��د عبداهلل  ك���رم   ، امل��ب��ذول��ة 
القائد  ن��ائ��ب  احل���دي���دي  خ��م��ي�����س 
اخليمة  راأ���������س  ل�������س���رط���ة  ال����ع����ام 
اأحمد  ج���م���ال  ال��ع��م��ي��د  ب��ح�����س��ور 
الطر مدير عام املوارد واخلدمات 
الدكتور  وال���ع���م���ي���د   ، امل�������س���ان���دة 
���س��ع��ي��د احل���م���ي���دي مدير  حم��م��د 
والعميد   ، املركزية  العمليات  ع��ام 
اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ال�سم  اأح��م��د 
امل��رور وال��دوري��ات ، والعميد عادل 
اإدارة ترخي�س  الغي�س مدير  علي 
الآل���ي���ات وال�����س��ائ��ق��ني وع�����دداً من 
روؤ�ساء الأق�سام والأفرع وال�سباط 
املقدم   ، والأف���راد  ال�سباط  و�سف 

جانب  م��ن  اإع��داده��ا  مت  احتفالية 
امل���رور  خ���دم���ات  م��رك��ز  يف  الإدارة 

والرتخي�س .
  واأك��د نائب القائد العام ل�سرطة 

 ، احليلي  حممد  خليفة  متقاعد 
تقديراً جلهوده التي بذلها طوال 
ترخي�س  اإدارة  يف  ع��م��ل��ه  ف�����رتة 
�سمن   ، وال�������س���ائ���ق���ني  الآل������ي������ات 

راأ�����س اخل��ي��م��ة ب���اأن ال��ت��ق��اع��د لي�س 
نهاية املطاف بل هو نقطة انطالقة 
جديدة لعامل ملئ بالأمل والعطاء 
، متمنياً له كل التوفيق والنجاح ، 

و�سلم نائب قائد عام �سرطة راأ�س 
للمقدم  تقديرية  �سهادة  اخليمة 
م��ت��ق��اع��د خ��ل��ي��ف��ة احل��ي��ل��ي وهدية 
تذكارية تعبراً عن تقدير القيادة 

العامة له .
  ومن جانبه ، اأعرب املقدم متقاعد 
�سكره  ج��زي��ل  ع��ن  احليلي  خليفة 
واعتزازه ل�سعادة نائب القائد العام 
ل�سرطة راأ�س اخليمة وللم�سئولني 
ال�سباط  م��ن  احل�����س��ور  وجل��م��ي��ع 
و�سف ال�سباط والأفراد على هذا 
و�سام  مبثابة  ه  ع��دَّ ال��ذي  التكرمي 
�سيحمله طيلة حياته  على �سدره 
ودلياًل على تقدير القيادة العامة 
لكل اجلهود املبذولة ، متمنياً لهم 
كل التوفيق ومزيداً من النجاحات 
والتاألق يف كافة املجالت ال�سرطية 

والأمنية .

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1907  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �سده/1- جميد ابراهيم قائلي 2- دانا باك للتجارة العامة �س.ذ.م.م 3- م�سيح ر�سول 
ابدار ا�سفهاين 4- بتول مرزا عبداحل�سني فريد 5- من�سور ر�سول ابدار ا�سفهاين 6- �سعيد 
ر�سول ابدار ا�سفهاين 7- علر�سا جواد كاويانى فر 8- حميد جواد كاويانى فر 9-�سركة مادين 
للتجارة ذ.م.م 10- قائلي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بتنفيذ احلكم  بنك �سادرات ايران قد 
ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/406 جتاري كلي ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )7187795( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وباحلاق اتفاقية الت�سوية املوؤرخة 2017/7/12 املرمة بني 
التنفيذي.  وعليه فان  ال�سند  الطرفني مبح�سر اجلل�سة واثبات حمتواها فيه وجعله يف قوة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2019/322  عمايل جزئي 

اىل املدعي عليه/1- طريق ال�سعيد لتجارة املالب�س اجلاهزة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
ب��ان املحكمة حكمت  امل��غ��ازى نعلنكم   امل��غ��ازى حممد  امل��دع��ي/���س��م��اح  ان  الق��ام��ة مب��ا 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2019/7/4  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سماح املغازى 
توؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة  حكمت  امل��غ��ازى  حممد 
للمدعي مبلغ )153851( درهم والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من  املدعي 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4627  عمايل جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  احلرا�سة  خلدمات  ب��اور  1-برايفت   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /عمرو ابراهيم حممد احمد قد 
 29950( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB194003838AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/7/18 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4635  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ت��وت��ال للدعاية والع���الن  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /رمي���ا حممد الح��م��د ع��ج��الين العنزي ق��د اأقام 
 4335( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB193499979AE:ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2019/7/23 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان وويل عهده يت�شلمان ن�شخة من املخطط احل�شري ال�شامل ملدينتي م�شفوت واملنامة 2030
•• عجمان - وام: 

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
واملنامة  املخطط احل�سري ملدينتي م�سفوت  ن�سخة من  التنفيذي  املجل�س 
2030 والتي مت اإعداده من قبل دائرة البلدية والتخطيط واأ�سرف عليه 
كل من الدكتور املهند�س حممد بن عمر املهري املدير التنفيذي لقطاع 
التخطيط  اإدارة  م��دي��ر  ال�سحي  علي  وامل��ه��ن��د���س  التحتية  البنية  تطوير 
احل�سري  املخطط  م�سروع  م��دي��ر  ال�سام�سي  علياء  واملهند�سة  وامل�ساحة 

ملدينتي م�سفوت واملنامة .
واأكد �سموهما اأن دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان اأ�سبحت اليوم منارة 
لالإعالء والت�سييد والهتمام بالبنية التحتية وتقدمي خدمات ذات م�ستوى 
عال من التميز واجلودة من خالل جمموعة مبادرات متكاملة ي�سرف عليها 
واعتزازهما  �سعادتهما  عن  �سموهما  واأع��رب  املوؤهلني.  املواطنني  من  ك��ادر 
باإعداد م�سروع املخطط احل�سري ملدينتي م�سفوت واملنامة 2030 والذي 
يو�سح اخلطوط العري�سة والف�سول الهامة لدفع عجلة التنمية والزدهار 
يف مدينة عجمان ومدنها الأخرى واإح��داث النه�سة املتكاملة وال�ساملة يف 
كل نواحي احلياة ..واأكد �سموهما اأن هذا املخطط �سيكون له الأثر الوا�سح 
على اأهايل المارة. واأو�سح �سموهما اأن قطاع تطوير البنية التحتية يف دائرة 
البلدية والتخطيط يعد من القطاعات املتميزة وقدم الكثر من املخططات 
مل�ساريع حيوية اأ�سهمت ب�سكل كبر يف حتقيق التميز يف جمال تنفيذ البنية 
التحتية لإمارة عجمان كما واكب ب�سكل دائم متطلبات ال�سكان ووقف على 
احتياجاتهم وجعل �سعادتهم حمور عمله وهدفه الدائم كما مل يتوان عن 
مواكبة كل جديد وتفعيل التقنيات احلديثة التي ترتقي بعمله وتدفع عجلة 
اأ�س�س �سحيحة والتي تنعك�س على الإم��ارة ب�سكل  الزده��ار يف الإم��ارة على 
اأو�سع. واأ�ساد �سموهما بدور وجهود القائمني على دائرة البلدية والتخطيط 
اللذين ي�سرفون على و�سع اخلطط املتكاملة لتطوير اإمارة عجمان وتبنيها 
اإىل  اإ�سافة  ال�سامية  اأهدافها  حتقق  التي  املميزة  وامل��ب��ادرات  للم�سروعات 

ا�سرتاتيجيتها  لتحقيق  حتتية  وبنية  واإ�سكان  طرق  م�ساريع  من  تنفذه  ما 
الرامية لإيجاد بيئة م�ستدامة وبنية ع�سرية لبناء م�ستقبل الإمارة .

جاء ذلك عقب ا�ستماع �سموهما من الدكتور املهند�س حممد بن عمر وفريق 
م�سفوت  ملدينتي  احل�سري  املخطط  م�سروع  ح��ول  واف  �سرح  اإىل  العمل 
والتخطيط  البناء  للعمل  م�سرقة  ���س��ورة  ي��ق��دم  وال���ذي   2030 وامل��ن��ام��ة 
ال�سليم لدائرة البلدية والتخطيط وما تتميز به والعاملني فيها من كفاءة 
وجدارة لإمتام مهامها املنوطة بها من خالل الت�سييد واحلفاظ على البيئة 
وحتقيق التنمية امل�ستدامة. وا�ستعر�س فريق العمل من خالل املخططات 
منظومة  لو�سع  والتخطيط  البلدية  دائ���رة  و�سعي  امل�����س��روع  ه��ذا  اأه��م��ي��ة 
اعداد  مت  حيث  عجمان  اإم���ارة  يف  امل�ستدامة  العمرانية  للتنمية  متكاملة 
خمططات ا�سرتاتيجية جديدة وخطط ت�سغيلية ثالثية لكافة مدن الإمارة 
ومن بني هذه املخططات اإعداد املخطط احل�سري ال�سامل ملدينة م�سفوت 
كل  وتوثيق  ور�سد  الثالثية من خالل جمع  الت�سغيلية  واخلطط  واملنامة 
البيانات ودرا�سة التحديات والفر�س وو�سع بدائل تخطيطية و�سيناريوهات 
ربطها  مع  التحتية  والبنية  الطرق  و�سبكات  الأرا���س��ي  ا�ستعمالت  لتوزيع 
ب�سيا�سات وت�سريعات وتطويرها من خالل خمطط �سامل مبا يتنا�سب مع 
وت�سجيع  التنمية  اأولويات  لتحقيق  امل�ستدامة  العمرانية  التنمية  متطلبات 
وخلق  ال�سياحي  القطاع  يف  لال�ستثمار  اجلاذبية  وزي��ادة  ال�سياحية  التنمية 
لالإمارة  املحلي  القت�ساد  تطوير  ي�سهم يف  باملدن مما  فر�س عمل جديدة 
عمل  خطط  وتطوير  جديدة  مناطق  لثالث  تف�سيلية  خمططات  واإع���داد 
ذات نتائج واأهداف وبرامج زمنية مع توزيع لالأدوار وامل�سئوليات وامليزانيات 
مع ت�سجيع ال�سراكة بني القطاع احلكومي واخلا�س. واطلع �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�سمو 
ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي 
اإىل تفعيل  الدائرة من خالله  وال��ذي تطمح  امل�سروع  واأه��داف  اأهمية  على 
بهدف  املختلفة  والأن�سطة  الأولوية  ذات  امل�سروعات  وتنفيذ  لتحديد  منهج 
خلق مدينة قادرة على ال�ستدامة يف مواجهة الظروف املتغرة وا�ستحداث 
با�سرتاتيجية  اخل��روج  و�سمان  للمدينة  امل�ستدامة  التنمية  لتحقيق  اأدوات 

و�سركاء  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  و�سعها  يف  ي�����س��ارك  للتطبيق  قابلة  عملية 
وح�سن  املقرتحة  امل�ستقبلية  ب��ال��روؤي��ة  الل��ت��زام  ل�سمان  باملدينة  التنمية 
لتمويل  الالزمة  املالية  امل��وارد  وحتديد  املتاحة  الطبيعية  امل��وارد  ا�ستغالل 
ت�ساهم  التي  للدرا�سة  التف�سيلية  املخرجات  اإىل  بالإ�سافة  التنفيذ  عملية 
نبذة  ل�سموهما  العمل  ف��ري��ق  وق���دم  املدينة?.?  ع��م��ران  واإدارة  تنمية  يف 
م�سفوت  ملدينتي  ال�سامل  احل�سري  املخطط  مب�سروع  العمل  مراحل  على 
الت�سغيلية  واخلطط   2030 والنقل  للطرق  ال�سامل  واملخطط  واملنامة 
الفهم  مع  للمدينة  ذكيا  من��وا  تعك�س  متكاملة  مبخططات  حلول  لتقدمي 
الكامل لكل التحديات والفر�س املمكنة لها واإعداد درا�سة ا�سرتاتيجية لها 
وتوقعات اقت�سادية موؤثرة على التمدد العمراين للمنامة وم�سفوت لو�سع 
ت�سور واقعي للزيادة يف النمو ال�سكاين للربط ال�سرتاتيجي لالإمارة. واأكد 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س  النعيمي  را�سد بن حميد  ال�سيخ 
اإم��ارة عجمان وتطويرهما واجب  اأج��زاء من  واملنامة  اأن مدينتي م�سفوت 
اأن م�سروع املخطط احل�سري ال�سامل ملدينتي م�سفوت  علينا جميعا وبني 
اأهم امل�ساريع التي �ستعكف الدائرة على اإجن��ازه خالل  2030 هو  واملنامة 
الفرتة املقبلة فهو يهدف لو�سع اإطار تخطيطي للتطور والنمو العمراين 
امل�ستدام يف املناطق غر احل�سرية كما و�سي�سع اأف�سل البدائل التخطيطية 
القائمة  التحديات  ملواجهة  و�سرنو  حاليا  القائمة  احل�سرية  للمناطق 
خمطط  تت�سمن  والتي  متكاملة  مبخططات  احللول  بدائل  كل  رب��ط  مع 
امل�ساريع  وخمطط  املتاحة  املوا�سالت  وبدائل  النقل  واأن���واع  الطرق  �سبكة 
العقارية والتطويرية وخمطط ال�ستعمالت واأنواعها مع و�سع ا�سرتاطات 
املقرتحة  اأو  احلالية  �سواء  ال�ستعمالت  بتلك  للتحكم  واآليات  وت�سنيفات 
املتكاملة واملكملة للمناطق احل�سرية احلالية  املرافق  بالإ�سافة ملخططات 
را�سد  ال�سيخ  وقال  عالية،  بكفاءة  وتوزيعها  ال�ستدامة  لتاأكيد  وامل�ستقبلية 
بن حميد النعيمي اإن مراحل العمل بامل�سروع بداأت بجمع وحتليل البيانات 
الالزمة لدرا�سة الو�سع احلايل والبناء على نتائجها وعقد حلقات وور�س 
يف  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  والحت��ادي��ة  احلكومية  اجلهات  مع  نقا�سية 
الإمارة وعملنا بعد ذلك على اإيجاد بنية موا�سالت اآمنة وع�سرية وم�سممة 

وفقاً لأحدث املعاير املتبعة يف الأمن وال�سالمة بالإ�سافة ل�ستخدام اأحدث 
التقنيات والتطبيقات الذكية يف جمال الطرق لربط املدينتني مبا حولهما 

وبكافة اإمارات الدولة مبا ي�سهم يف تغذية ع�سب النقل بحيوية.
من ناحيته قال الدكتور حممد بن عمر املهري املدير التنفيذي لقطاع 
وبتوجيهات  بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  اإن  التحتية  البنية  تطوير 
على  حتر�س  ال��دائ��رة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  را�سد  ال�سيخ  من  مبا�سرة 
تلبية احتياجات كل مواطن ومقيم وزائر لإمارة عجمان ون�سعى جاهدين 
لإيجاد بنية ع�سرية واقت�ساد اأخ�سر وبيئة مثالية للعي�س الآمن والرغيد 
عجمان  ملدينة   2030 احل�سري  املخطط  اإع���داد  على  عملنا  عليه  وب��ن��اًء 

واأمتمنا العمل باإعداد املخطط احل�سري مل�سفوت واملنامة.
اأن  وامل�ساحة  التخطيط  ادارة  مدير  ال�سحي  اهلل  م��ال  علي  اأك��د  جانبه  من 
للتنمية  متكاملة  منظومة  و�سع  على  حر�ست  والتخطيط  البلدية  دائ��رة 
العمرانية امل�ستدامة يف اإمارة عجمان حيث بداأ العمل على م�سروع املخطط 
للطرق  ال�سامل  واملخطط  وامل��ن��ام��ة  م�سفوت  ملدينتي  ال�سامل  احل�سري 
متكاملة  مبخططات  حلول  لتقدمي  الت�سغيلية  واخلطط   2030 والنقل 
والفر�س  التحديات  لكل  الكامل  الفهم  مع  للمدينة  م�ستداما  تعك�س منواً 
املمكنة لها واإعداد درا�سة ا�سرتاتيجية لها وتوقعات اقت�سادية موؤثرة على 
النمو  العمراين للمنامة وم�سفوت لو�سع ت�سور واقعي للزيادة يف  التمدد 

ال�سكاين للربط ال�سرتاتيجي لالإمارة.
وقالت املهند�سة علياء ال�سام�سي مدير م�سروع املخطط احل�ساري ملدينتي 
ا�سرتاتيجية جديدة  باإعداد خمططات  الدائرة قامت  اإن  م�سفوت واملنامة 
املخطط  اإع���داد  بينها  وم��ن  الإم���ارة  م��دن  لكافة  ثالثية  ت�سغيلية  وخطط 
احل�سري ال�سامل ملدينتي م�سفوت واملنامة من خالل جمع ور�سد وتوثيق 
�سعيا  تخطيطية  بدائل  وو�سع  والفر�س  التحديات  ودرا���س��ة  البيانات  كل 
التنمية  ا�سرتاتيجيات  على  والت��ف��اق  التنمية  اأول��وي��ات  وحتديد  لتحقيق 
وت�سجيع التنمية ال�سياحية وزيادة اجلاذبية لال�ستثمار يف القطاع ال�سياحي 
املحلي  القت�ساد  تطوير  يف  ي�سهم  مم��ا  ب��امل��دن  ج��دي��دة  عمل  فر�س  وخلق 

لالإمارة.

ا�صتزراع نباتات بيئية حملية 

هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�ش اخليمة تطلع بلدية دبي على امل�شاحات اخل�شراء 
•• راأ�س اخليمة- الفجر:

اط����ل����ع وف�������د م�����ن ب����ل����دي����ة دب�����ي، 
البيئة  ح��م��اي��ة  هيئة  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
وال��ت��ن��م��ي��ة ب���راأ����س اخل��ي��م��ة  التي 
قامت بها الهيئة يف زيادة امل�ساحات 
اإىل  بالإ�سافة  بالإمارة  اخل�سراء 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  الط����الع 
التي تقوم بتنفيذها الهيئة. التقى 
اإدارة  امل���ك���ون م���ن مم��ث��ل��ي  ال���وف���د 
ال���زراع���ة وال�����ري وم��ك��ت��ب الدعم 
البنية  خدمات  بقطاع  والتطوير 
الدكتور  دب����ي،   ب��ب��ل��دي��ة  التحتية 
العام  املدير  الغي�س  حممد  �سيف 

البيئية  ال����غ����رام����ات  ب���ا����س���ت���ب���دال 
بزراعة اأ�سجار حملية تقوم الهيئة 
اإىل  تطرق  كما  جماناً،  بتوفرها 
املاجنروف  اأ�سجار  زراع��ة  م�سروع 
يف حممية خور املزاحمي مب�ساركة 
خمتلف فئات املجتمع. اإ�سافًة اإىل 
دعم وت�سجيع املمار�سات الزراعية 
املياه  امل�ستدامة عن طريق توفر 
تخفيف  بغر�س  ل��ل��م��زارع  امل��ح��الة 
اجلوفية،  امل���ي���اه  ع��ل��ى  ال�����س��غ��ط 

وت�سجيع الزراعة الع�سوية.
ه����ذا وق����د ت��خ��ل��ل ال���ل���ق���اء عر�س 
الهيئة  ق���ام���ت  ال���ت���ي  ل���ل���م���ب���ادرات 
بتنفيذها يف جمال اأمتتة عمليات 

و اأ�سار د. الغي�س اإىل اأن ما مييز 
ه����ذه امل����ب����ادرة ه���و ت��رك��ي��زه��ا على 
ا�ستزراع نباتات حملية مثل ال�سدر 
بع�س  اإىل جانب  والغاف  وال�سمر 
الأن����واع امل��ه��ددة ب��الن��ق��را���س مثل 
امليز العربي والتني اجلبلي، حيث 
ت�سلحت املبادرة باخلرات املحلية 
غ��ر امل���دون���ة وا���س��ت��خ��ل�����س��ت منها 
الأجيال  لفائدة  والعر  ال��درو���س 
عملية  وا�����س����ت����خ����دام  ال����ق����ادم����ة، 
ت��و���س��ي��ف وت��رق��ي��م الأ���س��ج��ار قبل 
الغطاء  زي���ادة  مت  وق��د  ت�سليمها، 
النباتي مبا يقارب 35000 مرت 

مربع منذ بداية املبادرة.

للهيئة الذي رحب بالزيارة واأ�ساد 
واملعرفة  اخل��رات  تبادل  باأهمية 
العمل  وف��اع��ل��ي��ة  ك���ف���اءة  رف����ع  يف 
البيئي، اإ�سافة اإىل توحيد اجلهود 
الأه�����داف  اإىل حت��ق��ي��ق  ل��ل��و���س��ول 
البيئية  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  وال����روئ 

للدولة.
واأي�سا اطلع الوفد على الأن�سطة 
وامل�����س��اري��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي تقوم 
مبتابعتها اإدارات الهيئة املختلفة. 
وت����رك����ز ال���ن���ق���ا����س ح�����ول م���ب���ادرة 
وكيفية  ���س��ج��رة  وواح������د  امل��ل��ي��ون 
ومتابعة  وت�����س��ره��ا  ت��خ��ط��ي��ط��ه��ا 

نتائجها وخمرجاتها. 

الإج����راءات  اإىل  النظر  لفت  كما   
ال��ه��ي��ئ��ة يف جمال  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال���ت���ي 
ال�سجري  الغطاء  على  املحافظة 
واتخاذها  اجلائر  الحتطاب  من 
لإج�����������راءات م�������س���ددة ل��ل��ح��د من 
بهذه  املرتبطة  ال�سالبة  الظواهر 
نظم  اإىل  وت�����ط�����رق  ال�����ظ�����اه�����رة. 
الزراعة احلديثة وطرق ال�سيطرة 
اإزالة  مثل  الدخيلة،  الأن���واع  على 
وا�ستبدالها  ال���دام���ا����س  اأ����س���ج���ار 
ب����اأ�����س����ج����ار حم���ل���ي���ة، ح���ي���ث متت 
اأ�سجار  م��ن   80% ح���وايل  اإزال����ة 
املرخ�سة  امل��ن�����س��اآت  ال��دام��ا���س م��ن 
الهيئة  وم�����ب�����ادرة  ال���ه���ي���ئ���ة،  م����ن 

تعزيز  ع���ل���ى  اجل���ان���ب���ني  ب���اإت���ف���اق 
التعاون واإمكانية توقيع اتفاقيات 
اإىل  ت��ه��دف  ا�سرتاتيجية  ���س��راك��ة 
والتطلعات  الأه����������داف  حت��ق��ي��ق 

الرقابة البيئية عر مبادرة رقابة 
“طرف”  وتطبيق  بعد  عن  بيئية 
املواد  نقل  �سهاريج  حركة  ملراقبة 
الزيارة  ان��ت��ه��ت  ح��ي��ث  ال�����س��ائ��ل��ة. 

الطرفني  ل��ك��ال  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�ستخدام  حتقيق  اإىل  والرامية 
الأمثل للموارد و�سمان ال�ستدامة 

البيئية. 

تنمية املجتمع و اليوني�شف توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز ثقافة حقوق الطفل
•• دبي-وام:

وقعت هيئة تنمية املجتمع يف دبي 
للطفولة  املتحدة  الأمم  ومنظمة 
اليوني�سف، مذكرة تفاهم لتحديد 
اإطارعمل عام لن�سر وتعزيز ثقافة 
حقوق الطفل يف املجتمع، وتعزيز 
اإمارة  وعي املواطنني واملقيمني يف 
دبي بحقوق الطفل مبا ي�ساهم يف 
اآفاق  وف��ت��ح  اأك���ر  ب�سكل  حمايتها 
اأو�سع مل�ساركة الأطفال يف املدار�س 

واحلياة الجتماعية.
وقع التفاقية يف مقر هيئة تنمية 
�سعادة  م����ن  ك����ل  ب���دب���ي  امل��ج��ت��م��ع 
اأح���م���د ج��ل��ف��ار، م���دي���ر ع����ام هيئة 
امل��ج��ت��م��ع و���س��ع��ادة الطيب  ت��ن��م��ي��ة 
اليوني�سف  م��ن��ظ��م��ة  مم��ث��ل  اآدم، 
و�ستعمل  العربية.  اخلليج  ل���دول 
اجلهتان من خالل هذه التفاقية 
ب�سكل م�سرتك وفق جمموعة من 
الطفل  بحقوق  املتعلقة  امل�����س��ارات 
ن�سر  ع��ل��ى  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ت��رت��ك��ز 

يوؤكد حر�س  الذي  الأم��ر  الدولة، 
القيادة على تهيئة الظروف والبيئة 
ال�سحية واملثالية لتن�سئة الأطفال 
وقدراتهم  م���ه���ارات���ه���م  وت���ط���وي���ر 
املجتمعية  امل�ساركة  ومتكينهم من 
وات���خ���اذ ال����ق����رارات امل��ت��ع��ل��ق��ة بهم 
حمبة  اجتماعية  منظومة  �سمن 
وداع���م���ة، مب���ا ي��وؤ���س�����س جل��ي��ل واٍع 
ومتزن وقادر على قيادة امل�ستقبل. 
تعاوننا  “ي�ساهم  ج��ل��ف��ار:  وق����ال 
من  ال���س��ت��ف��ادة  يف  اليوني�سف  م��ع 
املنظمة الأممية يف الدول  خرات 
والتعرف  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وامل��ج��ت��م��ع��ات 
ع��ل��ى اأف�������س���ل امل���م���ار����س���ات واأجن����ح 
بال�سكل  وم���واءم���ت���ه���ا  ال���ت���ج���ارب 
اأن يكون  املنا�سب ملجتمعنا متوقعا 
ل��ه��ذا ال��ت��ع��اون اأث���ر وا���س��ح يف ن�سر 
وتو�سيع  الطفل  بحقوق  التوعية 
املجتمعية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ذل���ك. م���ن ج��ه��ت��ه قال 
املذكرة  ان  اآدم  ال��ط��ي��ب  ����س���ع���ادة 
التوعية  ب��رام��ج  لدعم  اىل  تهدف 

اليوني�سف يف اأكرث من 190 دولة 
واإق��ل��ي��ًم��ا حل��م��اي��ة وت��ع��زي��ز حقوق 
حت�سني  يف  وباإ�سهاماتها  الأطفال، 
ح��ي��اة الأط���ف���ال وع��ائ��الت��ه��م حول 
حكومة  اأن  اإىل  م�����س��راً  ال���ع���امل، 

املجتمع  يف  الطفل  ح��ق��وق  ثقافة 
ودعم  حمايتها  وتعزيز  وت�سجيع 

برامج توعية ومتكني الأطفال.
بالدور  جلفار  اأحمد  �سعادة  واأ�ساد 
ب���ه منظمة  ت���ق���وم  ال�����ذي  ال����رائ����د 

دول�����ة الإم���������ارات م��ن��ح��ت اأول���وي���ة 
خ��ا���س��ة حل��ق��وق ال��ط��ف��ل، وط���ورت 
الت�سريعات والقوانني املنظمة لها 
التفاقيات  جمموعة  اإىل  لت�ساف 
العاملية بهذا ال�ساأن التي تلتزم بها 

واأ�سرهم.  الأط��ف��ال  رف���اه  وت��ع��زي��ز 
�سيتعاون  الت���ف���اق���ي���ة  ومب���وج���ب 
توعوية  ور�س  تنظيم  الطرفان يف 
ون�����دوات وح��ل��ق��ات درا���س��ي��ة تتعلق 
بحقوق الطفل والقوانني املنظمة 
اليوني�سف  ����س���ت���وف���ر  ك���م���ا  ل����ه����ا، 
والأن�سطة  للرامج  املعريف  الدعم 
هيئة  وك����ان����ت  ب����ذل����ك.  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اأطلقت  قد  دب��ي  املجتمع يف  تنمية 

ب���ح���ق���وق ال���ط���ف���ل يف امل�����دار������س يف 
اإط������ار اح���ت���ف���الت ال���ع���امل مب���رور 
اتفاقية  ����س���دور  ع��ل��ى  ���س��ن��ة   30
جهود  م���ث���م���ن���ا  ال����ط����ف����ل  ح����ق����وق 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة لإم�������ارة دبي 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ودول���ة 
والأمومة”  ال��ط��ف��ول��ة  جم���ال  يف 
املجتمع  تنمية  هيئة  دور  وم��ق��درا 
الطفل  ح��م��اي��ة  جم����ال  يف  ب���دب���ي 

خ����الل ���س��ه��ر ي��ون��ي��و ح��م��ل��ة “من 
الطفل  ب��ح��ق��وق  للتوعية  حقي” 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��ي��ون��ي�����س��ف حيث 
العام  نهاية  حتى  احلملة  ت�ستمر 
رئي�سي  ب�سكل  وت�ستهدف  اجل��اري 
املدرا�س  ومعلمي  الأم����ور  اأول���ي���اء 
يف  الجتماعيني  والخت�سا�سيني 
احلكومية  دب���ي  م��دار���س  خمتلف 

واخلا�سة.

وفد جائزة حمدان الطبية يعزي يف 
وفاة وزير ال�شحة الكويتي الأ�شبق

•• الكويت -وام:

بتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
املالية رئي�س هيئة �سحة دبي قدم وفد من جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل 
مكتوم للعلوم الطبية واجب العزاء لأ�سرة املغفور له الدكتور عبد الرحمن 
ووزير  الكويت  بدولة  الطبية  للعلوم  الإ�سالمية  املنظمة  رئي�س  العو�سي 
اأحمد  الدكتور  �سعادة  �سم كال من  ال��ذي   - الوفد  الأ�سبق. وعر  ال�سحة 
املدير  �سوقات  بن  اهلل  عبد  و�سعادة  اجلائزة  اأمناء  جمل�س  ع�سو  الها�سمي 
الفقيد،  لأ�سرة  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س  عن   - للجائزة  التنفيذي 

�سائال اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.

جلنة بكل  للطلبة  احتياطية  تذاكر   5
امتحانات الإعادة الكرتونية والنتائج الأحد املقبل

•• دبي - حم�شن را�شد

بداأت اأم�س امتحانات الإعادة لطلبة ال�سف الثاين ع�سر مب�ساريه العام 
الكرتونياً  تاأديتها  مت  التي  امتحاناتهم  الطلبة  ا�ستهل  حيث  واملتقدم، 

على ثالثة فرتات يف اليوم الواحد بامتحان الريا�سيات.
اللغة  امتحان  الثانية  الفرتة  يف  واملتقدم  العام  امل�سارين  طلبة  واأدى 
العربية، بينما اأدوا يف الفرتة الثالثة امتحان مادة الرتبية ال�سالمية، 

و�سط ارتياح عام من م�ستوى المتحانات.
اختباريتني  تنفيذ جل�ستني  باإمكانية  اللجان  ال��وزارة ملديري  و�سمحت 
لنف�س املادة يف حال زيادة عدد الطلبة احلا�سرين لأداء المتحان وكان 

عددهم اأكر من عدد الأجهزة املتوفرة يف خمترات احلا�سوب.
الأحياء  امتحان  لأداء  العام  امل�سار  طلبة  اليوم  يتقدم  اأن  املقرر  وم��ن 
نف�س  املتقدم يف  امل�سار  ي��وؤدي طلبة  بينما  الأوىل،  الفرتة  والكيمياء يف 
الفرتة امتحان الكيمياء فقط، على اأن يوؤدون يف الفرتة الثانية امتحان 

اللغة الجنليزية ويف الفرتة الثالثة امتحان الدرا�سات الجتماعية.
امتحان  اأدائهم  بعد  اخلمي�س  غ��داً  الإع��ادة  امتحانات  الطلبة  ويختتم 
الفيزياء يف الفرتة الأوىل وامتحان العلوم ال�سحية يف الفرتة الثانية، 

ليتم اإعالن النتائج الأحد املقبل يف حال عدم وجود اأي مانع تقني.
ووج��ه��ت اأم�����س وزارة ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ع��ل��ى م��دي��ري م��راك��ز جلان 
تذاكر  خم�س  ا�سافت  باأنها  ع�سر  الثاين  ل�سفوف  الإع���ادة   امتحانات 

احتياطية يف كل جلنة و لكل �سف ولكل مادة ، م�سرتطة ا�ستخدامها 
عند ال�سرورة فقط.

المتحان  اأداء  من  متكنهم  �سرية  ارقاماً  الطلبة  التذاكر  تلك  ومتنح 
اللكرتوين من اأي جلنة، وحددت الوزارة احلالت التي ت�ستخدم فيها 
تلك التذاكر، وذلك كح�سور الطالب اإىل جلنة المتحان ومل يكن له 

بطاقة، اأو ح�سر يف مركز امتحانات غر الذي مت توزيعه فيه.
واأ�سارت الوزارة اإىل اأنه يف حال ا�ستخدام التذاكر الحتياطية لبد من 
ورقم  كاماًل  الإ���س��م  يف  واملتمثلة  عليها  الطالب  بيانات  كتابة  م��راع��اة 
الطالب ورقم هويته، ومن ثم جمع تلك التذاكر واإر�سالها  عر الريد 

اللكرتونيي لتحديث البيانت يف النظام. 
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اأخبـار الإمـارات
اإعالمية انتخابات ا�شت�شاري ال�شارقة تناق�ش خططها وحت�شرياتها

•• ال�شارقة -وام:

ال�ست�ساري  املجل�س  لنتخابات  الإعالمية  اللجنة  ناق�ست 
املكتب  مبقر  الأول  اأم�س  اجتماعها  خ��الل  ال�سارقة  لإم��ارة 
الإعالمي حلكومة ال�سارقة اآلية العمل وال�ستعدادات لإدارة 
بح�سور  وذل���ك  النتخابية  امل��ق��ار  يف  الإع��الم��ي��ة  التغطية 

اأع�سائها ومدراء الإعالم يف بلديات ال�سارقة .
خ��ل��ف ع�سو  ���س��ع��ادة حم��م��د ح�سن  اللجنة  اج��ت��م��اع  ت��راأ���س 
اللجنة العليا لنتخابات املجل�س ال�ست�ساري لإمارة ال�سارقة 
ل���الإذاع���ة وال��ت��ل��ف��زي��ون بح�سور  ال�����س��ارق��ة  م��دي��ر ع���ام هيئة 
اأع�ساء اللجنة وهم �سعادة طارق �سعيد عالي مدير املكتب 

اإدارة  مدير  احلمادي  وح�سة  ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي 
ال�سارقة  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  يف  احلكومي  الت�سال 
هيئة  م��ن  احل��م��ادي  علي  وفي�سل  �سندل  يو�سف  وفاطمة 
الأمانة  من  ال�سيوي  واإ�سالم  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سارقة 
عبد  وفي�سل  ال�سارقة  لإم��ارة  ال�ست�ساري  للمجل�س  العامة 

الهادي من مدينة ال�سارقة لالإعالم “ �سم�س » .
واأكد �سعادة حممد خلف حر�س اللجنة على العمل بيد واحدة 
التن�سيق  وا�ستمرار  ال�سارقة  بلديات  يف  الإع��الم  م��دراء  مع 
الإعالمية  التغطية  عملية  ت�سهيل  يف  ي�سهم  مبا  والتعاون 
ويتوافق مع اأهمية املرحلة تنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�س����و املج�����ل�س 

الأع����لى ح�����اكم ال�س����ارقة، م��عربا عن تقديره جلهود مدراء 
الإع����الم يف بلديات اإمارة ال�سارقة ودورهم املهم يف العملية 

النتخابية ون�سر التوعية الإعالمية باأهميتها.
وناق�س الجتماع اأبرز الحتياجات وا�ستعداداتهم وخططهم 
النتخابية  للعملية  املثلى  الإع��الم��ي��ة  التغطية  ت��وف��ر  يف 
عر خمتلف منافذ و�سائل الإع��الم مع اق��رتاب موعد بدء 

العملية النتخابية.
كما جرى توزيع مهام مدراء الإعالم يف كل من دائرة �سوؤون 
وخورفكان  ال�سارقة  مدينة  وب��ل��دي��ات  وال��زراع��ة  البلديات 
والبطايح  وامل����دام  ومليحة  وال��ذي��د  احل�����س��ن  ودب���ا  وك��ل��ب��اء 

واحلمرية.

نهيان بن مبارك: الإمارات بقيادتها و�شعبها تبذل جهودا خمل�شة لكي ي�شبح الت�شامح اأ�شلوب حياة للجميع

ا�سبوعني هما  م��دى  على  ال��ع��رب، 
مدربني  وب�سحبة  الرنامج،  مدة 
لتدري�س  ج��ي��د  ب�����س��ك��ل  م���وؤه���ل���ني 
املمار�سة  باأ�سلوب  العربية  العربية 
ميثل اطالقا حقيقيا مللكات هوؤلء 
الطالب كي ي�ستوعبوا جمال اللغة 

العربية، وينطقوا بها ب�سهولة.
ول��ف��ت م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
منذ  الإم����������ارات  اأن  اإىل  م����ب����ارك 
تاأ�سي�سها على يد املغفور له ال�سيخ 
 “ ن���ه���ي���ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب����ن  زاي������د 
بقيمها  “ ع��رف��ت  ث���راه  اهلل  طيب 
والتعاي�س  الت�سامح  تعتمد  ال��ت��ي 
باجلميع  ف��رح��ب��ت  ل���ه���ا،  ا���س��ا���س��ا 
وح�ساراتهم  ثقافاتهم  مبختلف 
البيئة  لهم  وف��رت  كما  واأدي��ان��ه��م، 
فيه  ملا  والتعاي�س  للتعاون  املثالية 

بالعربية،  الناطقني  زمالئهم من 
فريق  اأع����ده  م��ت��ك��ام��ل  وف���ق منهج 
الإم����ارات  جامعة  م��ن  متخ�س�س 

وفق معاير اأكادميية رفيعة.
الت�سامح  لغة  “ العربية  اأن  واأك��د 
العربية  اللغة  ن�سر  اإىل  “ تهدف 
ب��غ��ره��ا، وتوفر  ال��ن��اط��ق��ني  ب��ني 
اللغة  بني  للتعاي�س  منا�سبة  بيئة 
ال����ع����رب����ي����ة والأط��������ف��������ال وط�����الب 
امل������دار�������س اخل����ا�����س����ة م�����ن خ���الل 
ا���س��ل��وب ���س��ي��ق ي��ح��ب��ب ال��ط��ل��ب��ة يف 
ذائقتهم،  اإىل  وي���ق���رب���ه���ا  ال���ل���غ���ة 
الفنون  مهارات  تنمية  اإىل  اإ�سافة 
والتمثيل  وامل���ح���ادث���ة  وال��ت��ل��وي��ن 
والأل���ع���اب ل���دى الأط���ف���ال، ودمج 
امل��واط��ن��ني م��ع الطالب  ال��ط��الب 
�سيفية  اأن�������س���ط���ة  يف  الأج������ان������ب 

لالإمارات،  �سمة  وال��ت��ن��وع  للحياة 
وبذلوا جهودا خمل�سة لدعم هذه 

القيم الغالية.
بن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  واأو���س��ح 
تركز  الت�سامح  وزارة  اأن  م��ب��ارك 
اأن�سطتها يف الفرتة ال�سيفية على 
قيم  لغر�س  املدار�س،وذلك  طالب 
الت�سامح والتعاي�س وقبول الآخر، 
تفرقة  دون  والتعاون بني اجلميع 
اأو  ال���ع���رق  اأو  ال���ل���ون  ا���س��ا���س  ع��ل��ى 
الدين اأو اجلن�سية اأو اللغة، بحيث 
املرحلة  ه���ذه  يف  ال��ط��الب  يتمكن 
ال�سنية من ا�ستيعاب قيم ومظاهر 
الإماراتي  املجتمع  داخل  الت�سامح 
قول  وممار�ستها  فئاته،  مبختلف 
وفعال يف نطاق مدار�سهم واأ�سرهم 
ي�سمن  املحلية، مبا  وجمتمعاتهم 

وتطور  ل���ل���م���ب���ادرة  ا���س��ت��ي��ع��اب��ه��م 
م�ستواهم باللغة العربية.

وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
مبارك اإن املبادرة تركز على تعليم 
بغرها  للناطقني  العربية  اللغة 
م���ن الأط����ف����ال وط�����الب امل���دار����س 
فكرة  ي��ت��ب��ن��ى  م��ب��ت��ك��ر  ب���ا����س���ل���وب 
طالب  دم��ج  طريق  ع��ن  املمار�سة، 
اأن�سطة  عرب مع طالب اأجانب يف 
فنية وثقافية وترفيهية متكن غر 
التعرف  م��ن  بالعربية  الناطقني 
ع���ل���ى ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ع����ر هذه 
املدربون  ي��ق��وم  بحيث  الأن�����س��ط��ة، 
امل��ت��خ�����س�����س��ون مب�����س��اع��دت��ه��م على 
الكلمات  لبع�س  ال�سحيح  النطق 
خالل  من  معانيها  على  والتعرف 
ال�������س���ور وال���ر����س���م والأل�����ع�����اب مع 

يحيط  بيئة  يف  اجلميع،  م�سلحة 
الآخ��ر، وعلى  الت�سامح وقبول  بها 
درب الوالد املوؤ�س�س �سارت قيادتنا 
ذلك  ويظهر  ب��ع��ده،  م��ن  الر�سيدة 
جليا يف توجيهات واأعمال �ساحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
ال�سمو  و����س���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
واأ�سحاب  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
املجل�س  اأع�����س��اء  ال�����س��ي��وخ  ال�����س��م��و 
الأع���ل���ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم�����ارات 
منهجا  الت�سامح  اعتمدوا  ال��ذي��ن 

ممار�سة  م����ن  مت��ك��ن��ه��م  م��ت��ن��وع��ة 
لغة  باعتبارها  معا  العربية  اللغة 

الت�سامح والتوا�سل.
واأ�ساد معاليه بالتعاون القائم بني 
الإمارات  وجامعة  الت�سامح  وزارة 
اأثمر  وامل���دار����س اخل��ا���س��ة وال����ذي 
ع�����دد كبر  ع����دي����دة يف  جن����اح����ات 
مبادرة  �سيما  ول  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
الت�سامح،  ل���غ���ة  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود ال��ف��ري��ق ال����ذي قام 
بالتخطيط والتنفيذ لهذه املبادرة 
ا�ستهداف  اأن  اإىل  م�سرا  املبتكرة، 
باملدار�س  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ط���الب 
يرتكز على ق��درة الطالب يف هذه 
ا�ستيعاب  ع��ل��ى  ال�����س��ن��ي��ة  امل��رح��ل��ة 
العربية  للغة  الب�سيطة  امل��ف��ردات 
وال��ت��ح��دث ب��ه��ا م���ع اأق���ران���ه���م من 

•• العني-وام:

����س���ارك م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
اأم�س الأول طالب املدار�س اخلا�سة 
بالعربية  ال��ن��اط��ق��ني  م��ن  ب��ال��ع��ني 
وغ�����ر ال���ن���اط���ق���ني يف م�����ب�����ادرة “ 
اللغة العربية لغة الت�سامح “ التي 
بالتعاون  الت�سامح  وزارة  اأطلقتها 
م���ع ج��ام��ع��ة الإم�������ارات وع����دد من 
العني،  مبدينة  اخلا�سة  امل��دار���س 
لتكون هذه املبادرة واحدة من اأهم 

الأن�سطة ال�سيفية باملدار�س.
�سعيد  م���ع���ايل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ح�����س��ر 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  غ��ب��ا���س  اأح���م���د 
عفراء  و�سعادة  الإم���ارات،  جلامعة 
والدكتور  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سابري 
جامعة  م����دي����ر  ال���ب���ي���ل���ي  حم���م���د 
الم������ارات ون�����ورة ال��ك��وي��ت��ي مدير 
امل�ستمر  التعليم  مبركز  التطوير 
وال���دك���ت���ور اب��راه��ي��م حم��م��د على 
رئي�س وحدة برامج اللغة العربية 
وامل�سرف على مبادرة العربية لغة 
نائب  الب�ستكي  الت�سامح،واأحمد 
امل���دي���ر ال���ع���ام مل����دار�����س الم������ارات 
وزارة  قيادات  من  وع��دد  الوطنية، 

الت�سامح.
بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  وا�ستمع 
حول  ���س��رح  اإىل  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
تنفيذها  واآل���ي���ة  امل���ب���ادرة  اأه�����داف 
كما  منها،  الطلبة  ا�ستفادة  ومدى 
الطلبة  م��ع  ح���وارا  اأج���رى معاليه 
مدى  خالله  م��ن  مل�س  امل�ساركني، 

الإم����ارات����ي����ة  ب��ق��ي��م��ن��ا  ن�������س���ل  اأن 
الأ�سيلة ويف القلب منها الت�سامح 
املواطنني  املقبلة من  الأجيال  اإىل 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى اأر������س الإم������ارات 

الغالية.
م����ب����اردة  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ�������س������اف 
ميكن  الت�سامح”  لغة  “العربية 
بكافة  وت���ع���م���ي���م���ه���ا  ت����ط����وي����ره����ا 
املقبلة،  املرحلة  يف  الدولة  اإم��ارات 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اأح���د الن�����س��ط��ة املهمة 
خمتلف  م��ن  لالأطفال  تتيح  التي 
اجل���ن�������س���ي���ات مم���ار����س���ة الأل����ع����اب 
والأن�������س���ط���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ع���ا، مبا 
على  التعرف  من  منهم  كل  ميكن 
الختالف  واح���رتام  الخ��ر  ثقافة 
واتاحة  للجميع،  وامل��ع��ريف  الثقايف 
الناطقني  غ���ر  ل��ل��ط��الب  امل���ج���ال 
باأ�سلوب  عليها  للتعرف  بالعربية 
�سهل ومب�سط ومبتكر، لأنه يعتمد 
على املمار�سة والألعاب، بعيدا عن 

اأ�سلوب التلقني التقليدي.
من جانبه ا�ساد معايل �سعيد اأحمد 
غ��ب��ا���س ال��رئ��ي�����س الأع��ل��ى جلامعة 
الإم�����ارات ب��اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة التي 
تبلها وزارة الت�سامح يف جمال ن�سر 
قيم التعاي�س واحرتام الآخر وابراز 
�سورة الإمارات كمثال للت�سامح يف 
ال�سراكة  مثمنا  وال��ع��امل،  املنطقة 
ال�سرتاتيجية بني وزارة الت�سامح 
اثمرت  وال��ت��ي  الم����ارات،  وجامعة 
وامل�سروعات  امل��ب��ادرات  من  العديد 
املدار�س  ط��الب  ل�سالح  الناجحة 

واجلامعات واملجتمع ب�سكل عام.

قرقا�ش يلتقي �شفري الحتاد الأوروبي
•• اأبوظبي - وام: 

التقى م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد 
قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية 
رئي�س  ف��ون��دي  باتري�سيو  ���س��ع��ادة  ام�����س 
ل���دى الدولة  ب��ع��ث��ة الحت�����اد الأوروب�������ي 
مب��ن��ا���س��ب��ة ان���ت���ه���اء ف����رتة ع��م��ل��ه. واأك����د 
م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ق��رق��ا���س - خالل 
ال��ل��ق��اء ال���ذي ع��ق��د يف دي����وان ع���ام وزارة 
 - باأبوظبي  الدويل  والتعاون  اخلارجية 
العالقات  تعزيز  على  الإم����ارات  حر�س 
مع الحت��اد الأوروب��ي يف �ستى املجالت. 
اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  و�سكر 
م�ساهمة ال�سفر فوندي يف تطوير هذه 
الثنائي قدما  العالقة والدفع بالتعاون 

خالل فرتة عمله يف الدولة.

جامعة دبي : 1600 طالب وطالبة يوؤدون اختبار »الأم�شات« 
•• دبي-الفجر:

بداأت جامعة دبي يف تنظيم اختبارات “الأم�سات” مبقرها الرئي�س يف مدينة 
الأكادميية وذلك بعد اختيار وزارة الرتبية والتعليم للجامعة لتكون  دبي 

مركزا لتنظيم الختبارات يف املدينة الأكادميية.
وبلغ اإجمايل عدد من اأدوا الختبارات يف اجلامعة حتى بداية يوليو احلايل 
يوؤدون  من  عدد  اإجمايل  ي�سل  اأن  املتوقع  ومن  وطالبة  طالب   1600
الختبارات يف اجلامعة اإىل حوايل 10 اآلف طالب وطالبة حتى نهاية العام 

احلايل وخا�سة بعد ظهور نتائج امتحانات الثانوية العامة يف الدولة.
يتم  وال���ذي  بها  الخ��ت��ب��ار  لأداء  اجلامعة  الطلبة  م��ن  العديد  اخ��ت��ار  وق��د   
والتي  واملتطورة  احلديثة  املقرات  من  اجلامعة  مقر  لأن  نظرا  الكرتونيا 

ت�سم العديد من املخترات املجهزة مبئات احلا�سبات الآلية.
ونوه الدكتور عي�سى الب�ستكي رئي�س اجلامعة باأهمية هذا الختبار ودوره 
التعليم  واحل��ف��اظ على ج��ودة  ال��دول��ة  ال��ع��ايل يف  التعليم  رف��ع م�ستوى  يف 
تطور  لقيا�س  احلقيقي  املعريف  ال�سرح  ت��زال  وم��ا  كانت  التي  اجلامعات  يف 

ال�سعوب وم�ستقبل الأجيال.
ولفت اإىل اأن اختبار “الأم�سات” ي�ساعد وزارة الرتبية والتعليم على تقييم 
املنا�سبة لتح�سني نظام  املدار�س يف الدولة وي�ساهم يف اتخاذ القرارات  اأداء 

التعليم.
املجالت  يف  التعليم  يختاروا  اأن  اجلامعات  لدخول  املوؤهلني  الطلبة  ودع��ا 
العلمية واملرتبطة بالتقنيات احلديثة ول�سيما جمال الذكاء ال�سطناعي 
الذي �ستطرحه اجلامعة �سمن براجمها احلديثة كاأول ماج�ستر يف ال�سرق 

الأو�سط خالل �سبتمر من العام املقبل.
واعترت �سارة �سليمانوفا امل�سرفة على امتحانات “الأم�سات” يف جامعة دبي 
ان املبنى احلديث والذكي وال�سديق للبيئة وجتهيزاته املتطورة �ساهمت اىل 
حد كبر يف تاأمني الأج��واء املنا�سبة لطلبة الأم�سات الذين يتوافدون اىل 

جامعة دبي من كافة املدار�س اخلا�سة والر�سمية يف الدولة. 
املعاير  على  مبني  الكرتوين  اختبار  “الأم�سات” هو  اختبار  اأن  اإىل  ي�سار 
على  الطلبة  ح�سول  �سمان  الرئي�س  وه��دف��ه  الإم�����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 

املعلومات واملهارات الالزمة للم�ساركة يف املجتمع القت�سادي املعريف.   

ميثاء ال�شام�شي تبحث العالقات الثنائية مع ال�شفري املوريتاين 

مدير عام حماكم دبي يلتقي باملوظفني اجلدد خالل عام 2019

•• اأبوظبي - وام:

بحثت معايل الدكتورة ميثاء بنت 
�سامل ال�سام�سي وزيرة دولة خالل 
الهيبة  حممد  ���س��ع��ادة  ا�ستقبالها 
الإ�سالمية  اجل���م���ه���وري���ة  ���س��ف��ر 
العالقات  الدولة  لدى  املوريتانية 
الأخ��وي��ة وال��وط��ي��دة ب��ني البلدين 

ال�سقيقني و�سبل تعزيزها.
ورحبت معاليها يف بداية اللقاء - 
الذي ياأتي يف اإطار توثيق العالقات 
بني البلدين ال�سقيقني - بال�سفر 
التوفيق  كل  له  ومتنت  املوريتاين 
يف مهام عمله يف الدولة، موؤكدة اأن 
حتر�س  بالدولة  الر�سيدة  القيادة 
على دعم هذه العالقات وتعزيزها 
ا�ستعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ����الل  ومت   .
بني  والوطيدة  الأخوية  العالقات 
خالل  من  دعمها  و�سبل  البلدين 
خا�سة  واخل��رات  التجارب  تبادل 

يف جمال املراأة والأ�سرة.
معايل  اأ�����س����ارت  الط������ار  ه����ذا  ويف 

•• دبي-الفجر:

التقى �سعادة طار�س عيد املن�سوري مدير عام حماكم دبي املوظفني اجلدد 
املجتمع،  يف  الفعال  التوا�سل  لتحقيق  ب��ال��دائ��رة  بالعمل  التحقوا  ال��ذي��ن 
مقدماً لهم التهنئة على بدء حياتهم العملية، مو�سحاً اأن هذا اللقاء يهدف 
وخمتلف  ومالحظاتهم  ملقرتحاتهم  لال�ستماع  للموظفني  امل��ج��ال  لفتح 
املو�سوعات التي تخ�س جمال العمل بالدائرة واإي�سالها اإىل الإدارة العليا 
مبا�سرة، ومناق�سة العديد من املوا�سيع املتعلقة باأمور العمل يف �سبيل اإيجاد 
بيئة وظيفية متميزة للعمل بالدائرة »للو�سول اإىل حماكم رائدة متميزة 
عاملياً« وحث �سعادته املوظفني اجلدد على اأهمية الإتقان يف اأداء امل�سوؤوليات 

والأعمال الوظيفية اخلا�سة بهم، والهتمام بالعمل واإعطاء عناية ق�سوى 
واأهمية  ال��دائ��رة،  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  م��ن  وامل��راج��ع��ني  للم�ستفيدين 
ومهاراتهم،  قدراتهم  لتطوير  فر�سة  اأي  لنتهاز  دائ��م��اً  بال�سعي  قيامهم 
�سعادته  موجهاً  احلديثة،  التكنلوجيا  ظل  يف  املهارات  من  املزيد  واكت�ساب 
العديد من الن�سائح والإر�سادات للموظفني التي تعينهم على اأداء اأعمالهم 

باأف�سل �سورة ممكنة.
بكل  املجتمع  اأم��ام  للدائرة  �سفراء  يكونوا  اأن  اإىل  املوظفني  �سعادته  ودع��ا 
�سفافية وو�سوح وفقاً لإجراءات وقوانني الدائرة التي حر�ست حماكم دبي 
على تنفيذها وتطبيقها بكل ثقة، كما �سجع املوظفني اجلدد على التحلي 

بروح الإبداع واملبادرة وحب التعلم والطالع.

الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
كافة  امل������راأة يف  يف جم����ال مت��ك��ني 
رعاية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اأدوارهم  وتعزيز  وال�سباب  الأ�سرة 

يف املجتمع.
ت��وج��ه��ت معايل  ال��ل��ق��اء  ويف خ��ت��ام 

�سامل  ب����ن����ت  م����ي����ث����اء  ال�����دك�����ت�����ورة 
الذي  الكبر  الدور  اإىل  ال�سام�سي 
تقوم به �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  الحت����اد  رئي�سة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل���الأم���وم���ة 

الدكتورة ميثاء ال�سام�سي بال�سكر 
زيارته،  على  ال�سفر  ���س��ع��ادة  اإىل 
اآملة يف موا�سلة التعاون امل�سرتك 
ال��ب��ن��اء ب��ني ال��ط��رف��ني مب��ا يحقق 
البلدين  ب��ني  امل�سرتكة  الأه����داف 

ال�سقيقني.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

د���س��ن��ت ه��ي��ئ��ة ال�����س��ح��ة ب���دب���ي ام�س 
العاملي  دبي  ملركز  الإن�سائية  الأعمال 
امتدادا  ���س��ي��ك��ون  ال����ذي  ل��الإخ�����س��اب 
اإجنازاته  يف  احل��ايل  الإخ�ساب  ملركز 
وري��ادت��ه يف ع��الج وب��ح��وث م�سكالت 
العقم وذلك يف خطوة مهمة لل�سراكة 
ب����ني ال���ه���ي���ئ���ة وم�������س���رف الإم���������ارات 

الإ�سالمي.
التي  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
اأب��رم��ه��ا ال��ط��رف��ان مت الت���ف���اق على 
اأعلى  وف�����ق  امل����رك����ز  ت���اأ����س���ي�������س  دع�����م 
و�سمن  الدولية  واملعاير  املوا�سفات 
التي  ال��ط��ب��ي��ة  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احل��دي��ث��ة وتقوم  ت��ع��ززه��ا 
النخب  من  خمتارة  جمموعة  عليها 

والكفاءات الطبية.
اإع������الن ال��ت��د���س��ني م���ن موقع  ج����اء 
يف  حاليا  اجلارية  والإن�ساءات  العمل 
والأطفال  للن�ساء  لطيفة  م�ست�سفى 
وال���ت���ي ك�����س��ف ع��ن��ه��ا م���ع���ايل حميد 
لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد 
ه�سام  �سعادة  بح�سور  بدبي  ال�سحة 
 “ اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ال���ق���ا����س���م 
“ و�سالح اأمني  الإم��ارات الإ�سالمي 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  التنفيذي  الرئي�س 

من قيادات هيئة ال�سحة بدبي.
�سيعتمد  امل���ق���ررة  امل��خ��ط��ط��ات  ووف����ق 
حتتية  بنية  على  تاأ�سي�سه  يف  امل��رك��ز 
بتجهيزات  م���زودة  متقدمة  وتقنية 
وتقنيات هي الأحدث عامليا يف جمال 
الإخ�������س���اب وع�����الج ال��ع��ق��م وزراع�����ة 

الأجنة والأن�سجة واإن�ساج البوي�سات 
وحفظ اأن�سجة املبي�س، كما �سيت�سمن 
املركز يف تكوينه جمموعة من غرف 
الأ�سعة  وغ���رف  امل��ت��ط��ورة  العمليات 
التخ�س�سية  وال��ع��ي��ادات  وامل��خ��ت��رات 
اإىل جانب مركز بحثي لعلوم الأجنة 
املركز  اإ�سهامات  ملوا�سلة  والإخ�ساب 
هذا  يف  العلمية  البحوث  تطوير  يف 

التخ�س�س الدقيق .
وراع���������ت ه���ي���ئ���ة ال�������س���ح���ة ب����دب����ي يف 
معاير  ج���م���ي���ع  امل�����رك�����ز  ت�������س���م���ي���م 
موا�سفات  اإىل  اإ�سافة  اخل�سو�سية 
املباين الع�سرية و�سروط ال�ستدامة 
واأخذت يف العتبار ظروف املتعاملني 
وامل�����راج�����ع�����ني م�����ن داخ��������ل ال����دول����ة 
م�ساحات  وف������رت  ح���ي���ث  وخ���ارج���ه���ا 

رحبة باعثة على الراحة والطماأنينة 
لكبار  وم��داخ��ل خم�س�سة  وال��ت��ف��اوؤل 
مميزة  �سحية  واأجنحة  ال�سخ�سيات 
والإداري����ة  اخلدمية  امل��راف��ق  بجانب 
على  وامل��وزع��ة  الأخ���رى  والرتفيهية 
م�ساحة 7500 مرت مربع وذلك يف 
موقع امل��رك��ز اجل��دي��د امل���الزم ملحيط 
والأطفال  للن�ساء  لطيفة  م�ست�سفى 
ليكون  ب��ع��ن��اي��ة  اخ��ت��ي��اره  وال�����ذي مت 
من�سجماً  وخدماته  الإخ�ساب  مركز 
وتخ�س�سات  خ���دم���ات  ط��ب��ي��ع��ة  م���ع 

امل�ست�سفى.
طابقني  من  اجلديد  املركز  ويتكون 
خارجية  ع��ي��ادات   6 الأر���س��ي  ي�سم 
ت��خ�����س�����س��ي��ة م����ع ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 
اأ�سعة حديثة  و3 غرف  لها  الداعمة 

وخمترا لعلم الأجنة عايل امل�ستوى 
والتقنيات  الأج���ه���زة  ب���اأح���دث  م���زود 
لالأبحاث  وخم���ت���را  الإل���ك���رتون���ي���ة 
التخ�س�سية يف جمال الإخ�ساب اإىل 
جانب غرفتي عمليات وجناح لالإقامة 
غ���رف خا�سة   10 ي�����س��م  ال��ق�����س��رة 
اخلدمات  موا�سفات  ح�سب  م�سممة 
الفندقية ف�سال عن غرف للمعاينة 
و�سيدلية حديثة وخمتر بالإ�سافة 
التخ�س�سية  للعمليات  غرفتني  اإىل 
قدر  والأن�سجة على  الأج��ن��ة  ل��زراع��ة 
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غرف اإفاقة.
خمترا  الأر���س��ي  الطابق  ي�سم  كما 
يدعم  تعليميا  وخم��ت��را  تخ�س�سيا 
البحوث املخرية ذات ال�سلة بتقنية 

اإن�ساج البوي�سات ويحتوي املركز على 
اأحدث خدمات حفظ اأن�سجة املبي�س 
ويتوفر بالطابق الأر�سي اأي�سا مدخل 
يت�سل  ال�سخ�سيات  لكبار  خم�س�س 
بجناح خا�س بالطابق الأول يحتوي 
غ��رف��ت��ني مب��راف��ق��ه��ا اخلدمية،  ع��ل��ى 
مكاتب   9 الأول  الطابق  ي�سم  فيما 
للمركز  الداعمة  الإداري��ة  للخدمات 
وغرفا  �سخ�سا   40 ي�سع  وم�سرحا 
ل��ل�����س��الة وم����راف����ق ���س��ح��ي��ة اأخ����رى 
مزودة  خا�سة  10غرف  ج��ان��ب  اإىل 
الراحة مت ت�سميمها  و�سائل  باأحدث 
على منط غرف الفنادق وهي تراعي 
اأعلى درجات اخل�سو�سية والعالج يف 

الوقت ذاته.
وق�����ال م���ع���ايل ح��م��ي��د ال��ق��ط��ام��ي اإن 

احل����دي����ث وجممل  ب���ب���ن���ائ���ه  امل����رك����ز 
اإم���ك���ان���ي���ات���ه وجت���ه���ي���زات���ه وخ�����رات 
ف��ي��ه �سيكون ه��و الأح���دث  ال��ع��ام��ل��ني 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة ف�����س��ال عن 
املراكز  ملجموعة  مهمة  اإ�سافة  كونه 
ال�سحية العاملية التي متتلكها الهيئة 
الدقيقة،  ال��ط��ب��ي��ة  التخ�س�سات  يف 
التي  املتوالية  النجاحات  اأن  م��وؤك��دا 
يحققها مركز دبي لالإخ�ساب جعلته 

�سرحا طبيا وعلميا .
وقدراته  املركز  اإمكانيات  اإىل  ولفت 
التي �ساعدت اآلف الأ�سر من خمتلف 
ب��ل��دان ال��ع��امل ع��ل��ى اإجن����اب 4790 
ط��ف��ال وط��ف��ل��ة م��ن��ذ ال���ع���ام 1991 
وحتى نهاية يونيو من العام اجلاري 
اإىل ج��ان��ب جن���اح امل���رك���ز م���وؤخ���را يف 

احل�������س���ول ع���ل���ى الع���ت���م���اد ال�����دويل 
منوها   ،“ امل��ا���س��ي��ة  “الفئة  ال��ك��ن��دي 
من  وغرها  النجاحات  ه��ذه  اأن  اإىل 
للمركز  قوية  بنية  متثل  الإجن���ازات 
الذي مت تد�سينه بدعم من  اجلديد 

م�سرف الإمارات الإ�سالمي.
دبي  م����رك����ز  اأن  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����اف 
لالإخ�ساب له الدور املهم واحليوي يف 
تعزيز بناء الأ�سرة واملجتمع كما اأن له 
اإ�سهاماته يف التنمية الب�سرية اإ�سافة 
اإىل دوره الطبي الإن�ساين الذي يقوم 
املتقدمة  ال��ع��الج��ات  م���ن خ���الل  ب���ه 
الأمل  ع��ن  للباحثني  ي��وف��ره��ا  ال��ت��ي 
العالقة  مثمنا  الأط��ف��ال،  اإجن���اب  يف 
ال��ق��وي��ة وال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني هيئة 
ال�����س��ح��ة ب��دب��ي وم�����س��رف الإم�����ارات 

اأحد  امل�سرف  اأن  م��وؤك��دا  الإ���س��الم��ي، 
الوطنية  امل�����س��رف��ي��ة  ال�����س��روح  اأه����م 
والإ�سهامات  الكبر  ال���دور  �ساحب 
املجتمعي  والدعم  التنمية  يف  املميزة 

وخا�سة يف جمال ال�سحة.
اأن م�سرف  ال��ق��ط��ام��ي  م��ع��ايل  وذك���ر 
الإ���س��الم��ي ل يدخر و�سعا  الإم����ارات 
اإىل  الرامية  الهيئة  جهود  تعزيز  يف 
واأنه  اأف�سل  �سحة  مل�ستقبل  الو�سول 
مركز  لإن�ساء  واملهم  املبا�سر  بدعمه 
ع���امل���ي ج���دي���د ل���الإخ�������س���اب ه���و اأم���ر 
اأن  وخا�سة  ب��ه  وتعتز  الهيئة  ت��ق��دره 
املركز اجلديد �سيزيد من قدرات دبي 
التخ�س�سات  اأه��م  اأح��د  التناف�سية يف 
الطبية الدقيقة التي يتنامى الطلب 

على خدماتها يوماً بعد الآخر.
ه�������س���ام عبداهلل  اأع�������رب  م����ن ج��ه��ت��ه 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ����ي���������س  ال����ق����ا�����س����م 
“الإمارات الإ�سالمي” ونائب رئي�س 
جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب لبنك 
الإم������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي ع��ن الفخر 
بدعم مركز دبي لالأمرا�س الن�سائية 
اأهدافه  اإط��ار  يف  اجلديد  والإخ�ساب 
لالأزواج  ال�����س��روري  ال��ع��الج  بتقدمي 
اإىل  لفتا  اأ�سرتهم،  ببناء  ال��راغ��ب��ني 
مع  ان�سجاما  تاأتي  امل�ساهمة  هذه  اأن 
التزام امل�سرف بروؤية �ساحب ال�سمو 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
“رعاه اهلل” يف  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
تر�سيخ مكانة دولة الإم��ارات كوجهة 
يف  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  رائ����دة  ع��امل��ي��ة 

منطقة ال�سرق الأو�سط وخارجها .

•• اأبوظبي -رم�شان عطا:

الرتبوية  خليفة  جل��ائ��زة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  نظمت 
ور���س��ة ع��م��ل ب��ع��ن��وان الإب������داع والب��ت��ك��ار يف تربية 
م��ن املفاهيم ح��ول مراحل  ت��ن��اول��ت ع���دداً  ال��ط��ف��ل، 
للرتبية  اأ���س��ا���س  ك��م��دخ��ل  للطفل  ال��ذه��ن��ي  ال��ن��م��و 
الإب��داع��ي��ة، وتنمية ق���درات الأم��ه��ات والآب����اء على 
املرونة والتجديد يف اأ�ساليب الرتبية والتعامل مع 
الأبناء، وغرها من املحاور، بح�سور جمموعة من 
العاملني يف املدار�س واملخت�سني بال�ساأن الرتبوي . 

وقدمت الور�سة التطبيقية الدكتورة جميلة خاجني 
� م�ست�سار الدرا�سات والبحوث مبوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف اأبوظبي ع�سو اللجنة 
التنفيذية للجائزة، بح�سور اأمل العفيفي الأمني العام جلائزة خليفة الرتبوية، 
على  وتربوية،  وقيادات مدر�سية،  للجائزة،  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  وعدد من 

م�ستوى الدولة . 

الور�سة  ه���ذه  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ع��ف��ي��ف��ي  اأم����ل  واأ����س���ارت 
يتعلق  ح��ي��وي��اً  م��و���س��وع��اً  ت��ت��ن��اول  ال��ت��ي  التطبيقية 
بالإبداع والبتكار يف تربية الطفل خا�سة يف الع�سر 
للتكنولوجيا  م�ستمراً  تزايداً  ي�سهد  ال��ذي  الرقمي 
ب��ذل��ك م��ن تنوع  ي��رت��ب��ط  ال��ي��وم��ي��ة، وم���ا  يف حياتنا 
املعارف والتجارب الرتبوية، التي ينبغي على الآباء 
منها  الأف�سل  لتطبيق  اأمامها  التوقف  والأم��ه��ات 
ال�سحيح  الطريق  على  وو�سعهم  الأب��ن��اء  تربية  يف 

للحياة . 
بعقد  للجائزة  العامة  الأم��ان��ة  اهتمام  اإىل  ولفتت 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وال���ت���ي ت�ستقطب  ال���ور����س  م��ث��ل ه����ذه 
باملجالت  ترتبط  والرتبويني يف حلقات عملية حول حماور  املدر�سية  القيادات 
التاأليف الرتبوي للطفل على م�ستوى  بينها جمال  املطروحة يف اجلائزة ومن 
الدولة والوطن العربي، وهو اأحد املجالت التي ت�سهد اقباًل كبراً من العاملني 
يف امليدان الرتبوي على امل�ساركة فيه وطرح املبادرات يف التاأليف الرتبوي، ومن 

هنا تاأتي اأهمية مثل هذه الور�سة يف ختام عام درا�سي 
يف  كبراً  جهداً  الرتبوية  خليفة  جائزة  فيه  بذلت 
التعليم يف  ت��ط��وي��ر  مل�����س��رة  ن��وع��ي��ة  ا���س��اف��ة  حتقيق 
باملجالت  التعريفي  ال��رن��ام��ج  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة 
العاملني  حتفيز  يف  ر�سالتها  وترجمة  امل��ط��روح��ة، 
وخدمة  والبتكار  الإب���داع  على  الرتبوي  امليدان  يف 

ا�سرتاتيجية تطوير التعليم حملياً وعربياً . 
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا ق���دم���ت ال���دك���ت���ورة ج��م��ي��ل��ة خاجني 
ت����وزع����وا على  ال���ذي���ن  ال���ور����س���ة -  ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
املمار�سات  لأح����دث  ع��م��ل��ي��اً  تطبيقاً   – جم��م��وع��ات 
والبتكار  الإب��داع  مفاهيم  من  تعزز  التي  الرتبوية 

الذي ي�سقل  الإبداعية  يف الرتبية احلديثة للطفل، من خالل مفهوم الرتبية 
التحديات  مواجهة  يف  التميز  من  وا�سعة  اآفاقا  اأمامه  ويفتح  الطفل  �سخ�سية 

املعا�سرة وامل�ستقبلية . 
الإبداعي يف حل  التفكر  الوالدين على  ت�سجيع  اأهمية  اإىل  د. خاجني  واأ�سارت 

للحد  اب��ت��ك��اري��ة  ح��ل��ول  وتطبيق  الأب���ن���اء  م�سكالت 
الأ�ساليب  م��ن  ع��دد  تطوير  وك��ذل��ك  ابتكارها،  م��ن 
ال��رتب��وي��ة والإب���داع���ي���ة، واخ��ت��ب��اره��ا ل���دى الطفل، 
وحت���دي���د الأف����ك����ار ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق م��ن��ه��ا وفقاً 
الفروق  واإدراك  ط��ف��ل،  ل��ك��ل  ال��ذه��ن��ي��ة  للخريطة 
ال���ف���ردي���ة ب���ني الأط����ف����ال وال��ت��ع��ام��ل م���ع ك���ل طفل 
الطرق  من  وغرها  م�ستقلة،  اإبداعية  حالة  ه  بعدِّ
والأ�سرة  ال��وال��دي��ن  على  ينبغي  ال��ت��ي  والأ���س��ال��ي��ب 
اإطار من ا�ست�سراف  ب�سورة عامة التعامل معها يف 
ه��م قادة  ب��ع��دِّ الأط��ف��ال  ل��ه��وؤلء  ال��رتب��وي  امل�ستقبل 
امل�ستقبل .  وت�سمنت الور�سة مناق�سات م�ستفي�سة 
بني املحا�سرة واحل�سور من الرتبويني والقيادات املدر�سية حول �سرورة التكامل 
بني اأدوار املدر�سة والأ�سرة يف تر�سيخ مفهوم الرتبية الإبداعية لدى الطفل منذ 
على  الطفل  اآف��اق  تفتح  بحيث  باملدر�سة  اللتحاق  وقبل  حلياته  الأوىل  املراحل 

امل�ستقبل من خالل روؤى اإبداعية يف الرتبية . 

»تناولت مراحل النمو الذهني للطفل« 

» خليفة الرتبوية « تنظم ور�شة عمل الإبداع والبتكار يف تربية الطفل

•• الفجرية-وام: 

عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
الفجرة، واجب العزاء يف وفاة املغفور لها فاطمة �سبيل الظنحاين 

اأرملة املرحوم كرم جالل الكعبي.
مري�سيد  منطقة  يف  العزاء  جمل�س  زيارته  خالل  �سموه،  واأع��رب 

ب��ال��ف��ج��رة، ع��ن خال�س ت��ع��ازي��ه و���س��ادق م��وا���س��ات��ه لأ���س��رة وذوي 
رحمته،  بوا�سع  يتغمدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ي��اً  الفقيدة، 

وي�سكنها ف�سيح جناته، ويلهم اأهلها وذويها ال�سر وال�سلوان.
الرقباين  ب��ن حممد  �سعيد  م��ع��ايل  ال��ع��زاء  واج���ب  ت��ق��دمي  ح�سر 
�سامل  و�سعادة  الفجرة،  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  اخلا�س  امل�ست�سار 

الزحمي مدير مكتب �سمو ويل عهد الفجرة.

ويل عهد الفجرية يعزي يف وفاة اأرملة 
املرحوم كرم جالل الكعبي

اأمل العفيفي : 
ر�صالة اجلائزة ت�صتهدف 
تعزيز الإبداع والبتكار 
يف التعليم حمليًا وعربيًا

جميلة خاجني : 
تنمية قدرات الآباء 

والأمهات على التجديد 
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احلديثة لالأبناء

تد�شني الأعمال الإن�شائية ملركز دبي العاملي لالإخ�شاب اجلديد

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/1910  تنفيذ جتاري 
ترب  تران�س  �سابقا  �����س.ذ.م.م  للهواتف  ع��ب��داهلل  �سهيل  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
لل�سحن ���س.ذ.م.م حاليا 2- �سهيل عبداهلل ترين 3- نعمت اهلل حممد جمايل 
4-ه��م��اي��ون ج��م��ال خ��رم جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/بنك 
�سادرات ايران - الفرع الرئي�سي  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
بالت�سامن  دره��م   )346274.5( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر  والتكافل اىل طالب 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/2576  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �سده/1- اله�سبة اخل�سراء ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول 
املباين  ل�سيانة  ال��ب��در  التنفيذ/موؤ�س�سة  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اأق����ام  عليك  ق��د  ال بوعميم   ع��ب��داهلل  ع��ب��داهلل �ساحي  ومي��ث��ل��ه:اح��م��د 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )30845.2(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1058  ا�شتئناف جتاري    

�����س.ذ.م.م   ال��ع��ام��ة  للتجارة  اخل�����س��راء  اخل��ط��وط   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / ح�سني بن زريب بن فهد امل�سارير 
احلكم   / ا�ستاأنف  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  الدو�سري 
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت  جزئي  جت��اري   2018/3335 رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
 ch2.E.23 الحد  املوافق 2019/7/14 ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/190  اأمر اأداء

ان  الق��ام��ة مب��ا  اوارات جمهول حم��ل  فيلوريا  1-ان��ال��ني   / امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي/خاند وهيب احمد ال�سوؤايل وميثله:مرمي احمد �سامل م�سلم املحرمي .  
طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/6/12 
بالزام املدعي عليها انالني فيلوريا اوارات بان توؤدي للمدعي خالد وهيب احمد 
ال�سوؤايل مبلغ )4050( درهم والفائدة القانونية 9% �سنويا من تاريخ املطالبة 
يف 2019/3/31 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واربعمائة درهم مقابل 
اليوم  ي��وم من  الأم��ر خ��الل 15  ا�ستئناف من  املحاماة.  ولكم احل��ق يف  اتعاب 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

اط��ل��ع م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ع��ل��ى ���س��ر العمل 
والأعمال الإن�سائية مل�سروعي مبنى 
ال�سارقة  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
للهوية  ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة  وم��ب��ن��ى 
وجه  ح��ي��ث  ال�����س��ارق��ة  يف  واجلن�سية 
امل�سروعني  تنفيذ  ب�سرورة  معاليه 
الذين ت�سرف عليهما الوزارة �سمن 
اجلدول الزمني املعتمد لهما ووفقا 

لأف�سل املوا�سفات العاملية.
مل�سروع  ال��ت��ق��دي��ري��ة  التكلفة  وت��ب��ل��غ 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال����ق����ي����ادة  م��ب��ن��ى 
ومن  دره���م  مليون   167 ال�سارقة 
الثالث  الربع  اإجن��ازه خالل  املتوقع 
الإجناز  ن�سبة  بلغت  حيث   2020
فيما   .. باملائة   31 احلالية  الكلية 
يتكون امل�سروع من ع�سرة مبان ت�سمل 
العمليات  وم��ب��ن��ى  ال��رئ��ي�����س  امل��ب��ن��ى 
التعيني  وم��ب��ن��ى اخل���دم���ات وم��ب��ن��ى 
واأعمال  احلرا�سة  وغ��رف  وامل�سجد 

ال���وزارة  .. يف ح��ني تطبق  خ��ارج��ي��ة 
“م�سروع  م���ب���ادرة  امل�����س��روع  ���س��م��ن 
ا�ستخدام  360” الذي يعتمد على 
ال��واق��ع الف��رتا���س��ي وال��واق��ع املعزز 
باملوقع  الأع����م����ال  ���س��ر  م��ت��اب��ع��ة  يف 
اإ�سافة  بعد  عن  واملراقبة  الإن�سائي 
اإىل ا�ستخدام �سا�سات لعر�س بيانات 
امل�سروع ومراحل اإجنازه لتتبعه عن 

طيار  ب��دون  ط��ائ��رة  وا�ستخدام  بعد 
الإن�ساء  اأع��م��ال  وم��راق��ب��ة  لت�سوير 
خالل  معاليه  وا�ستمع  امل�سروع.  يف 
تفقده م�سروع مبنى القيادة العامة 
ل�����س��رح مف�سل  ال�����س��ارق��ة  ل�����س��رط��ة 
�سمن  امل�ستمر  التدريب  مركز  عن 
امل�سروع والذي يعتر الأول من نوعه 
و�ساهم اإىل الآن يف تدريب اأكرث من 

نقل  بهدف  50 مهند�سا ومهند�سة 
وطلبة  اجل��دد  للمهند�سني  املعرفة 
اجل��ام��ع��ات وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��دجم��ه��م يف 
�سوق العمل حيث اأثنى معاليه على 
ال�سباب  متكني  يف  ودوره����ا  امل��ب��ادرة 
من  ع��ددا  معاليه  والتقى  امل��واط��ن، 
املبادرة  على  اأثنوا  الذين  املتدربني 

وا�ستفادوا منها .

واأك����د م��ع��ايل وزي����ر ت��ط��وي��ر البنية 
ال����وزارة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  التحتية 
ت����رك����ز ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال����س���ت���دام���ة 
والأبنية اخل�سراء �سمن م�ساريعها 
اإذ توا�سل درا�سة وا�ستحداث معاير 
تطبيقها  ب��غ��ي��ة  امل���ج���ال  يف  م��ب��ت��ك��رة 
على م�ساريعها ودعم روؤية الإمارات 

.  2021

ك��م��ا ت��ف��ق��د م��ع��ايل ال��ن��ع��ي��م��ي خالل 
الهيئة  م��ب��ن��ى  امل���ي���دان���ي���ة  ج���ول���ت���ه 
الحتادية للهوية واجلن�سية املتوقع 
العامل  الثالث من  الربع  اجن��ازه يف 
الإجناز  ن�سبة  بلغت  حيث  اجل���اري 
خالله  ومت  باملائة   91 فيه  الكلية 
ال�سم�سية  ال��ط��اق��ة  األ����واح  ا���س��ت��خ��دم 
باملبنى  امل���ي���اه  ت�����س��خ��ني  ع��م��ل��ي��ة  يف 

وا�ستخدام املياه الناجتة عن ال�سرف 
وا�ستخدامها  مل��ع��اجل��ت��ه��ا  ال�����س��ح��ي 
امل�سروع  يف  اخل�سراء  املناطق  ل��ري 
اخل�سراء  اخل��ر���س��ان��ة  وا���س��ت��خ��دام 
الأملنيوم  ق��ط��اع��ات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
مراعاة  مت  ك��م��ا  ل��ل��ح��رارة  ال��ع��ازل��ة 
توفر م�ساحات خ�سراء عن طريق 
ت�سجر وزراعة امل�ساحات اخلارجية 

املوفرة  الإ�ساءة  وا�ستخدام  للمبنى 
للطاقة.

حر�س  اإىل  النعيمي  معايل  واأ���س��ار 
ال�������وزارة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق الب���ت���ك���ار يف 
ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��روع م���ن خ���الل اإج����راء 
درا�����س����ة ت��ط��ب��ي��ق ن���ظ���ام اإل����ك����رتوين 
التحكم  ي�����س��م��ن  امل���ب���ن���ى  لإدارة 
وعملية  الأن��ظ��م��ة  جلميع  امل��رك��زي 
الأمثل  لالإ�ستخدام  �سمانا  املراقبة 
وا�ستحداث  الطاقة  لهدر  وتقليال 
و�سهولة  ال��وق��ت  لتوفر  ذك��ي  نظام 
ن�سبة  ب��اأن  منوها  املبنى  يف  التعامل 
خف�س ا�ستهالك الطاقة يف امل�سروع 
مبنى  ويتكون   . باملائة   25.5 تبلغ 
الهيئة الحتادية للهوية واجلن�سية 
طابقني  وي�سم  الرئي�س  املبنى  من 
معاجلة  وحمطة  اخل��دم��ات  ومبنى 
لالأمن  وغ���رف���ت���ني  ال�������س���رف  م���ي���اه 
واحلرا�سة و443 موقفا اإ�سافة اإىل 
تبلغ  فيما  اخل�����س��راء..  امل�سطحات 
م�ساحة املوقع 46 األفا و809 اأمتار 
مربعة وامل�ساحة الكلية للبناء فتبلغ 

. مربعا  مرتا  و114  األفا   12

•• دبي -وام:

اأطلقت وزارة تنمية املجتمع الرنامج ال�سيفي يف مراكز التنمية الجتماعية 
تبداأ مطلع  والتي  الدولة  واملنت�سرة يف خمتلف مناطق  لها  التابعة  الع�سرة 
بفعاليات  امل��ق��ب��ل  اأغ�����س��ط�����س  منت�سف  اإىل  وت�ستمر  اجل����اري  ي��ول��ي��و  ���س��ه��ر 
والأ�سرة  املجتمعية  ال�سرائح  جلميع  موجهة  واجتماعية  تنموية  ومبادرات 

وكبار مواطنني وطلبة املدار�س و�سواهم من الفئات املجتمعية.
واأكدت �سعادة ح�سة تهلك وكيل وزارة تنمية املجتمع امل�ساعد ل�سوؤون التنمية 
الجتماعية اأن اخلطة ال�سيفية لأن�سطة مراكز التنمية الجتماعية توّزعت 
الأول  الأ�سبوع  اأن  م�سيفة  متتالية  اأ�سابيع   5 ل���  وتتوا�سل  حم��اور   5 على 

“نحو  ال��ث��اين  والأ���س��ب��وع  املجتمعية”  امل�سوؤولية  يف  “البتكار  ع��ن��وان  حمل 
واملعرفة  “العلم  ا�سم  فحمل  الثالث  الأ���س��ب��وع  اأم��ا  اأجمل”  اأ���س��ري��ة  عالقة 
بعنوان  ال�����س��ع��ادة واخل��ام�����س ج��اء  اأ���س��ب��وع  وال��ذك��اء ال�سطناعي” وال��راب��ع 
وفعاليات  اأن�سطة  اأن  تهلك  �سعادة  واأو�سحت  ال�سليم«.  امل��ايل  “التخطيط 
وم�ساريع  م��ب��ادرات  تواكب  ال�سيف  ه��ذا  خ��الل  الجتماعية  التنمية  مراكز 
وزارة تنمية املجتمع باأفكار تطبيقية ترتكز على حموري امل�ساركة املجتمعية 
احتياجات خمتلف  توافق  فعاليات  لتوفر  �سعياً  وذلك  امل�ستدامة  والتنمية 
فئات املجتمع وتعزز من جهة اأخرى روح امل�ساركة والتعاون بني القطاعني 
العام واخلا�س ...لفتة اإىل اأن �سيف مراكز التنمية �سيكون بال �سك حافال 

بالأفكار وامل�ساريع واملبادرات الجتماعية والتنموية التي تروق للجميع.

املقامة يف مراكز  وال��دروات  والور�س  الفعاليات  تنوع  اأن  اإىل  تهلك  واأ�سارت 
م�سوؤول  متالحم  “جمتمع  املجتمع  تنمية  وزارة  روؤي��ة  مع  توافقاً  التنمية 
م�سارك يف التنمية الجتماعية” وان�سجاما مع الأهداف التنموية امل�ستدامة 
نتائج  ال��وزارة يف �سبيل حتقيق  التي تتبناها  للمبادرات وامل�ساريع والرامج 
اإيجابية على اأر�س الواقع لفتة اإىل اأن تنوع الفعاليات واختالف جمالتها 
اإطار  يف  ياأتي  التنمية  مراكز  يف  ال�سيفي  الرنامج  �سمن  واخت�سا�ساتها 
يعك�س  كما  وعنا�سره  فئاته  مبختلف  للمجتمع  ال�ساملة  التنموية  الروؤية 
بفكر  فئة  كل  وخماطبة  ال�سرائح  جميع  اإىل  الو�سول  على  ال��وزارة  حر�س 

وفكرة تنا�سبها.
و�سمن الرنامج ال�سيفي يف مراكز التنمية الجتماعية تنوعت الفعاليات 

التما�سك  ا�سرتاتيجية  حتقيق  وتدعم  تعزز  وب��رام��ج  وور���س  م��ب��ادرات  بني 
اأفرادها ومن هذه الرامج  اأهمية ا�ستقرار الأ�سرة وعطاء  الأ�سري وتعك�س 
دائماً” الذي يهدف اإىل تعزيز دور الأب يف الأ�سرة واإبراز الأ�ساليب  “معكم 
التي  اأم”  و”عطاء  الأ�سري  التما�سك  الأبناء وحتقيق  تربية  ال�سحيحة يف 
مفتوح  ي���وم  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��ي��ف.  خ���الل  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  م��رك��ز  ي�ست�سيفها 
التنمية  مركز  يف  وامل��وظ��ف��ات  واملتطوعني  وامل��درب��ني  والطالبات  لالأمهات 
الجتماعية بعجمان ويف مركز الفجرة تنظيم زيارة للجدة واجلد �سمن 
مبادرة “نحن اأهلكم” وفعالية ترفيهية ت�ستهدف الأم والبنة لق�ساء وقت 
ممتع يف اأحد املنتجعات ال�سحية وذلك تعزيزاً لعالقة الأم والبنة اإىل جانب 

تنفيذ برنامج “وقاية” لكبار املواطنني واأ�سرهم يف مركز دبا الفجرة.

»تنمية املجتمع« تطلق خطة الأن�شطة ال�شيفية ملراكز التنمية الجتماعية

بلحيف النعيمي يطلع على م�شروعي القيادة العامة لل�شرطة و »الحتادية للهوية واجلن�شية« بال�شارقة

•• الفجرية-الفجر: 

عقدت جلنة اإمارة الفجرة املنبثقة 
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  ع��ن 
�سعادة  ب��رئ��ا���س��ة  الأول  اج��ت��م��اع��ه��ا 
اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي 
اللجنة  م��ق��ر  – يف  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
و�سناعة  جت���ارة  بغرفة  الن��ت��خ��اب��ي 
الفجرة – ملناق�سة جدول الأعمال 
لنتخابات  اجلارية  ال�ستعدادات  و 
املجل�س الوطني الحتادي املقبلة يف 

الفجرة.
الجتماع  ب��داي��ة  يف  الكعبي  ورح���ب 
اللجنة  اأن  موؤكدا  اللجنة،  باأع�ساء 

لن تاألحَُو جهداً يف تقدمي كافة �سبل 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  ال��دع��م لإجن����اح 
الوطني الحتادي وتوفر املتطلبات 
ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق اأه�����داف 

اللجنة الوطنية لالنتخابات.
اللجنة عن  رئ��ي�����س  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
�سعادته واأع�ساء اللجنة مب�ساهمتهم 
الثقة  الوطني مثمناً  العمل  يف هذا 
ال�سمو  �ساحب  اإي��اه��م  اأوله���ا  التي 
ال�سرقي  ب���ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ح��م��د 
حاكم الفجرة -حفظه اهلل- للعمل 
جديدة  انتخابية  دورة  اإجن���از  على 
املوكلة  ب��امل��ه��ام  ال��ع��م��ل  م���ن خ����الل 

للجنة.

الأعمال  ون��اق�����س الج��ت��م��اع ج���دول 
م�ستعر�ساً املقار النتخابية الثالث 
اللجنة  م��ع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  الإم�����ارة  يف 
على  للعمل  لالنتخابات  الوطنية 
جت��ه��ي��زه��ا ك��م��ا ا���س��ت��ع��ر���س اآل���ي���ات 
لالنتخابات  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ل���ج���ن���ة 
تنفيذها  ال�����واج�����ب  واخل������ط������وات 
اأم��ام املر�سحني  لت�سهيل الإج��راءات 
وال��ن��اخ��ب��ني وخ��ا���س��ة ق���رار �ساحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  ” حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
” رفع ن�سبة متثيل املراأة يف املجل�س 
الن�سف  اإىل  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
القرار  ه����ذا  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 

القيادة احلكيمة  الذي يج�سد روؤية 
لدور املراأة الأ�سا�سي يف دفع م�سرة 
الأم���ام واحل��ر���س على  التنمية اىل 
ت��وظ��ي��ف اإم��ك��ان��ات��ه��ا وط��اق��ات��ه��ا يف 

خدمة املجتمع والوطن.
وتتوىل جلان الإم��ارات يف كل اإمارة 
ا�ستعداداً  اأ�سا�سية  م��ه��ام  جمموعة 
لن����ت����خ����اب����ات امل���ج���ل�������س ال���وط���ن���ي 
مقدمتها  يف   ،2019 الحت�������ادي 
القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب����اإج����راء الن���ت���خ���اب���ات يف 
بالتن�سيق مع جلنة  الإم���ارة، وذل��ك 
حتديد  ول���ه���ا  الن���ت���خ���اب���ات.  اإدارة 
قائمة  وا�ستالم  الإم���ارة،  يف  مقرها 

واإ�سعار  النهائية  النتخابية  الهيئة 
ال�ستمارات  وتوفر  بها،  الأع�ساء 
يف  الن��ت��خ��اب��ي��ة  بالعملية  اخل��ا���س��ة 
م��ق��ره��ا، ب��ع��د ا���س��ت��الم��ه��ا م��ن جلنة 
مع  وال��ت��ن�����س��ي��ق  الن��ت��خ��اب��ات،  اإدارة 
ب���ل���دي���ة الإم���������ارة ل��ت��ح��دي��د اأم���اك���ن 
للمر�سحني،  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة 
واقرتاح مقار جلان مراكز النتخاب 
يف الإم��ارة بالتن�سيق مع جلنة اإدارة 

النتخابات.
الإم���ارات  م��ه��ام جل��ان  تت�سمن  كما 
الوطنية  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ن  امل���ن���ب���ث���ق���ة 
ت�سمل  اإ���س��اف��ي��ة  م��ه��ام  لالنتخابات 
حت����دي����د اأم������اك������ن ع���ق���د ال�����ن�����دوات 

املر�سحون  يجريها  التي  واللقاءات 
النتخابية،  ال��ه��ي��ئ��ات  اأع�����س��اء  م���ع 
وا�ستالم طلبات الرت�سح بعد التاأكد 

ال�����س��روط فيها، ورفعها  ت��واف��ر  م��ن 
اإىل جلنة اإدارة النتخابات، ومراقبة 
احلمالت  وق��واع��د  �سوابط  تطبيق 

عن  ف�ساًل  الإم����ارة،  يف  النتخابية 
رفع التقارير واملالحظات اإىل جلنة 

اإدارة النتخابات.

•• دبي-الفجر: 

اأط���ل���ق م���رك���ز ح���م���دان ب���ن را����س���د اآل 
التابع  والب���ت���ك���ار  ل��ل��م��وه��ب��ة  م��ك��ت��وم 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  ح��م��دان  ملوؤ�س�سة 
مبادرة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل�������الأداء 
“�سباب  �سعار  حتت  ال�سباب  جمال�س 
وذلك  واعد”،  م�ستقبل   .. الإم����ارات 
يف اإطار مواكبة برامج املركز لأهداف 
ال����دول����ة لدعم  و����س���ي���ا����س���ات  اأج����ن����دة 
ا�ست�سراف  اأج��ل  ال�سباب  من  ومتكني 

امل�ستقبل.
ووفرت جمال�س ال�سباب التي �ستعقد 
جتارب  ل��ع��ر���س  من�سة  دوري  ب�سكل 
وق�����س�����س ن��اج��ح��ة ل�����س��ب��اب الم�����ارات 
املبتعثني،  وال���������س����ب����اب  ال�����دول�����ة  يف 
والطلبة  ال�سباب  فئات  على  وعر�سها 
لي�ستفيدوا من جتارب �سباب الإمارات 
ال�����رائ�����دة ال����ذي����ن مي���ث���ل���ون من���وذج���اً 
كل  يف  الدولة  داخ��ل  لأقرانهم  ملهماً 
اأي�ساً  امل��ج��ال�����س  ون��اق�����س��ت  امل���ج���الت. 
واملبتكرين  امل���وه���وب���ني  اح���ت���ي���اج���ات 
وو���س��ع��ت ح��ل��ول ل��ه��ا، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
لتحديات  وفعالة  عملية  حلول  و�سع 
بناء على  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���س  طلبة 

جتارب وخرات �سبابية رائدة.
وم�����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال ال���دك���ت���ور جمال 
الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  املهري، 
الأمني العام ملوؤ�س�سة حمدان بن را�سد 
املتميز:  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم  اآل 
اأهداف  تر�سخ  ال�سباب  جمال�س  “اإن 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  موؤ�س�سة 
الهادفة  امل��ت��م��ي��ز  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي  ل������الأداء 
بالعلم  مت�سلح  جديد  جيل  بناء  اإىل 
توجيهات  ل��روؤي��ة  تنفيذاً  واخل����رات، 
ال�سباب من  الر�سيدة لتمكني  القيادة 

وحتويل  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  اأج����ل 
ريادة  ف��ر���س وحت��ق��ي��ق  اإىل  حت��دي��ات��ه 
فال�سباب  امل����ج����الت.  ك���ل  يف  ال���دول���ة 
اآماله  ي��ح��م��ل��ون  ال���وط���ن  ث�����روة  ه���م 
اأف�سل والرتقاء  وطموحاته نحو غد 
اأ�سا�س  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ق��ط��اع��ات  ب��ك��ل 
اأج���ل حت�سني جودة  م��ن  را���س��خ  علمي 

حياة النا�س«.
ال�سباب  جم��ال�����س  “متثل  واأ�����س����اف: 
للم�ساركة  ال�سباب  لكل  مهمة  فر�سة 
وال����س���ت���ف���ادة م���ن خم��ت��ل��ف اخل����رات 

ملهمة  من���اذج  مت��ث��ل  ال��ت��ي  ال�سبابية 
كل  يف  الإجن�����ازات  حتقيق  ا�ستطاعت 
ونحن  والعملية.  العلمية  ال��ن��واح��ي 
بدورنا م�ستمرون من خالل براجمنا 
املجتمع  على  النفتاح  يف  ومبادراتنا 
وانتقاء كوادره من ال�سباب املوهوبني 
واملبدعني واملبتكرين من اأجل اإحداث 
طفرة على م�ستوى التعليم واخلرات 
العملية وتقدمي ثمرة جهودهم لأبناء 

الوطن«.
بحلوق  اأحمد  الأ�ستاذة: خولة  وقالت 

م����دي����ر م����رك����ز ح�����م�����دان ب�����ن را����س���د 
جمال�س  “متثل  والبتكار:  للموهبة 
ال�سباب من�سة رائدة لتبادل اخلرات 
املتحدثون  ي�ستعر�س  حيث  واملعارف، 
احلياتية  جتاربهم  خال�سة  ال�سباب 
نرا�ساً  لت�سبح  والعملية  والعلمية 
الآخرين  ال�سباب  اأم��ام  الطريق  ينر 
وحت��ق��ي��ق اأه����داف����ه����م. ون����اأم����ل خالل 
�سريحة  اأك��ر  اجتذاب  املقبلة  الفرتة 
الإمارات،  اأنحاء  كل  من  ال�سباب  من 
وحتويل جمال�س ال�سباب اإىل خمتر 
ومنوذج حلل م�ساكل ال�سباب والوقوف 
على اأهم حتدياتهم وتاأهيلهم لوظائف 
وعقدت  امل���ج���الت«.  ك��ل  يف  امل�ستقبل 
اأوىل جل�سات مبادرة جمال�س ال�سباب 
يوليو   8 الث���ن���ني  الأول  اأم�������س  ي���وم 
اجل����اري يف م��رك��ز ح��م��دان ب��ن را�سد 
والإب��داع بح�سور  اآل مكتوم للموهبة 
والأكادمييني  الطالب  من  جمموعة 
ون��اق�����س��ت اجلل�سة  امل���رك���ز.  واأع�������س���اء 
يف  ال�����س��ب��اب  ف��ئ��ة  حت��دي��ات  التفاعلية 
وحماولة  وبعدها،  الدرا�سية  املراحل 
املجالت،  ك���ل  ل��ه��ا يف  احل���ل���ول  و���س��ع 
واإك�������س���اب ال�����س��ب��اب ب��ع�����س اخل����رات 
العملية لتخطي الكثر من العقبات، 

لعدد  ال��ب��ن��اءة  النقا�سات  اأب���واب  وفتح 
يف  ال�سباب  تهم  التي  املو�سوعات  من 
الأن�سطة  ومم��ار���س��ة  ال��درا���س��ة  اإط����ار 
العلمية  معارفهم  لإث���راء  التطوعية 

وخراتهم العملية.
قدمتها  التي  اجلل�سة  خالل  وحت��دث 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، طالبة  ���س��ي��ف  و����س���اي���ف 
ب���ن را�سد  م��وه��وب��ة مب��رك��ز ح���م���دان 
مل��وه��ب��ة والإب�������داع، ث��الث��ة م���ن مناذج 
ال�سباب الإماراتي امللهمني، وهم را�سد 
بكالوريو�س  على  احلا�سل  الرئي�سي 
وحتديات  والإع�������الم  اجل���رمي���ة  ع��ل��م 
الرئي�سي  اختيار  ومت  امل��غ��رتب.  ب��الد 
 400 ���س��م��ن  م���ن   2017 ع����ام   يف 
األ���ف ط��ال��ب ك��اأح��د ال��ن��ج��وم الطالب 
املتواجدين يف موؤ�س�سة كابالن العاملية 

املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  اململكة  يف 
ر�سمياً  متحدثاً  ك��ان  كما  واأ�سرتاليا. 
واملحافل  امل���وؤمت���رات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
بجانب  واخل�����ارج�����ي�����ة،  ال����داخ����ل����ي����ة 
الأعمال  م���ن  ال��ع��دي��د  يف  م�����س��ارك��ت��ه 

واملبادرات التطوعية.
وحتدثت اأي�ساً خالل اجلل�سة املهند�سة 
الكيميائية رو�سة بن بحر املتخ�س�سة 
يف جمال التريد والتكييف. و�ساركت 
امل�سابقات  م�����ن  ع������دد  يف  ب���ح���ر  ب�����ن 
وامل��ح��اف��ل يف ه��ذا امل��ج��ال يف الإم���ارات 
العربية املتحدة مثل مناف�سة املهارات 
التريد  جم���ال  يف   2017 ال��ع��امل��ي��ة 
وتكييف الهواء ب�سفتها املراأة  الأوىل 
والوحيدة منذ عام 1950، ومناف�سة 
لعامي  ال���وط���ن���ي���ة  امل������ه������ارات  خ���ب���ر 

م�ساركتها  بجانب  و2019،   2018
العاملية  امل�������ه�������ارات  م���ن���اف�������س���ات  يف 
اآ����س���ي���وي، ومثلت  ك��خ��ب��ر  الآ���س��ي��وي��ة 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  اأي�ساً 
لرنامج �سفينة �سباب العامل من قبل 
احلكومة اليابانية. بن بحر اأي�ساً هي 
يوروفينت  موؤ�س�سه  يف  ���س��رف  ع�سو 
الأو�سط،  ال�����س��رق  يف  ال��رب��ح��ي��ة  غ���ر 
ونالت بن بحر جائزة  جملة كالميت 
جلهودها  ت��ق��دي��راً   2017 ك��ن��رتول 

العلمية يف جمال حماية املناخ.
�سوق  ال��ط��ال��ب��ة  اجلل�سة  يف  و���س��ارك��ت 
�سغف  التي متتلك  اجلابري،  عبداهلل 
الهند�سة  ل���درا����س���ة  ك��ب��ري��ن  وح���ل���م 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة وال��ت��خ�����س�����س يف  جمال 

الذكاء ال�سطناعي. 

حتت �صعار »�صباب الإمارات .. م�صتقبل واعد«

مركز حمدان بن را�شد اآل مكتوم للموهبة والبتكار يطلق مبادرة جمال�ش ال�شباب 

•• دبي-الفجر:

ال��ت��ق��ى م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ���س��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�سرطة والأمن العام يف دبي، مبكتب معاليه، �سعادة الدكتور 
دبي  لرنامج  اجلديد  العام  املن�ّسق  النعيمي،  خلفان  ه��زاع 
للمجل�س  العامة  لالأمانة  التابع  املتمّيز،  احلكومي  ل��الأداء 
ال��ت��ع��اون بني  �سبل  ب��ح��ث  ح��ي��ث مت  دب���ي،  لإم����ارة  التنفيذي 
الرنامج ومكتب نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، 
التي  ال�سابقة  واخل���رات  ال��ت��ج��ارب  اأف�سل  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 
حققتها �سرطة دبي يف جمال اجلودة والتميز خالل ال�سنوات 

ال�سابقة.
اأن  اأهمية  على  مت��ي��م،  خلفان  �ساحي  الفريق  م��ع��ايل  واأك���د 
تكون هناك رقابة ذاتية يقوم بها فريق تقييم داخلي للجودة 
لالأداء  دبي  برنامج  امل�ساركة يف  واملوؤ�س�سات  الدوائر  كافة  يف 
اأو  ال��دائ��رة  برئي�س  التقييم  ذل��ك  ورب��ط  املتميز،  احلكومي 

نائبه.
كما وجه معاليه باأل يكون هدف املوؤ�س�سات احلكومية امل�ساركة 
العمل على تطوير ورفع  واإمن��ا  الفوز يف اجلائزة فقط،  هو 
الداخلية  املوؤ�س�سي، وال�ستفادة من اخلرات  الأداء  م�ستوى 
امل��رج��ع��ي��ة م��ع املوؤ�س�سات  امل��ق��ارن��ات  واخل��ارج��ي��ة م��ن خ���الل 

التقييم  اأن  اإىل  م�سرا  املجال،  نف�س  يف  تعمل  التي  املتميزة 
املت�سابهة  واملوؤ�س�سات  الدوائر  بني  يكون  اأن  يجب  ال�سحيح 

من حيث طبيعة العمل وحجم الكادر الب�سري فيها.
من جانبه، اأ�ساد �سعادة الدكتور هزاع النعيمي بلقائه مبعايل 
الفريق �ساحي خلفان متيم، م�سرا اإىل اأنه ا�ستفاد كثرا من 
توجيهات معاليه وخراته العملية التي كان لها دور كبر يف 
ح�سول �سرطة دبي على املراكز الأوىل يف برنامج دبي لالأداء 

احلكومي املتمّيز ل�سنوات عديدة.
نائب  مكتب  مدير  املقعودي،  اأحمد  العميد  اللقاء  وح�سر 

رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي.

�شاحي خلفان يلتقي املن�ّشق العام اجلديد لربنامج دبي لالأداء احلكومي املتمّيز

جلنة اإمارة الفجرية لنتخابات املجل�ش الوطني تعقد اجتماعها الأول
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•• دبي-الفجر:

�سالح  ال����دك����ت����ور  ال���ع���ق���ي���د  ال���ت���ق���ى 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  احل����م����راين، 
�سرطة  يف  بالنيابة  وال��ري��ادة  للتميز 
لقاء  يف  الإدارة  مب���وظ���ف���ي  دب�������ي، 
متثلت  ع��دة،  جل�سات  ت�سمن  مفتوح 
و”اجتماع  �سفافية”،  “�ساعة  يف 
مفتوح”، و”حما�سرات تخ�س�سية”، 
يف  وذل���ك  للمتميزين”،  ت��ك��رمي  و” 
اأبراج  يف  احلكومية  امل�سّرعات  قاعة 
الإم��ارات بدبي، بهدف الوقوف على 
الأداء املوؤ�س�سي، وتقدمي القرتاحات 
التطلعات  ت��ل��ب��ي  ال���ت���ي  والأف������ك������ار 
امل�ستقبلية ل�سرطة دبي. وقال العقيد 
التطور  م�����س��ت��وى  اإن  احل�����م�����راين، 

الإدارات  اإليه  و�سلت  ال��ذي  والتقدم 
مدى  يعك�س  دب��ي  �سرطة  يف  العامة 
على  امل��وؤ���س�����س��ة  يف  وال���وع���ي  الإدراك 
اأهمية التطوير امل�ستمر لالأداء، واأن 
امل�ساريع والأفكار التي يتم تقدميها 
م���ن ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات جت��ع��ل حجم 
التميز  اإدارة  اأم����ام  ك��ب��را  ال��ت��ح��دي 
والريادة، واأن هذا اللقاء يعّول عليه يف 
اخلروج بتو�سيات واأفكار واقرتاحات 
لتطوير  مهما  راف���دا  ت�سكل  ج��دي��دة 
احلمراين  واأ�ساف  الأداء.   م�ستوى 
ال��ل��ق��اء م��ن جل�سات  ه���ذا  اأج��ن��دة  اأن 
واملحا�سرات  ال���ذه���ن���ي  ك��ال��ع�����س��ف 
�سبل  واإيجاد  باأفكار،  للخروج  تهدف 
اأكرث  بطريقة  اليومي  للعمل  اإدارة 
حداثة وابتكارية، موؤكداً على اأهمية 

اأن ت��ك��ون ال�����س��ري��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف 
املبادرة  ب����روح  ت��ت�����س��ف  ال��ع��م��ل  ه���رم 
وعر�سها  اجلديدة  امل�ساريع  لتقدمي 
وامل�ساريع  ف��الأف��ك��ار  ال��ق��ي��ادات،  اأم���ام 
الإدارات  القيادات يف  ل تقت�سر على 
ال���ع���ام���ة، ب���ل ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا جميع 
امل�ستويات  خم��ت��ل��ف  م���ن  امل��وظ��ف��ني 
والدرجات الوظيفية.  وثمن العقيد 
احلمراين الدور الذي يقوم به كافة 
العامة  الدارة  م��ن  ���س��واء  امل��وظ��ف��ني 
للتميز والريادة اأو من كافة الإدارات 
القيادة  اأه����داف  حتقيق  يف  ال��ع��ام��ة، 
اأن من  م��وؤك��داً  دب��ي،  العامة ل�سرطة 
اإىل  اللقاء هو ال�ستماع  اأه��داف هذا 
ومناق�سة  ب�سفافية،  املوظفني  اآراء 
امل��الح��ظ��ات، وم��ع��رف��ة ال��و���س��ع العام 

لبيئة العمل. 

حما�صرات
اللقاء حما�سرات  وت�سمنت جل�سات 
حملت عناوين متعددة منها، مفهوم 
والإدارة  التميز،  وق��ي��ادة  احل��وك��م��ة، 
باأف�سل املمار�سات، والإدارة بامل�ساريع، 
الإدارة بالت�سال وال�سراكة، والإدارة 
قدمها  بالنتائج،  والإدارة  بالبتكار، 
عبيدات،  رمي  امل�����س��ت�����س��ارة  م���ن  ك���ل 
م�����س��ت�����س��ارة الت�����س��ال وال�����س��راك��ة يف 
وامل�ست�سار مهند�س  املوؤ�س�سي،  التميز 
يف  العمليات  م�ست�سار  عبا�س،  جم��د 
وامل�ست�سار مهند�س  املوؤ�س�سي،  التميز 
امل�ساريع  م�ست�سار  الطرادنة،  اأحمد 
�سيد  الدكتور  وامل�ست�سار  التميز،  يف 

التميز،  يف  البتكار  م�ست�سار  ب��روان، 
م�ست�سار  روم����ان،  ج���ورج  وامل�ست�سار 
التميز،  يف  امل���رج���ع���ي���ة  امل����ق����ارن����ات 
م�ست�سار  �سماحة،  ط��ارق  وامل�ست�سار 
واملالزم  التميز،  يف  الب�سرية  امل���وارد 
رئ��ي�����س ق�سم  ب��ن ح��ّم��اد  اأول خ��ل��ف��ان 
احلوكمة  اإدارة  يف  والعدالة  امل�ساءلة 
ال��ع��ام��ة للتميز  ب�����الإدارة  امل��وؤ���س�����س��ي��ة 

والريادة.

ع�صف ذهني وتكرمي
للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع��ق��دت  ك��م��ا 
ناق�س  ذهني  وال��ري��ادة جل�سة ع�سف 
ف���ي���ه���ا احل���������س����ور حم������ور الب���ت���ك���ار 
املوؤ�س�سي،  الأداء  يف  وال���ت���ط���وي���ر 
وال��ت��ط��ل��ع��ات وال�����روؤى احل��ك��وم��ي��ة يف 

والعمل  وال�����ري�����ادة  ال��ت��م��ي��ز  جم����ال 
تو�سيات  ع���ن���ه���ا  ن���ت���ج  امل���وؤ����س�������س���ي، 
على  الت���ف���اق  تت�سمن  واق���رتاح���ات 
جهات  مع  مرجعية  مقارنات  اإق��ام��ة 
وفقاً  موا�سفاتها  حتديد  مت  خا�سة 

يف  مناق�ستها  مت  التي  لالحتجاجات 
اللقاء  خ��ت��ام  ويف  ال��ذه��ن��ي.  الع�سف 
امل���ف���ت���وح، ك�����ّرم ال��ع��ق��ي��د احل���م���راين 
مدير  الها�سمي،  را���س��ي��ة  ال��دك��ت��ورة 
على  احل��ك��وم��ي��ة،  امل�����س��رع��ات  اإدارة 

اللقاء  ه���ذا  ا�ست�سافة  يف  ت��ع��اون��ه��م 
يف ق���اع���ة امل�������س���رع���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
اأب���راج الإم����ارات، كما ك��ّرم ع��ددا من 
ال����ذي قدموا  امل��ت��م��ي��زي��ن  امل��وظ��ف��ني 

اقرتاحات خالل اللقاء.    

•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�س اإدارة جمعية رعاية مر�سى ال�سرطان “رحمة” 
عام  مدير  ال�سويدي،  �سند  جمال  ال��دك��ت��ور  �سعادة  برئا�سة 
رئي�س  ال�سرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�سات  الإم��ارات  مركز 
غر  اجتماعاً  اأبوظبي  يف  املركز  مبقر  اأم�س  الإدارة  جمل�س 
ملجل�س  ع�سر  الثالث  والجتماع  العمومية،  جلمعيتها  عادي 

اإدارة اجلمعية.
املوافقة  العادي  غر  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  مت 
على التعديالت املقرتحة للنظام الأ�سا�سي للجمعية.. كما مت 
خالل اجتماع جمل�س الإدارة مناق�سة حجم امل�ساعدات التي 

ال�سرطان،  مر�سى  من  املحتاجني  لعالج  اجلمعية  قدمتها 
 4،310،478.62 الآن  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  بلغت  والتي 

درهم قدمت ل�151 مري�ساً.
التوعوية  تكثيف اجلهود  اجتماعه �سرورة  املجل�س يف  واأك��د 
للجمعية،  امل��ال��ي��ة  ال��ت��رع��ات  ت��ق��دمي  على  املجتمع  لتحفيز 
عدد  لأك���ر  امل��ال��ي��ة  م�ساعداتها  ت��ق��دمي  على  ي�ساعدها  مب��ا 
عقدتها  التي  التفاقيات  الجتماع  تناول  كما  املر�سى.  من 
وامل�سارف  وال�سيدليات  امل�ست�سفيات  بع�س  م��ع  اجلمعية 
على  مبوجبها  اجلمعية  ح�سلت  والتي  الدولة،  يف  واجلهات 
اإ�سافة  خ�سومات لأ�سعار العالج والأدوي��ة وبع�س اخلدمات 
بعد  ل��ل��ت��رع،  مي�سرة  لآل��ي��ات  اجلمعية  اإت��اح��ة  مناق�سة  اإىل 

www.rahma./ اإطالقها موقعها الإلكرتوين اجلديد
البطاقة  با�ستخدام  الترع  اإمكانية  يتيح  ال��ذي   /org.ae
الئتمانية، بجانب تطبيق اآلية الترع عر الر�سائل الن�سية 
ا�ستقبال  ع��ن  ف�سال  ات�����س��الت  ���س��رك��ة  مل�سرتكي  ال��ق�����س��رة 
اجلمعية لأموال الترعات عر ح�سابني يف م�سرف اأبوظبي 
الإ����س���الم���ي، اأح��ده��م��ا خم�����س�����س لأم�����وال ال���زك���اة، والآخ����ر 
اللجنة  اجتماعات  مناق�سة  مت��ت  كما  املختلفة.  للترعات 
حالت  ت��در���س  وال��ت��ي  للجمعية،  التابعة  املخت�سة  الطبية 
تنظيم  مناق�سة  بجانب  فيها،  الطبي  ال��راأي  وتقدم  املر�سى 
اجلمعية جل�سات للدعم املعنوي والنف�سي .. فيما ا�ستعر�س 
الجتماع خطة العمل والأن�سطة والفعاليات للفرتة املقبلة.

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي عن  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك�سفت 
و���س��ع��ه��ا ال��ل��م�����س��ات الأخ������رة خالل 
م��ط��ل��ع ي��ول��ي��و احل����ايل ع��ل��ى اأح����دث 
يف  امل�����س��ال��خ  وت�����س��غ��ي��ل  اإدارة  ب���رام���ج 
اإط���ار حر�سها  ال��ع��امل، وذل��ك �سمن 
على تطبيق اأف�سل املمار�سات العاملية 
والأفكار  التقنيات  اأح��دث  وتوظيف 
ال��ت��ي م���ن ���س��اأن��ه��ا الرت���ق���اء ب�����الأداء 
وخ����دم����ة امل���ت���ع���ام���ل���ني وف���ق���ا لأرف�����ع 
متطلبات  حيث  من  العاملية  املعاير 
ال�سحة وجودة اخلدمات التي حتقق 

تطلعات اجلمهور.
وب�����������دوره �����س����رح ال���������س����ي����د: اأح����م����د 
اإدارة  م��دي��ر  احل��م��ادي،  عبدال�سمد 
اإدارة  ن���ظ���ام  ب�����اأن  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة 
مراحل  جميع  خ��الل  راع��ى  امل�سالخ، 
ت�سميمه كافة اجلوانب التقنية التي 
جداول  على  البيانات  حفظ  ت�سمن 
خا�سة مت و�سعها على خوادم البلدية 
)Servers( والتي ت�ستوعب عدداً 
ل متناهياً من البيانات، مبا ي�سمن 
ا�ستمرارية الأعمال واإمكانية الرجوع 
اإليها حتى بعد �سنوات عديدة، و اأكد 
كافة  ا�ستخدم  النظام  اأن  احل��م��ادي 
الر�سائل  باإر�سال  احلديثة  التقنيات 
ال��ن�����س��ي��ة يف ن��ه��اي��ة ي���وم ال��ع��م��ل اإىل 
النظام،  يف  املعنية  العمل  جمموعة 
التقارير  ك��ام��ل��ة جل��م��ي��ع  اأمت��ت��ة  م��ع 

وال�سهادات التي ت�سدر من خالله.

ومن جانبه اأكد الدكتور �سعيد حممد 
قروا�س الرميثي مدير اإدارة ال�سحة 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  يف  ال��ع��ام��ة 
بلدية  يف  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  اإدارة  اأن 
اأبوظبي بداأت وبالتن�سيق مع  مدينة 
نظام  بتطوير  املعلومات  تقنية  اإدارة 
 ،2015 عام  “ منذ  امل�سالخ  “ اإدارة 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  ا���س��ت��م��ر  ح��ي��ث 
ع��ل��ى ه����ذا ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى م����دار اأرب����ع 
�سنوات، مت خاللها النتهاء من اآخر 
تعديل له يف �سهر يوليو اجلاري ليتم 
مدينة  بلدية  م��ن  ك��ل  على  تطبيقه 
اإىل  الظفرة  منطقة  وبلدية  ال��ع��ني، 

جانب بلدية مدينة اأبوظبي.
واأو�سح اأن هذا النظام الرقمي يقوم 
بت�سجيل جميع اأنواع واأعداد الذبائح 
م�سالخ  داخ������ل  ذب���ح���ه���ا  ي���ت���م  ال���ت���ي 

البلدية، مع اأمتتة التقارير اليومية 
لكل م�سلخ من امل�سالخ، التي حتتوي 
 Check( ����ق  حت����قحُ ق���ائ���م���ة  ع���ل���ى 
يقوم  ال��ذي  املقاول  لأعمال   )List
النظافة  واأع���م���ال  امل�����س��ل��خ،  بت�سغيل 
واأعمال ال�سيانة اليومية، بالإ�سافة 
ال�سهادات  اأمت����ت����ة  مت����ت  ذل�����ك  اإىل 
وذلك  للم�سالخ،  البيطرية  ال�سحية 
التنفيذية رقم  الالئحة  اإىل  ا�ستنادا 
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البلدية.
اأ�سار  ال��ن��ظ��ام  اأه����م مم���ي���زات  وح����ول 
ال����دك����ت����ور ���س��ع��ي��د حم���م���د ق���روا����س 
العامة  اإدارة ال�سحة  الرميثي مدير 
العديد من  النظام  يحتوي على  اأن 

اخلوا�س واملميزات منها : 
املوا�سي  ذب��ائ��ح  اأع����داد  ت�سجيل   .1

امل�سالخ  داخ������ل  ذب���ح���ه���ا  ي���ت���م  ال���ت���ي 
التابعة للبلدية، مع اأعداد الإعدامات 
اأ�سباب  ذك���ر  م���ع  وال��ك��ل��ي��ة  اجل��زئ��ي��ة 
الإعدام وحفظها على قواعد البيانات 

.)Servers( التابعة للبدلية
مقاويل  اأع��م��ال  تقرير  ت�سجيل   .2
اليومية،  وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
رئي�س  اإىل  رقمياً  ار�سالها  ث��م  وم��ن 
بالطالع  يقوم  ال��ذي  امل�سالخ،  ق�سم 
عليها وت�سجيل مالحظاته اإن وجدت، 
وب��ع��د اع��ت��م��اده��ا ي��ت��م اإر����س���ال ن�سخة 
الكرتونية من التقرير اإىل امل�سغلني 
امل�سالخ  ب��ت�����س��غ��ي��ل  ي��ق��وم��ون  ال���ذي���ن 
تلقائي  اإل���ك���رتوين  ب��ري��د  ب��وا���س��ط��ة 
التقرير  م���ن  ن�����س��خ��ة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي 
الفوتوغرافية  ب���ال�������س���ور  امل����دّع����م 
التو�سيحية، جلميع املالحظات التي 

مت ذكرها يف التقرير.
خا�سة  حت���ك���م  ل����وح����ة  ت�����واف�����ر   .3
ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا تفعيل  ب��ال��ن��ظ��ام 
ب�سهر  اخلا�سة  “الليلية”  الورديات 
خم�س�س  وق�سم  الف�سيل،  رم�سان 
املختلفة  الأم��را���س  اأ�سماء  بت�سجيل 
يتم  ال��ذي  الإع���دام  ن��وع  اإىل  ا�ستنادا 
اأو اإعدام جزئي” حيث  كلي،  “اإعدام 
يتم التعديل على م�سميات الأمرا�س 
لوحة  اإذا دعت احلاجة، هذا وتوجد 
حتكم خا�سة باأنواع املوا�سي التي مت 
امل��وا���س��ي احلية  ذبحها والأن����واع م��ن 
املوا�سي  اإىل جتار  التي يتم توريدها 

والأغنام يف اأ�سواق املوا�سي.
اأي�ساً  ال��ن��ظ��ام  خ���الل  م��ن  ي��ت��م   .4
اإ�سدار ال�سهادات ال�سحية البيطرية 
التنفيذية  ال��الئ��ح��ة  اىل  ا���س��ت��ن��ادا 
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بامل�سالخ وهذه ال�سهادات هي : 

• �سهادة اإعدام كلي اأو جزئي للذبائح 
غر ال�ساحلة لال�ستهالك الآدمي.

الذبح  مل��خ��ل��ف��ات  ���س��ح��ي��ة  ���س��ه��ادة   •
)جلود واأمعاء ودهون(.

• �سهادة �سحية للحوم ونواجت الذبح 
ال�ساحلة لال�ستهالك الآدمي.

التي نفقت  • �سهادة نفوق للموا�سي 
داخل حظائر امل�سلخ.

اإعدام موا�س حية مري�سة  • �سهادة 
عٍد اأو وبائي. مبر�س محُ

اأن امل�ستفيدين من هذا النظام  ونوه 
م���ع م�سالخ  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ه���م ج��م��ي��ع 
مدينة اأب��وظ��ب��ي ���س��واء ك��ان��وا اأف���رادا 
ح�سولهم  خ����الل  م���ن  ����س���رك���ات،  اأو 
البيطرية  ال�سحية  ال�سهادات  على 

اإح�سائيات  ع���ل���ى  ح�������س���ول���ه���م  اأو 
واأعداد الذبائح التي متت يف م�سالخ 

البلدية.
خا�سع  ال��ن��ظ��ام  اأن  ال��رم��ي��ث��ي  ون����وه 
اإ�سافة  ب��ه��دف  امل�����س��ت��م��ر،  للتحديث 
كافة اخلدمات املمكنة عليه لتطويره 
املقدمة  ج��ودة اخلدمات  يعزز  ب�سكل 
م���ن خ����الل م�����س��ال��خ ال��ب��ل��دي��ة ومن 
املثال ل  �سبيل  التحديثات على  هذه 

احل�سر:
خ��ا���س��ة مبقاول  ن��اف��ذة  ت��ط��وي��ر   .1
ال����ذب����ح ، ب���ح���ي���ث مت���ث���ل )ب���رن���ام���ج 
ي�سمن  مب�����ا  امل���������ايل(  ال���ت���ح�������س���ي���ل 
خاللها  م����ن  ال��ت��ح�����س��ي��ل  ت�����س��ج��ي��ل 
واأنواع التقطيع، ومبا ي�سمن طباعة 
فواتر وبطاقة تعريفية للذبائح اإىل 
واحد  وت�سميم  �سكل  ذات  املتعاملني 

النافذة  وه����ذه  امل�����س��ال��خ،  ج��م��ي��ع  يف 
اأي�����س��ا م��ن التعديل  ال��ب��ل��دي��ة  مت��ك��ن 
على الفواتر والبطاقات التعريفية 
الرجوع  العمل دون  ح�سب متطلبات 
البلدية  متكن  واأي�����س��ا  امل��ق��اول،  اإىل 
م��ن ممار�سة مهام  امل��ق��اول  م��ن منع 
املرم  العقد  انتهاء  ف��ور  التح�سيل 
معلومات  جميع  حفظ  ي�سمن  ومبا 

التح�سيل يف قواعد بيانات البلدية.
ملختر  خ��ا���س��ة  ن���اف���ذة  اإن�������س���اء   .2
اجل��ودة يف ق�سم امل�سالخ، مبا ي�سمن 
ت�سجيل جميع نتائج حتاليل املختر 
والتوثيق،  “لالأر�سفة  ال��ن��ظ��ام  يف 

والرجوع اإليها عند احلاجة«.
من  ال��ذب��ائ��ح  ع  تتبُّ ن��ظ��ام  تطبيق   .3
خالل البطاقات التعريفية للذبائح، 
التي �سيتم تطبيقها يف النظام، حيث 
حتتوي هذه البطاقة التعريفية على 
“النوع،  مثل  الذبائح  بيانات  جميع 
ال��ذب��ح، وتاريخ  وال�����س��الل��ة، وت��اري��خ 
املن�ساأة  وا����س���م  ال�����س��الح��ي��ة،  ان��ت��ه��اء 
ال���ت���ج���اري���ة، ودرج�������ة ح�������رارة حفظ 

الذبائح، ورقم الدفعة الت�سغيلية«.
واأكد الرميثي اأن اإدارة ال�سحة العامة 
حت��ر���س دائ��م��ا م��ن خ��الل م�ساخلها 
على رفع جودة اخلدمات وحت�سينها 
املتعاملني  ر�سا  لرفع  م�ستمر  ب�سكل 
وللحفاظ على �سحة و�سالمة اأفراد 
املجتمع، للح�سول على حلوم �سليمة 
و�ساحلة لال�ستهالك الآدمي وخالية 

من اأي م�سببات مر�سية.

»رحمة« تعقد اجتماعا غري عادي جلمعيتها العمومية واآخر ملجل�ش اإدارتها

حر�صًا على تطبيق اأجنح املمار�صات وتوظيف التقنيات احلديثة

بلدية مدينة اأبوظبي تطور اأحدث واأف�شل اأنظمة اإدارة امل�شالخ يف العامل

�شرطة دبي تنظم لقاء مفتوحا وع�شفا ذهنيا ملوظفي التميز والريادة 

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطران - �س م ع - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار 
- بالقرب من مطار ال�سارقة الدويل - بناية العربية للطران )�س م ع( - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة 

الطران املدين - �س ب 132 ال�سارقة - الهاتف : 0097165581166 
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري - �س م ع - ممثله ب�سخ�س مديرها العام 

عنوانه : اإمارة دبي - و�سط دبي )داون تاون( - بناية ريزيدن�س اعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�س 
اوتيل - قرب دبي مول - الطابق الأر�سي - متب رقم 313 اي - هاتف : 04/8848668 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي 

او�ساف املمتلكات  :
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3401 - امل�ساحة : 394.78 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.974.560( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3504 - امل�ساحة : 185.35 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.496.316( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3605 - امل�ساحة : 396.33 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.986.239( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3202 - امل�ساحة : 219.06 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.827.403( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3207 - امل�ساحة : 136.65 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.139.937( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3608 - امل�ساحة : 101.25 مرت مربع - املقدرة ب��� )844.629( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3204 - امل�ساحة : 206.46 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.666.736( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

1902 - امل�ساحة : 192.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.550.163( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3407 - امل�ساحة : 136.65 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.139.937( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3606 - امل�ساحة : 189.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.525.944( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده     
فى الدعوى رقم 2015/530 تنفيذ جتاري 

طالب التنفيذ: ال�سركة العربية للطران - �س م ع - عنوانه : اإمارة ال�سارقة - مطار ال�سارقة - �سارع املطار 
- بالقرب من مطار ال�سارقة الدويل - بناية العربية للطران )�س م ع( - املقر الرئي�سي - مكتب ملك دائرة 

الطران املدين - �س ب 132 ال�سارقة - الهاتف : 0097165581166 
املنفذ �سده : �سركة ابيار للتطوير العقاري - �س م ع - ممثله ب�سخ�س مديرها العام 

عنوانه : اإمارة دبي - و�سط دبي )داون تاون( - بناية ريزيدن�س اعمار كورت جاردن - مدخل فندق بال�س 
اوتيل - قرب دبي مول - الطابق الأر�سي - متب رقم 313 اي - هاتف : 04/8848668 

احلال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  م�ساء   5.00 ال�ساعة   2019/7/17 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  ان��ه 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�سركة المارات للمزادات وعلى 
موقعها اللكرتوين www.emiratesauction.ae ( وعلى راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 
20% من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�سه معززا مبا 
يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية 
وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع. وفيما يلي 

او�ساف املمتلكات  :
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3401 - امل�ساحة : 394.78 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.974.560( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3504 - امل�ساحة : 185.35 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.496.316( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3605 - امل�ساحة : 396.33 مرت مربع - املقدرة ب��� )2.986.239( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3202 - امل�ساحة : 219.06 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.827.403( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3207 - امل�ساحة : 136.65 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.139.937( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3608 - امل�ساحة : 101.25 مرت مربع - املقدرة ب��� )844.629( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3204 - امل�ساحة : 206.46 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.666.736( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

1902 - امل�ساحة : 192.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.550.163( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3407 - امل�ساحة : 136.65 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.139.937( درهم ويباع لعلى عطاء 
�سقة �سكنية - املنطقة : ال�سفوح الأوىل - رقم الر�س : 139 - ا�سم املبنى : OLGANA - رقم العقار : 

3606 - امل�ساحة : 189.02 مرت مربع - املقدرة ب��� )1.525.944( درهم ويباع لعلى عطاء 
مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2019/5035 (

املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي . 
املنذر اإليها : اجلديد لتاأجر ال�سيارات ذ.م.م

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )607،904.94( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط 
ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارات اأدناه وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر 
 لتخاذ الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :- 
�سانتافيي_ا�ستي�سن(موديل  )هيونداي  نوع  من  رقم)69351/خ�سو�سي/Q/دبي(  1-ال�سياره 
هيونداي   ( ن��وع  م��ن  رقم)69337/خ�سو�سي/Q/دبي(  2-ال�����س��ي��اره   ، )اب��ي�����س(   ال��ل��ون   )2016(
الينرتا_�سالون(موديل )2016( اللون ) ابي�س( ،  3-ال�سياره رقم)69338/خ�سو�سي/Q/دبي( 
، 4-ال�سياره رق��م)69349/ اللون ) ف�سي(  الينرتا_�سالون(موديل )2016(  من نوع ) هيونداي 
 ، ف�سي(   ( ال��ل��ون   )2016( الينرتا_�سالون(موديل  هيونداي   ( ن��وع  م��ن  خ�سو�سي/Q/دبي( 
الينرتا_�سالون(موديل  ه��ي��ون��داي   ( ن��وع  م��ن  رقم)69334/خ�سو�سي/Q/دبي(  5-ال�����س��ي��اره 
هيونداي   ( ن��وع  م��ن  رقم)69341/خ�سو�سي/Q/دبي(  6-ال�����س��ي��اره   ، ابي�س(   ( ال��ل��ون   )2016(
الينرتا_�سالون(موديل )2016( اللون ) ابي�س ( ، 7-ال�سياره رقم)69343/خ�سو�سي/Q/دبي( 
رق��م)8420/ 8-ال�سياره   ،  ) ابي�س   ( اللون  �سوناتا_�سالون(موديل )2016(  ) هيونداي  نوع  من 
 ) ابي�س   ( ال��ل��ون   )2016( _�سالون(موديل  �سوناتا  هيونداي   ( ن��وع  م��ن  خ�سو�سي/O/دبي( 
اك�سنت_�سالون(موديل  هيونداي   ( ن��وع  م��ن  رقم)69347/خ�سو�سي/Q/دبي(  9-ال�سياره   ،
هيونداي   ( ن��وع  من  رقم)69335/خ�سو�سي/Q/دبي(  10-ال�سياره   ،  ) ابي�س   ( اللون   )2016(
اك�سنت_�سالون(موديل )2016( اللون ) ابي�س ( ، 11-ال�سياره رقم)69348/خ�سو�سي/Q/دبي( 
من نوع ) هيونداي اك�سنت_�سالون(موديل )2016( اللون ) ابي�س ( ، 12-ال�سياره رقم)69340/

 ،  ) ابي�س   ( اللون   )2016( اك�سنت_�سالون(موديل  هيونداي   ( ن��وع  من  خ�سو�سي/Q/دبي( 
اك�سنت_�سالون(موديل  هيونداي   ( ن��وع  م��ن  رقم)69342/خ�سو�سي/Q/دبي(  13-ال�����س��ي��اره 
هيونداي   ( ن��وع  من  رقم)69336/خ�سو�سي/Q/دبي(  14-ال�سياره   ، ابي�س(   ( اللون   )2016(
رقم)69328/خ�سو�سي/Q/دبي(  15-ال�سياره   ، )بني(  اللون   )2016( اك�سنت_�سالون(موديل 
، 16-ال�سياره رق��م)69332/ اللون )ف�سي(  من نوع ) هيونداي اك�سنت_�سالون(موديل )2016( 
-17 ، اللون )ف�سي(  اك�سنت_�سالون(موديل )2016(  ) هيونداي  نوع  خ�سو�سي/Q/دبي( من 

اك�سنت_�سالون(موديل )2016(  ) هيونداي  نوع  رقم)69327/خ�سو�سي/Q/دبي( من  ال�سياره 
اك�سنت_ هيونداي   ( ن��وع  من  رقم)69329/خ�سو�سي/Q/دبي(  18-ال�سياره   ، )عنابي(  اللون 

�سالون(موديل )2016( اللون )عنابي ( ، واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 
املنذر من اأي نوع كانت،،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2019/2466  تنفيذ جتاري 

القامة  حمل  جمهول  حمدان  �سامي  الدين  بهاء  �سده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل ���س.م.ع  قد اأق��ام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)430293.88( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/318  اأمر اأداء
ر�سا  ذ.م.م 2- حممد حلمي  الت�سغيل  1-تايكون ل�سناعة مفاتيح   / املدعي عليه  اىل 
ذ.م.م  �سوليو�سنز  اي��دي��ال  املدعي/انتيجريتد  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  عاي�س 
اأداء فقد  اأمر  ا�ست�سدار  .  طلب  الرميثي  �سيف عبيد احلثبور  وميثله:حممد جمال 
امل��دع��ي عليهما تايكون  ب��ال��زام  ب���ت���اري���خ:2019/5/14  ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة 
بالت�سامن  ت��وؤدي��ا  ب��ان  عاي�س  ر�سا  حلمي  حممد  و  ذ.م.م  الت�سغيل  مفاتيح  ل�سناعة 
ومائتني  الف  وع�سرون  واثنني  )مائة  مبلغ  �سيوليو�سنز  ايديال  انتجاليتد  للمدعية 
و�ستة ع�سر درهم( والفائدة 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق كل �سيك وحتى ال�سداد التام 
والمر  املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�سمائة  ومبلغ  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمتهما 
م�سمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�ستئناف من الأمر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

نّظم مكتب ال�سارقة �سديقة للطفل، 
اجلهة املعنّية بتنفيذ م�سروع “ال�سارقة 
�سديقة لالأطفال واليافعني” ملتقى 
ال�ستماع  بهدف  وال�سباب  لالأطفال 
لآرائ���ه���م وت��ط��ل��ع��ات��ه��م ح���ول خمتلف 
الدرا�سية  احل���ي���اة  م��ن��ه��ا  امل���وا����س���ي���ع 
والأ�������س������ري������ة، وال����ل����ع����ب وال����رتف����ي����ه، 
وال��ف��ن��ون، والإع������الم، وذل���ك متهيداً 
العاملية  ال��ق��م��ة  ال�����س��ارق��ة يف  مل�����س��ارك��ة 
لالأطفال  ال�����س��دي��ق��ة  ل��ل��م��دن  الأوىل 
مدينة  يف  اإقامتها  املزمع  واليافعني، 

كولونيا، يف اأملانيا اأكتوبر املقبل.
اأقيم يف مقر  الذي  امللتقى  و�سارك يف 
م��ف��و���س��ي��ة م��ر���س��دات ال�����س��ارق��ة، 50 
ال�سارقة  م��دي��ن��ة  م���ن  و���س��اب��اً  ط��ف��اًل 
ومفو�سية  الإن�������س���ان���ي���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 
م��ر���س��دات ال�����س��ارق��ة، و���س��ج��اي��ا فتيات 

واأطفال  ال�سارقة،  ونا�سئة  ال�سارقة، 
من  ط��ل��ب��ة  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�������س���ارق���ة، 
مدر�سة الإبداع العلمي الدولية، ممن 
�ساركوا يف ور�سة التخطيط العمراين 
التي  “ماينكرافت”  لعبة  با�ستخدام 
جمل�س  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املكتب  نظمها 

ال�سارقة للتخطيط العمراين. 

النقبي  �سم�سة  كل من  الور�سة  وق��ّدم 
“17 عاماً”، ومايد املر “14 عاماً”، 
ال�سيا�سات  م�����س��وؤول  ع��ل��ي،  ع�سام  م��ع 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ال��ي��ون��ي�����س��ف ل���دول 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة، ح��ي��ث ط��رح��ا على 
الأ�سئلة، مثل ما  من  ع��دداً  امل�ساركني 
هي حقوق الطفل؟ وما هي العنا�سر 

�سديقة  م���دي���ن���ت���ه���م  جت����ع����ل  ال����ت����ي 
ال��ور���س��ة تق�سيم  ل��ل��ط��ف��ل؟  و���س��ه��دت 
على  عر�س  جمموعات  اإىل  الأط��ف��ال 
كل منها �سوراً متثل حاجات وحقوق 
واختارت  للطفل،  اأ�سا�سية  وخ��دم��ات 
كل جمموعة اأهم ع�سر �سور و�سرحوا 
�سم�سة  وق��ادت  لها،  اختيارهم  اأ�سباب 
املجموعات،  مع  تفاعلياً  نقا�ساً  ومايد 
�سرحا خالله حقوق الطفل الأ�سا�سية، 
لل�سكن،  امل���الئ���م  امل���ك���ان  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وال���ه���واء ال��ن��ظ��ي��ف، وامل���اء 
والأكل  ال�سحية،  والرعاية  النظيف، 
ال�����س��ح��ي، وال���ع���دل وامل�������س���اواة، وعدم 
ال�سعائر  ملمار�سة  والفر�سة  التمييز، 
الفرد  ب��ل��غ��ة  وال����ت����ح����دث  ال���دي���ن���ي���ة، 
اخلا�سة، والفر�سة للتعبر عن الراأي 
الإ�ساءة  م��ن  واحل��م��اي��ة  وال���س��ت��م��اع، 
والإه����م����ال. وق��ال��ت ال��دك��ت��ورة ح�سة 
خلفان الغزال، املدير التنفيذي ملكتب 

“ن�سعى  للطفل:  �سديقة  ال�����س��ارق��ة 
على  للتعّرف  امللتقى  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
وال�ستماع  واليافعني  الأط��ف��ال  اآراء 
لنظرتهم وروؤاهم لإمارتهم، و�ستمّهد 
خمرجات امللتقى الطريق نحو ح�سور 
العاملية  ال��ق��م��ة  يف  الإم�������ارة  ومت��ث��ي��ل 
لالأطفال  ال�����س��دي��ق��ة  ل��ل��م��دن  الأوىل 
تعد فر�سة  التي  اأملانيا،  واليافعني يف 
والتعّرف  ال�����س��ارق��ة  جت��رب��ة  ل��ع��ر���س 
واليافعني  الأط�����ف�����ال  جت������ارب  ع���ل���ى 
اأن  خا�سة  ال��ع��امل،  دول  خمتلف  م��ن 
�سيمثلون  ال�سارقة  يافعي  من  اثنني 
ال��ع��امل��ي��ة«.  وكانت  القمة  اأق��ران��ه��م يف 
�ساركا  ق��د  امل��ر  وم��اي��د  النقبي  �سم�سة 
�سديقة  ال�سارقة  مكتب  فريق  برفقة 
للمجل�س  الثاين  الجتماع  يف  للطفل 
الذي  وال�سباب  لالأطفال  ال�ست�ساري 
العا�سمة  يف  “يوني�سيف”  ن��ظ��م��ت��ه 
اأبريل  ���س��ه��ر  يف  م���دري���د  الإ���س��ب��ان��ّي��ة 

و�سابات  ���س��ب��اب  ج��ان��ب  اإىل  امل��ا���س��ي، 
ميثلون 12 دولة حول العامل، بهدف 
واليافعني  لالأطفال  الفر�سة  اإت��اح��ة 
“مدينة  امل��دن احلا�سلة على لقب  يف 
حيث  واليافعني”،  لالأطفال  �سديقة 
ت�سوراتهم  خاللها  م��ن  ا�ستعر�سوا 
ح������ول الأول�������وي�������ات ال����ت����ي ي���ج���ب اأن 
القمة  وخم��رج��ات  اأج��ن��دة  تت�سمنها 

العاملية الأوىل.  ونالت اإمارة ال�سارقة 
لالأطفال  ���س��دي��ق��ة  “مدينة  ل��ق��ب 
 2018 م�����اي�����و  يف  واليافعني” 
ت��ك��رمي��اً ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا عر 
املعنية  وهيئاتها  موؤ�س�ساتها  خمتلف 
مل��ا حققته من  ب��ال��ط��ف��ول��ة، وت��ت��وي��ج��اً 
حماية  �سعيد  على  م�سّرفة  اإجن���ازات 
حقوق الطفل ورعاية ال�سباب. وبهذا 

اأول  ال�سارقة  تكون  الر�سمي  العتماد 
م��دي��ن��ة يف ال���ع���امل حت�����س��ل ع��ل��ى هذا 
ال�سديقة  امل��دن  “مبادرة  م��ن  اللقب 
لالأطفال” العاملية التابعة ليوني�سف، 
اجلديدين  وال�سعار  للمعاير  وف��ق��اً 
العام  يوني�سف  ا�ستحدثتهما  اللذين 
املا�سي، ل�سمان تنفيذ اتفاقية حقوق 

الطفل. 

•• ال�شارقة-الفجر:

بعنوان  التدريبية  الور�سة  ا�ستقطبت 
دائرة  نظمتها  ال��ت��ي  عنفاً”  “كفى 
ال�سارقة،  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل��دم��ات 
املتحدة  الأمم  منظمة  م��ع  بالتعاون 
للطفولة )يوني�سيف( عدداً من اأفراد 
بالطفل،  املعنية  واملوؤ�س�سات  املجتمع 
واأخ�سائيي احلماية والطفولة، وذلك 
ال��واق��ع��ة يف فندق  يف ق��اع��ة احل�����س��ن 
الور�سة  وق��دم  –ال�سارقة.  �سراتون 
اأخ�سا�سي  ع����ل����ي،  ع�������س���ام  اخل����ب����ر 
التي  باملنظمة،  اجتماعية  �سيا�سات 
ت�سمنت اأربعة حماور رئي�سة يف جمال 
واأثره  واأن��واع��ه  الأط��ف��ال  �سد  العنف 
جانب  اإىل  الأط���ف���ال،  م�ستقبل  ع��ل��ى 
�سد  العنف  م��ن  احل��د  ا�سرتاتيجيات 
الأطفال جمتمعياً، وكذلك ممار�سات 
ال���ت���ع���ام���ل م����ع ���س��ل��وك��ي��ات الأط����ف����ال 
ب��الأ���س��ال��ي��ب احل���دي���ث���ة، ع�����الوة على 

الدور املوؤ�س�سي يف حماية الطفولة.
الور�سة  ه���ذه  اأن  ع�����س��ام؛  ع��ل��ي  وق���ال 
ع��ب��ارة ع��ن ب��رن��ام��ج ت��وع��وي متكامل، 
ال�سحيحة  امل����ع����ل����وم����ة  ل����ت����ق����ري����ب 
للمجتمع يف كيفية تفادي العنف �سد 
تعتمد  الور�سة  اأن  ل�سيما  الأط��ف��ال، 
الفعلية من  املمار�سة  يف عر�سها على 
اأن��ه��ا تاأخذ  اأر����س ال��واق��ع، ف�سال ع��ن 
طابعاً تفاعلياً من خالل ترك م�ساحة 
حالتهم  بعر�س  للم�ساركني  وفر�سة 
املنا�سبة  احل��ل��ول  وو���س��ع  ومناق�ستها 
مو�سوع  اأن  اإىل  م�سيفاً  ح��ال��ة.   لكل 
ال��ع��ن��ف ���س��د الأط���ف���ال ك��ان��ت يف وقت 

قريب يعد من الأمور ذات احل�سا�سية 
لدى املجتمعات، ظناً منهم اأنها تدخل 
يف �سوؤون �سلطة الوالدين؛ اإل اأنها من 
خالل اهتمام املوؤ�س�سات بهذا اجلانب 
�سلط ال�سوء على اأهمية تلك احلماية. 
التفاعلية  الور�سة  املحا�سر  وا�ستهل 
تتمثل  اأ�سا�سية  بنقاط  امل�ساركني  مع 
يف اأ���س��ك��ال ال��ع��ن��ف ودرج���ت���ه ودواع����ي 
البدائل  وم����ا  ال���ع���ن���ف،  اإىل  ال���ل���ج���وء 
ال�����س��ل��ي��م��ة التي  امل��ن��ا���س��ب��ة وال���رتب���ي���ة 
اأهمية  اإىل  متطرقاً  انتهاجها؛  ميكن 
احلديثة  احلماية  اأ�سلوب  يف  امل�ساركة 
الأطفال،  ل��دى  الثقة  بناء  من خ��الل 
التوعية  وت���ع���زي���ز  ال�������ذات،  وت���ق���دي���ر 
لديهم بحقهم يف احلماية.  كما تطرق 
املحا�سر؛ اإىل ال�سرتاتيجيات ال�سبعة 
املعنية بو�سع حد حلالت العنف �سد 
الأطفال، مو�سحاً اأهمية التعامل مع 

هذه الفئة من خالل جمع املعلومات، 
للبيئة  الأ�سا�سية  العنا�سر  مو�سحاً 
م��ن الأ�سرة  ب����دءاً  ب��ال��ط��ف��ل  امل��ح��ي��ط��ة 
واحلي واحل�سانة واملدر�سة واجلران 

والأ�سدقاء.

املمار�صات  على  ال�صوء  ت�صليط 
احلديثة..

واأ�������س������ادات؛ خ���ول���ة امل���ط���رو����س���ي، من 
ال��ن�����س��ائ��ي��ة بدبي؛  ال��ن��ه�����س��ة  ج��م��ع��ي��ة 
ب����ال����ور�����س����ة ال����ت����ي رك��������زت ع���ل���ى دور 
داخل  تحُبنى  التي  وال��ع��الق��ات  الأ���س��رة 
التن�سئة  نوع  وكذلك  الأ�سرة،  حميط 
��ب��ن��ى م���ن خالل  الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي تحُ
املبا�سر،  امل�ستمر  والتوا�سل  امل�ساعر 
داخل  املتبعة  الجتماعية  والأن��ظ��م��ة 
يف  ال��وال��دي��ن  ودور  الأ���س��ري��ة،  البيئة 
م�سيفة  ال�سليمة.   الأ�سرية  التن�سئة 

الور�سة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة  مت  اأن����ه  اإىل 
العالقة  ودرج���ة  الطفل  فهم  لآل��ي��ات 
املهارات احلياتية  وما ذا ميكن غر�س 
الأ���س��ا���س��ي��ة ل���دى ال��ط��ف��ل م���ن خالل 
تنمية الذاتية له، ليكون الطفل قادراً 
التي يتعر�س لها  امل�ساكل  على حتمل 
اإل من  يتم  ذل��ك ل  اأن  اإذ  ويواجهها؛ 
من  ب���دءاً  اأي  الأوىل  التن�سئة  خ��الل 

الطفولة املبكرة.
على  �سلطت  الور�سة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
عدد من املهارات واملمار�سات احلديثة 
الوالدين  اإف������اددة  يف  �ست�سهم  ال��ت��ي 
�سد  ال���ع���ن���ف  ت����ف����ادي  يف  وامل���ج���ت���م���ع 
واأب��ان��ت خولة املطرو�سي؛  الأط��ف��ال.  
الن�سائية  النه�سة  جمعية  يف  ن��ح��ن 
هذه  من  تعلمناه  ما  �سن�سخر  بدبي؛ 
الور�سة يف اجلل�سات التي نعقدها مع 
جل�ساتنا  اأن  اإذ  ب��ا���س��ت��م��رار؛  الأم��ه��ات 

التي نعقدها؛ هي توعوية تتطرق اإىل 
الرتبية ال�سليمة وفنايت التعامل مع 
الطفل لإن�ساء طفل قادر على حتمل 
�سخ�سياً  وم�ستقل  احل��ي��اة،  �سعوبات 

لتخاذ القرارات.

اإثراء الور�صة باأمثلة واقعية..  
 – ب�سيون  اأ�سماء  ذكرت  ومن جهتها؛ 
م�سرفة ق�سم ريا�س الأطفال مبدر�سة 
ف����رون����ت لي������ن؛ ا���س��ت��ق��ط��ب��ت��ن��ي هذه 
الور�سة كوين م�سرفة ريا�س الأطفال 
ول �سيما اأن هذه الفئة العمرية التي 
اإىل مهارات  اأتعامل معها حتتاج مني 
اأقوم  اأنني  عن  ف�ساًل  ودقيقة،  عالية 
توعوية  اإر���س��ادات  بتوجيه  با�ستمرار 
وور�����س ت��رب��وي��ة اإىل اأول���ي���اء الأم����ور، 
با�ستمرار  ال��ب��ح��ث  م��ن��ي  يتطلب  مم��ا 
ع�����ن ك�����ل م�����ا ه�����و ج����دي����د يف جم���ال 
املحا�سرة  اأن  اإىل  م�سيفة  الطفولة، 
فعالة واأ�سلوبها متميز، اإذ مت التطرق 
املعا�س،  احلياة  واقع  من  باأمثلة  فيها 
ف�ساًل عن اأن كثراً من تلك امل�ساهد 
املعرو�سة كنا نلم�سه لبع�س احلالت.

ح���م���اي���ة ال���ط���ف���ل اأول�����وي�����ة 
املوؤ�ص�صات..

زهران  رم�سان  اأمي��ن  الدكتور  وق��ال 
والنف�سية  الرتبوية  العلوم  اأ�ستاذ   –
الور�سة  ه��ذه  تعد  ال�سارقة؛  بجامعة 
ال���ور����س���ة يف جم����ال حماية  اأه����م  م���ن 
طرح  اإع����ادة  اأن  �سيما  ول  ال��ط��ف��ول��ة، 
مثل هذا املو�سوع يف ظل عام الت�سامح 
دولة  يف  نعي�سها  ال��ت��ي  والإي���ج���اب���ي���ة 

خر  لهو  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
برهان على اأن موؤ�س�سات الدولة دائما 
ما ت�سعى اإىل و�سع حماية الطفل من 
دائرة  من  نلم�سه  ما  وهذا  اأولوياتها، 
لتنظيمها  الج��ت��م��اع��ي��ة  اخل����دم����ات 
ب��ا���س��ت��م��رار م��ث��ل ه����ذه ال���ور����س التي 

ي�ستفيد منها خمتلف اأفراد املجتمع.

تفاعل متميز..
اأكد حممد زيد الكيالين،  وب��دوره؛ 
اأن  وال��ت��ع��ل��ي��م؛  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م���ن 
اأه��م��ي��ة بالغة،  ع��ن��وان امل��ح��ا���س��ر ل��ه 
ك����ون����ه ي���ت���ط���رق جل����ان����ب م���ه���م من 
وما  الأط��ف��ال،  م��ع  اليومية  حياتنا 
ي���وؤك���د ذل����ك احل�����س��ور ال��ك��ب��ر من 
العديد من املوؤ�س�سات والأف��راد، كما 
اأ�سلوباً  اأن ا تطرقت له الور�سة يعد 
م��ت��م��ي��زاً ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل مع 
امل�ساركني، مما اأفدنا ببع�س الأمثلة 
الواقعية.مثمناً دور دائرة اخلدمات 
هذه  مثل  تنظيمها  يف  الجتماعية 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  ال��ت��ي  ال���رام���ج 
ونتطلع  وموؤ�س�سات،  اأف��راداً  املجتمع 
الور�سة  ه����ذه  م���ن  ال���س��ت��ف��ادة  اإىل 
م�ستوى  على  فيها  جاء  ما  وتطبيق 

بيوتنا وموؤ�س�ساتنا.

اإ�صافة نوعية..
اآلء  اأ�������س������ارت؛  ذات�������ه؛  ال�������س���ي���اق  ويف 
اجتماعية  اخ��ت�����س��ا���س��ي��ة  ع���اب���دي���ن؛ 
مب��در���س��ة ال�����س��ارق��ة الأم��ري��ك��ي��ة.. اأن 
الور�سة التي نظمتها دائرة اخلدمات 
الجتماعية؛ قدمت لنا اإ�سافة نوعية 
املعريف  زي������ادة ر���س��ي��دن��ا  م���ن خ����الل 
وال��ث��ق��ايف مب��ه��ارات واأ���س��ل��وب الرتبية 
التعامل  وك��ي��ف��ي��ة  ل��ل��ط��ف��ل  ال�����س��ل��ي��م��ة 
ال�سحيح معه، ول�سيما نحن كمجتمع 
ال�سلوكيات  بع�س  ميار�س  منا  الكثر 
والأ�ساليب من غر علم ودراي��ة مما 

ينعك�س �سلباً على الأطفال.
�سمن  م�����ن  اأن  ءالء؛  واأ������س�����اف�����ت 
تطرقت  التي  الأهمية  ذات  املوا�سيع 
الأجهزة  خطورة  هي  الور�سة؛  اإليها 
واإيجاد  الأط���ف���ال،  على  الل��ك��رتون��ي��ة 
اإىل  م�سيفة  لذلك.  املنا�سبة  البدائل 
اأن ما تعلمناه من معلومات ومهارات 
املدر�سية  البيئة  للزمالء يف  �سنقدمه 
اإىل ج��ان��ب م�����س��اع��دة اأول���ي���اء الأم����ور 

الذين هم بحاجة اإىل ذلك.

حماية  مفهوم  وتر�صيخ  تعزيز 
الأطفال جمتمعيًا وموؤ�ص��صيًا..

واأك����دت اأم��ي��ن��ة ال��رف��اع��ي م��دي��ر اإدارة 

حماية حقوق الطفل بدائرة اخلدمات 
اخلدمات  دائ������رة  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
خ���الل هذه  م��ن  ت�سعى  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وتر�سيخ  تعزيز  اإىل  التدربية  الور�سة 
جمتمعياً  الأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  م��ف��ه��وم 
الطفل  حماية  اأن  ف�ساًل  وموؤ�س��سياً، 
م�����ن ال���ع���ن���ف م�����ن اأول�������وي�������ات دائ������رة 
واأف��ادت مدير  اخلدمات الجتماعية. 
اإدارة حماية حقوق الطفل، اأن الور�سة 
من  م�ساركاً   )150( نحو  ا�ستقطبت 
وموؤ�س�ساته  املجتمع  اأف����راد  خمتلف 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  على م�ستوى 
املتحدة، وه��ذا بحد ذات��ه يعد جناحاً، 
مفهوم  غر�س  دائماً  ال��دائ��رة  وتتطلع 
الطفل لدى اأفراد املجتمع من خالل 
العديد من الآليات ومن بينها الور�س 
وال��ف��ع��ال��ي��ات وال����ن����دوات وامل���وؤمت���رات 
الرفاعي؛  اأمينة  واأع��رب��ت  العلمية.  
اإىل اخلبر  وت��ق��دي��ره��ا  ���س��ك��ره��ا  ع��ن 
علي ع�سام مقدم الور�سة على جهوده 
ب��اأ���س��ال��ي��ب حديثة،  ال��ور���س��ة  واإث���رائ���ه 
املتحدة  الأمم  منظمة  ت��ع��اون  مثمنة 
ل��ل��ط��ف��ول��ة ع��ل��ى ت��ع��اون��ه��ا ال���دائ���م مع 
وكذلك  الجتماعية،  اخلدمات  دائ��رة 
ال�سكر مو�سول غلى جميع امل�ساركني 

من الأفراد واملوؤ�س�سات.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت دبي العطاء، جزء من مبادرات 
العاملية،  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ملدة عامني  برنامج  اإط��الق  اأم�س عن 
الكرى  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا  يف 
لدعم النمو املت�سارع يف التعليم العايل 
ال��ت��ي يواجهها  ال��ت��ح��دي��ات  وم��ع��اجل��ة 
هذا القطاع اإ�سافة اإىل نق�س املهارات 
يف اإفريقيا. وميثل هذا الرنامج اأول 
التعليم  يف  ال��ع��ط��اء  ل��دب��ي  ا���س��ت��ث��م��ار 
العايل، وبالتايل يعزز مكانة املوؤ�س�سة 
فر�س  لتوفر  اأ�سا�سيا  داع��م��ا  ها  بعدِّ
ال�سامل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
التعلم  وت��ع��زي��ز  ل��ل��ج��م��ي��ع  وال�����س��ل��ي��م 
م���دى احل��ي��اة. ال��رن��ام��ج ال���ذي تبلغ 
اإماراتي  درهم   5،510،250 قيمته 
اأمريكي(، والذي  )1.5 مليون دولر 
موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة  تنفيذه  ي��ت��م 
“التعليم يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 
منه  �سي�ستفيد   ،)ESSA( الكرى« 
واملوؤ�س�سات  واخل���ري���ج���ون  ال���ط���الب 
التعليمية �سمن قطاع التعليم العايل 
يف عدة دول يف املنطقة. ويجري حالياً 
بلدين  اأول  يف  ال��ت��ح�����س��ري  ال��ع��م��ل 

م�ستهدفني، وهما غانا واأوغندا.
ال�����ذي يحمل  ال���رن���ام���ج  و���س��ي��م��ّك��ن 
املنهجية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  “تعزيز  ا����س���م 
اإفريقيا  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ق��ط��اع 
موؤ�س�سة  الكرى”،  ال�سحراء  جنوب 
“التعليم يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء 
الكرى” من تو�سيع نطاق انت�سارها 
ب�سكل  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  �سمن 
اأربعة  اأك����ر. وي��رك��ز ال��رن��ام��ج ع��ل��ى 
بناء  ت��ت�����س��م��ن  رئ���ي�������س���ي���ة  جم�������الت 

ال����ق����درات والإم���ك���ان���ات ال��ب�����س��ري��ة يف 
خريجي  وت��وظ��ي��ف  ال��ع��ايل؛  التعليم 
ق���ط���اع ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل؛ وامل����ه����ارات 
التعليم  ل���ق���ادة  والإداري��������ة  ال��ق��ي��ادي��ة 
املعرفة  ن��ق��ل  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال����ع����ايل؛ 
املمار�سات  لأف�����س��ل  العملي  والتبني 
وبناًء  ال��ع��ايل.  التعليم  ق��ط��اع  �سمن 
ع��ل��ى ال��ت��ق��دم ال�����س��ري��ع ال����ذي حققته 
جنوب  اإفريقيا  يف  “التعليم  موؤ�س�سة 
انطالقتها  منذ  الكرى”  ال�سحراء 

الرنامج  ه����ذا  مي��ث��ل   ،2016 ع����ام 
ا�سرتاتيجية  م���ن  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

النمو الطموحة لديها.
ال���ت���و����س���ع  ه��������ذا  ع������ن  ح����دي����ث����ه  ويف 
التعليم  جم�����ال  يف  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
ال���ع���ايل، ق���ال ال��دك��ت��ور ط���ارق حممد 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدبي  ال��رئ��ي�����س  ال����ق����رق، 
العطاء: “ي�سعدنا الإعالن عن تو�سعنا 
نحو قطاع التعليم العايل، حيث ننظر 
اإليه باأنه اأمر جوهري لتحقيق النمو، 

الأف���راد  ومت��ك��ني  الفقر  حلقة  وك�سر 
واملجتمعات من الزدهار. نحن نوؤمن 
باأن ا�ستثمار دبي العطاء للمرة الأوىل 
يف قطاع التعليم العايل �سي�ساعد على 
وخريجي  ل��ل��ط��الب  ال��ط��ري��ق  متهيد 
فر�س  اإىل  للو�سول  ال��ع��ايل  التعليم 
مركزياً  دوراً  و���س��ي��ل��ع��ب  ال��ت��وظ��ي��ف، 
وجمتمعات  اق���ت�������س���ادات  ت��ط��وي��ر  يف 
ناجحة وم�ستدامة، كما ميثل امتداداً 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  ل��راجم��ن��ا  م��ن��ط��ق��ي��اً 

اإىل  الآن  تغطيتها  لتمتد  ال�����س��ب��اب، 
ويتيح  التعليم.  م��ن  الثالثة  املرحلة 
ال��ذي يجري تنفيذه  ال��رن��ام��ج،  ه��ذا 
يف  ’التعليم  موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
الكرى‘،  ال�سحراء  جنوب  اإفريقيا 
لدبي العطاء فر�سة ثمينة لكي تعزز 
دوره����ا ال���رائ���د ع��ل��ى م�����س��ت��وى العامل 
ب��امل�����س��اه��م��ة يف ال���ن���ج���اح الأك����ادمي����ي 
وت���ع���زي���ز فر�س  ال�����ط�����الب،  مل���الي���ني 
التوظيف على املدى البعيد وامل�ساعدة 

على حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 
ع���ل���ى هذا  وت���ع���ل���ي���ق���اً  اإف����ري����ق����ي����ا«.  يف 
اأولف هان،  ال��دك��ت��ور  ق��ال  الإع����الن، 
اإفريقيا  يف  “التعليم  موؤ�س�سة  مدير 
“هناك  الكرى”:  ال�سحراء  جنوب 
بني  العالقة  لتعزيز  �سانحة  فر�سة 
التعليم والعمل بطريقة اأكرث فاعلية 
ومع  العمل.  واأرب���اب  اإفريقيا  ل�سباب 
ذل�����ك، ه���ن���اك حت���دي���ات ك����رى يجب 
التغلب عليها. وبعد اأن اأحرزنا تقدماً 

عام  يف  موؤ�س�ستنا  اإط��الق  منذ  �سريعاً 
اإفريقيا  �سعوب  و�سع  وم��ع   2016
نعمل  اأن  ي�سعدنا  عملنا،  �سميم  يف 
ل��ت��ق��دمي م�ساهمة  ال��ع��ط��اء  دب���ي  م���ع 
اأن نرحب  قيمة اأخرى. وي�سرنا اأي�ساً 
ب�سعادة الدكتور طارق حممد القرق، 
العطاء،  ل��دب��ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
قيادته  اإن  ملوؤ�س�ستنا.  راع��ي��اً  ب�سفته 
وعالقاته  الوا�سعة  ومعرفته  املحُلهمة 
الوطيدة يف هذا القطاع من �ساأنها اأن 

تقدم م�ساعدة جديرة بالثناء«.
ال�سكان مبقدار  ومع توقع زيادة عدد 
2050، مما  مليار بحلول عام   1.3
وظيفة  م��ل��ي��ون   800 خ��ل��ق  يتطلب 
جديدة، يقدر اأن 100 مليون طالب 
اإ�سايف �سيلتحقون بالتعليم العايل يف 
ال�����س��ح��راء الكرى.  اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب 
كبراً  ���س��غ��ط��اً  �سي�سع  الأم�����ر  وه����ذا 
ويتطلب  ال��ع��ايل  التعليم  ق��ط��اع  على 
لتح�سني  الأنظمة  وا�سعة يف  تغيرات 
فر�س احل�سول على التعليم، وتعزيز 
واملوؤهالت  املعرفة  تقدمي  يف  الكفاءة 
اأف�سل  ت���واف���ق  وحت��ق��ي��ق  وامل�����ه�����ارات، 
والقت�ساديات  التعليمي  التطور  بني 

املتغرة.

اجتماعية ال�صارقة ت�صلط ال�صوء على املمار�صات احلدثية يف حماية الطفولة

ور�شــة تدريبية حلمــاية الأطفـــال من العنف»كفى عنفًا« 
ت�شتقطب املوؤ�ش�شات والأفراد  بالتعاون مع منظمة »يوني�شيف«

دبي العطاء تو�شع حمفظة براجمها من خالل اإطالقها للمرة الأوىل برناجمًا للتعليم العايل يف اإفريقيا جنوب ال�شحراء الكربى 

متهيدًا مل�صاركة املكتب يف امللتقى العاملي للمدن ال�صديقة لالأطفال واليافعني يف اأملانيا

»ال�شارقة �شديقة للطفل« يجمع الأطفال واليافعني يف ملتقى تفاعلي للتعبري عن اآرائهم واحتياجاتهم

ا�صماء ب�صيوينالدكتور امين رم�صانال�صتاذة خولة املطرو�صي
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عربي ودويل

اأ�سدرت ال�سلطات الرتكية ام�س مذكرات توقيف جديدة بحق اأكرث 
من مئتي ع�سكري ي�ستبه بارتباطهم بحركة الداعية فتح اهلل غولن 

الذي تتهمه اأنقرة بتدبر حماولة انقالب فا�سلة يف عام 2016.
مذكرات  اإ���س��داره��ا  ب��ي��ان  يف  ا�سطنبول  يف  ال��ع��ام��ة  النيابة  واأع��ل��ن��ت 

توقيف بحق 176 ع�سكرياً يف اخلدمة الفعلية، بينهم عقيد.
يف  عامون  مدعون  طلب  الر�سمية،  الأنا�سول  اأنباء  وكالة  وبح�سب 

اإزمر )غرب( وقوجه ايلي )�سمال غرب( توقيف 52 ع�سكرياً.
وي�ستبه اأن الع�سكريني موؤيدون حلركة الداعية فتح اهلل غولن الذي 
متوز/ يف  الن��ق��الب  حماولة  خلف  املدبر  العقل  باأنه  اأن��ق��رة  تتهمه 

يوليو 2016.
ويعي�س غولن يف الوليات املتحدة منذ 20 عاماً وهو ينفي اإطالقاً 

اأي عالقة له مبحاولة النقالب.
غولن،  اأن�سار  كلل  دون  ال�سلطات  تالحق  الفا�سل،  النقالب  ومنذ 
واأطلقت حملة تطهر على م�ستوى غر م�سبوق يف التاريخ احلديث 
األ��ف �سخ�س، واأوقف   50 اأك��رث من  واأوق��ف خالل احلملة  لرتكيا. 

140 األف �سخ�س عن العمل اأو علقت مهامهم.
على  �سنوات  ث��الث  بعد  ثابتة  بوترة  العتقالت  موجة  وتتوا�سل 
حماولة النقالب الفا�سلة حيث تقوم ال�سلطات بعمليات توقيف كل 

اأ�سبوع تقريباً.
 

�سفقة  فورا”  “تلغي  ب��اأن  املتحدة  ال��ولي��ات  ام�س  ال�سني  طالبت 
خ�سو�سا  ت�سمل  دولر  مليار   2،2 بقيمة  لتايوان  حمتملة  اأ�سلحة 
اأبرامز و�سواريخ �ستينغر ما يفاقم التوتر يف العالقات بني  دبابات 

البلدين.
وتاأتي ال�سفقة التي قد تكون اأكر �سفقة اأ�سلحة اأمركية لتايوان 
خ��الل ع��ق��ود، و���س��ط ت��وت��ر ال��ع��الق��ات ب��ني وا�سنطن وب��ك��ني اللتني 

تخو�سان نزاعا جتاريا.
الدبلوما�سية  القنوات  خ��الل  من  ر�سمية  �سكاوى  ال�سني  وقدمت 
وفق  للقرار،  احلازمة”  واملعار�سة  ال�سديد  “ال�ستياء  عن  وع��رت 

املتحدث با�سم وزارة اخلارجية غينغ �سوانغ خالل موؤمتر �سحايف.
فورا  تلغي  اأن  على  املتحدة  ال��ولي��ات  حت�س  “ال�سني  �سوانغ  وق��ال 
رابط ع�سكري  اي  واأن توقف  تايوان  ال�سلحة هذا اىل  بيع  م�سروع 

بني تايوان والوليات املتحدة«.
وت�سمل ال�سفقة بالدرجة الأوىل 108 دبابات من طراز “اأم1اإيه2تي 
اأبرامز” و250 �ساروخ اأر�س-جو ق�سر املدى حمموًل على الكتف 
يزيد  مبا  قيمتها  تقدر  ال�����س��روري،  والعتاد  “�ستينغر”  ط��راز  من 
بقليل عن 2،2 مليار دولر وفق “وكالة التعاون الدفاعي والأمني” 

التابعة لوزارة الدفاع الأمركية.
الأ�سا�سي  الع�سكري  “التوازن  تغر  لن  ال�سفقة  اأن  البيان  واأ�ساف 

يف املنطقة«.
 

من  ين�سحب  دميوقراطي  مر�سح  اأول  �سوالويل  اإري��ك  النائب  ب��ات 
ا�ستطالعات  يف  له  التاأييد  ن�سبة  تراجعت  بعدما  الرئا�سي  ال�سباق 
للبيت  ال��دمي��وق��راط��ي��ني  للمر�سحني  ال��ك��ب��ر  ال��ع��دد  و���س��ط  ال����راأي 
الأبي�س. ومل يحَظ النائب ال�ساب )38 عاماً( عن كاليفورنيا على 
“ريل  بح�سب موقع  ال���راأي،  ا�ستطالعات  باملئة يف  واح��د  اأك��رث من 
كلر بوليتيك�س«. وكانت ن�سبة التاأييد له ارتفعت قلياًل يف 26 و27 
الدميوقراطيني  للمر�سحني  الكرى  املناظرة  بعد  حزيران/يونيو 
“مترير  عليه  اإن  بايدن  جو  حظاً  الأوف���ر  للمر�سح  فيها  ق��ال  التي 
حملتنا  تنتهي  “اليوم  �سوالويل  وق��ال  الأ���س��غ��ر.  للجيل  ال�سعلة” 
الرئا�سية، لكن ذلك بداية لفر�سة يف الكونغر�س، مع روؤية جديدة 
القليلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  وبحملتي  ب��ي  اأث����روا  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س  �سّكلها 
املا�سية«. ويبقى يف ال�سباق اأكرث من 20 مر�سحاً يخو�سون معركة 
ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س  ملواجهة  الدميوقراطي  احلزب 
التاأييد  ن�سبة  ال�����س��دارة، لكن  ب��اي��دن يف  ي��زال  ول   .2020 ع��ام  يف 
له انخف�ست من 32 اإىل %26 بعد املناظرة، بح�سب “ريل كلر 

بوليتيك�س«.

عوا�شم

انقرة

بكني

وا�شنطن

الرئا�شة الفل�شطينية: �شفقة 
القرن الأمريكية »حتت�شر«

•• رام اهلل-وكاالت:

اأن خطة الإدارة الأمريكية  اأم�س الثالثاء،  اعترت الرئا�سة الفل�سطينية، 
وقال  “حتت�سر«.  القرن  �سفقة  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  حلل 
اإن  اأبو ردينة، يف بيان،  املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل 
اأو�سحه  وال��ذي  الوطنية،  بالثوابت  وملتزم  ثابت،  الفل�سطيني  “املوقف 
م��ب��داأ حل  وف��ق  ال�سالم  وه��و حتقيق  م���رات،  ع��دة  الرئي�س حممود عبا�س 
القد�س  وعا�سمتها  امل�ستقلة،  الفل�سطينية  ال��دول��ة  لإق��ام��ة  ال��دول��ت��ني 
اأب��و ردينة  واأ���س��اف  ال�سهداء والأ���س��رى«.  ب��اأم��وال  امل�سا�س  ال�سرقية، وع��دم 
ومبادرة  الدولية  ال�سرعية  عر  اإل  يتحقق  لن  ال�سالم  اإىل  “الطريق  اأن 
ال�سالم العربية، ولي�س عن طريق الأوهام والألعيب التي حتاول الإدارة 
والزده���ار  ال�سالم  �سعار  حت��ت  ت�سويقها  اإ�سرائيل  وحليفتها  الأمريكية 
القت�سادي«. واأ�سار اأبو ردينة اإىل اأن “املعركة ال�سيا�سية مل تنته بعد، واأن 
للثوابت  روؤي��ة خمالفة  لت�سكيل  واأي حم��اولت  ت��زال حتت�سر،  ال�سفقة ل 
الوطنية والقومية، لن حتقق �سيئاً«. وطالب اأبو ردينة الإدارة الأمريكية ب� 
“مراجعة مواقفها و�سيا�ساتها، واأن تعي جيداً اأن العنوان لتحقيق ال�سالم 
منظمة  وقيادة  عبا�س  حممود  والرئي�س  اهلل  رام  هو  وال�ستقرار  والم��ن 
التحرير و�سوًل اإىل �سالم دائم وعادل وفق الجماع الدويل«. وكان م�ساعد 
الرئي�س الأمريكي واملبعوث للمفاو�سات الدولية جي�سون غرينبالت قال 
بحل  يتعلق  فيما  الفل�سطينيني  على  �سيء  فر�س  تريد  ل  “وا�سنطن  اإن 

ال�سراع مع اإ�سرائيل«.

احلزب احلاكم يعاين مزيدًا من ال�صعف ب�صبب الأزمة املالية

الأزمات ترتاكم يف تركيا...اأردوغان عند مفرتق طرق

مليون �صوري يف الأرا�صي الرتكية  3.6

الغ�شب ي�شتعل يف تركيا جتاه ال�شوريني 
••ا�شطنبول -رويرتز:

كان  ال�سبت  اأي���ام  اأح���د  �سباح  م��ن  الثانية  ال�ساعة  يف 
من  يحدقان  واأح��م��د  م�سطفى  ال�سوريان  ال�سقيقان 
كامرات  م��ن  مبا�سرا  بثا  تعر�س  �سا�سة  يف  منزلهما 
للمالب�س  متجرهما  ي��دم��رون  رج���ال  تظهر  م��راق��ب��ة 

اجلاهزة.
�ساهد الثنان جمموعة من الرجال الأتراك يه�سمون 
زجاج واجهة املتجر وميزقون اأوراق الدعاية والالفتات 
وحدق  النار.  فيها  وي�سرمون  العربية  باللغة  املكتوبة 
فا�سودت  يه�سموها  اأن  الكامرا قبل  الرجال يف  بع�س 

ال�سا�سة اأمام اأعينهما.
ات�سل م�سطفى )22 عاما( واأحمد )21 عاما( وهما 
يف حالة ثورة برجل تركي ميلك متجر البقالة املجاور 
ملنع  للمتجر  طريقهما  يف  باأنهما  لإب��الغ��ه  ملتجرهما 
“قالنا ما  اأحمد  التهام كل ما فيه. وقال  احلريق من 

جتوا. بدهم يقتلوكم«.
وا�ستهدف متجرهما وغره من ممتلكات ال�سوريني يف 
 29 ليلة  ا�سطنبول  حي كوت�سوك �سيكميجي يف غرب 
يونيو حزيران يف واحدة من نوبات العنف التي يقول 
اأكر  اإنها تندلع �سدهم من حني لآخ��ر يف  ال�سوريون 

مدينة تركية.
وم��ث��ل ه��ذه الأح����داث وا���س��ع��ة ال��ن��ط��اق ن���ادرة احلدوث 
با�ستثناء هجوم واحد اآخر كبر وقع هذا العام يف غرب 
ال�سوريني  لكن  �سباط.  ف��راي��ر  يف  ك��ذل��ك  ا�سطنبول 

ت��رك��ي��ا. ورغ���م هيمنته الإع��الم��ي��ة وال��ظ��روف غر  يف 
امل��ن�����س��ف��ة، و���س��ي��ط��ن��ة ب��ع�����س اأح������زاب امل��ع��ار���س��ة، فازت 
قرابة  متثل  والتي  الرتكية،  امل��دن  ك��رى  يف  املعار�سة 
60% من الأتراك، واأكرث من 60% من الدخل القومي 

الإجمايل الرتكي. 

التغيري قادم
اآذاننا وجتاهل  “ل ن�ستطيع �سّم  ورغم قول اأردوغ��ان: 
على  اأ���س��ب��وع  مي�سي  يكد  مل  اأن���ه  اإل  النا�س”،  ر���س��ائ��ل 
املجتمع  �سهد  حتى  اإ���س��ط��ن��ب��ول،  يف  الإع����ادة  ان��ت��خ��اب��ات 
الرتكي ا�ستخدام احلزب احلاكم الق�ساء �سد �سخ�سيات 

معار�سة، برفع دعاوى �سدهم . 
ب��داأت �سخ�سيات من  اإ�سطنبول،  ولكن بعد الهزمية يف 
داخل  احلزب نف�سه يف الإعراب عن ا�ستيائها من النظام 

اجلديد.
حتا�سي  يف  املعار�سة  �سا�سة  رغبة  اإىل  الكاتبة  وت�سر 

•• عوا�شم-وكاالت:

عند ا�ستعرا�س ما حققته املعار�سة الرتكية يف الأعوام 
لرتكيا  رئي�ساً  اأردوغ���ان  انتخاب  بعد  الأخ��رة  اخلم�سة 
ل��دى موقع  راأي  كاتبة  اإل��ه��ان،  اأمليال  ت��رى   ،2014 يف 
اأن من املفيد ا�سرتجاع كالم مالكومل  “�سيغما تركي”، 
قال:  ال��ذي  اأمريكا،  ال�سود يف  املدافع عن حقوق  اأك�س، 
وكل  هزمية  كل  لأن  ال�سدائد،  من  اأف�سل  ثمة  “لي�س 
ودرو���س��اً، تفيد يف معرفة  ب��ذوراً  ح�سرة وخ�سارة حتمل 

كيفية حت�سني اأدائك يف املرة القادمة«. 
وت�����س��ر اإل���ه���ان اإىل الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ال��رتك��ي��ة يف 
احلاكم    والتنمية  العدالة  ح��زب  كلفت  والتي   ،2015
خ�سارة %9 من دعمه النتخابي، واأغلبيته املطلقة يف 

الرملان. 
للحزب،  اأول هزمية  النتيجة مبثابة  تلك  اأن  واعترت 
اأردوغان. ويومها �سارع حزب العدالة  ولرئي�س الوزراء 
وخطط  ال�سيا�سية  هيمنته  م�سار  تعديل  اإىل  والتنمية 
مع  ل�سالم  نهاية  وو�سعا  تنفيذية،  لرئا�سة  اأردوغ����ان 
الأمن،  يقوم على حتقيق  وتبنيا مكانها خطاً  الأك��راد، 
والوحدة الوطنية ل�سرتجاع اأ�سوات اجلناح اليميني. 

ت��رك��ي��ا ح����وادث دموية،  اأرج����اء  ���س��ه��دت جميع  وب��ع��دم��ا 
 ،2015 ال��ث��اين(  ت�سرين  نوفمر)  انتخابات  اأج��ري��ت 

وجنح احلزب يف ا�ستعادة اأغلبيته الرملانية. 

ال�صرارات الأوىل
ني�سان(  اأب���ري���ل)  ا���س��ت��ف��ت��اء  نتيجة  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  وت����رى 
الد�ستور  ع��ل��ى  ت��ع��دي��اًل   18 ع��ل��ى  للموافقة   ،2017
الرتكية،  امل��ع��ار���س��ة  ����س���رارات  اأوىل  اأط��ل��ق��ت  ال���رتك���ي، 
فرف�ست مناطق �ساحلية ومدن كرى، منها اإ�سطنبول، 

واأنقرة النظام الرئا�سي اجلديد. 
كان   ،51% بن�سبة  ال��ن��ظ��ام  ه��ذا  على  امل��واف��ق��ة  ورغ���م 
وا�سحاً اأن اآثار التعديل �ستكون وا�سحًة على النظام يف 

اأول انتخابات بعد ال�ستفتاء. 
ووفقاً للتعديالت الد�ستورية اجلديدة، نحُظمت انتخابات 

عامة ورئا�سية يف 24 يونيو) حزيران( 2018. 

حزب  مر�سح  اإجن���ه،  حم��رم  ح��ول  املعار�سة  واجتمعت 
اأحزاب  اآم��ال  ع��زز  اإجن��ه  اأن  ورغ��م  ال�سعب اجلمهوري، 
املعار�سة، اإل اأنه ف�سل يف اإقناع املجتمع الرتكي باأفكاره 

ونهجه، وخرج من اجلولة الأوىل. 
واأدى ف�سله يف معاجلة تبعات النتخاب، اإىل ياأ�س �سديد 

بني ناخبي املعار�سة.
الرئا�سية،  الن��ت��خ��اب��ات  ال��ف��وز يف  بعد  اأردوغ�����ان،  وب���داأ 
اإىل مركزي  الأم��د  تركي طويل  برملاين  نظام  بتحويل 

للغاية. 

منطقة ال�صفق
لكن ح�سب كاتبة املقال، كان من ال�سعب تعريف النظام 
اجلديد، فهو نوع من نظام رئا�سي، لكنه ل يتطابق مع 
رئا�سياً  “نظاماً  �سمي  ال�سبب  ولهذا  اأخ��رى.  اأمثلة  اأي 
غر  حكم  مب�سروع  اأ�سبه  وهو  الرتكي”،  الطراز  على 

حمدد. 
وتقول الكاتبة اإن الأتراك باتوا يعرفون اأن هناك نظام 
حكم، لكنهم ل ي�ستطيعون تعريفه، وهو اأ�سبه ما يكون 
املوؤ�س�سات  جميع  اجلديد  النظام  وو�سع  ب�”ال�سفق”، 
كان  ع��ام  من  اأق��ل  ويف  الرئي�س،  �سلطة  حتت  الر�سمية 
لذلك نتائج مثرة، ف�سعفت املوؤ�س�سات واحتكر الرئي�س 

�سنع القرار. 
دميوغرافيته،  يف  ال��ت��ع��ق��ي��د  ���س��دي��د  ب��ل��د  ت��رك��ي��ا  ولإن 
��ك��م��ه من  واق��ت�����س��اده، و���س��ي��ا���س��ات��ه، ف���اإن م��ن ال�سعب ححُ
النظام اجلديد قو�س  اأن  مركز واحد. ويرى حمللون 
حكم  نحو  الطريق  متهيد  ع��ن  ف�ساًل  الدميقراطية، 

الفرد الواحد. 

انحطاط
)اآذار(  مار�س  يف  املحلية  النتخابات  اأن  الكاتبة  وت��رى 
املا�سي، واإبطال انتخابات بلدية اإ�سطنبول، ثم اإعادتها 
اأثبتت انحطاط حزب  23 يونيو)حزيران( املا�سي،  يف 

العدالة والتنمية احلاكم، واختالل النظام الرئا�سي. 
من  ع��ام��اً   25 بعد  وح��زب��ه،  اأردوغ����ان  �سعبية  تراجعت 
اأب����رز �سيا�سي  اأن����ه ل ي����زال  الرت���ف���اع امل��ت��وا���س��ل، رغ���م 

ا�ستعلت  عندما  ال�سوريني  اأم��ام  ح��دوده��ا  فتحت  التي 
اإلقاء  ب�سكل متزايد على  للرتكيز   ،2011 احلرب يف 
اإنهم عادوا  الذين تقول  ال�سوريني  اأع��داد  ال�سوء على 
اإىل مناطق يف �سمال �سوريا ت�سيطر عليها حاليا قوات 

تركية ومعار�سون �سوريون متحالفون معها.
لالأنباء  الر�سمية  الرتكية  الأن��ا���س��ول  وك��ال��ة  وذك���رت 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي اأن ن��ح��و 80 األ���ف ���س��وري ع����ادوا يف 
الن�سف الأول من 2019. ول ميثل هذا العدد �سوى 
اأع��داد الالجئني ال�سوريني يف تركيا  ن�سبة �سئيلة من 
ال��ذي��ن ي��اأم��ل ال��ك��ث��رون م��ن��ه��م يف ب���دء ح��ي��اة جديدة 

هناك.
وانتقد اخل�سوم ال�سيا�سيون اأردوغان ل�سماحه بدخول 

التوا�سل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ���س��غ��رة  وق���ائ���ع  ي���ت���داول���ون 
الجتماعي ويخ�سى البع�س من ت�ساعد التوترات.

ومدافع  للدموع  امل�سيل  ال��غ��از  ال�سرطة  وا�ستخدمت 
املياه لتفريق املهاجمني يف كوت�سوك �سيكميجي لكنهم 
كانوا قد دمروا بالفعل الكثر من املتاجر ال�سورية يف 

احلي ومزقوا الالفتات املكتوبة بالعربية.
الكبرة  ال�����س��وري��ني  واح����دا جت��م��ع��ات  وامل��ن��ط��ق��ة ت�سم 
الزبائن  و�سط  �سائعة  العربية  وال��الف��ت��ات  املدينة  يف 

ال�سوريني يف احلي.
عادا  ثم  النا�س  انف�س  حتى  واأح��م��د  م�سطفى  انتظر 
ال�سبح،   6 )اأو(   5 لل�ساعة  “فما قدرنا جني  للمتجر 
ف�سينا الب�ساعة ن�سفها، و�سي يومني 3 حلتى ظبطنا 

الو�سع«.

* »اخرجوا اأيها ال�صوريون«
ت�ست�سيف تركيا اأكرث من 3.6 مليون �سوري وهو اأكر 
الأهلية  احل��رب  ب�سبب  ال�سوريني  النازحني  من  ع��دد 
امل�ستمرة منذ ثماين �سنوات وت�سم حمافظة ا�سطنبول 
اأك���رث م��ن ن�سف مليون ���س��وري وف��ق��ا ل���وزارة  وح��ده��ا 

الداخلية الرتكية.
البطالة  معدلت  وارتفاع  القت�سادي  التباطوؤ  واأ�سعل 
يف تركيا الغ�سب جتاه ال�سوريني الذين ينظر الأتراك 
ت�ستويل  رخي�سة  عمالة  باعتبارهم  منهم  للكثرين 

على الوظائف وت�ستفيد من اخلدمات العامة.
ودف����ع ذل���ك ح��ك��وم��ة ال��رئ��ي�����س رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان، 

�ستكون  اأنها  لعتقادهم  مبكرة  انتخابات  اإىل  ال��دع��وة 
�سعوبات  ب�سبب  اأردوغ���ان  للرئي�س  جن��اة  ط��وق  مبثابة 

داخلية ودولية. 
من  �سيعاين مزيداً  احل��زب احلاكم  اأن  وي��رى حمللون 
�سيكون  لذلك،  ونتيجة  املالية.  الأزم��ة  ب�سبب  ال�سعف 
واجه  فقد  اأردوغ���ان حم���دوداً.  اأم��ام  ال�سيا�سي  الف�ساء 
بعد الهزمية يف اإ�سطنبول حتديات كرى، لي�س ب�سبب 
جديد  مييني  ح��زب  ت�سكيل  اأو  ح��زب��ه،  داخ��ل  ال�ستياء 
فح�سب، بل ب�سبب جدول زمني ق�سر  مزدحم بق�سايا 
الرو�سية،   S-400 منظومة  م��ث��ل  ���س��ائ��ك��ة،  خ��ارج��ي��ة 

وق�سايا �سرق املتو�سط، و�سوريا و�سواها. 
عند  يقف  اأردوغ����ان  اأن  الكاتبة  ت��رى  �سبق،  مل��ا  ونتيجة 
مفرتق طرق. وفيما يبقى التفاوؤل وارداً، اإل اأن انتزاع 
�سركات  بتعيني مديري  بلديات  روؤ�ساء  ال�سالحية من 
موؤ�سرات  تعد  امل��رك��زي،  البنك  حمافظ  واإق��ال��ة  بلدية، 

ممتازة. 

هذا العدد الكبر من الالجئني وحتى اأكرم اإمام اأوغلو 
رئي�س بلدية ا�سطنبول اجلديد املعار�س، الذي خا�س 
النتخابات املحلية داعيا لدجمهم يف املجتمع، قال اإن 

الأتراك يعانون من تدفق ال�سوريني على البالد.
“�سنبذل  امل��ا���س��ي  ال�سهر  ل��روي��رتز  اأوغ��ل��و  اإم���ام  وق���ال 
اإىل  ال�سوريني  املهاجرين  لعودة  اأ�س�س  لإيجاد  اجلهد 

ديارهم«.
الأمنية  امل��خ��اوف  بع�س  لدينا  �ستكون  “واإل  واأ���س��اف 

التي �ستزعجنا جميعا و�ستقع ا�ستباكات يف ال�سوارع«.
ول��ي��ل��ة ف���وز اإم����ام اأوغ���ل���و يف الن��ت��خ��اب��ات ان��ت�����س��ر و�سم 
)ه��ا���س��ت��اج( ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي با�سم 

“اخرجوا اأيها ال�سوريون«.

 2016 نوفمر  ال��ث��اين  ت�سرين  يف  و�سجن  ال��دمي��وق��راط��ي، 
واتهم بقيادة “منظمة اإرهابية”. ومن املقرر اأن تبداأ حماكمته 
الأوروبية حلقوق  املقبل يف تركيا. وتطالب املحكمة  الثالثاء 

الإن�سان منذ اخلريف باإطالق �سراحه لكن دون جدوى.
ففي ت�سرين الثاين نوفمر 2018، اأمرت املحكمة الأوروبية 
حلقوق الإن�سان تركيا باإطالق �سراح دمرتا�س “يف اأ�سرع وقت 
“الهدف  �سياق  يف  ياأتي  املطول  توقيفه  اأن  معترًة  ممكن”، 

غر املعلن...بخنق التعددية يف تركيا«.
هذا  �سريعاً  اإردوغ�����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ورف�����س 

القرار ال�سادر عن املحكمة الأوروبية معتراً اأنه غر ملزم.
الواجهة  باأنه  الدميوقراطي  ال�سعوب  حزب  اإردوغ���ان  ويتهم 
ال�سيا�سية حلزب العمال الكرد�ستاين وهي جماعة م�سلحة غر 

 •• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

انتهكت  تركيا  باأن  الإن�سان  حلقوق  الأوروبية  املحكمة  ق�ست 
حرية تعبر املعار�س الكردي �سالح الدين دمرتا�س باإدانته 

جنائياً ب�سبب اإبداء وجهة نظره خالل مقابلة تلفزيونية.
تلفزيونية  ت�سريحات  من  التحقق  بعد  اإنها  املحكمة  وقالت 
للزعيم املوؤيد للق�سية الكردية �سالح الدين دمرتا�س تعود 
لعام 2005 “راأت اأن تلك الت�سريحات مبجموعها ل ميكن 
اأو  العنف،  ل�ستخدام  دع��وة  تت�سمن  اأن��ه��ا  على  اإليها  النظر 
دعوة للمقاومة امل�سلحة اأو التمرد، ول ميكن اعتبارها خطاباً 

حمر�ساً على الكراهية«.
���س��اب��ق��اً ح����زب ال�سعوب  ال���دي���ن دم���رت���ا����س  وت����راأ�����س ����س���الح 

قانونية، ت�سنفها اأنقرة وحلفاوؤها الغربيون باأنها “اإرهابية«.
ون��ظ��رت امل��ح��ك��م��ة الأوروب����ي����ة ال��ث��الث��اء ب�����س��ك��وى اأخ����رى من 
دمرتا�س تتعلق بتهم تعود لعام 2010، مرتبطة بت�سريحات 
“رئي�ساً  ب�سفته  تلفزيوين،  برنامج  الهاتف خالل  قالها عر 
جلمعية حقوق الإن�سان ومتحدثاً با�سم املنتدى الدميوقراطي 

يف دياربكر” يف ذلك الوقت.
الأخذ  اإىل  العام  وال���راأي  “ال�سلطات  دمرتا�س  حينها  ودع��ا 
حزب  زعيم  اأوج���الن،  لعبداهلل  ميكن  ال��ذي  ال���دور  بالعتبار 
العمال الكرد�ستاين امل�سجون، اأن يلعبه يف التو�سل حلل �سلمي 

للم�ساألة الكردية وكذلك اإىل حت�سني �سروط �سجنه«.
“يقوم بالدعاية  واأدين دمرتا�س بعد تلك الت�سريحات باأنه 

ل�سالح منظمة اإرهابية«.

بحق  اجل��ن��ائ��ي��ة  “الإجراءات  اأن  ب���الإج���م���اع  امل��ح��ك��م��ة  وراأت 
ت�ستجب  مل  اإرهابية،  منظمة  ل�سالح  الدعاية  بتهم  امل�ستكي، 
الأه����داف  م��ع  متنا�سبة  ت��ك��ن  ومل  ملحة  اج��ت��م��اع��ي��ة  حل��اج��ة 
بالتايل، �سرورية يف جمتمع  تكن،  امل�ستهدفة ومل  الق�سائية 

دميوقراطي«.
الق�سائي  اجل��ه��از  ه��ي  الإن�����س��ان  حلقوق  الأوروب��ي��ة  واملحكمة 
اأن  ميكن  ول  �سرتا�سبورغ.  ومقرها  اأوروب���ا  مبجل�س  اخلا�س 
يلجاأ اإليها اأي مواطن اإل بعد اأن يكون قد ا�ستنفد كل ال�سبل 

الق�سائية الأخرى يف بالده.
 2500 بقيمة  تعوي�سات  بدفع  مدانة  تركيا  فان  بالنتيجة، 
يورو عن �سرر معنوي للمعار�س الكردي، واألف يورو كر�سوم 

قانونية.  

املحكمة الأوروبية تدين تركيا بانتهاك حق التعبري 

حمتجو هونغ كونغ يتعهدون مبظاهرات جديدة   •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

هونغ  ح���ك���وم���ة  رئ���ي�������س���ة  اأع���ل���ن���ت 
اأّن  لبكني  املوالية  لم  ك��اري  كونغ 
م�سروع القانون الذي يتيح ت�سليم 
قد  القارية  ال�سني  اإىل  املطلوبني 
ف�����س��ل، ل��ك��ن ت��ط��م��ي��ن��ات��ه��ا ه���ذه مل 
تعهدوا  ال���ذي���ن  امل��ح��ت��ج��ني  ت��ق��ن��ع 

بتنظيم تظاهرات جديدة.
وهونغ كونغ امل�ستعمرة الريطانية 
اأ�سابيع  م���ن���ذ  غ����ارق����ة  ال�����س��اب��ق��ة 
و�سهدت  خ��ط��رة،  �سيا�سية  ب��اأزم��ة 
مواجهات  ت��خ��ل��ل��ت��ه��ا  ت���ظ���اه���رات 
واأقلية  �سرطة  عنا�سر  بني  عنيفة 

متطرفة من املحتجني.
وات�سع الغ�سب املنطلق اأ�سا�ساً من 
املطلوبني  ت�سليم  ق���ان���ون  رف�����س 
اإىل م��ط��ال��ب ت�سمل  امل��ع��ل��ق ح��ال��ي��اً 
احل����ري����ات ال���دمي���وق���راط���ي���ة، مع 
مطالبة املتظاهرين بوقف تهديد 

احلريات يف املدينة �سبه امل�ستقلة.

حتى  م��رون��ة  الأك���رث  خطابها  ويف 
الآن، اعرتفت رئي�سة الوزراء كاري 
اإقرار  ب��اأن حم��اولت حكومتها  لم 
“ف�ساًل  �سهدت  ال��ق��ان��ون  م�����س��روع 
لن  احل��ك��وم��ة  اأن  م���وؤك���دًة  تاماً”، 

تعيد درا�سة القانون يف الرملان.
�سحايف  م���وؤمت���ر  يف  لم  واأع���ل���ن���ت 
“م�سروع القانون قد مات”، لكنها 
عن  احلديث  جديدة  م��رة  رف�ست 

�سحب نهائي للن�س.
ووا�سل املحتجون املطالبة ب�سحب 
اأعمال  م���ن ج�����دول  ف�����وراً  ال��ن�����س 
النتظار  دون  الت�سريعي،  املجل�س 
قانونياً  م��دت��ه  انق�ساء  ح��ني  اإىل 
2020 يف  ي��ول��ي��و  ب��ح��ل��ول مت����وز 

ختام الدورة الرملانية املقبلة.
واأك������������د اأح����������د وج����������وه احل��������راك 

 2014 ل����ع����ام  ال����دمي����وق����راط����ي 
ج�سوا وونغ الذي خرج موؤخراً من 
كاري  “قالت  تغريدة  يف  ال�سجن، 
اإن +امل�سروع مات+، وهي كذبة  لم 

ل�سعب  م��وج��ه��ة  ج��دي��دة  �سخيفة 
هونغ كونغ والإعالم الأجنبي، لأن 
الن�س �سيبقى موجوداً يف الرملان 

حتى متوز/يوليو املقبل«.

املوؤيدة  النائبة  اأك��دت  جهتها،  من 
للدميوقراطية كلوديا مو اأن اإعادة 
درا�سة القانون ل تزال اأمراً ممكناً، 
م�سرًة اإىل “انعدام الثقة متاما” 

باحلكومة.
امل�����دين حلقوق  امل���ن���ت���دى  واأع����ل����ن 
الرئي�سية  املجموعة  الإن�سان وهي 
املنظمة لالحتجاجات احلا�سدة يف 
تظاهرات  تنظيم  عن  كونغ  هونغ 

جديدة.
و�سكل التحرك الذي اأطلقت خالله 
فيما  املطاطي  الر�سا�س  ال�سرطة 
بتخريب  مقنعون  متظاهرون  قام 
اأك���ر حت��ٍد ل�سلطة بكني  ال��رمل��ان 
منذ ت�سليم هونغ كونغ اإىل ال�سني 

عام 1997.
املحتجون  طالب  التي  لم  وكانت 

الأنظار  با�ستقالتها قد توارت عن 
الأخرة.  الأ�سابيع  خ��الل  تقريباً 
لقاء  ع���ل���ى  ال����ث����الث����اء  وواف�����ق�����ت 
مكان  يف  ال����ط����الب  ع����ن  مم��ث��ل��ني 
واأقرت  م�سبقة،  �سروط  ودون  عام 
حتديات  واج���ه���ت  ق���د  امل��دي��ن��ة  اأن 
و�سيا�سية  واجتماعية  اقت�سادية 

غر م�سبوقة.
على  لم  ت����واف����ق  مل  ذل������ك،  وم�����ع 
ل��ف��ت��ح حت��ق��ي��ق م�ستقل يف  دع����وات 

اأعمال عنف ال�سرطة.
ديك�سون  ال�سيا�سي  املحلل  وراأى 
�سينغ اأن ل �سيء يف ت�سريحات لم 

من �ساأنه خف�س التوتر.
بر�س  ف����ران���������س  ل����وك����ال����ة  وق��������ال 
اإىل  ب��احل��ك��وم��ة  ال��ث��ق��ة  “تتدهور 
اأنها  م�ستوى منخف�س جداً، طاملا 
للمطالب  ب��و���س��وح  ت�ستجيب  ل 
غالبية  وي�����س��ك��ك  )ال��رئ��ي�����س��ي��ة(، 
العام يف هونغ كونغ مبدى  ال��راأي 

�سدق لم«.
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديزرت �سيلد فيتن�س ذ.م.م  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2795148 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ابراهيم را�سد �سليمان �سيف ال�سام�سي %10
تعديل ن�سب ال�سركاء

عبداهلل يو�سف �سعيد عبداهلل البلو�سي من 35% اىل %90
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابراهيم ح�سن ابو جعفر

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي عاي�س مطلق ال�سمري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
موؤ�س�سة  التجاري  بال�سم    CN  1110115: رقم 
ال�سباح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية وال�سحية 
)�سيمكو( بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع 

كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بي�ست جوب لل�سيانة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:2705670 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عنود �سامل �سعيد �سامل املظاوي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف فهد يون�س احمد اخل�سر احلو�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فندق دو�ست تاين ابوظبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2243290 
تعديل مدير/ا�سافة انطوين دي�سموند هاتون

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املجموعة املتحدة القاب�سه ذ.م.م
UNITED HOLDING GROUP LLC
تعديل مدير/حذف انطوين دي�سموند هاتون

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�سرق والغرب العاملية ذ.م.م
EAST & WEST INTERNATIONAL GROUP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/يا�س لدارة �سباقات اخليول ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2057341 
تعديل مدير/ا�سافة نا�سر حممد نا�سر املر الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املجموعة املتحدة القاب�سه ذ.م.م
UNITED HOLDING GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�سرق والغرب العاملية ذ.م.م
EAST & WEST INTERNATIONAL GROUP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ديكو ديزاين انرتنا�سيونال ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1098990 
تعديل مدير/ا�سافة نا�سر حممد نا�سر املر الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املجموعة املتحدة القاب�سه ذ.م.م
UNITED HOLDING GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�سرق والغرب العاملية ذ.م.م
EAST & WEST INTERNATIONAL GROUP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
ال�سياحي  لال�ستثمار  والغرب  ال�س�����ادة/ال�سرق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1666880 
تعديل مدير/ا�سافة نا�سر حممد نا�سر املر الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جرين تري الإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املجموعة املتحدة القاب�سه ذ.م.م
UNITED HOLDING GROUP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة ال�سرق والغرب العاملية ذ.م.م
EAST & WEST INTERNATIONAL GROUP LLC 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جرين تري لإدارة العقارات �س.ذ.م.م
GREEN TREE PROPERTY MANAGEMENT CO LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كونكت 

ميديا هاو�س لتجارة الهدايا
رخ�سة رقم:CN 1178167  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

العلكيم
رخ�سة رقم:CN 1014004  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/كافيه  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فرينزى
رخ�سة رقم:CN 1022925  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مطعم فيفتي فايف اند  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 
CN قد تقدموا الينا بطلب فيفث ذا جرل رخ�سة رقم:2239592 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم فيفتي فايف اند فيفث ذا جرل
55 & FIFTH & THE GRILL RESTAURANT  

اىل/مطعم مازي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
MAZI RESTURANT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ري�سيو للمحا�سبة وال�ست�سارات 

CN قد تقدموا الينا بطلب املالية رخ�سة رقم:2256299 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ري�سيو للمحا�سبة وال�ست�سارات املالية

RATIO ACCOUNTING & FINANCIAL ADVISORY

اىل/ري�سيو للمحا�سبة وال�ست�سارات املالية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
RATIO ACCOUNTING & FINANCIAL ADVISORY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اإماراتي 21 كافيه ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1464928 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خالد حممد نا�سر عبداهلل الهاجري من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خالد حممد نا�سر عبداهلل الهاجري من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عارف عمر نا�سر علي حويل

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/اإماراتي 21 كافيه ذ.م.م

EMARATI 21 CAFE LLC

اىل/اإماراتي 21 كافيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
EMARATI 21 CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اكوالي�س اوف�سور لال�ست�سارات البحريه 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1712898 
�س.ذ.م.م  �سرف�سيز  مارين  براميار  اكوالي�س  وبيع/ا�سافة  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

AQUALIS BRAEMAR MARINE SERVICES LLC

�س.ذ.م.م  �سرفي�سز  مارين  اوف�سور  اكوالي�س  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 
aqualis offshore marine services llc

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/اكوالي�س اوف�سور لال�ست�سارات البحريه ذ.م.م

AQUALIS OFFSHORE MARINE CONSULTING LLC

اىل/اكوالي�س براميار للخدمات البحرية ذ.م.م
AQUALIS BRAEMAR MARINE SERVICES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
�سركة   - العامة  وال�سيانة  للمقاولت  هال  ال�س�����ادة/يا  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�سخ�س الواحد ذ.م.م    رخ�سة رقم:2721503 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ليفني راج بو�سباراج بو�سباراج %24

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان عبداهلل حممد �سلطان ال�سام�سي %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فيجيرناج بو�سباراج %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عبداهلل حممد �سلطان ال�سام�سي
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1

تعديل ال�سكل القانوين/ من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/يا هال للمقاولت وال�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

YA HALA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/يا هال للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

YA HALA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فور باي فور لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1007465 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ارمان �ساهى ريتان �سهاب اهلل %24

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سهاب اهلل حممد الطاف علي %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/خليفه مبارك عمر عريد املن�سوري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ خليفه مبارك عمر عريد املن�سوري من 0% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد �سهاب اهلل حممد الطاف علي

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ال�سكل القانوين/ من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/فور باي فور لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله

FOUR BY FOUR USED AUTOMOTIVE PARTS
اىل/فور باي فور لقطع غيار ال�سيارات امل�ستعمله ذ.م.م

FOUR BY FOUR USED AUTOMOTIVE PARTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نخبة الفر�سان خلدمات رجال العمال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2357416 
تعديل نوع رخ�سة/من مهنية اىل جتارية

تعديل ا�سم جتاري من/نخبة الفر�سان خلدمات رجال العمال
NOKHBAH ALFRSAN FOR BUSINESSMEN SERVICES

اىل/دكاين للو�ساطة التجارية
DKANY FOR COMMERCIAL BROKERS

M - مكتب  C51 - ط  14 - ق  تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �سرق 
جزيرة  ابوظبي  اىل  ذ.م.م  تريدجن  كابيتال  انرتنا�سيونال  �سركة   M04 46149

ابوظبي �سرق 15 303074 303074 ال�سيد احمد غامن مزروع
تعديل ن�ساط/ا�سافة و�سيط جتاري )4610010(

تعديل ن�ساط/حذف اخلدمات الدارية لرجال العمال )8299004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة املنزل ال�سعيد 

للمقاولت وال�سيانة العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1029289 

تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة املنزل ال�سعيد للمقاولت وال�سيانة العامة
HAPPY HOME CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE ESTABLISHMENT

اىل/موؤ�س�سة املنزل ال�سعيد للمقاولت وال�سيانة العامة
AL MANZIL AL SAEED CONT & GEN MAINT EST

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
اند  تريدينج  ال�س�����ادة/ماك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سرفي�س ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1001004 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة اليت انف�ستمنت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ELITE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل �سديق حممد ح�سني اخلوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�ست�سفى يونيفر�سال ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1183906 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علي فهد علي فهد النعيمي %36

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سبر نيليكود ها�سم بوكينارى %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/

ا�سافة زد ا�س بي للو�ساطة التجارية ذ.م.م - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ZSB COMMERCIAL BROKERS LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ح�سني عبداهلل ح�سني عبداهلل احلارثي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي فهد علي فهد النعيمي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سبر نيليكود ها�سم بوكينارى
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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عربي ودويل

ثالثة �صيناريوهات
الرئي�س  على  القانون  و�سيحال 
الد�ستور  مينحه  ال��ذي  التون�سي 
على  واإح��ال��ت��ه  ختمه  �سالحيات 
رئ����ا�����س����ة احل����ك����وم����ة ل���ن�������س���ره يف 
للجمهورية  ال��ر���س��م��ي  ال����رائ����د 
الرد  اأو  نافذا،  لي�سبح  التون�سية 
نواب  جمل�س  اإىل  واإع��ادت��ه  عليه 
ال�سعب للتداول فيه، مع �سرورة 

التعليل.
�ستكون  ان����ه  خم��ت�����س��ون  وي�����رى 
 3 ال�سب�سي  ق��ائ��د  الرئي�س  اأم���ام 

�سيناريوهات : 
يف  ون�������س���ره  ع��ل��ي��ه  اخل���ت���م  الأول 
ال���رائ���د ال��ر���س��م��ي يف غ�����س��ون 4 
الهيئة  اإ���س��دار  تاري������خ  م��ن  اي��ام 

قرارها ..
 وال�سيناريو الثاين ا�ستعمال حق 
الرد )النق�س(  يف غ�سون 5 ايام 
من اإ�سدار القرار وبالتايل يعود 
للرملان للت�سويت عليه من قبل 
ي�سوت  ان  ي��ج��ب  وه��ن��ا  ال���ن���واب، 
عليه 132 نائبا للم�سادقة على 

التعديالت من جديد.
اأم����ا ال�����س��ي��ن��اري��و ال��ث��ال��ث، ح�سب 
بع�س القراءات، فيحدده الف�سل 

82 من الد�ستور الذي ين�ّس على 
اجلمهورية  لرئي�س  نح  “ميحُ اّن���ه 
التعديالت  بعد  القانون  مترير 
التي اأقرها الرملان لال�ستفتاء”، 
كن  يذكر اأنه طبقا للف�سل 82 ميحُ
لرئي�س اجلمهورية اأن يعر�س 3 
تتعلق  ال���س��ت��ف��ت��اء  ع��ل��ى  م��ل��ف��ات 
ب��امل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة والأح�����وال 
واحلريات،  واحلقوق  ال�سخ�سية 
ويعتر الرت�سح من باب احلقوق 

واحلريات.
ورّجحت م�سادر قريبة من دوائر 
يختم  ان  ال��ت��ون�����س��ي��ة  ال��رئ��ا���س��ة 
ال�سب�سي  قائد  الباجي  الرئي�س 
على  النتخابية  التعديالت  على 
اأن تحُن�سر لحقا يف الرائد الر�سمي 
فيما �سيحُغّر يف امل�سهد النتخابي 
يت�سدرون  م��ر���س��ح��ني  ب��اإق�����س��اء 

نتائج �سر الراء.
اأدخلت  ال��ت��ي  التنقيحات  وك��ان��ت 
ع��ل��ى ال���ق���ان���وين الن��ت��خ��اب��ي قد 
وتباينت  وا����س���ع���ا  ج����دل  اأث�������ارت 
الرف�س  ب��ني  الآراء  بخ�سو�سه 

والقبول.
اأّن  وي��ع��ت��ر امل��ع�����س��ك��ر ال���راف�������س، 
التنقيحات  غر د�ستورية وفيها 

�سيم�سي على القانون اإثر اإحالته 
عليه من الهيئة.

ملراقبة  ال��وق��ت��ي��ة  الهيئة  وك��ان��ت 
قبول  ق��ررت  القوانني  د�ستورية 
اأ�سال.  ���س��ك��ال، ورف�����س��ه  ال��ط��ع��ن 
51 نائبا من الرملان  اأن  ويذكر 
24 جوان  ي����وم  ت��ق��دم��وا  ك���ان���وا 
د�ستورية  يف  ب���ط���ع���ن  امل����ا�����س����ي 
م�سروع القانون الأ�سا�سي املتعلق 

بالنتخابات وال�ستفتاء.
وك������ان ال���رمل�����������������������ان �����س����ادق يوم 
املنق�سي  ي��ون��ي��و   18 ال���ث���الث���اء 
م�سروع  على  عامة  جل�سة  خ��الل 
باإمتام  املتعلق  الأ�سا�سي  القانون 
وت���ن���ق���ي���ح ق�����ان�����ون الن���ت���خ���اب���ات 
وال�����س����ت����ف����ت����اء ب����رم����ت����ه، وذل�����ك 
واحتفاظ  نائبا   128 مبوافقة 
14 باأ�سواتهم مقابل رف�س 30 

اآخرين.

املق�����ّدم من قب���ل  ترف�س الطعن 
51 نائبا .

من جهة اأخرى لفت اإىل اأّن عمل 
اإرباكا  �سي�سهد  النتخابات  هيئة 
جديدة  وقوانني  �سروط  لوجود 
تعمل  اأن  للهيئة  ب��ّد  ل  للرت�سح 
عليها، معّرا عن عدم اطمئنانه 
للم�سار النتخابي الذي �ست�سهده 
البالد خا�سة اأّن هيئة النتخابات 
ال�سعوبات  ت عن  نف�سها قد ع��ٍرّ
التي �ستعرت�سها اإذا ما مّت رف�س 

الطعون املقّدمة.
واأع���رب امل��غ��زاوي ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 
الهيئة  عن  ال�سادر  القرار  يكون 
من  وم�ستمّدا  م�ستقال  الوقتية 
هناك  ت��ك��ون  اأن  دون  ال��د���س��ت��ور 
�سغوط قد مور�ست على الهيئة، 
كّل  اأّّن  اإىل  نف�سه  الآن  يف  م�سرا 
البوادر توؤّكد اأّن رئي�س اجلمهورية 

من  اجل��م��ه��ورّي��ة  رئ��ي�����س  يتمكن 
ت��ع��دي��ل امل�����س��ار ال���ق���ان���وين الذي 
و����س���ف���ه ب���اجل���ائ���ر يف ح����ق اأك����رث 
يف  الناخبني  من  باملائة   50 من 

النتخابات القادمة.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ال����ن����ائ����ب عن 
املغزاوي،  زه����ّر  ال�����س��ع��ب  ح��رك��ة 
الطعن  عري�سة  م��ب��ادرة  �ساحب 
يف القانون النتخابي، اإّن النواب 
ب��ال��ط��ع��ن كانوا  ت��ق��ّدم��وا  ال���ذي���ن 
القانون  ب��اأّن هذا  تام  اقتناع  على 
اإق�سائي ول د�ستوري وجاء نتيجة 
لإرادة اأغلبية داخل الرملان تريد 
النتخابية  اللعبة  قوانني  تغير 

قبيل النتخابات.
الق�سائي  ال��ق��رار  اح���رتام  واأّك����د 
ال�������س���ادر ع���ن ال��ه��ي��ئ��ة رغ����م عدم 
امل�ساحب  التعليل  على  الط��الع 
جعلتها  ال����ت����ي  والأ������س�����ب�����اب  ل����ه 

م�ّس من اأبجاديات الدميقراطية، 
اأ�سخا�س  على  الطريق  تقطع  اإذ 
الرت�ّسح  م����ن  مل��ن��ع��ه��م  ب��ع��ي��ن��ه��م 
لالنتخابات الرئا�سية، مما يفتح 
الدكتاتورية، ح�سب  لعودة  الباب 

تعليلهم.
ومت���ن���ح ال��ت��ن��ق��ي��ح��ات اجل���دي���دة 
�سالحية  الن����ت����خ����اب����ات  ه���ي���ئ���ة 
تبنّي  م��ن  نتائج  اإل��غ��اء  اأو  رف�����س 
اأعمال  م��ن  ا���س��ت��ف��ادت��ه  اأو  ق��ي��ام��ه 
18 و19 و20  ا الف�سول  متنع 
تبني  اأو  الأح��������زاب،  ق���ان���ون  م���ن 
بالإ�سهار  ق��ي��ام��ه  اأو  ا���س��ت��ف��ادت��ه 
التي  ال�����س��ن��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي خ����الل 
الت�سريعية  الن��ت��خ��اب��ات  �سبقت 

والرئا�سية. 
النتخابات  ق��ان��ون  ي�سرتط  كما 
التنقيحات،  ه����ذه   اإىل  ا���س��ت��ن��ادا 
للت�س�ريعية  امل����رت�����س����ح  اإدلء 

خ���ال���ي���ة من   3 ع������دد  ب���ب���ط���اق���ة 
يجر  فيم����ا  العدلية،  ال�سوابق 
للرئا�سية،  امل��رت���س��ح  القان��������ون 
ال��ب��ط��اق��ة، على  اإىل ج��ان��ب ه���ذه 
الت�سريح  ي���ف���ي���د  م�����ا  ت����ق����دمي 
الآج����ال،  يف  وامل�����س��ال��ح  باملكا�سب 
اجلبائي  ال��ت�����س��ري��ح  ي��ف��ي��د  وم����ا 

لل�سنة ال�سابقة لالنتخابات.
العليا  ال���ه���ي���ئ���ة  رئ���ي�������س  وك�������ان 
امل�ستقّلة لالنتخابات نبيل بفون، 
املدرجة  ال��ت��ع��دي��الت  اأّن  اأّك���د  ق��د 
ج���اءت يف  النتخابي  ال��ق��ان��ون  يف 
ف����رتة ح���رج���ة ج�����دا، م�����س��را يف 
م�ستعدة  الهيئة  اأّن  اإىل  امل��ق��اب��ل 
اجلديدة،  الو�سعية  مع  للتاأقلم 

وفق ت�سريحه.
وي���������رى امل������داف������ع������ون ع������ن ه����ذه 
ال���ت���ن���ق���ي���ح���ات اأّن������ه������ا ����س���روري���ة 
ع��ل��ى  من  الطري�ق  تقطع  لأّن��ه��ا 

اجلمعياتي  العم������ل  ي�ستغلون 
ب�س����كل  �س�يا�سية  م����اآرب  لتحقيق 
النزيه��ة  امل��ن��اف�����س��ة  م��ع  يتناف��ى 
اإ������س�����ارة  ق���ول���ه���������������م، يف  ح�������س���ب 
عي�س  جمعيت���ي  اإىل  باخل�سو�س 
لنبي���ل  تون�س  وخلي�������ل  تون�سي 

القروي.

قرار 
مفاجئ ومت�صدد

وقد اعتر النائب عن نداء تون�س 
اأّن  ع��م��ران،  ب��ن  الفا�سل  حممد 
ملراقبة  ال��وق��ت��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ق�����رار 
القوانني  م�������س���اري���ع  د����س���ت���وري���ة 
“مفاجئا  ك���ان  ال��ط��ع��ن،  ب��رف�����س 

ومت�سّددا«.
ت�سريح  يف  ع����م����ران،  ب���ن  وع�����ّر 
لالأنباء  اإفريقيا  تون�س  ل��وك��ال��ة 
اأم�����س ال��ث��الث��اء، ع��ن اأم��ل��ه يف اأن 

•• الفجر - تون�س

د�صتورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  كاتب عام  �صّرح 
الهيئة  اأّن قرار  القوانني حيدر بن عمر،  م�صاريع 
القوانني  م�صاريع  د�صتورية  ملراقبة  الوقتية 
القانون  م�����ص��روع  د�صتورية  يف  الطعن  برف�ص 
الأ�صا�صي  ال��ق��ان��ون  بتنقيح  املتعلق  الأ���ص��ا���ص��ي 
ول  نهائي  وال�صتفتاء،  بالنتخابات  واخلا�ص 
لكل  ملزم  وه��و  الطعن  وج��وه  من  وج��ه  اأي  يقبل 

ال�صلط العمومية.

»الن كردي« تنقذ 44 مهاجرا قبالة ليبيا  •• فاليتا-اأ ف ب:

انقذت ال�سفينة “الن كردي” 44 مهاجرا بينهم ن�ساء واأطفال كانوا 
اأعلنت  كما  الليبية،  ال�سواحل  قبالة  املتو�سط  يف  ا�ستغاثة  ن��داء  وجهوا 

منظمة “�سي اآي” الملانية امل�سغلة ل�سفينة النقاذ ام�س.
وقالت املنظمة يف بيان اإن مالطا وافقت على ا�ستقبال املهاجرين الذين 
املالطية  ال�سلطات  توؤكد  فيما مل  لنقلهم.  �سفينة  وار�سلت  انقاذهم  مت 

بعد هذه املعلومات.
وكانت ال�سفينة “األن كردي” انقذت الحد 65 مهاجرا كانوا يقومون 
بالرحلة اخلطرة انطالقا من �سمال افريقيا واأنزلتهم يف مالطا بعدما 
اأغلق وزير الداخلية الإيطايل اليميني املتطرف ماتيو �سالفيني مرافئ 

بالده اأمام ال�سفينة.
واأعلنت “�سي اآي” انها تلقت نداء ا�ستغاثة املهاجرين قبالة ال�سواحل 
الليبية عر �سيادي اأ�سماك تون�سيني و�سفينة البحث املدنية كوليري. 

وقال املهاجرون الذين مت انقاذهم انهم غادروا زوارة يف ليبيا يف وقت 
مبكر ال�سبت.

وكان مركبهم اخل�سبي املتهالك يف منطقة البحث والإنقاذ املالطية، ما 
دفع ال�سلطات املالطية اىل اأن تطلب من �سفينة نقل كانت قريبة تن�سيق 

عملية النقاذ.
وثالثة  ن�ساء  اأرب���ع  بينهم  �سخ�سا   44“ ان  المل��ان��ي��ة  املنظمة  وق��ال��ت 
التي حتمل ا�سم طفل  اأطفال” نقلوا على منت ال�سفينة “الن كردي”، 

�سوري لقي م�سرعه على �ساطئ تركي يف 2015.
وغينيا  وبنغالد�س  وباك�ستان  وليبيا  �سوريا  م��ن  امل��ه��اج��رون  ويتحدر 
ثالث  عمرهما  واآخ���ران  ع�سر  اخلام�س  �سهره  يف  طفل  بينهم  وهناك 

وخم�س �سنوات.

“نحن م�سرورون  اآي كارلوتا فيبل  وقالت املتحدثة با�سم منظمة �سي 
 44 ب��ان  علمنا  ولن��ن��ا  اأخ���رى  م��رة  املنا�سب  امل��ك��ان  كنا يف  للغاية لننا 
كان  ع�سر  اخلام�س  �سهره  ان طفال يف  اأم��ان.  يف  باتوا  ا�سافيا  �سخ�سا 

يجب الن يكون يف مثل هذا الو�سع اخلطر«.
الأحد  “األن كردي”  ال�سفينة  نقلتهم  الذين  ال�65 مهاجرا  ومت نقل 
بعد  يت�سح  مل  لكن  اأخ���رى،  اأوروب��ي��ة  دول  اإىل  املالطية  ال�سلطات  اإىل 

موقف املهاجرين الذين مت اإنقاذهم الثالثاء.
ميناء  اإىل  اإنقاذهم  مت  مهاجرا   47 الثالثاء  اإيطالية  �سفينة  ونقلت 

بوزاّلو يف �سقلية، ح�سبما ذكرت و�سائل اإعالم اإيطالية.
وتوجه املهاجرون اإىل جزيرة لمبيدو�سا، بني �سقلية وليبيا، لكن مل 
باأنف�سهم  الو�سول  املهاجرين  مئات  يوا�سل  اإذ  لهم  مكانا  هناك  يكن 

ال�سلطات. وتعهد �سالفيني باإغالق املرافئ  اإنقاذهم عن طريق  اأو بعد 
يتهمها  التي  خرية،  ملوؤ�س�سات  التابعة  الإنقاذ  �سفن  بوجه  الإيطالية 

بامل�ساعدة يف تهريب الب�سر.
ح�سب  حزيران/يونيو،  نهاية  منذ  اإيطاليا  اإىل  مهاجرا   395 وو�سل 

بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
وذكرت و�سائل اإعالم اإيطالية الثالثاء اأّنه بالكاد واحد من اأ�سل ع�سرة 
املوؤ�س�سات  �سفن  ع��ر  اإيطاليا  اإىل  و�سلوا  جل��وء  وطالبي  مهاجرين 

اخلرية فيما و�سلت الغالبية العظمى بو�سائل اأخرى.
اإّنه حاول الت�سال  وقال رئي�س بلدية لمبيدو�سا �سالفاتوري ماتريّلو 
دون  لكن  املهاجرين  و�سع  ملناق�سة  �سالفيني  للقاء  الداخلية  ب���وزارة 

جدوى.
�سفن  و���س��ول  لإي��ق��اف  حربية  �سفن  بن�سر  الث��ن��ني  �سالفيني  وتعهد 
تون�سيني،  بوزالو  مرفاأ  اإىل  الوا�سلني  املهاجرين  ون�سف  املهاجرين. 

ح�سب الإعالم الإيطايل.

حممد الفا�سل بن عمران.. مفاجئ ومت�سدد

يف انتظار ختم ال�سب�سي

املكتب ال�سيا�سي لقلب تون�س يدين

املغزاوي.. نحرتم القرار

رف�س طعن نواب يف تنقيح قانون النتخابات

بعد رف�ص الطعن يف د�صتورية التنقيحات:

القانون النتخابي: للرئي�ش ال�شب�شي الكلمة الف�شل..

بعد جتميد اأمواله وحتجري ال�صفر عليه:

قلب تون�ش:»�شرب �شعبية القروي با�شتعمال موؤ�ش�شات الدولة«...
•• الفجر - تون�س

ما  “ن�سمة”،  ق���ن���اة  اّت��ه��م��ت 
يو�سف  “حكومة  ب���  اأ���س��م��ت��ه��ا 
وراء  “الوقوف  ب���  ال�ساهد” 
اإج�����راء جت��م��ي��د اأم�����وال نبيل 
ال����ق����روي رئ��ي�����س ح����زب قلب 
لالنتخابات  وامل��ر���س��ح  تون�س 
خطوة  يف  القادمة  الرئا�سية 
بعد  قليلة  اأّي���ام���ا  مف�سوحة 
املرحلة  يف  ال�����ب�����الد  دخ�������ول 
ر�سمية  ب�����س��ف��ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
رئي�س اجلمهورية  توقيع  اإثر 
بدعوة  امل��ت��ع��ل��ق  الأم������ر  ع��ل��ى 

الناخبني«.
موقعها  على  القناة  واأ���س��ارت 
“غاية  اأّن  اإىل  الإل����ك����رتوين 

اإق�������س���اء نبيل  ح��ك��وم��ة ال�����س��اه��د 
النتخابي  ال�سباق  م��ن  ال��ق��روي 
كافة  اأث���ب���ت���ت  اأن  ب���ع���د  ال�����ق�����ادم 
تفّوق  اأن����ه  الآراء  ���س��ر  ع��م��ل��ي��ات 
على جميع مناف�سيه من خمتلف 
فيهم  مب��ن  ال�سيا�سية  ال��ت��ي��ارات 
الذي  نف�س�����ه  ال�س�����اهد  يو�سف 
ك���ل عمليات  ن��ت��ائ��ج  اآخ����ر  ح���ّل يف 

�سر الآراء«.
“جاء  القرار  هذا  اأن  اإىل  ولفتت 
ق��ام��ت احل��ك��وم��ة مبعية  اأن  ب��ع��د 
كتلة حزب حتيا تون�س يف الرملان 
حركة  ك��ت��ل��ت��ي  م����ع  امل���ت���ح���ال���ف���ة 
بتنقيح  تون�س  وم�سروع  النه�سة 
لي�سبح  الن���ت���خ���اب���ي  ال����ق����ان����ون 
بف�سوله  بامتياز  اإق�سائيا  قانونا 
مقا�س  على  �سياغتها  مّتت  التي 

طريق  له  لتعّبد  ال�ساهد  يو�سف 
القروي  ن��ب��ي��ل  واإق�������س���اء  احل��ك��م 
وع��ب��ر م��و���س��ي ورئ��ي�����س��ة جمعية 
تّرا�س  األ���ف���ة  تون�سي”  “عي�س 
من العملية النتخابية برمتها” 

ح�سب تعبر القناة.
اع��ت��ر حزب  ���س��ي��اق م��ت�����س��ل  ويف 
الذي  ال��ق��رار  اأن  تون�س”  “قلب 
اأعلنه، لثنني، القطب الق�سائي 
والقا�سي  وامل�����ايل،  الق��ت�����س��ادي 
ب���ت���ح���ج���ر ال���������س����ف����ر وجت���م���ي���د 
الأم�����وال يف ح���ّق رئ��ي�����س احلزب، 
يعدو  ل  و�سقيقه،  القروي،  نبيل 
لإلهاء  “عملية  ���س��وى  ي��ك��ون  اأن 
والّدويّل”،  الوطنّي  العاّم  ال��ّراأي 
يائ�سة  “حماولة  ميثل  اأن���ه  كما 
لإرب��اك احلزب ورئي�سه والتاأثر 

حد  على  املتزايدة”،  �سعبّيته  يف 
ن�س بيان للحزب.

اأن  تون�س”  “قلب  ح��زب  واعتر 
ه���ذا ال���ق���رار ي��ت��ن��زل يف اإط�����ار ما 
اأ�سماه ب”حملة م�سعورة.. كانت 
ومتثل،  مّدة”،  م��ن��ذ  م��ت��وّق��ع��ة 
من  “جزءا  ال���ب���ي���ان،  ن�����س  وف����ق 
خ��ّط��ة ك��ام��ل��ة ل��ل��م�����ّس م��ن �سمعة 
وهر�سلة  �سخ�سّيا،  القروي  نبيل 
عائلته”،  واأف����راد  غ���ازي  �سقيقه 

وال�سعي اإىل عرقلة احلزب.
احلكومة  رئ��ي�����س  ال���ب���ي���ان  ودع�����ا 
بني  “لالختيار  واأع���������س����اءه����ا 
موا�سلة مهاّمهم وبني ال�ستقالة 
يف ح����ال����ة ن���ّي���ت���ه���م ال����رت�����س����ح يف 
الن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ب��ل��ة ح��ت��ى يكون 
احلظوظ  نف�س  على  املتناف�سون 

وح���ت���ى ت��ت��وّف��ر اأق�����س��ى درج����ات 
املحّطة  يف  وال��ن��زاه��ة  ال�سفافّية 

النتخابّية املقبلة«.
العمومية  ال���ن���ي���اب���ة  وك�����ان�����ت 

القت�سادي  الق�سائي  بالقطب 
وامل����ايل، ق���ررت الث��ن��ني توجيه 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ه��م ل��ك��ل من 
القروي،  وغ���ازي  ال��ق��روي  نبيل 

من بينها غ�سل الأم��وال، وذلك 
بناء على اأبحاث وا�ستقراءات يف 
ب�ساأنهما،  حتقيقية  ق�سية  اطار 
احرتازية  تدابر  اإق��رار  مت  كما 

ال����ق����روي،  �����س����اأن الأخ�����وي�����ن  يف 
وجتميد  ال�سفر  بتحجر  تتعلق 
الأم������وال، وذل����ك م��ن��ذ ي���وم 28 

يونيو املا�سي .
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مود�ست ليدي للعباية 

وخياطة املالب�س
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1182170 

تعديل ا�سم جتاري من/مود�ست ليدي للعباية وخياطة املالب�س
MODEST LADY ABAYA & DRESSES TAILORING

اىل/زين الركة للعباية وخياطة املالب�س
ZAIN ALBARAKA ABAYA DRESSES AND TAILORING

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإع����������الن
العامة   لل�سيانة  هل  ال�س�����ادة/بليك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2610849 
تعديل ا�سم جتاري من/بليك هل لل�سيانة العامة

BLACK HILL GENERAL MAINTENANCE

اىل/كرافت فا�سادي�س لالملنيوم
CRAFT FACADES ALUMINIUM

تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات الملنيوم )4330013(
تعديل ن�ساط/ا�سافة اعمال تركيبات اللواح الزجاجية )4330014(

تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )4329901(
التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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بهيئة  امل�سجل  الطبي  مطر  �سريف  مركز/الدكتور  يعلن 
�سادرة  ورخ�سة جتارية   )MF3961( رقم  بقيد  ال�سحة 
قد   CN1875865 رقم  القت�سادية  التنمية  دائرة  من 
مع  التعامل  الغاء  يتم  و�سوف  عليه  وبناء  بطلب  تقدم 

�سركات التاأمني اعتبارا من:2019/7/11
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 
العالن  ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  ال�سحة خالل  هيئة 
وال فان الهيئة غر م�سئولية عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة
مركز دكتور �صريف مطر الطبي ذ.م.م

اإعالن اإلغاء تاأمني �شحي

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

غنتوت المارات لالن�شاءات الهند�شية- ذ م م
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية غر العادية املوثق لدى 

كاتب العدل بالرقم )1949004259( بت�سفية ال�سركة:
 )غنتوت المارات لالن�صاءات الهند�صية- ذ م م(

امل�سفي/  احل�سابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن 
�سارة .الظاهري عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من 
له مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم 
وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك  املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته 
خالل الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�سر الإعالن، 
وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن ي�سقط حقه 
باملطالبة. تليفون امل�سفي رقم 026936339 فاك�س 026817744 
ال�سرعة  بناية  الكورني�س  �سارع  ابوظبي-    41510 ب  �س 

الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإعــــــــالن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافتريا كانا بينا

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2454557 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/كافتريا كانا بينا
KANA PEENA CAFETERIA

اىل/مطعم وكافتريا كانا بينا
KANA PEENA RESTAURANT AND CAFETERIA

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم وجبات �سريعة )5610004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN  بال�سم التجاري موؤ�س�سة دار  رقم :1134951 
الغد الهند�سية لالملنيوم والزجاج بالغاء طلب تعديل 

الرخ�سة واعادة الو�سع كما كان عليه �سابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غر  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سهم 

ال�سريع خلدمات التو�سيل
رخ�سة رقم:CN 2001934  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/ بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كافتريا في�س فود
رخ�سة رقم:CN 1132277  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

اجلاعونة لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1118036  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/موزان  التنمية القت�سادية بان  تعلن دائ���رة 

للتطريز اليل
رخ�سة رقم:CN 1912155  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
لعمال  ال�س�����ادة/فرتك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الملنيوم رخ�سة رقم:1135018 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سيف مفتاح حمد خمي�س النيادي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ح�سه عبداهلل حمد �سعيد ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/املدينه املتميزة لبيع 

وتركيب احلجر
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2120068 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ح�سن احمد �سلطان ابو الزود ال علي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سليمان �سعيد حممد �سامل ال�ساعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإع����������الن
ال�س�����ادة/مطعم وكويف �سوب قمة  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

CN  قد تقدموا الينا بطلب حلب رخ�سة رقم:2033075 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد خليل خلوف %100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممود �سيف حممد حممود الرميثي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عوين رمزي لبيب رمزي

تعديل وكيل خدمات/ حذف حممود �سيف حممد حممود الرميثي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305520  بتاريخ:   02 / 02 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    بيوت ويب ببلي�سينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�سبة ، معاجلة البيانات  التجارية ، توفر املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عر الأنرتنت  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (

و�سف العالمة:     »  بيوت  »  بحروف لتينية  ب�سكل  مميز
ال�س��رتاطات: 

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305512  بتاريخ:   31 / 1 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    اأونكارت اإنرتنت بريفات األ تي دي.
وعنوانه:  دور رقم 17 / 982 �سي ، الدور الثاين ، مركز بي اأم تي  للتجارة بوثيارا كوزيكود- رمز بريدي 

673004 كرال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

عر  املقدمة  الإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�سبة ، معاجلة البيانات ، توفر املعلومات التجارية ، 

متاجر البيع عر الإنرتنت  و متاجر البيع بالتجزئة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة:     »  BRONET GROUP«  بحروف لتينية  باللون الذهبي  ب�سكل  خطوط منحية  
متقاطعة  باللون الذهبي  ب�سكل مميز و اجلميع على خلفية مظللة باللون الأ�سود .

ال�س��رتاطات: 
القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

اعالن جتديد 
العالمات  خلدمات  �سبي�ساليزد   / الوكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة   تعلن 

التجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  130693
با�س������م :      ملبار جولد �س.ذ.م.م.

وعنوان����ه :   �س.ب  90320  دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم :  )  128107 (    بتاريخ :  11  / 01  / 2011

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 21 / 6 / 2019

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

اعالن جتديد 
العالمات  خلدمات  �سبي�ساليزد   / الوكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة   تعلن 

التجارية. بطلب لتجديد ت�سجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرق�م :  130694
با�س������م :      ملبار جولد �س.ذ.م.م.

وعنوان����ه :   �س.ب  90320  دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وامل�سجلة حتت رقم :  )  128108 (    بتاريخ :  11  / 01  / 2011

انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���ري  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلم��اية يف : 21 / 6 / 2019

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�سر �سنوات وفقاً لالأو�ساع 
وال�سروط املن�سو�س عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�سادر يف 

�ساأن العالمات التجارية .

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309943   بتاريخ:   19 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    لأل�س اإنرتنا�سيونال ) بي يف اأي ( اإنك.
وعنوانه:  �سي ميدو هاو�س ، بالك بورن هاي واي ، ���س.ب. 116 رود تاون ، تورتول ، جزر العذراء 

الريطانية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�سف العالمة:     »  Price Bazar  »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309942     بتاريخ:   19 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   زامني ميديا برايفت ليمتد.
وعنوانه:        زامني ميديا ، برل ون ، B 1 – 94  ، طريق ، اأم اأم  عامل ، جولدبرج 3 لآهور ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، خدمات وكالت العقارات ، خدمات البنايات  و املجمعات ال�سكنية ، الأعمال 
امل�سرفية ، خدمات الو�ساطة و �سم�سرة بور�سة الأوراق املالية وال�سندات الأ�سهم ، اخلدمات املالية املقدمة 
عر الإنرتنت ، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة املتعلقة باملكافاآت و برامج الولء للعمالء ، توفر املعلومات 

املالية  
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36 (

و�سف العالمة: »  Zameen  »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  
ال�س��رتاطات:  

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 309545   بتاريخ:   11 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    �سابو راتناكاران  .
وعنوانه:  �س.ب. 117987 ،دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
الأحرف الالتيتية » A Z » ب�سكل مميز بالوان الأحمر و الأ�سود و الذهبي و الأبي�س ب�سكل مميز.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 
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عربي ودويل

البالد”،  لكل  �ساملة  “روؤية  ي�سم  نقاط  �ست  م��ن  برنامج  مناق�سة 
“اإذا  الفنزويلي  الرئي�س  واأ���س��اف  اإ�سافية.  تفا�سيل  يقدم  اأن  ب��دون 
عملنا بنوايا ح�سنة وبدون تدخل اأجنبي )...( اأنا واثق اأننا �سنتو�سل 
باإخفاق  بالت�سبب  املتحدة  ال��ولي��ات  م���ادورو  ويتهم  اتفاقات”.  اإىل 
التي   2018 ع��ام  ومطلع   2017 ع��ام  اأواخ���ر  ال�سابقة  امل��ف��او���س��ات 

عقدت يف جمهورية الدومينيكان.
وو���س��ل وف��د احلكومة ووف��د املعار�س خ��وان غ��واي��دو ال��ذي اعرتفت 
الكاريبية  باربادو�س  اإىل جزيرة  لفنزويال  50 دولة رئي�ساً موقتاً  به 

الثنني.
تلي  اأيار/مايو،  املفاو�سات منذ مطلع  الثالثة من  وتلك هي اجلولة 

اجتماعني نظما يف اأو�سلو مل يوؤديا اإىل نتائج ملمو�سة.

اأن  كابيو  دي��و���س��دادو  الفنزويلية  احل��ك��وم��ة  يف  ال��ث��اين  ال��رج��ل  واأك���د 
احلكومة اأر�سلت وفد اأو�سلو نف�سه اإىل اجلولة الثالثة من املحادثات، 
خورخي  اخلارجية  ووزي��ر  رودريغيز  خورخي  الإع��الم  وزي��ر  يرتاأ�سه 
احلوار.  مبادرة”  ن��دع��م مت��ام��اً  “نحن  الث��ن��ني  كابيو  وق���ال  اأري����ازا. 
واأر�سلت املعار�سة بدورها وفد الرنوج نف�سه اإىل حمادثات باربادو�س، 
ال�سابق  والنائب  غونزالي�س  �ستالني  النائب  خ�سو�ساً  ي�سم  ال��ذي 
ال�سابق فرناندو مارتينيز موتول، وفق ما  والوزير  بليديه  جراردو 
اأكدت املعار�سة لوكالة فران�س بر�س. ا�ستبعد خوان غوايدو الأ�سبوع 
اأكو�ستا  رافاييل  النقيب  وف��اة  بعد  ج��دي��دة  حم��ادث��ات  اإج���راء  املا�سي 
اأريفالو “حتت التعذيب” يف ال�سجن. وكان ال�سابط متهما بامل�ساركة 

يف “حماولة انقالب” فا�سلة �سد احلكومة.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

عر الرئي�س الفنزويلي نيكول�س مادورو عن “تفاوؤل” بعد ا�ستئناف 
واآخ��ري��ن عن  باربادو�س بني ممثلني عن حكومته  احل��وار يف جزيرة 
اإي��ج��اد ح��ل ل��الأزم��ة ال�سيا�سية ال��ت��ي تهز  امل��ع��ار���س��ة، ب��ه��دف حم��اول��ة 
البالد منذ اأ�سهر. واأعلن مادورو يف ت�سريح بثه تلفزيون “يف تي يف” 
احلكومي “اأنا متفائل جداً” م�سيفا اأن املفاو�سني اجتمعوا “خلم�س 
�ساعات واأرى اأنه تدريجياً ومع التحلي بال�سر ال�سرتاتيجي، �سوف 

نفتح الطريق نحو ال�سالم«.
واأكد مادورو اأنه تلقى تقارير “واعدة” من مفاو�سه الرئي�سي وزير 
اأن��ه متت  الفنزويلي  الرئي�س  واأ���س��اف  رودري��غ��ي��ز.  الإع���الم خ��ورخ��ي 

مادورو »متفائل« با�شتئناف احلوار مع املعار�شة 

والهوى  ل�سالفيني،  الرو�سي  الهوى 
ال�سيني لدي مايو.

القول  ك�����ان  ����س���ن���وات،  خ��م�����س  ق���ب���ل 
واأن  اإي��ط��ال��ي��ا،  �سيحكم  �سلفيني  اإن 
رئي�س  ���س��ي��ك��ون  ج��ون�����س��ون  ب��وري�����س 
الوزراء الريطاين، يبدو غر حكيم 
باملرة.. واليوم، اإنهما حقيقة وحقيقة 
الأوروبي  الرملان  وانتخاب  تقريًبا.. 

مل يغر �سيئا.
باحث يف اجلغرافيا ال�صيا�صية، 
وا�صتاذ العلوم ال�صيا�صية 
والعالقات الدولية.

امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة الحت�����اد الأوروب�����ي 
قبل نوفمر، ف�سوف تتعر�س �سمعة 
و�ستكون  الأب����د،  اإىل  للخطر  ح��زب��ه 
الن�������س���ق���اق���ات ب���ح���ي���ث ي����ح����ّل ح���زب 
ال��ري��ك�����س��ي��ت اجل���دي���د حم���ل حزب 
بني  ال��ت��واف��ق  املحافظني،و�سيتحقق 
متاًما،  طبيعًيا  حينها  ول��ن��دن  روم���ا 
�سرعيتهما  و�ست�سر احلكومتان على 
الدميقراطية ملهاجمة هيكل بروك�سل 

والرودة التكنوقراطية. 
الريطاين  ال��و���س��ع  اأن  ب��ال��ت��اأك��ي��د، 
الو�سع  واأن  وقطيعة،  ط��الق��ا  ميثل 

الإي���ط���ايل ه���و جم���رد ط��ل��ب لإع����ادة 
التفاو�س.. يف هذه اللحظة...

   عالوة على ذلك، مل تعد الوليات 
عن  م�سوؤولة  نف�سها  تعتر  املتحدة 
خمتلفة،  فم�سكلتها  ال���ي���ورو،  ب��ق��اء 
الذي  ب��ال��ي��ورو  ترتبط  اأن  ت��ري��د  ول 
وا�سنطن  وتاأمل  ب�سعبية.  يحظى  ل 
الوقوف  م���ن  ج��ون�����س��ون  ي��ت��م��ك��ن  اأن 
جبهة واحدة مع اإيطاليا �سد اأوروبا 
الراين، ملنع روم��ا من الق��رتاب من 
ال�����س��رق. وم��ث��ل ه��ذا ال��دع��م الأجنلو 
اأمريكي من �ساأنه اأن يخفف بالتاأكيد 

•• الفجر - الفون�س مورا  
ترجمة خرية ال�شيباين

مع  حالًيا  يونكر  كلود  ج��ان  يت�ساور 
لندن  ب��ني  ارت��ب��اط  اأي  ملنع  حا�سيته 
وروم�����ا، الأم�����ر ال����ذي م���ن ���س��اأن��ه اأن 
وي�ساركه  الأوروب��ي.  م�سروعه  يحُف�سل 
املقربون جدا منه خماوفه، ويقومون 
مب������ن������اورات مل���ن���ع ����س���ع���ود ب���وري�������س 
لندن  ع���م���دة  ت����وىل  اإذا  ج���ون�������س���ون. 
املحافظني،  ح���زب  م��ق��ال��ي��د  ال�����س��اب��ق 
الريك�سيت  ف����اإن   ، ال���ب���الد  وق���ي���ادة 
من  املتحدة  اململكة  )خ��روج  املت�سدد 
الحتاد الأوروب��ي دون اتفاق( ي�سبح 

احتمال واردا.
قال يونكر موؤخرا، اأن اإيطاليا تخطئ 
الجت��اه، ول ي��زال اتخاذ اإج��راء �سد 
قائما  امل���وازن���ة،  ع��ج��ز  ب�سبب  روم����ا، 

وع���ل���ى ج�����دول الأع����م����ال. ورغ�����م اأن 
حركة 5 جنوم �سعفت يف النتخابات 
اكت�سبت  ال��راب��ط��ة  ف���ان  الأوروب����ي����ة، 
الناخبني  غالبية  اخ��ت��ار  اذ  اأج��ن��ح��ة، 
الذين غادروا حزب لويجي دي مايو، 
اختاروا �سالفيني كبطل جديد. وهذا 
يعني اأن الأحزاب التقليدية )احلزب 
ايطاليا( تظل  الدميقراطي  وفورزا 
يف�سلون  الإي��ط��ال��ي��ني  واأن  �سعيفة، 
اإيطاليا �سالفيني، على ماتيو رينزي. 
الكارثي،  ال�����س��ي��ن��اري��و  ي��ت��ح��ق��ق  مل 
العامل بو�سول  للذين وعدوا بنهاية 
فحياة  ال�����س��ل��ط��ة،  اإىل  ال�����س��ع��ب��وي��ني 

الإيطاليني ت�ستمّر بل تتح�ّسن.
ت��ع��ّد امل��ق��ارن��ة ب��ني ب��ل��دي��ن خمتلفني 
ب��امل��خ��اط��ر دائ����ًم����ا، ولكن  حم��ف��وف��ة 
املفاجئة  الت�سابه  اأوج��ه  بع�س  هناك 
اول  واإي��ط��ال��ي��ا.  املتحدة  اململكة  ب��ني 
يف  لروك�سل  معادية  اأغلبية  هناك   ،

ال�ستفتاء  اأظهر  وق��د  البلدين،  كال 
الإيطالية  والنتخابات  الريطاين 
العداء  م��ن  تقليد  ه��ن��اك  ث��م  ذل����ك. 
ال��ك��ارول��ن��ج��ي��ة، التي  اأوروب��������ا  جت����اه 
ت��ت��م��ح��ور ج����دا ح����ول ن��ه��ر ال���راي���ن، 
باملناطق  الكفاية  فيه  مب��ا  تهتم  ول 
املحيطية.  نظرت لندن يف كثر من 
ب�سك  التكامل  عملية  اإىل  الأح��ي��ان 
وح������ذر، وك���ان���ت روم�����ا م��ت��ح��م�����س��ة يف 
البداية ال ان حما�سها خفت ؛ ويوؤكد 
لو�سيو كارات�سولو اأن باري�س وبرلني 
الإيطالية  احلكومة  اإىل  ينظران  ل 
ندرك  حني  الأمل  وي�ستد  لهما،  كنّد 
اأن اإيطاليا ع�سو موؤ�س�س، فقد كانت 
ه��ن��اك زم���ن اأوروب������ا ال�����س��ت��ة. وحالة 
ال��ي��ون��ان امل��اأ���س��اوي��ة زرع���ت ال��رع��ب يف 
كل مكان من اأوروب��ا ؛ فقد اأدى عناد 
و���س��رام��ة امل��وؤ���س�����س��ات الأوروب���ي���ة اإىل 

تطرف الراأي العام الإيطايل.

النتخابات  ق��ب��ل  م���ن���اظ���رة  خ����الل   
الأوروبية بني ماريو مونتي وكلوديو 
ب��اأن��ه يف�سل  ، اع��رتف الأول  ب��ورغ��ي 
التحدث عن “املجموعة الأوروبية”، 
الأوروبي”،  “الحتاد  م����ن  ب������دًل 
وع����ن����دم����ا ي�������س���ل م����ون����ت����ي، امل����داف����ع 
النظام  ع����ن  وال�������س���ر����س  احل��ق��ي��ق��ي 
ال�سائد، اىل هذه القناعة، فان هناك 

�سيء مهم يحدث. 
�ستعتمد  ال�����س��ي��ف،  ب��ع��د  اأن�����ه  ي���ب���دو 
حتديا  تخفي  موازية  عملة  اإيطاليا 
م�سبقا  نتخيل  ونحن  لليورو.  كبرا 
هذه  اإن  �ستقول  اخلبيثة  الأل�سنة  اأّن 
ال��ع��م��ل��ة اجل����دي����دة ل���ن ت���ك���ون عملة 
موازية حقيقية، وهم حمّقني متاًما 
؛ ومع ذلك ، �سيكون لتداولها،جزئيا، 
ال����ت����اأث����رات ن��ف�����س��ه��ا. ومن  ب��ع�����س 
املحتمل جًدا اأن ينظر البنك املركزي 
الأوروب���ي اإىل هذا الإ���س��دار على انه 

اإعالن حرب.
الو�سع الداخلي الفرن�سي، هو عامل 
لقد  الأوروب����ي.  للنظام  اآخ��ر  تفجر 
�سعود  جماح  ماكرون  اإميانويل  كبح 
احتاد  ره��ان  وك��ان  الوطني،  التجّمع 
ميني الو�سط وي�سار الو�سط ناجًحا، 

اإّل ان هذا يعني اأن اللتبا�س مل يعد 
ممكًنا.

ل��ئ��ن ك����ان م����اك����رون، داخ�����ل احل����دود 
الوقت”،  نف�س  “يف  رجل  الفرن�سية، 
يتوقف  ل  الأق���وال،  عن  بعيدا  فانه، 
دعوته  ان  امل�����ب�����داأ.  ه�����ذا  ���س��ل��خ  ع����ن 
النتخابات  يف  م�����س��رتك��ة  ل���ق���وائ���م 
اأوروبي  و�سعيه اىل جي�س  الأوروبية، 
تكامل  ت��ع��زي��ز  يف  رغ��ب��ت��ه  تك�سف   ...
تكونوا  اأن  اإم�����ا  الأع�������س���اء.  ال������دول 
ت��ك��ون��وا مع  اأن  اأو   ، ال��ت��ق��دم��ي��ني  م��ع 
الرئي�س  ومت����وق����ع  ال�������س���ع���ب���وي���ني. 
ال��ف��رن�����س��ي، ���س��ي��ج��ر اجل��م��ي��ع على 
ال�سبب  ه��و  وه���ذا  مع�سكره.  اخ��ت��ي��ار 
التي  “ل ه��ذا ول ذاك”  اأن كلمة  يف 
مت����ار�����س داخ������ل اجل���م���ه���وري���ني غر 
ال�ستقطاب  ح����دة  اإّن  م�����س��م��وع��ة.. 

�ستزداد �سرا�سة.
مف�سلي  ت���اري���خ  ه���و  ي��ول��ي��و   22 اإّن 
ففي  الأوروب�������ي.  ل��الحت��اد  بالن�سبة 
تعيني  ع��م��ل��ي��ة  �ستنتهي  ال���ي���وم  ه���ذا 
راأ���س حزب  على  م��اي  خليفة تريزا 
كان  اإذا  م���ا  و���س��ن��ع��رف  امل��ح��اف��ظ��ني، 
بوري�س جون�سون �سيتم انتخابه اأم ل. 
وي��درك هذا الأخ��ر اأنه اإذا مل تغادر 

اأغلبية معادية لالحتاد الأوروبي يف البلدين:

هل �شي�شكل جون�شون و�شالفيني كابو�ش بروك�شل...؟
لقد اأدت �صرامة املوؤ�ص�صات الأوروبية اإىل تطرف الراأي العام الإيطايل

اأظهر ال�صتفتاء الربيطاين والنتخابات الإيطالية
 ان هناك اأغلبية معادية لربوك�صل يف البلدين

تاأمل وا�صنطن اأن يتمكن جون�صون من الوقوف جبهة 
واحدة مع اإيطاليا ملنع روما من القرتاب من ال�صرق

ماتيو �سالفيني تهديد جدي للم�سروع الأوروبي

ماكرون..  ال�ستقطاب يزداد حدة

امل�سروع الوروبي يف خطر

يونكر يتمنى �سقوط بوري�س جون�سون

�سعود بوري�س جون�سون يرعب بروك�سل

ل تنظر باري�ش وبرلني اإىل احلكومة الإيطالية كنّد لهما رغم اأن اإيطاليا ع�شو موؤ�ش�ش

يـــتـــحـــقـــق  مل 
الـــ�ـــشـــيـــنـــاريـــو 
بو�شول  الكارثي 
اإىل  ال�شعبويني 
فحياة  ال�شلطة، 
ـــني  ـــي ـــال ـــط الإي
ت�شتمّر بل تتح�ّشن

ـــــــــم  ـــــــــدع ال
اأمريكي  الأجنلو 
�شيخفف  ــا  ــروم ل
بـــالـــتـــاأكـــيـــد 
الرو�شي  الــهــوى 
ل�شالفيني، والهوى 
ال�شيني لدي مايو

اإيطاليا تغلق مركزا ل�شتقبال الالجئني يف �شقلية   •• مينيو-اأ ف ب:

الالجئني  ل�ستقبال  مينيو  دي  ك��ارا  مركز  الإيطالية  ال�سلطات  تغلق 
اأوروب����ا،  اأك���ر م��رك��ز ي�سم م��ه��اج��ري��ن يف  ي��وم��ا  ك���ان  ال���ذي  يف �سقلية 
املتطّرف ماتيو  اليميني  الداخلية  اأكر معار�سيه وزير  وذلك بح�سور 

�سالفيني.
اأي�سا من�سب نائب رئي�س ال��وزراء ال�سبوع  وقال �سالفيني الذي ي�سغل 
الوفاء  “مت  ك��الب��ري��ا  اخ��ر يف  ملركز  امل��رك��ز  �سكان  اأخ��ر  نقل  م��ع  الفائت 

بالعهد«.
وبات هذا املركز، وهو جممع �سكنّي �سابق للقوات الأمركية ي�سبه بلدة 
مينعون  ال��ذي  الإيطايل  اجلي�س  عنا�سر  حرا�سة  يف  م�سغرة،  اأمركية 

الدخول اإليه حتت �سم�س �سقلية احلارقة.
ويف ذروته يف العام 2014، ا�ست�ساف املركز اأكرث من 4100 �سخ�س. 

ل�سنوات عمله، فيما مل تدفع الأجور النهائية للعاملني باملركز بعد.
واأو�سح اأن الظروف ال�سحية والرعاية كانت جيدة يف بداية افتتاح املركز، 

لكّن الأمور بداأت ترتاجع حني جتاوز �سكانه ثالثة اآلف �سخ�س.
وقال “اإذا نظرت لو�سع املركز يف النهاية، كان من اجليد اإغالقه. لكّن 

اإذا فكرت مبا ميكن اأن ي�سبح عليه، فالأمر حمزن«.
انتقادا  اأب���دى  ال�سغرة  ال��ب��ل��دة  �سكان  اأح���د  ما�سرتيلي  �سرجو  ل��ك��ّن 
اأمرا  لي�س  اإّن��ه  الفور  املركز، قلت على  افتتاح  “حني مت  وق��ال  للمركز. 

جيدا«.
وتابع “مل يكن مركز ا�ستقبال ي�ستند اإىل الدمج بل على الأعداد«.

ويدعم ما�سرتيلي، طالب احلقوق البالغ 25 عاما، حركة خم�س جنوم 

الرابطة  �سّكل ح��زب  ��ّط��رد. وح��ني  محُ �سكل  ت��راج��ع يف  �سكانه  ع��دد  ل��ك��ّن 
اليميني املتطرف بقيادة �سالفيني وحركة 5 جنوم ال�سعبوية املناه�سة 
للموؤ�س�سات حكومة ائتالفية يف حزيران/يونيو الفائت، كان املركز ي�سم 

2،500 �سخ�س.
واأعرب عامل النف�س ما�سيميليانو ترا�سي عن اإحباطه وهو يقف خارج 

املركز الذي عمل فيه منذ العام 2011.
مت  ح��ني  مرتفعة  الآم���ال  “كانت  بر�س  فران�س  وك��ال��ة  لتلفزيون  وق��ال 

افتتاح املركز اأول مرة ومنا )العمل( يف �سكل مهني«.
للمنطقة  اإ���س��اف��ة  ل��ك��ان  ج��ي��د،  امل��رك��ز على نحو  اإدارة  “لو مت��ت  وت��اب��ع 
املفاجئ  الإن��ه��اء  من  غ�سبه  عن  معرا  لل�سكان”،  امل�سرتك  وللتفاهم 

املناه�سة للموؤ�س�سات ال�سريك يف احلكومة الئتالفية. وقال “كان هناك 
�سكان  يبلغ  اتنية خمتلفة، فيما   85 اآلف �سخ�س من  اأربعة  اأك��رث من 

مينيو نحو خم�سة اآلف �سخ�س«.
ودعا حلل اأوروب��ي لأزمة الالجئني معترا اأن “العديد من املهاجرين 

يّودون البقاء يف بالدهم” اإذا ا�ستطاعوا.
ويتكون املركز من 400 من املنازل ال�سغرة املرتا�سفة املطلية باللونني 
الأمركيني  اجل��ن��ود  ع��ائ��الت  فيها  واأق��ام��ت  �سبق  وال��زه��ري،  بال�سفر 

العاملني يف قاعدة �سيغونيال اجلوية املجاورة.
 ،2010 العام  يف  املنطقة  ا�ستئجار  عن  تخلى  الأم��رك��ي  اجلي�س  لكّن 
ال�سكان  وغ���رة  قلق  ال��الج��ئ��ني لح��ق��ا  وو���س��ول  امل��رك��ز  تاأ�سي�س  واأث����ار 
املحليني يف �سقلية. وكان الالجئون يوافقون على العمل مقابل 10 او 
20 يورو )11-22 دولرا( يف اليوم اثناء مو�سم جمع الرتقال، ما زاد 

من غ�سب ال�سكان الذين مل يقبلوا العمل بهكذا اأجور متدنية.
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تنويه
بال�سارة اىل العالن ال�سادر بجريدة الفجر يف العدد رقم 12666 بتاريخ 2019/06/26 
بخ�سو�س الرخ�سة التجارية )CN-1139217( بال�سم التجاري: ور�سة ركن ال�سوبر 

لل�سيارات ننوه بورود خطاأ يف الإعالن امل�سار اليه:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ابو طاهر ابو القا�سم %25

وال�سحيح هو
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد ابو طاهر ابو القا�سم %12

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غر م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 305521  بتاريخ:   02 / 02 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    بيوت ويب ببلي�سينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ال�سكنية  املجمعات  و  البنايات   ، خدمات  العقارات  وك��الت  ، خدمات  التمويلية  ، اخلدمات  لتاأمني 
، اخلدمات  الأ�سهم  املالية و�سندات  الأوراق  �سم�سرة بور�سة  و  الو�ساطة  ، خدمات  امل�سرفية  الأعمال 
الولء  برامج  و  باملكافاآت  املتعلقة  قيمة  ذات  �سراء  بطاقات  اإ���س��دار   ، الإن��رتن��ت  عر  املقدمة  املالية 

للعمالء ، توفر املعلومات املالية  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36  (

و�سف العالمة:     »  بيوت  »  بحروف لتينية  ب�سكل  مميز
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 311758   بتاريخ:   27 / 5 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    ليبورجر بيرتيب�س جي اإم بي اإت�س
وعنوانه:  رامو�سينجا�سي 4، 1210 فيينا، النم�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام و ال�سراب و خدمات ال�سكن املوؤقت.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43  (

و�سف العالمة:     » LeBurger » بحروف لتينية  ب�سكل مميز
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310580  بتاريخ:   01 / 05 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :    بيوت ويب ببلي�سينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
عر  املقدمة  الإعالنية  اخل��دم��ات   ، املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، حما�سبة ، معاجلة البيانات  التجارية ، توفر املعلومات 

التجارية ، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عر الأنرتنت  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35  (

و�سف العالمة:     » Homes Live Here » بحروف لتينية ب�سكل مميز
ال�س��رتاطات: 

القت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  10  يوليو  2019 العدد 12678 

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 310425     بتاريخ:   29 / 4 / 2019
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�س��م :   زامني ميديا برايفت ليمتد.
وعنوانه:        زامني ميديا ، برل ون ، B 1 – 94  ، طريق ، اأم اأم  عامل ، جولدبرج 3 لآهور ، باك�ستان.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي ، خدمات الدعاية و الإعالم املقدمة عر 
الإنرتنت ، اإنتاج الإعالنات التلفزيونية والإذاعية ، املحا�سبة ، معاجلة البيانات ، توفر املعلومات التجارية 

، متاجر التجزئة  عر النرتنت
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�سف العالمة: »  Zameen  »  بحروف  لتينية  ب�سكل مميز  
ال�س��رتاطات:  
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العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2019/3664 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد مزاد علني على 
موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 6:00 م�صاء يوم الثنني 
ال�صخ�ص  �صركة  للمجوهرات  را�صم  احمد  �صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2019/07/15

الواحد �ص.ذ.م.م  و  احمد بن خالد بن حممد را�صم او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                    الو�صف            �صعر التقييم  

                                                        جمموعة اك�ص�صوارات                5،462 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل بزيارة املوقع 
اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم باعرتا�صه معززا اإياه مبا 

يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12678 بتاريخ 2019/7/10   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5034 /2019 (

    املنذر   :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي . 
املنذر اإليها : اجلديد لتاأجر ال�سيارات ذ.م.م

الأق�ساط  ب�سداد  الإخ��الل  نتيجة  دره��م   )221،379.55( وق��درة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل ال�سيارات اأدناه وذلك خالل اأ�سبوع من تاريخ الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ 

الإجراءات التنفيذية على كل ال�سيارات املموله ل�ساحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�سيارات التاليه :- 
اللون   )2015( اك�سنت_�سالون(موديل  هيونداي   ( نوع  من  رقم)39615/خ�سو�سي/G/دبي(  1-ال�سياره 
)ابي�س( ، 2-ال�سياره رقم)96659/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع ) هيونداي اك�سنت_�سالون(موديل )2015( 
اللون  ابي�س( ، 3-ال�سياره رقم)38661/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع ) هيونداي اك�سنت_�سالون(موديل 
)2015( اللون )ابي�س( ، 4-ال�سياره رقم)38807/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع ) هيونداي اك�سنت_�سالون(
موديل )2015( اللون )ابي�س( ، 5-ال�سياره رقم)39257/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع ) هيونداي اك�سنت_
�سالون(موديل )2015( اللون )ابي�س( ، 6-ال�سياره رقم)39386/خ�سو�سي/G/دبي( من نوع ) هيونداي 
نوع  من  رقم)39121/خ�سو�سي/G/دبي(  7-ال�سياره   ، )ابي�س(  اللون   )2015( اك�سنت_�سالون(موديل 
/G/رقم)39522/خ�سو�سي 8-ال�سياره   ، )ابي�س(  اللون   )2015( اك�سنت_�سالون(موديل  )هيونداي 
رق����م)39141/ 9-ال�����س��ي��اره   ، )اب��ي�����س(  ال��ل��ون  اك�سنت_�سالون(موديل )2015(  )ه��ي��ون��داي  ن��وع  م��ن  دب��ي( 

10-ال�سياره   ، )ابي�س(  اللون   )2015( اك�سنت_�سالون(موديل  )هيونداي  نوع  من  خ�سو�سي/G/دبي( 
 ، )ابي�س(  اللون   )2015( اك�سنت_�سالون(موديل  هيونداي   ( نوع  من  رقم)38720/خ�سو�سي/G/دبي( 

واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• دبي-الفجر

الدمناركي  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��م  ان�����س��م 
العامل  ب��ط��ل  اأك�����س��ي��ل�����س��ن  ف��ي��ك��ت��ور 
الطائرة  ال��ري�����س��ة  يف  والأومل���ب���ي���اد 
خمتلف  م���ن  ال��ن��ج��وم  ق��ائ��م��ة  اإىل 
الريا�سات الذين يتخذون من دبي 
للبطولت  ل�ستعداداتهم  م��رك��ًزا 
ي�ستعد  ح��ي��ث  ال���ك���رى،  ال���دول���ي���ة 
�سل�سلة  ذهب  لنيل  الأوملبي  البطل 
للري�سة  ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ن��ه��ائ��ي��ات 
ال��ط��ائ��رة امل���ق���ررة يف غ��وان��زه��و يف 
الأل���ع���اب  ودورة  امل��ق��ب��ل  دي�����س��م��ر 
 2020 ط���وك���ي���و  يف  الأومل�����ب�����ي�����ة 
املن�ساآت  يف  ال���ت���دري���ب  خ����الل  م���ن 

الريا�سية بدبي.
م��ق��ر جمل�س  ال��ع��امل��ي  ال��ب��ط��ل  وزار 
ا�ستقباله  يف  وك��ان  الريا�سي،  دب��ي 
����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د ح�����ارب اأم�����ني عام 
بح�سور  ال��ري��ا���س��ي  دب���ي  جم��ل�����س 
م�ساعد  رح���م���ة  اآل  اأم������ان  ن��ا���س��ر 
اأك�سيل�سن  الأمني العام، حيث عر 
ملدة  مقًرا  دبي  باتخاذ  �سعادته  عن 
للم�ساركة  ل�ستعداداته  كامل  ع��ام 
العامل  بطولة  نهائيات  �سل�سلة  يف 
والتي   2020 واأومل��ب��ي��اد   2019
من  لقبها  على  للح�سول  يتطلع 

خالل تدريبات مكثفة يف دبي على 
م����دار ع���ام ك��ام��ل ل��ال���س��ت��ف��ادة مما 
ريا�سية  م��ن�����س��اآت  م��ن  دب���ي  ت�سمه 
ح���دي���ث���ة وك����ذل����ك م����ن ك�����ون دبي 
برنامج تطوير  اأ�سا�سية يف  حمطة 

الري�سة الطائرة “وقت الري�سة«.
ورحب �سعادة �سعيد حارب بالبطل 
الأومل��ب��ي واأك���د اأن دب��ي ب��ات��ت قبلة 
ال����ن����ج����وم واأب������ط������ال ال�����ع�����امل من 

على  يحر�سون  الذين  الريا�سيني 
توفره  ملا  با�ستمرار  اإليها  احل�سور 
موؤ�س�سة  حتتية  وبنية  من�ساآت  من 
وم�������س���م���م���ة ب����اأع����ل����ى امل���وا����س���ف���ات 
املناطق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ع��امل��ي��ة، 
اإليها  ال�سياحية الرائعة التي ياأتي 
العامل  دول  خمتلف  م��ن  امل��الي��ني 
العاملي  النجم  وي��ت��درب  لزيارتها. 
الريا�سي، كما  ال�سبا  يف جممع ند 

زار فعاليات عامل دبي للريا�سة يف 
واطلع  العاملي  التجاري  دبي  مركز 
للري�سة  املخ�س�سة  امل��الع��ب  على 
اجلهود  على  اطلع  حيث  الطائرة 
الريا�سة  ه���ذه  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ب��ذول��ة 
املهمة والإقبال اجلماهري الكبر 
للم�ساركة فيها من خمتلف الأعمار 
الالعبني  مع  والتقى  واجلن�سيات، 
ال����رن����ام����ج وق����ام  امل�������س���ارك���ني يف 

والتوقيع  معهم  ال�سور  بالتقاط 
على القم�سان والهدايا التذكارية، 
 5 وج��اءت زيارته تزامًنا مع مرور 
“وقت  �سنوات على اإطالق برنامج 
الري�سة دبي” الذي ينظمه جمل�س 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي م��ن��ذ ع���ام 2014 
وا�ستهدف  والأن���دي���ة  امل���دار����س  يف 
الالعبني واملدربني واحلكام بهدف 
وزيادة  املمار�سني  م��ن  ق��اع��دة  بناء 
ان��ت�����س��ار ه����ذه ال��ري��ا���س��ة يف دول���ة 
ب�سكل  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 

عام ودبي ب�سكل خا�س. 
وع������ر ف���ي���ك���ت���ور اأك�����س��ي��ل�����س��ن عن 
�سعادته البالغة بالتواجد فيه دبي 
كما اأبدى اإعجابه ال�سديد باملن�ساآت 
الريا�سية املجهزة باأحدث الأجهزة 
واأ�ساد  العاملية  املعاير  اأف�سل  وفق 
ريا�سة  لن�سر  املخ�س�سة  بالرامج 
برنامج  وخا�سة  الطائرة  الري�سة 
وق���ت ال��ري�����س��ة دب���ي، وق����ال: “لقد 
ا���س��ت��م��ت��ع��ت ك���ث���ًرا ب��ال��وق��ت ال���ذي 
دبي  يف  ال��ت��دري��ب  خ���الل  اأم�سيته 
والطق�س  رائ���ع���ة  الأج��������واء  ف��ه��ن��ا 
التكيف  على  �سي�ساعدين  ال��داف��ئ 
م����ع الأج����������واء الآ����س���ي���وي���ة خالل 
نهائيات  ���س��ل�����س��ل��ة  يف  م��ن��اف�����س��ات��ي 
بطولة العامل بغوانزهو يف ال�سني، 

اأن التجهيزات التي تتمتع بها  كما 
املن�ساآت الريا�سية يف ت�سجع كثًرا 
ال��ت��دري��ب وال���س��ت��ع��داد لأكر  على 

البطولت العاملية«.
اأك�����س��ي��ل�����س��ن بطاًل  ف��ي��ك��ت��ور  وت�����وج 
للعامل يف عام 2017 بعد فوزه يف 
العامل  بطولة  يف  النهائية  امل��ب��اراة 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة  للري�سة 
ا�سكتلندا، وفاز بامليدالية الرونزية 
يف ب��ط��ول��ة الأل���ع���اب الأومل��ب��ي��ة ريو 
ا يعد اأول لعب  وهو اأي�سً  ،2016
العامل  بطولة  بلقب  يفوز  اأوروب���ي 
على  ف��از  بعدما  ال��ط��ائ��رة  للري�سة 
ج��ي ووك يف بطولة  كانغ  ال��ك��وري 
وكان   ،2010 للنا�سئني  ال��ع��امل 
اأوروبية  ب��ب��ط��ول��ة  ل���ه  ت��ت��وي��ج  اأول 

بعدها ببطولة  وف��از   ،2016 ع��ام 
الطائرة  ل��ل��ري�����س��ة  ت��وم��ا���س  ك���اأ����س 
بذهبية  ف����از  ك��م��ا  ال����ع����ام،  ذات  يف 
البطولة الأوروبية مرة اأخرى عام 
2018 يف فئة الفردي، وفاز بلقب 
البطولة ذاتها العام اجلاري يف فئة 
امليداليات  من  العديد  وله  الفرق، 

يف خمتلف البطولت العاملية.
وتتمتع دبي بانت�سار وا�سع لريا�سة 
الرامج  بف�سل  الطائرة  الري�سة 
جمل�س  ينظمها  التي  والبطولت 
دب���ي ال��ري��ا���س��ي ع��ل��ى م����دار العام، 
اهتماًما كبًرا  املجل�س  حيث يويل 
انت�سارها،  وزي���ادة  اللعبة  بتطوير 
بطولة  نهائيات  دب��ي  وا�ست�سافت 
جممع  يف  الطائرة  للري�سة  العامل 

اأربع  م��دار  على  الريا�سي  حمدان 
ا  اأي�سً ا�ست�سافت  دبي  كما  �سنوات، 
الطائرة،  للري�سة  العاملي  ال���دوري 
الذي  الري�سة  واأ�سفر برنامج وقت 
ينظمه جمل�س دبي الريا�سي منذ 
5 اأعوام اإىل تاأهيل اأكرث من 160 
100 جن�سية  م���درب، وح��ك��ام م��ن 
اأكرث  يف  اللعبة  واأدخ��ل��ت  خمتلفة، 
120 م��در���س��ة، وو���س��ل عدد  م��ن 
 12000 اأكرث من  اإىل  املمار�سني 
تدريب  م��رك��ز   20 وافتتح  لع���ب، 
للري�سة الطائرة، واأقيمت اأكرث من 
تدريب  ومت  مدر�سية،  بطولة   20
تربية  م���در����س   600 م���ن  اأك�����رث 
والتدريب  التحكيم  على  ريا�سية 

للري�سة الطائرة.

•• بكني-الفجر

الآ�سيوي  ال�سوق  ال�سينية  الأن��دي��ة  اأ�سعلت 
ال�سفقات  م���ن  ب��ع��دد  ال��الع��ب��ني  لن��ت��ق��الت 
ال��ك��رى خ���الل ال��ف��رتة الأخ������رة، لت�سحب 
بالقارة.  ال����دوري����ات  م���ن خم��ت��ل��ف  ال��ب�����س��اط 
وجنحت يف ا�ستقطاب 3 من جنوم كرة القدم 
نادي  ت��ع��اق��د  ع��ن��دم��ا  ال�سيني  ال�����دوري  اإىل 
لعب  �سعراوي  �ستيفان  مع  �سنهوا  �سنغهاي 
روم���ا الإي���ط���ايل، وذل���ك ب��ع��د جن���اح م�ساعي 
مع  ال��ت��ع��اق��د  يف  ه��وان��غ��ه��اي  �سينجداو  ن���ادي 
توريه  ي��اي��ا  ال�سهر  الي���ف���واري  ال��ك��رة  جن��م 
بر�سلونة  م��ن  ك��ل  ال��ل��ع��ب يف  ل��ه  �سبق  ال���ذي 
ثم  الإجنليزي  �سيتي  ومان�سي�سرت  ال�سباين 
الفوز  له  �سبق  كما  اليوناين،  اأوليبمياكو�س 
الدوري  منها  املهمة  الأل��ق��اب  م��ن  بالعديد 
والكاأ�س ال�سباين ودوري الأبطال الأوروبي، 
والكرة  الإجن���ل���ي���زي،  ال������دوري  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وبرغم  اأفريقيا،  يف  لع��ب  كاأف�سل  الذهبية 
اأن��ه ما زال  36 عاما اإل  اأن��ه يبلغ من العمر 
ي���رى ب���اأن���ه مي��ت��ل��ك ال��ك��ث��ر ال����ذي مي��ك��ن اأن 

يقدمه للدوري ال�سيني.
التي  املن�سة  ه��و  ال�سيني  ال���دوري  ك��ان  كما 
اإليها املدرب الأ�سباين رافائيل بينيتيز  اجته 
ال�سامبيونز   “ بلقب  ال��ف��وز  ل��ه  �سبق  ال���ذي 
 ،2005 ع��ام  ليفربول  م��ع  ليج” الأوروب����ي 
حيث تعاقد املدرب مع فريق داليان بيفاجن، 
واأكد بينيتيز اأنه يعد الدوري ال�سيني واحدا 
حياته،  يف  واجهها  التي  التحديات  اأه��م  من 
واأنه يتمنى اأن يرتك ب�سمة طيبة مع ناديه 
نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  ي�سهم  واأن  اجل��دي��د، 
توجهات  م��ع  ين�سجم  مب��ا  ال�سينية  ب��ال��ك��رة 
خدمة  يف  كبرة  ا�ستثمارات  بو�سع  ال��دول��ة 
والريا�سة  خ��ا���س،  ب�سكل  ال��ق��دم  ك��رة  ق��ط��اع 

ب�سكل عام.
املرحلة  ال�����س��ي��ن��ي��ة يف  ال���ق���دم  ك���رة  و���س��ه��دت 
الهتمام  ظ���ل  يف  ه���ائ���ال  ت���ط���ورا  الأخ�������رة 
احلكومي الكبر بتطوير اللعبة، حيث بداأت 
التخطط لتطوير  15 عاما يف  ال�سني منذ 
كرة القدم باإدخال اللعبة يف املناهج املدر�سية 
لتالميذ املدار�س، بهدف حتويل ال�سني اإىل 
م��رك��ز ق��وة ل��ه��ذه ال��ري��ا���س��ة، واأع��ل��ن الحتاد 

ال�سيني لكرة القدم عن خطة مت و�سعها كي 
تكون ال�سني قوة عظمى يف كرة القدم بحلول 
�سمن  ال�سيني  املنتخب  يكون  واأن   ،2050
مما   ،2030 بحلول  اآ�سيا  منتخبات  اأف�سل 
اإىل الدخول  ال�سينيني  الأع��م��ال  دف��ع رج��ال 
الواعدة،  ال�سناعة  ت��ل��ك  يف  با�ستثماراتهم 
ف��ق��ام��ت الأن���دي���ة ال�����س��ي��ن��ي��ة ب�����س��راء ع���دد ل 
ي�ستهان به من الالعبني املحرتفني امل�ساهر 
كبرة،  قيا�سية  الأوروبية مببالغ  الأندية  يف 
عك�ست رغبة ال�سني يف ت�سليط ال�سوء عليها 
العامل،  بها يف  ي�ستهان  كروية ل  كقوة  اأك��رث 
وم���ن ه���ذه ال��ن��ج��وم اأو���س��ك��ار وب��اول��ي��ن��ي��و من 

الرازيل والأرجنتيني كارلو�س تيفيز.
ال�سيني  ال��رئ��ي�����س  اأن  اأح���د  ع��ل��ى  يخفى  ول 
لكرة  حبه  عن  املنا�سبات  من  الكثر  يف  عر 
القدم، ورغبته يف اأن تفوز بالده بكاأ�س العامل 
اأن ال�سني  اأي�����س��ا  15 ع��ام��ا، وك�����س��ف  خ���الل 
مببلغ  الريا�سة  جمال  يف  لال�ستثمار  ت�سعى 
2028، واأنه مع  بحلول  دولر  مليار   840
الو�سول لهذا الرقم ميكن لل�سني اأن تدخل 
للمناف�سة على �سدارة اآ�سيا، والبناء على هذه 

الأر�سية للفوز بلقب كاأ�س العامل.
ال�سني  بعيدا عن  الآ�سيوي  النتقالت  �سوق 
�سهد بع�س النتقالت التي ل ميكن مقارنتها 
ال���ذك���ر ح��ي��ث تر�سد  ���س��ال��ف��ة  ب��ال�����س��ف��ق��ات 
امل��وؤ���س��رات دخ���ول ال����دوري ال��ت��اي��الن��دي على 
اخل��ط م��ن خ��الل تعاقد ن���ادي م���واجن توجن 
مع الالعبان ارني�ستو مانيجي / ظهر اأي�سر 
، وماركو باليني لعب و�سط، وكذلك تعاقد 
املدرب  مع  ال�سنغافوري  يونايتد  ه��وم  ن��ادي 
به  م�ستعينا  ال�سربي  كوافراميدت�س  رادي��و 

بعد جتربته مع املنتخب ال�سنغافوري.
فاإنها  اخلليجية  الدوريات  م�ستوى  على  اأما 
ما زالت مل تدخل حتى الآن بالقوة املعروفة 
ك��م��ا ك����ان م��ع��ه��ودا ل��ه��ا م���ن ق���ب���ل، ح��ي��ث اأن 
اآن لأخر عن �سم �سفقات  اأنديتها تعلن من 
ج���دي���دة م���ن غ���ر امل�����س��اه��ر، م��ع��ظ��م��ه��ا من 
اإىل  ال��ت��وق��ع��ات  واأف��ري��ق��ي��ا، وت�سر  ال��رازي��ل 
لدعم  املقبلة  الأ���س��اب��ي��ع  يف  �ستت�ساعد  اأن��ه��ا 
�سفوفها لكنها �ستف�سل التعاقد مع النجوم 
ال�ساعدين الباحثني عن ال�سهرة والنطالق 

اأكرث من الجتاه نحو امل�ساهر.

•• اأبوظبي-الفجر

ط����وى ف���ري���ق اأب���وظ���ب���ي ل���ل���زوارق 
ال�����س��ري��ع��ة ���س��ف��ح��ة م�����س��ارك��ت��ه يف 
العامل  الثالثة من بطولة  اجلولة 
حقق  وال��ت��ي  الفورمول1  ل���زوارق 
للمن�سة  بال�سعود  اأهدافه  عرها 
كثاين وثالث البطولة وال�ستمرار 
و�سرف  العام  الرتتيب  �سدارة  يف 
ك��ل ت��رك��ي��زه ح��ال��ي��ا ن��ح��و التحدي 
الفريق  �سيخو�سه  وال���ذي  ال��ق��ادم 
اب����ت����داء م���ن اجل��م��ع��ة وح���ت���ى يوم 
اجلزء  يف  واملتمثل  املقبلني  الأح��د 
زوارق  م���ن���اف�������س���ات  م�����ن  ال�����ث�����اين 
ال���ف���ورم���ول 2 ال��ع��امل��ي��ة ل���� “ 12 
مدينة  يف  �ستقام  والتي  �ساعة   “

اأوج�ستو ببولندا.
ا�ستكمال  امل�����س��ارك��ة  ه����ذه  وت���اأت���ي 
لتحدي روين العاملي الذي انطلق 
خالل  من  وحقق  املا�سي  مايو  يف 

فريق اأبوظبي لقب ال�سباق.
وك�������ان ف����ري����ق اأب����وظ����ب����ي ق����د ب����داأ 
يونيو  يف  الأورب��������ي��������ة  ج������ولت������ه 

امل���ا����س���ي يف ل��ي��ت��وان��ي��ا وح���ق���ق من 
خاللها املركز الأول ولقب اجلولة 
الفتتاحية لبطولة العامل لزوارق 
الفورمول2، ثم انتقل اإىل فرن�سا 
املركزين  ليحقق  اإيفيان  ومدينة 
الثاين والثالث يف ال�سباق، وينتقل 
الآن اإىل اإيطاليا كي يع�سكر هناك 

التوجه  ق��ب��ل  ت��دري��ب��ات خ��ا���س��ة  يف 
يف  امل�ساركة  اأج��ل  م��ن  بولندا  نحو 
و�ست�ستمر  الكال�سيكي،  ال��ت��ح��دي 
اجلولة لحقا حيث يتوجه الفريق 
اإيطاليا،  يف  �سرتي�سا  مدينة  نحو 
يوليو  م��ن  ع�سر  اخلام�س  بتاريخ 
اجل���������اري وذل�������ك ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

العامل  بطولة  من  الأوىل  اجلولة 
لزوارق الك�س كات.

وي���������س����ارك ال����ف����ري����ق الإم������ارات������ي 
وكوادره  اأب��ط��ال��ه  بقيادة  ب��زورق��ني 
“ زورق  ي����ق����ود  ح���ي���ث  ال���وط���ن���ي���ة 
�سون  م����ن  ك����ل   “  35 اأب����وظ����ب����ي 
وتوليو  ال��ط��اي��ر  ورا����س���د  ت��ورن��ت��ي 

يقود  بينما  القمزي،  ورا�سد  اأباتي 
ماجد   “  36 اأب��وظ��ب��ي  زروق   “
املن�سوري،  وف����ال����ح  امل���ن�������س���وري، 
ورا�سد الرميثي وحممد املحربي، 
�سارك  التي  الت�سكيلة  نف�س  وه��ي 
بها يف حتدي روين. وي�ستغل فريق 
اأبوظبي فرتة الأيام الثالثة ما بني 

اإي��ف��ي��ان وب���دء حتدي  نهاية ج��ول��ة 
اأوج�ستو باإعداد مع�سكر تدريبي يف 
ودخول  اإيطاليا  يف  ميالن  مدينة 
تدريبات  يف  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ك���اف���ة 
واأكد  ل��ل�����س��ب��اق.  ا���س��ت��ع��دادا  مكثفة 
فريق  بعثة  رئي�س  الرميثي  �سامل 
املع�سكر  اإق��ام��ة  ف��ك��رة  اأن  اأب��وظ��ب��ي 

ت�����س��ت��ه��دف ال����س���ت���غ���الل الأم���ث���ل 
باأوروبا،  فيه  امل��ت��واج��دي��ن  للوقت 
واإدخال الفريق يف اأجواء املناف�سات 
ب�سكل اإيجابي، لنحقق اأكر فائدة 
مرجوة من يف مع�سكرات تدريبية 
خا�سة  ل��ل��م��ت�����س��اب��ق��ني،  واإع����دادي����ة 
واإعدادات  املختلفة  البطولت  واأن 

ال������������زوارق امل���ت���ن���وع���ة جت���ع���ل من 
مهمة  جزئية  والتمرين  التدريب 
لكل مت�سابق قبل بدء اأي �سباق اأو 

اأي مناف�سة.
اآخ�������ر ح���ق���ق فريق  ع���ل���ى ���س��ع��ي��د 
اأب����وظ����ب����ي الإم�������ارات�������ي ل����ل����زوارق 
ال�����س��ري��ع��ة اإجن�����ازا ري��ا���س��ي��ا كبرا 
على م�ستوى الأرقام بعد اأن و�سل 
والع�سرين  ال�����س��اب��ع  ال�����س��ه��ر  اإىل 
يتخلف  اأن  ب�����دون  ال���ت���وايل  ع��ل��ى 
التتويج  من�سات  اإىل  ال�سعود  عن 
ي�سارك  ال���ت���ي  ال���ب���ط���ولت  ك���ل  يف 
اأبوظبي  ���س��ارك ف��ري��ق  ب��ه��ا، ح��ي��ث 
والع�سرين  ال�����س��ب��ع��ة  الأ����س���ه���ر  يف 
لزوارق  العامل  بطولة  يف  املا�سية 
العامل  وب���ط���ول���ة  الفورمول1، 
وبطولة  الفورمول2،  ل�������زوارق 
وبطولة  املائية،  للدراجات  العامل 
العامل لزوارق الك�س كات، وبطولة 
 ، الفورمول4  ل��������زوارق  ال����ع����امل 
وحتدي زوارق الفورمول24 �ساعة 
ال��ك��ال���س��ي��ك��ي، وب��ط��ول��ة الإم�����ارات 

الدولية للدراجات املائية.

ال�شني جتذب النجوم وتت�شدر امل�شهد يف �شوق النتقالت الكروية باآ�شيا

» اأبوظبي للفورمول1 « يقيم مع�شكرا يف اإيطاليا ا�شتعدادا لتحدي اأوج�شتو الكال�شيكي

الأمم  كاأ�س  لنهائيات  النهائي  رب��ع  ال��دور  مناف�سات  الأرب��ع��اء  اليوم  تنطلق 
الإفريقية يف كرة القدم املقامة يف م�سر، حيث تعول نيجريا على هدافها 
اأوديون اإيغهالو ملوا�سلة التقدم على ح�ساب جنوب اإفريقيا التي اأق�ست م�سر 
امل�سيفة. اىل ذلك، تاأمل ال�سنغال املر�سحة القوية للقب، يف اأن يقودها جنم 
ليفربول الإنكليزي �ساديو مانيه اىل الدور ن�سف النهائي على ح�ساب بنني 

التي حققت اأوىل مفاجاآت ثمن النهائي، بالتاأهل على ح�ساب املغرب.
بدء  و�ست�سهدان  القاهرة  تقامان يف  اللتني  الغد  ملباراتي  ياأتي عر�س  ما  يف 
ايه  التحكيم )“يف  بالفيديو يف  امل�ساعدة  اللجوء اىل تقنية  القاري  الحتاد 
على  بالتغلب  النهائي  ثمن  ال���دور  يف  مفاجاأة  �سبه  نيجريا  حققت  اآر«(. 
من  يعدان  منتخبني  بني  ندية  م��ب��اراة  يف   ،3-2 اللقب  حاملة  الكامرون 
الأكر على م�ستوى القارة: “�سوبر اإيغلز” )“الن�سور املمتازة”( النيجري 
املرو�سة”  غر  و”الأ�سود   ،2013 عام  اآخرها  باللقب  م��رات  ثالث  املتوج 
الكامروين الذي كان يبحث عن الحتفاظ بلقبه والتتويج للمرة ال�ساد�سة 
اإيغهالو مفتاح الفوز النيجري على الكامرون ال�سبت يف  يف تاريخه. كان 
ال�سكندرية، بت�سجيله هدفني ملنتخب بالده، رافعا ر�سيده اىل ثالثة اأهداف 

ت�ساركا يف �سدارة ترتيب الهدافني مع ال�سنغايل �ساديو مانيه واجلزائري اآدم 
ونا�س والكونغويل الدميوقراطي �سيدريك باكامبو الذي ودع منتخب بالده 

املناف�سات اأمام مدغ�سقر يف ثمن النهائي.
وقال اإيغهالو “كانت مباراة �سعبة، كنا نعرف اأنها �ستكون �سعبة من البداية 
لكننا كنا مركزين من البداية لأننا كنا نعرف اأن الكامرون منتخب بدين 
�سنح�سل على جمال  اأكرث  بالكرة  احتفظنا  اذا  اأنه  نعرف  كنا  و�سريع جدا، 

للت�سبب باأ�سرار. حتى عندما كنا متاأخرين 1-2، رفعنا من اإيقاعنا«.

واأ�ساف “اذا وا�سلنا ال�سغط بهذه الطريقة �سنح�سل على الأهداف«.
األ���ف م�سجع،   75 اأن��ظ��ار  اأم���ام  امل��ف��اج��اأة  اإفريقيا  امل��ق��اب��ل، حققت ج��ن��وب  يف 
85، ما ت�سبب ب�سدمة داخل  الدقيقة  الفوز على م�سر يف  بت�سجيل هدف 
الفني  اجلهاز  اإقالة  اىل  مفاعيلها  و�سلت  وخارجه،  ال��دويل  القاهرة  �ستاد 

والإداري ملنتخب م�سر وعلى راأ�سه املدرب املك�سيكي خافير اأغري، وتقدم 
رئي�س الحتاد هاين اأبو ريدة واأع�ساء با�ستقالتهم من منا�سبهم.

مدرب جنوب اإفريقيا ال�سكتلندي �ستورات باك�سرت راأى يف ال�سجاعة نقطة 
ارتكاز لفوز منتخبه الباحث عن لقب قاري ثان بعد 1996. وقال “اأعتقد 
ان الالعبني قاموا بعمل جيد جدا. كان عليهم اأن يلعبوا بطريقة �سجاعة 
التي  الوحيدة  الطريقة  كانت هذه  اإلينا  بالن�سبة  بجودة م�سر.  فريق  �سد 
ميكن لنا من خاللها الفوز باملباراة”، يف ا�سارة اىل مفاجاأة م�سر باعتماد 
الهجمات  على  والت��ك��ال  ال��دف��اع  اىل  النكفاء  ع��ن  عو�سا  هجومي  اأ�سلوب 
ن�سغط  اأن  اأردت  لذا  نلعب يف منطقتنا،  اأن  يتوقعون  “كانوا  وتابع  املرتدة. 
اأن  يتوقع  ما  وه��و  امللعب”،  يف  اخلطة  بهذه  نفاجئهم  اأن  وحم��اول��ة  عاليا، 
30 يونيو يف  التي تقام على �ستاد  الغد  القيام به جمددا يف مباراة  يحاول 

القاهرة.
بح�سب  الإفريقية  املنتخبات  اأف�سل  ال�سنغال،  تتطلع  الثانية،  امل��ب��اراة  يف 
املر�سحني،  اأب��رز  كاأحد  تثبيت موقعها  ال��دويل )فيفا( اىل  ت�سنيف الحت��اد 

ل�سيما بعد اإق�ساء مناف�سني متوقعني مثل املغرب وم�سر والكامرون.
بطل  الإنكليزي  ليفربول  جنم  مانيه،  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سنغال  وتعول 
اأوروبا يف املو�سم املن�سرم، والذي �سجل ثالثة اأهداف حتى الآن، لكنه اأ�ساع 

ركلتي جزاء )و�سجل ثالثة( يف املباريات الأربع الأخرة.
ت�����س��اوؤلت حول  ليفربول،  م��ع  ق��دم��ه  ال���ذي  امل��و���س��م  بعد  مانيه  اأداء  وط���رح 

تر�سيحه جلائزة الكرة الذهبية التي متنح لأف�سل لعب.
موؤمتر  يف  �سي�سيه  اآليو  ال�سنغال  م��درب  ق��ال  ال�ساأن،  بهذا  ���س��وؤال  على  وردا 
�سحايف الثالثاء “اذا فاز ببطولة اإفريقيا نعم، لكن اليوم ل يجب ان نفكر 

بالكرة الذهبية. املهم ل�ساديو موا�سلة القتال من اأجل املنتخب«.
يقدمها  م��ا  دائ��م��ا  التي  الن�سيحة  اأن  اىل  ال�سابق  ال�سنغايل  النجم  واأ���س��ار 
لالعبه هي “اأعط اأف�سل ما لديك للمنتخب، واملنتخب �سرد لك اجلميل”، 

موؤكدا اأن الالعب “متوا�سع ويفهم ان املجموعة اأهم من الفرد«.

نيجرييا تعول على اإيغهالو وجنوب اإفريقيا على املفاجاأة 

بطل العامل للري�صة الطائرة يتخذ دبي مقًرا ل�صتعداداته لأوملبياد 2020

الدمناركي اأك�شيل�شن يتدرب يف دبي ملدة عام كامل

ب��دت اأي���ام امل���درب ���س��ت��وارت باك�سرت م��ع��دودة م��ع منتخب 
جنوب اإفريقيا بعدما اكتفى بفوز يتيم يف دور املجموعات، 
ما و�سع اأحفاد نيل�سون مانديال يف مواجهة م�سر امل�سيفة 
يف الدور ثمن النهائي لكاأ�س الأمم الإفريقية، لكن النظرة 
وبلغ  الفراعنة  منتخب  اأق�سى  بعدما  جذريا  تبدلت  اإليه 

ربع النهائي للمرة الثانية فقط منذ 2002.
اىل  التاأهل  ح�سابات  خ��ارج  بافانا”  “بافانا  منتخب  ك��ان 
ربع النهائي ا�ستنادا اىل الأداء الذي قدمه يف الدور الأول، 
حلت  منتخبات  اأرب��ع��ة  اأف�سل  بني  يكون  ب��اأن  اكتفى  حيث 
ثالثة يف املجموعات ال�ست، بف�سل راأ�سية بونغاين زونغو يف 

مباراة اجلولة الثانية �سد ناميبيا )-1�سفر(.
بداأ احلديث عن هوية املدرب الذي �سيخلف ال�سكتلندي 
البالغ 65 عاما بعد معرفة هوية املنتخب الذي �سيواجه 
“بافانا بافانا” يف ثمن النهائي، مع و�سع املهاجم الدويل 
املنتخب  ت��اري��خ  يف  ه��داف  اأف�سل  م��اك��ارث��ي،  بيني  ال�سابق 
حظا  الأوف���ر  كاملر�سح  حاليا،  �سيتي  ت���اون  ك��اي��ب  وم���درب 
خلالفة باك�سرت الذي واجه الكثر من النتقادات ب�سبب 

تكتيكاته املحافظة.
وخالفا لالنطباع الذي اأعطاه املهاجم ليبو موتيبا حيث 
التمرينية للفريق بتلك املعتمدة يف نادي  قارن احل�س�س 
بر�سلونة الإ�سباين، مل يقدم منتخب جنوب اإفريقيا �سيئا 
يذكر يف دور املجموعات وحتى اأنه مل ي�سدد بني اخل�سبات 

الثالثة ولو ملرة واحدة يف مباراتني من ثالث.
وما زاد من حدة النتقادات املوجهة اىل باك�سرت، اأنه التزم 
بابقاء ثيمبينكو�سي لورت�س، اأف�سل لعب يف الدوري املحلي 

2018-2019، على مقاعد البدلء حتى مباراة  ملو�سم 
الدور ثمن النهائي �سد م�سر حني وجد نف�سه جمرا على 
اإ�سراكه يف ظل اإيقاف ثيمبا زواين، فكان مهاجم اأرولندو 
القاتل  الهدف  بت�سجيل  عند ح�سن ظن مدربه  بايريت�س 
املباراة.  نهاية  على  دقائق  قبل خم�س  الفراعنة  يف مرمى 
قال باك�سرت الذي حملته م�سرته التدريبية اىل دوريات 
حملية مثل ال�سويد، الرتغال، اليابان، الرنوج، تركيا، بعد 
الفوز املفاجئ على اأ�سحاب ال�سيافة اأن “الأمر الأهم على 
الإطالق كان اأن نلعب مباراة )نهاجم(، ل اأعتقد اأن م�سر 

توقعت منا اأن نلعبها«.
واأردف “يقولون باأن الالعبني الفارقة لي�سوا اأذكياء على 
اأظهروا  الالعبني  ب��اأن  اأعتقد  لكني  التكتيكي...  ال�سعيد 

براعة، كانت )املباراة( رائعة«.
من املوؤكد اأن احلالة املزاجية احلالية يف املع�سكر اجلنوب 
كل  بعيدة  النهائي،  رب��ع  يف  نيجريا  لقاء  ع�سية  اإفريقي 
كان  ح��ني  اأي���ام  خم�سة  قبل  الو�سع  عليه  ك��ان  عما  البعد 
م�سر املنتخب يف مهب الريح بعدما اهتزت �سباكه بهدف 
امل��غ��رب��ي م��ب��ارك ب��و���س��وف��ة يف ال��وق��ت ال��ق��ات��ل م��ن مباراة 

اجلولة الأخرة من دور املجموعات.
الن�سخة  ع��ن  غ���اب  ال���ذي  بافانا”  “بافانا  منتخب  ل��ك��ن 
املو�سعة للبطولة  اأفاد من ال�سيغة   ،2017 الأخ��رة عام 
حيث ارتفع عدد املنتخبات من 16 اىل 24، للح�سول على 
فر�سة ا�ستثمرها على اأكمل وجه وت�سبب ب�سدمة 75 األف 
م�سري ح�سروا يف �ستاد القاهرة وماليني اآخرين تابعوا 

مباراة ثمن النهائي من خلف ال�سا�سات.

باك�شرت من �شفري الإقالة اإىل بطل قومي 
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امل��ن��ه��ايل م��دي��ر الإدارة  اأك���د م��ب��ارك 
الفنية يف احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
نظره  م��ن  دع���وة  تلقى  الحت����اد  اأن 
الكازاخ�ستاين لل�سماح مب�ساركة عدد 
يف  اجلوجيت�سو  منتخب  لع��ب��ي  م��ن 
كازاخ�ستان  اح��ت��ف��الت  يف  الإم�����ارات 
بيوم الد�ستور نهاية اأغ�سط�س وبداية 

�سبتمر املقبلني .
وحده  الإم���ارات���ي  املنتخب  اأن  وذك���ر 
ك��اف��ة هو  ال��ع��امل  ب��ني منتخبات  م��ن 
املنا�سبة،  ل��ت��ل��ك  دع��وت��ه  مت��ت  ال����ذي 
مبا يعك�س مكانة الإمارات يف ريا�سة 
القاري  امل�ستويني  على  اجلوجيت�سو 

والعاملي.

اإن ك��ازاخ�����س��ت��ان من  امل��ن��ه��ايل  وق����ال 
ال����دول ال��ق��وي��ة يف اآ���س��ي��ا وال���ع���امل يف 
خمتلف  ويف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  ري��ا���س��ة 
ال��ق��ت��ال��ي��ة، وه����ي غنية  ال���ري���ا����س���ات 
الريا�سات،  ج��م��ي��ع  يف  مب���واه���ب���ه���ا 
وق����د اأث��ب��ت��ت م�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ق��وي��ة يف 
نور  الكرى مبدينة  بطولة اجلائزة 

���س��ل��ط��ان واإجن���ازات���ه���ا اأن��ه��ا م��ن اأبرز 
بريا�سة  اآ���س��ي��ا  ال�����س��اع��دة يف  ال��ق��وى 
القدرات  متتلك  واأنها  اجلوجيت�سو، 
على  معنا  للمناف�سة  ت��وؤه��ل��ه��ا  ال��ت��ي 

�سدارة القارة.
اجلوجيت�سو  مناف�سات  ع��ن  وب��ع��ي��دا 
ع��ل��ى ال��ب�����س��اط ف���اإن ال��ري��ا���س��ة بداأت 

كبر  ب�سكل  م�سافة  قيمة  تكت�سب 
يف تعزيز العالقات الدولية، وريا�سة 
التحديد  وج����ه  ع��ل��ى  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
�سفر  اأف�����س��ل  اأ�سبحت  الإم����ارات  يف 
ل��ل��دول��ة ب���اخل���ارج، واأك����ر دل��ي��ل على 
الرازيلي  ال��رئ��ي�����س  ح���ر����س  ذل����ك 
ح�سور  ع���ل���ى  ب���ول�������س���ون���ارو  ج���اي���ر 
ج��ول��ة ري����و ج���ران���د ���س��الم الأخ����رة 
اأول  وك��ان��ت  اأب��وظ��ب��ي،  نظمتها  ال��ت��ي 
انتخابه  بعد  يح�سره  ريا�سي  حدث 
طوكيو  جولة  اأن  كما  للبالد،  رئي�سا 
اأبوظبي  نظتمها  التي  �سالم  جراند 
كويكي  يوريكو  ح�سور  �سهدت  اأي�سا 
عمدة طوكيو يف العام قبل املا�سي، يف 
نف�س الوقت الذي تلعب فيه جولت 
يف  كبرا  دورا  �سالم  جراند  اأبوظبي 
تقوية الروابط مع بريطانيا ورو�سيا 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة من 

خالل اجلولت التي تنظم هناك.
اأن  املنهايل  اأك���د   .. اآخ���ر  �سعيد  على 
دخل  للجوجيت�سو  الإم��ارات  منتخب 
ا�ستعدادا  اأخ������را  م��غ��ل��ق��ا  م��ع�����س��ك��را 
 13 م�����س��اء  يف  منغوليا  اإىل  لل�سفر 
البطولة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  اجل�������اري 
الآ����س���ي���وي���ة، واأن������ه مت الن���ت���ه���اء من 

�سيمثلون  ال��ذي��ن  الالعبني  ت�سجيل 
الدولة يف هذا احلدث الكبر، م�سرا 
 20 ع��ل��ى  ا���س��ت��ق��رت  ال��ق��ائ��م��ة  اأن  اإىل 
و6  لعبا،   14 بواقع  ولعبة،  لعبا 

لعبات.
واأ�ساف اأن اليومني الأخرين �سهدا 
تغيرا واحدا فقط يف ميزان الالعبة 
رمي الها�سمي كي ت�سارك يف وزن 48 

كجم، بدل من 45، واأن هذا التغير 
الفر�سة كي جتمع  ي�ستهدف منحها 
العاملية  الألعاب  اإىل  للتاأهل  النقاط 
ب���ال���ولي���ات امل���ت���ح���دة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
كجم   48 ال�  وزن  اأن  حيث   ،2021
لل�سيدات من �سمن الأوزان املعتمدة 

يف تلك البطولة.
رمي  الالعبة  وزن  تغير  اأن  واأو���س��ح 

وبني  بينها  ب��ال��ت��واف��ق  مت  الها�سمي 
الكبرة  ثقته  ع��ن  معربا  م��درب��ت��ه��ا، 
اإجن��ازات��ه��ا خالل  ���س��وء  يف رمي على 
املرحلة الأخرة، ومنها الفوز بذهبية 
وبلقب  للمحرتفني،  اأبوظبي  عاملية 
بالدولة  اأزرق  ح����زام  لع��ب��ة  اأف�����س��ل 
اجلائزة  وف�����س��ي��ة  امل���ا����س���ي،  امل��و���س��م 

الكرى بكازاخ�ستان.

•• مليحة -الفجر

�سمن فعاليات  الن�ساط ال�سيفي احلادي ع�سر لنادي مليحة 
برعاية   ” غ��ر  عطلتنا   “ ب�سعار   انطلق  وال���ذي  الريا�سي 
عدد  وبح�سور  ال�سارقة  بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
تنظيم  ج���رى  مليحة  منطقة  واأب���ن���اء  ال��الع��ب��ني  م��ن  ك��ب��ر 
حما�سرة �سمن اأ�سبوع الت�سامح . املحا�سرة تالقت مع اأهداف 
املعلومات  اأب���رز  م��ن  امل�ساركني  ومتكني  ال�سيفية  الفعاليات 
زايد”   قدمها  دار  “ الت�سامح يف  ب��ع��ن��وان   وذل���ك  الوطنية 
الإماراتية  الدرا�سات  اأ�ستاذ  الطنيجي   زاي��د  �سامل  الدكتور 
بكليات التقنية العليا . وكثفت املحا�سرة من خالل حماورها 

زايد  ال�سيخ  تعاىل  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  اأ�س�سه  م��ا  بيان  اإىل 
ث��راه من قيم عليا تتمثل يف  اآل نهيان طيب اهلل  بن �سلطان 
حمور الت�سامح.     تناول املحا�سر مفهوم الت�سامح وجمالته 
املختلفة ومرتكزاته الرئي�سة  وهي الإ�سالم وتراثنا ال�سعبي 
الأ�سيل والتاريخ والفطرة  الإن�سانية  والأخالق   و�سدد على 
اأهمية دور و�سائل التوا�سل الجتماعي وو�سائل الإع��الم  يف 
الإماراتي  املجتمع  �سبغ  يف  ي�سهم  مبا  الت�سامح  قيمة  اإع��الء 
ب�سبغة الت�سامح   ويف ختام املحا�سرة قام  �سامل عتيق مطر 
اأحمد  الدكتور  نهى  ال�سيفي ترافقه  الن�ساط  الكتبي رئي�س 
���س��ام��ي امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��ادي م��ل��ي��ح��ة  ب��ت��ك��رمي املحا�سر 

والإ�سادة بجهوده التطوعية يف تقدمي املحا�سرة .

•• دبي-الفجر

توا�سلت املناف�سات يف بطولة الإمارات 
ينظمها  وال��ت��ي  لل�سطرجن  ال��ف��ردي��ة 
دبي  ن��ادي  بقاعة  اللعبة  احت��اد  حاليا 
 270 مب�ساركة  والثقافة  لل�سطرجن 
لعبا ولعبة، من خمتلف اجلن�سيات 
جولتها  اأن���ه���ت  ال��ب��ط��ول��ة  اأن  ورغ�����م 
اأ�سدها  على  املناف�سات  اأن  اإل  الثانية 
ب��ني ال��الع��ب��ني وال��الع��ب��ات بحثا عن 
اجلولت  وتخبىء  امل��ب��ك��رة،  ال�����س��دارة 
الثقيل  ال��ع��ي��ار  م��ن  م��ف��اج��اآت  املقبلة 
م�ساركة لعبني ولعبات من  يف ظل 
م�ستويات  اأ�سحاب  خمتلفة  جن�سيات 
ع��ال��ي��ة ح��ي��ث ���س��ارك��وا ���س��م��ن الفئات 
امل�سمولة لقرار �ساحب ال�سمو رئي�س 

الدولة - حفظه اهلل. 
واأ�سفرت م�سابقة ال�سيدات يف جولتها 
الثانية عن فوز عبر علي على مرمي 
اأمام  خليل  ب�ساير  خ�سرت  فيما  ط��ه 
واف���ي���ة دروي�������س، وت��ل��ت��ق��ي ع��ب��ر علي 
الثالثة  اجلولة  يف  دروي�س  وافية  مع 
تلتقي عائ�سة اح�سان مع مرمي  فيما 
�سنة   20 و�سهدت م�سابقة حتت  طه، 
تعادلني حيث تعادل عطية اأحمد مع 
و�سلطان  ال�سام�سي  ف��ا���س��ل  �سلطان 
ال��زع��اب��ي م��ع ع��م��ار ال�����س��دراين وكان 
ال��ف��وز ال��وح��ي��د ال����ذي ح��ق��ق��ه حممد 
ويف  �سالح،  عبدالعزيز  على  مر�سول 
فازت  للفتيات  ال�سنية  املرحلة  نف�س 
م�����وزة امل���ع���م���ري ع��ل��ى ج���واه���ر خليل 

و���س��ي��م��اء ن��ع��م��ان ع��ل��ى م���ن���ال ح�سني 
احلمادي وتعادلت ودمية الكلباين مع 

�سانيا مي�سرا. 
اأول  اأح���م���د يف حت��ق��ي��ق  وجن����ح ���س��ي��ف 
فوز له يف فئة حتت 18 �سنة للذكور 
بعدما تعادل يف اجلولة الأوىل وتغلب 
�سيف على عبدالرحمن �سامل كما فاز 
اأحمد �سامل على جميد خلفان  �سامل 
وعمران احلو�سني على حممد �سعيد 
للفتيات  ال��ف��ئ��ة  ن��ف�����س  ويف  ال��ي��ل��ي��ل��ي 

ت��ع��ادل��ت ع��و���س��ة ال�����س��ام�����س��ي م���ع نور 
عي�سى  مرمي  وف��ازت  خيزران  الزهرة 
على عاي�سة نا�سر ال�سام�سي وتعادلت 
�سرحان  ع��ائ�����س��ة  م���ع  ع��ل��ي  ي��ا���س��م��ني 

املعيني.
وتفوق حمد ع�سام على خلفان عي�سى 
البلو�سي يف فئة حتت 16 �سنة، وفاز 
يف نف�س الفئة حارب نا�سر ال�سام�سي 
على حممد م�سعود و�سلطان الدرمكي 
اأحمد  وغ��ي��ث  احل��و���س��ن��ي  �سعيد  ع��ل��ى 

الطاهر  بدر وعمر حممد  على حمد 
الفئة  نف�س  ويف  حم��م��د،  عطية  على 
للفتيات، فازت مرمي ح�سني احلمادي 
على  فا�سل  واأم���ل  حممد  ري���ان  على 
على  الوهابي  وفاطمة  حممد  غالية 
مي�سون علي و�سهد ع�سام على عهود 

زياد.
لإدارة  حكام   8 البطولة  يف  وي�سارك 
اللجنة  اجل��ولت يوميا حيث يرتاأ�س 
قا�سم  جمال  ومعه  احل��م��ادي،  في�سل 

وول����ي����د اأب���وع���ب���ي���د وع�����ب�����داهلل م����راد 
البلو�سي  وداوود  ال��ط��اه��ر  و���س��ل��م��ان 
و���س��ارة ج��م��ال، وه��اج��ر ج��م��ال، وتاأتي 
م�ساركة العدد الكبر من احلكام من 
اأجل تو�سيع القاعدة من خالل ظهور 
اأك���ر ع��دد م��ن احل��ك��ام يف البطولت 
اإىل  للرتقي  اأم��ام��ه��م  الطريق  وف��ت��ح 
ال�����س��ارة ال��دول��ي��ة ب��ج��ان��ب وج���ود عدد 
ك��ب��ر م���ن احل���ك���ام احل��ا���س��ل��ني على 

ال�سارة الدولية.

•• راأ�س اخليمة-الفجر

الفعاليات  الأول  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
ال��ري��ا���س��ي��ة وال���رتاث���ي���ة امل��ت��ن��وع��ة يف 
ب���ن �سعود  ال�����س��ي��خ حم��م��د  م��ع�����س��ك��ر 
الرم�س  جل��م��ع��ي��ة  ال���ت���اب���ع  ال�����س��ي��ف��ي 
وذلك  وال��ت��ج��دي��ف  ال�سعبية  للفنون 
نحو  مب�ساركة  الرم�س  كورني�س  على 
والتي ت�ستمر 21 يوماً  طالباً   150
ال�سمو  والرعاية من �ساحب  بالدعم 
القا�سمي  ���س��ق��ر  ب���ن  ���س��ع��ود  ال�����س��ي��خ 
ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ����س 
اخليمة للحركة الريا�سية وال�سبابية 
ال�سيخ  �سمو  وت��وج��ي��ه��ات  الإم�����ارة  يف 
حم���م���د ب����ن ����س���ع���ود ال���ق���ا����س���م���ي، ويل 
براجمها  �سمن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ع��ه��د 
ال�سعبي  ال��رتاث  لإح��ي��اء  تهدف  التي 

على  وم�ساعدتهم  ال�سباب  نفو�س  يف 
الأن�سطة  يف  ال���ف���راغ  اأوق������ات  ق�����س��اء 
الهوية  لتعزيز  الإيجابية  وال��رام��ج 
الوطنية وتطوير املهارات وال�ستفادة 
من التجارب امليدانية يف رفع م�ستوى 

القدرات.
رئي�س  كا�سني،  اإبراهيم  حممد  واأك��د 
الن�ساط  اأن  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
ال�سيفي املقرر ملدة 21 يوماً يت�سمن 
حما�سرات توعوية عن الدفاع املدين 
ال�سرطة  مب�ساركة  امل��خ��درات  وخطر 
الرم�س  ���س��رط��ة  وم���رك���ز  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ميدانية  زي���ارات  جانب  اإىل  ال�سامل، 
اإمارة  وخ��ارج  داخ��ل  املختلفة  للمعامل 
ف�����س��اًل ع��ن فعاليات  راأ�����س اخل��ي��م��ة، 
احلبل،  ���س��د  ال��ق��دم،  ك���رة  يف  متنوعة 
ال���ت���ج���دي���ف، ك�����رة ال���ط���ائ���رة ورك�����وب 

تراثية  وامل�سابقات  وال�سباحة  اخليل 
اأيام  الأم��ور يف جميع  اأولياء  بح�سور 
خالل  وال�سبت  اجلمعة  عدا  الأ�سبوع 
الفرتة امل�سائية، مو�سحاً اأن الرنامج 
اأ�سكال  بكافة  يحظى  املقرر  ال�سيفي 
ال����دع����م م����ن ���س��م��و ويل ع���ه���د راأ������س 
اه��ت��م��ام��ه برت�سيخ  اإط����ار  اخل��ي��م��ة يف 
ال�سباب  ن��ف��و���س  ال��وط��ن��ي��ة يف  ال��ه��وي��ة 

خلدمة الوطن والوفاء له. 
تنفيذ  عاتقنا  على  و�سعنا  واأ���س��اف: 
جميع الرامج التي توؤدي اإىل حتقيق 
املختلفة،  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات  تطلعات 
وندرك جيداً اأهمية هذه الفعاليات يف 
ال�ستفادة من كل الظروف التي توؤدي 
القدرات  وتنمية  املهارات  تطوير  اإىل 
ال�سعبي  ال������رتاث  ع��ل��ى  وامل���ح���اف���ظ���ة 
والتعاون  وال�����س��داق��ة  امل��ح��ب��ة  وزرع 

املناف�سة  ب��ي��ئ��ة  وخ���ل���ق  ال�����س��ب��اب  ب���ني 
ال�����س��ري��ف��ة، وه���ن���اك ح���اف���الت لنقل 
ال��ط��الب داخ����ل م��دي��ن��ة ال��رم�����س اإىل 
مقر املع�سكر وخطة لتعليم امل�ساركني 
ال�سيد  مثل  البحرية  احل��رف  بع�س 
ب���ال���و����س���ائ���ل امل��خ��ت��ل��ف��ة وغ����ره����ا من 
الفعاليات الإيجابية التي تلبي طموح 

الفئات العمرية املختلفة«.
وك�������س���ف ك���ا����س���ني ع����ن ت���وف���ر جميع 
و����س���ائ���ل ال�������س���الم���ة ل��ل��م�����س��ارك��ني يف 
مركز  مع  بالتعاون  ال�سيفي  املع�سكر 
���س��رط��ة ال���رم�������س ال�����س��ام��ل وال���دف���اع 
اإدارة  جم��ل�����س  اأن  م��و���س��ح��اً  امل�����دين، 
اجلمعية قام ب�سم اأع�ساء اإىل اللجنة 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة م��ن اأ���س��خ��ا���س خارج 
املن�سود  بدورهم  لال�سطالع  املجل�س 
مع  ال�سيفي،  املع�سكر  جن��اح  دع��م  يف 

داخل  للم�ساركني  موا�سالت  توفر 
اجلوائز  وت���ق���دمي  ال��رم�����س  م��ن��ط��ق��ة 
بامل�ساركة  م�سيداً  والعينية،  النقدية 
الكبرة واملمتازة لنادي الرم�س لدعم 

جناح امللتقى ال�سيفي.

نادي مليحة ينظم ملنت�شبيه حما�شرة الت�شامح يف دار زايد 

برعاية حممد بن �صعود

والريا�شية ال�شيفية  الرم�ش  فعاليات  يف  طالبا   150
كا�صني: ن�صعى لتعزيز الهوية الوطنية واإحياء الرتاث

بعد انتهاء اجلولة الثانية 

بطولة الإمارات لل�شطرجن �شراع مبكر على ال�شدارة 
الثنني،  التون�سية، م�ساء  املدن  عمت الحتفالت خمتلف 
عقب تاأهل منتخب “ن�سور قرطاج” اإىل الدور ربع النهائي 
لكاأ�س اأفريقيا، اإثر فوزه “التاريخي” على نظره الغاين.
من  الربع  دور  اإىل  التاأهل  من  التون�سي  املنتخب  ومتكن 
وذلك  م�سر،  ت�ست�سيفها  التي  اأفريقيا  اأمم  كاأ�س  بطولة 
ع��ق��ب مباراة  غ��ان��ا  م��ن ط��ري��ق��ه منتخب  اأق�����س��ى  اأن  ب��ع��د 
دراماتيكية. وانتهى الوقتان الأ�سلي والإ�سايف من املباراة 
الفريقان  يلجاأ  اأن  قبل  ملثله،  بهدف  الإي��ج��اب��ي  بالتعادل 
للمنتخب  ابت�سمت  ال��ت��ي  الرتجيحية،  اجل���زاء  ل�سربات 

التون�سي.
املخيب  الأداء  ب��ع��د  ب�سمتها  ت��ون�����س  ج��م��اه��ر  وا���س��ت��ع��ادت 
بالتعادل  اكتفى  حيث  املجموعات،  دور  يف  بالدها  ملنتخب 
يف مبارياته الثالثة، مما جعله يتاأهل اإىل دور ال�16 ب�سق 
الأنف�س. وجنحت تون�س يف تبديد اأحالم منتخب “البالك 
�ستارز”، الذي مل يفز باللقب الأفريقي منذ عام 1982 
لتون�س  الأول  الفوز  هو  ه��ذا  اأن  اإىل  ي�سار  عاما«.   37“
اأمم  الثمانية يف نهائيات  على غانا يف جميع مواجهاتهما 
1963. وفازت تون�س مرة واحدة على  اأفريقيا منذ عام 
ودية  م��ب��اراة  يف  ذل��ك  وك��ان  ال�سوداء”،  “النجوم  منتخب 

اأجريت عام 2006، وانتهت بهدفني نظيفني.
ويف دور ربع النهائي، �سيلعب منتخب تون�س مع مدغ�سقر، 
الكونغو  ب���ف���وزه���ا ع��ل��ى  ت��اري��خ��ي��ا  اإجن�������ازا  ال���ت���ي ح��ق��ق��ت 
قيام  ب��وع��د  اخلني�سي  يا�سني  ط��ه  ووف���ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 
لعبي املنتخب التون�سي برد فعل يف مواجهة غانا يف الدور 

ثمن النهائي لكاأ�س الأمم الإفريقية لكرة القدم، 
للمجموعة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الأول  ال���دور  تون�س  واأن��ه��ت 
اخل��ام�����س��ة ب��ث��الث��ة ت��ع��ادلت م��ع اأن��غ��ول وم���ايل “1-1”، 
اأمام  ال�ساد�سة  فت�سدرت  غانا،  اأم��ا  موريتانيا.  مع  و�سلبا 
امل����درب الفرن�سي  ال��ل��ق��ب. واخ��ت�����س��ر  ال��ك��ام��رون ح��ام��ل��ة 
“)فوز(  للمنتخب التون�سي األن جري�س املعادلة بالقول 
م��ب��اراة كهذه لن  م��ن  ت��اأه��ل.  ه��ذا  �سهل ل يهم،  اأو  �سعب 
لعبيه  اأن  معترا  التاأهل”،  وه��و  ب��الأه��م،  �سوى  نحتفظ 
الذي  بامل�ستوى  تكن  “مل  ال�سابقة  امل��ب��اري��ات  اأن  اأدرك����وا 
نر�سى عنه  ح�سرنا مل�ساعدة املنتخب على تقدمي م�ستوى 

يتالءم مع ما هو قادر على حتقيقه«.

الالعب  و�سدد  �سا�سي مدربه.  الفرجاين  التون�سي  ووافق 
“الدور  اأن  ع��ل��ى  احل��ا���س��م��ة  ال��رتج��ي��ح  رك��ل��ة  �سجل  ال���ذي 
“كل  الث���ن���ني  م���ب���اراة  يف  ل��ك��ن  ممتازا”،  ي��ك��ن  مل  الأول 
التون�سي  امللعب«. وتفاوت الأداء  الالعبني كانوا رجال يف 
اأف�سل  ا�ستحواذ  مع  �سلبيا  انتهى  ف��الأول  ال�سوطني.  بني 
الأ�سا�سية وهبي اخلزري  ت�سكيلتها  التي غاب عن  لتون�س 
بعدما عانى موؤخرا من اإ�سابة طفيفة، لكنه دخل بديال يف 

ال�سوط الثاين و�سنع فارقا هجوميا.
وكانت اأبرز حمطات ال�سوط اإلغاء احلكم اجلنوب اإفريقي 
اأندري  غانا  لقائد  هدفا   41 فيكتور غوميز يف الدقيقة 
على  يد  مل�سة  بذريعة  ح�سن  معز  احلار�س  مرمى  يف  اأي��وو 
التلفزيونية  الإع����ادة  تظهر  ومل  ب��ارت��ي.  ت��وم��ا���س  زميله 
اعرتا�سات  اأث���ار  احلكم  ق��رار  ب��اأن  علما  بو�سوح،  اللم�سة 
غ��ان��ي��ة ون��ق��ا���س��ا م��ع غ��وم��ي��ز ام��ت��د مل��ا ب��ع��د ���س��اف��رة نهاية 
ال�����س��وط. وع��ل��ق م���درب غ��ان��ا ك��وي�����س��ي اأب���ي���اه ع��ل��ى القرار 
اأن عليه  ل��ك��ن اع��ت��ق��د  ان��ت��ق��اد احل���ك���ام  اأح����ب  “ل  ب��ال��ق��ول 
الأول  ال�سوط  ويف  بنف�سه«.  يحكم  واأن  الفيديو  مراجعة 
الغاين  لراأ�سية  التون�سي  الأي�����س��ر  القائم  ت�سدى  اأي�����س��ا، 
يف  الإي��ق��اع  واختلف   .)16( ركنية  ركلة  بعد  قا�سم  نوهو 
الدقيقة  التحول دخ��ول اخل��زري يف  الثاين، وكانت نقطة 
التون�سي.  الهجوم  لينتع�س  البدري،  اأني�س  من  بدل   68
وبعد دقيقتني، راوغ اخلزري يف منطقة اجلزاء ومرر كرة 
حولها  ال���ذي  اخلني�سي  اىل  احل��ار���س  م��ت��ن��اول  م��ن  بعيدا 
 .)70( اأب��ع��ده��ا  قا�سم  امل��داف��ع  ت��دخ��ل  لكن  امل��رم��ى،  نحو 
ركنية  بعد  براأ�سية   )71( العار�سة  اخلني�سي  اأ�ساب  كما 
نفذها اخلزري، قبل اأن يفتتح الت�سجيل بعد هجمة بداأها 
الالعب ذاته، ومنه لوجدي ك�سريدة الذي حول كرة من 
ارتدت  بت�سديدة  اخلني�سي  تابعها  عر�سية  اليمنى  اجلهة 
قام  اآخر  تبديال  لكن  ال�سباك.  لداخل  الأي�سر  القائم  من 
اخلني�سي  اأخ��رج  اذ  احل�سن،  ال��ف��األ  يجلب  به جري�س مل 
يف الدقيقة 90 ودفع ببدوي لتاأمني النتيجة، بعد دقائق 
من اإخراج امل�ساكني الذي بدا اأنه تعر�س لإ�سابة، والدفع 
بنعيم ال�سليتي. لكن بدوي لعب النجم ال�ساحلي تطاول 
براأ�سه لركلة حرة، وحولها من فوق ح�سن املتقدم، فلم�سها 

بيده دون اأن ي�سد طريقها ل�سباكه )2+90(.

اخلني�صي يفي بوعده وبن م�صطفى يتكفل بالرتجيح 
تون�ش وغانا.. حكاية »انت�شار« مل يحدث »يف التاريخ«

»جوجيت�شو الإمارات« يتلقى دعوة للم�شاركة يف احتفالت يوم الد�شتور الكازاخ�شتاين

توا�شل مناف�شات بطولة 
الإمارات الفردية لل�شطرجن 

لل�سطرجن  ال��ف��ردي��ة  الإم�����ارات  ب��ط��ول��ة  مناف�سات  ت��وا���س��ل��ت 
احتاد  ينظمها  والتي  �سنة   20 اإىل   6 ال�سنية من  للمراحل 
مب�ساركة  والثقافة  لل�سطرجن  دب��ي  ن��ادي  مبقر  ال�سطرجن 

270 لعبا ولعبة .
وجتمع البطولة - التي ت�سهد م�ساركة 8 حكام لإدارة اجلولت 
معا  يلتقون  ومقيمني  مواطنني  م��ن  اجلن�سيات  خمتلف   -
املراكز  البحث عن  على طاولة واح��دة ويتناف�سون يف �سراع 

الأوىل وتبقى الروح الريا�سية هي �سعار اجلميع.
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الفجر الريا�ضي

ال�سباب  وزي���ر  على  ب��ق��وة  زي��ا���س  حكيم  امل��غ��رب��ي  النجم  رد 
وال��ري��ا���س��ي��ة ر���س��ي��د ال��ط��ال��ب��ي ال��ع��ل��م��ي، داع��ي��اً اإي����اه ب�سفة 
ن�سر  على  وال��ك��ف  الق�س�س  اخ��ت��الق  ت��ف��ادي  اإىل  مبا�سرة 
اأياك�س  الأك���اذي���ب، بعد ت��روي��ج��ه لإم��ك��ان��ي��ة اع��ت��زال لع��ب 

دولياً.
“اإذا  اإن�ستغرام:  على  الر�سمية  �سفحته  عر  زيا�س  وكتب 
بالرد  يزيد  اأن  قبل  يختلقونها”،  الق�س�س..  عنهم  غابت 
�سورة  وعليها  العلمي  ل��ل��وزي��ر  موجهة  ثانية  ت��غ��ري��دة  يف 

َف��اأِْت باأمور �سحيحة ولي�س  “اإذا اأحببت الظهور،  الأخ��ر: 
الأكاذيب«.

ومن �ساأن الرد ال�سريع للدويل املغربي وقف كل الإ�ساعات 
املمكن اأن تتطور بخ�سو�س ما حمله الوزير من ت�سريحات، 
واإنهاء اجلدل، خا�سة اأن النتقادات املوجهة يف حق زيا�س 
املقبلة بعد تراجع م�ستواه يف  الأي��ام  اأك��رث يف  لتزيد  كانت 
امل��زع��وم. ويف ج��واب��ه على  ال���دويل  اع��ت��زال��ه  ث��م  “الكان” 
تاأ�سف  النواب،  الأغلبية واملعار�سة مبجل�س  �سوؤالني لفرق 

الوزير لكمية النتقادات التي انهالت على الالعب زيا�س، 
اأنه “مل يرد على 23 مكاملة هاتفية ويفكر يف عدم  كا�سفاً 

ال�ستمرار مع املنتخب املغربي يف هذه الظروف«.
واأ�ساف العلمي، ونقلها موقع ه�سبورت: “هذا من اأح�سن 
لكن  املناف�سة،  يف  مهماً  دوراً  واأدى  ال��ع��امل،  يف  ال��الع��ب��ني 
ارتفاع درجة احلرارة اأثر عليه واأ�ساع �سربة اجلزاء مثلما 
اأ�ساعها عمالقة كرة القدم”، قبل اأن ي�ستطرد قائاًل: “هذا 

ق�ساء وقدر«. 

زيا�ش يفتح النار على وزير الريا�شة املغربي

مباريات  على  ال�ستار  اأ�سدل  بعدما 
الأمم  ك���اأ����س  ل��ب��ط��ول��ة  ال�16  دور 
املقامة  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  الأف��ري��ق��ي��ة 
الآم���ال  اأ�سبحت  م�سر،  يف  ح��ال��ي��اً 
يف ا���س��ت��ع��ادة ال���ك���رة ال��ع��رب��ي��ة لقب 
الغائب عن خزائنها منذ  البطولة 
اأك����رث م��ن 9 اأع�����وام م��ع��ق��ودة على 
والتون�سي  اجل���زائ���ري  امل��ن��ت��خ��ب��ني 

فقط.
ورغم امل�ساركة القيا�سية للمنتخبات 
تاأهل  ظل  يف  البطولة،  يف  العربية 
التي  ل��ل��ن��ه��ائ��ي��ات،  م��ن��ت��خ��ب��ات   5
جترى بح�سور 24 منتخباً، وذلك 
امل�سابقة  ت��اري��خ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
عام  الأوىل  ن�سختها  انطلقت  التي 
العربي  ال��ت��م��ث��ي��ل  ف����اإن   ،1957
على  مق�سوراً  اأ�سبح  البطولة  يف 

منتخبني اثنني فقط.
امل���وري���ت���اين امللقب  امل��ن��ت��خ��ب  وك����ان 
����س���ارك  ال�������ذي  ب�”املرابطون”، 
اأول  اأفريقيا،  اأمم  يف  الأوىل  للمرة 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ال��ع��رب��ي��ة ال���ت���ي ودع���ت 
مرحلة  من  خ��رج  بعدما  البطولة، 
ت��ذي��ل��ه ترتيب  امل��ج��م��وع��ات، ع��ق��ب 
بر�سيد  اخل���ام�������س���ة  امل���ج���م���وع���ة 

نقطتني فقط.
لي�سدم  امل���غ���رب���ي  امل��ن��ت��خ��ب  وج�����اء 
اجلماهر العربية بخروجه املوجع 

ال��ث��اين للبطولة، عقب  ال���دور  م��ن 
 4-1 ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت  خ�سارته 
)املنقو�س  البنيني  املنتخب  اأم���ام 
ع��ددي��اً( يف م��ف��اج��اأة م��دوي��ة ملحبي 
اأتت  واأن��ه��ا  خا�سة  املغربية،  ال��ك��رة 
ال��رائ��ع��ة ملنتخب  ب��ع��د الن��ط��الق��ة 
البطولة  يف  الأطل�س”  “اأ�سود 
بعدما  بها  ال�16  ل��دور  التي �سعد 
دور  ال���ك���ام���ل���ة يف  ال���ع���الم���ة  ح���ق���ق 

املجموعات.
لطمة  العربية  اجل��م��اه��ر  وتلقت 
امل�سري  املنتخب  ب��خ��روج  ج��دي��دة، 
يحمل  ال��ذي  ال�سيافة(،  )�ساحب 
ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي يف ع����دد م���رات 
األقاب،   7 بر�سيد  بالبطولة  الفوز 
اأم����ام   1-0 امل��ف��اج��ئ��ة  ب��خ�����س��ارت��ه 
م��ن��ت��خ��ب ج���ن���وب اإف���ري���ق���ي���ا، ال���ذي 
بعدما  الإق�����س��ائ��ي��ة  ل����الأدوار  �سعد 
احتل الرتتيب الرابع )الأخر( يف 
احلا�سلة  املنتخبات  اأف�سل  قائمة 
املجموعات  يف  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  على 

ال�ست مبرحلة املجموعات.
وج����اء امل��ن��ت��خ��ب اجل����زائ����ري، بطل 
ليعيد   ،1990 ع�����ام  امل�������س���اب���ق���ة 
العربية،  للكرة  جديد  من  الب�سمة 
ع��ل��ى نظره   0-3 ال��ث��م��ني  ب��ف��وزه 
الغيني اأم�س الأول الأحد، ليوا�سل 
يف  اإبداعهم  ال�سحراء”  “حماربو 

الن�سخة احلالية للبطولة.
على  فقط  �ساعة   24 م���رور  وب��ع��د 
التاأهل اجلزائري، اقتن�س منتخب 
ت���ون�������س ب���ط���اق���ة ال����رت�����س����ح ل�����دور 
اأط�����اح بنظره  ب��ع��دم��ا  ال��ث��م��ان��ي��ة، 
دور  من  الرتجيح  بركالت  الغاين 
حداً  ال��ت��ون�����س��ي��ون  ل��ي�����س��ع  ال�16، 
لتفوق منتخب “النجوم ال�سوداء” 
منتخب  ح���ق���ق  ب���ع���دم���ا  ع���ل���ي���ه���م، 
انت�سار يف 8  قرطاج” اأول  “ن�سور 

مواجهات جرت بني املنتخبني باأمم 
اأفريقيا.

اأق���وى  اجل���زائ���ر  منتخب  ومي��ت��ل��ك 
بعدما  ح��ال��ي��اً،  البطولة  يف  ه��ج��وم 
�سجل لعبوه 9 اأهداف حتى الآن، 
ك���م���ا ي��ت��م��ت��ع ب����دف����اع ح����دي����دي هو 
يعد  اإذ  امل�سابقة،  يف  اأي�ساً  الأق���وى 
املنتخب الوحيد الذي حافظ على 

نظافة �سباكه حالياً.
ورمبا ت�سهد البطولة نهائياً عربياً 

خ��ال�����س��اً ب��ني اجل��زائ��ر وت��ون�����س، يف 
طريق  عن  منتخب  كل  ابتعاد  ظل 
التي  النهائية،  املباراة  حتى  الآخ��ر 
ي��ول��ي��و )مت����وز(   19 ���س��ت��ج��رى يف 
اجل������اري ب���اإ����س���ت���اد ال���ق���اه���رة، غر 
يكون  ل��ن  املنتخبني  م�����س��واري  اأن 
النهائي  ن��ح��و  ب���ال���ورود  م��ف��رو���س��اً 

املنتظر.
ملواجهة  اجلزائر  منتخب  وي�ستعد 
م���ن���ت���خ���ب ك������وت دي������ف������وار، امل���ت���وج 

بالبطولة عامي 1992 و2015، 
الثمانية بعد غد اخلمي�س،  دور  يف 
مب���ل���ع���ب ال�������س���وي�������س اجل�����دي�����د، يف 
م��واج��ه��ة ه���ي ال��ث��ام��ن��ة ب��ي��ن��ه��م��ا يف 

بطولت اأمم اأفريقيا.
ومي���ت���ل���ك م��ن��ت��خ��ب ك�����وت دي���ف���وار 
ال�سبع  املواجهات  خالل  الأف�سلية 
املنتخبني  بني  ب��داأت  التي  ال�سابقة 
قبل 51 عاماً، اإذ حقق 3 انت�سارات 
ل���ل���ج���زائ���ر وخيم  ف����وزي����ن  م���ق���اب���ل 

التعادل على لقاءين، لكن الفر�سة 
���س��ت��ك��ون م��وات��ي��ة ل��ل��ج��زائ��ري��ني يف 
اآخر  يف   3-1 خ�سارتهم  م��ن  ال��ث��اأر 
مواجهة جمعت بينهما يف البطولة، 
عندما التقيا يف دور الثمانية اأي�ساً 
يف   2015 ع��ام  البطولة  لن�سخة 

غينيا ال�ستوائية.
ويف حال تخطي املنتخب اجلزائري 
يلتقي  ف�سوف  الإي��ف��واري��ة،  العقبة 
الأحد  ي��وم  النهائي  قبل  ال���دور  يف 
مع  الدويل  القاهرة  باإ�ستاد  املقبل، 
الفائز من مباراة نيجريا وجنوب 
اأفريقيا، وهو لقاء لن يكون بال�سهل 
بطبيعة  ال�سحراء”  ل�”حماربي 
املنتخبني  ع���راق���ة  ظ���ل  يف  احل�����ال، 
اللذين �سبق لهما الفوز بالبطولة.

يف املقابل، يلتقي املنتخب التون�سي، 
للتتويج  الآخ����ر  ه��و  يتطلع  ال����ذي 
بعدما  ال��ب��ط��ول��ة  يف  ال��ث��اين  بلقبه 
عام  وح��ي��دة  م��رة  بها  ف��از  اأن  �سبق 
مدغ�سقر  منتخب  م��ع   ،2004
غدا  للبطولة(  الأ���س��ود  )احل�سان 

اخلمي�س، على اإ�ستاد ال�سالم.
التون�سي  امل��ن��ت��خ��ب  ���س��ع��ود  ورغ����م 
يحقق  مل  اأن���ه  اإل  الثمانية،  ل���دور 
الآن،  حتى  امل�سابقة  يف  انت�سار  اأي 
الثالث  مبارياته  يف  ت��ع��ادل  بعدما 
املجموعات  مبرحلة  خا�سها  التي 

اأم�������ام م��ن��ت��خ��ب��ات اأن�����غ�����ول وم����ايل 
وموريتانيا، قبل اأن يجتاز املنتخب 
ال���غ���اين ب���رك���الت ال��رتج��ي��ح عقب 
تعادلهما 1-1 يف الوقتني الأ�سلي 

والإ�سايف.
“الأعلى  ت��ون�����س  منتخب  وي��ع��ت��ر 
الر�سمية  م���واج���ه���ات���ه  يف  كعباً” 
اإذ حقق  م��دغ�����س��ق��ر،  م��ن��ت��خ��ب  م���ع 
الت�سفيات  خ������الل  ان���ت�������س���اري���ن 
الأفريقية املوؤهلة لكاأ�س العامل عام 
2002 بكوريا اجلنوبية واليابان، 
فوزاً  امللجا�سي  املنتخب  حقق  فيما 
الأفريقية  الأل��ع��اب  ب���دورة  وح��ي��داً 
الكينية  ب��ال��ع��ا���س��م��ة   1987 ع���ام 

نروبي.
التون�سي  املنتخب  ت��اأه��ل  ح��ال  ويف 
���س��وف ي�سرب  ال���ذه���ب���ي،  ل��ل��م��رب��ع 
موعداً يف الدور قبل النهائي الأحد 
اجل��وي، مع  ال��دف��اع  باإ�ستاد  املقبل، 
الفائز من مباراة منتخبي ال�سنغال، 
املدجج بالنجوم وال��ذي يبحث عن 
البطولة،  ب��ل��ق��ب  الأول  ت��ت��وي��ج��ه 
ومنتخب بنني الذي ي�سارك للمرة 

الأوىل يف دور الثمانية.
ومل ت�سهد امل�سابقة اأي نهائي عربي 
 ،2004 عام  البطولة  ن�سخة  منذ 
املغرب  على  تون�س  تغلبت  عندما 

راد�س.  يف  الأوملبي  بامللعب   1-2

اجلزائر وتون�ش متنحان الكرة العربية قبلة احلياة 

بالتزامن مع بيان ر�سمي نادر، يهدد فيه جنمه الرازيلي 
مدوية  مفاجاأة  ع��ن  ج��رم��ان  �سان  باري�س  ك�سف  الأ���س��ه��ر، 
الإ���س��ب��اين ورح��ي��ل ممكن  ب�����س��اأن حم��ادث��ات م��ع بر�سلونة 
لنجم الفريق نيمار. وقال نيمار، املدير الريا�سي للفريق 
الرحيل عن بطل  اإن نيمار ي�ستطيع  الباري�سي، ليوناردو، 
دوري الدرجة الأوىل الفرن�سي لكرة القدم، لكن ل يوجد 
“�سطحية”  اأج��ل��ه، وجم��رد حم��ادث��ات  عرو�س جدية من 
اإىل  الرازيل  وان�سم مهاجم  بر�سلونة.  ال�سابق  ناديه  مع 

خلم�س  بعقد  بر�سلونة،  من  قادما  جرمان  �سان  باري�س 
مليون   222 قيمتها  بلغت  قيا�سية،  �سفقة  يف  �سنوات 

يورو )249 مليون دولر( يف 2017.
ي�ستطيع  “نيمار  باريزيان  لو  �سحيفة  ليوناردو  واأبلغ 
كان هناك عر�س منا�سب  اإذا  �سان جرمان  باري�س  ترك 
للجميع. لكن حتى الآن ل نعرف اإن كان هناك ناد يرغب 
امل��ادي. كل ه��ذا ل يتم يف يوم  يف �سرائه وم��ا هو املقابل 

واحد، هذا اأكيد«.
وتابع: “من الوا�سح للجميع )اأنه يرغب يف الرحيل(، 

اآخر  اليوم و�سيئا  �سيئا  امل��رء  القدم يقول  لكن يف كرة 
غدا.. اإنه اأمر مده�س لكنه بهذا ال�سكل. حتدثنا اإىل 

املحيطني به اأي�سا. الكل يعلم كل �سيء«.
واأ�ساف “املوقف وا�سح لكل الأطراف. لكن ال�سيء 
الأكيد اليوم هو اأن عقده يتبقى فيه ثالث �سنوات، 
وطاملا مل نتلق اأي عر�س فاإننا ل ميكن اأن نناق�س 

اأي �سيء«.
وقال جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�سلونة الأ�سبوع 

امل��ا���س��ي اإن ن��ي��م��ار ي��رغ��ب يف ال��ع��ودة لإ���س��ب��ان��ي��ا، لكن 
باري�س �سان جرمان يرف�س بيعه.

نعم  لكن  عرو�س.  اأي  نتلق  “مل  ليوناردو  وتابع 
ك��ان��ت ه��ن��اك حم���ادث���ات ���س��ط��ح��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة )مع 

بر�سلونة(. قالوا اإنهم يرغبون يف �سرائه لكننا 
لن نبيع.. )بارتوميو( هو من يقول ذلك... 
اأن بر�سلونة يف موقف امل�سرتي  لكننا مل نر 

حقا«.
وق���ال ب��اري�����س ���س��ان ج��رم��ان، الث��ن��ني، اإنه 

الرازيلي  املهاجم  �سد  اإج���راء  �سيتخذ 
ب�سبب غيابه عن التدريبات.

واأو�سح الفريق الفرن�سي 
على  ن�������س���ره  ب�����ي�����ان،  يف 

موقعه الر�سمي “هذا الثنني 8 يوليو، كان الالعب نيمار 
الفريق  يف  زمالئه  برفقة  التدريبات  اإىل  للعودة  مدعوا 
وتابع  ج��رم��ان«.  �سان  لباري�س  الأول 
الالعب  اأن  ج��رم��ان  ���س��ان  “لحظ 
واملكان  ال��وق��ت  يف  يح�سر  مل  نيمار 
له  ي�سمح  اأن  دون  ه���ذا  امل��ح��ددي��ن، 
اأي موافقة  بذلك ومل يح�سل على 
من طرف النادي«. وجاء يف ختام 
البيان “باري�س �سان جرمان 
ي�سجب الو�سع، و�سيتخذ 
املنا�سبة  الإج����راءات 

الناجتة عنه«.

داف���ع اأ���س��ط��ورة ح��را���س��ة امل��رم��ى يف ب��اراغ��واي �سابقاً، 
الأرجنتيني  النجم  عن  ت�سيالفرت،  لوي�س  خو�سيه 
احتاد  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ه  يف  ل��ه  وان�����س��م  مي�سي،  ليونيل 
متهماً  “كومنيبول”،  القدم  لكرة  اجلنوبية  اأمريكا 

الرازيل  ف��وز  اأج��ل  الظروف من  بتهيئة كل  اإي��اه 
ب�”مقاطعة”  ذاته  الوقت  يف  باللقب، ومطالباً 

املوؤ�س�سة الأكر للعبة يف القارة.
لراديو  ت�سريحات  يف  ت�سيالفرت  واأك���د 

“لي�س لدي  الأرجنتيني:   )La Red(
�سك يف اأن هذه البطولة اأعدت م�سبقاً 

لفوز الرازيل بها«.
ك��م��ا داف�����ع احل���ار����س ال����دويل 

حرية  ع����ن  ال�������س���اب���ق 

اأن  موؤكداً  الأرجنتيني،  للنجم  بالن�سبة  ال��راأي  اإب��داء 
الحتاد القاري “يقتل كرة القدم«.

واأ�ساف: “كونيمبول يقتل كرة القدم، ملاذا �سيعاقبون 
مي�سي اإذا كنا نعي�س يف عامل دميقراطي؟ 
ومقاطعة  الحت�����اد  ال��الع��ب��ني  ع��ل��ى 

الكومنيبول«.
ك�����م�����ا ت������ط������رق ����س���اح���ب 
ال�74 م��ب��اراة دول��ي��ة مع 
“الألبروخا” للحديث 
عن تقنية حكم الفيديو 
امل�ساعد “فار” كاأحد اأدوات 
القارة  يف  الف�ساد”  “ت�سريع 

الالتينية.
واأو�سح: “م�ساألة تقنية الفار جاءت 
لت�سمح بالف�ساد املوجود يف كرة القدم 
يف القارة، حيث اأن ال�سركة امل�سوؤولة عن 
هذه التقنية كانت متورطة يف الف�سيحة 
امل���ع���روف���ة ب����)ب���واب���ة ف���ي���ف���ا(، ه����ذا ما 
يقولوا  ع��ن��دم��ا  اأ����س���ح���ك  ي��ج��ع��ل��ن��ي 

�سائباً<«. كان  ‘ت�سيالفرت 
ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��ن��ج��م  وك����ان 
م��ي�����س��ي ق���د وج����ه ان���ت���ق���ادات لذع���ة 
وللجنة  ول��ل��ح��ك��ام  ل�”كومنيبول” 
املنظمة بعد طرده يف مباراة حتديد 
اأمريكا  الثالث ببطولة كوبا  املركز 
2019 اأمام ت�سيلي، ومن 
البطولة  ت��ودي��ع  قبلها 
النهائي  ن�����س��ف  م���ن 
ع���ل���ى ي�����د ال�����رازي�����ل 
نظيفني،  ب����ه����دف����ني 
م������ل������م������ح������اً ل������وج������ود 
م�سبقة”  و”نية  “ف�ساد” 
“ال�سيلي�ساو” بالفوز  مل�ساعدة 

باللقب.

�شان جرمان يفجر قنبلة اأخرى ب�شاأن نيمار اأمم اأفريقيا.. هل �شن�شاهد النهائي ت�شيالفريت يدافع عن مي�شي اأمام »كومنيبول«
بني اجلزائر وال�شنغال؟

يبدو فريقان من الأكرث ثباتاً يف امل�ستوى خالل ال�سنوات الأخ��رة، وهما 
لكرة  الأفريقية  الأمم  كاأ�س  نهائي  اإىل  طريقهما  يف  وال�سنغال،  اجلزائر 

القدم يف اإعادة ملواجهة مثرة بينهما يف دور املجموعات.
مع  “متوز”  يوليو   19 ي��وم  النهائي  لبلوغ  مر�سحان  الفريقان  واأ�سبح 
الأربعاء، دون الدولة امل�سيفة، ويف  و�سول البطولة اإىل دور الثمانية غداً 

مواجهة امل�سهد املثر للحرج للمدرجات �سبه اخلالية.
ويبدو طريق ال�سنغال اإىل النهائي مبثابة مهمة �سهلة لواحدة من اأقوى 
اإذا  ملوؤهالتها  �سعباً  اختباراً  تواجه  لكن اجلزائر  البطولة،  الت�سكيالت يف 

اأرادت خو�س املباراة النهائية باإ�ستاد القاهرة الدويل.
ويجب على املنتخب اجلزائري اأوًل جتاوز كوت ديفوار بعد غد اخلمي�س، 

ثم مواجهة نيجريا اأو جنوب اأفريقيا يف الدور قبل النهائي يوم الأحد.
فقط  ت��وؤك��د  مل  م�سر  يف  املقامة  البطولة  يف  متتالية  ان��ت�����س��ارات   4 لكن 
اإمكانات املنتخب اجلزائري، لكنها اأعطت ال�سجاعة اإىل فريق تتاأثر قدراته 

الفنية دائماً بالعقلية اله�سة.
ويقود ريا�س حمرز فريقاً يقدم اأداء مليئاً بالطاقة، ومل ي�ستقبل اأي هدف 
وي�سجل براعة، لي�سبح مبثابة حالة فريدة يف بطولة �سيطر عليها مرة 

اأخرى �سعف اإنهاء الفر�س.
بدور  مباراتهما  يف  ال�سنغال  على   0-1 م�ستحقاً  ف��وزاً  اجل��زائ��ر  وحققت 
وكان  الفريق  لثقة  قوية  دفعة  “حزيران”، يف  يونيو   27 يوم  املجموعات 
انت�سارها ال�ساحق 3-0 على غينيا يف دور ال�16 يوم الأحد، الأداء الأف�سل 

بني كل الفرق يف البطولة.
جيداً  فريقاً  اأنها متتلك  اجلزائر  “اأظهرت  بوت:  بول  غينيا  وقال مدرب 

على كل امل�ستويات، اإنهم اأقوياء للغاية، اإنه اأف�سل فريق يف البطولة«.
واأ�سبح طريق ال�سنغال يف القرعة �سهاًل بعد �سل�سلة من املفاجاآت بخروج 

املغرب والكونغو الدميقراطية وغانا من دور ال�16.
وتلتقي ال�سنغال مع منتخب بنني املتوا�سع يف اأوىل مباريات دور الثمانية 
اأمام  النهائي  قبل  ال��دور  لبلوغ  الأق���وى  املر�سحة  و�ستكون  الأرب��ع��اء،  غ��داً 

مدغ�سقر التي ت�سارك لأول مرة اأو تون�س التي تقدم اأداء فاتراً.
مل�ساء  حم��ج��وزة  الأب���رز  الثمانية  دور  مواجهة  كانت  امل��ب��اري��ات  ج��دول  ويف 
الأربعاء، باإ�ستاد القاهرة الدويل، حيث كانت م�سر �ستلعب اأمام مدرجات 

ممتلئة.
لكن من املرجح الآن اأن يوفر الإ�ستاد �سبه اخلايل خلفية حمبطة للمواجهة 
ونيجريا  ال�سبت،  يوم  مب�سر  اأطاحت  التي  اأفريقيا،  جنوب  بني  املنتظرة 

التي اأخرجت الكامرون حاملة اللقب يف اليوم نف�سه.
و�سيطرت نيجريا على املواجهات ال�سابقة بني الدولتني العمالقتني على 
ال�سعيد القت�سادي يف القارة، لكن جنوب اأفريقيا قدمت عر�ساً قوياً على 

غر املتوقع لتحقق فوزاً م�ستحقاً على اأ�سحاب ال�سيافة. 

مع انطالق �سافرة النهاية ملباراة تون�س وغانا، تكون مواجهات دور ال� 16 
يف البطولة الفريقية قد اختتمت، ويكون اأطراف مباريات دور الثمانية قد 
اأعلنوا ر�سميا، حيث تلتقي جنوب افريقيا مع نيجريا، واجلزائر مع كوت 
دي فوار، وتون�س مع مدغ�سقر، وال�سنغال مع بنني .. لت�سفر هذه املواجهات 
عن 4 فائزين يتاأهلون اإىل الدور ن�سف النهائي. وقبل اأن يطوي دور ال� 16 
التي حتققت فيه، حيث �سهد  الأرق��ام والح�ساءات  اأب��رز  اأوراق��ه ن�ستعر�س 
هذا الدور ت�سجيل 19 هدفا يف 8 مباريات بن�سبة مئوية تقرتب من 2.4 
هدف يف كل مباراة، وقد كانت مباراة الكامرون ونيجريا الأغزر من حيث 
الأه��داف حيث انتهت يف �سالح نيجريا 3 / 2، لت�سبح تلك اأكر نتيجة، 

وتعد تلك املباراة هي الأقوى فنيا اأي�سا من بني كل املباريات الأخرى.
 4 33 بطاقة �سفراء مبعدل يزيد عن  اأ�سهر احلكام  اأي�سا  ال��دور  ويف هذا 
بطاقات يف ك��ل م��ب��اراة، ف�سال ع��ن بطاقة ح��م��راء واح���دة ه��ي التي منحت 
انتهت ل�سالح  التي  املغرب  اأدن��ون لعب بنني يف مباراة منتخبه مع  خلالد 
بنني، وقد �سهدت هذه املباراة اأعلى معدل من البطاقات اأي�سا حيث مت ا�سهار 

البطاقة ال�سفراء فيها 7 مرات، واحلمراء مرة واحدة.
 3 ب��واق��ع  4 لع��ب��ني  ب��ني  التناف�س م�ستعال  زال  م��ا  ال��ه��داف��ني  ���س��راع  ويف 
واآدم  ال�سنغال،  من  م��اين  �ساديو  هم  الالعبني  وه���وؤلء  منهم  لكل  اأه���داف 
من  اإيجالو  واأودي��ن  الكونغو،  من  باكامبو  و�سيدريك  اجلزائر،  من  اأونا�س 

اأهداف   4 �ساهم يف ت�سجيل  اأف�سلهم كونه  اأونا�س يعد  اأدم  اأن  اإل  نيجريا، 
املميزة  الأرق��ام  3 بنف�سه. ومن  اآخر مباراتني، حيث �سنع هدفا و�سجل  يف 
اأرقام  اأف�سل  �ساحب  جتعله  والتي  البطولة  يف  اجلزائري  للمنتخب  اأي�سا 
قيا�سية اأنه الفريق الوحيد الذي تبقى �سباكه عذراء بال ا�ستقبال اأي اأهداف 
حتى الآن، كما اأن املنتخب اجلزائري يقرتب من اأف�سل رقم له يف البطولة 
الفريقية وهو الفوز يف 4 مباريات على التوايل، حيث اأن اأف�سل رقم حققه 
املنتخب اجلزائري من قبل كان 5 مباريات على التوايل يف ن�سخة 1990.

اأما عن التحليل الفني لأداء ونتائج املنتخبات العربية يف دور ال� 16 فيوؤكد 
الكابنت حم�سن �سالح مدرب منتخب م�سر ال�سابق واملحلل الفني اأن العرب 

البطولة منتخبان  ودع  ال��دور، حيث  ه��ذا  النجاح يف  50 من  ن�سبة  حققوا 
هما املغرب وم�سر، وتاأهل للدور ربع النهائي فريقان هما اجلزائر وتون�س، 
اأمام غينيا، كما  موؤكدا اأن املنتخب اجلزائري ا�ستحق الفوز بثالثة اأهداف 
اأن  اإىل  م�سرا  الآن،  حتى  البطولة  يف  القيا�سية  الأرق���ام  اجتياح  ي�ستحق 
حنكة مدرب الفريق جمال بلما�سي يف اختيار كتيبته وقدرته على توظيف 

طاقاتهم باأف�سل �سورة اأمتت منظومة النجاح.
اأن منتخب تون�س لعب  وبالن�سبة ملوقعة تون�س وغانا املتكافئة يوؤكد �سالح 
�سد التاريخ امام املنتخب الغاين، حيث مل يهزمه من قبل يف هذه البطولة، 

م�سرا اإىل اأنه تفوق بال�سمود والكفاح والتما�سك والإرادة.

اجلزائر جتتاح الأرقام القيا�شية بعد دور الـ 16 يف اأمم افريقيا



تقل�ش نفقات زفافها بف�شل اأمازون
ا�ستعانت عرو�س اأمريكية مبن�سة اأمازون لتقلي�س تكاليف زفافها 
التي مل تتجاوز 3 اآلف دولر.  ففي فراير”�سباط” املا�سي تقدم 
حبيب اآ�سلي هيك�س للزواج منها، ومنذ خطوبتهما، قررا األ يثقال 
تلفزيونية  ل�سبكة  حديث  ويف  الزفاف.  ب�سبب  بالديون  كاهليهما 
حملية قالت اآ�سلي: “يبلغ متو�سط تكاليف حفل الزفاف يف نورث 
كارولينا  34 األف دولر، لكننا مل نكن م�ستعدين لدفع هذا املبلغ، 
واتفقت مع خطيبي على ذلك«. وكان موعد حفل الزفاف مقرراً 
كلفة،  باأقل  التح�سرات  ولإجن��از  املا�سي،  “حزيران”  يونيو  يف 
ا�ستعان العرو�سان مبنظمة حفالت زفاف، اقرتحت عليهما �سراء 
زفاف  ف�ستان  اآ�سلي  ووج��دت  “اأمازون” للتوفر.   من  �سيء  كل 
اأعجبها على اأحد املواقع ب� 1000 دولر، لكنها عرثت على ف�ستان 
بت�سميم مماثل على اأمازون ب� 100 دولر، بح�سب موقع اإن�سايدر 
اإيد�سن. وقالت اآ�سلي: “ا�سرتينا كل �سيء من ف�ستان الزفاف، اإىل 
الأحذية، واملالب�س، والهدايا، والزينة من اأمازون، لقد كان لدينا 
150 مدعواً، ومل ننفق اأكرث من 3 اآلف دولر، مبا يف ذلك على 

الطعام والديكورات«.

خم�ش الأملان يخونون �شركاء حياتهم
ك�سف ا�ستطالع حديث للراأي اأن اأكرث من خم�س الأملان قاموا مرة 

واحدة على الأقل بخيانة �سركاء حياتهم.
اإي”  دي  دوت  “مافو  معهد  اأج����راه  ال���ذي  ال���س��ت��ط��الع،  واأظ��ه��ر 
الالتي  الن�ساء  % من   22.5 اأن  “باليبوي”،  بتكليف من جملة 
حياتهن  ���س��رك��اء  بخيانة  قمن  اأن��ه��ن  ذك���رن  ال���س��ت��ط��الع  �سملهن 
مرة واحدة على الأقل، بينما بلغت ن�سبة من اعرتفوا بذلك بني 
اأول  نتائجه  نحُ�سرت  ال��ذي  ال�ستطالع،  واأ���س��ار   .%  21.7 الرجال 
اإىل تباين يف الدوافع وراء اخليانة، فبينما تخون  اأم�س الثنني، 
�سركاء  من  بالإهمال  �سعورهن  ب�سبب  احل��الت  اأغلب  يف  الن�ساء 
ملغامرة  موؤقت  باحتياج  خيانتهم  الرجال  برر   ،%  45.8 حياتهن 
%. ويف الوقت نف�سه، اأظهر ال�ستطالع، الذي �سمل  جن�سية 38.8 
% من الن�ساء يوؤمن باحلب الكبر مدى  1069 �سخ�سا، اأن 79.6 

.% احلياة، بينما بلغت الن�سبة بني الرجال 76.1 

ماما خوليا متتلك اأول منزل بعمر الـ118
تلقت عميدة �سن البوليفيني خوليا فلوري�س كولكيه التي تنتمي 
اإىل �سعب كيت�سوا، مبنا�سبة بلوغها 118 عاماً، هدية من ال�سلطات 
اأفاد  ما  على  �سخ�سياً  متلكه  منزل  اأول  عن  عبارة  هي  البوليفية 
م�سدر ر�سمي. وت�سلمت “ماما خوليا” كما ت�سمى يف بلدة �ساكابا 
البالغة  املنزل  البالد حيث تقيم،  يف ودي��ان كوت�سامامبا يف و�سط 
م�ساحته 51 مرتاً مربعاً. وقد كلف 15500 دولر يف اإطار برنامج 

ر�سمي للم�ساعدة على الإ�سكان موجه لأ�سحاب الدخل املتدين.
وقد تلقت ال�سيدة امل�سنة التي تتمتع بكامل قواها الذهنية وب�سحة 
من  الأندي�س  جبال  يف  املعروفة  “ت�سارانغو” الوترية  اآل��ة  جيدة 
ح�سابه  على  ن�سر  ال��ذي  مورالي�س  اإيفو  البوليفي  الرئي�س  قبل 
عر خدمة “تويرت” م�ساهد من املرا�سم. وهي مل تعد قادرة على 
عزف املو�سيقى لكنها ت�ستمع اإليها. وقال رئي�س البالد اأمام اأقارب 

ال�سيدة امل�سنة اإن خوليا “رمز للعائلة البوليفية«.
وكانت خوليا التي تتكلم لغة كيت�سوا، تقيم يف ال�سابق عند اأقارب 
لها يف منزل م�سنوع من الرتبة املدكوكة ويحظى بحديقة �سغرة 
ت�سرح فيها الكالب والقطط والدجاجات. وت�سهر �سلطات �ساكابا 

البلدية على �سحة خوليا التي باتت مقعدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ي�شتاأجرون ال�شيارات ول يقودونها!
اكت�سفت �سركتان يابانيتان - تعمالن يف جمال تاأجر ال�سيارات- موؤخرا ظاهرة غريبة يقوم بها العديد من العمالء 

تتلخ�س يف تاأجر �سيارات دون ال�سر بها نهائيا! وفقا لتقارير �سحفية حملية.
�سركتا “اأوريك�س” و”تاميز 24 كو” اأجرتا ا�ستطالعا بني امل�ستخدمني امل�سجلني )اأكرث من 1.2 مليون م�ستخدم 

لل�سركة الثانية( ملعرفة اأ�سباب الظاهرة الغربية.
ووفقا ل�سحيفة “اأ�ساهي” تنوعت الأ�سباب غر التقليدية، فالبع�س اأكد اأنه اأراد اأن ينام ل�ساعات قليلة فقط اأو حتى 

احل�سول على مكان خا�س للتحدث يف الهاتف اأو اإجناز بع�س الأعمال التي حتتاج للهدوء والرتكيز.
اأجل  ال�سيارات من  تاأجر  اإىل ال�ستعانة بخدمات  اأ�سار  اأكرث غرابة، فالبع�س  اأ�سباب  اأي�سا  وظهر يف ال�ستطالع 

تناول وجبة اأو �سندويت�س بعدما ف�سل يف اإيجاد مكان داخل املطعم.
لتخزين  ال�سيارات  البع�س  ا�ستخدام  كان  لل�سحيفة،  وفقا  ال�ستطالع  يف  وردت  التي  الغريبة  الأ�سباب  بني  ومن 

اأغرا�سهم اأو �سحن هواتفهم فقط.
ي�سار اإىل اأن ظاهرة تاأجر ال�سيارات بغر�س ا�ستخدامها كم�سدر ل�سحن الهواتف والأجهزة الإلكرتونية انت�سرت يف 
اليابان يف اأعقاب كارثة ت�سونامي عام 2011. وبح�سب موقع “ذا فرج” �ساعد يف ن�سوء هذه الظاهرة الغريبة تعدد 
خدمات م�ساركة ال�سيارات و�سهولة ا�ستخدامها والو�سول اإليها والأهم رخ�س اأ�سعارها، عالوة على انت�سار نقاط 
ا�ستعادة ال�سيارات يف جميع اأنحاء البالد، فعلى �سبيل املثال توفر اإحدى ال�سركات للم�ستاأجرين اأكرث من 12 األف 

مكان ل�سرتجاع ال�سيارات يف خمتلف اأنحاء اليابان.
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امل�شي يف الغابات يقلل الإجهاد
ك�سفت درا�سة حديثة اأن امل�سي يف الغابات واملناطق اخل�سراء اأو يف الطبيعة 
له مفعول �سحري على التوتر والإجهاد، واأن امل�سي ملدة 20 دقيقة فقط قد 

يقلل من ن�سبة هرمون الكورتيزول )هرمون الإجهاد( ب�سورة وا�سحة.
جمرد نزهة ق�سرة يف املناطق اخل�سراء ي�ساعد على تقليل التوتر والإجهاد 
ب�سكل كبر. وهذا ما توؤكده درا�سة علمية حديثة اأجرتها جامعة مي�سيغان 
الأمريكية ون�سرتها يف دورية “فرونتر�س” العلمية. وذكرت نتائج الدرا�سة 
20 دقيقة من امل�سي يف الأرا�سي الزراعية تكفي لتقليل ن�سبة هرمون  اأن 
التوتر والإجهاد ب�سكل ملحوظ. وذكرت جملة فوكو�س الأملانية التي ن�سرت 
اأن امل�سرفني على الدرا�سة  تقريرا عن الدرا�سة على موقعها اللكرتوين، 

حتدثوا عن �سيء ميكن ت�سميته ب� “حبوب الطبيعة” لتقليل التوتر.
اأن  “نحن نعلم بالفعل  وقالت ماري-كارول هونرت امل�سرفة على الدرا�سة 
كم  الآن  حتى  وا�سحا  يكن  مل  ولكن  التوتر.  من  يقلل  الطبيعة  يف  امل�سي 
اأن يكون فيها املرء يف الطبيعة، وكم هو الوقت  امل��رات التي يفرت�س  عدد 
 20 من  اأن  الدرا�سة  وك�سفت  الواجب ا�ستغراقه هناك، وما فائدة ذلك”. 
اإىل 30 دقيقة تتنزه يف الطبيعة كافية لتخفي�س هرمون الإجهاد والتوتر 

ب�سكل جيد.
واأو�سحت جملة “دير �سبيغل” الأملانية يف موقعها الإلكرتوين اأن هرمون 
الكورتيزول والذي ي�سمى اأي�سا بهرمون التوتر يتم اإنتاجه يف ق�سرة الغدة 
الكورتيزول يف  ن�سبة  وارتفاع  الكبد.  امت�سا�سه يف  يتم  ثم  الكظرية ومن 
ال�سمنة و�سعف  اإىل  يوؤدي  اأن  املزمن مثال، ميكن  الإجهاد  ب�سبب  اجل�سم، 

جهاز املناعة وا�سطراب القلب والأوعية الدموية والكتئاب.

اأنفاق اأثرية تفتح اأبوابها اأمام ال�شياح لأول مرة
ملدينة  جديد  �سياحي  ج��ذب  عامل  م��وؤخ��راً،  الإيطالية  ال�سلطات  اأ�سافت 
روما التي حتتوي على اأعداد كبرة من املواقع التاريخية، يتمثل يف �سبكة 
اأنفاق كاراكال الأثرية التي تعد جزءاً من اأنقا�س المراطورية الرومانية 
القدمية.  بات من املمكن لل�سياح زيارة �سبكة من الأنفاق املعقدة املوجودة 
حتت الأر�س، بعد خ�سوعها لعمليات ترميم كبرة لتوفر فر�سة للزوار 

للح�سول على جولة يف هذا املوقع الهام. 
ت�ستخدم  كانت  التي  القرميد  اأف���ران  اأح��د  على  الأن��ف��اق،  �سبكة  وحت��ت��وي 
ا�ستخدامها  القدمية، والتي مت  الرومانية  الع�سور  لت�سغيل احلّمامات يف 

حتى القرن ال�ساد�س امليالدي. 
ك��م��ا ت��ع��د الأن���ف���اق، اأح���د اأه���م امل��واق��ع الأث���ري���ة ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى اأق�سام 
لال�ستحمام، وحمامات �سباحة، اإ�سافة اإىل �سالت خا�سة ملمار�سة ريا�سة 
امل�سارعة. وي�سم املنتجع، مطاعم ومكتبات كانت يف الأ�سا�س جزءاً جوهرياً 
من جممع ترفيهي قدمي. اإ�سافة اإىل ما �سبق، يحتوي املوقع على فندق 

يوفر فر�سة لل�سياح لالإقامة بالقرب من املنتجع الأثري. 

اإ�شافة 8 مبان اأمريكية 
لقائمة الرتاث العاملي

م��ب��ان �سممها  ث��م��ان��ي��ة  اأ���س��ي��ف��ت 
امل��ه��ن��د���س امل���ع���م���اري الأم���رك���ي 
اإىل  راي���ت  ل��وي��د  ف��ران��ك  ال�سهر 
قائمة منظمة اليون�سكو للرتاث 

العاملي.
�سولومان  متحف  امل��ب��اين  ت�سمل 
م���دي���ن���ة  يف  غ����وغ����ن����ه����امي  اآر. 
وم��ن��زل هوليهوك يف  ن��ي��وي��ورك، 
لو�س اأجنلي�س، ومعبد يونيتي يف 

قرية اأوك بارك يف اإلينوي.
ت�سم �ساحية �سيكاغو اأكر جتمع 

للمباين التي �سممها رايت.
كما اأ�سافت جلنة الرتاث العاملي 
يف  امل��ن��ع��ق��دة  لليون�سكو،  ال��ت��اب��ع��ة 
من  اأول  اأول  ب��اأذرب��ي��ج��ان  ب��اك��و 
اأم�س الأحد، التالل الإيطالية يف 

كونيليانو وفالدوبيديان.
م�����ب�����اين راي����������ت مت����ث����ل امل����وق����ع 

الأمركي رقم 24 يف القائمة.
موقعا   1092 ح���ال���ي���ا  ي����وج����د 

للرتاث العاملي يف 167 دولة.
�سممها  ال��ت��ي  الأخ������رى  امل���ب���اين 
راي���ت ه��ي ف��ري��دري��ك ���س��ي. روبي 
وتالي�سني  ���س��ي��ك��اغ��و،  يف  ه���او����س 
جاكوب�س  كاثرين  اآن���د  وه��رب��رت 
ولي������ة  وك�����اله�����م�����ا يف  ه������او�������س 
ميل  يف  وووت��رف��ول  وي�سكون�سن، 
وتالي�سني  بن�سلفانيا،  بولية  رن 
بولية  ���س��ك��وت�����س��دي��ل  يف  وي�����س��ت 

اأريزونا.

يت�شلق اأطول مبنى 
يف غرب اأوروبا

الواجهة  يت�سلق  وهو  رجل  �سوهد 
لناطحة  ال�������س���ه���رة  ال���زج���اج���ي���ة 
العا�سمة  يف  “�سارد”  ال�����س��ح��اب 
�سروق  م���ع  ل���ن���دن،  ال��ري��ط��ان��ي��ة 

ال�سم�س.
الريطانية  ال�������س���رط���ة  وق����ال����ت 
 04:15 ال�ساعة  بالغا  تلقت  اإنها 
تقارير عن  بعد  بتوقيت غرينت�س 
ال�سحاب،  ل��ن��اط��ح��ة  رج����ل  ت�����س��ل��ق 
اإىل  ي���ت���ح���دث  اأن�������ه  اإىل  م�������س���رة 

اأفرادها، ومل يعتقل.
هي  “�سارد”  ال�����س��ح��اب  ون��اط��ح��ة 
اأطول مبنى يف غرب اأوروب��ا، وتقع 
ارتفاعها  ويبلغ  لندن،  ج�سر  قرب 
مكاتب  وت�������س���م  اأم������ت������ار،   310
بالتجزئة  للبيع  ومركزا  ومطاعم 

وفندقا.

ق�شة النادل الذي اأعدم 600 �شخ�شا      
ت�سهد  التي  املذكرات  اإح��دى  اأن  تقارير �سحفية،  ك�سفت 
العاملية  احل���رب  خ���الل  الإع����دام����ات،  م��ئ��ات  تنفيذ  ع��ل��ى 
الثانية وال�سنوات التي تلتها، جرى بيعها، موؤخرا، ب�سعر 
“نيوز”  موقع  نقل  ما  وبح�سب  دولر.  األ��ف   36 يقارب 
اإىل  التي ج��رى بيعها، تعود  امل��ذك��رات  ف��اإن  الأ���س��رتايل، 
الريطاين، األبر بير بوينت، الذي يقال اإنه قتل 600 
�سخ�س، على مدى 25 عاما، من القيام ب�”مهمة املوت«.

اأعدم  بوينت  اأن  اإىل  التاريخية،  ال��رواي��ات  بع�س  وت�سر 
الذين  امل�����س��وؤول��ني  بع�س  ل�سيما  ن����ازي،  �سخ�س   200
تورطوا يف مع�سكر العتقال “برجن بيل�سن”، يف ال�سمال 
الأملاين. ف�سال عن ذلك، توىل الرجل تنفيذ اإعدام عدد 
الذي  ال�سخ�س  الكبار يف بريطانيا، وكان  املجرمني  من 
ال��ب��الد، ويف  اأع��دم��ت يف  ام���راأة  اآخ���ر  العقوبة بحق  ينفذ 
ي�سلب  ال���ذي  الق�سائي  احل��ك��م  بريطانيا  األ��غ��ت   1964
احلياة. وت�سر املذكرات اإىل تفا�سيل دقيقة ب�ساأن 434 
ف�سال  والعمر،  ال�سم  فت�سمل  اإعدامهم،  جرى  �سخ�سا 
ال��ذي نفذ فيه  واملكان  واملوا�سفات،  وال��وزن،  الطول  عن 
حكم الإعدام. ولأن اأحكام الإعدام كانت تنفذ عن طريق 
ال�سنق، داأب الرجل الذي رحل عن احلياة يف 1992، على 
الإ�سارة اإىل موا�سفات الأعناق، فيقول اإن بع�سها �سميك 
والأخرى عادية. واملثر يف الأمر اأن هذا الرجل املرعب 
ال��ذي ينفذ الإع��دام��ات، كان يقوم باملهمة، يف اإط��ار دوام 

جزئي، اأما عمله الر�سمي، فهو نادل يف اإحدى احلانات.
ق�سائي،  تنفيذ حكم  الإعدامات” يف  “رجل  ي��رتدد  ومل 
ومتت  حمله،  ي��رت��ادون  كانوا  الذين  الزبائن  اأح��د  بحق 

اإدانته ب�سبب التورط يف قتل ع�سيقة.

باندا تنجب اأثقل تواأمني يف العامل
ول��د ت���واأم ب��ان��دا ذك��ر واأن��ث��ى يزيد وزن ك��ل واح��د منهما 
على 200 غرام، يف ت�سنغدو، حا�سرة مقاطعة �سيت�سوان 

بجنوب غربي ال�سني، ح�سبما قالت ال�سلطات املحلية .
ال��ول��ي��د الأث��ق��ل وزن���ا ب��ني الباندا  ال��ب��ان��دا  ت���واأم  ويعتر 
قيد الأ�سر يف العامل، وفقا ملركز ت�سنغدو لأبحاث تربية 
211.3 غرام  الباندا العمالقة . ويبلغ وزن ذكر الباندا 
املركز  وول���دا يف  غ��رام��ات،   209 الأن��ث��ى  وزن  يبلغ  بينما 
�سباح يوم ال�سبت وحالتهما م�ستقرة. ويبلغ متو�سط وزن 
النادر روؤية تواأم  150 غراما. ومن  الباندا حوايل  �سبل 
200 غرام عند الولدة،  وليد يزيد وزن كل منهما على 
بح�سب خراء. وحتى اليوم، ولد اإجمايل 298 �سبل باندا 

عمالقة يف مركز ت�سنغدو.

�شياد يحول ن�شاطه مل�شاهدة احليتان 
مثل  اليابان  يف  بال�سيد  يعمل  ها�سيجاوا  ما�ساتو  ك��ان 
وال���ده واأج����داده على م��دى اأرب��ع��ة اأج��ي��ال، لكن رحالته 
احليتان  م�ساهدة  على  الآن  ت��رتك��ز  اأ�سبحت  البحرية 

وهي ت�سبح بدل من �سيدها.
مل�ساهدة  رح���الت  لعمالئها  ت��ق��دم  ���س��رك��ة  ���س��اح��ب  ف��ه��و 
احل��ي��ت��ان، وه���و ع��م��ل ي��زده��ر ب��اط��راد يف خمتلف اأرج���اء 
اليابان واأ�سهم يف و�سع بلدة راو�سو النائية الواقعة على 
خريطة  على  ال��ب��الد  �سمال  اأق�سى  يف  هوكايدو  ج��زي��رة 

ال�سياحة البيئية العاملية. ممثلتان توؤديان عر�صا يف بروفة ملهرجان وينجروارز وهو مهرجان تقليدي يقام غرب �صوي�صرا ، كل 25 عاًما تقريًبا.  ا ف ب

تاأمني البيانات 
املهمة.. قبل ال�شفر

�����س����دد امل���ك���ت���ب الحت����������ادي لأم������ان 
�سرورة  على  املعلومات  تكنولوجيا 
والهوية  ال�����س��ف��ر  وث���ائ���ق  ت��خ��زي��ن 
�سبكة  ع����ل����ى  ذاك����������رة  يف  امل����ه����م����ة، 

الإنرتنت، قبل ال�سفر للعطلة.
على  البيانات  ه��ذه  تخزين  وميكن 
ذاكرة فال�سية USB وا�سطحابها 
الذاكرة  تكون  اأن  على  ال�سفر،  عند 
مرور.  بكلمة  حممية  اأو  م�����س��ف��رة 
هذا  اأن  الأمل�������اين  امل��ك��ت��ب  واأو�����س����ح 
ن�سخ  على  احل�سول  يتيح  الإج���راء 
اح��ت��ي��اط��ي��ة يف ح�����الت ال����ط����وارئ، 
مثل  فقدان امل�ستندات الأ�سلية، اأو 
اخلراء  واأ���س��ار  املطبوعة.  الأوراق 
ال�سيفية  العطالت  اأن  اإىل  الأمل���ان 
الهاتف  م��ن��ا���س��ب��ة حل��م��اي��ة  ف��ر���س��ة 
بكلمة  اللوحي    اأو اجلهاز  ال��ذك��ي، 
مرور اأو منط اأو ب�سمة اإ�سبع. ومن 
وظائف  تن�سيط  اأي�����س��اً  ال�����س��روري 
الأمان يف نظام الت�سغيل للبحث عن 
ف��ق��دان��ه، مثل وظيفة  عند  اجل��ه��از 
»Find« يف نظام اأبل “اآي اأو اإ�س«. 

زوج ن�شليهان اأتاغول يحتفل بذكرى زواجهما
ال���رتك���ي  دوغلو   ال���ف���ن���ان  اح��ت��ف��ل 
بذكرى زواجه من املمثلة الرتكية  
مميزة،  بطريقة  اأتاغول   ن�سليهان 
على  اخلا�سة  �سفحته  عر  ون�سر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د 
من  ع����دداً  ت�سمن  ف��ي��دي��و  مقطع 
اأخرى  و�سور  بها  اخلا�سة  ال�سور 
جتمعهما. وبدورها ن�سرت اأتاغول 
عدًدا من ال�سور الرومان�سية التي 
جتمعها بزوجها دوغلو، ظهرا فيها 
متاألقني مبالب�س باللون الأبي�س 
وكتبت معلقة: “اأحب قلبه وعينيه 

وكالمه وحياته«.

بني دم�شق والطائف.. ميالد اأغلى عطور العامل
تعتمد �سناعة العطور يف العامل على مزج روائح الأزهار، 
مع  والغاردينيا،  ال��وادي  وزنبق  وال��ورد  اليا�سمني  مثل 
مركبات �سناعية للح�سول على اأجود العطور الفاخرة 
يف ال���ع���امل. وف��ي��م��ا ت��ت��ن��وع ال��ع��ط��ور ب��ني ط��ب��ي��ع��ي، مثل 
مركبات  على  تعتمد  ع��ط��ور  وب��ني  ال�سرقية،  ال��ع��ط��ور 
اأية مركبات،  العطور اخلالية من  تفوق  ياأتي  متعددة، 
القّيمة، مثل  اأو  النادرة  الزهور  امل�ستخل�سة من  خا�سة 
املدينة  تنتجه  ال��ذي  ال�سهر  الطائفي”  “الورد  ده��ن 

ال�سعودية ال�سهرة الطائف.
تفرقة  وتنتج مزارع الورد الطائفي املحُنت�سرة يف مواقع محُ
الورد  م��اء  م��ن  700 ط��ن  الطائف، نحو  م��ن حمافظة 
�سنوياً، ومن الدهن نحو 40 األف “تولة” “قنينة عطر 
األف   12 ل  لكحُ واح���دة  تولة  غرام” ب��واق��ع   11.7 ب�سعة 
اإىل  لي�سل  ال�سغرة  العبوة  ه��ذه  �سعر  ويرتفع  وردة، 

نحو األف دولر اأمركي.
وينبت الورد الطائفي يف بيئة غنية، ويف مدينة ا�ستهرت 
بحدائقها املعلقة وب�ساتينها امللونة ب�ستى اأنواع الفاكهة، 
ال��رم��ان وال��ع��ن��ب وال��ت��ني واخلوخ  ح��ي��ث تنت�سر م����زارع 
وال�سفرجل  “الر�سومي”،  ال�سوكي  والتني  والبخارى 

وال���ت���وت وامل�����س��م�����س. وت���ب���داأ رح��ل��ة ال������ورد، ع��ن��د جلب 
اإىل  مزارعهم  من  ال��ورد  من  كبرة  لكميات  امل��زارع��ني 
م�سانع التقطر يف مناطق الهدا وال�سفا ووادي حمرم، 
لي�ستخل�س منه اأطيب واأغلى العطور، ومنتجات الورد 
الأخرى لت�سويقه على اأ�سكال ورود بالأ�سواق املحلية اأو 
ا�ستخراج مائه وعطره يف املعامل املن�ساأة لهذا الغر�س 

ا�ستعداداً لت�سويقه داخل اململكة وخارجها.
وع����رف ال��ط��ائ��ف م��ن��ذ ال���ق���دم، اأن����ه م��ن اأك����رث البيئات 
“اجلوري الدم�سقية”، ب�سهادة اخلراء  املنا�سبة لنبتة 
“مملكة  لقب  املنطقة  على  اأطلقوا  الذين  الفرن�سيني، 
قدوم  امل��دي��ن��ة  ت�����س��ه��د  ح��ي��ث  ال���ع���امل،  العطور” ح����ول 
الفاخرة  ال�سناعة  ه��ذه  ملتابعة  واآخ��ر  خ��راء بني حني 

والفريدة.
املنطقة منذ  ين�ساأ يف  ال���ورد  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  ورغ���م 
ق��رون، فاإن الطائف لي�ست موطنه الأ�سلي، واإمن��ا هي 
وردة دم�سقية يطلق عليها “اجلوري الدم�سقي، جلبها 
500 �سنة اإىل منطقة احلجاز التي  الأت��راك قبل نحو 
ذكرت  ما  ح�سب  وج��دة.  والطائف  واملدينة  مكة  ت�سم 

�سحيفة ال�سرق الأو�سط.

جينيفر لوبيز تبكي
 يف كوالي�ش حفلها

اخلا�سة  �سفحتها  عر  املتابعني  لوبيز   العاملية  جينيفر  املغنية  �ساركت 
على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي، مقطع فيديو من كوالي�س اإحدى 

.“It‘s My Party Tour“ حفالتها �سمن جولتها الغنائية با�سم
وظهرت لوبيز يف اإحدى اللقطات وهي تبكي ومتوترة، بعد اإنتهاء و�سلتها 
اأنها مل تكن جّيدة، فما كان من خطيبها لعب  الغنائية، التي وجدتها 

البي�سبول ال�سابق  األيك�س رودريغيز  اإل اأن حاول موا�ساتها وغمرها.
ومن ناحية اأخرى، كانت قررت لوبيز اأن حتتفل بعيد ميالدها يف م�سر 
 24 يف  ي�سادف  ال��ذي  ميالدها  بعيد  �ستحتفل  انها  وقالت  ال�سنة.  هذه 

متوز خالل احلفل الذي �ستحييه يف م�سر يف 9 اآب.


