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الإمارات تعيد تاأهيل 13 مدر�سة يف 5 حمافظات مينية
•• اأبوظبي-وام:

عززت دولة الإمارات جهودها املتوا�صلة لدعم القطاع التعليمي يف اليمن 
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري حيث اأعادت تاأهيل 13 مدر�صة يف 

منها ما يقارب الـ 10 اآلف طالب وطالبة. ا�صتفاد  حمافظات   5
وقدمت دولة الإمارات واململكة العربية ال�صعودية مبلغ 70 مليون دولر 
اأمريكي للمعلمني الذين توقفت مرتباتهم، وذلك بالتعاون مع منظمة 
وتعزيز  بتطوير  املرتبطة  امل�صاريع  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  اليوني�صف، 
 .. وتف�صيال  املحررة.  اليمنية  املحافظات  خمتلف  يف  التعليمي  القطاع 
والفتح،  زيـــاد،  بــن  طــارق  مــدار�ــس  التعليمي  القطاع  دعــم  �صملت جهود 
واخلري، يف احلديدة، ومدار�س الحتاد، وخديجة بنت خويلد، وحممد 
علي يف تعز، ومدر�صتي بن عديو، والإمارات يف �صبوة، اإ�صافة اإىل مدر�صتي 
زايد بن �صلطان، وحممد بن زايد يف حلج، ومدار�س جمال عبدالنا�صر، 

وجممع عزان، وبالليل طاهر، يف اأبني .          )التفا�صيل �س2(

املنطقة العربية ت�سهد خ�سوفا جزئيا للقمر اليوم
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز الفلك الدويل اأن العامل �صي�صهد ليلة اليوم الثالثاء خ�صوفا 
جزئيا للقمر وميكن م�صاهدته ب�صكل كامل من معظم املنطقة العربية. 
اأن  الــدويل  الفلك  مركز  مدير  عــودة  �صوكت  حممد  املهند�س  واأو�ــصــح 
م�صاء   10:44 ال�صاعة  يف  الظل  �صبه  منطقة  بــدخــول  �صيبداأ  القمر 
بتوقيت الإمارات ول يكون اخل�صوف حينها مالحظا بالعني املجردة يف 
حني �صيبداأ اخل�صوف اجلزئي يف ال�صاعة 00:02 �صباحا وعندها يكون 

مرئيا ب�صكل وا�صح و�صي�صل اإىل ذروته يف ال�صاعة 01:31 �صباحا .
�صباحا   03:00 ال�صاعة  يف  �صينتهي  اجلزئي  اخل�صوف  اأن  اإىل  ولفت 
ال�صاعة  يف  كامل  ب�صكل  اخل�صوف  �صينتهي  حــني  يف  الإمــــارات  بتوقيت 
قر�س  قطر  من  باملائة   65 ن�صبته  ما  و�صيخ�صف  �صباحا،   04:18
القمر وتبلغ مدة اخل�صوف اجلزئي �صاعتني و58 دقيقة يف حني تبلغ 

مدة اخل�صوف بالكامل خم�س �صاعات و34 دقيقة.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:16            
الظهر.......    12:31  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:16  
الع�صاء......   08:40
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رئي�س الدولة يتلقى ر�سالة خطية 
من احلاكم العام لنيوزيلندا

•• اأبوظبي-وام: 

تلقى �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل ر�صالة خطية من فخامة بات�صي ريدي احلاكم العام لنيوزيلندا تتعلق 

بالعالقات الثنائية.
العالقات  تعزيز  �صبل  لنيوزيلندا  العام  ر�صالة فخامة احلاكم  وا�صتعر�صت 
بني نيوزيلندا ودولة الإمارات.. كما حر�صت على تاأكيد التعاون مع الإمارات 

ومع غريها من الدول لدعم الأمن العاملي ومواجهة التطرف والإرهاب.
وعربت ر�صالة احلاكم العام لنيوزيلندا عن المتنان لدولة الإمــارات على 

دعمها بالدها والوقوف اإىل جانبها يف الظروف كافة.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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اجلي�س اليمني يحقق انت�صارات على عدة جبهات

اليمني املتطرف يف منو

ا�شتقبل رئي�س جمل�س النواب اليمني واأكد اأهمية احلفاظ على اأمن اليمن وا�شتقراره ودعم �شعبه ال�شقيق 

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س غامبيا ويوؤكد حر�س 
الإمارات على دعم جهود التنمية يف الدول الأفريقية 

•• اأبوظبي - وام:

ال�صيخ  ال�صمو  �ــصــاحــب  ا�صتقبل 
حمــمــد بــن زايــــد اآل نــهــيــان ويل 
القائد  نــــائــــب  اأبــــوظــــبــــي  عـــهـــد 
ــ  امــ�ــس  امل�صلحة  لــلــقــوات  الأعــلــى 
ــ فخامة  البحر  يف جمل�س ق�صر 
جمهورية  رئـــيـــ�ـــس  بــــــارو  اآدامــــــــا 
�صموه  وبحث  ال�صديقة.  غامبيا 
اللقاء..  خـــالل  غامبيا  ورئــيــ�ــس 
بني  والتعاون  ال�صداقة  عالقات 
وتنميتها  دعمها  و�صبل  البلدين 
فيما  املجالت خا�صة  يف خمتلف 
القت�صادية  بــاجلــوانــب  يــتــعــلــق 
وال�ــــصــــتــــثــــمــــاريــــة والـــتـــنـــمـــويـــة 
والإن�صانية مبا يحقق م�صاحلهما 

املتبادلة.
فر�س  اجلـــانـــبـــان  وا�ـــصـــتـــعـــر�ـــس 
الثنائي  التعاون  تعزيز  واإمكانات 
البلدين  ــعــات  تــطــل يــحــقــق  مبــــا 
للو�صول بالعالقات اإىل م�صتويات 
م�صاحلهما  تــــخــــدم  مـــتـــقـــدمـــة 
عدد  اإىل  ..اإ�ــــصــــافــــة  املـــ�ـــصـــركـــة 
ذات  واملــو�ــصــوعــات  الق�صايا  مــن 
الهتمام امل�صرك وتبادل وجهات 

حممد بن زايد خالل ا�صتقباله رئي�س غامبيا

غريفث�س يناق�س يف ال�شعودية احلل ال�شيا�شي

اجلي�س الوطني اليمني يتقدم يف جبهتي حجة و�سعدة
جمل�س النواب الليبي: وحدة ليبيا خط اأحمر

اجلي�س الوطني ي�ستعد للمرحلة الثالثة لتحرير طرابل�س
•• بنغازي-وكاالت:

بداأ العد العك�صي يف ليبيا، اإذ بات قادة اجلي�س الوطني 
املرحلة  لتنفيذ  العامة  القيادة  اأوامـــر  فقط  ينتظرون 

الثالثة، الأخرية، لتحرير طرابل�س .
وتـــتـــقـــدم قـــــوات اجلــيــ�ــس الــلــيــبــي اإىل الــعــا�ــصــمــة من 
الجتاهات ال�صرقية والغربية واجلنوبية، فيما يتمركز 
اجلي�س حاليا يف حماور عدة داخل طرابل�س، لكنه ميتنع 

عن اقتحام الأحياء ال�صكنية خوفا على حياة املدنيني.
مطار  على  اجلي�س  �صيطر  الأخـــرية  الأ�صابيع  وخــالل 
والك�صارات  الــربيــة  الأحــيــاء  منطقة  وعــلــى  طــرابــلــ�ــس، 

ووادي الربيع.
ومبجرد و�صوله اإىل مناطق واأحياء العا�صمة، انطلقت 
ا�صتنزاف  وهــي  التحرير،  عملية  مــن  الثانية  املرحلة 
مدى  على  اجلي�س  متكن  وقــد  الإرهــابــيــة،  امليلي�صيات 

الأ�صهر الثالثة املا�صية من �صحب تلك امليلي�صيات اإىل 
مناطق مفتوحة على اأطراف العا�صمة، ليتمكن بعدها 
ب�صفوف  كبرية  اأ�ــصــرار  اإحلــاق  من  بطائراته  مدعوما 

واآليات امليلي�صيات.  
كما متكن �صالح اجلو الليبي من تدمري خمازن اأ�صلحة 
يف مــنــاطــق خمــتــلــفــة مـــن الــعــا�ــصــمــة. وو�ــصــلــت كذلك 

تعزيزات ع�صكرية �صخمة اإىل اأطراف العا�صمة.
اإىل ذلك، اأكد جمل�س النواب الليبي يف ختام مباحثاته 
املعنية  الوطنية  اللجنة  برعاية  بالقاهرة،  عقدت  التي 
اأن  و�صرورة  املجل�س،  دور  اأهمية  على  الليبية،  بالأزمة 

يكون اأي حل لالأزمة من خالله.
هذه  خــالل  مت  فقد  املجل�س  عن  ال�صادر  البيان  ووفــق 
اللقاءات التفاق على التاأكيد على وحدة ليبيا و�صيادتها 
اأحمر ل ميكن  اأرا�صيها، واعتبار ذلك خطا  على كامل 

التنازل عنه باأي حال من الأحوال.

•• اليمن-وكاالت:

الوطني  اجلـــيـــ�ـــس  قــــــوات  اأحــــــــرزت 
جبهتي  على  تقدما  اأم�س،  اليمني، 
مــديــريــة حــر�ــس مبــحــافــظــة حجة 
وال�صفراء  الــيــمــن،  غــربــي  �ــصــمــال 

مبحافظة �صعدة.
قوات  اإن  ع�صكرية،  م�صادر  وقــالــت 
على  مباغتا،  هجوما  �صنت  اجلي�س 
احلوثي  ميلي�صيات  متركز  مــواقــع 
النقالبية، �صرقي مديرية حر�س، 
تلك  مــن حترير  اإثـــره  على  متكنت 
القتلى  املـــواقـــع، و�ــصــقــوط عــ�ــصــرات 
النقالبيني،  �صفوف  يف  واجلرحى 

بينهم قيادات ميدانية.
التحالف  مقاتالت  ا�صتهدفت  كما 
الــــــعــــــربــــــي، مــــــواقــــــع وتـــــعـــــزيـــــزات 
للملي�صيات يف املنطقة ذاتها، مكبدة 

اإياهم خ�صائر يف الأرواح والعتاد.

اإىل  اإ�صافة  املنطقة  دول  من  عــدداً 
مو�صكو ووا�صنطن. ويعود غريفث�س 
اأقل  التي غادرها قبل  الريا�س  اإىل 
مــن ثــالثــة اأ�ــصــابــيــع تــنــقــل خاللها 
وم�صقط  واأبـــوظـــبـــي  مــو�ــصــكــو  بـــني 
ووا�صنطن يف اإطار امل�صاعي الأممية 
لإحــــيــــاء الــعــمــلــيــة الــ�ــصــيــا�ــصــيــة يف 

اليمن.
غــريــفــثــ�ــس الـــــذي بــحــث مـــع نائب 
عـــلـــي حم�صن  الـــيـــمـــنـــي،  الـــرئـــيـــ�ـــس 
اتفاق  تــنــفــيــذ  عـــراقـــيـــل  الأحـــــمـــــر، 
وموانئها  احلــديــدة  حــول  ال�صويد 
احلكومية  واملـــطـــالـــبـــات  الـــثـــالثـــة 
يلتقي  التـــفـــاق،  مــ�ــصــار  بت�صحيح 
الأحــمــر جمـــدداً يف وقــت مل تنجح 
اخراق  اإحــــداث  يف  املــتــحــدة  الأمم 
اإعـــادة  جلــنــة  جــمــع  با�صتثناء  يــذكــر 
�صفينة  منت  على  جمــدداً  النت�صار 

قبالة احلديدة.

مبحافظة  الـــ�ـــصـــفـــراء  جــبــهــة  ويف 
قوات  حققت  اليمن،  �صمال  �صعدة 
تــقــدمــا جديدا  الـــوطـــنـــي  اجلــيــ�ــس 
بـــتـــحـــريـــرهـــا مــــواقــــع مـــهـــمـــة تلك 

املنطقة.

اأن  اإىل  ع�صكرية،  م�صادر  ــارت  واأ�ــص
�صنت عملية  الوطني  قوات اجلي�س 
متكنت  ونــوعــيــة،  مباغتة  ع�صكرية 
�صل�صلة  على  ال�صيطرة  من  خاللها 
نواف  وجبل  راكـــان  وتبة  مكحالت 

ال�صراتيجي يف اجتاه وادي الأ�صر، 
اأ�صفرت  عــنــيــفــة  مـــواجـــهـــات  عــقــب 
عــن مقتل وجــرح عــدد مــن عنا�صر 

ميلي�صيا احلوثي.
مـــبـــعـــوث  الأمم  قــــــال  ـــــــك،  ذل اإىل 
اليمن،  مارتن  اإىل  املتحدة  اخلا�س 
زيارته  خــالل  الثــنــني،  غريفث�س، 
خالد  مـــع  نــاقــ�ــصــت  الـــريـــا�ـــس:  اإىل 
بــن �ــصــلــمــان دعـــم الــ�ــصــعــوديــة للحل 

ال�صيا�صي يف اليمن.
ــــاف: بــحــثــت مـــع نـــائـــب وزيـــر  واأ�ــــص
اليمن من  اإخــراج  ال�صعودي  الدفاع 

التوترات يف املنطقة.
واأفادت م�صادر يف احلكومة ال�صرعية 
اليمنية اأن املبعوث الأممي �صيجري 
ال�صعودية،  اإىل  زيـــــارتـــــه  خـــــالل 
مباحثات مع م�صوؤولني يف احلكومة 
الــزيــارة عقب  اليمنية، وتــاأتــي هــذه 
الأممي  املبعوث  خاللها  زار  جولة 

البحرين: قطر الدولة الأ�سد 
خطرا على جمل�س التعاون اخلليجي

•• املنامة-وكاالت:

اعترب وزير اخلارجية البحريني، ال�صيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، اأن قطر 
اأ�صبحت الدولة الأ�صد خطرا على جمل�س التعاون اخلليجي، وذلك ردا منه على برنامج 

بثته قناة قطرية م�صاء الأحد، حمل اأكاذيب وا�صحة ومغالطات فجة.
تاآمر من  �صل�صلة  اإل حلقة جديدة من  الربنامج ما هو  اأن  البحريني  الوزير  واأ�صاف 

دولة مارقة �صد مملكة البحرين، و�صد اأمن وا�صتقرار املنطقة باأ�صرها.
واأ�صار اإىل اأنه يوؤكد مبا ل يدع جمال لل�صك، اأن هذه الدولة باتت اخلطر الأ�صد على 
جمل�س التعاون اخلليجي، حيث ت�صعى بكل داأب لتقوي�س م�صريته، واإثارة الفتنة بني 

دوله، و�صق وحدة ال�صف بني �صعوبه.
و�صدد ال�صيخ خالد اآل خليفة على �صرورة اأن تعمل دول جمل�س التعاون على مواجهة 
تلك املمار�صات والأعمال العدائية لهذه الدولة وت�صرفاتها غري امل�صوؤولة، واتخاذ كافة 
الإجراءات احلازمة التي ت�صمن ردعها. كما اأكد على �صرورة اإلزامها بالتجاوب، وبكل 

�صفافية، مع املطالب العادلة للدول املقاطعة لها، وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات.

النظر ب�صاأنها.
من جهة اأخرى ا�صتقبل �صاحب 
زايد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
اأبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  اآل 
للقوات  الأعـــلـــى  الــقــائــد  نــائــب 
جمل�س  يف  امــــ�ــــس  املـــ�ـــصـــلـــحـــة 
�صلطان  مــعــايل  الــبــحــر  قــ�ــصــر 

جمل�س  رئي�س  الربكاين  �صعيد 
اليمنية  اجلمهورية  يف  النواب 
الدولة  يــــزور  الــــذي  ال�صقيقة 
الدكتورة  معايل  ترافقه  حاليا 
رئي�صة  القبي�صي  عــبــداهلل  اأمـــل 

املجل�س الوطني الحتادي .
الربملان  ورئي�س  �صموه  وبحث 

الــيــمــنــي الـــعـــالقـــات الأخــــويــــة 
والـــــــتـــــــعـــــــاون بـــــــني الــــبــــلــــديــــن 
املجالت  يف  خا�صة  ال�صقيقني 
الربملانية..اإ�صافة اإىل تطورات 
التي  واملــ�ــصــتــجــدات  الأو�ــــصــــاع 

ت�صهدها ال�صاحة اليمنية.
)التفا�صيل �س2(

دميوقراطيون ينعتوه بـالعن�شري 

ترامب لع�سوات يف الكونغر�س: عدن من حيث اأتينت!
•• وا�شنطن-وكاالت:

تــــرامــــب ع�صوات  دونــــالــــد  الأمــــريــــكــــي  الـــرئـــيـــ�ـــس  دعـــــا 
مل  اأجنبّية  اأ�صول  من  النّواب  جمل�س  يف  دميوقراطّيات 
م�صوؤولني  دفــع  مــا  اأتـــني،  مــن حيث  الــعــودة  اإىل  ُي�صّمهن 
امل�صاب  بـالعن�صري  نعته  اإىل  رفــيــعــني  دميــوقــراطــيــني 
بــرهــاب الأجـــانـــب. وكـــان ُنــِقــل عــن تــرامــب الــعــام املا�صي 
و�صفه دوًل اأفريقّية باأنها اأوكار قذرة، اإ�صافة اإىل كالمه 

عن غزو املهاجرين غري القانونيني.
واأ�صار يف تغريدة عرب موقع التوا�صل الجتماعي توير، 
اأّنه  اإىل ع�صوات كونغر�س دميوقراطّيات تقّدميات، وبدا 
دخلن  اللواتي  املتحّررات  ال�صابات  من  جمموعة  يق�صد 
جمل�س النواب للمرة الأوىل، اأمثال األك�صندريا اأوكا�صيو-
اإلهان عمر  كورتيز من نيويورك والنائبة عن ميني�صوتا 

ور�صيدة طليب من مي�صيغن.
اإّنهّن  قال  لكنه  اأّي منهّن،  ت�صمية  اإىل  ترامب  يعمد  ومل 
باملطلق  كارثية  حكومات  ذات  بلدان  من  الأ�صل  يف  اأتــنَي 

و�صاأل  العامل،  كفاءة يف  وعدم  ف�صاداً  والأكــر  الأ�صواأ  هي 
ملاذا ل يعدن وي�صاعدن يف اإ�صالح الأماكن الفا�صلة التي 

اأتنَي منها حيث تتف�ّصى اجلرمية؟.

لندن: قنبلة اإيران النووية حتتاج 
عاما.. والتفاق ي�سعب اإنقاذه

•• عوا�شم-وكاالت:

�صبقت  التي  املرحلة  اإىل  بــالده  بعودة  الثنني،  اأم�س  اإيــراين،  هدد م�صوؤول 
توقيع التفاق النووي، يف وقت اأكدت لندن فر�صة اإنقاذ التفاق تبدو �صئيلة 
الآن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الر�صمية اإرنا عن املتحدث با�صم منظمة 
الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اإن طهران �صتعود اإىل و�صع ما 
الدول  تف  مل  اإذا  العاملية،  القوى  مع  اأبرمته  الــذي  الــنــووي  التــفــاق  قبل 

الأوروبية بالتزاماتها.
وقال وزير اخلارجية الربيطاين، جريميي هانت، اأم�س الثنني، اإن الوقت 
بــالده ل تتفق  اأن  الإيــراين م�صيفا  النووي  يــزال متاحا لإنقاذ التفاق  ل 
الأزمة  مع  تعاملها  طريقة  يف  حلفائها،  اأقــرب  وهي  املتحدة،  الوليات  مع 
الإيرانية، وفق رويرز. و�صرح هانت لل�صحفيني لدى و�صوله اإىل اجتماع 
وزراء خارجية الحتاد الأوروبــي يف بروك�صل ل يزال اأمام اإيــران عام كامل 

لإنتاج قنبلة نووية.. لكن هناك فر�صة �صئيلة للحفاظ على التفاق.
وت�صاعد الــتــوتــر بــني الــوليــات املــتــحــدة واإيـــــران، وبــلــغ ذروتـــه مــع اعتزام 
وتراجع  املا�صي،  ال�صهر  اإيـــران  على  جوية  �صربات  �صن  املتحدة  الــوليــات 

ترامب عن ذلك يف اللحظة الأخرية.

لطاملا دفنت الدولة الأملانية راأ�شها يف الرمال:
اأملانيا: جمموعات النازيني اجلدد يف ذروة الزدهار

•• الفجر - بيرت كورا�س - ترجمة خرية ال�شيباين

يف الثاين من يونيو، مت العثور على ال�صيا�صي الأملاين والر لوبك ميتاً 
خارج منزله بالقرب من كا�صل، وقد اأ�صيب بعيار ناري يف الراأ�س. تنا�صلت 

النظريات �صريعا. واّدعت جميعها اأن القاتل كان اإرهابيا متطرفا.
افرا�صات  و�صع  عدم  ال�صكان  من  وطلبت  التعّقل،  اإىل  ال�صرطة  دعت 
حول الدافع وراء اجلرمية - لكنها مل تبدو مقتنعة بطلبها، لأن الدافع 
بدا وا�صًحا فعال. مت ال�صتباه يف قريب من ال�صحية لفرة وجيزة ؛ ومت 

ا�صتبعاد هذا امل�صار ب�صرعة.                           )التفا�صيل �س13(

م���ي���ق���ات���ي: ال�����س��ع��ودي��ة 
للبنان ال��ع��ون  ي��د  �ستمد 

•• بريوت-وكاالت:

قال رئي�س الوزراء اللبناين ال�صابق 
لقائه  بعد  امــ�ــس،  ميقاتي،  جنيب 
بالعاهل ال�صعودي امللك �صلمان بن 
عبد العزيز، اإن ال�صعودية �صتمد يد 

العون للبنان.
بي  اإل  لتلفزيون  ميقاتي  واأ�ــصــاف 
�صي اللبناين من الريا�س، اأن امللك 
�صلمان �صدد على �صرورة املحافظة 
على لبنان. واأ�صار خلطوات �صعودية 
قريبا نحو الدولة اللبنانية”، وفق 

ما نقلت رويرز.
�صتمد  ال�صعودية  اأن  ميقاتي  واأكــد 
الزيارة  وجمــرد  للبنان،  العون  يد 
ال�صعودي  الــعــاهــل  ولـــقـــاء  الـــيـــوم 
يهمها  اململكة  بـــاأن  زخــمــا  اأعــطــانــا 

لبنان بجميع اأطيافه.
امللك  الـــ�ـــصـــعـــودي،  الـــعـــاهـــل  وكـــــان 
�صعود،  اآل  عبدالعزيز  بــن  �صلمان 
قد ا�صتقبل يف جدة الثنني، روؤ�صاء 
جنيب  ــابــقــني،  الــ�ــص لــبــنــان  وزراء 
ومتام  ال�صنيورة،  وفـــوؤاد  ميقاتي، 

�صالم.

ترامب يحت�صن العلم الأمريكي!
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اأخبـار الإمـارات
اخلدمة« مدة  »ا�ستكمال  ل�  ترجع  اأبوظبي  يف  التقاعد  اأ�سباب  % من   40

•• اأبوظبي-وام:

اأرجع �صندوق اأبوظبي للتقاعد 40 % من اأ�صباب التقاعد يف اأبوظبي 
التي  اخلــدمــة  مــدة  عليهم  املــوؤمــن  ا�صتكمال  اإىل  املا�صي  الــعــام  خــالل 
و  مـــعا�صات  �صــــاأن  يف   2000 ل�صنة   /2/ رقـــــم  القــــــانون  حــــــددها 
التقاعد  ن�صبة  اأن  اإىل  اأبوظبي م�صرياً  لإمــارة  املدنية  التقاعد  مكافاآت 
التقاعد يف الإمــارة للعام  اأ�صباب  % من   1 لأ�صباب �صحية ل تتجاوز 

.2018
والذي   2018 لعام  ال�صنوي  الإح�صائي  التقرير  يف  ال�صندوق  واأ�صار 
�صدر موؤخراً اإىل اأن اإجمايل اأعداد املتقاعدين لدى ال�صندوق بلغ 11 
قيد احلياة،  على  و644 متقاعداً  اآلف   7 و54 متقاعداً، منهم  األفاً 

فيما بلغ اإجمايل عدد املتقاعدين الأحياء الذكور خم�صة اآلف و661 
الف  مقابل  املتقاعدين”،  عدد  اإجمايل  % من   74 /بن�صبة  متقاعداً 
ن�صبة  اإجــمــايل  مــن   26% “بن�صبة  الإنــــاث  املــتــقــاعــدات  مــن   983 و 

املتقاعدين الأحياء«.
ونّوه ال�صندوق اإىل وجود 6 اأ�صباب �صائعة للتقاعد - ح�صب اإح�صاءات 
اأو  عاماً   25 بـ  واملــحــددة  اخلدمة  �صنوات  ا�صتكمال  – منها  ال�صندوق 
ا�صتكمال  ب�صرط  للن�صاء  و55  للرجال  عاماً   60“ التقاعد  �صن  بلوغ 
اأبناء  �صنوات خدمة لكل منهم”، وكذلك تقاعد املراأة التي لديها   10
 10 واإكمالها   50 الـ  �صن  بلوغها  اأو  خدمة  �صنة   15 اكمالها  ب�صرط 

�صنوات خدمة.
اأو  اللياقة الطبية  التقاعد عدم  اأ�صباب  اأنه من �صمن  ال�صندوق  وذكر 

عليه  املوؤمن  يتقاعد  قد  اأخــرى  متفرقة  اأ�صباب  اإىل  بالإ�صافة  الوفاة 
ب�صببها.

فقط   1% بلغت  طبية  لأ�ــصــبــاب  التقاعد  ن�صبة  اأن  التقرير  واأو�ــصــح 
بلغ عدد  اإذ  املا�صي،  العام  اأبوظبي خالل  اإمــارة  التقاعد يف  اأ�صباب  من 
ن�صبة  بلغت  فيما  فــقــط،  مــواطــنــاً   /17/ طبية  لأ�ــصــبــاب  املتقاعدين 

املتقاعدين لأ�صباب اأخرى متفرقة 1 % من اأ�صباب التقاعد.
الن�صبة  على  اخلدمة  �صنوات  ا�صتكمال  ا�صتحواذ  اإىل  ال�صندوق  ولفت 
 %  40 ن�صبة  بلغ  اإذ  املا�صي،  العام  التقاعد خــالل  اأ�صباب  الأكــرب من 
من اإجمايل اأ�صباب التقاعد، تاله بلوغ �صن التقاعد بن�صبة 33 % من 
التي  املــراأة  تقاعد  اأن  اإىل  م�صرياً  احلاليني،  املتقاعدين  ن�صبة  اإجمايل 
اأ�صباب التقاعد يف الإمــارة، فيما ميثل  % من   18 اأبناء، ميثل  لديها 

التقاعد للوفاة، ن�صبة 7 %.
خالل  اأبوظبي  يف  التقاعد  عند  العمر  متو�صط  اأن  ال�صندوق  واأو�صح 
العام املا�صي بلغ 52 عاماً، فيما بلغ متو�صط عمر املتقاعدين الأحياء 

للذكور. عاماً  و67  للن�صاء  عاماً   50 بواقع  عاماً   62
وفيما يتعلق مبتو�صط �صنوات اخلدمة عند التقاعد اأفادت الإح�صاءات 
اأن متو�صط اخلدمة للمتقاعدين العام املا�صي بلغ 22 عاماً، بواقع 23 

عاماً للذكور و18 عاماً للن�صاء.
واأو�صح ال�صندوق اأن ن�صبة املتقاعدين من القطاع احلكومي بلغت 85 
% من اإجمايل اأعداد املتقاعدين الأحياء، فيما بلغت ن�صبة املتقاعدين 
%، بينما بلغت ن�صبة املتقاعدين من   13 من القطاع �صبه احلكومي 

القطاع اخلا�س 2 % فقط من اإجمايل املتقاعدين.

الإمارات تعيد تاأهيل 13 مدر�سة يف 5 حمافظات مينية

ا�شتقبل رئي�س غامبيا وبحث معه عالقات التعاون بني البلدين 

حممد بن زايد يوؤكد حر�س الإمارات على دعم جهود التنمية يف الدول الأفريقية 

بحث مع رئي�س جمل�س النواب اليمني العالقات الأخوية وتطورات الأو�شاع على ال�شاحة اليمنية

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية احلفاظ على اأمن اليمن وا�ستقراره ودعم �سعبه ال�سقيق 

•• اأبوظبي-وام:

اليمن  التعليمي يف  القطاع  املتوا�صلة لدعم  الإمــارات جهودها  دولة  عززت 
خالل الن�صف الأول من العام اجلاري حيث اأعادت تاأهيل 13 مدر�صة يف 5 

حمافظات ا�صتفاد منها ما يقارب الـ 10 اآلف طالبا وطالبة.
دولر  70 مليون  ال�صعودية مبلغ  العربية  واململكة  الإمــارات  دولة  وقدمت 
منظمة  مع  بالتعاون  وذلــك  مرتباتهم،  توقفت  الذين  للمعلمني  اأمريكي 
اليوني�صف، اإ�صافة اإىل العديد من امل�صاريع املرتبطة بتطوير وتعزيز القطاع 
التعليمي يف خمتلف املحافظات اليمنية املحررة. وتف�صيال .. �صملت جهود 
دعم القطاع التعليمي مدار�س طارق بن زياد، والفتح، واخلري، يف احلديدة، 
ومدار�س الحتاد، وخديجة بنت خويلد، وحممد علي يف تعز، ومدر�صتي بن 
عديو، والإمارات يف �صبوة، اإ�صافة اإىل مدر�صتي زايد بن �صلطان، وحممد بن 
وبالليل طاهر،  عــزان،  زايــد يف حلج، ومدار�س جمال عبدالنا�صر، وجممع 

يف اأبني .
اآلف و900 طــالــب وطــالــبــة يف   9 الــتــاأهــيــل  اإعــــادة  وا�ــصــتــفــاد مــن عمليات 
والثانوي،  الأ�صا�صي  تعليمهم  ا�صتئناف  من  ومكنتهم  اخلم�س  املحافظات 
املدار�س،  مــن  املت�صررة  الأجــــزاء  �صيانة  التاأهيل  اإعـــادة  اأعــمــال  وت�صمنت 
املدار�س  من  عــدد  ورفــد  وملحقاتها،  الدرا�صية  الف�صول  وتاأثيث  وجتهيز 

مبنظومة توليد الطاقة ال�صم�صية .
ويف الإطار ذاته، قدمت دولة الإمارات واململكة العربية ال�صعودية منت�صف 
/اليوني�صف/  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  مع  وبالتعاون  املا�صي  مايو 
دعما بقيمة 70 مليون دولر اأمريكي للمعلمني واملعلمات اليمنيني الذين 
توقفت مرتباتهم، يف خطوة تهدف اإىل �صد الفجوة يف قطاع التعليم اليمني 

و�صمان ا�صتمرار املدار�س يف اأداء مهامها وفتح اأبوابها اأمام الطلبة.
منها  ي�صتفيد  معلم،  األــف   130 لـ  �صهرية  نقدية  حوافز  الربنامج  ويقدم 
والبي�صاء،  العا�صمة،  واأمانة  اإب،  حمافظات  يف  ميني  طفل  مليون   3.7

وحجة، وذمار، و�صعدة، و�صنعاء، وعمران، واملحويت، ورمية.
و�صاهمت جهود الإمارات يف اإنقاذ املنظومة التعليمية يف اليمن من الإنهيار، 
للمن�صاآت  الإيــرانــيــة  احلــوثــي  مللي�صيات  املبا�صر  ال�ــصــتــهــداف  مــع  خ�صو�صا 
التعليمية بالق�صف اأو بتحويل عدد منها اإىل ثكنات ع�صكرية، وهو ما ت�صبب 
الإمــارات وتعيد  دولــة  اأن تتدخل  املدار�س واجلامعات، قبل  تلك  يف تعطيل 
و�صمان  مدار�صهم  اإىل  الطالب  اإعـــادة  يف  �صاهم  مما  املــدار�ــس،  تلك  تاأهيل 
ا�صتمرارية حت�صيلهم العلمي �صمن ا�صراتيجية تهدف اإىل عودة ال�صتقرار 

اإىل املحافظات واملناطق املحررة.
ويف ال�صياق ذاته، اأعادت الإمارات تاأهيل مكتبة م�صواط يف عدن، فيما ت�صري 
كما  املو�صوعة،  وفــق اخلطط  �صقطرى  زايــد يف  الإجنـــاز يف جممع  اأعــمــال 
املدر�صية  اليمن توزيع احلقائق  التعليمي يف  القطاع  ت�صمنت عمليات دعم 
اآيل  حا�صب   50 وتــوزيــع  واأبــــني،  ح�صرموت  يف  وطــالــبــة  طــالــب  لـ4500 

حممول /لبتوب/ يف مدرية جي�س.

وكانت دولة الإمارات قد اأعادت تاأهيل 36 من�صاأة تعليمية خالل العام املا�صي 
الــ 10 الآف حقيبة مدر�صية و10 اآلف زي  زايد”، ووزعت ما يقارب  “عام 
 24 اإعــادة ما يقارب  مدر�صي يف خمتلف املناطق املحررة، وهو ما �صاهم يف 

األف طالب وطالبة اإىل مدار�صهم.
جدير بالذكر اأن دولة المارات ومنذ عام 2015 قامت ببناء واإعادة تاأهيل 
اأكر من 320 مدر�صة، ووفرت التعليم لأكر من 2 مليون طالب وطالبة 
واملتمثلة يف منظمة  املتحدة  الإمم  اأو عرب منظمات  ب�صكل مبا�صر  اإن كانت 
اليوني�صف. وتعيد تلك املبادرات وامل�صاريع التاأكيد على ر�صالة دولة الإمارات 
الإن�صانية يف اليمن، عرب دور ريادي يرمي اإىل ا�صتدامة العملية التعليمية 
ال�صعب  اأبناء  تاأثر الطلبة بالإنقالب احلوثي الذي حرم الآلف من  وعدم 

اليمني من موا�صلة تعليمهم.
فورية  اإن�صانية  مب�صاعدات  املحافظات  حترير  عمليات  الإمــــارات  وواكــبــت 

�صملت اأغلب القطاعات التنموية واخلدمية دعما ل�صتقرار �صكانها.

•• اأبوظبي - وام:

اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ام�س ــ يف جمل�س ق�صر البحر ــ فخامة 
اآداما بارو رئي�س جمهورية غامبيا ال�صديقة. وبحث �صموه ورئي�س غامبيا 
و�صبل دعمها  البلدين  بــني  والــتــعــاون  الــ�ــصــداقــة  الــلــقــاء.. عــالقــات  خــالل 
القت�صادية  باجلوانب  يتعلق  فيما  خا�صة  املــجــالت  خمتلف  يف  وتنميتها 

وال�صتثمارية والتنموية والإن�صانية مبا يحقق م�صاحلهما املتبادلة.
يحقق  مبا  الثنائي  التعاون  تعزيز  واإمــكــانــات  فر�س  اجلانبان  وا�صتعر�س 
تــطــلــعــات الــبــلــديــن لــلــو�ــصــول بــالــعــالقــات اإىل مــ�ــصــتــويــات مــتــقــدمــة تخدم 
ذات  واملــو�ــصــوعــات  الق�صايا  مــن  عــدد  اإىل  ..اإ�ــصــافــة  امل�صركة  م�صاحلهما 

الهتمام امل�صرك وتبادل وجهات النظر ب�صاأنها.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل اللقاء .. حر�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل على دعم خطط وجهود التنمية والتطوير 
يف الدول ال�صديقة الأفريقية وتعزيز التعاون الثنائي معها.

التي تنفذها  التنموية والإن�صانية  بامل�صاريع  اأ�صاد رئي�س غامبيا  من جانبه 
التنمية  دفــع عملية  بــدور كبري يف  ت�صهم  والتي  الإمـــارات يف غامبيا  دولــة 
الجتماعية والقت�صادية والتعليمية وال�صحية والب�صرية..مثمنا مبادرات 
تواجهها  التي  املختلفة  للتحديات  ال�صريعة  الإن�صانية  وا�صتجابتها  الدولة 

العديد من ال�صعوب الإفريقية والعامل.

ح�صر جمل�س ق�صر البحر .. �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن �صقر القا�صمي 
اآل  زايد  ال�صيخ نهيان بن  و �صمو  راأ�ــس اخليمة  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�صو 
لالأعمال  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايــد  موؤ�ص�صة  اأمــنــاء  جمل�س  رئي�س  نهيان 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور  �صمو  و  والإن�صانية  اخلريية 
جمل�س الوزراء وزير �صوؤون الرئا�صة و �صمو ال�صيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 

وزير الت�صامح وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني واملواطنني.

•• اأبوظبي - وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة ام�س يف جمل�س ق�صر البحر معايل 
اليمنية  اجلمهورية  يف  الــنــواب  جمل�س  رئي�س  الــربكــاين  �صعيد  �صلطان 
اأمل عبداهلل  ال�صقيقة الذي يزور الدولة حاليا ترافقه معايل الدكتورة 

القبي�صي رئي�صة املجل�س الوطني الحتادي .
بني  والتعاون  الأخوية  العالقات  اليمني  الربملان  ورئي�س  �صموه  وبحث 
تطورات  اإىل  الربملانية..اإ�صافة  املجالت  يف  خا�صة  ال�صقيقني  البلدين 

الأو�صاع وامل�صتجدات التي ت�صهدها ال�صاحة اليمنية.
النواب يف خدمة  تعزيز دور جمل�س  اأهمية  اللقاء  واأكــد اجلانبان خالل 

وال�صتقرار  الأمــن  توفري  يف  وت�صهم  اليمني  ال�صعب  تهم  التي  الق�صايا 
وا�صتعادة دور موؤ�ص�صات الدولة وخدماتها.

وقال �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان اإن احلفاظ على اأمن 
اليمن وا�صتقراره ودعم �صعبه ال�صقيق وم�صاندته يف خمتلف الظروف يعد 
من الثوابت الرا�صخة لدولة الإمارات العربية املتحدة منذ عهد املغفور 
له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه .. م�صريا اإىل ما ميثله 

هذا البلد ال�صقيق من اأهمية ا�صراتيجية بالن�صبة لالأمن العربي.
الراب  كامل  على  ال�صلم  يعم  اأن  اإىل  الإمـــارات  دولــة  �صعي  �صموه  واأكــد 
اأجواء ي�صودها  اإىل ممار�صة عملها يف  ال�صرعية  اليمني وعودة موؤ�ص�صات 
التاريخية بني  الأخــويــة  الــروابــط  اأن  على  .. م�صددا  وال�صتقرار  الأمــن 
ا�صتعادة  وم�صاعي  جهود  ا�صتكمال  نحو  الإمــــارات  دولــة  تدفع  البلدين 

الأمن وال�صتقرار يف اليمن.
من جانبه اأعرب رئي�س جمل�س النواب اليمني عن �صكره وتقديره لدولة 
ال�صادق  الأخــوي  دعمهم  على  و�صعبا  حكومة  املتحدة  العربية  الإمـــارات 
اليمن  يف  ال�صرعية  لدعم  بذلوه  ما  ولكل  اليمنيني  اأ�صقائهم  وجندتهم 
�صجلت  الإمــــارات  دولــة  اأن  مــوؤكــدا  وامل�صتويات..  الأ�ــصــعــدة  خمتلف  على 
عروبة  وحماية  اليمني  ال�صعب  دعــم  يف  التاريخ  �صيخلده  نبيال  موقفا 

اليمن وتاريخه.
كــمــا ثــمــن الـــربكـــاين مـــبـــادرات دولـــة الإمــــــارات الإنــ�ــصــانــيــة وم�صاريعها 
التنموية وكذلك جهود دولة المــارات يف دعم وتاأهيل اجلي�س والقوات 
يف  وال�صتقرار  المــن  عــودة  يف  �صاهم  مما  اليمن  يف  وال�صرطية  الأمنية 
التحديات  كافة  ليتجاوز  اليمني  ال�صعب  وم�صاعدة  املحررة  املحافظات 

التي يواجهها.
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  اليمني..�صاحب  النواب  واأهدى رئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان �صورة تعود للمغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
�صد  لــدى و�صوله موقع  الربكاين  �صلطان  ي�صافح  وهــو  ثــراه  اهلل  طيب 
نفقة  على  بنائه  اإعـــادة  بعد  ال�صد  تد�صني  حفل  قبيل  التاريخي  مـــاأرب 
ال�صيخ زايد يوم 20 دي�صمرب عام 1986 . ح�صر جمل�س ق�صر البحر..
اأمناء موؤ�ص�صة زايد  اآل نهيان رئي�س جمل�س  ال�صيخ نهيان بن زايد  �صمو 
بن �صلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية والإن�صانية والفريق �صمو ال�صيخ 
�صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 

الرئا�صة وعدد من ال�صيوخ وكبار امل�صوؤولني واملواطنني.



الثالثاء    16   يوليو    2019  م   -   العـدد  12683  
Tuesday   16   July   2019  -  Issue No   12683

03

اأخبـار الإمـارات
لتعزيز دورها يف ن�شر املعرفة للمجتمعات املحلية والعاملية واإعداد جيل من اخلريجني املوؤهلني

جمل�س الوزراء يعتمد اإعادة ت�سكيل جمل�س جامعة زايد برئا�سة نورة الكعبي
•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء قرارا باإعادة ت�صكيل جمل�س جامعة 
بــنــت حمــمــد الكعبي وزيرة  نـــورة  بــرئــا�ــصــة مــعــايل  زايــــد، 
الثقافة وتنمية املعرفة، وذلك بهدف دعم جهود اجلامعة 
واإعـــداد  والــعــاملــيــة،  املحلية  للمجتمعات  املــعــرفــة  ن�صر  يف 
بالتميز  يتمتعون  الــذيــن  املوؤهلني  اخلريجني  مــن  جيل 
الأكادميي واملهارات القيادية. ون�س القرار على اأن ي�صم 

جمل�س اإدارة اجلامعة يف ع�صويته معايل �صارة بنت يو�صف 
التالية  وال�صادة  ال�صعادة  واأ�صحاب  دولة،  وزيرة  الأمريي 
مطر  وحميد  املجتمع،  تنمية  وزارة  وكــيــل   : اأ�ــصــمــاوؤهــم 
�صركة  للمجموعة،  التنفيذي  الرئي�س  الظاهري،  �صامل 
وعبدالنا�صر  /اأدنـــيـــك/،  للمعار�س  الــوطــنــيــة  اأبــوظــبــي 
ال�صيا�صات يف وزارة  اإدارة تخطيط  ال�صعايل، مدير  جمال 
مدير  الها�صمي،  و�ــصــذى  الــــدويل،  والــتــعــاون  اخلــارجــيــة 
را�صد لالبتكار احلكومي، ومرمي  بن  اإدارة مركز حممد 

اأبوظبي  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  غبا�س،  �صعيد 
لــال�ــصــتــثــمــار، و�ــصــعــيــد �ــصــلــطــان الــظــاهــري، رجـــل اأعمال، 
وروبـــــرت جـــون ولــــن، اأكـــادميـــي. يــذكــر اأن جــامــعــة زايد 
تعتمد  ع�صرية  علمية  كموؤ�ص�صة   1998 عــام  تاأ�ص�صت 
منوذجا عامليا يف التعليم وبروؤية تهدف اإىل تعزيز موقعها 
كجامعة رائدة يف املنطقة يف جمال البتكارات التعليمية 
والبحثية، وتنمية املهارات القيادية الطالبية التي تخدم 

التقدم القت�صادي والجتماعي والثقايف للدولة.

اأع�ساء ا�ست�ساري الأطفال ي�ساركون يف مبادرة جمع الألعاب لأطفال اليمن 
•• اأبوظبي -وام:

العربي  الربملان  يف  ع�صو  ترافقهم  الأول  ال�صيفي  مع�صكره  �صمن  لالأطفال  ال�صت�صاري  املجل�س  اأع�صاء  �صارك 
املجل�س  اأع�صاء  وقــام  اليمن.  اأطفال  اإىل  الإمــارات  اأطفال  األعاب من  بجمع  اخلا�صة  الإن�صانية  املبادرة  للطفل يف 
ب�صراء جمموعة من الألعاب من اخلالدية مول وو�صعها يف ال�صندوق الذي يجمع هذه الألعاب واملخ�ص�س لذلك 
من قبل املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة. وقالت الرمي عبداهلل الفال�صي الأمني العام للمجل�س اإن هذه املبادرة 
الأعلى  املجل�س  رئي�س  العام  الن�صائي  رئي�س الحتاد  بنت مبارك  ال�صيخة فاطمة  �صمو  بها  التي وجهت  الإن�صانية 
لالأمومة والطفولة الرئي�س الأعلى ملوؤ�ص�صة التنمية الأ�صرية تلقى اإقبال مكثفا من جانب اأطفال الدولة الذين 
ي�صرون الألعاب اأو من األعابهم املوجودة لديهم ويقدمونها اإىل ال�صناديق املخ�ص�صة لذلك متهيدا لإر�صالها اإىل 
اأنحاء  جميع  يف  التجارية  واملراكز  املــولت  اأمــام  و�صعت  ال�صناديق  ع�صرات  اأن  واأو�صحت  اليمن.  اأطفال  اأ�صقائهم 
الدولة وت�صري الإح�صاءات اإىل اأن ع�صرات الآلف من الألعاب مت جمعها يف هذه ال�صناديق املخ�ص�صة لذلك متهيدا 

لتفريغها وو�صعها يف خمازن ا�صتعدادا ل�صحنها اإىل اليمن.

ملتقى ال�سمالية ال�سيفي يعرف ب�سجرة الغاف رمز عام الت�سامح

وزارة تنمية املجتمع تعتمد ر�سميا موؤ�س�سة »حلقة الأمل«

•• اأبوظبي -وام:

 2019 ال�صيفي  ال�صمالية  ملتقى  من  الثالث  الأ�صبوع  فعاليات  توا�صلت 
�صلطان  ال�صيخ  �صمو  ورعــايــة  بتوجيه  الإمــــارات  تــراث  نــادي  ينظمه  الــذي 
تراث  نــادي  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  ممثل  نيهان  اآل  زايــد  بن 
الإمارات، وي�صتمر حتى 31 من يوليو اجلاري يف جزيرة ال�صمالية ومراكز 

النادي املختلفة.
ملتقى  برامج  �صمن  الت�صامح  عــام  برنامج  تطبيق  اأم�س  اأن�صطة  و�صهدت 

�صجرة  على  الطالب  تعرف  حيث  امل�صاركني،  للطالب  ال�صيفي  ال�صمالية 
على  تعرفوا  كما  الــدولــة،  يف  للت�صامح  �صعاراً  اختيارها  يف  وال�صبب  الغاف 
من  لأكـــر  الــدولــة  يف  التاريخي  وامــتــدادهــا  والــرمــزيــة،  البيئية  اأهميتها 
2000 عام، ويف ختام الربنامج التقط الطالب �صورة جماعية حتت اأكرب 

�صجرة غاف يف جزيرة ال�صمالية.
و�صهدت جزيرة ال�صمالية اأم�س جولة قام بها حميد �صعيد بولحج الرميثي 
جابر  حممد  اهلل  وعبد  بــالــنــادي،  والفعاليات  لالأن�صطة  التنفيذي  املــديــر 
واملراكز  الإدارات  ومديري  امل�صاندة،  للخدمات  التنفيذي  املدير  املحريبي 

وروؤ�صاء الأق�صام واملوظفني على فعاليات وبرامج امللتقى، تفقدوا من خاللها 
�صري العمل وم�صتوى الأداء.

وا�صعة  م�صاركة  �صهدت  اجلزيرة  يف  والثنني  الأحــد  يومي  فعاليات  وكانت 
اأن�صطة  الذين تلقوا بجانب  اأبوظبي وال�صمحة والوثبة،  من طالب مراكز 
كل  قدم  حيث  املتخ�ص�صة،  الراثية  الور�س  من  عــدداً  والهجن،  الفرو�صية 
من اخلبري واملدرب الراثي حثبور الرميثي واملدرب الراثي والفني حممد 
وم�صمياته  واللوؤلوؤ  ومهاراته،  واأدواتـــه  الغو�س  عن  ور�صاً  املحريبي،  عتيق 

وجتارته، واأنواع املحار واأ�صمائه وخ�صائ�صه.

بينما قدم مدرب ال�صقور بنادي تراث الإمــارات ح�صن احلمادي ور�صة عن 
ومميزات  وتربيتها  تدريبها  وعن  بال�صقور  ال�صدي  عن  للطالب  ال�صقارة 

كل نوع من اأنواعها.
ويف ال�صياق نف�صه، توا�صلت الأن�صطة يف مركزي العني و�صويحان، حيث نظم 
بجانب  والتقاليد،  الــعــادات  على  للتعرف  ن�صاطاً  الأحــد  اأم�س  العني  مركز 
حما�صرة بعنوان “الولء للوطن والواجب” مب�صاركة وا�صعة من الطالب، 
فيما نظم اليوم زيارة اإىل ق�صر املويجعي.. اأما مركز �صويحان فنظم اأم�س 

ن�صاطاً مركزياً �صمل عدة األعاب مثل البلياردو وتن�س الطاولة.

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت موؤ�ص�صة “حلقة الأمل” - موؤ�ص�صة غري الربحية - اعتمادها ر�صميا 
من من قبل وزارة تنمية املجتمع يف خطوة تهدف اإىل متكني املوؤ�ص�صة من 

تو�صيع نطاق اأعمالها الإن�صانية واخلريية داخل وخارج الدولة.
بن  �صلطان  بنت  �صما  ال�صيخة  اأ�ص�صتها  التي  الأمل”  “حلقة  وموؤ�ص�صة 
خليفة اآل نهيان لها العديد من املبادرت املجتمعية البارزة مثل .. “تبون 
تقرون؟” و”منارة الأمل” و”مبادرة متكني املراأة وامل�صاواة” التي تهدف 
اإىل دعم املراأة ملوا�صلة التطور املهني وامل�صاركة يف جمال�س الإدارة ومقرها 
والن�صاء  ال�صباب  متكني  اإىل  الأمل”  “حلقة  موؤ�ص�صة  وتهدف  اأبوظبي. 
ثقافة  وتعزيز  الأمية  ت�صجيع حمو  وتغيري حياتهم لالأف�صل من خالل 
من  اأكــر  قبل  تاأ�صي�صها  ومنذ  التعليم..  فر�س  وتوفري  اخلــريي  العمل 
�صت �صنوات، لعبت املوؤ�ص�صة غري الربحية دورا رياديا يف الق�صايا املرتبطة 
بنت  �صما  لل�صيخة  والأكادميية  العملية  باخلربة  مدعومة  بال�صتدامة، 
اآل نهيان يف هذا املجال، باعتبارها الرئي�س التنفيذي  �صلطان بن خليفة 
حت�صر  كونها  عن  ف�صال  ملوؤ�ص�صة “حتالف من اأجل ال�صتدامة العاملية”، 
جامعة  من  ال�صتدامة  قيادة  يف  املاج�صتري  درجــة  على  للح�صول  حاليا 

كامربيدج.

التي   -  2016 عــام  يف  تاأ�صي�صها  منذ  الأمل”  “حلقة  موؤ�ص�صة  وقــامــت 
لالأطفال  ال�صم�صية  بالطاقة  تعمل  م�صابيح  على  حتتوي  �صناديق  توفر 
يف املناطق التي تعاين من الفقر اأو احلروب - بتوزيع 10 اآلف م�صباح 
25 جهة  اأكــر من  10 دول �صمن ثالث قــارات بالتعاون مع  �صم�صي يف 
املناخي  التغري  ووزارة  املــتــحــدة،  الأمم  ذلــك  يف  مبــا  وم�صاهمة،  �صريكة 
والبيئة، ووزارة الدولة ل�صوؤون ال�صباب، وموؤ�ص�صة الإمارات، وهيئة الهالل 

الأحمر الإماراتي.
املر�صى يف  الأطــفــال  قــدرة  تعزيز  تقرون؟” اإىل  “تبون  مــبــادرة  وتــهــدف 
النف�صية  حالتهم  وحت�صني  الــتــاأهــيــل  واإعــــادة  ال�صفاء  على  امل�صت�صفيات 
بني  القراءة  ثقافة  تبني  على  ت�صجع  كما  الــقــراءة،  وال�صحية من خالل 
اأفـــراد املجتمع من جميع الأعــمــار.. ومت من خــالل هــذه املــبــادرة التربع 

باأكر من 8500 كتاب و20 عربة للم�صت�صفيات يف الدولة.
وحظيت اجلهود التي بذلتها ال�صيخة �صما بنت �صلطان على املدى الطويل 
لدعم اأهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�صتدامة باعراف وا�صع النطاق على 
ال�صعيدين الإقليمي والدويل ومتت دعوتها موؤخرا للتحدث يف املنتدى 
القت�صادي العاملي حول ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا يف الأردن حيث 
مت  كما  العربي،  العامل  يف  ال�صتدامة  لتعزيز  ال�صيا�صات  تطوير  ناق�صت 
تكرمي موؤ�ص�صة “حلقة الأمل” يف قمة حلول الأمم املتحدة لعام 2018.

نطاق  تو�صيع  ميثل   “ خليفة..  بــن  �صلطان  بنت  �صما  ال�صيخة  وقــالــت 
موؤ�ص�صة “حلقة الأمل” اإجنازا مهما بالن�صبة يل ولفريق العمل.. ولطاملا 
كانت امل�صاهمة يف دعم جهود العمل اخلريي بدولة الإمارات م�صدر �صغف 
املثمرة  ملوا�صلة جهودنا  الإجنــاز حافزا حقيقيا  هذا  اأعترب  وبالتايل  يل، 
اأعرب  اأن  اإل  اأطفال العامل على التطور والنمو.. ول ي�صعني  يف م�صاعدة 
اأن  �صاأنه  من  ر�صميا  اعــرافــا  ملنحنا  املجتمع  تنمية  لـــوزارة  امتناين  عن 
ميكننا من تو�صيع نطاق جهودنا وزيادة تاأثرينا على امل�صتويني الإقليمي 

والدويل«.
اخلم�صية  ال�صراتيجية  تنفيذ  خــالل  مــن   “ �صما..  ال�صيخة  واأ�ــصــافــت 
لوزارة اخلارجية والتعاون الدويل، توا�صل دولة الإمارات العربية املتحدة 
تعزيز مكانتها ب�صكل كبري كدولة رائدة عامليا يف جمال العمل الإن�صاين 
املانحة للم�صاعدات  اأكرب الدول  وحائزة على ت�صنيف دويل �صمن قائمة 
لإبراز  جاهدين  ن�صعى  الأمل”  “حلقة  يف  ونحن  العامل..  يف  اخلارجية 
اجلـــهـــود الإنــ�ــصــانــيــة واخلـــرييـــة لــدولــتــنــا وحمـــاكـــاة جنــاحــهــا مـــن خالل 

ال�صتمرار يف خدمة املجتمعات املحتاجة يف خمتلف اأنحاء العامل«.
من جانبها اأ�صادت معايل ح�صة بنت عي�صى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع، 
متكني  على  وحر�صها  الأمل”  “حلقة  موؤ�ص�صة  ملبادرات  امل�صتدام  بالدور 
ال�صباب والن�صاء وتغيري حياتهم لالأف�صل، من خالل ت�صجيع حمو الأمية 

وتعزيز ثقافة العطاء وتوفري الفر�س الإيجابية على اختالف اأ�صكالها.
كما اأ�صادت معاليها بجهود ال�صيخة �صما بنت �صلطان بن خليفة اآل نهيان، 
من  املــزيــد  تــقــدمي  نحو  املــوؤ�ــصــ�ــصــة،  اأعــمــال  نــطــاق  تو�صيع  على  وحر�صها 
موؤكدة  املجتمع،  تطوير  على  جوهرها  يف  تركز  التي  امل�صتدامة  املبادرات 
“حلقة  موؤ�ص�صة  بحجم  عطاء  بنماذج  وت�صعد  تفخر  الــوزارة  اأن  معاليها 
املجتمع  موؤ�ص�صات  قائمة  �صمن  واعتمادها  باإ�صهارها  وتت�صرف  الأمل” 

املدين واجلمعيات ذات النفع العام.
غري  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  مــن  متناميا  جمتمعا  الإمــاراتــيــة  العا�صمة  وحتت�صن 
الوالد  ر�صخها  الــتــي  واخلــرييــة  الإن�صانية  بالقيم  م�صتنرية  الربحية، 
ثراه” وتبذل  اهلل  “طيب  نــهــيــان،  اآل  �صلطان  بــن  زايـــد  ال�صيخ  املــوؤ�ــصــ�ــس 
اأبوظبي جهودا كبرية لتطوير قطاع العمل املجتمعي من خالل  حكومة 
�صل�صلة من املبادرات الهادفة لدعم اإن�صاء ومنو املوؤ�ص�صات املجتمعية، ومن 
اأطلقتها دائرة  “معا” التي  الأمثلة على ذلك هيئة امل�صاهمات املجتمعية 
تنمية املجتمع يف فرباير من العام اجلاري لتوحيد جهود كل من احلكومة 
العمل  ثقافة  دعم  �صبيل  يف  املــدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  اخلا�س  والقطاع 

التطوعي املجتمعي وتعزيز مبادئ الت�صامح وامل�صوؤولية املجتمعية.
زيارة  ميكن احل�صول على املزيد من املعلومات حول “حلقة الأمل” عرب 

.http://www.circleofhopeuae.com :املوقع الإلكروين

لتميزها يف معايري اجلودة 

مزارع العني تنال �سهادة الآيزو 22000:2018
اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي توعي 6 اآلف عامل بحقوقهم وبقوانني الدولة

•• العني - الفجر

اأول   ، الــــعــــني  مـــــــــزارع  حـــ�ـــصـــلـــت 
�ــصــركــة األـــبـــان يف دولــــة الإمـــــارات 
اأ�ص�صها  والــتــي  املــتــحــدة  الــعــربــيــة 
الـــوالـــد املــغــفــور لـــه الــ�ــصــيــخ زايد 
ثــــراه- على  اهلل  نــهــيــان-طــيــب  اآل 
 ISO 22000:»الآيزو �صهادة 
ال�صركة  لتميز  تقديراً   ،»2018
اإدارة  اأنظمة  يف معايري اجلودة يف 

�صالمة الأغذية.
ويف بيان �صادر عن ال�صركة، قالت 
التقدير يعزز  العينان هذا  مــزارع 
املعايري  مبتابعة  ال�صركة  الــتــزام 
العاملية يف اأنظمة �صالمة الأغذية 
ابتداًء من  العمليات،  �صل�صلة  عرب 
الت�صنيع  اإىل  و�ــصــوًل  امل�صريات 

والت�صليم.
ميالنا  قـــالـــت  الــ�ــصــيــاق  هــــذا  ويف 
الت�صويق  مــديــرة  بو�صكوفيت�س، 
يف مـــزارع الــعــني: “ مـــزارع العني 
القليلة  ال�صركات  من  واحــدة  هي 
املنطقة  يف  لــــالأغــــذيــــة  املـــنـــتـــجـــة 
ال�صهادة؛  هــذه  على  ح�صلت  التي 
مل�صاعينا  نتيجة  يــاأتــي  اإجنـــاز  وهــو 
ا�صتبعاد  مـــن  لــلــتــاأكــد  املــ�ــصــتــمــرة 
جميع خماطر �صالمة الأغذية يف 
عملياتنا. نحن نفتخر باأننا �صركية 
وامل�صروبات  لـــالأغـــذيـــة  حمــلــيــة 
معايري  اأحـــدث  على  بــنــاًء  تتعامل 
من  الــدولــيــة،  الغذائية  ال�صالمة 
الأجهزة  اأحـــدث  ا�صتخدام  خــالل 

التي حت�صل فيها مزارع العني على 
ال�صركة  نالت  الآيــزو. فقد  �صهادة 
�صهادات  مـــن  الـــعـــديـــد  قــبــل  مـــن 
 9001:2015 وهـــــي  الآيــــــــزو 
 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 و
و�ـــصـــهـــادة  و45001:2018 
عن   22000:2005 الآيــــــزو 
املــخــاطــر يف نقاط  نــظــام حتــلــيــل 
وحملياً   .»HACCP« التحكم 
اأيــــ�ــــصــــاً على  الـــ�ـــصـــركـــة  حــ�ــصــلــت 
العديد من ال�صهادات حيث تفخر 
م�صحوق  بـــاإنـــتـــاج  الـــعـــني  مــــــزارع 
الـــــنـــــوق احلــــا�ــــصــــل على  حـــلـــيـــب 
�صهادات  “حالل” وتلقيها  �صهادة 
الفيدرالية  ال�صلطات  من  عديدة 
هيئة  ذلـــــك  يف  مبــــا  الإمــــاراتــــيــــة 

التكنولوجيا«.
خالل عامها الـ38 من العمليات، 
اأكرب  الآن  العني  مـــزارع  اأ�صبحت 
يف  متكاملة  حملية  اأغــذيــة  �صركة 
املتحدة،  العربية  الإمــــارات  دولـــة 
اإنتاج  اأعـــمـــدة  اأربـــعـــة  حــيــث تــديــر 
حتـــت عــالمــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة وهي 
والع�صائر  الألـــــبـــــان  مـــنـــتـــجـــات 
وحـــلـــيـــب الــــنــــوق بـــالإ�ـــصـــافـــة اإىل 
ال�صنة  الــدواجــن. يف  اإنتاج  مزرعة 
ال�صركة  حققت  املــا�ــصــيــة،  املــالــيــة 
عائدات بلغت 750 مليون درهم، 
مع تو�صيع نطاق وجودها لي�صمل 
اأ�صواق جديدة داخل دولة الإمارات 

وخارجها. 
املــرة الأوىل  بــاأن هــذه لي�صت  عاملاً 

واملقايي�س  للموا�صفات  الإمـــارات 
 .»ESMA«

بو�صكوفيت�س:  مــيــالنــا  اأ�ــصــافــت 
الآيزو  ب�صهادة  الــتــكــرمي  “يعزز 
الأغذية  �ــصــالمــة  اإدارة  نــظــام  يف 
 )ISO 22000: 2018(
مكانة مـــزارع الــعــني كــواحــدة من 
اأكرب منتجي الأغذية يف الإمارات 
املــتــحــدة، والــتــي تتكفل  الــعــربــيــة 

بدعم الأمن الغذائي يف الدولة.«
عاماَ  بـ38  الــعــني  مــــزارع  تــفــخــر 
اأن  املقرر  الــوطــن، ومــن  يف خدمة 
حتقق مزارع العني روؤيتها لت�صبح 
ال�صركة الرائدة يف جمال الأغذية 
الـــبـــالد بــحــلــول عام  املــفــ�ــصــلــة يف 

.2021

•• دبي - وام: 

ل�صوؤون  الـــدائـــمـــة  الــلــجــنــة  اأنـــهـــت 
العمال يف دبي توعية ما يقارب من 
الفح�س  مراكز  يف  عامال   6640
املــنــطــقــة احلــــرة بجبل  الــطــبــي يف 
الن�صف  خـــــالل  “جافزا”  عـــلـــى 
العام اجلــاري من يناير  الأول من 
موا�صلة   2019 يــونــيــو  وحـــتـــى 
التوعوية  مــبــادرتــهــا  جنـــاح  بــذلــك 
 2016 اأطــلــقــتــهــا يف يــونــيــو  الــتــي 
لتوعية العمالة الوافدة وتعريفهم 
وتوعيتهم  وواجــبــاتــهــم  بحقوقهم 
بـــالـــنـــظـــم والــــقــــوانــــني يف الـــدولـــة 
الأ�صيل  الإماراتي  املجتمع  وثقافة 
وال�صحة وال�صالمة يف مكان العمل 
الالزمة  والت�صال  الدعم  وقنوات 

مع اجلهات املخت�صة.
وتــوا�ــصــل الــلــجــنــة الــدائــمــة جناح 
للعمالة  املوجهة  التوعوية  املبادرة 
والت�صييد  البناء  قطاع  يف  الوافدة 
لت�صمل  الـــتـــو�ـــصـــع  مـــــن  بــــاملــــزيــــد 
العمل  مــــواقــــع  عـــلـــى  املـــ�ـــصـــرفـــني 
املن�صاآت  يف  الــعــمــالــيــة  والــ�ــصــكــنــات 
الإن�صائية  والـــ�ـــصـــركـــات  اخلــا�ــصــة 

خالل العام احلايل 2019.
اللواء عبيد مهري بن  �صعادة  وقال 
العامة  الإدارة  مدير  نائب  �ــصــرور 
ورئي�س  الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة 
يف  العمال  ل�صوؤون  الدائمة  اللجنة 
دبــي.. اأن من اأهــداف تو�صيع دائرة 
الــتــوعــيــة لــتــ�ــصــمــل املــ�ــصــرفــني على 
العمالية  وال�صكنات  العمل  مواقع 
بحقوق  الــــالزمــــة  الـــتـــوعـــيـــة  هــــي 
وواجبات �صاحب العمل واجلوانب 
العامل  الأخــرى وحقوق  القانونية 
وكيفية  العمل  مكان  يف  وواجــبــاتــه 

الوافدة  والعمالة  الإنــ�ــصــان  حقوق 
على حد �صواء وهو يراعي ا�صتقرار 
الــعــالقــة الــتــعــاقــديــة بـــني كـــل من 
وي�صعى  الــعــمــل  و�ــصــاحــب  الــعــامــل 
تقدمي  عــــرب  ذلـــــك  �ـــصـــمـــانـــة  اإىل 
لقانون  الــ�ــصــامــلــة  الــعــلــمــيــة  املـــــادة 
التي  والنظم  والت�صريعات  العمل 
لإ�صفاء  التعاقدية  العالقة  حتكم 
ال�صتقرار الالزم يف بيئة العمل ما 
بيئة  يف  والإيجابية  التفاوؤل  يعزز 
الــعــمــل وذلـــك مــن خـــالل مدربني 
ذوي كـــفـــاءة عــالــيــة لــتــقــدمي املـــادة 
حما�صرات  �ــصــكــل  عــلــى  الــعــلــمــيــة 
اأ�صا�صية  لغات  باأربع  توعوية  دورية 
وهي الإجنليزية والعربية والأردية 
النتهاء  مت  اأنه  واأ�صاف  والهندية. 
مــن توعية مــا يــقــارب مــن 6640 
حما�صرة   132 خـــــالل  عــــامــــال 
توعوية يف مراكز الفح�س الطبي يف 
املنطقة احلرة بجبل علي” جافزا” 
كما مت اإجراء ما يقارب من 1624 
ا�صتبيان ع�صوائي بعد كل حما�صرة 
يوميا وذلك يف الفرة ما بني يناير 
وحــتــى يــونــيــو مـــن الـــعـــام اجلــــاري 
الأ�صئلة  مـــن  عـــدد  طـــرح  حــيــث مت 

وال�صالمة  ال�صحة  على  احلــفــاظ 
اجلــ�ــصــديــة والــنــفــ�ــصــيــة لــهــم وذلك 
اأثناء  املخالفات  يف  الوقوع  لتجنب 
فرة عملهم باعتبار اأن بيئة العمل 
يف الدولة تعترب جديدة و حتكمها 
عن  كلًيا  تختلف  وقــوانــني  اأنــظــمــة 

بيئة العامل يف موطنه الأ�صلي.
اجلـــديـــدة  ـــــادرة  ـــــب امل اأن  ـــــاف  واأ�ـــــص
بــاملــ�ــصــرفــني عــلــى مواقع  اخلــا�ــصــة 
�صتقدم  العمالية  وال�صكنات  العمل 
باحلقوق  الـــالزمـــة  الــتــوعــيــة  لــهــم 
للعمالة  العمل  قانون  كفلها  التي 
الالزمة  الـــدعـــم  و�ــصــائــل  وتـــوفـــري 
الــعــامــل و�صاحب  الــطــرفــني  لــكــال 
اإي�صال  و�ــصــمــانــة  لت�صهيل  الــعــمــل 
اجلهات  اإىل  الــعــمــالــيــة  الــ�ــصــكــاوى 

والدوائر املخت�صة.
اأحمد  الـــدكـــتـــور  مـــن جــانــبــه قــــال 
الدائمة  اللجنة  م�صت�صار  الها�صمي 
مدير  دبـــــي  يف  الـــعـــمـــال  لـــ�ـــصـــوؤون 
للتدريب  الأو�ـــصـــط  الــ�ــصــرق  مــركــز 
التوعوي  الــربنــامــج  اإن  والتنمية 
واأكادميية  علمية  اأ�ص�س  على  قائم 
ومبا يتنا�صب مع منظومة املعايري 
الــدولــيــة واملــعــنــيــة مبــجــال حماية 

والقوانني  الأنــظــمــة  الــهــامــة حــول 
الإمارات  دولــة  يف  بالعي�س  املتعلقة 
وقنوات الدعم والتوا�صل وجوانب 
بيئة  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة 
املعرفة  تقييم  بينها  ومـــن  الــعــمــل 
وال�صلوكيات  الثقافية  بــاجلــوانــب 
املعي�صية  والـــظـــروف  الجــتــمــاعــيــة 
ن�صبة  اأن  تــبــني  حــيــث  الـــدولـــة  يف 
اإجـــراء  بــعــد  ال�صحيحة  الإجـــابـــات 
التدريب و�صلت اإىل 88.85 باملئة 
قبل  بــاملــئــة   71.34 كــانــت  بينما 
ن�صبة  ارتفاع  لوحظ  كما  التدريب 
للعمالة  ال�صحيحة  الإجابات  عدد 
القانونية يف  الإقامة  حول جوانب 
للتدريب  خ�صوعهم  بــعــد  الــدولــة 
88.23 باملئة بينما كانت  مبقدار 

قبله 70.93 باملئة.
مبعرفة  يتعلق  فيما  اأنـــه  واأو�ـــصـــح 
الدعم  تـــقـــدمي  لـــقـــنـــوات  الـــعـــمـــال 
والتوا�صل يف الدولة اأظهرت نتائج 
من  باملئة   92.67 اأن  ال�صتبيان 
التدريب  بعد  �صحيحة  الجــابــات 
قبل  بــاملــئــة   82.69 كــانــت  بينما 
معايري  يــخــ�ــس  ومبـــــا  الــــتــــدريــــب 
بيئة  يف  املهنية  وال�صالمة  ال�صحة 
الــعــمــل وقـــــرار حــظــر الــعــمــل وقت 
الجابات  ن�صبة  وزادت  الــظــهــرية 
بهذا  العمال  ومعرفة  ال�صحيحة 
للتدريب  اخلــ�ــصــوع  بــعــد  اجلـــانـــب 
كانت  بعدما  بــاملــائــة   91.44 اىل 
وفيما  قبله  باملئة   79.12 ت�صكل 
باملخالفات  العامل  مبعرفة  يتعلق 
الدولة  يف  ال�صري  واأنظمة  املرورية 
باملئة   91.44 العمال  اأجــاب  فقد 
اجابات �صحيحة بعد التدريب فيما 
ال�صحيحة  الإجـــابـــات  ن�صبة  كــانــت 

قبل التدريب 80.11 باملئة.
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اأخبـار الإمـارات

الإمارات تهدي حديقة ترفيهية لأطفال ال�سنغال 
•• داكار-وام:

افتتحت �صفارة الدولة يف ال�صنغال حديقة ترفيهية مهداة 
من دولة الإمارات لأطفال ال�صنغال .

واأ�ـــصـــرف الــقــائــم بــاأعــمــال �ــصــفــارة الــدولــة لـــدى ال�صنغال 
ال�صيد حممد علي بن عيالن برفقة ال�صيد حممد م�صبح 
احلديقة  تد�صني  على  التا�صريات  مركز  مــن  ال�صام�صي 

و�صط اإحتفال �صعبي وترحيب ر�صمي .
الثقافة  وزيــر  ممثل  بجانب  الفتتاح  مرا�صم  يف  و�ــصــارك 
النه�صة  لتمثال  العام  واملدير  البلدية،  رئي�س  ال�صنغايل، 

الإفريقية - التي اأقيمت حديقة الألعاب على �صاحتها – 
واأعيان املنطقة . واأعرب م�صت�صار وزير الثقافة والإعالم 
امتنان  عــن  كلمته  يف  كـــويل  جــريمــني  �ــصــعــادة  ال�صنغايل 
تعرب  التي  األإمــاراتــيــة  الهدية  على   ال�صنغالية  احلكومة 
والتعاون  ال�صداقة  عــالقــات  خ�صو�صية  عــن  جديد  مــن 
ال�صنغال  بجمهورية  الإمـــارات  دولــة  تربط  التي  املتميزة 
دولة  وعــنــايــة  اهــتــمــام  تعك�س  كما  املــ�ــصــتــويــات.  كــافــة  على 
الإمارات ب�صريحة الأطفال والفئات ال�صعيفة من خالل 
والتن�صئة  الرعاية  متطلبات  توفري  على  دومــا  احلر�س 
الأوملبياد  األعاب  اإىل  اإ�ــصــارة  يف  لهم،  املنا�صبة  الجتماعية 

اخلا�س باأبوظبي. من جانبه، اأكد القائم بالأعمال ال�صّيد 
املبادرة  اأن  احلفل  اأمــام  كلمته  يف  عيالن  بن  علي  حممد 
تندرج يف اإطار مبادرات عام الت�صامح ودعما لقيم ال�صالم 
العامل. كما  ال�صعوب على م�صتوى  واحلــوار والإخــاء بني 
بني  القائمة  الثنائية  العالقات  م�صتوى  الوقت  يف  ثّمن 
 200 م�صاحة  على  احلــديــقــة  وتــقــع  وال�صنغال.  الــدولــة 
اأحد  الإفريقية  النه�صة  متثال  حــرم  داخــل  مــربــع،  مــر 
اأبرز املعامل ال�صياحية بالعا�صمة ال�صنغالية داكار. وت�صم 
ب�صكل خا�س  تنا�صب  التي  الألعاب  جمموعة متنوعة من 

الأطفال ما بني 4 اإىل 12 عاما.

تعزيزا للروح الإن�شانية ومعاين العطاء يف عام الت�شامح

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفي بالعمال مببادرة »رفقا بهم« وتوعيهم ب�ساأن متطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة بحملة »التزم ت�سلم«  
•• اأبوظبي-الفجر:

البلديات  عــمــلــيــات  قــطــاع  اأطــلــق 
الفرعية يف بلدية مدينة اأبوظبي 
مــن خـــالل بــلــديــة مــركــز املدينة 
ا�صتهدف  بهم”  “رفقاً  مـــبـــادرة 
بالعمال  الحــتــفــاء  مــن خــاللــهــا 

ورعايتهم والعناية بهم .
التزام  �صمن  املبادرة  هذه  وتاأتي 
بلدية مدينة اأبوظبي بامل�صوؤولية 
املــجــتــمــعــيــة اجتــــاه جــمــيــع اأفــــراد 
املختلفة،  وبــ�ــصــرائــحــه  املــجــتــمــع 
وتعزيزا للروح الإن�صانية ومعاين 
الــعــطــاء لــعــام الــتــ�ــصــامــح،  حيث 
نفذت بلدية مركز املدينة املبادرة 
املجتمعية الإن�صانية  “رفقا بهم” 
والتي تهدف اإىل تعزيز التوا�صل 
بني جميع اأفراد املجتمع واإدخال 
نفو�س  اإىل  والـــ�ـــصـــرور  الــبــهــجــة 
ال�صيف،  فــ�ــصــل  خــــالل  الــعــمــال 
و�صمن هذا ال�صياق قام فريق من 
يف  املجتمع  واإ�صعاد  خدمات  اإدارة 
بلدية مركز املدينة بزيارة العمال 

قبعات الوقاية واأحزمة ال�صالمة 
والأحذية  املرتفعة،  الأمــاكــن  يف 
والــقــفــازات، وغريها  املــطــاطــيــة، 
من ال�صراطات الأخرى املتعلقة 
العمل،  العمال وظروف  ب�صالمة 
واملعدات والأجهزة التي ت�صتخدم 
يف تنفيذ الأعمال، كالرافعات على 
ومولدات  واملــ�ــصــاعــد،  الــواجــهــات 
الــكــهــربــاء وغــريهــا مــن الأجهزة 
الأخــــرى،  الــ�ــصــروريــة  والأدوات 
جتنب  كــيــفــيــة  اإىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة 
التعر�س  الناجتة عن  الأعــرا�ــس 

للطق�س احلار اأثناء العمل.
و�صمن هــذا الإطــــار قــامــت فرق 
عمل  مواقع  عدة  بزيارة  البلدية 
البناء وتوعية  ل�صركات مقاولت 

اأكر من 100 عامل.
وتوؤكد البلدية باأن هذه احلمالت 
من  للتقليل  م�صتمرة  التوعوية 
بعدم  ال�صركات  واإلـــزام  املخاطر، 
التهاون يف تطبيق جميع معايري 
ال�صحة وال�صالمة للحفاظ على 

�صالمة اجلميع، و�صحتهم .  

يف مواقعهم وتقدمي 300 وجبة 
مكونة من املياه املربدة والع�صائر 
واملـــــاأكـــــولت، وذلــــك تــعــبــريا عن 
جلهودهم  وتــــقــــديــــرا  �ـــصـــكـــرهـــم 
ودورهم البناء يف خدمة املجتمع، 
ودعم متطلبات التنمية والإعمار 

والبناء.

لإ�صعادهم  املتوا�صلة  ومبادراتها 
يف كافة املنا�صبات.

قطاع  نــظــم  اآخــــر  �صعيد  وعــلــى   
عــمــلــيــات الــبــلــديــات الــفــرعــيــة يف 
اأبــوظــبــي متمثال  بــلــديــة مــديــنــة 
املـــديـــنـــة حملة  مـــركـــز  بـــبـــلـــديـــة 
“التزم  �ـــصـــعـــار:  حتـــت  تـــوعـــويـــة 

اأف�صل بيئات العمل لهم.
احلملة  هذه  اأن  البلدية  واأ�صارت 
تاأتي من منطلق �صعيها للحفاظ 
املواقع  الــعــمــال يف  �ــصــالمــة  عــلــى 

الإن�صائية.
اأهمية  اإىل  احلـــمـــلـــة  وهــــدفــــت 
نظام  واللتزام مبتطلبات  الإملــام 

املبادرة  الــعــمــال على  اأثــنــى   وقــد 
مدينة  بلدية  بحر�س  م�صيدين 
من  بهم  الهتمام  على  اأبوظبي 
واملجتمعي،  الإنــ�ــصــاين  اجلــانــب 
ومتابعتها  البلدية  وا�صتمرارية 
يف �صبيل توفري بيئة عمل مثالية 
و�صالمتهم،  �ــصــحــتــهــم  حتــفــظ 

م�صتوى  رفــع  ا�صتهدفت  ت�صلم” 
املواقع  الــعــمــال يف  لـــدى  الــوعــي 
الإن�صائية ب�صاأن متطلبات البيئة 
والـــ�ـــصـــحـــة والـــ�ـــصـــالمـــة، وذلــــك 
العليا  الــــدولــــة  لــقــيــم  جتــ�ــصــيــدا 
حماية  اإىل  بــا�ــصــتــمــرار  الــداعــيــة 
وتوفري  واأمنهم  العمال  �صالمة 

الــبــيــئــة والــ�ــصــحــة والــ�ــصــالمــة يف 
موؤكدة  الن�صائية،  املواقع  جميع 
مهم  املـــعـــايـــري  هــــذه  تــطــبــيــق  اأن 
حياة  �صالمة  على  للحفاظ  جــدا 
الـــعـــمـــال واحلــــــد مــــن احلــــــوادث 
ال�صركات  عــلــى  ــــه  اأن مــو�ــصــحــة   ،
بارتداء  عــمــالــهــا  بـــاإلـــزام  الــقــيــام 

يفاجيء املوظفني اأثناء الدوام 

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يكرم الفائزين بربنامج النجوم
•• راأ�س اخليمة- الفجر:   

كرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة، الفائزين 
العميد  املطبقة، بح�صور   للمقرحات  “ التحفيزية  “ النجوم  برنامج  �صمن 
راأ�س  ب�صرطة  الأداء  وتطوير  الإ�صراتيجية  اإدارة  مدير  القر�صي  حممد  علي 
اخليمة، والرائد في�صل اخلوري رئي�س ق�صم املقرحات مبركز وزارة الداخلية 

لالبتكار، والرائد �صالح البحار مدير فرع ال�صكاوى واملقرحات ب�صرطة راأ�س 
اخليمة، وعدد من �صباط ال�صرطة، وذلك تطبيقاً لإ�صراتيجية وزارة الداخلية، 
الرامية اإىل ت�صجيع وتعزيز روح الإبداع والبتكار، وت�صجيع املوظفني على تبني 
يف  وت�صهم  ال�صرطي،  العمل  تطوير  يف  ت�صب  التي  اجليدة  واملقرحات  الأفكار 
خلق بيئة عمل موؤ�ص�صية تدعم وحتفز املبتكرين واأ�صحاب الأفكار التطويرية.  
واأثناء جولة ميدانية كرم قام قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة ، عددا من الفائزين 

يف مقاِر مكاتبهم اأثناء تاأدية مهام اأعمالهم، تثميناً جلهودهم املخل�صة والطيبة، 
املطبقة،  البتكارية  و  الإبــداعــيــة  املقرحات  اأف�صل  وطــرح  تقدمي  يف  املتمثلة 
اخليمة،  راأ�ــس  �صرطة  عــام  قائد  �صعادة  وحر�س  جهود  بذلك  املكرمني  ليثمن 
على تكرميهم وت�صجيعهم، معتربين نزوله اإىل مكاتبهم دافعاً وحافزاً لهم نحو 
تقدمي املزيد من الأفكار الإبداعية واملقرحات البتكارية النرية والبناءة التي 
ت�صهم يف تطوير بيئة العمل املوؤ�ص�صي، وتعود بالنفع على جميع فئات املجتمع.  و 

اأكد �صعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي، حر�صه على متابعة املبدعني 
وتكرميهم  والبتكارية،  الإبداعية  مقرحاتهم  وتقدير  كثب،  عن  واملبتكرين 
نظري اإ�صهاماتهم املتميزة التي تدعم الأداء ال�صرطي املتطور، وهذا التكرمي ما 
جاء اإل ت�صجيعاً لأ�صحاب القراحات املطبقة التي �صاهمت يف تطوير وحت�صني 
الأداء، وتب�صيط الإجــراءات، مبا يحقق كفاءة وفاعلية الأداء ال�صرطي، و�صعادة 

العاملني و املتعاملني على حد �صواء. 

اخلدمات  مراكز  اأجنزتها  معاملة   96,845
احلكومية »مت« ببلدية منطقة الظفرة

•• الظفرة-الفجر:

اأجنزت مراكز اخلدمات احلكومية 
منطقة  بـــبـــلـــديـــة  مت  املـــتـــكـــامـــلـــة 
معاملة خالل   96،845 الظفرة 
الــربــع الــثــاين مــن الــعــام 2019، 
البلدية  مــــعــــامــــالت  تـــ�ـــصـــمـــنـــت 
والــ�ــصــركــاء ال�ــصــراتــيــجــيــني على 
بواقع  املــنــطــقــة،  مــــدن  مــ�ــصــتــوى 
مدينة  مبــركــز  3،063معاملة 
مبركز  36،955معاملة  زايــــد، 
و20،738معاملة  املرفاأ،  مدينة 
مبــــــــركــــــــز مـــــــديـــــــنـــــــة غــــــيــــــاثــــــي، 
مدينة  مبــركــز  و4،864معاملة 
مبركز  مــعــامــلــة  و7،394  دملـــــا، 
و20،611معاملة  لــيــوا،  مدينة 
و3،220  ال�صلع،  مدينة  مبــركــز 

معاملة مبركز مدينة الروي�س. 
و�ــصــهــدت املـــراكـــز احلــكــومــيــة عدد 
الثاين،  الربع  املبادرات خالل  من 
حــيــث عــقــد مبــركــز مــديــنــة املرفاأ 
املركز  ملـــوظـــفـــي  تـــدريـــبـــيـــة  دورة 
وال�صركاء بعنوان تدريب املدربني، 
الإ�صارة  لغة  بعنوان  عمل  وور�ــصــة 
العليا  زايــد  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
اإىل  بالإ�صافة  الهمم.   لأ�صحــاب 
املركز  �ــصــركــاء  مــع  جل�صة  تنظيم 
مو�صوع  ومــنــاقــ�ــصــة  )املـــوظـــفـــات( 
قـــــراءة مـــن كـــتـــاب، وتــنــظــيــم لقاء 
جماعي  اإفـــطـــار  تخلله  رمــ�ــصــاين 
ثقافية  ومــ�ــصــابــقــات  وحمـــا�ـــصـــرة 

مــتــنــوعــة.  كــمــا �ـــصـــارك املـــركـــز يف 
الــنــ�ــصــائــي الأول  الــظــفــرة  مــلــتــقــى 
التعريف  خالل  من   2019 لعام 
وال�صركاء  )مت(  مــركــز  بــخــدمــات 
وت�صجيل ح�صور امللتقى يف من�صة 
اخلــــدمــــات الـــذكـــيـــة �ـــصـــمـــارت هب 
بهدف حتفيز املتعاملني ل�صتخدام 
املركز  وقــــام  الــرقــمــيــة.  الــقــنــوات 
اأي�صاً بتدريب الطالب املتطوعني 
مـــن  وانـــــــــطـــــــــالقـــــــــاً  واملتدربني.  
لبلدية  الجــتــمــاعــيــة  املــ�ــصــوؤولــيــة 
منطقة الظفرة وم�صاركة املجتمع 
املختلفة،  املــنــا�ــصــبــات  يف  املــحــلــي 
مع  دملــا  مبدينة  مت  مــركــز  احتفل 
من  الن�صف  بليلة  املدار�س  طالب 
رم�صان  ب�صهر  وفرحتهم  �صعبان 
العديد  الفعالية  وتخلل  املــبــارك 
�صعار  الفقرات. كما مت توزيع  من 
عام الت�صامح على موظفي البلدية 

والــ�ــصــركــاء ال�ــصــراتــيــجــيــني، اإىل 
جماعي  اإفــــطــــار  تــنــظــيــم  جـــانـــب 
اأحــــد املــوظــفــني جلهوده  وتــكــرمي 
املبذولة يف العمل.  ومن املبادرات 
قــام مركز مت  الثاين  الربع  خــالل 
خدمات  بتفعيل  الــ�ــصــلــع  مبــديــنــة 
وزارة الربية والتعليم ل�صتخراج 
الدرا�صية  الــ�ــصــهــادات  وتــ�ــصــديــق 
ـــهـــدف تـــوفـــري اجلـــهـــد والـــوقـــت  ب

للطالب.
الظفرة  مــنــطــقــة  بــلــديــة  واأكــــــدت 
اأف�صل  تــــقــــدمي  عـــلـــى  حـــر�ـــصـــهـــا 
اخلدمات لتحقيق ر�صا املتعاملني 
قيادتنا  تــوجــيــهــات  مــن  انــطــالقــاً 
الر�صيدة التي تويل ا�صعاد املجتمع 
توفري  خــالل  من  كبرياً،  اهتماماً 
وتقدميها  اخلــــــدمــــــات  اأفــــ�ــــصــــل 
بـــاجلـــودة والــ�ــصــرعــة الــتــي تر�صي 

وت�صعد اجلميع.

اأمام حمكمة راأ�س اخليمة 

اآ�سيوي ي�سيب زميله بعاهة م�ستدمية ب�سبب وجبة طعام
•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

راأ�س  يف  اجلنايات  حمكمة  عقدت 
اخليمة اأم�س جل�صة نظرت خاللها 
اجلن�صية  مــــن  �ــصــخــ�ــس  ــيــة  قــ�ــص
الآ�صيوية بتهمة العتداء بال�صرب 
على زميله مما ت�صبب له يف اإحداث 

عاهة ج�صدية م�صتدمية .
الق�صية خالل  تــداول  اأعــقــاب  ويف 

ذكــرتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة يف ملف 
فاإن  املحكمة  اإىل  الق�صية  اأحالت  
تفيد  بينهما  املتبادلة  التــهــامــات 
بتبادل ال�صرب وال�صب، مما ت�صبب 
اإحداث عاهة م�صتدمية باملتهم  يف 

الثاين.
اأوراق  بح�صب  الأول  املتهم  وكـــان 
الــقــ�ــصــيــة قــد وجـــه طــعــنــة ب�صكني 
قطع  اإىل  اأدت  الأول  املتهم  يــد  يف 

النظر  اإرجـــــاء  مت  الأمـــ�ـــس  جل�صة 
�صماع  بــغــيــة  اأخــــرى  جلل�صة  فــيــهــا 
املزيد من اإفادات الدعاء والدفوع 
فقد  الق�صية  حيثيات  وبح�صب    .
وقــع العــتــداء  ب�صبب خــالف بني 
اإعداد  ب�صاأن  اجلاين واملجني عليه 
وجــبــة طــعــام داخـــل املــ�ــصــكــن الذي 

يقطنان فيه.
التي  احليثيات  يف  جــاء  وتف�صيال 

ن�صبة عجز  واإحــــداث  يــده  اأربــطــة 
املتهم  وذكــر  له،  م�صتدمية  وعاهة 
املجني عليه  اأن  التحقيقات  خالل 
خارجة  األفاظاً  له  ووجــه  ا�صتفزه 
عــنــد مــعــاتــبــتــه عــلــى اأخـــطـــائـــه يف 
“�صالونة”  طــعــام  وجــبــة  اإعــــــداد 

بطريقة خطاأ.
املتهم  ادعــاءات  املجني عليه  واأنكر 
كما  عليه،  العــتــداء  اأو  با�صتفزازه 

نفى توجيه اأي �صباب له وقال اإنه 
وخــــالل وجـــــوده بــاملــطــبــخ لإعــــداد 
يعنفه  بــــاجلــــاين  فـــوجـــئ  الأكــــــــل 
على خــطــاأ اإعــــداد الأكـــل ثــم يقوم 
اأدت  �صديدة يف يده  بتوجيه طعنه 
اإىل قطع اأربطة واأوتار يده، حيث 
للم�صت�صفى  الــفــور  عــلــى  نقله  مت 
لتلقي العالج وتبني اإ�صابته بعاهة 

م�صتدمية.

جامعة دبي ومركز البتكار العايل ينظمان برناجما �سيفيا 
•• دبي -وام:

تنظم جامعة دبي بالتعاون مع مركز البتكار 
وزارة  رعــايــة  �صيفيا حتــت  بــرنــاجمــا  الــعــايل 
للريا�صة  العامة  والهيئة  والتعليم  الربية 
من  الفرة  خالل  التوايل  على  الثالث  للعام 
املقبل  اأغ�صط�س   22 اإىل  اجلاري  يوليو   20
اىل   5 مــن  العمرية  للفئة  والإنــــاث  لــلــذكــور 
اأن ي�صارك فيه اأكر من  16 �صنة ومن املقرر 

والنا�صئة. الأطفال  من  م�صاركا   150
الأن�صطة  من  عــددا  املخيم  برنامج  ويت�صمن 
ت�صمل جمالت الذكاء الإ�صطناعي والروبوت 
املدين  والدفاع  الإبداعي  والتفكري  والإبتكار 
وال�صباحة  التايكوندو  منها  ريا�صية  واأن�صطة 
الغناء  فـــنـــون  اىل  بـــالإ�ـــصـــافـــة  الـــقـــدم  وكـــــرة 
الزجاج  عــلــى  والـــر�ـــصـــم  الـــزومـــبـــا  ورقـــ�ـــصـــات 
والت�صوير  والــكــهــربــاء  الإ�ــصــعــاف  واأ�ــصــا�ــصــيــات 

زيــارة متحف  اأهمها  زيـــارات  عــدة  اإىل  اإ�صافة 
الحتاد ومدينة الأطفال ودار كبار املواطنني. 
جامعة  رئي�س  الب�صتكي  الدكتورعي�صى  واأكــد 
دبي على دور املوؤ�ص�صات التعليمية واجلامعات 
القادمة  الأجيال  وم�صاعدة  الإبــداع  تعزيز  يف 
على اكت�صاف �صغفهم املهني.. منوها ان جامعة 
واهدافها  ملهمتها  روؤيــتــهــا  منطلق  مــن  دبـــي 
على  حتر�س  والبداعية  والعلمية  الربوية 
التي  املهارات  وتنمية  املختلفة  الأن�صطة  دعم 
للحياة  واإعـــدادهـــم  الــنــ�ــسء  تنمية  يف  ت�صاهم 
اإطــار دورهــا يف خدمة  العملية، وياأتي هذا يف 
اأنور حاميم  املجتمع. من جهته ذكر الدكتور 
اأن  العايل  البتكار  �صلّيم مدير عام مركز  بن 
�صابقة  دورات  من  كجزء  ياأتي  الربنامج  هــذا 
وعلى  الطلبة  مــهــارات  لتنمية  املــركــز  نظمها 
خمتلف امل�صتويات مبا فيها امل�صتوى الريا�صي 
اجلديد  اجليل  ي�صاعد  مما  والفني  والذهني 

وقدرة  بثقة  امل�صتقبل  حتديات  مواجهة  على 
بدنية مميزة. واأ�صار اإىل اأن برنامج هذا العام 
�صيكون متميزا من خالل تنظيمه يف عدد من 

يف  والريا�صية  الرفيهية  واملــراكــز  الأمــاكــن 
وخمتربات  قاعاتها  دبــي  جامعة  تــوفــر  حــني 

الكومبيوتر ومكتبتها للم�صاركني.

�سرطة اأبوظبي تطلق مبادرة  كا�سف الدخان لبيتك اأمان
•• اأبوظبي -وام:

املجتمعي والتدابري الوقائية يف فرة  الوعي  “ لتعزيز  اأمان  لبيتك  الدخان  اأطلقت �صرطة اأبوظبي مبادرة “ كا�صف 
ال�صيف وتر�صيخ ثقافة الأمن وال�صالمة واإ�صعاد املجتمع وذلك �صمن حملة “ �صيف باأمان » .

وقال العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية اإن احلملة تقدم توعية للمجتمع باأهمية 
تركيب اأنظمة ال�صالمة املنزلية و�صيانتها وتثبيتها يف املكان املنا�صب لتجنب خماطر احلريق قبل تطوره. واأو�صــــح 
اأنهـــا تركز التوعية بكا�صف الدخان واأنواعه وجهود �صرطة اأبوظبي يف التوعية حفاظاً على الأرواح وزيادة ثقة ور�صا 
املجـــــتمع وبحث �صبل اإجناح احلملة مع ال�صركاء وحتقيق اأهدافها. واأ�صار اإىل اأن التوعية �صتكون من خالل املجال�س 
كتيبات  وتوزيع  الإعــالم  وو�صائل  الجتماعي  التوا�صل  ومن�صات  الآيل  ال�صراف  اأجهزة  عرب  والتوعية  املجتمعية 
التوعية والر�صائل الن�صية وحما�صرات التوعية و�صا�صات مراكز الت�صوق وال�صينما واأجهزة ال�صراف الآيل. وت�صهد 
والإعالم  املجتمع  اأمــن  قطاع  يف  املجتمعية  ال�صرطة  واإدارة  باأبوظبي  املــدين  للدفاع  العامة  الإدارة  م�صاركة  املبادرة 

الأمني ومركز نظم املعلومات والت�صالت يف قطاع �صوؤون القيادة و�صركاء ا�صراتيجيني.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان - وام: 

والــــدوريــــات  املـــــرور  اإدارة  اأطــلــقــت 
احلملة  فعاليات  عجمان  ب�صرطة 
“�صيف  الثالثة  املــروريــة  الف�صلية 
مروري اآمن” �صمن خطة احلمالت 
املرورية الف�صلية املوحدة للمجل�س 
املــروري الحتــادي بــوزارة الداخلية 
و�صمن الربنامج املروري التوعوي 
هدف  لتحقيق  امل�صتقبل،  ل�صرطة 
ال�صراتيجي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
املتمثل بتعزيز اأمن الطرق، وامياناً 
باأهمية دور التوعية املرورية لكافة 
مع  تتزامن  والتي  املجتمع  �صرائح 

الإجازة ال�صيفية.
و اأو�ــــصــــح املـــقـــدم �ــصــيــف عــبــد اهلل 
املــــــرور  اإدارة  مــــديــــر  ـــي  الـــفـــال�ـــص
والـــــدوريـــــات بــ�ــصــرطــة عــجــمــان اأن 
�صرطة  جلهود  دعــمــاً  تــاأتــي  احلملة 
الطرق  جعل  يف  املتوا�صلة  عجمان 
اأكر اأمناً وتخفي�س ن�صبة احلوادث 
املرورية واأعداد الوفيات والإ�صابات 

ال�صيف،  ف�صل  يف  عنها  الــنــاجــمــة 
ال�صائقني  تـــوعـــيـــة  اإىل  وتــــهــــدف 

الحتياطات  كــافــة  اتــخــاذ  بــاأهــمــيــة 
واإجراء  املــركــبــة،  ب�صالمة  املتعلقة 

ال�صيانة الدورية، واتخاذ التدابري 
الالزمة كفح�س الإطارات والتاأكد 
من جودتها مع دخول ف�صل ال�صيف 
وارتـــفـــاع درجـــــات احلــــــرارة، وعمل 
�صيانة �صاملة لل�صيارة والتاأكد من 
خــلــوهــا مــن الأعـــطـــال الــتــي ميكن 
من  وغريها  القيادة  على  توؤثر  اأن 
القيادة  لتاأمني  الــالزمــة  التدابري 
على الطريق، م�صرياً اإىل اأن احلملة 
ت�صتهدف جميع فئات املجتمع عرب 
كالإذاعة  املختلفة  الإعـــالم  قــنــوات 
وو�صائل  والــ�ــصــحــف  والــتــلــفــزيــون 
اإىل  للو�صول  الجتماعي  التوا�صل 
اأو�ـــصـــع نـــطـــاق ممــكــن لـــدعـــم جناح 

احلملة.
والدوريات  املــرور  اإدارة  ودعا مدير 
بــ�ــصــرطــة عــجــمــان الــ�ــصــائــقــني اإىل 
توخي احليطة واحلذر اأثناء ال�صفر 
بالقوانني  ــــزام  ــــت والل الـــــرب،  عـــرب 
ال�صرعة  جتـــــاوز  وعـــــدم  املــــروريــــة، 
�صيف  لتحقيق  لــلــطــريــق  املـــحـــددة 

اآمن، متمنياً ال�صالمة للجميع.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  الــقــ�ــصــاء يف  دائــــرة  اعــتــمــدت 
الدعاوى  ل�صحف  التفاعلية  النماذج 
املقامة اأمام املحاكم باللغة الفرن�صية 
معرفة  �صهولة  لــالأجــانــب  يتيح  مبــا 
احلقوق  وجميع  التقا�صي  اإجــــراءات 

والواجبات من دون حاجز لغوي.
�صعيد  يو�صف  امل�صت�صار  �صعادة  واأكـــد 
الــــعــــربي، وكـــيـــل دائــــــرة الــقــ�ــصــاء يف 
الفرن�صية  اللغة  اعتماد  اأن  اأبوظبي، 
النماذج  يف  املـــدرجـــة  الــلــغــات  �ــصــمــن 
الــتــفــاعــلــيــة لــ�ــصــحــف الـــــدعـــــاوى يف 
املــحــاكــم، يــاأتــي تــنــفــيــذا لـــروؤيـــة �صمو 
ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب 
�صوؤون  وزيـــر  الــــوزراء  جمل�س  رئي�س 
نحو  الق�صاء،  دائــرة  رئي�س  الرئا�صة 
توفري بيئة ق�صائية حديثة ومتطورة 

ومنفتحة على العامل .
اأن دائرة الق�صاء عرب توفري  واأو�صح 
الفرن�صية  بــالــلــغــة  الــتــقــا�ــصــي  منــــاذج 
تــ�ــصــتــهــدف تــ�ــصــهــيــل الــــو�ــــصــــول اإىل 
ظل  يف  الفرن�صية،  للجالية  الــعــدالــة 
الثقافية  امل�صاريع  من  العديد  وجــود 
ال�صوربون  جــامــعــة  مــثــل  املــ�ــصــركــة 
اإىل  اإ�صافة  اأبوظبي،  اللوفر  ومتحف 
فرن�صية،  مــدر�ــصــة  مـــن  اأكــــر  وجــــود 
وهو ما دعا دائرة الق�صاء اإىل توفري 

كونها  اللغة،  بتلك  التقا�صي  منـــاذج 
اأي�صا اإحدى اللغات الر�صمية املعتمدة 
عامليا ومن اأكر اللغات انت�صارا حول 
الــعــامل . ويــاأتــي الإعـــالن عــن اعتماد 
احتفال  الفرن�صية،  باللغة  الــنــمــاذج 
يوم  الوطني  بيومهم  الفرن�صيني  مع 
البا�صتيل الذي يوافق 14 يوليو، كما 
اأنه يتزامن مع احتفال دولة الإمارات 
بـ “ عام الت�صامح “ يف جو من احلرية، 

وامل�صاواة، والأخوة .
التفاعلية  الــنــمــاذج  اعــتــمــاد  اأن  يــذكــر 
والتظلمات  الــــــدعــــــاوى  لـــ�ـــصـــحـــف 
والــطــلــبــات بــلــغــات عــــدة، يــهــدف اإىل 
تــطــويــر اخلــــدمــــات الــقــ�ــصــائــيــة مبا 

 ،2021 غـــــدا  مــــع خـــطـــة  يــتــمــا�ــصــى 
وتـــوحـــيـــد منــــــاذج املـــحـــكـــمـــة، وزيــــــادة 
�ــصــفــافــيــة اإجــــــــراءات الــتــقــا�ــصــي عرب 
تــوفــري منــــاذج مـــزدوجـــة الــلــغــة وهو 
اإجـــــراءات  فــهــم  لــالأجــانــب  مــا ي�صهل 
القانونية  التوعية  وتوفري  التقا�صي 
للمتقا�صي من خالل منوذج تفاعلي 
لــ�ــصــحــيــفــة الــــدعــــوى مبــــا يــكــفــل له 
الطــــالع عــلــى املــــواد الــقــانــونــيــة ذات 

ال�صلة بالنزاع .
ومتـــــتـــــاز الـــــنـــــمـــــاذج بــــالــــعــــديــــد من 
ال�صكل  حــــيــــث  مــــــن  اخلــــ�ــــصــــائــــ�ــــس 
بت�صميمها  تــتــمــيــز  اإذ  واملـــ�ـــصـــمـــون، 
مت  والــــذي  الع�صر  روح  مــع  املــتــالئــم 

الذاتية  ب�صكل كامل باجلهود  اإجنــازه 
والتعاون  املوؤ�ص�صي  الت�صال  لقطاع 
واعتماد  الــقــ�ــصــاء،  دائــــرة  الــــدويل يف 
مرة  لأول  الإنــفــوجــرافــيــك  اأ�ــصــلــوب 
داخـــل منـــوذج حمكمة، اأمـــا مــن حيث 
ب�صهولة  الــنــمــاذج  فتتميز  املــ�ــصــمــون 
ا�صتخدام م�صطلحات  وعدم  املحتوى 
توفري  عــن  مــعــقــدة، ف�صال  قــانــونــيــة 
ب�صهولة  الـــنـــمـــوذج  تــعــبــئــة  اإمــكــانــيــة 
دون احلاجة  مـــن  الأفــــــراد  قــبــل  مـــن 
عرب  وذلـــك  مبخت�صني،  لال�صتعانة 
تـــقـــدمي لئـــحـــة بــالــطــلــبــات الأكـــــر 
من  املحاكم  اأمــام  و�صيوعا  ا�صتخداما 

واقع الق�صايا الفعلية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

بن مبارك  نهيان  ال�صيخ  اأكد معايل 
اآل نهيان وزير الت�صامح اأن الهتمام 
بــتــعــزيــز قـــيـــم الــتــعــايــ�ــس واحــــــرام 
والت�صامح  الختالف  وقبول  الآخــر 
اأبرز  مــن  واحـــدا  يعد  ال�صباب  لــدى 
املـــهـــام الــرئــيــ�ــصــة اخلــمــ�ــس لـــلـــوزارة، 
هذا  يف  م�صتمرة  جهودا  تبذل  واأنها 
ال�صركاء  كافة  بالتعاون مع  الجتــاه 
الحتادية  املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على 

واملحلية واخلا�صة.
بني  الــتــعــاون  اأن  اإىل  معاليه  واأ�ــصــار 
الربية  ووزارة  الــتــ�ــصــامــح  وزارة 
الت�صامح  قــيــم  تــعــزيــز  يف  والــتــعــلــيــم 
ال�صباب  لــــدى  الــ�ــصــامــل  مبــفــهــومــه 
خالل الإن�صطة ال�صيفية اأمر حيوي 
ال�صيفية  املــخــيــمــات  بــعــد  لــلــغــايــة 
بناء  يف  الأهــــمــــيــــة  بـــالـــغـــة  مــنــ�ــصــة 
�ــصــخــ�ــصــيــة الـــطـــالب الــقــائــمــة على 
الــتــ�ــصــامــح وقـــبـــول الآخـــــر واحــــرام 
متالحم  جمـــتـــمـــع  يف  الخـــــتـــــالف 
املجتمعية  املــ�ــصــوؤولــيــة  قــيــم  وتــعــزيــز 
ال�صراتيجية  الــ�ــصــراكــة  ومتــكــني 
بني قطاعات املجتمع وفئاته ل�صالح 
املــدار�ــس خالل  ال�صباب مــن طــالب 

الإجازة ال�صيفية.
جـــاء ذلـــك عــقــب اإطـــــالق مــعــالــيــه لـ 

“ �ــصــمــن املخيم  الــتــ�ــصــامــح  اأيـــــام   “
ال�صيفي الذي تنظمه وزارة الربية 
والتعليم بالتعاون مع وزارة الت�صامح 
والعني  اخلــيــمــة  راأ�ــــــس  مـــن  كـــل  يف 
ي�صمل  والــذي  وال�صارقة  والفجرية 
وترفيهية  ومعرفية  علمية  بــرامــج 
وور�س عمل مت اإعدادها لتطرح قيم 
ي�صتطيع  جــديــد  باأ�صلوب  الت�صامح 
باأ�صلوب  الـــطـــالب  اإىل  الـــو�ـــصـــول 
ال�صخ�صية  داخلهم  ليحفز  مبتكرة 

املت�صاحمة.
الركيز  اأهــمــيــة  على  معاليه  واأكـــد 
على التنوع يف الأن�صطة بحيث ت�صمل 
والتكنولوجيا  والـــعـــمـــارة  الــفــنــون 
والعلوم الطبيعية التي تفعل قدرات 
الفريق  روح  فيهم  وتنمي  الــطــالب 
التعاون  وتعزيز  الخــتــالف  وقــبــول 
واأفكار  فيما بينهم لتقدمي م�صاريع 

تعزز الت�صامح والتعاي�س.
“ يف  الـــتـــ�ـــصـــامـــح  “ يـــــوم  اإن  وقــــــال 
الــــذي انطلق  الــ�ــصــيــفــيــة  الأنــ�ــصــطــة 
وي�صتمر خالل  اخليمة  براأ�س  اأم�س 
والفجرية  الــعــني  املــقــبــلــة يف  الأيـــــام 
امل�صاركني  اأمــــــام  يــتــيــح  والـــ�ـــصـــارقـــة 
وت�صميمات  األعاب  لبتكار  الفر�صة 
خمتلفة تظهر قيم الت�صامح وتقدم 
للجميع  وتــاريــخــيــا  مــعــرفــيــا  معينا 
على  تــدلــل  الــتــي  الأيـــــدي  كت�صابك 

التعاون بني اجلميع دون تفرقة على 
اأو اجلن�صية  اأو اجلن�س  اللون  اأ�صا�س 
الأهــــرامــــات  وتــ�ــصــمــيــم  الــــديــــن،  اأو 
وت�صميم  احل�صارات،  على  للتعرف 
اجلغرافيا  على  للتعرف  الطائرات 
اإ�صافة اإىل املعار�س الفنية والربامج 
اأن الإقــبــال الكبري  املــنــوعــة، مــوؤكــدا 
“ مع  “ يوم الت�صامح  على فعاليات 
اخليمة  راأ�ـــس  يف  الأوىل  انطالقته 
للمزيد  ودافــعــا  للغاية  مب�صرا  يعد 

الإمارات  �صباب  ل�صالح  اجلهود  من 
الذين هم حماة امل�صتقبل.

ولفت معاليه اإىل اأن �صفات الت�صامح 
وبـــكـــل و�صوح  تــتــجــ�ــصــد  والــتــعــايــ�ــس 
الوالد  واأفـــعـــال  واأقــــــوال  اأعـــمـــال  يف 
اآل  �صلطان  بن  زايــد  ال�صيخ  املوؤ�ص�س 
“ واأقـــوال  ثـــراه  “ طيب اهلل  نهيان 
واأفــعــال قـــادة الــدولــة، رافــعــا اأ�صمى 
اآيــات ال�صكر والحــرام اإىل �صاحب 
اآل  زايـــد  بــن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 

اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
�ــصــاحــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حمــمــد بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�صد 
الـــــوزراء حــاكــم دبي  رئــيــ�ــس جمل�س 
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
اآل نهيان ويل عهد  زايــد  حممد بن 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة 
الأعلى  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــصـــاء  الــ�ــصــيــوخ 
واأ�ـــــصـــــاد معايل  الإمــــــــــــارات.  حـــكـــام 

باجلهود  مــبــارك  بــن  نــهــيــان  ال�صيخ 
الربية  وزارة  تبذلها  التي  الكبرية 
لتنمية قدرات الطلبة وغر�س القيم 
القلب منها  النبيلة يف نفو�صهم ويف 
من  ال�صيفية  الإجــــازة  يف  الت�صامح 
خالل الأن�صطة والربامج، موؤكدا اأن 
الربية  بني  ال�صراتيجي  التعاون 
توعية  اإىل  يــــهــــدف  ـــامـــح،  ـــ�ـــص والـــت
الت�صامح  قـــيـــم  وتـــعـــزيـــز  الــــطــــالب 
لــديــهــم، مــن خـــالل عـــدد كــبــري من 

املبادرت امل�صركة والتي من بينها “ 
ال�صيفية  املخيمات  يف  الت�صامح  يوم 
“ الــتــاآخــي بني  للطلبة” ومــ�ــصــروع 
على  واخلــا�ــصــة  احلكومية  املــدار�ــس 
الت�صامح  وفـــر�ـــصـــان  زايد”،  نـــهـــج 
وغــريهــا مــن الأنــ�ــصــطــة عــلــى مدار 
العام، موؤكدا اعتماد الأفكار املبتكرة 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والـــتـــوا�ـــصـــل بني 
يف  اجلن�صيات  خمتلف  من  الطالب 
التعليمية،  اإطار الربامج والأن�صطة 
ا�صتثمارها  م�صروعات ميكن  لإجناز 

والبناء عليها يف امل�صتقبل.
لدولة  احلكيمة  القيادة  اأن  واأ�صاف 
ال�صباب  �ــصــريــحــة  تــــويل  الإمــــــــارات 
اهتماما خا�صا، وتوفر فر�س الإبداع 
برامج  اأمـــامـــهـــم  وتــتــيــح  اأمـــامـــهـــم، 
الإجنازات  م�صرية  وتفتح  التطوير، 
دائما  وتوجه  للتميز،  تقودهم  التي 
والأن�صطة  الـــربامـــج  كـــل  دعـــم  اإىل 

ال�صبابية.
املزيد  ا�صتقطاب  اإن  معاليه  وقـــال 
من املوهوبني والعمل على رعايتهم، 
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وغر�س 
والعطاء  والــتــطــوع  الــتــ�ــصــامــح  قــيــم 
لتحقيق  نـــفـــو�ـــصـــهـــم،  يف  والـــتـــمـــيـــز 
روح  تعزيز  جانب  اإىل  طموحاتهم، 
التالحم املجتمعي، والتعلم امل�صتمر، 
لتحقيق  لــلــوزارة  رئي�صيا  هدفا  يعد 

الر�صيدة،  لقيادتنا  احلكيمة  الروؤية 
فــ�ــصــال عـــن تــفــعــيــل الــ�ــصــراكــات مع 
واملوؤ�ص�صات  الـــقـــطـــاعـــات  خمــتــلــف 
لهذا  الــ�ــصــامــيــة  الأهـــــداف  ملــا يحقق 
الـــوطـــن ومــ�ــصــتــقــبــلــه، مــثــمــنــا الـــدور 
الإيجابي الذي قام به طالب جامعة 
اأن�صطة  الإ�ــصــراف على  الإمــــارات يف 
يـــوم الــتــ�ــصــامــح ومــ�ــصــاعــدة اخلـــرباء 
املــ�ــصــرفــني عــلــى الأنــ�ــصــطــة كـــافـــة  . 
واأو�ـــصـــح مــعــايل الــ�ــصــيــخ نــهــيــان بن 
يتناولها  التي  الفعاليات  اأن  مبارك، 
حر�س  من  “ تنبع  الت�صامح  “ يوم 
ال�صخ�صية  بناء  الت�صامح على  وزارة 
املت�صاحمة لدى الطالب من خالل 
للتعبري  اأمــامــهــم  الــفــر�ــصــة  اإتـــاحـــة 
الإمكانات  كــل  وتــوفــري  الــــذات،  عــن 
والبتكار،  لالإبداع  اأمامه  والطاقات 
وتــعــمــيــق ثــقــتــهــم بـــقـــدراتـــهـــم، من 
خــــالل خـــــرباء مــتــخــ�ــصــ�ــصــني ومن 
خالل برامج مت ت�صميمها خ�صي�صا 
املــدار�ــس، مــوؤكــدا على ثقته  لطالب 
وطالب  ال�صباب  اإقــبــال  يف  الكاملة 
املدار�س على هذه الربامح وحتقيق 

اأكرب ا�صتفادة ممكنة منها.

•• اأبوظبي-الفجر:

مع  بالتعاون  الوطني  الأر�صيف  نظم 
الإدارة العامة جلمارك اأبوظبي ور�صة 
توعوية بعنوان: “اأ�ص�س اإدارة الوثائق 
القانون  متطلبات  وفـــق  والأر�ــصــيــف 
 2008 لــ�ــصــنــة   7 رقـــــم  الحتــــــــادي 
الــوطــنــي ولئحته  الأر�ــصــيــف  بــ�ــصــاأن 
التنفيذية” وجاءت هذه الور�صة التي 
جلمارك  العامة  الإدارة  مبقر  عقدت 
الأر�صيف  متابعة  اإطــــار  يف  اأبــوظــبــي 
وتطوير  تــنــظــيــم  ملــ�ــصــاريــع  الــوطــنــي 
اأر�صيفات اجلهات احلكومية بالدولة، 
ومتكينها من تطبيق املقايي�س العاملية 
يف جمال التوثيق والأر�صفة، والرتقاء 
بــــــاأداء الأر�ــصــيــفــيــني ومتــكــيــنــهــم من 

والفنية  القيا�صية  التطورات  مواكبة 
والقانونية يف جمال عملهم.

وتــطــرقــت الــور�ــصــة الــتــوعــويــة التي 
ا�ــصــتــمــرت يــومــاً واحــــداً اإىل عـــدد من 

الوثيقة  تــعــريــف  اأهـــمـــهـــا:  املــــحــــاور 
القانون  يف  عليها  املن�صو�س  العامة 

2008 ب�صاأن  7 لعام  الحتــادي رقم 
الأر�ــصــيــف الــوطــنــي، وهــي كــل وثيقة 
احلكومية  اجلـــهـــات  بــاأعــمــال  تــتــعــلــق 
اأو  الـــتـــ�ـــصـــريـــعـــي  املـــــجـــــال  يف  �ـــــصـــــواء 
الق�صائي اأو الإداري اأو غريه، ويعترب 
وثيقة عامة كل ما يــِرُد اإىل اأية جهة 
يف  تدخلها  ت�صجيالت  مــن  حكومية 
تكون  اأو  بعملها،  لرتباطها  وثائقها 

لزمة لت�صيري اأعمالها. 
حياة  دورة  الـــور�ـــصـــة  نــاقــ�ــصــت  كـــمـــا 
لإدارة  متكامل  نظام  واإن�صاء  الوثائق 
الـــوثـــائـــق الـــورقـــيـــة والإلـــكـــرونـــيـــة، 
الوثائق  اإدارة  نظام  عمل  واإجــــراءات 
واملتطلبات  والـــو�ـــصـــيـــطـــة،  اجلــــاريــــة 
الواجب توافرها حلفظ الأر�صيف يف 
عن  بعيداً  عليها  للحفاظ  اآمنة،  بيئة 

الأر�صيف  مرحلة  يف  �صواء  الأخــطــار، 
الو�صيط  الأر�صيف  ومرحلة  اجلــاري 
وفق املعايري العاملية، واأنواع الأخطار 
والـــــــكـــــــوارث الــــتــــي تــــهــــدد الـــوثـــائـــق 
اأن  يجب  التي  الوقائية  والإجــــراءات 

تتبع.
وقد اأ�صاد الأر�صيف الوطني بالهتمام 
العامة  الإدارة  تبديه  الـــذي  الكبري 
اأر�صيفها،  بتنظيم  اأبوظبي  جلمارك 
الأر�صيف  مــوظــفــي  مـــهـــارات  و�ــصــقــل 

فــيــهــا وتــعــزيــز خــرباتــهــم عــلــى �صوء 
الـــتـــ�ـــصـــريـــعـــات املـــعـــتـــمـــدة بـــالـــدولـــة، 
املمار�صات  واأف�صل  العاملية،  واملعايري 
والأر�صيف  الــوثــائــق  اإدارة  يف  املتبعة 

الورقي والإلكروين. 

•• الفجرية -وام:

الــ�ــصــيــخ حمــمــد بــن حــمــد بــن حمــمــد ال�صرقي  تـــراأ�ـــس �صمو 
الفجرية  اأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الفجرية  عهد  ويل 
الجتماع  الأمــــريي  بــالــديــوان  مكتبه  يف  اجلميلة  للفنون 
الدوري لالأكادميية خالل العام 2019 بح�صور علي عبيد 
احلفيتي مدير الأكادميية واأع�صاء جمل�س الأمناء واللجان 
الإجنازات  على  الفجرية  عهد  ويل  �صمو  واطلع  التنفيذية. 

وحتى   2019 الــعــام  بــدايــة  منذ  الأكــادميــيــة  حققتها  التي 
تاريخه، مثنياً على اجلهود التي تقف خالل هذه الإجنازات 

املميزة.
امل�صتجدات  اآخــر  عــن  عر�س  اإىل  العهد،  ويل  �صمو  وا�صتمع 
وم�صاركاتها  وم�صاريعها  الأكــادميــيــة  عمل  بخطط  املتعلقة 
فــيــهــا ومراحل  الــعــمــل  �ــصــري  وتــتــبــع   ،2019 الــعــام  خـــالل 
اإجنـــازهـــا.. ووجـــه �صموه بــبــذل املــزيــد مــن اجلــهــود والعمل 
مبا  لها  املنا�صبة  الإمــكــانــيــات  وتــوفــري  امل�صاريع  اإجنـــاز  على 

ومكانتها  الأكــادميــيــة  ح�صور  ويــعــزز  الإمــــارة،  ب�صمعة  يليق 
الدولة  �صعيد  على  الت�صكيلية  والفنون  املو�صيقي  امل�صهد  يف 
والـــعـــامل الــعــربــي. وتـــقـــدم مــديــر واعــ�ــصــاء جمــلــ�ــس اأمناء 
دعمه  الفجرية على  �صمو ويل عهد  اإىل  بال�صكر  الأكادميية 
الكبري والدائم لالأكادميية.. معاهدين �صموه على موا�صلة 
حتقيق الإجنازات والرتقاء بامل�صاريع اإىل م�صتوى ثقة �صموه 
الزحمي  �صامل  �صعادة  اللقاء  ح�صر  احلكيمة.  وتوجيهاته 

مدير مكتب �صمو ويل عهد الفجرية.

ويل عهد الفجرية يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء 
»اأكادميية الفنون اجلميلة«

بالتعاون بني وزارتي الت�شامح والرتبية

نهيان بن مبارك يطلق »يوم الت�سامح« يف املخيمات ال�سيفية براأ�س اخليمة والعني والفجرية وال�سارقة

الأر�سيف الوطني و»جمارك اأبوظبي« ينظمان ور�سة توعوية يف اأ�س�س اإدارة الوثائق والأر�سيف 

وزير الت�شامح : نطلق عددا من الأن�شطة العلمية واملعرفية املبتكرة لتعزيز التعاي�س لدى الطلبة

»ق�ساء اأبوظبي« تعتمد النماذج التفاعلية 
للدعاوى باللغة الفرن�سية

�سرطة عجمان تطلق احلملة 
الف�سلية » �سيف مروري اآمن «



الثالثاء    16   يوليو    2019  م   -   العـدد  12683  
Tuesday   16   July   2019  -  Issue No   1268306
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اإعــــــــــالن
الحقاف  ال�صـــــادة/موؤ�ص�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للنقليات العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2735530 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد ابراهيم �صلطان العيان الزعابي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف مرمي حممد علي

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
املتقدمة  ال�صـــــادة/الختيارات  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لل�صيانة العامة وخدمات التنظيف
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1558345 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة �صالح عبداهلل حممد بن �صالح ال�صحي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي حممد ح�صن باطوق

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/خمبز �صويت هوم

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2154493 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة فهد حممد احمد خمي�س احلو�صني %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل ربيع فرحان ن�صيب املهري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون داميوند كو�صت 

للحالقة الرجالية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1873691 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة نعيم خان اكرب علي %100
تعديل وكيل خدمات/ا�صافة را�صد نايف را�صد نايف ال�صام�صي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد نايف را�صد نايف ال�صام�صي
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صـــــادة/روح  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الثقة للعقارات وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 2178314  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/املرجتز 

للمقاولت وال�صيانة العامة
رخ�صة رقم:CN 1089456  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�صـــــادة/بال�س  التنمية القت�صادية بان  تعلن دائـــرة 
بو�صطن لعمال الديكور واجلب�س - �صركة ال�صخ�س 

CN 2367564:الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�صة

العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مدر�صة املنرية اخلا�صة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1904131 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة مبارك جريو حممد عمري املن�صوري %100

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف اخلريان لال�صتثمار التجاري ذ.م.م
AL KHIRAN COMMERCIAL INVESTEMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صركة تعليم الوطنية لدارة املن�صاأت التعليمية اخلا�صة ذ.م.م
TAALEEM NATIONAL PRIVATE EDUCATIONAL & FACILITIES MANAGEMENT

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*5 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/مدر�صة املنرية اخلا�صة ذ.م.م
AL MUNEERA PRIVATE SCHOOL LLC

اىل/مدر�صة املنرية اخلا�صة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
AL MUNEERA PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/بنت البادية للمقاولت وال�صيانة العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1140163 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/احمد �صامل خويتم بن غبي�صه الرا�صدي من �صريك اىل مالك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ احمد �صامل خويتم بن غبي�صه الرا�صدي من 50% اىل %100
 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صعيد خويتم �صعيد الرا�صدي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/بنت البادية للمقاولت وال�صيانة العامة
BINT AL BADIYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/بنت البادية للمقاولت وال�صيانة العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
 BINT AL BADIYA CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
العني  اىل  العامري  نعيف  حممد  �صيف  بناية/�صعيد  اليحر  اليحر  العني  عنوان/من  تعديل 

املنطقة ال�صناعية العرا�س 258037 258037 ال�صيد ها�صم �صامل را�صد خمي�س واخرين
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/املركز ال�صرقي الهلي الطبي ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1225990 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/اكاناياكا موديان�صيالجى �صريانى من �صريك اىل مدير

تعديل ن�صب ال�صركاء/ اكاناياكا موديان�صيالجى �صريانى من 49% اىل %0
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اي ام ا�س القاب�صة املحدودة %100 

EMS holdings ltd

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبدالعزيز بالل حممد املهريي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/املركز ال�صرقي الهلي الطبي ذ.م.م

EASTERN ALAHILI MEDICAL CENTER LLC

اىل/املركز ال�صرقي الهلي الطبي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
EASTERN ALAHILI MEDICAL CENTER - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مركز بني يا�س الهلي الطبي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1025272 
تعديل مدير/ا�صافة اكاناياكا موديان�صيالجى �صريانى

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة اي ام ا�س القاب�صة املحدودة %100 
EMS holdings ltd

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف خالد عبدالعزيز بالل حممد املهريي
تعديل راأ�س املال/null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/مركز بني يا�س الهلي الطبي
BANIYAS ALAHLI MEDICAL CENTRE

اىل/مركز بني يا�س الهلي الطبي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
BANIYAS ALAHLI MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/�صيدلية هيلث واي

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2136270 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/�صيدلية هيلث واي

HEALTHWAY PHARMACY

اىل/�صيدلية هيلث واي - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
HEALTHWAY PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
لل�صيانة  كونيك�صن�س  ال�صـــــادة/فاين  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب واملقاولت العامة رخ�صة رقم:2543718 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة null* null اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�صم جتاري من/فاين كونيك�صن�س لل�صيانة واملقاولت العامة
FINE CONNECTIONS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/فاين كونيك�صن�س لل�صيانة واملقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
FINE CONNECTIONS CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
النارية   للدرجات  تامي  �صاند  ال�صـــــادة/ور�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1077152 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�صاحة 1* 6 اىل 1*1

تعديل ا�صم جتاري من/ور�صة �صاند تامي للدرجات النارية
SAND TEAM MOTOR CYCLE WORKSHOP

اىل/امربل كوربري�صن للحداده - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
UMBRELLA CORPORATION SMITHERY - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�صاط/ا�صافة ور�صة حدادة وحلام )2592011.1(
تعديل ن�صاط/ا�صافة �صمكرة املركبات )4520001(

تعديل ن�صاط/ا�صافة دهان ور�س املركبات )4520002(
تعديل ن�صاط/حذف ا�صالح الدراجات النارية )4540103(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مزارع المارات املائية للخ�صار

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1150992 
تعديل مدير/ا�صافة اجمد عمر الكحل

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ار ام بي لدارة ال�صركات اخلا�صة ذ.م.م
r m b companies mangment LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد حممد مهران البلو�صي
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/مزارع المارات املائية للخ�صار

EMIRATES HYDROPONICS FARMS FOR VEGETABLES
اىل/مزارع المارات املائية للخ�صار - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

EMIRATES HYDROPONICS FARMS FOR VEGETABLES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/ار . ام . بي للنقل واملقاولت العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1029025 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ار ام بي لدارة ال�صركات اخلا�صة ذ.م.م

r m b companies mangment LLC

تعديل مدير/ا�صافة تيم �صينور
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف را�صد حممد مهران البلو�صي

تعديل ا�صم جتاري من/ار . ام . بي للنقل واملقاولت العامة
R.M.B GEN CONTRACTING & TRANSPORTING

اىل/ار . ام . بي للنقل واملقاولت العامة - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
R.M.B GEN CONTRACTING & TRANSPORTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعـــالن
الأهلية- خط اخلليج  باأن:ال�صادة/ال�شركة  ال�صناعة  تنمية  تعلن مكتب 

للتجارة العامة )اخلا�شة( املحدودة ذ.م.م 
IN-1000176 :رقم الرخ�صة ال�صناعية

قد ابدوا رغبتهم يف اتخاذ التعديل الآتي:
تعديل ا�صم ال�صركة:

من: ال�شركة الأهلية- خط اخلليج للتجارة العامة )اخلا�شة( املحدودة ذ.م.م
اإىل: �شركة كوكاكول الأهلية للم�شروبات ذ.م.م

لت�صبح الرخ�صة ال�صناعية با�صماء:
�شركة كوكاكول الأهلية للم�شروبات ذ.م.م

وعلى كل من لديه اعرا�س على الجراء املذكور اعاله مراجعة مكتب 
اأ�صبوع من تاريخ ن�صر  اإدارة خدمة امل�صتثمرين خالل  تنمية ال�صناعه- 
الإعالن ، واإل فلن يقبل املكتب اأية اعرا�س بعد انق�صاء مدة الإعالن.

مكتب تنمية ال�شناعة

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

يعلن ال�صادة/عيادات م�صت�صفى يونيفري�صال ذ.م.م امل�صجلة 
بهيئة ال�صحة بقيد رقم )MF4237( ورخ�صة جتاري �صادرة 
من التنمية القت�صادية رقم )CN-1967769( قد قدمنا 
وبناء  من:2019/7/11  اعتبارا  الرخي�س  بطلب:الغاء 

عليه �صوف يتم توقف التعامل مع ال�صركات التاأمني.
فعلى كل من له حق اأو اإعرا�س على هذا الإعالن مراجعة 
اأ�صبوع من تاريخ  ن�صر هذا الإعالن  هيئة ال�صحة خالل 
بعد  دعوى  اأو  اأي حق  م�صوؤولة عن  الهيئة غري  فاإن  واإل 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الإجراءات املطلوبة.
عيادات م�شت�شفى يونيفري�شال ذ.م.م

اإعالن اإلغاء الرتخي�س

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

تعلن �صيدلية الدكتور �صريف مطر امل�صجلة بهيئة ال�صحة 
بقيد رقم )PF 2652( ورخ�صة جتارية �صادرة من دائرة 
تقدمت  قد   CN-1999119 رقم  القت�صادية  التنمية 
بطلب اإلغاء التاأمني وبناء عليه و�صوف يتم الغاء التعامل 

مع �صركات التاأمني اعتبارا من:2019/07/14.
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة 
العالن  ن�صر هذا  تاريخ  ا�صبوع من  ال�صحة خالل  هيئة 
وال فان الهيئة غري م�صئولية عن اي حق او دعوى بعد 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة
�شيدلية دكتور �شريف مطر ذ.م.م

اإعالن اإلغاء تاأمني �سحي

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

�ساك�سون �سويت�س جري- ذ م م 
تعلن الحتاد للمحا�صبة واملراجعة ذ م م- حما�صبون قانونيون- 
العادية  غري  العموميه  اجلمعيه  قرار  مبوجب  انه  ابوظبي 

بتاريخ 2019/07/01 بحل وت�صفية �صركة
 �شاك�شون �شويت�س جري - ذ م م
ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي

CN-1865587 بالرقم
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
امل�صفى املعني هاتف  رقم026349400 فاك�س 026349416 
�س.ب  46765 ابوظبي �صارع ال�صتقالل بناية موزه حممد 
فا�صل املزروعي الطابق )ميزانني1( مكتب رقم )1( واإح�صار 
من  يوم   45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�صتندات 

تاريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

تورينو،  اإيــطــايل من مدينة  وفــد  زار 
دائــــــــــرة الـــــعـــــالقـــــات احلــــكــــومــــيــــة يف 
التعاون  تعزيز  �صبل  لبحث  ال�صارقة، 
القطاعات  بني اجلانبني يف عدد من 
احليوية ذات الهتمام امل�صرك، مثل 

الثقافة وال�صياحة والقت�صاد. 
و�ــــصــــم الــــوفــــد اليـــــطـــــايل كــــــاًل من 
الربوفي�صور �صتيفانو كورنياتي نائب 
رئي�س البحوث يف جامعة البوليتكنيك 
�صتيفانو  والــربوفــيــ�ــصــور  تــوريــنــو،  يف 
البوليتكنيك،  جامعة  مــن  رو�ــصــو  لــو 
العالقات  رئــيــ�ــس  بــيــنــوتــو،  واأجنـــيـــال 
اخلـــارجـــيـــة والــــ�ــــصــــوؤون الـــدولـــيـــة يف 
تــــوريــــنــــو، حيث  مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة مـــتـــاحـــف 
الــــدائــــرة زيـــــارة اإىل كـــل من  نــظــمــت 
هيئة كهرباء ومياه ال�صارقة، وجامعة 
ال�صارقة للح�صارة  ال�صارقة، ومتحف 
الإ�ــــصــــالمــــيــــة.  واطــــلــــع الــــوفــــد على 
املرافق واخلدمات التي تقدمها هيئة 
كهرباء ال�صارقة للمواطنني واملقيمني 
يف الإمارة مبا يلبي احتياجات خطط 
والجتماعية،  القت�صادية  التنمية 
كما تعّرف على برامج جامعة ال�صارقة 
تقدمها  الــتــي  والبحثية  الأكــادميــيــة 
تاأدية دور  التي متكنها من  واملميزات 

ريادي يف البحث والتعليم. 
للح�صارة  ـــارقـــة  الـــ�ـــص مـــتـــحـــف  ويف 
الــوفــد الإيطايل  الإ�ــصــالمــيــة، جتــول 
يف اأروقة وقاعات املتحف التي حتتوي 
الفنية  الأثـــريـــة  الــقــطــع  مــن  الآلف 
والنماذج  الإ�ــصــالمــّيــة  واملــخــطــوطــات 
املــعــمــاريــة فــ�ــصــاًل عـــن الـــعـــديـــد من 
الإجنـــــــــازات والخـــــراعـــــات الـــبـــارزة 
اأنحاء  خمتلف  يف  امل�صلمني  للعلماء 

القا�صمي  ماجد  ال�صيخ  واأكــد  العامل. 
يف  احلكومية  العالقات  دائـــرة  مدير 
جتمع  التي  العالقات  عمق  ال�صارقة 
اإمــــــارة الــ�ــصــارقــة مـــع تــوريــنــو وعـــدد 
مــن املـــدن الإيــطــالــيــة يف الــكــثــري من 
حيوّية  م�صلحة  ت�صكل  التي  املجالت 
العالقات  هــذه  اأن  م�صرياً  للجانبني، 
ال�صمو  �صاحب  روؤيـــة  ترجم  املتينة 
حممد  بــن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ 
القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى حاكم 
اخلربات  وتــبــادل  تعزيز  يف  ال�صارقة 
واملعارف مع املدن التي متتلك جتارب 
اخلدمية  الـــقـــطـــاعـــات  يف  نـــاجـــحـــة 
والقت�صادية الثقافية، ومقاربتها من 
احتياجات ال�صارقة، وتنظيم اللقاءات 
تفاعل  لتعزيز  الــالزمــة  والفعاليات 

اجلهات املحلية مع هذه التجارب.
“زيارة  وقال ال�صيخ ماجد القا�صمي: 
ال�صارقة  اإىل  تــوريــنــو  مــديــنــة  وفــــد 
لي�صت الأوىل بني املدينتني، بل تاأتي 
يف اإطار �صل�صلة من الزيارات املتبادلة 
مدينة  اأن  وخ�صو�صاً  اجلانبني،  بني 
تورينو تعد من املدن ال�صقيقة لإمارة 
على  املدينتان  تعمل  حيث  ال�صارقة، 
يف  بينهما  الــتــوا�ــصــل  جــ�ــصــور  تــعــزيــز 
الثقافية،  ومــنــهــا  املـــجـــالت  خمــتــلــف 
م�صاركة  موؤخراً  ال�صارقة  اختتمت  اإذ 
نــاجــحــة يف مــعــر�ــس تــوريــنــو الـــدويل 
�صيف  حــّلــت  والـــذي   2019 للكتاب 

�صرف على فعالياته«.
الدكتور حميد  الأ�ــصــتــاذ  بـــدوره، قــدم 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�صارقة 
مل�صرية  ا�صتعرا�صاً  الإيــطــايل  للوفد 
جامعة  “تعد  فــيــه:  قـــال  اجلــامــعــة، 

اجلامعات  كــــربيــــات  مــــن  الـــ�ـــصـــارقـــة 
حمـــلـــيـــاً واإقـــلـــيـــمـــيـــاً طـــبـــقـــاً لأحـــــدث 
م�صرياً  العاملية،  الدولية  الت�صنيفات 
 100 اأف�صل  �صمن  نفت  �صُ اأنها  اإىل 
امل�صتوى  عــلــى  وفــتــيــة  نا�صئة  جــامــعــة 
اأنها جامعة عامة �صاملة  العاملي، كما 
وفقاً  الأكادميية،  التخ�ص�صات  لكافة 
لـــروؤيـــة مــوؤ�ــصــ�ــصــهــا ورئــيــ�ــصــهــا �صاحب 
بن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ  ال�صمو 
حممد القا�صمي ع�صو املجل�س الأعلى 
دائماً  ت�صعى  فــاإنــهــا  الــ�ــصــارقــة،  حــاكــم 
وموؤ�ص�صات  هيئات  كافة  خدمة  نحو 
املــجــتــمــع املـــحـــلـــي، مــــن خـــــالل عقد 

اتفاقيات التعاون امل�صرك معها«.
“تقدم  النعيمي:  الــدكــتــور  واأ�ـــصـــاف 
اأكـــادميـــيـــاً  بـــرنـــاجمـــاً   97 اجلـــامـــعـــة 
معتمداً يف خمتلف التخ�ص�صات، من 
برناجماً   53 منها  كلية،   14 خــالل 
لدرجة البكالوريو�س، و29 برناجماً 
برناجماً  و14  املــاجــ�ــصــتــري،  لــدرجــة 
لــدرجــة الـــدكـــتـــوراه، وبــرنــامــج واحد 
حيث  العليا،  الدرا�صات  دبلوم  لدرجة 
يـــزيـــد عـــــدد الــطــلــبــة الــــدرا�ــــصــــني يف 
اجلامعة عن 15 األف طالب وطالبة، 
يف حــني جتــــاوز عـــدد خــريــجــيــهــا 29 

األف خريجا وخريجة حتى الآن«.
واأ�صار اإىل اأن جميع التخ�ص�صات التي 
متطلبات  تــلــبــي  اجلــامــعــة  تــطــرحــهــا 
املجتمع،  واحــتــيــاجــات  العمل  اأ�ــصــواق 
موؤكداً ان البحث العلمي يف اجلامعة 
له اأهمية كبرية حيث اأن�صاأ له عدد من 
البحثية واملجموعات  واملعاهد  املراكز 
التخ�ص�صات  مــن  كــثــري  يف  البحثية 
ول �صيما الطبية والهند�صية والعلوم 

والدرا�صات  والقانونية  الجتماعية 
الإ�صالمية.

الدكتور  �ـــصـــعـــادة  عـــرب  جـــانـــبـــه،  مـــن 
املــهــنــد�ــس را�ـــصـــد الــلــيــم رئــيــ�ــس هيئة 
�صعادته  عــن  ال�صارقة  ومــيــاه  كهرباء 
اأنها ت�صهم يف  اإىل  الزيارة لفتاً  بهذه 
تــبــادل اخلــــربات والأفـــكـــار يف جمال 
الــطــاقــة ورفــــع كــفــاءتــهــا، مـــن خالل 
ا�صتخدام اأحدث التقنيات وفق اأف�صل 
املعايري العاملية يف اجلودة وال�صالمة.

توجيهات  تــعــكــ�ــس  الــهــيــئــة  اأن  وذكــــر 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حمــمــد  بــن 
تنفيذ  الـــ�ـــصـــارقـــة، يف  حـــاكـــم  ـــى  الأعـــل
امل�صاريع اخلدمية التنموية بقطاعات 
الــكــهــربــاء واملـــيـــاه والـــغـــاز مبـــا يرفع 
للمواطنني  احلـــيـــاة  جــــودة  مــ�ــصــتــوى 
اأن  واملــقــيــمــني يف الإمــــــــارة، مــ�ــصــيــفــاً 
الــهــيــئــة تــتــطــلــع لــلــتــعــاون املــثــمــر يف 
واملوؤ�ص�صات  الــهــيــئــات  مـــع  املــ�ــصــتــقــبــل 
ــــعــــامل،  ال والـــبـــحـــثـــيـــة يف  الـــعـــلـــمـــيـــة 
الإيطالية  املــوؤ�ــصــ�ــصــات  ــاً  وخــ�ــصــو�ــص
ملواكبة التطور التكنولوجي يف تقدمي 

خدمات الكهرباء واملاء والغاز.
احلكومية  العالقات  دائـــرة  اأن  يذكر 
تاأ�ص�صت يف عام 2014 بتوجيهات من 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حمــمــد  بــن 
تعزيز  بهدف  ال�صارقة،  حاكم  الأعلى 
ال�صارقة  �صركاء  مع  التعاون  عالقات 
الإمارة  عالقات  وتطوير  الدوليني، 
والقليمية  الـــدولـــيـــة  اجلـــهـــات  مـــع 
الـــدولـــيـــة مـــن خــــالل الــتــنــ�ــصــيــق مع 

اجلهات احلكومية املعنية يف الإمارة.

•• دبي-الفجر: 

بن حميدان  اأحمد حممد  �صعادة  اأكد 
نــائــب مــديــر عـــام ديــــوان �ــصــمــو حاكم 
دبـــــــــي، رئــــيــــ�ــــس جلــــنــــة اإمــــــــــــارة دبــــي 
الوطني الحتادي  املجل�س  لنتخابات 
عــلــى جـــاهـــزيـــة مــقــر الــلــجــنــة لدعم 
وذلك   ،”2019 “الوطني  انتخابات 
يف  اللجنة  ملقر  �صعادته  زيـــارة  خــالل 
مــركــز دبــي الــتــجــاري الــعــاملــي يرافقه 
اأي�صاً  ُعــقــد  حــيــث  الــلــجــنــة،  اأعـــ�ـــصـــاء 
الجتماع الدوري للجنة للوقوف على 
واإجناح  لدعم  النهائية  ال�صتعدادات 

العملية النتخابية يف الإمارة.
وخــــالل الــــزيــــارة، قـــام �ــصــعــادة اأحمد 
تفقدية  بجولة  حــمــيــدان  بــن  حممد 
داخــــل مــقــر الــلــجــنــة، الــتــقــى خاللها 
�ـــصـــرح عن  اإىل  وا�ــصــتــمــع  بــاملــوظــفــني 
املتوفرة  واخلـــــدمـــــات  الإمــــكــــانــــيــــات 
مبــقــر الــلــجــنــة، وحـــث املــوظــفــني على 
للمر�صحني  متميزة  خــدمــات  تقدمي 
اإ�صعادهم،  على  واحلر�س  والناخبني 
موؤكداً اأن اللجنة حتظى بدعم خا�س 
ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  من �صاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
ال�صيخ حمدان بن حممد  اهلل، و�صمو 
اآل مــكــتــوم ويل عــهــد دبي،  را�ــصــد  بــن 

رئي�س املجل�س التنفيذي.
الذي  بامل�صتوى  حــمــيــدان  بــن  واأ�ـــصـــاد 
ظــهــرت عــلــيــه الــلــجــنــة مــن جتهيزات 
اللجنة   مقر  اأن  واأو�صح  وا�صتعدادات، 
قـــد مت جتــهــيــزه يف وقـــت �ــصــابــق وفق 
اخلدمات  تــقــدمي  يف  املــعــايــري  اأعـــلـــى 
والــدعــم الــــالزم لــكــافــة املــ�ــصــاركــني يف 

العمل  مبا�صرة  مت  حيث  النتخابات، 
اللجنة  اإعــــــالن  فــــور  الــلــجــنــة  داخـــــل 
الــوطــنــيــة لــالنــتــخــابــات مـــقـــار جلان 
الرابعة  بــالــدورة  الإمـــــارات اخلــا�ــصــة 
الوطني الحتادي  املجل�س  لنتخابات 

مطلع ال�صهر اجلاري.
 وقال بن حميدان: “ اإن قرار �صاحب 
الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايــــد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برفع 
ن�صبة متثيل املراأة يف املجل�س الوطني 
روؤية  يعك�س   ،50% اإىل  الحتــــادي 
ويعد  امل�صتقبل،  نحو  احلكيمة  �صموه 
التمكني  بــرنــامــج  اأهــــم مـــراحـــل  مـــن 
الـــ�ـــصـــيـــا�ـــصـــي الـــــــذي اأر�ـــــصـــــى قــــواعــــده 
�ــصــمــوه عـــام 2005 بــهــدف دعـــم دور 
الــوطــنــي الحتــــــادي ليكون  املــجــلــ�ــس 
للموؤ�ص�صة  ومــر�ــصــدة  م�صاندة  �صلطة 
اأهداف الربنامج  التنفيذية. وتتجلى 

اأي�صاً يف ن�صر ثقافة امل�صاركة ال�صيا�صية 
الدولة  يف  ال�صيا�صي  الــوعــي  وتــعــزيــز 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف الـــالزمـــة لإعــــداد 
اإ�ـــصـــهـــامـــاً يف حميطه  اأكـــــر  مـــواطـــن 
التاأثري  واأكــر قدرة على  الجتماعي 
يف ق�صايا الوطن وامل�صاهمة يف م�صرية 
مزدهر  م�صتقبل  وا�صت�صراف  التنمية 

لالأجيال احلالية والقادمة«.
واأ�ـــصـــاف بـــن حــمــيــدان قـــائـــاًل: “من 
اأن الــتــجــربــة النــتــخــابــيــة يف  املـــوؤكـــد 
دورتـــهـــا الــرابــعــة هـــذه �ــصــتــكــون اأكر 
مـــراحـــلـــهـــا من  جـــمـــيـــع  يف  نـــ�ـــصـــجـــاً 
الدعم  بف�صل  ال�صابقة  النــتــخــابــات 
الر�صيدة  الــقــيــادة  وحــر�ــس  امل�صتمر 
النتخابية  الـــقـــاعـــدة  تــو�ــصــيــع  عــلــى 
مدرو�صة،  انــتــخــابــيــة  مـــراحـــل  وفــــق 
مراكمة  خـــــــربات  نـــتـــيـــجـــة  جـــــــاءت 
حـــول هـــذه الــتــجــربــة املــتــمــيــزة، وهو 

انتخابي  تــقــدمي منـــوذج  ي�صهم يف  مــا 
وطني رائد يعزز نهج ال�صورى ويتيح 
للم�صاركة يف  املواطنني  اأمام  الفر�صة 
الوطني  املجل�س  يف  ممثليهم  اختيار 
الحتــادي وامل�صاهمة معهم يد بيد يف 
كل  يف  الــدولــة  م�صتقبل  مالمح  ر�صم 

املجالت«.
واأ�صار بن حميدان اإىل اأن جلنة اإمارة 
الوطني  املــجــلــ�ــس  لنـــتـــخـــابـــات  دبـــــي 
الحتادي، �صتحر�س على تقدمي نهج 
جديد يف اإدارة العملية النتخابية من 
الإجـــــراءات  وت�صهيل  اجلــــودة  خـــالل 
وتــــوفــــري اأقــــ�ــــصــــى درجــــــــات الــــراحــــة 
للخروج  والـــنـــاخـــبـــني  لــلــمــر�ــصــحــني 
بالتجربة  تـــلـــيـــق  ــــورة  �ــــص بـــاأفـــ�ـــصـــل 
قواعد  وو�صع  النتخابية  الإماراتية 
را�ــصــخــة لإدارة هـــذا احلـــدث املــهــم يف 

امل�صتقبل.

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن اللجنة الوطنية 
ال�صهر  مطلع  اأعلنت  قد  لالنتخابات 
اجلاري عن مقار واأ�صماء اأع�صاء جلان 
الرابعة  بــالــدورة  الإمـــــارات اخلــا�ــصــة 
الوطني الحتادي  املجل�س  لنتخابات 
مع  التن�صيق  مبــهــام  ت�صطلع  والــتــي 
يتعلق  مـــا  كـــل  يف  النــتــخــابــات  اإدارة 
والإداريــــة  والتقنية  الفنية  بــالأمــور 

املتعلقة ب�صري العملية النتخابية. 

اجتماع دوري
جلنة  عقدت  التفقدية،  الزيارة  عقب 
اإمــارة دبي اجتماعها الــدوري برئا�صة 
بـــن حـــمـــيـــدان رئي�س  اأحـــمـــد  �ـــصـــعـــادة 
اأع�صاء  بح�صور  املــقــر  داخـــل  اللجنة 
الــلــجــنــة. ويف بــدايــة الجــتــمــاع رحب 
وا�صتعر�س  باحل�صور  اللجنة  رئي�س 
جــــــدول اأعــــمــــال الــلــجــنــة واجلــــــدول 

الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، والــــــذي يــو�ــصــح اأهـــم 
ابتداء  النتخابية  العملية  حمطات 
مــن الإعـــــالن عــن فــتــح بـــاب الر�صح 
 ،2019 اأغــ�ــصــطــ�ــس   07 يف  واملـــقـــرر 
وفرة ت�صجيل املر�صحني التي �صتمتد 
من الفرة -18 22 اأغ�صط�س، ومن 
املــراحــل وحتى الإعـــالن عن  ثم كافة 
 13 يف  للفائزين  النهائية  الــقــائــمــة 

اأكتوبر 2019.
وقد ناق�س الجتماع مهام ودور جلنة 
التعليمات  يف  اإلـــيـــه   املــ�ــصــار  الإمــــــارة 
اللجنة  عــــن  الــــ�ــــصــــادرة  الــتــنــفــيــذيــة 
ومقارنتها  لــالنــتــخــابــات،  الــوطــنــيــة 
باخلدمات احلالية املتوفرة واخلدمات 
مراحلة  كل  خــالل  توفريها  املطلوب 
النتخابية  الــعــمــلــيــة  مــــراحــــل  مــــن 
يف  النتخابية  العملية  واإجنــاح  لدعم 

الإمــــــارة. ونــاقــ�ــس الجــتــمــاع اخلطة 
متطلبات  لتوفري  املو�صوعة  الزمنية 
كـــل مــرحــلــة مبـــا فــيــهــا الــتــنــ�ــصــيــق مع 
�صري  جناح  ل�صمان  املخت�صة  اجلهات 

العملية النتخابية.
قد  اللجنة  اأن  اإىل  حميدان  بن  ونــوه 
در�صت واتخذت كافة التدابري الالزمة 
ذات  والت�صهيالت  اخلــدمــات  لتوفري 
املر�صحني  لت�صجيل  العالية  اجلـــودة 
مقر  يف  ـــــح  الـــــر�ـــــص فـــــــــرة  خـــــــــالل 
ادارة  جلــنــة  مــع  وبالتن�صيق  الــلــجــنــة 
باملزيد  املقر  دعم  و�صيتم  النتخابات، 
من التجهيزات الفنية، بالإ�صافة اإىل 
ل�صتقبال  املدربة  الإماراتية  الــكــوادر 
الت�صجيل  عمليات  واإدارة  املر�صحني 
�ــصــروط ومتطلبات  يــتــوافــق مــع  مبــا 

الر�صح. 
ا�صتمارات  اأن  اإىل  الجــتــمــاع  واأ�ـــصـــار 

الـــر�ـــصـــح �ــصــيــتــم تـــوفـــريهـــا  بــعــد اأن 
اإدارة  جلـــنـــة  مـــــن  ا�ـــصـــتـــالمـــهـــا  يـــتـــم 
النتخابات،كما �صيتم توفري اللوحات 
الإر�صادية الالزمة للو�صول اإىل موقع 
مقر اللجنة )قاعة حتا( يف مركز دبي 
خدمة  و�صُتخ�ص�س  العاملي،  التجاري 
املـــواقـــف املــجــانــيــة لــلــ�ــصــيــارات خالل 

فرات الت�صجيل.
ولــلــمــزيــد مــن ال�ــصــتــفــ�ــصــارات، ميكن 
اللجنة يف قاعة  زيــارة مقر  للراغبني 
العاملي،  الــتــجــاري  دبــي  مــركــز  حتا يف 
اللكروين  الربيد  عرب  التوا�صل  اأو 
info@election2019. (
dubai.ae(، اأو من خالل الت�صال 

هاتفياً على )043064746(.
يذكر اأن جلان المارات هي اأحد اأهم 
الوطنية  للجنة  التنفيذية  الأجــهــزة 
لــالنــتــخــابــات والــتــي تــعــمــل عــن كثب 
ت�صيري  يف  النتخابات  اإدارة  جلنة  مع 
املتعلقة  والإداريـــــــــة  الــفــنــيــة  الأمــــــور 
الوطني  املــجــلــ�ــس  انـــتـــخـــابـــات  بــ�ــصــري 
الحتــــادي يف كــل اإمــــــارة.    ومــن اأهم 
مهام جلنة الإمــارة هو ا�صتالم قوائم 
واإ�صعار  النهائية  النتخابية  الهيئات 
ال�صتمارات  وتــوفــري  بــهــا،  الأعــ�ــصــاء 
اخلـــا�ـــصـــة بــالــعــمــلــيــة النــتــخــابــيــة يف 
بلدية  مــع  التن�صيق  اإىل  اإ�صافة  املقر 
الدعاية  اأمــــاكــــن  لــتــحــديــد  الإمــــــــارة 
يكون  كــمــا  للمر�صحني،  النــتــخــابــيــة 
مراكز  مقار  اقــراح  اخت�صا�صها  من 
مع  بالتن�صيق  الإمـــــارة  يف  النــتــخــاب 
وحتديد  النـــتـــخـــابـــات،  اإدارة  جلــنــة 
التي  واللقاءات  الــنــدوات  عقد  اأماكن 
يجريها املر�صحون مع اأع�صاء الهيئات 

النتخابية.

•• ال�شارقة -وام:

وّقعت بلدية ال�صارقة مبقرها الرئي�س اأم�س وثيقة ال�صارقة 
ال�صارقة  اإطــار حر�س بلدية مدينة  مدينة �صحية وذلك يف 
على حتقيق روؤية وتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
حاكم  الأعــلــى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد  بــن  �صلطان 
البا�صمة  الإمــارة  للقاطنني يف  بيئة مثالية  بتوفري  ال�صارقة 

وتقدمي خدمة �صحية ذات جودة وكفاءة عالية.
بلدية  مديرعام  الطريفي  �صامل  ثابت  �صعادة  الوثيقة  وقــع 
ال�صارقة و�صعادة عبد العزيز املهريي رئي�س اللجنة التنفيذية 
بح�صور  ال�صارقة  اإمــــارة  يف  ال�صحية  املـــدن  نــطــاق  لتو�صيع 
اإدارة املختربات  ال�صيخة الدكتورة جنالء علي املعال مديرة 

املركزية يف البلدية.
واأكد �صعادة ثابت �صامل الطريفي اأن اإمارة ال�صارقة نالت لقب 
اأول مدينة �صحية يف ال�صرق الأو�صط عن جدارة وا�صتحقاق 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  يقدمه  الـــذي  الكبري  الــدعــم  بف�صل 
ال�صارقة يف جعل الإمارة بيئة مثالية للعي�س ومدينة �صحية 
البلدية حر�صها على حتقيق  اأكــدت  والــزوار وقد  للقاطنني 
هذه الروؤية من خالل تعهدها باللتزام ببنود وثيقة ال�صارقة 
مدينة �صحية ولتوؤكد دورها الكبري يف جمال ال�صحة العامة 
العاملية �صمن منظومة  املعايري  اأف�صل  تبني  على  وحر�صها 
العامة  ال�صحة  قطاع  بها  يقوم  التي  اجلــهــود  ودعــم  عملها 
ب�صكل  تعمل  البلدية  اأن  اإىل  واأ�ــصــار  املــركــزيــة.  واملــخــتــربات 
من  الإمــــارة  يف  العامة  ال�صحة  منظومة  تعزيز  على  كبري 

خالل اجلهود التي تبذلها يف التفتي�س على املن�صاآت الغذائية 
رقابة  وتفر�س  الفرد  �صحة  عملها  يف  مت�س  التي  واملن�صاآت 
�صديدة عليها مــع اتــخــاذ الإجــــراءات الــالزمــة بحق كــل من 
يتجاوز التعليمات والقوانني املعمول بها لتوفري بيئة �صحية 
كبرية  اأولــويــة  و�صالمته  الإن�صان  �صحة  اأن  باعتبار  مثالية 
لدى الإمارة. من جانبه اأثنى �صعادة عبد العزيز املهريي على 
اجلهود التي يلتم�صها اجلميع للبلدية ودورها يف دعم روؤية 
الإمارة خا�صة يف املجال ال�صحي وحر�صها على توقيع هذه 
اللتزام  على  وتاأكيدها  اأهــداف  من  تت�صمنه  مبا  التفاقية 
بكل ما ورد بها من بنود لتعزيز معايري وحاور برنامج املدن 
يتم  والتي  العاملية  ال�صحة  منظمة  عن  ال�صادرة  ال�صحية 

تطبيقها يف اإمارة ال�صارقة وتنفيذ كل البنود الأخرى.

»البلدية« توقع وثيقة » ال�سارقة مدينة �سحية «

جلنة اإمارة دبي لنتخابات »الوطني 2019« تعلن جاهزيتها وتعقد اجتماعها الدوري يف مقرها الر�سمي

•• دبي-الفجر:

ال�صركاء  املــجــتــمــع  ووقـــايـــة  الــ�ــصــحــة  وزارة  كــّرمــت 
يف  الوطني  ال�صحي  امل�صح  مل�صروع  ال�صراتيجيني 
بــدبــي، يوم  الـــوزارة  اأقامته يف ديـــوان  الــذي  احلفل 
�صعادة  بح�صور   ،2019 يوليو   14 املوافق  الأحــد 
الدكتور ح�صني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�صاعد 
حربي  وعلياء  ال�صحية،  والــعــيــادات  املــراكــز  لقطاع 
مدير مركز الإح�صاء والأبحاث ال�صحية، وممثلني 
عـــن اجلـــهـــات املــ�ــصــاهــمــة والـــداعـــمـــة ملــ�ــصــروع امل�صح 

ال�صحي الوطني.

قائمة ال�شركاء
وتــ�ــصــمــن احلــفــل عــرو�ــصــاً مــرئــيــة خــا�ــصــة بامل�صح 
ك�صفت  التي  الر�صمية  والنتائج  الوطني  ال�صحي 
الإعالمية،  الإحــاطــة  اأثــنــاء  مــوؤخــراً  الــــوزارة  عنها 
مركز  ال�صراتيجيني،  ال�صركاء  لتكرمي  بالإ�صافة 
للتناف�صية  الحتـــاديـــة  والــهــيــئــة  الإحـــ�ـــصـــاء،  دبــــي- 
والقيادات  -اأبوظبي،  الإح�صاء  ومركز  والح�صاء، 
الــعــامــة لــلــ�ــصــرطــة، وهــيــئــة الــ�ــصــحــة بــدبــي، ودائـــرة 
ال�صحة اأبوظبي،  �صركة IQVI، ودائرة الإح�صاء 
لأع�صاء  بالإ�صافة  بال�صارقة،  املجتمعية  والتنمية 

فرق العمل.
ثّمن  الــذي  الــرنــد  ح�صني  د  بكلمة  احلفل  وا�صتهل 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  ال�صركاء  جهود 
واجلهات الداعمة ملبادرات الوزارة، ول�صيما م�صروع 
دور  على  الــ�ــصــوء  و�صلط  الــوطــنــي،  ال�صحي  امل�صح 
�صركاء الوزارة يف تعزيز م�صريتها وتطوير مناحي 
ال�صحية  اخلدمات  اأرقــى  لتوفري  امل�صرك،  العمل 

املتميزة واعتماد اأف�صل املمار�صات العاملية. وذلك يف 
اإطار حتقيق ا�صراتيجية الوزارة نحو تعزيز �صحة 
�صاملة  �صحية  خدمات  تقدمي  خــالل  من  املجتمع 

ومبتكرة بعدالة ومبعايري عاملية.

دعم ال�شركاء ترجمته النتائج املبهرة
وقال �صعادته : “اإننا نحتفي اليوم ب�صركائنا تقديراً 
ملوا�صلة  واأدعــوهــم  بف�صلهم،  واعــرافــاً  جلهودهم 
دعــمــهــم والـــــذي يــرجــم اإىل جنـــاحـــات واإجنـــــازات 
امل�صح  �صعيد  على  مبهرة  نتائج  بتحقيق  اأ�صهمت 
قاعدة  لتحديث  ا�صتهدف  الــذي  الوطني،  ال�صحي 
موؤ�صرات  وقــيــا�ــس  لــلــ�ــصــكــان،  الــ�ــصــحــيــة  الــبــيــانــات 
التخطيط  ا�صراتيجيات  لدعم  ال�صحية،  الأداء 
وال�صيا�صات ال�صحية على م�صتوى الدولة، مبا ي�صهم 
الوطنية2021  الأجــنــدة  م�صتهدفات  حتقيق  يف 

وم�صتهدفات التنمية امل�صتدامة 2030.«
والهيئات  اللجان  وكــفــاءة  بجهود  ح�صني  د  واأ�ــصــاد 
وجميع  الأخـــــرى،  احلــكــومــيــة  واجلـــهـــات  ال�صحية 
الوطني،  ال�صحي  امل�صح  اإجنـــاح  يف  �صاهموا  الــذيــن 
ف�صاًل عن العائالت املواطنة واملقيمة على تعاونهم 
لــتــعــزيــز قــاعــدة البيانات  بــنــجــاح،  املــهــمــة  اإمتــــام  يف 
ال�صحية، الداعمة ل�صناعة القرار و�صن ال�صيا�صات 
ال�صحية، وقيا�س نتائج املبادرات والربامج ال�صحية 
ا�صتجابة  ومـــدى  الـــــوزارة،  وتنفذها  تطلقها  الــتــي 

اأفراد املجتمع وتوقعاتهم امل�صتقبلية.
ــــيــــاء حـــــربـــــي بـــالـــ�ـــصـــركـــاء  بـــــــدورهـــــــا رحـــــبـــــت عــــل
ال�صراتيجيني يف م�صروع امل�صح ال�صحي الوطني، 
موؤكدة اأنه ميثل منوذجاً ناجحاً على تكاتف اجلهود 
والطاقات والكفاءات احلكومية على امل�صتوى املحلي 

والحتادي، بهدف حتديث قاعدة البيانات ال�صحية 
ودعم  ال�صحية،  الأداء  مــوؤ�ــصــرات  لقيا�س  لل�صكان 
ال�صحية  والــ�ــصــيــا�ــصــات  التخطيط  ا�ــصــراتــيــجــيــات 
منهجية  اعتماد  خــالل  مــن  الــدولــة،  م�صتوى  على 
اإح�صاء وطنية وفق اأرقى املعايري العاملية يف اجلودة 

الإح�صائية.

ــة لــلــمــ�ــشــح الــ�ــشــحــي يف  ــي ــاب ــج عـــوائـــد اإي
التخطيط لل�شيا�شات ال�شحية

ا�صتجابة  معدل  بتحقيق  امل�صروع  جنــاح  اإىل  لفتة 
حيث  الــ�ــصــركــاء،  تــعــاون  بف�صل   ،94% بــلــغ  عــــاٍل 
من  متنوعة  جمــمــوعــة  لتغطية  الــنــتــائــج  تو�صلت 
موؤ�صرات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات املتعلقة 
والن�صاط  الغذائي  النظام  ت�صم  والــتــي  بال�صحة. 
البدين والقيا�صات البدنية وال�صكري والكول�صرول 

واأمرا�س القلب والأوعية الدموية والتبغ .
وقالت: “ا�صتطعنا بف�صل تن�صيق اجلهود امل�صركة 
مر�س  انت�صار  ن�صبة  حتديد  الواحد،  الفريق  وروح 
الــ�ــصــكــري ومــ�ــصــتــوى الــر�ــصــا عــن خــدمــات الرعاية 
الطبيعية،  للر�صاعة  املــئــويــة  والن�صبة  ال�صحية، 
وال�صمنة،  املدخنني،  ون�صبة  الكول�صرول،  ارتــفــاع 
املـــوؤ�ـــصـــرات ال�صحية  الــــدم ، وغــريهــا مــن  و�ــصــغــط 

الوطنية«.
وتقدمت بال�صكر والمتنان لل�صركاء ال�صراتيجيني 
واملقيمة  املواطنة  والعائالت  العمل  وجميع طواقم 
على تعاونهم، موؤكدة اأن نتائج م�صروع امل�صح ال�صحي 
الوطني ذات عوائد اإيجابية، ت�صهم يف تطوير عملية 
التخطيط لل�صيا�صات ال�صحية وو�صع برامج �صحية 

ت�صهم بتحقيق جمتمع �صحي �صعيد.

وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع تكرم ال�سركاء 
ال�سرتاتيجيني مل�سروع »امل�سح ال�سحي الوطني«

خالل زيارة نظمتها »عالقات ال�شارقة«  

مدينة تورينو الإيطالية تطلع على جتربة ال�سارقة اخلدمّية والأكادميية 
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مطعم روزانة- ذ م م
لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
 1955008409 برقم   2019/07/04 بتاريخ  العدل  كاتب 
يف اأبوظبي يعلن  امل�صفي/ جاك�صا –حما�صبون قانونيون عن 

حل وت�صفية �صركة:
)مطعم روزانة - ذ م م(

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي
CN-2240322 بالرقم

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لديه  من  فعلى 
امل�صفى املعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 026434603 
رجاء  /ال�صيدة  بناية  حمدان   �صارع  ابوظبي   26389 ب  �س 
واإح�صار   01 رقم  امليزان مكتب  واخرون.  غنيم عبد احلميد 
من  يوما   45 اأق�صاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتية  امل�صتندات 

تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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النجاح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
العدل بتاريخ 2019/06/30 برقم 1903006616 يف اأبوظبي يعلن  

امل�صفي/جاك�صا –حما�صبون قانونيون عن حل وت�صفية �صركة:
 النجاح للمقاولت الكهربائية وامليكانيكية - ذ م م

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي
CN-1407246 بالرقم

فعلى من لديه اأي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�صفى 
املعني هاتف رقم 026434602 فاك�س 6434603 02 �س ب 26389 
احلميد  عبد  غنيم  رجاء  /ال�صيدة  بناية  حمدان   �صارع  ابوظبي 
واخرون. امليزان مكتب رقم 01 واإح�صار امل�صتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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مطعم دي ال�سا�س- ذ م م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 
يعلن   اأبوظبي  يف   1955008410 برقم   2019/07/04 بتاريخ 

امل�صفي/ جاك�صا –حما�صبون قانونيون عن حل وت�صفية �صركة:
 )مطعم دي ال�صا�س - ذ م م(

ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية-ابوظبي
CN-2241130 بالرقم

امل�صفى  اإىل مكتب  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرا�س  فعلى من لديه 
ب  �س   026434603 فاك�س   026434602 رقم  هاتف  املعني 
عبد  غنيم  رجاء  /ال�صيدة  بناية  حمدان   �صارع  ابوظبي   26389
احلميد واخرون. امليزان مكتب رقم 01 واإح�صار امل�صتندات الثبوتية 

وذلك خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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جي اأي للطريان- ذ م م
الدولية-ابوظبي  و�صركاه  غزاله  اأبو  طالل  امل�صفي  يعلن 
من  ال�صادرة  م(  م  ذ   - للطريان  اأي  )جي  �صركة:  ت�صفية  عن 
 CN-2036723 بالرقم  القت�صادية-ابوظبي  التنمية  دائرة 
العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  على  بناء  وذلك 
رقم:  ت�صديق  مبح�صر  اخلارجية  وزارة  لدى  ا�صول  امل�صدق 
مطالبة  اأو  اعرا�س  اأي  لدية  من  فعلى   18047000953
التقدم اإىل مكتب امل�صفى املعني هاتف رقم 026724425 فاك�س 
026723526 �س ب 4295 ابوظبي �صارع الكرا بناية را�صد 
-303( رقم  مكتب  الثالث  الطابق  املن�صوري  خميزن  خمي�س 
304( م�صطحبا معه كافة الأوراق وامل�صتندات الثبوتية وذلك 

خالل مدة اأق�صاها 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/كافترييا 

CN 1871014:ب�صرة خري رخ�صة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/برايتن�س 

CN 2412813:لتلميع ال�صيارات رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/�صالون 

CN 2536424:اليويف للرجال رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/منجرة 

CN 2031998:الريف البي�س رخ�صة رقم
تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية القت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/مطعم كوكري للوجبات 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�صريعة رخ�صة رقم:1103843 

تعديل ا�صم جتاري من/مطعم كوكري للوجبات ال�صريعة

COOKRY RESTAURANT FAST FOOD

اىل/مطعم ريف بريوت

REEF BEIRUT RESTAURANT

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/كافترييا هوانا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�صة رقم:1183062 

تعديل ا�صم جتاري من/كافترييا هوانا

HAWANA CAFETERIA

اىل/كافترييا وايت فالج كرك

WHITE FLAG KARAK CAFETERIA

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإلغاء اعالن �شابق
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بخ�صو�س الرخ�صة 
رقم:CN 1106240  بال�صم التجاري �صركة حممد 
تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  العامة  للمقاولت  ظاهر 

الرخ�صة واعادة الو�صع كما كان عليه �صابقا
العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�صبوع  خالل  القت�صادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من 
م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة 

حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�صادية بان ال�صـــــادة/�صيدلية مركز العني لالأخ�صاب ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1994557 

تعديل ال�صركاء ن�صب ال�صركاء

مطبعة المل ذ.م.م ALAMAL PRINTING  PRESS LLC من 1% اىل %5

 تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

FAZAA GROUP LLC ا�صافة جمموعة فزعة ذ.م.م

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف جمموعة اخل�صخ�صه لتنمية املوارد ذ.م.م 

PRIVATIZATION GROUP Resources Development LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�صادية 

خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16 

اإعــــــــــالن
العاملية  ال�صـــــادة/املدر�صة  بان  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

الهندية الدولية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1489836 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة لينك�س فورمي�صن �صبي�صل�صت للو�صاطة التجارية ذ.م.م

LINKS FORMATION SPECLIALISTS COMMERCIAL BROKERS LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف خليفه احمد �صعيد حم�صن احلوقاين

دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  القت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• ال�شارقة -وام:

را�صد  املهند�س  الــدكــتــور  �صعادة  وقــع 
عبيد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
مت�صامح  املــلــيــون  “وثيقة  الــ�ــصــارقــة 
للثقافة  زايـــد  دار  اأطلقتها  الــتــي   “
“عام  فعاليات  مع  تزامنا  الإ�صالمية 
الــتــ�ــصــامــح«. جــــاء ذلــــك خــــالل لقاء 
للثقافة  زايـــد  دار  مــن  لــوفــد  �صعادته 
املليون  بوثيقة  للتعريف  الإ�صالمية 
مــتــ�ــصــامــح حــيــث قــــام بــالــتــ�ــصــجــيــل يف 
الوثيقة التي تتبنى ر�صالة “اأن يكون 
ومــع من  نف�صه  مــع  الــفــرد مت�صاحما 
الت�صامح  لأن يف  ومع جمتمعه  حوله 
الكبري  بالزخم  �صعادته  واأ�صاد  حياة«. 
والتفاعل املتوا�صل من قبل موؤ�ص�صات 
واأفراد جمتمع دولة المارات مع عام 
الت�صامح.. وقال ان ردود الأفعال التي 
بكافة  املجتمع  من  جميعا  �صاهدناها 
على  والــفــرديــة  الر�صمية  امل�صتويات 
اإعالن �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 

للت�صامح هو  2019 عاما  اهلل” عام 
الذي مييز  التالحم  دليل على مدى 
وبني  الر�صيدة  القيادة  بــني  العالقة 
�صعادة  واأعلن  الأوفــيــاء.  الوطن  اأبناء 
الـــدكـــتـــور املــهــنــد�ــس را�ـــصـــد الــلــيــم اأن 
ا�صتعداد  على  ال�صارقة  ومياه  كهرباء 
لــتــقــدمي كــافــة اأنـــــواع الــدعــم لإجناح 

املـــــبـــــادرة حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن حتقيق 
زايد  دار  حددتها  التي  اأهدافها  كافة 
قال  جانبه  من  الإ�صالمية.  للثقافة 
علي الــعــلــوي مــديــر فــرع اأبــوظــبــي يف 
اأن الدار  دار زايد للثقافة الإ�صالمية 
مت�صامح”  املــلــيــون  “وثيقة  اأطــلــقــت 
اأبوظبي  مـــعـــر�ـــس  فـــعـــالـــيـــات  خـــــالل 

للكتاب يف اأبريل املا�صي بهدف حتقيق 
الريادة يف ا�صتدامة الت�صامح لفتا اىل 
اإقبال  التي لقت  الوثيقة  اطــالق  ان 
وا�صعا جــاء يف اإطــار مــبــادرات متعددة 
م�صروعها  �ــصــمــن  ـــــــدار  ال تــتــبــنــاهــا 
لتحقيق  �صعيا  الت�صامح”  “اإمارات 
العام  ت�صمية هذا  املن�صود من  الهدف 

لتطلعات  وجتــ�ــصــيــدا  الــتــ�ــصــامــح  عــــام 
وتــوجــهــات قــيــادتــنــا الــر�ــصــيــدة لغر�س 
وتعزيز قيمة الت�صامح لدى اجلمهور 
عبارة  املبادرة  اإن  واأ�صاف  امل�صتهدف. 
عن من�صة اإلكرونية ت�صمى بـ “وثيقة 
حتقيق  اإىل  ت�صعى  مت�صامح”  املليون 
الت�صامح  ا�ــصــتــدامــة  يف  ريــاديــة  قيمة 
امل�صتهدف  دعــوة اجلمهور  من خــالل 
عليها  والعمل  الت�صامح  ثقافة  لتبني 
يكون  بــاأن  وتعهده  م�صاركته  مبجرد 
مو�صحا  مبجتمعه..  مت�صامح  فـــرد 
خالل  من  يتم  باملن�صة  الت�صجيل  اأن 
www. الإلــــــــكــــــــروين  الــــــرابــــــط 
tolerancecovenant .
فور  فيها  امل�صارك  ويح�صل   com
تر�صل  م�صاركة  �صهادة  على  م�صاركته 
لــه عــرب الــربيــد الإلـــكـــروين. ح�صر 
ق�صم  رئي�س  املــرزوقــي  حممد  الــلــقــاء 
اخلدمات امل�صاندة يف دار زايد للثقافة 
و�صيخة  عــجــمــان  بــفــرع  الإ�ــصــالمــيــة 
الــكــربــي �صابط عــالقــات عــامــة بفرع 

عجمان.

•• عجمان-وام:

الطبية  خليفة  ال�صيخ  مدينة  د�صنت 
الفح�س  مـــركـــز  عــجــمــان  اإمــــــارة  يف 

الطبي ال�صامل “لئق« .
“ لئق” اخلــدمــات الالزمة  ويــقــدم 
مع  الإقامة  على  واحل�صول  لإ�صدار 
خف�س املدة الزمنية الالزمة لإ�صدار 
 50 بن�صبة  الإقــامــة  على  واحل�صول 
باملئة وذلـــك مــن خــالل الــتــعــاون مع 
املجتمع”  ووقــــايــــة  الــ�ــصــحــة  وزارة 
واجلن�صية  للهوية  الإمــــارات  وهيئة 
و�صوؤون  لــالإقــامــة  الــعــامــة  والإدارة 
الت�صالت  تنظيم  وهيئة  الأجــانــب 

ووزارة املالية، و�صركات خا�صة.
ال�صمري،  ــــورة  ن الـــدكـــتـــورة  وذكـــــرت 
الــطــبــيــة يف مركز  مــديــر اخلـــدمـــات 
املركز  جتهيز  مت  قــد  اأنـــه  “لئق” 
والتقنيات  واملــعــدات  الأجــهــزة  بكافة 
خدمات  لتقدمي  احلديثة  املخربية 
فحو�صات  لطالبي  و�صريعة  دقيقة 
املركز  ي�صم  حــيــث  الطبية  الــلــيــاقــة 

النتائج  لـــتـــحـــلـــيـــل  جــــهــــاز  اأحـــــــــدث 
يف  عــيــنــة   200 ا�ــصــتــيــعــاب  ي�صتطيع 
ال�صاعة وبدقة نتائج عالية جداً، كما 
يعتمد ق�صم الأ�صعة يف املركز خدمات 
الذكاء ال�صطناعي، وذلك يف حالت 
ال�صدرية،  الأمـــــرا�ـــــس  تــ�ــصــخــيــ�ــس 
احل�صول  يف  وال�صرعة  الدقة  لزيادة 
عــلــى الــنــتــائــج، والــــذي يــعــد اآخــــر ما 
تو�صل اإليه العلم من تقنيات، بحيث 
حرارية  خريطة  اإ�ــصــدار  على  يعمل 

للمناطق امل�صابة يف ال�صدر واجلهاز 
اأ�صعة  �ــصــور  جميع  وفـــرز  التنف�صي 
قواعد  ح�صب  وت�صنيفها  املتعاملني، 
وحتديد  وحمــــددة،  دقيقة  ومــعــايــري 
�صور الأ�صعة للحالت املر�صية بدقة 

فائقة، ومن ثم عزلها.
هيئة  مع  اإلكرونياً  املركز  ويرتبط 
والإدارة  واجلن�صية  للهوية  الإمــارات 
الأجانب  و�ـــصـــوؤون  لــالإقــامــة  الــعــامــة 
مــا يــعــزز دقـــه و�ــصــرعــه نــقــل النتائج 
العالقة  الهيئات احلكومية ذات  بني 
للعميل.. كما  املعاملة  اإجناز  و�صرعه 
يتوافق  ان  املــركــز  ت�صميم  يف  روعـــي 
يقوم  الــتــي  الإجـــــــراءات  �صل�صله  مــع 
الإقامة،  على  للح�صول  العمالء  بها 
املـــركـــز عــلــى مكاتب  حــيــث يــحــتــوي 
الطباعة جلميع اخلدمات احلكومية 
للهوية  الإمــــــــارات  لــهــيــئــة  ومــكــاتــب 
الطبي  الفح�س  مركز  و  واجلن�صية 
لالإقامة  الــعــامــة  الإدارة  ومــكــاتــب 

و�صوؤون الأجانب حتت �صقف واحد.
و اأو�صحت ال�صمري اأن املركز يت�صمن 

للن�صاء  واأخــــــرى  لــلــرجــال  اأقــ�ــصــامــاً 
اللياقة  فحو�صات  ولأجـــراء  للهوية 
مداخل  خــ�ــصــ�ــصــت  فــيــمــا  الــطــبــيــة 
والفئات  لــلــعــمــال  انــتــظــار  واأمــــاكــــن 

الأخرى.
ويــقــدم املــركــز خــدمــاتــه مــن ال�صاعة 
يف  اأيام   6 م�صاًء   7 لغاية  �صباحا   7
الأ�صبوع “من ال�صبت اإىل اخلمي�س” 
على  العميل  حــ�ــصــول  بــهــدف  وذلـــك 
يتنا�صب  الــــــذي  بـــالـــوقـــت  اخلــــدمــــة 
ال�صخ�صية،  وظروفه  عمله  وطبيعة 
كما اأنه باإمكان املراجع احل�صول على 
فقط  �صاعات  خالل  الفح�س  نتيجة 
“م�صتعجل”  خـــدمـــات  خــــالل  مـــن 
واأ�صافت  ال�صخ�صيات  كبار  وخدمات 
ال�صمري ان املركز يوفر اي�صاً قاعات 
النتظار املريحة وجمل�س لكبار الزوار 
وتوفري اخلدمات امل�صاندة كالطباعة 
مواقف  وتوفري  املعامالت  وتخلي�س 
الــعــمــالء وخدمات  لــ�ــصــيــارات  كــافــيــة 
هذه  اأن  اإىل  “م�صرية  فــاي  “الواي 
املركز حر�صا منه  اخلدمات يوفرها 

على تقدمي خدمات عاجلة ومتميزة 
للمتعاملني، وملواكبة التطور املت�صارع 
واملتنامي لإمــارة عجمان يف خمتلف 
املتعاملني  ان  اىل  ونوهت  امليادين.. 
الطبي  الفح�س  اجـــراء  ي�صتطيعون 
معامالت  واإجــــراء  ال�صحية  للياقة 
القامة  عــلــى  واحلـــ�ـــصـــول  الـــهـــويـــة 
مبكان واحــد وبيوم واحــد مع خدمة 
بهدف  ذلــــــك  الـــ�ـــصـــخـــ�ـــصـــيـــات  كــــبــــار 
والتخفيف  املتعاملني  على  الت�صهيل 

عنهم والإ�صراع يف ا�صتخراج الوثائق 
ماأمون  وذكـــــر  يــحــتــاجــونــهــا.  الـــتـــي 
العزام، مدير اخلدمات غري الطبية 
تد�صني مركز” لئق”  اأن  املــركــز،  يف 
يعد ثمرة تعاون بني “مدينة ال�صيخ 
وزارة  عــجــمــان،  يف  الطبية”  خليفة 
وهيئة  املجتمع”  ووقـــايـــة  الــ�ــصــحــة 
والإدارة  واجلن�صية  للهوية  الإمــارات 
الأجانب  و�ـــصـــوؤون  لــالإقــامــة  الــعــامــة 
ووزارة  التـــ�ـــصـــالت  تــنــظــيــم  وهــيــئــة 

املالية، و�صركات خا�صه.
ال�صتيعابية  الــطــاقــة  اأن  اإىل  واأ�ــصــار 
األــف متعامل   90 اإىل  ت�صل  للمركز 
�ــصــنــويــاً، ويـــقـــدم اخلــــدمــــات لإمـــــارة 
عجمان والإمــــارات الأخـــرى كــون اأن 
الأنظمة الإلكرونية باملركز ترتبط 
مـــع كــافــة الــهــيــئــات احلــكــومــيــة ذات 
الــدولــة... انــحــاء  جميع  يف  العالقة 

املتعاملني  بــاإمــكــان  ـــات  ب اأن  مــنــوهــا 
احلــ�ــصــول عــلــى الــنــتــيــجــة خــــالل 4 
�صاعات فقط، من خالل خدمات كبار 

ال�صخ�صيات وخدمة م�صتعجل.

•• العني -وام: 

افتتح �صعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
مــــديــــر عـــــام مــــوا�ــــصــــالت الإمـــــــــارات 
نائب  الظاهري  عبيد  مطر  والعقيد 
ال�صائقني  تــرخــيــ�ــس  مــديــريــة  مــديــر 
اأبــوظــبــي مركز  والآلـــيـــات يف �ــصــرطــة 
يف  الثقيلة  للمركبات  الفني  الفح�س 
وذلك  الــعــني  مبدينة  الــ�ــصــاد  منطقة 
يف اإطار خطة حتديث وتطوير مراكز 
تــقــدمي اخلــدمــة يف خمــتــلــف مناطق 

الدولة .
ويقع املركز اجلديد على م�صاحة تبلغ 
21 األف مر مربع ويتكون من طابق 
اأر�صي ي�صم مركزا لإ�صعاد املتعاملني 
الــتــاأمــني ومرافق  لــ�ــصــركــات  ومــكــاتــب 
م�صلى  ت�صمل  لــلــمــراجــعــني  خــدمــيــة 
ومواقف  مـــيـــاه  ودورات  وكــافــتــرييــا 

الفح�س  مــ�ــصــار  جــانــب  اإىل  خــارجــيــة 
يومي  ب�صكل  ي�صتوعب  الـــذي  الفني 
100 مركبة، وقد جرى لدى ت�صميم 
متطلبات  تــطــبــيــق  املــــركــــز  واإنــــ�ــــصــــاء 

ال�صتدامة واملباين اخل�صراء.
عامر  املـــهـــنـــد�ـــس  الفــــتــــتــــاح  حـــ�ـــصـــر 
لدائرة  التنفيذي  املــديــر  الــهــرمــودي 
اأحمد  وحمـــمـــد  الــفــنــيــة  اخلــــدمــــات 

الربيكي مدير مراكز فح�س املركبات 
والعقيد حممد �صعيد ال�صام�صي مدير 
يف  والآليات  ال�صائقني  ترخي�س  اإدارة 
العني والرائد حمدان املطرو�صي اإىل 

باملتعاملني  الــعــنــايــة  مــوظــفــي  جــانــب 
التابعة  الور�س  العاملني يف  والفنيني 

للمركز.
واأكــــد �ــصــعــادة حمــمــد اجلــرمــن مدير 
اأن تد�صني  عــام مــوا�ــصــالت الإمــــارات 
املتعاملني  اإ�ــــصــــعــــاد  خــــدمــــة  مــــركــــز 
الــفــنــي يف منطقة  الــفــحــ�ــس  مبــركــز 
اأبوظبي  �صرطة  مــع  بالتعاون  ال�صاد 
الهادفة  ال�صراتيجية  �صمن  يــاأتــي 
تــقــدمي اخلــدمــة يف  ن�صر مــراكــز  اإىل 
بــهــدف اخت�صار  الـــدولـــة  كــل مــنــاطــق 
من  املتعاملني  على  والوقت  امل�صافات 
و�صائقيها  الــثــقــيــلــة  املــركــبــات  مـــالك 
الت�صجيل  خـــدمـــات  اإجنـــــاز  وتــ�ــصــهــيــل 
وجتـــديـــد الــرخــيــ�ــس وغـــريهـــا من 
اخلــــدمــــات يف مـــراكـــز الــفــحــ�ــس مبا 
وتوافقا  متيزا  اأكــر  خدمات  يجعلها 
العاملية  واملعايري  املمار�صات  اأرقــى  مع 

املعتمدة وحتقق الر�صا وال�صعادة لدى 
ال�صركاء واملتعاملني.

مــن جــانــبــه اأكـــد الــعــقــيــد مــطــر عبيد 
مديرية  مــــديــــر  نــــائــــب  الــــظــــاهــــري 
ب�صرطة  والآليات  ال�صائقني  ترخي�س 
اأبوظبي الهتمام الذي توليه �صرطة 

متميزة  خـــدمـــات  لــتــقــدمي  اأبـــوظـــبـــي 
للمتعاملني على قدر عال من اجلودة 

يف مراكز الفح�س الفني للمركبات.
واأثنى على ال�صراكة ال�صراتيجية مع 
موؤ�ص�صة موا�صالت الإمارات للو�صول 
اأنواع اخلدمة وفقا لأف�صل  اأرقى  اإىل 

تطلعات  يلبي  مبا  العاملية  املمار�صات 
خدمة  تقدمي  خــالل  من  املتعاملني، 
للمركبات  الــفــنــي  للفح�س  مــتــمــيــزة 
ال�صالمة  لتوفري  �صروريا  يعد  الــذي 

املرورية مل�صتخدمي الطريق كافة.

•• الفجرية-الفجر:

 يوا�صل مهرجان قّيظ يف الفجرية الذي تنظمه جمعية الفجرية 
مناطق   خمتلف  يف  ال�صيفية  فعالياته  الثقافية  الجــتــمــاعــيــة 
بالتعاون  للجمعية  التابع  الطفل  جمل�س  نظم  حيث  الإمــــارة، 
مــع مــركــز الــفــجــرية لــلــمــغــامــرات، عـــدداً مــن الأنــ�ــصــطــة املتنوعة 
واإبداعات  وفقرات م�صرحية،  تعليمية،  ور�س  ت�صمنت  لالأطفال، 
لالأطفال،  واألــعــاب  ومغامرات  اإمــاراتــيــة،  �صعبية  ورق�صات  فنية 

وذلك يف حديقة الفجرية للمغامرات.
ويف ال�صياق ذاته، نظم جمل�س الطفل يف مقره بالفجرية، ور�صاً 
اإعادة  يف  ور�ــس  جانب  اإىل  والت�صوير،  لــلــقــراءة  وجل�صات  فنية، 

التدوير و�صناعة العطور، واأخرى عن الأعمال اليدوية واملاأكولت 
ال�صحية مب�صاركة فريق �صواعد زايد التطوعي.

واأو�صحت موزة اليماحي مديرة الربامج والأن�صطة يف اجلمعية 
املجتمع  فئات  تتنا�صب مع جميع  الفجرية،  فعاليات قيظ يف  اأن 
مبجموعة  للجمعية  التابع  الطفل  جمل�س  يقوم  اإذ  الإمــاراتــي، 
من الأن�صطة لالأطفال يف الفرتني ال�صباحية وامل�صائية ت�صمل 
فعاليات  الثقايف  الفجرية  مقهى  ينظم  كما  متنوعة،  فعاليات 
تدريبية يقدمها  دورات وحما�صرات وور�س  ثقافية متعددة من 
كالور�صة  وخارجها  الدولة  من  واملبدعني  الكتاب  من  جمموعة 
بعنوان  زايــد  عبداهلل  ال�صعودي  الكاتب  يقدمها  التي  التدريبية 
 22 من  الفرة  خالل  الإبداعية”  الكتابة  يف  مبدعة  “اأقالم 

بالتعاون مع جامعة الفجرية. كما تقام  24 يوليو اجلاري  اإىل 
اليابانية  اللغة  وتعلم  البتكار  جمــالت  يف  الــور�ــس  مــن  العديد 
مركز  ي�صت�صيفها  للجمعية  التابعة   2071 من�صة  خــالل  من 
�صباب الفجرية، ف�صاًل عن ندوة �صعرية بعنوان “جارة ال�صم�س” 
ينظمها بيت ال�صعر يف الفجرية يف الثالث والع�صرين من ال�صهر 

اجلاري مبقر اجلمعية. 
واأكدت اليماحي اأن الهدف من هذه الربامج ن�صر الوعي واملعرفة 
اإبداعاتهم  واإبـــراز  املواهب  تبني  عن  ف�صاًل  املجتمع،  اأفــراد  بني 
مبختلف الطرق، م�صرية اإىل اأن اجلمعية تعتمد يف كافة الن�صاطات 
واملبادرات والور�س على جمموعة كفوءة من املدربني واملتطوعني 

وامل�صرفني ذوي اخلربات الطويلة يف خمتلف املجالت.

»قّيظ يف الفجرية«.. ين�سر الوعي واملعرفة بني اأفراد املجتمع

مدينة خليفة الطبية يف عجمان تد�سن مركز الفح�س الطبي ال�سامل»لئق«

افتتاح مركز الفح�س الفني للمركبات الثقيلة يف منطقة ال�ساد بالعني

•• اأبوظبي-الفجر:

قــام وفــد مــن هيئة الــهــالل الأحمر 
العقابية  املــوؤ�ــصــ�ــصــة  اإدارة  بــــزيــــارة 
مبديرية   ، -الــوثــبــة  وال�ــصــالحــيــة 
املوؤ�ص�صات العقابية والإ�صالحية، يف 
قطاع اأمن املجتمع، ب�صرطة اأبوظبي، 
قلوبنا”  يف  “اأنتم  مـــبـــادرة  �ــصــمــن 
النف�صي  الـــدعـــم  الـــوفـــد  قـــدم  حــيــث 
الطالبات  الــنــزيــالت  مــن  ملجموعة 
وحتفيزهن  الــعــلــيــا  الــتــقــنــيــة  بكلية 
على الدرا�صة والتميز، ووزع  عليهن 
الــهــدايــا  .  واأعــــرب املــقــدم، مبارك 
اإدارة  حــمــد املــحــرمــي، نــائــب مــديــر 
وال�ــصــالحــيــة- العقابية  املــوؤ�ــصــ�ــصــة 

الوفد،  ا�ــصــتــقــبــالــه  خــــالل  الـــوثـــبـــة 
�ــصــكــره وتـــقـــديـــره لهيئة  بـــالـــغ  عـــن 
الهالل الأحــمــر الإمــاراتــي،  موؤكدا 
مــن منطلق  يــاأتــي  الــهــيــئــة  دعـــم  اأن 
الــــــذي  تقدمه  املــ�ــصــرك  الـــتـــعـــاون 
املجتمع  وموؤ�ص�صات  هيئات  خمتلف 
والإ�صالحية  العقابية  للموؤ�ص�صات 
ب�صرطة اأبوظبي، ح�صر الزيارة عدد 

من �صباط املوؤ�ص�صة .

رئي�س »هيئة كهرباء ال�سارقة« يوقع وثيقة املليون مت�سامح»الهالل الأحمر« يزور طالبات التقنية باإ�سالحية �سرطة اأبوظبي

»موؤ�س�سة ربع قرن« تنمي مهارات  
الأطفال يف مع�سكر �سيفي

•• ال�شارقة -وام:

ي�صارك نحو 360 طفال وطفلة من اأطفال ال�صارقة التابعة ملوؤ�ص�صة ربع 
قرن ل�صناعة القادة واملبتكرين يف فعاليات املع�صكر ال�صيفي لالأطفال 
اجلاري يف  يوليو   18 حتى   7 من  فرتني  على  يقام  “�صيفي” الذي 
كل من مركز الطفل بحلوان ومركز الطفل باخلالدية ومركز الطفل 
يوليو  مــن   28 مــن  الــفــرة  وخـــالل  بكلباء  الطفل  ومــركــز  بالبطائح 
للفنون  الطفل  كل من مركز  املقبل يف  اأغ�صط�س  8 من  اجلــاري حتى 
بالبطائح  الطفل  ومركز  باخلالدية  الطفل  ومركز  مغيدر  ب�صاحية 

ومركز الطفل بخورفكان.
�صمن  تقام  التي  والــربامــج  الأن�صطة  من  جمموعة  املع�صكر  ويت�صمن 
امل�صارات املعتمدة وهي العلوم والتكنولوجيا والفنون والريا�صة والآداب 
اإىل  بالإ�صافة  احلياتية  واملــهــارات  والأن�صطة  الأعــمــال  وريــادة  واللغات 
الرحالت التعليمية والرفيهية. ويف م�صار العلوم والتكنولوجيا �صارك 
“ التي  الألعاب” – ماينكرافت  وت�صميم  “برجمة  دورة  يف  الأطــفــال 
عرفتهم بعامل الربجمة من خالل ت�صميم اللعبة ومفاهيم الت�صميم 
التحديات  حلــل  الب�صيطة  الــربامــج  بع�س  وتطوير  الب�صيطة  والبناء 
املختلفة وتعرفوا خاللها على اأ�صا�صيات الربجمة بالإ�صافة اإىل العديد 
التحديات  ومــواجــهــة  والتحليل  املنطقي  التفكري  منها  املــهــارات  مــن 
الربجمة  مــبــادئ  �صفريو” اإىل  كــرة  “برجمة  دورة  يف  تعرفوا  كما   ...
وكيفية تنفيذ العبارات ال�صرطية واملتغريات والأحداث مع تكنولوجيا 

الروبوت.
ويف م�صار الفنون تعرف امل�صاركون على مهارات الر�صم �صمن منهج فني 
مدرو�س وهو الربنامج العاملي “داينو اآرت” الذي يهدف اإىل تعريفهم 
واملهارات  العامة  الأن�صطة  م�صار  يف  اأما   .. والتلوين  الر�صم  باأ�صا�صيات 
احلياتية فقد تعرفوا على بع�س ال�صلوكيات والآداب والنظم والقواعد 

التي ت�صاهم يف توعيتهم بال�صلوكيات الإجتماعية ال�صحيحة واملهنية.
من جانب اآخر ا�صتمتع الأطفال يف تعلم اللغة اليابانية وثقافتهم وذلك 
�صمن م�صار الآداب واللغات حيث تعرفوا على اأ�صا�صيات اللغة اليابانية 
ب�صكل  التوا�صل  على  والقدرة  املعرفية  مهاراتهم  حت�صني  من  ومتكنوا 
فعال وفهم ثقافة وعادات املجتمع الياباين اىل جانب ان�صمامهم لور�س 
الريا�صة”  “م�صار  �صمن  النف�س  عن  الدفاع  ودورات  البدينة  اللياقة 
وتعرفوا  املفيدة  بالأن�صطة  الأطفال  اأوقــات  ا�صتغالل  اإىل  يهدف  الــذي 
خاللها على الإ�صعافات الأولية والتايكواندو والألعاب الريا�صية التي 

تعزز اجلانب ال�صلوكي والبدين لديهم.
وت�صعى اأطفال ال�صارقة اإىل ا�صتثمار طاقات الأطفال واأوقات فراغهم يف 
الأن�صطة املفيدة التي ت�صاهم يف �صقل مهاراتهم واكت�صاف قدراتهم من 
جانب  اإىل  ميدانية  عملية  خــربات  واإك�صابهم  تخ�ص�صية  برامج  خالل 
�صمن  املختلفة  الأن�صطة  خــالل  من  لديهم  الإبــداعــي  التفكري  تعزيز 

امل�صارات املعتمدة يف اأطفال ال�صارقة.
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عربي ودويل
�شلمى الّلومي ت�شّخ�س وجتزم:

»الإ�سالم ال�سيا�سي بدعة ل ُم�ستقبل لها يف تون�س«
•• الفجر - تون�س

اللومي،  �صلمى  تون�س”  “اأمل  رئي�س حزب  قالت 
اأّن “ال�صعب جّرب الإ�صالم ال�صيا�صي منذ 2011 
م�صيفة “هناك  .. ومل يحّقق له ما كان ينتظر”، 
خلط  ول  الــدولــة  مدنية  وهــو  بيننا  يف�صل  خــط 
الدين  ُيف�صد  ذلــك  لأّن  وال�صيا�صي؛  الديني  بــني 

وال�صيا�صة معا«.

اأجــرتــه معها �صحيفة  حــوار  اللومي يف  وتابعت    
اأم�س  الــ�ــصــادر  بعددها  ون�صرته  املحلية  الــ�ــصــروق 
اإىل  امل�صاجد  تتحول  اأن  نريد  ل  “نحن  الثــنــني، 
ف�صاء يرتع فيه امللتحون املت�صّددون با�صم الدين 
التوتر”،  بــوؤر  اإىل  به  لُيبعث  ال�صباب  فيه  ويجّند 
ال�صيا�صي  “ل م�صتقبل لالإ�صالم  اأنه  م�صددة على 
وعلى اأن “ال�صعب لي�س يف حاجة اإىل  يف تون�س”، 
تقاليده  وله  م�صلما  ه  بعدِّ اإ�صالمية جديدة  دعوة 

وثقافته الإ�صالمية املتوازنة التي يتوارثها جيال 
بعد جيل«.

ت املتحّدثة اأّن الإ�صالم ال�صيا�صي “بدعة ل    وعدَّ
م�صتقبل لها يف تون�س«.

نداء  عــن حــركــة  انف�صالها  بــعــد  اأنـــه  اإىل  يــ�ــصــار    
ال�صابقة  الرئا�صي  الــديــوان  مــديــرة  دعــت  تون�س، 
الو�صطّية  الــقــوى  كـــّل  الــرقــيــق،  الــلــومــي  �صلمى 

والتقّدمّية اإىل التوّحد.

حمكمة غواتيمال تعرقل 
اتفاق هجرة مع وا�سنطن 

•• غواتيماال-اأ ف ب:

عرقلت املحكمة الد�صتورية يف غواتيمال ب�صورة موقتة 
من  يجعل  اأن  ميكن  وا�صنطن  مع  هجرة  اتفاق  توقيع 
املهاجرون  فــيــه  يــعــد  اآمنا”  ثــالــثــا  “بلداً  غــواتــيــمــال 
اإجـــراءات  املتحدة  الــوليــات  اإىل  التوجه  يف  الــراغــبــون 
الذي  مــورالــيــ�ــس  جيمي  الرئي�س  الــلــجــوء.وكــان  طلب 
�صابقا  األغى  للم�صروع،  داخلية  �صديدة  معار�صة  يواجه 
موعدا مقررا الثنني يف وا�صنطن مع نظريه الأمريكي 
توقيع  احتمال  حول  “تكهنات”  ب�صبب  ترامب  دونالد 
تلقت  الــتــي  الد�صتورية  املحكمة  هــجــرة.وكــانــت  اتــفــاق 
ثالثة طعون اأ�صدرت م�صاء الأحد اأمرا ق�صائيا موقتا 
مينع غواتيمال من اأن ت�صبح “بلدا ثالثا اآمنا”. وقررت 
اأن على على الربملان اأن يوافق اأول على اأي اتفاق بهذا 
الرئي�س  زيارة  اخلمي�س  اأعلنت  احلكومة  املعنى.وكانت 
لوا�صنطن للتطرق اإىل “ق�صايا الهجرة والأمن” ومل 

تك�صف جدول اأعمال اللقاء مع ترامب.
ابرام  حــول  ل”تكهنات”  املــجــال  فتح  الغمو�س  وهـــذا 
اتفاق حول الهجرة خ�صو�صا واأن م�صوؤولني حكوميني 

اأقروا بوجود مفاو�صات يف هذا اخل�صو�س.
اإىل موعد مل  اللقاء ارجىء  اأن  اأعلنت احلكومة  الأحد 

وا�صنطن  مع  م�صتمرة  مباحثات  اأن  بيان  واأكــد  يحدد. 
مبـــا يف ذلــــك حــــول الـــهـــجـــرة.وقـــال جـــــــوردان رودا�ـــــس 
النا�صط املدافع عن حقوق الإن�صان مقدم اأحد الطعون 
التفاق  توقيع  اأن  يــوؤكــد  اللقاء  تاأجيل  اإن  تغريدة  يف 
“خطوة غري م�صروعة«.ويرى وزير اخلارجية ال�صابق 
من  �صيجعل  التــفــاق  هــذا  مثل  اأن  غوتيريي�س  اإدغــــار 

غواتيمال “اأكرب مع�صكر اعتقال يف التاريخ«.
“حاليا مير 360  و�صرح ل�صحيفة “ال برييوديكو”، 
�ــصــنــويــا مــن هــنــا دون عــمــلــيــات مناه�صة  األـــف مــهــاجــر 
اإذا  لكن  املتحدة  الــوليــات  يف  ال�صريني”  للمهاجرين 
ماليني   7 لدينا  �صيكون  �صنوات   10 “خالل  اأطلقت 
مــهــاجــر هــنــا«.ويــاأتــي اجلــــدل قــبــل اأقــــل مــن �ــصــهــر من 
اآب-  11 الــثــانــيــة لــالنــتــخــابــات الــرئــا�ــصــيــة يف  الـــــدورة 

الدميوقراطية  ال�صراكية  بــني  لالختيار  اأغ�صط�س 
�صاندرا توري�س اأو املر�صح اليميني األيخاندرو جاماتاي 
ويرف�س  الثاين/يناير.  كــانــون  يف  مورالي�س  خلالفة 
املــر�ــصــحــان مثل هــذا التــفــاق الـــذي �ــصــيــوؤدي اإىل اأزمة 
ان�صانية يف البالد.ويوؤكد معار�صو امل�صروع اأنه ل ميكن 
اإىل  التوجه  يريدون  ت�صتقبل مهاجرين  اأن  لغواتيمال 
الوليات املتحدة مبا اأن عددا كبريا من �صكان هذا البلد 

يريدون الهجرة بحثا عن “احللم الأمريكي«.

•• تايبيه-اأ ف ب:

اختار اأبرز حزب معار�صة يف تايوان رئي�س بلدية �صعبويا 
موؤيدا للتقارب مع ال�صني مر�صحا خلو�س النتخابات 
باإزاحة  اآمــال  املقبل  الثاين-يناير  كانون  يف  الرئا�صية 

الرئي�صة ت�صاي اينغ-وين.
وفــــاز هـــان كـــو-يـــون بــالنــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة حلزب 
كومينتانغ ليفوز بفارق كبري على اأثرى رجل يف تايوان 
امللياردير وموؤ�ص�س عمالق التكنولوجيا “فوك�س كون” 

تريي غو.
بني  احل�صا�صة  الــعــالقــات  مــ�ــصــاألــة  تطغى  اأن  ويــرتــقــب 

اجلزيرة وال�صني على موا�صيع احلملة النتخابية.
ال�صاحة  على  �صريعا  �صعودا  عــامــا(   62( هــان  وحقق 
املحلية، حيث كان غري معروف تقريبا قبل  ال�صيا�صية 
�صنتني وبات الن مر�صحا رئا�صيا يف ظاهرة اأطلق عليها 

ا�صم “موجة هان«.
ترامب  دونـــالـــد  المـــريكـــي  بــالــرئــيــ�ــس  كــثــريون  �صبهه 
خارج  من  منا�صبهم  تولوا  اآخرين  �صعبويني  وبروؤ�صاء 

معرك ال�صيا�صة.
النتخابات  يف  ال�ــــصــــوات  مـــن   45% بــنــ�ــصــبــة  وفـــــاز 
التمهيدية بح�صب ا�صتطالع للراأي اجري عرب الهاتف، 
كربى  نك�صة  ي�صكل  مــا  يف  غــو  ملناف�صه   28% مقابل 
لرجل العمال هذا الذي تخلى يف الونة الخرية عن 

رئا�صة جمموعته لتكري�س وقته للعمل ال�صيا�صي.
وعــرف هان كو-يو يف تايوان عرب فــوزه برئا�صة بلدية 
املحلية،  النتخابات  خــالل  املا�صية  ال�صنة  كاو�صيونغ 
حيث كان من املرجح ان يخ�صر لن املدينة تعد معقال 
تراأ�صه  الذي  الدميوقراطي  التقدمي  للحزب  تاريخيا 

التمهيدية، متكن من  ت�صاي.وخالل حملة النتخابات 
بانها�س  وعـــده  عــرب  متحم�صة  كــربى  ح�صود  اجــتــذاب 

القت�صاد وحت�صني العالقات مع ال�صني.
“ال�صعب  اإن  الــنــتــائــج  اعـــالن  بــعــد  لل�صحافيني  وقـــال 
التايواين كان يعي�س ظروفا �صعبة يف ال�صنوات الثالث 

املا�صية«.
ون اأنه جنح  يف املقابل، يوؤيد ان�صار هان �صراحته ويعدُّ

يف تغيري احلياة ال�صيا�صية اجلامدة يف تايوان.
ت�صهد العالقات بني تايوان وال�صني فتورا منذ و�صول 
الرئي�صة  وترف�س   .2016 عام  الرئا�صة يف  اىل  ت�صاي 
العراف مببداأ ان تايوان ت�صكل “جزءا ل يتجزاأ من 

ال�صني الواحدة«.
وعززت  تايبه  مــع  الر�صمية  التــ�ــصــالت  بكني  وقطعت 
القت�صادية  ال�صغوط  و�ــصــددت  الع�صكرية  تدريباتها 
على اجلزيرة وانتزعت منها عدة اطراف كانت تعد من 

حلفائها الدبلوما�صيني القالئل ا�صا�صا.
وتــعــد الــ�ــصــني تـــايـــوان جــــزءا مـــن اأرا�ــصــيــهــا. وحتظى 
على  ال�صيوعيني  �صيطرة  مــنــذ  ذاتـــي  بحكم  اجلــزيــرة 
اأعقاب احلــرب الهلية  1949، يف  القارة يف  احلكم يف 
ال�صينية.وتهدد بكني باللجوء اإىل القوة يف حال اإعالن 
خارجي،  تدخل  ح�صول  حــال  يف  اأو  ال�صتقالل  تايبيه 

وخ�صو�صا من جانب وا�صنطن.
معركة  بانها   2020 العام  انتخابات  ت�صاي  وو�صفت 
“من اأجل احلرية والدميوقراطية” واعتربتها ح�صنا 

يف مواجهة مواقف بكني “العدائية«.
الوليات  العالقات تقاربا مع  ويف ظل رئا�صتها �صجلت 
والع�صكري  الدبلوما�صي  احلليف  تبقى  التي  املتحدة 

الرئي�س للجزيرة.

•• الفجر - 
خرية ال�شيباين

هل باتت اأيــام كــاري لم يف الرئا�صة 
معدودة؟  كــونــغ  لــهــونــغ  التنفيذية 
والنظارات  الق�صري،  البني  ال�صعر 
ومنجل  مــطــرقــة  مـــع  املــ�ــصــتــطــيــلــة 
حمراء،  خلفية  عــلــى  فــاقــع  اأ�ــصــفــر 
التي  امل�صطوبة  �ــصــورتــهــا  هــي  تــلــك 
 “ تنحي!   ، لم  “كاري  حتتها  كتب 
“  والتي  ا�صتقيلي!   ، لم  كـــاري   “
يلوح بها ، منذ عدة اأ�صابيع ، جموع 
يـــــزداد عددهم  الـــذيـــن  املــعــار�ــصــني 

با�صتمرار.
بكني”  “دمية  بــــاأنــــهــــا  ُو�ــــصــــفــــت 
ملــحــاولــتــهــا متــريــر مــ�ــصــروع قانون 
بـــ�ـــصـــاأن تــ�ــصــلــيــم املــطــلــوبــني والــــذي 
اإىل  بهم  امل�صتبه  بــاإر�ــصــال  �صي�صمح 

ال�صني ملحاكمتهم،
املــــــــرات  ـــــد  عـــــدي “يف  اقــــــرحــــــت   
ا�ـــصـــتـــقـــالـــتـــهـــا بــــعــــد اأ�ــــصــــابــــيــــع من 
املنطقة،  يف  احلا�صدة  الحتجاجات 
اإّل اأّن بكني رف�صت”، كتبت �صحيفة 
الفاينان�صال تاميز” التي نقلت عن 

�صخ�صني يعلمان الو�صع مبا�صرة.
الأعمق  ال�صيا�صية  الأزمـــة  �صبب     
ال�صيادة  نــهــايــة  مــنــذ  الإقـــلـــيـــم  يف 
يعتقد  عاًما،   22 قبل  الربيطانية 
ــيــنــي اأن  الـــنـــظـــام الــ�ــصــيــوعــي الــ�ــص
لتنظيف  تبقى  اأن  “يجب  امل�صوؤولة 
ت�صيف  خلقتها”،  الــتــي  الــفــو�ــصــى 

الفاينان�صال تاميز.
لم  كـــــــاري  قــــامــــت  الآن،  حـــتـــى     

ن�صليم  قــــانــــون  مـــ�ـــصـــروع  بــتــعــلــيــق 
ذلـــــك مل مينع  لـــكـــن  املـــطـــلـــوبـــني. 
ال�صرطة  بــني  ال�ــصــتــبــاكــات  انــــدلع 
واملتظاهرين احتجاًجا على التاأثري 

والنفوذ ال�صلبي لل�صني،
 مما اأدى اإىل م�صاهد من الفو�صى 
�صواحي  يف  الت�صوق  مراكز  اأحــد  يف 

هونغ كونغ. 
   وح�صب رئي�س ال�صرطة �صتيفن لو 
اإىل  ونقلوا  �صباط  ع�صرة  اأ�صيب   ،
 40 اعتقال حــوايل  امل�صت�صفى، ومت 
نف�صه  ال�صيء  الثنني  ا.اأم�س  �صخ�صً

، حــيــث انــدلــعــت ا�ــصــتــبــاكــات خالل 
مظاهرة جديدة.

رف�س »ال�شيننة«
     والأخـــطـــر مــن ذلـــك، اأن حركة 
يونيو  يف  ــــــداأت  ب الـــتـــي  الحـــتـــجـــاج 
ت�صليم  قــــانــــون  مـــ�ـــصـــروع  بـــرفـــ�ـــس 
امتدت   ، الــ�ــصــني  اإىل  املــطــلــوبــني 
اأخــــرى من  اإىل جــوانــب  تــدريــجــيــاً 
الذاتي.   احلــكــم  اإقــلــيــم  “�صيننة” 
من  الآلف  عـــ�ـــصـــرات  جتـــّمـــع  فــقــد 
املــحــتــجــني مـــرة اأخــــرى يـــوم الأحد 

قريبة  بــلــدة  وهــي   ، �صا تني”  يف” 
للتنديد   ، ال�صني  مــع  احلـــدود  مــن 
الذين  ال�صينيني  التجار  بتوغالت 
ل�صراء منتجات ل  يعربون احلــدود 
على  لحــقــا  لبيعها  لـــالأداء  تخ�صع 
يغّذي  مــا  وهـــو   ، ال�صيني  اجلــانــب 

الت�صخم يف هونغ كونغ.
   اإّن كاري لم تواجه خطرا كبريا. 
فــقــد اأثــــــارت الأزمــــــة �ــصــكــوكــا حول 
واحــــدة  “دولة  منـــــوذج  �ــصــالحــيــة 
لالقليم  �صمح  منـــوذج  ونظامان”، 
بــاحلــفــاظ عــلــى درجـــــة عــالــيــة من 

والقانونية  ال�صيا�صية  ال�صتقاللية 
قــرن، ولكن  عن بكني  طيلة ن�صف 
الـــقـــادة  يــجــد  اأن   ، واحـــــد  بــ�ــصــرط 
التوازن   ، بــكــني  تــعــّيــنــهــم  الـــذيـــن   ،
الــدقــيــق بـــني مــ�ــصــالــح هــونــغ كونغ 
ورغباتها.  الــقــاريــة  ال�صني  واإرادة 
القادة  م�صرية  و�صلت   ، الآن  حتى 
دونالد   ، هــوا  ت�صى  “تونغ  الثالثة 
الذين  لونغ”  واي  �ــصــي  و  تــ�ــصــانــغ 

�صبقوا كاري لم اإىل نهايتها.
--------------------------

عن لزيكو

ال�شني تطالبها بتنظيف الفو�شى التي خلقتها:

هونغ كونغ: كاري لم اأو الرحيل امل�ستحيل...

غياب جار حليف قوي يعني اأن اإيران مك�شوفة

طهران وع�س الأ�سابع.. لعبة نووية خطرية! 
••وا�شنطن-وكاالت:

مــن جــديــد، جتــد الـــوليـــات املــتــحــدة واإيــــران 

نــفــ�ــصــيــهــمــا يف مـــوقـــف مــــاألــــوف: لــعــبــة ع�س 
النووي.  اإيــران  برنامج  ب�صاأن  اأ�صابع خطرية 
اأ�صبوع،  قبل  اإيـــران،  اإعـــالن  يكون  اأن  ويــرجــح 
اأنها بداأت يف تخ�صيب اليورانيوم بن�صبة 5% 
لعام  النووية  التفاقية  ر�صمتها  حــدود  فــوق 
قوى  وخم�س  املتحدة  الــوليــات  مــع   2015
لت�صريع  اإيرانية  بداية  جمــرد  اأخـــرى،  دولية 

برناجمها النووي املدين. 
ومــن بــني اإجــــراءات اأخـــرى، قالت طــهــران اإن 
زيادة التخ�صيب قد ت�صل اإىل ن�صبة %20، ما 
يق�صر اإىل حد بعيد اجلدول الزمني لتحقيق 
اخراق نووي – حلظة ت�صتطيع عندها دولة 
ما احل�صول على ما يكفي من مواد ان�صطارية 

من اأجل ت�صنيع قنبلة نووية. 

هدف وا�شح
اأن�صطتها النووية �صوف يزيد  اأن تو�صيع  ومع 
مع  ع�صكرية  مواجهة  يف  دخولها  احــتــمــالت 
الوليات املتحدة، اأو على الأقل توجيه �صربة 
لإيران  النووية،  ملن�صاآتها  حمــدودة  ع�صكرية 

الوليات  مــع  التفاو�س  اإعـــادة  وا�ــصــح:  هــدف 
يــقــ�ــصــي برفع  اتـــفـــاق  اإىل  لــلــتــو�ــصــل  املــتــحــدة 

عقوبات، مع حماية اأمنها القومي. 
لــكــن تــبــعــاً ملــا ي�صري اإلــيــه مــاثــيــو بـــاي، حملل 
بــــارز يف الــ�ــصــيــا�ــصــات اجلــغــرافــيــة لـــدى مركز 
لــــلــــدرا�ــــصــــات  الأمـــــريـــــكـــــي  “�صراتفور” 
اإدارة  وجــود  ظل  يف  والأمنية،  ال�صراتيجية 
مــن الــ�ــصــقــور يف الــبــيــت الأبــيــ�ــس، قــد تكون 
ا�صراتيجية طهران حمفوفة باملخاطر- رغم 
الوحيد  طــهــران  خيار  هــو  رمبــا  الت�صعيد  اأن 

للح�صول على ما تريده.

اأوجه ق�شور
اأن طـــهـــران تــعــتــرب نــفــ�ــصــهــا قوة  بــــاي  ويـــــرى 
اإقليمية مهيمنة ترغب با�صتعرا�س نفوذها يف 
مناطق جماورة. ومل يتطور ذلك الغرور مع 
ن�صاأة اجلمهورية الإ�صالمية، بل كان ملا �صبقها 
النظرة،  نف�س  بهلوي،  اإيــران، �صاللة  يف حكم 

كما كان حال امرباطوريات فار�صية قدمية.
لــكــن حــ�ــصــب الــكــاتــب، جتـــد اإيــــــران الـــيـــوم اأن 
تتفاخر  ولرمبا  �صدها.  باتت  اللعبة  خيوط 
اإيران باقت�صاد وا�صع وباأكرب عدد من ال�صكان 
يف غرب اآ�صيا، لكن قوتها الع�صكرية التقليدية 
حمـــــدودة. فــقــد اعــتــمــدت بــ�ــصــدة اإيـــــران، قبل 

 ،1979 يف  الإ�صالمية  اجلمهورية  تاأ�صي�س 
املتحدة  الــوليــات  مــع  الأمنية  �صراكتها  على 
من اأجل احل�صول على عتاد ع�صكري، وقطع 
املعادية  للنغمة  نتيجة  لكن  وتدريبات.  غيار 
الإ�صالمية،  الـــثـــورة  تــبــنــتــهــا  الــتــي  لأمــريــكــا 
قــطــعــت وا�ــصــنــطــن عــالقــاتــهــا مـــع طـــهـــران، 
وفر�صت حظراً على الأ�صلحة، ما جعل اأ�صلحة 
اإيران التقليدية متخلفة بع�صرات ال�صنني، اإن 
مل تكن يف حالة �صيئة جداً، عن نظرياتها يف 
املنطقة. وعالوة عليه تنظر كل من ال�صعودية 
وتــركــيــا املــدعــومــتــني مــن اأمــريــكــا اإىل اإيـــران 
ما  اإىل  وت�صعيان  اإقليمياً،  مناف�صاً  بو�صفها 
الــ�ــصــطــرجن ال�صرق  لــلــفــوز يف رقــعــة  نــهــايــة  ل 

اأو�صطية. 

تعوي�س
اأنـــــه ل عجب  املـــقـــال  كـــاتـــب  يــــرى  ذلــــك  اإىل 
لــلــتــعــويــ�ــس، مـــن خالل  اإيـــــران  تــ�ــصــعــى  اأن  يف 
اأوجه  عن  والأمنية،  الدفاعية  ا�صراتيجيتها 
ق�صور يف تر�صانتها الع�صكرية التقليدية. وهذا 
يعني، من الناحية الع�صكرية، اأن تدعم اإيران 
وكالء �صنة و�صيعة يف املنطقة، كحركة حما�س 
يف غــزة، وحــزب اهلل يف لبنان، اللذين يربكان 
يف  لأمريكا  حليف  اأكــرب  اإ�صرائيل،  ويزعجان 

املنطقة. كما يعني ذلك اأن طهران �صعت ب�صكل 
مبا�صر لتدريب ميل�صيات وتقدمي دعم ملناطق 
يف العراق. وعالوة عليه، يت�صح ملاذا ا�صتثمرت 
اإيران يف تطوير �صواريخ بالي�صتية و�صواريخ 
زرع  وو�صائل  الإلكرونية  احلــرب  ويف  كــروز، 

األغام، وتعطيل املالحة يف م�صيق هرمز.
املطاف، ومن خالل  الكاتب، يف نهاية  وبــراأي 
كل هذه الإجراءات، ت�صعى اإيران لزيادة الردع 
تنفيذ عمل  كــلــفــة  رفـــع  عــرب  ال�ــصــراتــيــجــي 
اأو  املنطقة،  يف  لعدو  بالن�صبة  �صدها  ع�صكري 

للوليات املتحدة.
هذه  تتوج  اأن  الكاتب،  ح�صب  الطبيعي،  ومــن 
ال�صراتيجية برغبة يف تطوير اأ�صلحة نووية 
وبــنــاء تــر�ــصــانــة �ــصــغــرية. ولــكــن عــلــى اإيــــران، 
النظر  ال�ــصــراتــيــجــيــة،  تــلــك  تنفيذها  عــنــد 
على  حــتــى  احلــ�ــصــول  و�صلبيات  اإيــجــابــيــات  يف 

تر�صانة حمدودة. 
وبــاعــتــقــاد الــكــاتــب، فــيــمــا امــتــلــكــت اإيـــــران يف 
اأظهرت  فقد  نــوويــة،  اأ�صلحة  برنامج  املا�صي 
م�صتعدة  غـــري  اأنـــهـــا  الــــواقــــع،  يف  اأنــ�ــصــطــتــهــا، 
اأ�صلحة بقوة ال�صالح النووي، وقبول  لتطوير 
الأقل،  على  مقارنة،  بها،  املرتبطة  املخاطرة 

بكوريا ال�صمالية. 

اأوجه اختالف
وبالن�صبة لإيران، يقول الكاتب اإن هناك مياًل 
للم�صي يف ا�صراتيجية نووية عدوانية – قد 
توؤدي لتطوير اأ�صلحة نووية – وحتمل اأثمانا 
خالف  وعلى  عقوبات.  عن  ناجتة  اقت�صادية 
للبقاء  اإيــران منظمة  لي�صت  ال�صمالية،  كوريا 
كــدولــة مــنــبــوذة لأجـــل طــويــل. ويــرجــع ذلك 
لكون النظام ال�صيا�صي الإيراين يوفر لأبنائه 
�صخطهم من  للتعبري عن  م�صروعة  جمالت 
�صيا�صتها.  ي�صكل  قد  عامل  – وهــو  احلكومة 
اأمنية  اإيــران دولــة  النقطة، لي�صت  وعند هذه 
املعار�صة  مـــن  احلــــد  عــلــى  قــــــادرة  �ــصــمــولــيــة 
بيونغيانغ.  يف  احلـــــال  هـــو  كــمــا  الـــداخـــلـــيـــة، 
دولة  ال�صمالية  كــوريــا  تعترب  اإلــيــه،  وي�صاف 
– ال�صني  اأكرب  �صغرية تعي�س يف ظالل دول 
طموحات  لديها  ولي�صت   – واليابان  ورو�صيا 
كبرية لت�صدير نفوذها الإقليمي كما هو حال 
اأي�صاً  قــوي يعني  اإيــــران. وغــيــاب جــار حليف 
حتميها  قريبة  قــوة  لديها  لي�صت  اإيـــران  بــاأن 
كوريا  ال�صني  حتمي  كما  عقوبات،  تاأثري  من 

ال�صمالية. 

املعار�سة يف تايوان تختار 
�سعبويا خلو�س النتخابات 

كاري لم.. البقاء على 
كر�صي هّزاز

�صلمى اللومي حت�صم يف 
جتار الدين
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عربي ودويل

وقــعــت ع�صرات مــن الــتــوابــع اأمــ�ــس الثــنــني يف اأرخــبــيــل جــزر امللوك 
مئات  ودفـــع  الأقـــل  على  �صخ�صني  زلـــزال  قتل  اأن  بعد  باإندوني�صيا 

الأ�صخا�س اإىل الفرار من منازلهم.
التي هزها  املنطقة  اأجـــزاء من  اإىل  الو�صول  الإنــقــاذ  فــرق  وحتــاول 
الزلزال يف �صرق اإندوني�صيا وهي منطقة نائية وحذرت من اأن عدد 

القتلى ميكن اأن يرتفع.
اأم�س  زلــزال  قوة  اإن  اجلوية  لالأر�صاد  الإندوني�صية  الوكالة  وقالت 
الأحد بلغت 7.2 درجة ووقع على عمق ع�صرة كيلومرات يف اجلزء 

اجلنوبي من هاملاهريا يف �صمال اأرخبيل جزر امللوك.
و�صعر بالزلزال اأي�صا �صكان �صولوي�صي وبابوا.

وقال اأجو�س ويبوو املتحدث با�صم الهيئة الوطنية ملواجهة الكوارث 
اإن حوايل األفي �صخ�س �صردوا بينما حلقت اأ�صرار بثمانية وخم�صني 

منزل على الأقل. واأ�صاف اأن اأ�صرارا حلقت بج�صرين اأي�صا.
ويعي�س نحو 28 األف �صخ�س يف املنطقة القريبة من مركز الزلزال.

املزيد  هناك  يكون  األ  “نتمنى  جاكرتا  يف  لل�صحفيني  ويبوو  وقــال 
من ال�صحايا لكن ل ميكننا ا�صتبعاد هذه الإمكانية لأن الو�صول اإىل 
املنطقة �صعب ول ن�صتطيع احل�صول على كل املعلومات بخ�صو�س 
ال�صحايا«.واأ�صاف اأن 66 هزة اأر�صية وقعت اليوم الثنني واأن بع�س 
النا�س يف هاملاهريا ما زالوا يتوجهون ملنطقة مرتفعة خ�صية حدوث 
موجات مد )ت�صونامي(. ومل ت�صدر ال�صلطات حتذيرا من ت�صونامي 

حمتمل.

هــاجــم الــرئــيــ�ــس المـــريكـــي دونـــالـــد تــرامــب جمـــددا اأمــ�ــس نائبات 
دميوقراطيات و�صفهن باأنه من “الي�صار املت�صدد” وقال اأن عليهن 
طلب املغفرة من بالدهن.واأثارت تغريدات ترامب الذي دعا يف نهاية 
الأ�صبوع برملانيات دميوقراطيات “للعودة” من حيث اأتني فتعر�س 
لنتقادات �صديدة من م�صوؤولني من احلزب الدميوقراطي و�صفوه 

باأنه “عن�صري” وقالوا اإنه يح�س على الكراهية �صد الأجانب.
و�ــصــبــاح اأمـــ�ـــس الثـــنـــني غــــرد تـــرامـــب “متى تــطــلــب نــائــبــات من 
الرئي�س  وحتى  اإ�صرائيل  و�صعب  بالدنا  من  املغفرة  املت�صدد  الي�صار 
ي�صعرون  الــنــا�ــس  مــن  “الكثري  الــفــظــيــعــة«.واأ�ــصــاف  لت�صريحاتهن 
بالغ�صب ب�صبب ت�صريحاتهن الفظيعة واملهينة«.وكان على الأرجح 
اأوكا�صيو- األيك�صندريا  مثل  الكونغر�س  يف  �صابات  نائبات  اإىل  ي�صري 
كورتيز من نيويورك والهان عمر من ميني�صوتا واأيانا بري�صلي من 

ما�صت�صو�صيت�س ور�صيدة طليب من مي�صيغن.

األـــف �صخ�س   18 اأكـــر مــن  اإن  اأمــ�ــس  مــيــامنــار  ال�صلطات يف  قــالــت 
ا�صطروا للنزوح عن ديارهم ب�صبب الأمطار املو�صمية التي �صقطت 
اأيـــام ومــا نتج عنها مــن ارتــفــاع املــيــاه ب�صورة خطرية يف  على مــدى 
نهرين.وقالت هيئة اإدارة الأزمات اإن اأربع بلدات على نهري اإياروادي 

وت�صيندوين تواجه خطر الغرق بعد ارتفاع املياه يف النهرين.
وال�صلطات  نحن  “نقوم  الهيئة  مديرة  هتون  لي  لي  فايو  وقالت 
واأ�صافت اأن من املتوقع  املحلية مب�صاعدة النا�س وتقدمي الطعام”. 

نزوح اآخرين عن ديارهم .
اآ�صيا  �صرق  جنوب  يف  الواقعة  الــدولــة  على  غزيرة  اأمــطــار  و�صقطت 
اأكتوبر-  وينتهي يف  اأيـــار  مــن مايو  يــبــداأ  الــذي  املطر  خــالل مو�صم 

ت�صرين الأول.
وولية كات�صني التي تقع يف �صمال البالد هي الأكر تاأثرا اإذ نزح 14 

األفا من �صكانها عن ديارهم قرب �صفتي نهر اإياروادي.
ون�صرت و�صائل اإعالم �صورا ملنازل و�صيارات وطرق غمرتها املياه يف 

مدينة ماييتكايينا عا�صمة الولية.
اإدارة الأزمات اإن ثالثة اآلف �صخ�س اآخرين اأرغمتهم  وقالت هيئة 

الأمطار على تغيري مكان اإقامتهم يف ولية راخني بغرب البالد.

عوا�شم

جاكرتا

ياجنون

وا�شنطن

تركيا حتيي الذكرى الثالثة 
لالنقالب الفا�سل 

•• اأنقرة-اأ ف ب:

اأحيت تركيا اأم�س الثنني الذكرى الثالثة لالنقالب الفا�صل بهدف اإطاحة 
الرئي�س رجب طيب اإردوغان الذي يوا�صل تنفيذ حملة تطهري.

ومن املقرر اإحياء عدة فعاليات مبنا�صبة “15 متوز” الذي بات يوم عطلة 
ال�صاعة  يف  متحف  وتد�صني  لإردوغــــان  خطابات  منها  تركيا،  يف  ر�صمية 

19،00 ت غ يف ا�صطنبول.
وميثل هذا اليوم بالن�صبة لإردوغان منا�صبة لتعزيز �صورته يف اأجواء �صعبة 
مع اقت�صاد �صعيف وبعد هزمية حزبه يف ا�صطنبول ال�صهر املا�صي وتوترات 

جديدة مع الغرب.
وقبل ثالث �صنوات ليل 15 اإىل 16 متوز-يوليو 2016، حاولت عنا�صر 
يف اجلي�س ال�صتيالء على ال�صلطة من خالل ق�صف مواقع رئي�صة يف اأنقرة 

ون�صر دبابات يف �صوارع العا�صمة وا�صطنبول.
اأن�صار  الأمــن والآلف من  و�صمح تدخل عنا�صر موالية يف �صفوف قوات 
اإردوغان نزلوا اإىل ال�صارع تلبية لطلب الرئي�س، باف�صال النقالب. وقتل 

250 �صخ�صا من غري النقالبيني.
اإردوغان  حليف  غولن  اهلل  فتح  للداعية  النــقــالب  حماولة  اأنــقــرة  وعــزت 
ال�صابق الذي اأ�صبح األد خ�صومه. وينفي غولن املقيم يف الوليات املتحدة 

منذ 20 عاما تورطه يف النقالب.
غولن  اأن�صار  �صفوف  يف  التطهري  عمليات  تتوا�صل  �صنوات  ثــالث  وبعد 

بوترية منتظمة مع موجة اعتقالت ا�صبوعية.
كما اأخذت تركيا الع�صو يف حلف �صمال الأطل�صي، م�صافة من الغرب الذي 

اتهمته بعدم الوقوف اإىل جانبها، وتقربت من مو�صكو.
تركيا وحلفائها  توترات جديدة بني  ي�صادف مع  النقالب  ذكرى  واحياء 
الغربيني ب�صبب �صراء اأنقرة �صواريخ رو�صية وقيامها باأعمال تنقيب قبالة 

�صواحل قرب�س رغم ال�صغوط الأوروبية.

منذ التدخل الرو�شي مل تربح املعار�شة معركة واحدة 

هل �سارفت حرب �سوريا على نهايتها حقًا؟

ترودو ي�سيد بكندية �سومالية 
قتلت بهجوم

•• وا�شنطن-وكاالت:

كتب النائب البارز لرئي�س املركز الأمريكي 
للعالقات اخلارجية اإيالن بريمان اأّن عدم 
اإعجاب القادة الأوروبيني بالرئي�س دونالد 
ترامب ل ي�صكل �صراً. وذكر يف مقاله الذي 
اأّنه  ن�صرته �صحيفة “ذا هيل” الأمريكية 
اأ�صلوب  ت�صبب  املا�صيتني،  ال�صنتني  خالل 
ترامب وخطابه الت�صادمي حول كل �صيء 
و�صوًل  الدفاعي  الإنفاق  نق�س  من  بــدءاً 
�صغوط  بــفــر�ــس  الــثــنــائــيــة  الــتــجــارة  اإىل 
�صديدة على العالقات العابرة لالأطل�صي. 

ومـــع ذلــــك، ويف املــ�ــصــاألــة الإيـــرانـــيـــة على 
ببطء،  الأوروبـــيـــة  الـــدول  تتحول  الأقــــل، 
بجانب  ال�ــصــطــفــاف  اإىل  بــالــتــاأكــيــد  لــكــن 
البيت الأبي�س، حتى ولو كانت تفعل ذلك 

على م�ص�س.
اإيـــــــران ملـــا يـــفـــوق ن�صبة  يــعــنــي تــخــ�ــصــيــب 
الأ�ص�س  تهيئة  اليورانيوم  من   3.67%
النووي.  الو�صع  نحو  �صريعاً  لالنطالق 
تقم  اإذا مل  اإيـــرانـــيـــني،  ملــ�ــصــوؤولــني  ووفـــقـــاً 
بتخفيف  وحــلــفــاوؤهــا  املــتــحــدة  الـــوليـــات 
ال�صهرين  خــــالل  الــنــظــام  عـــن  الــ�ــصــغــط 
املــقــبــلــني، فــ�ــصــتــتــخــذ اإيـــــــران مــــزيــــداً من 
“م�صتعدة  وهــي  التفاق  خلــرق  اخلطوات 
م�صتوى  اأي  عــلــى  الــيــورانــيــوم  لتخ�صيب 

وباأي مقدار«.

اأ�صار  وا�صح.  الإيرانية  التهديدات  هــدف 
دوران  مايكل  هيود�صن  معهد  يف  الباحث 
امل�صتويني  على  طــهــران  ت�صرفات  اأّن  اإىل 
اآفاق  رفــع  اإىل  تهدف  واخلليجي  الــنــووي 
الدول  ودفع  املتحدة  الوليات  مع  احلرب 
لتمار�س  ع�صبية  تــــزداد  الــتــي  الأوروبـــيـــة 
اأجل الراجع  ال�صغط على وا�صنطن من 
اقت�صادياً  الأقــ�ــصــى،  ال�صغط  حملة  عــن 
اأن  طهران  ملناورات  ميكن  لكن  و�صيا�صياً. 
الدول  اإّن  معاك�صاً.  تاأثرياً  الواقع  تنتج يف 
�صلوكيات  ب�صبب  اأ�صاًل  املتوترة  الأوروبية 
اإيران املتهورة يف م�صيق هرمز ت�صبح اأكر 
قلقاً ب�صبب ما تراه يف طهران ك�صريك غري 

جدير بالثقة ب�صكل متزايد. 

م�شكلة م�شرتكة
اإميانويل  الــفــرنــ�ــصــي  الــرئــيــ�ــس  ا�ــصــتــنــكــر 
ماكرون اخلطوة الإيرانية الأخــرية، على 
الــرغــم مــن اأّن فــرنــ�ــصــا اقــربــت لــكــن مل 
لآلية  اللجوء  حــد  اإىل  الــيــوم  لغاية  ت�صل 
اإعــادة فر�س  حل اخلــالف والتي قد تنتج 

اإيران.  على  الأطـــراف  املتعددة  العقوبات 
وقالت اأملانيا اأي�صاً اإّنها “قلقة للغاية” من 
القرار الإيراين ودعت طهران اإىل “وقف 
والعودة  فوراً”  الن�صاطات  جميع  وعك�س 
لــاللــتــزام بــالتــفــاق الـــنـــووي. مــن جهته، 
اأعلن الحتاد الأوروبــي اأنه قد يحتاج اإىل 
اآلــيــة جــديــدة حلــل اخلـــالف من  تاأ�صي�س 

اأجل اإعادة اإيران اإىل المتثال لالتفاق.
تعك�س جميع هذه امل�صاعر م�صكلة م�صركة 
تــواجــه الــــدول الأوروبــــيــــة. كــانــت الـــدول 
بحما�صة  تنا�صر  طويلة  لفرة  الأوروبــيــة 
التطبيع مع اإيران. ب�صكل تراكمي، اأ�صحت 
هذه الدول بع�صاً من اأكرب امل�صتفيدين من 
التجارة املتجددة مع النظام الإيراين عقب 
 ،2017 و   2015 عــامــي  بــني  التــفــاق. 
تــو�ــصــعــت الــتــجــارة الــثــنــائــيــة بـــني الحتـــاد 
فبلغت  درامــــي  ب�صكل  واإيـــــران  الأوروبــــــي 
م�صتوى  على  �صنوياً  يـــورو  مــلــيــارات   10
الــ�ــصــادرات والــــواردات. لكن خــالل ال�صنة 
كبري  ب�صكل  التجارة  حجم  هبط  املا�صية، 

ب�صبب العقوبات الأمريكية على اإيران. 

ياأ�س اأوروبي
يائ�صني  الأوروبـــــيـــــني  املـــ�ـــصـــار  هــــذا  تــــرك 
مع  القت�صادية  الــ�ــصــراكــة  على  للحفاظ 

اآيات اهلل. 
ولـــهـــذا الــ�ــصــبــب، عــمــد عــــدد مـــن الــــدول 
قـــنـــاة جديدة  تــاأ�ــصــيــ�ــس  الأوروبـــــيـــــة عــلــى 

لــتــ�ــصــهــيــل الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع اإيـــــران 
التعامل  ا�ــصــتــمــرار  لــتــ�ــصــهــيــل  اإنــ�ــصــتــكــ�ــس، 
العقوبات  وجـــه  يف  اإيــــــران  مـــع  الــتــجــاري 

املتزايدة.
الدول  وت�صعى  اليوم  لة  م�صغَّ الآلية  هــذه   
حقوقها  على  للحفاظ  جاهدة  الأوروبــيــة 

القت�صادية هناك. 
لكّن هذه التجارة لن تكون م�صتدامة طاملا 
التفاق  بــبــنــود  ملتزمة  اإيــــران  بــبــقــاء  اإل 
الـــنـــووي. كــلــمــا ابــتــعــدت اإيـــــران عـــن ذلك 
موا�صلة  اأوروبـــا  على  ال�صعب  مــن  اأ�صبح 
طهران  مع  الطبيعية  التجارية  اأعمالها 
على  الأمريكي  القت�صادي  ال�صغط  وبــدا 

اإيران مربراً ب�صكل اأكرب.

ما ل ت�شتطيع اإيران حتمله
يــجــد الـــقـــادة الإيـــرانـــيـــون اأنــفــ�ــصــهــم بني 
املطرقة وال�صندان. اإذا ا�صتمروا يف التفاق 
من  الرغم  على  ذلك  ف�صيفعلون  النووي، 

حملة ال�صغط الأمريكية.
اإذا تخلوا عن التفاق ف�صيخاطرون   لكن 
الــتــجــاريــني احلاليني  �ــصــركــائــهــم  بــاإبــعــاد 
منا�صرين  اإىل  الأوروبـــيـــني  و�صيحولون 

ل�صراتيجية ترامب الإيرانية.
الإيراين  النظام  ي�صتطيع   وهذا تطور ل 
حتمله وهم يعانون لإبقاء اقت�صادهم حياً 

يف مواجهة العقوبات الأمريكية.

خطة اإيران ترتد عليها

كيف و�سع ترامب الإيرانيني بني املطرقة وال�سندان؟

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب:

اأكد رئي�س جنوب اإفريقيا ال�صابق جاكوب زوما خالل اإدلئه ب�صهادته اأمام 
“لال�صطهاد”  يتعر�س  اأنــه  املــ�ــصــروع،  غــري  الك�صب  بتهمة  ق�صائية  جلنة 

ب�صبب التهامات بنهب اأموال الدولة اأثناء وجوده يف ال�صلطة.
“لقد تعر�صت لال�صطهاد من خالل املزاعم باأين ملك  وقال زوما للجنة 

الفا�صدين«.
واأ�صاف “لقد نعتوين بكل ال�صفات ومل اأرد على ذلك، اأعتقد اأنه من املهم اأن 
نحرم بع�صنا البع�س«.وميثل زوما اأمام جلنة التحقيق للرد على �صهادات 

تتهمه بن�صر الف�صاد عندما كان يف ال�صلطة.
وبدا زوما مرتاحا قبل بدء جل�صات ال�صتماع املنقولة 
اإذ ن�صر  اأيــام،  التلفزيون والتي قد متتد خلم�صة  عرب 
الأحد عرب ح�صابه على “توير” مقطع فيديو يظهر 
فيه وهو يرق�س ويردد عبارة “يجب اأن ي�صقط زوما”، 

ومن ثم ي�صحك ب�صوت عال.
اللجنة  “طلبت  الأ�صبوع  زومــا ل�صحافيني هذا  وقــال 
التي  املعلومات  باإفادتي وتقدمي  مني احل�صور لأديل 
�صت�صري  كيف  و�ــصــرى  “�صاأذهب  واأ�ــصــاف  اأملكها”. 

الأمور«.
خالل  ثقافةالف�صاد  بتعزيز  ال�صابق  الرئي�س  واتــهــم 
فرة حكمه التي ا�صتمرت لت�صع �صنوات قبل اأن يطرده 
حزب املوؤمتر الوطني الإفريقي احلاكم عام 2018، 

ويخلفه �صرييل رامافوزا رئي�صا للبالد.
جلنة  مقر  خــارج  ومعار�صوه  ال�صابق  الرئي�س  اأن�صار  يتجمع  اأن  ويتوقع 
200 �صخ�س من اجلمهور بح�صور جل�صة  التحقيق، بينما �صي�صمح لنحو 
ال�صتماع.وزوما البالغ من العمر 77 عاما، غري ملزم قانونا باملثول اأمام 
جلنة التحقيق يف ما يعرف بف�صيحة “ا�صتغالل الدولة” ومن غري الوا�صح 

ما اإذا �صيكون الرئي�س ال�صابق متعاونا خالل التحقيقات.
يف  ونفى زوما ارتكابه اأية خمالفات كما رف�س مفهوم “ا�صتغالل الدولة”، 
حني و�صف حماموه التحقيق باأنه حماولة “لالإيقاع” مبوكله و”اإذلله«.

التي  الأ�صئلة  ال�صابق الطالع على  الرئي�س  التحقيق طلب  ورف�صت جلنة 
حول  نــظــره  “وجهة  تــقــدمي  اإىل  ودعــتــه  عليه،  �صتطرح 
املو�صوع” بعد اأن قدم �صهود اآخرون اأدلة دامغة �صده.
وتــبــحــث اللجنة بــرئــا�ــصــة الــقــا�ــصــي رميــونــد زونــــدو يف 
م�صوؤولون  فيها  تـــورط  الــتــي  الــ�ــصــفــقــات  مــن  �صل�صلة 
حــكــومــيــون وعــائــلــة غــوبــتــا الــغــنــيــة و�ــصــركــات مملوكة 
اأغريزي،  اأجنيلو  ويدعى  ال�صهود  لأحد  للدولة.ووفقا 
فاإن الرئي�س ال�صابق تلقى ر�صى �صهرية بقيمة 2200 
كانت  �صركة  من  فاخرة  حقائب  يف  ت�صليمها  مت  دولر 
كان  ونظريا  ال�صرطة.  حتقيقات  مــن  التهرب  حتــاول 
املال ملوؤ�ص�صته اخلريية.وقال اأغريزي اإن �صركته نظمت 
ــا حــفــالت جمــانــيــة وقـــدمـــت كــمــيــات كــبــرية من  اأيــ�ــص
امليالد، للحفاظ  اإىل حلوى لأعياد  بالإ�صافة  الكحول، 

على م�صالح �صركاء زوما.

•• مونرتيال-اأ ف ب:

البغي�س”  الإرهــابــي  “العتداء  تـــرودو  جا�صنت  كــنــدا  وزراء  رئي�س  اأدان 
�صحافية  بينهم  الأقــل  على  �صخ�صا   26 بحياة  اأودى  والــذي  بال�صومال 
الكنديني”  جميع  “با�صم  تعازيه  تــرودو  �صومايل.وقّدم  اأ�صل  من  كندية 
“هودان نالييه ال�صحافية الكندية ال�صومالية التي قتلت مع  اإىل عائلة 
ال�صباب على  �صنه مت�صددون من حركة  الــذي  العتداء  يف  زوجها فريد” 

فندق مبدينة كي�صمايو ال�صاحلية ال�صومالية.
وانتهى الهجوم �صباح ال�صبت عقب حما�صرة دامت حواىل 12 �صاعة، واأّدى 

بالإ�صافة للقتلى اإىل �صقوط 56 جريحا.
�صومالية  ق�ص�س  عــلــى  الــ�ــصــوء  �صلطت  “نالييه  اأّن  اىل  تــــرودو  وا�ــصــار 
افاقا  لنا  تقّدم  ال�صحافة  حّرية  اأّن  كيف  اأظهر  عملها  وحمفزة.  اإيجابية 
اأو�صع وُت�صّجع التنوع والتكامل”، م�صيفا “اإن كندا واملجتمعات ال�صومالية 

والأو�صاط ال�صحافية يف العامل تبكي خ�صارتها«.
�صرورة  على  م�صددا  البغي�س”،  الإرهــابــي  “الهجوم  هــذا  تـــرودو  واأدان 
للدميوقراطية  وت�صمح  جمتمعاتنا  تعزز  التي  ال�صحافة  حرية  “حماية 

بالزدهار«.
�صومالية،  اأ�ــصــول  من  وهــو  ح�صني،  اأحمد  الكندي  الهجرة  وزيــر  واأعـــرب 
ال�صبت عن اأ�صفه لفقدان نالييه، م�صيدا بدورها يف اإبراز م�صاهمة اجلالية 

ال�صومالية يف املجتمع الكندي.

رئي�س جنوب اإفريقيا ال�سابق يديل ب�سهادته  

•• عوا�شم-وكاالت:

ال�صرق  “معهد  يف  الـــبـــارز  الــبــاحــث  لحـــظ 
يف  لي�صر  ت�صارلز  وا�صنطن  يف  الأو�صط” 
اأنه  الأمريكية،  بولي�صي”  “فورين  جملة 
ال�صوري  الــو�ــصــع  اإىل  الــتــطــرق  يتم  عندما 
هــذه الأيــــام، فـــاإن الــعــبــارة املــتــداولــة هــي اأن 
اإىل  و�صلت  “احلرب  اأن  اأو  فاز”  “الأ�صد 
من  اإنطالقاً  ذلك  تفهم  وميكن  نهايتها”. 

اأن ثلثي البالد هي حتت �صيطرة النظام. 
ومـــنـــذ الـــتـــدخـــل الــــرو�ــــصــــي الـــعـــ�ـــصـــكـــري يف 
تربح  مل   ،2015 �صبتمرب”اأيلول” 
رئي�صية  واحـــدة  معركة  ال�صورية  املعار�صة 
وخــ�ــصــرت مــعــظــم الأرا�ــــصــــي الــتــي كــانــت يف 
حوزتها. ويف �صرق �صوريا خ�صر تنظيم داع�س 
�صمي  ما  اأرا�ــصــي  ي�صيطر عليه من  كــان  ما 
يف  الباغوز  قرية  من  بطرده  بـ”اخلالفة” 
مار�س “اآذار” املا�صي. واإىل حد كبري، فاإن 
اليوم  �ــصــوريــا  عــلــى  يهيمن  الـــذي  املــو�ــصــوع 
هــو احلــديــث عــن اإعــــادة الــالجــئــني واإعــــادة 
الإعمار، وما اإذا كان يجب تخفيف العقوبات 
عن دم�صق، وم�صاألة هل يجب اإعادة التعامل 

مع النظام. 

وقائع جديدة
فاإن  الــنــظــام،  عــن  املــدافــعــني  اإىل  وبالن�صبة 
لالحتفال،  املــنــا�ــصــبــة  الــلــحــظــة  هـــي  هــــذه 
للعامل  الدعوات  وتكثيف  ال�صعداء  وتنف�س 
ـــــة  كـــي يـــعـــرف بــالــوقــائــع اجلــــديــــدة، واإزال
الــعــقــوبــات، ومــ�ــصــاعــدة �ــصــوريــا عــلــى اإعــــادة 
اأنــحــاء البالد  الــبــنــاء واإعــــادة الــ�ــصــيــادة على 
بجديدة،  لــيــ�ــصــت  الــــدعــــوات  وهـــــذه  كـــافـــة. 

اأو�صاط  يف  النــتــبــاه  ببع�س  حتــظــى  لكنها 
بع�س املحللني الفاعلني و�صانعي ال�صيا�صة. 
املثال، فاإن مركز كارتر- الذي  وعلى �صبيل 
جيمي  ال�صابق  الأمــريــكــي  الرئي�س  اأ�ص�صه 
كـــارتـــر- �ـــصـــارك يف ا�ــصــتــ�ــصــافــة اجــتــمــاع يف 
مثل  ق�صايا  ملناق�صة  بلندن  )ني�صان(  اأبريل 
“ا�صتعادة ال�صيادة على الأرا�صي” و”كيفية 
التي  امل�صلحة  القوات  من  التخل�س  �صمان 
احلكومة  ر�ــصــا  دون  مـــن  �ــصــوريــا  يف  تــعــمــل 

ال�صورية«. 
ا�صت�صافة  يف  كارتر  ملركز  الخــر  وال�صريك 
الجتماع هو الرابطة ال�صورية الربيطانية 
الأ�صد،  زوجة  والد  واأ�ص�صها  للنظام  املوالية 

فـــواز الأخـــر�ـــس، الـــذي كــان يف عــام 2012 
ين�صح الأ�صد يف جمال مواجهة الأدلة حول 
تعذيب النظام للمدنيني. واملدير التنفيذي 
برنامج  رئي�س  �صقيق  هو  املذكورة  للرابطة 

الأ�صلحة الكيماوية يف �صوريا. 
الأ�صد مل  نظام  اأن  اإىل  ي�صري  الكاتب  ولكن 
يزال  ل  ال�صتقرار  اأن  كما  �صيئاً،  “يربح” 
للمعار�صة  الأخــــرية  واملــعــاقــل  املــنــال.  بعيد 
ويف  حم�صنة.  تبدو  �صوريا  غــرب  �صمال  يف 
اأمـــاكـــن اأخــــرى مــن الـــبـــالد، تـــربز عالمات 
كثرية على م�صتقبل غري م�صتقر. و�صحيح 
اأهلية مفتوحة،  تعد يف حــرب  �صوريا مل  اأن 
لكن الأزمة ال�صيا�صية يف البالد تتفاقم. اإن 

2011 ل  انتفا�صة  اإىل  اأدت  التي  الأ�صباب 
تزال قائمة- ومعظم هذه الأ�صباب هي اأ�صواأ 
الآن. وحتى يف اأرا�ٍس ي�صيطر عليها النظام 
فاإن  عــنــه،  الــ�ــصــر�ــصــون  املــدافــعــون  ويقطنها 
احلياة اليومية تواجه مزيداً من التحديات 
اأكر مما واجهته حتى يف اأق�صى اأيام النزاع. 

الو�شع غري م�شتقر
النقا�س ال�صريح حول �صوريا  اأن  اإىل  ولفت 
يف حاجة اإىل العراف باأن الو�صع ل يزال 

غري م�صتقر اإىل درجة كبرية.
فبعد ع�صرة اأ�صابيع من الهجوم الذي تقوم 
به “قوات النمر” ال�صيئة ال�صمعة واحلر�س 

فاإن  اإدلــب،  يف  الرابعة  والفرقة  اجلمهوري 
�صوى  ا�صتعادة  مــن  تتمكن  الــقــوات مل  هــذه 
عليها  ت�صيطر  الــتــي  الأرا�ــــصــــي  مـــن   1%
األـــف   330 تــهــجــري  بــيــنــمــا مت  املـــعـــار�ـــصـــة، 
فقدان  اإدلـــب  يف  املــعــارك  واأبــــرزت  �صخ�س. 
ال�صرورية ل�صتعادة  الب�صرية  القوة  النظام 
التي  الأرا�ــصــي  على  لل�صيطرة  اأو  املحافظة 

هي يف اأيدي احلكومة ال�صورية. 
ورف�صت اإيران اإر�صال امليلي�صيات التابعة لها 
للم�صاعدة يف الهجوم على اإدلب، اإذ اإنها منذ 
ل ترى  “ني�صان”،  اأبريل  اأ�صتان يف  اجتماع 
غرب  ل�صمال  كــبــرية  ا�ــصــراتــيــجــيــة  اأهــمــيــة 
�صوريا. ومل تظهر اأهمية اإيران بالن�صبة اإىل 
بينما  اإدلـــب،  معركة  مع  اإل  ورو�صيا  الأ�ــصــد 
ت�صر اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
عــلــى خــــروج كــامــل الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة من 
ال�صيا�صية  الت�صوية  لت�صهيل  �صرطاً  �صوريا، 

يف �صوريا. 

داع�س
اأرا�صيه  اآخــــر  داعـــ�ـــس  رغــــم خــ�ــصــارة  وعــلــى 
للتنظيم  النائمة  اخلــاليــا  فـــاإن  �ــصــوريــا،  يف 
�ــصــوريــا منذ  �ــصــرق  يف  هــجــومــاً   370 �صنت 

مار�س”اآذار”. 
من  باملئة   62 على  النظام  ي�صيطر  وبينما 
املتبقية  الـ38  ن�صبة  فـــاإن  الــبــالد،  اأرا�ــصــي 
يخ�صعون  �صوريون  لعبون  عليها  ي�صيطر 
�صرق  �صمال  ويف  اأجــنــبــيــة.  حــكــومــات  لنفوذ 
وقوات  املــتــحــدة  الــوليــات  ت�صيطر  �ــصــوريــا، 
�صوريا الدميقراطية على 28 يف املئة، بينما 
يف  باملئة  ع�صرة  على  نــفــوذاً  تركيا  متــار�ــس 

حلب و�صمال غرب �صوريا.

يديعوت اأحرونوت: اإ�سرائيل حتبط 
ا�ستدراج حما�س جلنودها 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

باإحباط حماولت  اإ�صرائيل  يف  الأمنية  الأجهزة  تقارير عن جناح  اإ�صرائيلية  اإعــالم  و�صائل  ن�صرت 
تطلقها حركة حما�س ل�صتدراج جنودها عرب تطبيق “وات�س اآب«.ولفت تقرير ن�صره موقع �صحيفة 
اأرقام  ا�صتغالل  اأقدمت على  اأن عنا�صر من حركة حما�س  اإىل  الإلكروين،  اأحرونوت”  “يديعوت 
اإ�صرائيلية للتفاعل مع جنود باللغة العربية، يف حماولة منها ل�صتدراجهم والإف�صاح عن  هواتف 
معلومات ا�صتخبارية يف حميط قطاع غزة. واإىل جانب ن�صرها بع�س املحادثات التي متت بني جنود 
اإ�صرائيليني وعنا�صر من حما�س، اأو�صحت ال�صحيفة اأن حما�س �صعت يف الفرة املا�صية اإىل اإن�صاء 

ح�صابات مزيفة على العديد من من�صات التوا�صل الجتماعي وتطبيقات املواعدة وغريها. 

•• لندن-اأ ف ب:

ت رئي�صة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي تغريدات  عدَّ
الرئي�س المريكي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات 
دميوقراطيات تقدميات يف الكونغر�س اإىل “العودة من 

باأنها “غري مقبولة على الإطالق«. حيث اأتني”، 
الربيطانية  احلــكــومــة  رئي�صة  بــا�ــصــم  املــتــحــدث  وقـــال 
ا�صتخدامها  التي مت  “اللغة  تعد  اإن ماي  لل�صحافيني 
للحديث عن اأولئك الن�صاء غري مقبولة على الإطالق«.

“مثري  الــرئــيــ�ــس  تـــغـــريـــدة د  تـــرامـــب كــتــب يف  وكـــــان 
لالهتمام اأن نرى نائبات +تقدميات+ دميوقراطيات يف 

اأكرب  الأمريكي  لل�صعب  عالية  بنربة  يقلن  الكونغر�س 
معتربا  ندير حكومتنا”  العامل كيف  دولــة يف  واأعظم 
اأنهن “جئن من دول تعاين حكوماتها اأو�صاعا كارثية 
هي الأ�صواأ والأكر ف�صادا والأقل كفاءة يف العامل )هذا 
يعدن  ل  “ملاذا  تعمل(«.واأ�صاف  حكومة  لديها  كان  لو 
اإىل تلك املناطق الفا�صلة التي تنت�صر فيها اجلرائم من 
حيث اأتني للم�صاهمة يف اإ�صالحها«.ي�صار اىل ان عالقة 
مـــاي وتـــرامـــب كــانــت مــتــوتــرة عــلــى الـــــدوام وتفاقمت 
ال�صبوع املا�صي بعد ق�صية ت�صريب مذكرات دبلوما�صية 
ترامب.وقدم  لدارة  �صديدة  انتقادات  توجه  بريطانية 
ال�صفري الربيطاين لدى وا�صنطن كيم دارو�س الأربعاء 

املا�صي ا�صتقالته من من�صبه على خلفية هذه الق�صية. 
وكان دارو�س قد و�صف يف املذكرات الرئي�س الأمريكي 
انتقادات حادة  كما وّجه  و”غري كفوؤ”  “خمتل”  باأنه 
من  كــثــريا  تــرامــب  الأمــريكــيــة.وا�ــصــتــاء  الإدارة  لأداء 
اليها  ال�صابق ووجه  لل�صفري  الذي قدمته ماي  الدعم 
بريك�صت ورحب  اإدارتــهــا ملف  انــتــقــادات حــول طريقة 
برحيلها القريب عن ال�صلطة.وكتب ترامب يف تغريدة 
“النباأ ال�صار لربيطانيا الرائعة هو اأنها �صتحظى قريبا 
برئي�س جديد للوزراء«.ويعترب وزير اخلارجية ال�صابق 
بوري�س جون�صون الوفــر حظا خلالفة مــاي وهــو من 

موؤيدي الرئي�س المريكي.

ماي تنتقد تغريدات ترامب حول النائبات الدميوقراطيات  
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العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2019/445  عمايل جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- فيوت�صر ل�صناعة املعادن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم  بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2019/6/10  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�صالح/حممد املتويل ابراهيم املتويل بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�صوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )32.348( درهم وتذكرة 
العودة اىل موطنه على الدرجة ال�صياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق 
املدعي بخدمة رب عمل اخر عند تنفيذ احلكم. حكما مبثابة احل�صوري قابال 
العالن  لن�صر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لال�صتئناف خالل ثالثني 
اآل مكتوم حاكم  �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/4617  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايه ان �صي للمقاولت �س.ذ.م.م 2- توما�س بنيت  �صاين �س.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جوزيف �صاجي فايالمانيل وميثله:احمد ح�صن 
حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وقدرها )99962( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
رقم  املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى  اقامه 
ال�صكوى:MB193514997AE/2019 وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
2019/7/22 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مــذكــرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/4252  عمايل جزئي

اىل املـــدعـــي عــلــيــه / 1-�ـــصـــالـــون هـــري كــونــ�ــصــبــت لــلــ�ــصــيــدات )فـــــرع( جمهول 
حمـــل القـــامـــة مبـــا ان املـــدعـــي /عــــزه الــ�ــصــيــد احــمــد الــ�ــصــيــد حــ�ــصــن قـــد اأقـــام 
 30850( وقــدرهــا  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الــدعــوى  عليك 
درهـــم( درهــم وتــذكــرة عــودة مببلغ )2000( درهــم والــر�ــصــوم وامل�صاريف رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وحــددت   mb193733155ae:ال�صكوى
2019/8/7 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
م�صتندات  او  مــذكــرات  مــن  لديك  مــا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  مــن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/5109  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�صكوربل�س منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ماريانا اندري�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها يطلب املدعي 
من عدالة املحكمة ت�صجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�صورة من لئحتها 
وتذكره  درهــم   )18000( اجمايل  مبلغ  للمدعي  تــوؤدي  بــان  بالزامها  واحلكم 
جل�صة  لها  وحــددت  وامل�صاريف  بالر�صوم  والزامها  درهم   )2000( بقيمه  عوده 
يوم الثالثاء املوافق 2019/7/23 ال�صاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2019/2468  تنفيذ جتاري 
اىل املنفذ �صده/1- موؤ�ص�صة الطفل اجلديد ملالكها حممد عادل الطرابي�صي 
الطرابي�صي  عــادل  املحدودة 3- حممد  للتجارة  ال�صعودية  بوي  نيو  �صركة   -2
4- منار عادل عادل الطرابي�صي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

قد  اجلــرمــن   ابراهيم  ا�صماعيل  وميثله:علي  )فــرع(  التجاري  ابوظبي  بنك 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�صامن بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )36640104.57( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/4732  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ثاقب حممود خلدمات التنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /افولوبى �صيكريو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )20444 درهم( درهم وتذكرة عودة مببلغ 
 MB194364890AE:2000( درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى(
�س   09.30 الــ�ــصــاعــة   2019/9/5 املــوافــق  اخلمي�س  يـــوم  جل�صة  لــهــا  وحــــددت 
قانونيا  ميثلك  مــن  اأو  باحل�صور  مكلف  فــاأنــت  لــذا   ch1.B.10:بالقاعة
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1182  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- نوفز خلدمات ادارة املجمعات ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة بن زايد للمقاولت ذ.م.م وميثله:علي 
بالدعوى رقم  ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  ابراهيم اجلرمن  قد  ا�صماعيل 

2018/1835 جتاري كلي     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2019/7/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رقــم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/235  ا�شتئناف جتاري    
�صوري�س  للمتويف  وارث  ب�صفته  باريوير  1-لكهيانى  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ريوا�صند لكهيانى 2- �صركة جيم التجارية ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / اوتاين اأ�صوك بهاوندا�س - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته املدير 
واملمثل القانوين ل�صركة/جتارة نيلكمال العاملية وميثله:�صمري حليم كنعان  
قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2018/2092 بتاريخ:2019/2/10 
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/8/4 املــوافــق  الحــد   يــوم  لها جل�صه  وحــددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2371  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حمي الدينى و�صركاه �ــس.م.ح - ذ.م.م  جمهول 
ايــران )الفرع الرئي�صي(   امل�صتاأنف / بنك �صادرات  حمل القامة مبا ان 
جتاري   2017/1755 رقــــم  بـــالـــدعـــوى  الـــ�ـــصـــادر  احلـــكـــم  ا�ـــصـــتـــاأنـــف/  قـــد 
املوافق  الــثــالثــاء   يــوم  ـــاريـــخ:2018/10/24  وحـــددت لها جل�صه  ـــت ب كلي 
وعليه   ch2.E.23 رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/7/23
�صتجري  تخلفكم  حــال  ويف  قانونيا  ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اإعالن حل�شور جل�شة اخلربة احل�شابية 

يف الق�شية رقم 2019/509 مدين جزئي ال�شارقة  
املدعية / وي�صت درايف لتاأجري ال�صيارات - ذ م م 

املدعي عليها / موؤ�ص�صة التاج العربي للمقاولت الفنية  -  حممد �صم�س الدين عبدالرزاق  
عطفا على اإجتماع اخلربة املنعقد يوم الثنني املوافق 2019/7/1 ، ونظرا لعدم ا�صتطاعة اخلربة 
الدعوى  اإعالنهما حل�صور جل�صة اخلربة احل�صابية يف  ، فقد تقرر  الو�صول للمدعي عليهما 
املذكور اعاله يف مقر اخلربة الكائن يف مدينة ابوظبي �صارع الكرا قرب بناية  احلمرا بالزا 
وخلف معر�س الهوندا لل�صيارات - موجود يف نف�صه البناية حمل نا�صا للكهربائيات -الطابق 
املوافق 2019/8/1 يف متام  يوم اخلمي�س  وذلك  القمة(  رقم 1701 )مكتب  ال�صابع ع�صر مكتب 
ال�صاعة الثالثة ظهرا ، وذلك لعقد اإجتماع اخلربة الثاين ، وقد كلفت اخلربة املدعية باإعالن 

املدعي عليهما بالن�صرحل�صور اجتماع اخلربة يف املكان واملوعد املحددين اأعاله. 
اخلبرياحل�شابي / ع�شام ح�شني احلامد  
050-3314644

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/314  بيع عقار مرهون   
الكائنة  مربع   309.40 م�صاحتها   459 رقــم  ار�ــس  ق  على  التنفيذي  الق�صية:احلجز  مو�صوع 
مبنطقة احلبية الثالثة فيال MUA3011 دبي وبيعها وفقا لجراءات دائرة الرا�صي نظري 
كافة  والزامه  باملزاد  البيع  ثمن  ا�صتالم  التنفيذ  لطالب  الت�صريح  درهم مع   )1.831.303.19(

الر�صوم وامل�صاريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:نور بنك - م�صاهمة عامة - بنك نور ال�صالمي �س.م.ع - �صابقا

املطلوب اعالنه:املنفذ �صده:1- �صوراب جويال دهارم بال جويال جمهول حمل القامة
مو�صوع العالن:

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن ار�س - املنطقة احلبية الثالثة - 
رقم الر�س 459 - امل�صاحة 309.40 مر مربع وفاء للمبلغ املطالب به )1.800.000.00( درهم 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�صـــم ال�صركة :“ لوتون للتجارة العامة “ )�س.ذ.م.م(
 - العوي�س  علي  مــوزه  ملك   903 رقــم  مكتب   : عنـوانها   810830  : الرخ�صــة  رقــم 
ال�صبخة ال�صكـل القانوين : ذات م�صئولية حمدودة  رقم القيد بال�صجل التجاري : 
1354875  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�صري 
، وذلك مبوجب القرار  ال�صركة املذكور اعاله  يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل 
لدى  وامل�صدق   )2019/07/08( بــتــارخ  لل�صركاء  العمومية  اجلمعية  مــن  ال�صادر 
ال�صيد الكاتب العدل بتاريخ )2019/07/08(  وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة 
التقدم اىل امل�صفي املعني يف مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد 
الزبري علي – اخلليج التجاري – ا�صتدامة A-  هاتف : )2226266 – 04( فاك�س 
)2223773 – 04( م�صتحبا معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�صــــم امل�صفي :  يو�صف بن خادم لتدقيق احل�صابات
– اخلليج  الزبري علي  رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد  : مكتب  عنـــوانــه 
A مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه ، قد مت  التجاري – ا�صتدامة 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بتعيني امل�صفي املذكور اعاله للقيام بت�صفية “ لوتون 
للتجارة العامة “ )�ــس.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك 
ال�صادر  الــقــرار  وذلــك مبوجب     A – ا�صتدامة  التجاري  – اخلليج  الزبري علي  حممد 
من اجلمعية العمومية لل�صركاء بتارخ )2019/04/04( وامل�صدق لدى ال�صيد الكاتب العدل 
بتاريخ )2019/04/04(  وعلى من لديه اعرا�س او مطالبة التقدم اىل امل�صفي املعني يف 
مكتب رقم 301– 302–303–304– 305 ملك حممد الزبري علي – اخلليج التجاري – 
– 04( م�صتحبا معه كافة  – 04( فاك�س )2223773  A  -  هاتف : )2226266  ا�صتدامة 

امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
 دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 يف  الدعوى 2019/2044 جتاري جزئي

املدعي عليها / كالتيك - �س ذ م م  
اإل تي  مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / �صركة ا�س �صي تي هولدينغر 
دي )فرع م د م �س( اأمام حماكم دبي املوقرة واأنه مت تكليفنا كخبريا ح�صابيا بالدعوى مبوجب 
احلكم ال�صادر بالدعوى اأعاله فاإننا ندعوكم حل�صور اجتماع اخلربة  وذلك يوم الحد املوافق 
املالية   لال�صت�صارات  انرا  مكتبنا  مبقر   - ظهرا  ع�صر  الثانية  ال�صاعة  متام  يف   2019/7/21
وذلك بالعنوان التايل : الإمارات العربية املتحدة - دبي - حمي�صنة 4 - �صارع بريوت - بناية 
امليزان )اجلزيرة �صابقا( - الطابق الثالث - مكتب  303 ،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة 
ال�صيارات - وبذات البناية توجد هيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 04-2206899 ، 04-2206244  
، فاك�س : 042206877 ،  يرجى الإطالع واحل�صور باملوعد املحدد اعاله واإح�صار كافة ما لديكم 

من م�صتندات مع الرجمة القانونية اىل العربية. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/6384 دائرة الكلية املدنية - ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليهم بالن�شر 
اىل املدعى عليهم / 1- فاطمة ح�صن �صامل  2-فاطمة �صامل ح�صن 3-نعيمة �صامل ح�صن 

حيث ان املدعيتان / 1- بلقي�س �صامل ح�صن ال�صوحمي 2- عائ�صة �صامل ح�صن �صامل  
، ويطالبكم باحل�صور  اأعاله لدى هذه املحكمة  قد اقام عليك الدعوى املذكور رقمها 

امام املحكمة. 
يف   139 رقم  قاعة  املدنية(  الكلية  )دائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�صورك  يقت�صي  لذلك 
متام ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم 2019/8/1م وذلك لالجابة على الدعوى 
وتقدمي ما لديك من بيانات ، ويف حالة تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيباك.
مكتب اإدارة الدعوى/ اأمني ال�شر    

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�صم ال�صركة : اإدج اوت لعمال البال�شرت والتك�شية - �س ذ م م  
P3 - B09 ملك ربيع حممد نور عبداهلل بردبي - برج   - 05 العنوان : مكتب رقم 
خليفة  ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة ، رقم الرخ�صة : 618883 رقم القيد 
بال�صجل التجاري : 1108429 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد 
مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبــي  حماكم  العدل  كاتب  لــدى  واملــوثــق   2019/7/10 بتاريخ  دبــي  حماكم  قــرار 
ايه  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرا�ــس  اأي  لديه  من  وعلى   2019/7/10
تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم 
  04-2517721  : فاك�س   04-2517720  : هاتف    - املرقبات   - ديــرة   - الــزرعــوين  حممد 
م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر 

هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�صم امل�صفي : ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 602 ملك عبدالرحيم حممد الزرعوين - ديرة - املرقبات 
-  هاتف : 2517720-04 فاك�س : 2517721-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اإدج اوت  اأعــاله لت�صفية  املذكور  امل�صفي  باأنه قد مت تعيني  القت�صادية بدبي 
لعمال البال�شرت والتك�شية - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/10 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/10 
مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعــرا�ــس  اأي  لديه  من  وعلى 
الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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عربي ودويل

   عام 2015 ، اأ�صبح اأحد الأهداف الرئي�صة لليمني املتطرف 
الأملــــــاين. فــفــي خــ�ــصــم اأزمـــــة الــالجــئــني، ويف اجــتــمــاع عـــام يف 
راف�صا  املهاجرين؛  ل�صتقبال  مركز  بناء  عن  اأعلن  لوفيلدين، 
جملة وتف�صيال حجج خ�صومه ومعار�صيه، وذّكرهم باأن اأملانيا 
الإيثار  اخل�صو�س  وجه  وعلى  امل�صيحية،  القيم  على  قائم  بلد 
“ الذين ل يتقا�صمون هذه القيم اأحرار يف مغادرة  والرحمة: 

البالد عندما يريدون اإذا مل يوافقوا.. اإنها حرية كل اأملاين ».
   يف اليوم التايل خلطابه، تلقى لوبك اأكر من 350 ر�صالة 
بريد اإلكروين ، ت�صمن العديد منها تهديدات بالقتل. ُو�صع 
تاأجيج  وا�ــصــل  املتطرف  اليمني  لكن   ، ال�صرطة  حماية  حتــت 

اجلدل وتغذيته.
   بعد اأيام قليلة، يف جتمع حا�صد لأق�صى اليمني، �صكب الكاتب 
الأملـــــاين املــولــد عــاكــف بــرينــ�ــصــكــي الــزيــت عــلــى الـــنـــار. و�صّرح 
لالأملان  الــطــوعــيــة  املـــغـــادرة  بب�صاطة  املــحــافــظ  اقـــرح  اإذا  اأنـــه 
الأ�صليني، فذلك لأن مع�صكرات العتقال مل تعد يف اخلدمة.. 
ب�صيء واحد فقط، قتل جميع معار�صيه  �صمنيا: يحلم لوبك 

ال�صيا�صيني.
   عّزز خطاب برين�صكي كراهية لوبك يف دوائر اليمني املتطرف. 
يف  اليميني  اجلناح  اإىل  تنتمي  �صيا�صية  وهــي  �صتاينباخ،  اإريــكــا 
اخلطاب  فيديو  ن�صر  اأعـــادت   ، امل�صيحي  الدميقراطي  الحتــاد 
يف  م�صرك  األــف   120 لي�صاهده  مــرات  ثــالث  �صفحتها  على 
يف  مــرة  اآخـــر  وكــانــت   - الجتماعية  ال�صبكات  على  �صفحاتها 
مقالت   ،  I-News مثل  اليمينية،  املواقع  ون�صرت  فرباير. 

عنه بانتظام.
�صتيفان  املفر�س،  القاتل  اأن  الإعــالم     عندما ك�صفت و�صائل 
اإرن�صت ، �صبق اأن اأدين بتهمة العنف العن�صري واأنه على ارتباط 

بجماعات اليمني املتطرف ، مل يفاجئ اأحدا.

عمى ولمبالة
اأثارت اجلرمية موجة من ال�صخط �صد ظهور الإرهاب اليميني 
املتطرف يف اأملانيا.  و�صمعنا حتى �صخ�صيات من اليمني الأملاين 
“مثل وزير الداخلية هور�صت �صيهوفر” تعرف باأنه بات من 
ال�صروري مقاومة اليمني املتطرف ب�صكل اأكر فعالية، ووعد 
هذا الأخري بتخ�صي�س املزيد من املوارد ملحاربة هذا النوع من 
الأملانية  الدولة  بــاأّن  الإرهــاب. ومع ذلك، ردت بع�س الأ�صوات 

لطاملا دفنت راأ�صها يف الرمال اأمام تهديد الإرهاب الرجعي.
    تانيف �صولتز، اأ�صتاذ ال�صحافة بجامعة جوهان�س غوتنربغ 
يف ماينز، وموؤلف كتاب حائز على جوائز حول الإرهاب اليميني 
اأنه يف املخيال اجلماعي الأملاين،  اإىل  اأملانيا، ي�صري  املتطرف يف 

يرتبط الإرهاب عموًما بالي�صار.
تــــزال جــمــاعــة اجلــيــ�ــس الأحـــمـــر و�ــصــلــ�ــصــلــة الغتيالت      ول 
ال�صيا�صية التي ارتكبتها، يف الأذهان، لكن عددا كبريا من النا�س 

، مثل تفجري  الفا�صية اجلــديــدة  اإرهـــاب  اأ�ــصــرار  يــتــذكــرون  ل 
. مهرجان اأكتوبر يف ميونيخ )1980( 

اأن هـــذا الــعــمــى جتـــاه الإرهـــــاب اليميني      ويــعــتــقــد �ــصــولــتــز، 
املــتــطــرف، ُيــفــ�ــّصــر لمــبــالة الــ�ــصــلــطــات، الــتــي كــانــت بطيئة يف 
“ان  العراف باأن جرائم القتل الع�صر التي ارتكبتها منظمة 
بداية من عام  املتطرفة”النازيون اجلدد”  اليمينية  ا�س يو” 

2000، كانت من عمل منظمة اإرهابية.
ق�صر  ال�صلطات  حاولت  مــوؤخــًرا،  كو�صر  جاكوب  اأبلغ  وكما     
“اأوي  املنظمة  يف  الثالثة  الرئي�صيني  الأع�صاء  على  التحقيق 
الأخذ  ورف�صت  ت�صيبه”،  وبياته   ، بونهاردت  اأوي   ، موندلو�س 
اآخرين  اأّن متطرفني ميينيني  اأدلة ملمو�صة تثبت  يف العتبار 
اأن  على  تــدل  عنا�صر  اأو   - كبري  حد  اإىل  بهم  امل�صتبه  �صاعدوا 

بع�س هذا الدعم قد يكون من اأع�صاء يف احلكومة.
   مــن خــالل الــوعــد بتوفري املــزيــد مــن املـــوارد يف احلــرب �صد 
الإرهاب اليميني املتطرف، مل ُيقنع �صيهوفر باملرة: تعتقد قّلة 
من  ال�صكوك  هذه  تعززت  وقد  اأفعال.  �صتليها  الوعود  هذه  اأن 
خالل الن�صر الأخري لتحقيقات عديدة م�صتقلة، ك�صفت وجود 

�صبكات لليمني املتطرف داخل اأجهزة الأمن الأملانية.

لي�س حدثا معزول
�صرطة  �ــصــبــاط  اأن  حتــقــيــق  كــ�ــصــف   ،  2018 ديــ�ــصــمــرب  يف     
فــرانــكــفــورت يــ�ــصــتــخــدمــون الـــرمـــوز الــنــازيــة ب�صكل مــتــكــرر يف 
ال�صرطة  قــامــت   ،  2019 يونيو   26 اللـــكـــروين.  بــريــدهــم 
اأنه  يف  ُي�صتبه  املرا�صلة،  هــذه  م�صتخدمي  اأحــد  �صقة  بتفتي�س 
اإىل حمامية �صحية احلزب القومي-  اأر�صل فاك�صات عن�صرية 
ال�صراكي ال�صري )ان ا�س يو( ؛ ويف اإحدى هذه الر�صائل ، هدد 
الفاك�صات  توقيع  ومت  عامني.  العمر  من  البالغة  ابنتها  بقتل 

“ان ا�س يو 2.0«.
    28 يونيو ، ك�صفت ال�صحافة اأن منظمة تدعى”نوردكروز” 
اأ�صخا�صا على قائمة الغتيال انطالقا من ملفات  قد و�صعت 
من  �صيا�صي  األـــف   25 حـــوايل  الــقــائــمــة  “تت�صّمن  الــ�ــصــرطــة 
املجموعة  وكانت  ؛  ي�صاريني”  اأو  ليرباليني  والن�صاء،  الرجال 

تكد�س الأ�صلحة، واأكيا�س اجلثث، واجلري احلّي.
    لن يتم تعوي�س تقاع�س ال�صلطات املحلية من طرف الدولة 

الــفــيــدرالــيــة: غــالــًبــا مــا يــتــم اتــهــام املــكــتــب الحتــــادي حلماية 
الداخلي  العامة لالأمن  الأملاين لالإدارة  املعادل  الد�صتور، وهو 
هذا  ي�صتطع  ومل  املتطرف.  اليمني  مــع  بالتواطوؤ  فرن�صا،  يف 
املكتب حتى ال�صتفادة ب�صكل جيد من خمربيه يف حتقيق “ان 
والذي ، كما اأو�صح كو�صر، رمبا يكون اأكر الأمثلة  ا�س يو”، 

فظاعة على عدم فعاليته.
للمنظمة، هانز  ال�صابق  الــقــائــد  قــال   ، الأخــــرية  الآونــــة      يف 
جورج ما�صن ، اإن مقاطع الفيديو التي تظهر ن�صطاء ميينيني 
عام  �صيمنيتز  يف  �صغب  اأعمال  خالل  عنف  اأعمال  يف  ي�صاركون 
النقد على  �صيل مــن  ت�صبب يف  تــزويــرهــا، ممــا  قــد مت   2018

ت�صريحاته.
اأن مــوت لوبك حــدث جلل، لكنه ل�صوء احلــظ لي�س     ل �صك 
اأخرى بالطريقة  اأملانية  معزوًل: فقد مت ا�صتهداف �صخ�صيات 

نف�صها  يف ال�صنوات الأخرية.
   يف عامي 2015 و 2017 على التوايل ، كانت رئي�صة بلدية 
)اأندريا�س  التينا  بلدية  ورئي�س   ، ريــكــر(  )هرييت  كولونيا 
بــالــ�ــصــالح البــيــ�ــس لأ�صباب  ، �ــصــحــيــة هــجــمــات  هــولــ�ــصــتــايــن( 

من  العديد  وكذلك  خطرية،  بجروح  ريكر  اأ�صيبت  �صيا�صية. 
يف  الــعــامــلــون  جنــح  حــًظــا:  اأكـــر  هول�صتاين  وكـــان  مرافقيها. 
املطعم، الذي كان يتناول الطعام فيه، يف نزع �صالح املهاجم، لذا 

كانت اإ�صاباته اأقل اأهمية.
    وقد �صرح عمدة ليبزيغ ، بوركارد يونغ يف الآونة الأخرية، 
 - يومًيا  �صيا�صية  هجمات  ثــالث  يواجهون  الأملـــان  ال�صا�صة  اإن 

وال�صيا�صيون املحليون هم الأكر عر�صة للخطر.

تعزيز موارد ال�شرطة ل يكفي
    يبقى اأن نرى ملاذا تواجه الدولة الأملانية الكثري من املتاعب 
ل  كيف  اجلــنــاة.  على  والقب�س  املتطرف  اليمني  عنف  منع  يف 
ميكننا ال�صتنتاج اأن جزءا من احلكومة ي�صعر ببع�س التعاطف 

مع ق�صايا الفا�صية اجلديدة؟
   يجب الت�صليم باأّن املوقف يف غاية التعقيد: فهيكلة املجموعات 
لذلك   - ومتناثرة  متوزعة  تكون  ما  غالًبا  املتطرفة  اليمينية 
الذئاب  بــني  التمييز  يف  �صعوبة  جتــد  التحقيقات  اأن  نتفهم 
فاإن   ، املنظمة.   عــالوة على ذلك  الإرهابية  املنفردة واخلاليا 
الكراهية منت�صرة وطاغية على ال�صبكات بحيث ي�صعب اأحياًنا 
التمييز بني التهديدات اخلطرية والتخيالت العقيمة. ويدعو 
بع�س النا�صطني الدولة اإىل اتخاذ اإجراءات �صارمة �صد اليمني 
بهذا  القمعية  التدابري  اأن  اآخـــرون،  يعتقد  حــني  يف  املتطرف، 
احلجم لن توؤدي اإّل اإىل زيادة راديكالية املجموعات املتطرفة .

   ويعتقد تانيف �صولتز، اأ�صتاذ ال�صحافة، اأن �صل�صلة من برامج 
اإعادة التاأهيل ميكن اأن تكون اإيجابية - لكنه يخ�صى ان تقع تلك 

الدرو�س على اآذان النا�س اخلطاأ.
اإّن احلــرب �صد �صعود اليمني املتطرف لي�صت جمرد تعزيز     
ملوارد ال�صرطة: هذا ما يجب اأن تفهمه حكومة اأجنيال مريكل 
- خ�صو�صا لأن امل�صالة ترتبط ببقاء حزبها ال�صيا�صي ، الحتاد 

الدميقراطي امل�صيحي ، الذي هو على و�صك النهيار اليوم.
   اأغ�صبت امل�صت�صارة اجلناح اليميني حلزب الحتاد الدميقراطي 
اجلناح  اأّن  وهــا  الــالجــئــني،  اأزمـــة  خــالل  بت�صاحمها  امل�صيحي 
يف  بالتواطوؤ  حمافظة  الأكــر  اجلناح  يتهم  الــيــوم،  الليربايل 
اغتيال لوبك. ودفع احلزب ال�صراكي الدميقراطي “احلزب 
اأمام  لــلــتــنــازل  ميله  القــــراع  �ــصــنــاديــق  يف  الو�صطي”  الآخــــر 
مطالب الحتاد الدميقراطي امل�صيحي داخل الئتالف الكبري 

بزعامة اأجنيال مريكل.
اأن يعرف  امل�صيحي ل يريد  واإذا كــان الحتــاد الدميقراطي      
نف�س امل�صري، فال ميكن اأن يقت�صر دوره على حتييد ال�صبكات 
املتطرفة: واإمنا عليه اأن يتعلم كيف يقّن ويوؤطر، ويعيد توجيه 

غ�صب اليمني املتطرف ال�صديد؟
----------------------------------------------

كاتب ومرتجم يعي�س يف برلني

اليمني املتطرف يف منو موكب جنازة ال�صيا�صي �صحية النازيني اجلدد

م�صرح جرمية مقتل والر لوبك خطاب برين�صكي يعزز الكراهية

لطاملا دفنت الدولة الأملانية راأ�شها يف الرمال:

اأملانيا: جمموعات النازيني اجلدد يف ذروة الزدهار..
•• الفجر - بيرت كورا�س - 

ترجمة خرية ال�شيباين
والرت  الأملــاين  ال�شيا�شي  على  العثور  مت  يونيو،  من  الثاين  يف     
بعيار  اأ�شيب  وقد  كا�شل،  من  بالقرب  منزله  خارج  ميتًا  لوبك 

ناري يف الراأ�س. تنا�شلت النظريات �شريعا. واّدعت جميعها اأن 
القاتل كان اإرهابيا متطرفا.   دعت ال�شرطة اإىل التعّقل، وطلبت 
من ال�شكان عدم و�شع افرتا�شات حول الدافع وراء اجلرمية - 
لكنها مل تبدو مقتنعة بطلبها، لأن الدافع بدا وا�شًحا فعال. مت 
ال�شتباه يف قريب من ال�شحية لفرتة وجيزة ؛ ومت ا�شتبعاد هذا 

امل�شار ب�شرعة.   بدت كل اأملانيا على الراأي نف�شه .. اإجماع حول 
موقف واحد، وا�شح، وبالتايل، يف معنى ما، مثري لالإعجاب، غري 
اأّن هذا املوقف لح وكاأنه اعرتاف جماعي بالتق�شري والإهمال.

هدف ممّيز لليمني املتطرف
   ينتمي لوبك اإىل الحتاد الدميقراطي امل�شيحي الأملاين “حزب 

 ،  2009 ميني الو�شط” ؛ كان حمافظ مقاطعة كا�شل منذ عام 
وقد  املحلي.  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  الفاعلني  اأوائل  بني  من  وكان 
اأ�شادت  التي  ال�شهادات  من  العديد  الإقليمية  ال�شحافة  ن�شرت 
بال�شحية، موؤكدة اأنه كان حمل تقدير كبري، وتربطه عالقات 

جيدة مع مواطنيه.

- دعوات ل�سرورة مقاومة اليمني 
املتطرف ب�سكل اأكرث فعالية

- يف املخيال اجلماعي الأملاين, 
يرتبط الإرهاب عموًما بالي�سار

- موت لوبك لي�س معزوًل: فقد مت ا�ستهداف �سخ�سيات 
اأملانية اأخرى بالطريقة نف�سها يف ال�سنوات الأخرية

- على حزب مريكل اأن يتعلم كيف يقّن , 
ويعيد توجيه غ�سب اليمني املتطرف؟

- ال�سا�سة الأملان يواجهون ثالث هجمات �سيا�سية 
يومًيا وال�سيا�سيون املحليون هم الأكرث عر�سة للخطر

- غالًبا ما يتم اتهام املكتب الحتادي حلماية 
الد�ستور بالتواطوؤ مع اليمني املتطرف

ال�صرطة ترافق 
�صتيفان اإرن�صت 
قاتل حمافظ 

كا�صيل 

وزير الداخلية يعد 
بزيادة الدعم املادي 

ملقاومة التطرف
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املال والأعمال
با�شتخدام تقنية اإعادة تدوير الأ�شفلت البارد يف موقع امل�شروع

وزارة تطوير البنية التحتية ت�سرف على �سيانة �سارع الإمارات بطول 16 كيلو مرتا

•• دبي-الفجر: 

�صراكة  اتفاقية  ت�صارترد”  “�صتاندرد  بنك  وقع 
العربية  “الإمارات  �ــصــركــة  مـــع  ا�ــصــراتــيــجــيــة 
املتحدة لل�صرافة”، العالمة التجارية الرائدة يف 
الدفع يف  املالية وحلول  جمال تقدمي اخلدمات 
الإمــارات، بهدف تقدمي خدمة جديدة لعمالئه 
من  �صُتَمكنهم  ال�صركات  ح�صابات  اأ�ــصــحــاب  مــن 
اإيداع النقود يف ح�صاباتهم امل�صرفية بكل �صهولة 
العربية  “الإمارات  �ــصــركــة  فــــروع  خــــالل  مـــن 
اأنحاء  جميع  يف  املنت�صرة  لل�صرافة”  املــتــحــدة 
الدولة، والبالغ عددها 150 فرعاً، الأمر الذي 
يــعــزز عــالقــة الــ�ــصــراكــة والــتــعــاون الــقــائــمــة بني 

الطرفني. 
 “ الــ�ــصــراكــة اجلـــديـــدة، ف�صيقدم  وبــفــ�ــصــل هـــذه 
الإمارات  يف  لعمالئه   “ ت�صارترد  �صتاندرد  بنك 
الأمـــوال  لإيـــداع  متعددة  جــديــدة  ات�صال  نــقــاط 
تتمثل يف فروع “�صركة الإمارات العربية املتحدة 
�صتكون  الــعــمــالء،  راحـــة  ول�صمان  لل�صرافة”. 
على  متوفرة  اجلــديــدة  النقدي  الإيــــداع  خــدمــة 
تكون اخلــدمــة متوفرة  اأن  الأ�ــصــبــوع، على  مــدار 

خالل وبعد �صاعات العمل الر�صمية للبنك. 
ت�صارترد”  “�صتاندرد  بني  ال�صراكة  هــذه  وتــاأتــي 
اإحدى  لل�صرافة”،  املتحدة  العربية  و”الإمارات 
لت�صكل  القاب�صة”،  “فينابلر  جمموعة  �صركات 
بالن�صبة  النقدية  لــالإدارة  ومتكاماًل  بدياًل  حاًل 
من  وجمــدّيــة  فعاّلة  قناة  يجعلها  ما  لل�صركات، 
ال�صركات.  مـــن  الــبــنــك  لــعــمــالء  الــتــكــلــفــة  حــيــث 
وتــتــيــح اخلـــدمـــة املــبــتــكــرة لــعــمــالء الــبــنــك من 

اأقـــرب فرع  اإيــــداع الأمــــوال يف  الــ�ــصــركــات فر�صة 
من فروع “الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة” 
�صبه فوري عرب حلول  خالل وقت قليل وب�صكل 
“�صتاندرد  بــنــك  مـــن  الفــرا�ــصــيــة  احلــ�ــصــابــات 
ت�صارترد” التي توفر للعميل فر�صة التحقق من 

هويات الأ�صخا�س عرب اآليات تكنولوجية اآمنة. 
بتجربة  ت�صارترد”  “�صتاندرد  بــنــك  قـــام  وقـــد 
اخلدمة اجلديدة بالفعل مع خم�صة من اأ�صحاب 
حتويل  على  يعتمدون  الــذي  ال�صركات  ح�صابات 
اأموالهم للبنك عرب �صركات ال�صرافة، وقد اأثبت 
العمالء عن  اأعــرب  كما  وفعاليته،  احلل جناحه 
اأ�صلوباً  لهم  وفرت  التي  اخلدمة  بهذه  امتنانهم 

مريحاً ومنا�صباً لإيداع الأموال بكل اأمان. 
اإحدى اأكرب ال�صركات  وكانت �صركة “بي اآر اإف”، 
العاملة يف جمال املواد الغذائية، من بني ال�صركات 

اأحــد فروع  التي اختربت اخلدمة اجلديدة عرب 
هذه  على  وتعليقاً  لل�صرافة،  العربية  الإمـــارات 
لدى  اخلزينة  اإدارة  ق�صم  رئي�س  قــال  التجربة 
بونو ما�صريا قائاًل “كوننا  �صركة “بي اآر اإف”،  
من اأوائل عمالء البنك الذين ي�صتخدمون هذا 
احلل املبتكر، نوؤكد اأننا �صعدنا جداً بهذه اخلدمة 
التي متت بكل �صال�صة وراحة وكفاءة، ووفرت لنا 
يف  واآمــنــاً  �صهاًل  عملياً  اأ�صلوباً  مبيعاتنا  ولفريق 

جمع امل�صتحقات«.
قالت  اجلــديــدة،  ال�صراكة  اتفاقية  على  وتعليقاً 
رول اأبو منة، الرئي�س التنفيذي لبنك “�صتاندرد 
العريق   تاريخنا  “اإن  الإمـــــارات:  يف  ت�صارترد” 
والـــذي ميتد لأكـــر مــن 60 عــامــاً يف الإمـــارات 
اأ�صبح  اإذ  اإليها،  و�صلنا  التي  املكانة  عن  يتحدث 
�صتاندرد ت�صارترد بنكاً معروفاً بتقدميه خدمات 

�صّباقة لعمالئنا توفر لهم حلوًل مالية مبتكرة 
ومتكاملة واآمنة ب�صكل كامل ويف مكان واحد. اإن 
الإمارات  مــع  والهامة  اجلــديــدة  التفاقية  هــذه 
نهجنا  مــع  تتما�صى  لل�صرافة  املتحدة  العربية 
توطيد  يف  املتمثلة  وا�صراتيجيتنا  الأ�ــصــا�ــصــي 
حلول  توفري  خــالل  مــن  عمالئنا  مــع  عالقاتنا 

مالية فائقة اجلودة وعاملية امل�صتوى«.
ومن جهته، قال براديب كومار تي. بي.، الرئي�س 
املتحدة  العربية  الإمــــارات  لـ”�صركة  التنفيذي 
عالقتنا  “اإن  موين”،  و”يوين  لل�صرافة” 
تعتمد على  ت�صارترد  �صتاندرد  بنك  الطويلة مع 
ت�صافر جهودنا اجلماعية التي تهدف اإىل توفري 
لقطاع تقدمي  اأفقاً جديداً  تر�صم  حلول مبتكرة 
جتارية  وكعالمة  املنطقة.  يف  املالية  اخلــدمــات 
تــ�ــصــع عــمــالءهــا عــلــى قــائــمــة اأولــويــاتــهــا، فاإننا 

اأي �صراكات جديدة واآليات  نبحث با�صتمرار عن 
واليوم  خدماتنا.  حمفظة  وتو�صع  تعزز  حديثة 
الأوىل  ُتعدُّ  التي  ال�صراكة  بهذه  فــخــورون  نحن 
مــن نــوعــهــا يف جمـــال تــقــدمي اخلــدمــات املالية، 
والتي تعك�س �صعينا امل�صتمر نحو تطوير خدماتنا 

ومتكني عمالئنا من ال�صركات واملوؤ�ص�صات«.
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، اأ�ــصــار عــبــد الــكــرمي الكايد، 
العربية  “الإمارات  لــ�ــصــركــة  الإقــلــيــمــي  املــديــر 
املتحدة لل�صرافة” يف الإمارات، اإىل اأن “اتفاقية 
لــعــمــالء البنك  �ــصــتــ�ــصــمــح  الــ�ــصــراكــة اجلــــديــــدة 
وقدرتنا  النقد  اإدارة  يف  خرباتنا  من  ال�صتفادة 
املوثوقة على التعامل مع كميات كبرية من النقد 
بكل اأمان وم�صداقية. هذا بالإ�صافة اإىل �صهولة 
الو�صول اإلينا عرب فروعنا املنت�صرة يف الإمارات. 
اإننا يف الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة نتطلع 

اإىل هـــذا الــتــعــاون، و�ــصــنــعــمــل عــلــى تــعــزيــزه من 
لعمالئنا من  و�صل�صة  رائعة  اأجــل تقدمي جتربة 

ال�صركات ».
املعامالت  اإقــــبــــال، رئــيــ�ــس  هــــذا وقــــال مــعــتــ�ــصــم 
امل�صرفية يف بنك “�صتاندرد ت�صارترد” بالإمارات: 
“اإن عملية تداول النقد ونقله اإىل البنك لطاملا 
كانت نقطة �صعف بالن�صبة لل�صركات ب�صبب كلفة 
العملية وخماطرها، لذلك نرى يف هذه التفاقية 
اجلديدة مع الإمارات العربية املتحدة لل�صرافة 
خطوة موؤثرة ذات قيمة اإ�صافية كبرية، خ�صو�صاً 
اأننا اأ�صفناها اإىل �صبكة اأعمال البنك والإجراءات 
تكنولوجية  و�صائل  عرب  يعتمدها  التي  الأمنية 
حديثة قادرة على التحقق من هويات الأ�صخا�س 
بكل دقة، وو�صعنا كل هذه اخلدمات والإجراءات 

يف مكان واحد ومتكامل«.  

�سراكة بني»�ستاندرد ت�سارترد « و»الإمارات العربية املتحدة لل�سرافة« يف جمال تقدمي خدمات اإدارة النقد لل�سركات

•• دبي-الفجر:

الوقائية  ال�صيانة  اأعــمــال  على  التحتية،  البنية  تطوير  وزارة  ت�صرف 
للحارة الثالثة”البطيئة” على طريق الإمارات E611 من ج�صر ال�صرة 
ال�صارقة  7 على طريق  رقــم  ولغاية ج�صر   E55 القيوين   اأم  اإمــارة  يف 
ن�صبة  اأن  اإىل  16 كيلو مرا تقريبا، لفتة  E88، وذلــك بطول  الذيد 

الإجناز بلغت %50 اأي ما يعادل 8 كيلو مر من امل�صروع.
وزارة  يف  الحتادية  الطرق  اإدارة  مدير  احلمادي  اأحمد  املهند�س  ولفت 
تطوير البنية التحتية، اأن حتديد اأعمال ال�صيانة للم�صروع مت بناء على 

اأ�صول وممتلكات الطرق، والذي بدوره ي�صاهم يف  اإدارة  خمرجات نظام 
على  بناء  ويتم  وال�صيانة  الأعطال  اإ�صالح  لعمليات  ال�صتجابة  �صرعة 
النظام حتديد املدة الزمنية التي حتتاجها �صيانة م�صاريع الــوزارة من 

طرق وغريها مبا يتما�صى مع خطط الدولة وتوجهها.
واأكد احلمادي اأن الوزارة ا�صتخدمت تقنية اإعادة تدوير الأ�صفلت البارد 
يف موقع امل�صروع نف�صه ولأول مرة على م�صتوى الدولة، واإ�صالح وتهيئة 
وهي  املوقع،  اإىل  جديدة  مــواد  ونقل  ا�صتخدام  عن  وال�صتغناء  الربة، 
الإ�صفلتية  الطبقات  و�صغط  ور�صف  وخلط  تك�صري  على  تعتمد  تقنية 
املوجودة مع طبقات جديدة، بحيث �صيكون للطبقات اجلديدة خ�صائ�س 

اأف�صل من تلك القدمية بف�صل خلطها مع ال�صمنت و�صغطها با�صتخدام 
الآلت املتخ�ص�صة لهذا الغر�س، اإىل جانب ا�صتخدام مادة البوليمر يف 
الأوزان  حتمل  يف  وم�صاهمتها  املتميزة  خل�صائ�صها  الأ�صفلت  خلطة 

الثقيلة لل�صاحنات.
ولفت اإىل اأن التقنية تتميز مبجموعة من اخل�صائ�س التي توؤهلها لتكون 
بدياًل عن الطرق التقليدية يف ر�صف و�صيانة الطرق الحتادية، وتتمثل 
يف التقليل من احلاجة جللب مواد اإ�صفلتية جديدة للطريق املراد تنفيذه 
اأو �صيانته اخت�صارا للوقت والكلفة وينفي احلاجة للتحويالت املرورية 
اجلديدة  للطبقات  الفرا�صي  العمر  زيــادة  عن  ف�صال  الوقت،  طويلة 

نتيجة اإ�صافة مادتي الإ�صمنت والبوليمر لها.
وذكر اأن تلك التقنية تتنا�صب مع احتياجات وزارة تطوير البنية التحتية 
فيما يتعلق ب�صيانة الطرق واإعادة تاأهيلها، لفتا اإىل اأنه ميكن تخزين 
التدوير،  اإعـــادة  والــنــاجت عــن  املــ�ــصــروع،  الــذي يزيد عــن حاجة  الإ�صفلت 

وا�صتخدامه يف امل�صاريع الأخرى التي ت�صرف على تنفيذها الوزارة.
مع  والتن�صيق  بالتعاون  قامت  التحتية  البنية  تطوير  وزارة  اأن  وبــني 
الدوائر املحلية يف اإمارتي ام القيوين وال�صارقة لعمل حتويالت منا�صبة 
ح�صب املوا�صفات وللحفاظ على �صالمة م�صتخدمي الطرق اأخذين بعني 

العتبار اأن �صارع الإمارات من ال�صوارع ال�صريعة واحليوية.

غرفة راأ�س اخليمة تبحث  التعاون مع �سنغافورة 
وم�ستقبل العالقات التجارية بني اجلانبني

اأخبار ال�شاعة: 

اإجراءات حيوية لتحفيز النمو 
وتعزيز قطاع الأعمال

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ن�صرة اأخبار ال�صاعة اأن دولة الإمارات مل تكتِف 
اقت�صادية تقوم على  ا�صراتيجية  باإطالق واعتماد   ،
اإمنـــا عملت على  نــظــريــاً،  التنوع واملــرونــة والنــفــتــاح 
مبادرات  الأهــداف من خالل جمموعة  حتقيق هذه 
من  تراعي  والتغري  بال�صتمرارية  تت�صم  وحمــفــزات 
خاللها امل�صتجدات التي تطراأ على ال�صاحات الوطنية 
والإقليمية والدولية، وحتقق يف الوقت ذاته م�صلحة 
بال�صاأن  املــهــتــمــني  والأفـــــــراد  ومــوؤ�ــصــ�ــصــاتــهــا  الـــدولـــة 
الأعمال  بيئة  منــو  على  ينعك�س  ومبــا  القــتــ�ــصــادي، 
احلياة  جـــودة  م�صتويات  مــن  ويح�ّصن  وال�ــصــتــثــمــار، 

والرفاه وال�صعادة.
و قــالــت الــنــ�ــصــرة - الـــ�ـــصـــادرة عـــن مــركــز الإمــــــارات 
اإىل  ُينظر  انــه  ال�صراتيجية-  والبحوث  للدرا�صات 
قرار وزارة القت�صاد باإلغاء ر�صوم 102 من اخلدمات، 
وتخفي�س ر�صوم 8 خدمات مقّدمة للجمهور وجمتمع 
الـــوزارة يف  تطبقها  ر�صماً   235 اأ�صل  الأعــمــال، من 
خمتلف مراكزها ل�صعادة املتعاملني، على اأنه �صيعطي 
تخفي�س  خــالل  من  الأعــمــال،  لقطاع  اإيجابية  دفعة 
وال�صتثمارية  التجارية  الأن�صطة  ممار�صة  تكاليف 
عنهم، �صواء كانوا مواطنني اأو مقيمني، وتوفري بيئة 
ال�صغرية  وال�صركات  للم�صروعات  و�صديقة  حا�صنة 
جناحها  مقومات  يــعــزز  ومبــا  والــكــبــرية،  واملتو�صطة 
التجاري، وي�صهم يف ت�صجيع وحتفيز القطاع اخلا�س، 
�صعيد  بــن  �ــصــلــطــان  املــهــنــد�ــس  مــعــايل  وذلــــك بح�صب 

املن�صوري، وزير القت�صاد.
“اإجراءات  بعنوان  افتتاحيتها  يف  الن�صرة  او�صحت  و 
انه  الأعمال”  قطاع  وتعزيز  النمو  لتحفيز  حيوية 
102 مــن اخلدمات،  اإلــغــاء ر�ــصــوم  لــلــقــرار مت  وفــقــاً 
من  الفئات،  مــن  العديد  ت�صمل  القت�صاد،  وزارة  يف 
اأهمها: اخلدمات املتعلقة بحقوق املوؤلف، والعالمات 

التجارية، وبراءات الخراع، وغريها. 
الــتــي مت تخفي�صها،  الــثــمــاين  اأمـــا ر�ــصــوم اخلــدمــات 
املتعلقة بتحفيز ال�صتثمار؛ فاإنها جاءت بن�صب  وهي 

متفاوتة ت�صل اإىل %50 يف بع�س اخلدمات،
التجارية،  الـــوكـــالت  اأبــــرزهــــا:  فــئــات  تـــنـــدرج حتـــت   
و�صوؤون  احل�صابات،  ومدققو  التجارية،  والــعــالمــات 
ال�صركات التجارية وال�صركات الأجنبية، ما من �صاأنه 
وت�صغيل  تاأ�صي�س  تكلفة  على  بـــارز  تخفي�س  اإجــــراء 
والأن�صطة  بال�صركات  اخلا�صة  التجارية،  الأعــمــال 

القت�صادية يف الدولة.
و تابعت الن�صرة ان حر�س دولة الإمــارات على اإقرار 
جمموعة من املزايا املحفزة لالأعمال، جاء ان�صجاماً 
القت�صاد  منــو  تــعــزيــز  اإىل  الــرامــيــة  �صيا�صاتها  مــع 
الوطني، والرتقاء بجاذبية ال�صتثمار وبيئة الأعمال، 
ومبا ير�صخ مكانة الدولة العاملية كوجهة ا�صتثمارية 
موؤ�صرات  عــلــى  تــ�ــصــنــيــفــاتــهــا  مـــن  ويـــرفـــع  جــــاذبــــة، 
اأو  كلياً،  الر�صم  اإلغاء  جــاء  حيث  العاملية،  التناف�صية 
تخفي�صها بن�صب خمتلفة، انعكا�صاً وا�صحاً على نهج 

وتلبية  الأعمال،  قطاع  حتفيز  على  القائم  احلكومة 
مطالب امل�صتثمرين التي �صتوؤثر اإيجابياً يف م�صاعفة 
ا�صتثمارات  ا�صتقطاب  اأو  الــدولــة،  يف  ا�صتثماراتهم 

جديدة اإليها، 
وهــو مــا يــاأتــي مت�صقاً مــع »روؤيـــة الإمــــارات 2021« 
الوطني  القت�صاد  تناف�صية  تعزيز  اإىل  ت�صعى  التي 
وحتفيزه على جذب ال�صتثمارات الأجنبية والوطنية 
ببيئة  الدولة  بتميز  كله،  ذلك  ب�صكل م�صتدام، يدعم 
موا�صلة  على  قادرة  م�صتقرة،  واقت�صادية  ا�صتثمارية 
القت�صاد  ي�صهدها  التي  الركود  حالت  برغم  النمو، 

العاملي.
و لفت الن�صرة اىل ان القرارات اجلديدة، �صاأنها �صاأن 
ما �صبقها من قرارات، �صت�صهم يف اإحداث نقلة نوعية 
الدولة،  يف  اخلــا�ــس  الــقــطــاع  عــمــل  يف  للنظر  لفــتــة 
نظراً اإىل ما �صتوؤثر به اإيجابياً نحو دفع امل�صتثمرين 
اأعمالهم  مــ�ــصــاعــفــة  اإىل  الأجـــنـــبـــيـــة  والـــ�ـــصـــركـــات 
املحدودة  الر�صوم  نتيجة  الــدولــة،  يف  وم�صروعاتهم 

املقررة لتلك الأعمال، 
ما  وهــو  اإلــكــروين،  ب�صكل  �صتدفع  كونها  اإىل  اإ�صافة 
ي�صاف اإىل �صجّل املزايا واملحفزات القت�صادية، التي 
كقرارات  املا�صية،  القليلة  ال�صنوات  خــالل  تراكمت 
واحلوافز  الــدائــمــة  الإقــامــة  ونــظــام  الكامل  التملك 
الذي  الأمـــر  الأعــمــال،  بت�صهيل  اخلا�صة  احلكومية 
يعّد مبنزلة دافع كبري لدعم منو القت�صاد الوطني، 
ال�صرائية  احلــركــة  وتــطــويــر  الــعــمــل  فــر�ــس  وتنمية 
حيوية  قطاعات  وتعزيز  الأ�ـــصـــواق،  يف  للم�صتهلكني 
التحتية وال�صناعة  اأخرى، كالتجارة والنقل والبنية 

وغريها.
و اأكدت ن�صرة اأخبار ال�صاعة ان دولة الإمارات داأبت على 
الأعمال،  بيئة  النمو وتطور من  اعتماد مزايا حتفز 
ب�صكل جعلها رائدة و�صّباقة يف هذا املجال، وهو ما كان 
اإىل  التحول  على  القائمة  ا�صراتيجيتها  من  نابعاً 
بيئة اأكر جذباً يف املنطقة والعامل، لتاأ�صي�س الأعمال 
الر�صوم  �صيتال�صى عبء  ال�صتثمار حيث  وا�صتقطاب 

وال�صرائب،
الدولة،  يف  والعي�س  العمل  على  الــقــدرة  و�صتتعزز   
لكونها اأر�س الفر�س والأحالم للموهوبني واملبدعني 
التوازن  حتــقــيــق  عــلــى  �صينعك�س  مــا  واملــ�ــصــتــثــمــريــن، 
الجــتــمــاعــي والقــتــ�ــصــادي واملـــــايل، ويــدعــم الروؤية 
احليوية،  القت�صادية  القطاعات  بتنمية  الطموحة 
وفق اأ�ص�س علمية وم�صتدامة، يتم من خاللها تعزيز 
وت�صجيع  الرئي�صية،  للقطاعات  التنظيمي  الإطـــار 
ن�صب  مــن  ويــزيــد  املــ�ــصــافــة،  القيمة  ذات  الــقــطــاعــات 
منو الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي، وتدفقات 
ال�ــصــتــثــمــار، ويـــعـــزز مـــن نــ�ــصــيــب الـــفـــرد مـــن الدخل 
على  الــدولــة  مكانة  مــن  وير�صخ  الإجــمــايل،  القومي 
الأعمال  وريــادة  الأعــمــال،  ممار�صة  �صهولة  موؤ�صرات 
والتنمية العاملي، وموؤ�صر البتكار العاملي، ويزيد من 
ن�صبة اإ�صهام ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة يف الناجت 

املحلي الإجمايل غري النفطي.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

بحث حممد علي م�صبح النعيمي، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة راأ�س 
اخليمة مع “ لو بيت �صني” القن�صل العام جلمهورية �صنغافورة 
بالإ�صافة  اجلــانــبــني،  بــني  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات  م�صتقبل  بــدبــي، 
ملناق�صة الق�صايا القت�صادية التي ت�صاهم يف زيادة م�صتوى التعاون 
ال�صتثماري بني راأ�س اخليمة و�صنغافورة، ح�صر الجتماع �صعادة 
�صقر  بن  �صعود  ملوؤ�ص�صة  العليا  اللجنة  رئي�س  اإ�صماعيل،  يو�صف 
اإدارة غرفة راأ�س اخليمة،  لتنمية م�صاريع ال�صباب، ع�صو جمل�س 
و�صعادة عارفة الفالحي، و�صعادة عائ�صة القطامي، اأع�صاء جمل�س 

اإدارة الغرفة، وحممد ح�صن ال�صبب مدير عام الغرفة.
اخليمة،  راأ�ــس  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النعيمي،  حممد  واأكــد 
مع  القت�صادي  التعاون  عــالقــات  حتويل  اإىل  ت�صعى  الإمـــارة  اإن 
اإىل �صراكة اقت�صادية ي�صاهم فيها كال الطرفان بدور  �صنغافورة 
واملقومات  اخلـــربات  تتوفر  حيث  القت�صادية،  التنمية  يف  اأكــرب 
لدى اجلانبان يف قطاعات خمتلفة وخا�صة يف التنمية ال�صياحية 
ب�صورة  املتقدمة  ال�صناعات  ويف  والإنــ�ــصــاءات  ال�صحية  والرعاية 
خا�صة، كما اأن راأ�س اخليمة تركز على تطوير القطاع ال�صناعي 

وبالتايل ميكن ل�صنغافورة اأن تلعب دوراً مهماً يف هذا املجال.
كافة  على  اخليمة  راأ�ـــس  نتائج  اأن  اللقاء  خــالل  النعيمي  واأ�ــصــار 
املا�صية،  اأعـــوام   10 الـــ  خــالل  ت�صاعفت  القت�صادية  امل�صتويات 
ممــا يــعــد دلــيــل وا�ــصــح عــلــى الـــروؤيـــة احلــكــيــمــة لــ�ــصــاحــب ال�صمو 
حاكم  الأعــلــى،  املجل�س  ع�صو  القا�صمي،  �صقر  بــن  �صعود  ال�صيخ 
حممد  ال�صيخ  �صمو  الأمـــني،  عهده  ويل  ومتابعة  اخليمة،  راأ�ـــس 
بن �صعود بن �صقر القا�صمي، مما �صاهم يف قفزة نوعية لالإمارة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الــعــاملــي.واأ�ــصــاف  القت�صادي  اجلـــدول  على 
غرفة راأ�س اخليمة اأن املحفزات القت�صادية التي اأطلقتها القيادة 
الر�صيدة بالدولة، ومنها حرية التملك لـ 122 ن�صاطا اقت�صاديا 
تعد من م�صرعات الأعمال التي �صتنعك�س اإيجابيا على القت�صاد 

على املديني الق�صري والطويل، كما تعد فر�صة لل�صركات الدولية 
مـــن تــو�ــصــيــع اأعــمــالــهــا يف مــنــطــقــة الــ�ــصــرق الأو�ـــصـــط مـــن خالل 
تواجدها يف الدولة وال�صتفادة من تلك املحفزات.ودعا النعيمي، 
الدويل  املعر�س  مــن  كــل  يف  امل�صاركة  اإىل  ال�صنغافوري  القن�صل 
يف  لال�صتثمار  العربي  واملوؤمتر  واملتو�صطة،  ال�صغرية  للم�صاريع 
راأ�س اخليمة خالل نوفمرب  �صيقامان يف  الغذائي والذين  الأمن 
�صي�صارك يف كال احلدثني ما يزيد عن  املقبلني، حيث  ودي�صمرب 
جذب  يف  ي�صاهم  مبــا  وخــا�ــصــة،  حكومية  وموؤ�ص�صة  دولـــة   300
البع�س مبا يتيح  امل�صاركة مع بع�صها  الــدول  امل�صاريع من  وربط 
بيت  لو  اأكد  عاملية.من جانبه  وتو�صعات  دولية  ل�صراكات  الفر�س 

تقوية  اأهمية  على  �صنغافورة،  جلمهورية  الــعــام  القن�صل  �صني، 
العالقات بني اجلانبان، وتفعيل ال�صراكات ال�صتثمارية مبا يخدم 
التنمية القت�صادية، واأو�صح اأن راأ�س اخليمة متتلك من املقومات 
يف  ت�صاندها  جــاذبــة،  ا�صتثمارية  وجــهــة  تــكــون  اأن  مــن  ميكنها  مــا 
اإىل  م�صرياً  العاملي،  لالقت�صاد  اجلاذبة  احلكومية  القوانني  ذلك 
اأعمال  لقاءات  عقد  يف  ال�صنغافورية  ال�صركات  من  العديد  رغبة 
ملنتجاتهم  جــديــدة  اأ�ــصــواق  لإيــجــاد  الإمــاراتــيــني  امل�صتثمرين  مــع 
بالإ�صافة اإىل بحث الفر�س ال�صتثمارية املتاحة لدى الطرفان يف 
القطاعات ال�صناعية وال�صياحية والتعليمية وال�صحية والغذائية 

بالإ�صافة اإىل قطاع امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة.

••دبي -وام:

اأم�س عن دخولها  ديجيتال”  “ات�صالت  اأعلنت 
يف اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع عــــدد مـــن املـــ�ـــصـــارف يف 
ريـــادي مبتكر  اإطـــالق مــ�ــصــروع  الــدولــة بغر�س 
يـــهـــدف ل�ــصــتــخــدام تــقــنــيــات الــبــلــوك تــ�ــصــني /
امل�صرفية  الــعــمــلــيــات  يف   /Blockchain

التجارية. و قامت “ات�صالت ديجيتال” – وهي 
 – ات�صالت”  “جمموعة  لـ  تابعه  اأعمال  وحدة 
 UAE Trade Connect بتطوير من�صة
التمويل  لعمليات  املتقدمة  UTC//الرقمية 
الــتــجــاري، بــالــتــعــاون مــع بــنــك اأبــوظــبــي الأول 
 Avanza/ ــنــز  اإيــنــوفــيــ�ــص اأفـــــانـــــزا  و�ـــصـــركـــة 
Innovations/، والتي تهدف يف مرحلتها 

الأوىل اإىل حماية امل�صارف من خماطر التمويل 
اأن  على  الفواتري،  با�صتخدام  والحتيال  املــزدوج 
تتو�ّصع لحقاً لت�صمل العنا�صر الأ�صا�س الأخرى 
من عمليات التمويل التجاري.وت�صتخدم من�صة 
ت�صني،  البلوك  مثل  التقنيات  اأحـــدث   UTC
الــ�ــصــجــالت بحيث  بــيــانــات  وهـــي تقنية حلــمــايــة 
ال�صطناعي  الذكاء  وتقنية  تغيريها،  ُي�صتحال 

والروبوتات لتوفري احلماية الكاملة للم�صارف 
الإمارات. املنظومة اجلديدة بدولة  امل�صاركة يف 
للمن�صة  اأخــــــرى  مـــ�ـــصـــارف  �ــصــبــعــة  وانــ�ــصــمــت 
اتفاقية  ووقــع  الأول،  اأبوظبي  لبنك  بالإ�صافة 
اأجنالدا،  �صلفادور  “ات�صالت”  عن  الن�صمام 
الرئي�س التنفيذي لقطاع الأعمال يف “جمموعة 

ات�صالت”.

تعاون بني »ات�سالت ديجيتال« وثمانية م�سارف لالرتقاء بالأنظمة املالية عرب »البلوك ت�سني«

ثجيل  املـــدعـــو/حـــ�ـــصـــن  فـــقـــد 
الــــعــــراق   ، الــعــيــ�ــصــى  مــــاجــــد 
اجلــنــ�ــصــيــة جــــواز �ــصــفــره رقم 
يرجى   -  )A3856029(
ت�صليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
ب�صفارة العراق او اقرب مركز 

�صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فـــقـــد املــــدعــــو/ عـــمـــر حممد 
الــهــا�ــصــمــي جـــــول مــــرجــــان ، 
باك�صتان اجلن�صية جواز �صفره 
يرجى   )1743302( رقــم 
ت�صليمه  ــيــه  عــل يـــعـــر  ممــــن 
بال�صفارة الباك�صتانية او اقرب 

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فــــــقــــــد املـــــــــــدعـــــــــــو/ ثـــــامـــــر 
اجلن�صية   بلجيكا   ،  الق�صار 
جـــــــــــــــــــواز �ــــــــصــــــــفــــــــره رقــــــــم 
)ER076106( - يرجى 
ت�صليمه  عــلــيــه  يــعــر  ممـــن 
اقـــرب  او  بــلــجــيــكــا  ــفــارة  بــ�ــص

مركز �صرطة بالمارات.

فقدان �شهادات اأ�شهم اأ�شلية فقدان جواز �سفر
فقدان �صهادات ا�صهم ا�صلية ل�صركة ابوظبي الوطنية 

للفنادق �س م ع بعدد 18،803
)ثمانية ع�صر الفا وثمامنائة وثالثة �صهما(

با�صم ال�صيد/ عبيد �صعيد را�صد حريان الظاهري.
من يح�صل على �صهادات ال�صهم الإت�صال على رقم 

 02-4447228
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املال والأعمال

لل�سارقة املحلي  بالناجت  ال�سناعة  قطاع  % م�ساهمة   17
•• ال�شارقة-وام: 

دائرة  رئي�س  ال�صويدي  �صلطان عبد اهلل بن هده  �صعادة  اأكــد 
ودوره  ال�صناعة  قطاع  اأهمية  بال�صارقة  القت�صادية  التنمية 
الريادي يف دعم منو اقت�صاد ال�صارقة ودولة الإمــارات الذي 
ميثل قاطرة القطاعات القت�صادية واأحد ركائزها الإنتاجية 
مبعدل 17 باملئة من الناجت املحلي لالإمارة وملا تتميز به اإمارة 
ال�صارقة من بيئة ا�صتثمارية مثالية يف القطاع ال�صناعي نظراً 
ملا تقدمه من ت�صهيالت للم�صتثمرين وخدمات نوعية ا�صافة 
املتخ�ص�صة  امل�صاحات  اأكــرب  من  لواحدة  الإمـــارة  متتلكه  اىل 
ال�صراتيجي  ال�صارقة  و موقع  الإمـــارات  دولــة  لل�صناعة يف 
لفت  عــمــان.و  وخليج  العربي  اخلليج  على  املطلة  وموانئها 

ال�صويدي يف كلمته الفتتاحية لـ” كتيب ال�صارقة لال�صتثمار 
اإىل  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  اأطلقته  الــذي   “ ال�صناعي 
ل�صاحب  احلكيمة  التوجيهات  ظل  ويف  جنحت  ال�صارقة  ان 
ع�صو  القا�صمي  حممد  بــن  �صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو 
توطيد  “ يف  اهلل  “ حفظه  ال�صارقة  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�س 
مكانتها كوجهة �صناعية متميزة ومواكبة للمتغريات العاملية 
يف جمالت التقنية والبتكار والتميز يف خمتلف املجالت.من 
جانبها قالت مرمي نا�صر ال�صويدي نائب مدير اإدارة ال�صوؤون 
كتيب  اإطـــالق  اإن  القت�صادية  التنمية  دائـــرة  يف  ال�صناعية 
وتقدمي  تعريفية  كــاأداة  ياأتي  ال�صناعي  لال�صتثمار  ال�صارقة 
نبذة عن ال�صناعة يف الإمارة و هو يقدم جمموعة اخلدمات 
تعريف  عملية  تعترب  حيث  الــدائــرة  يف  املتبعة  والإجـــــراءات 

امل�صتمر  التح�صني  ل�صمان  الأوىل  اللبنة  اخلدمات  وتوثيق 
تقدمي  املنفذة يف  والعمليات  الإجـــراءات  من خالل مراجعة 
متتلك  ال�صارقة  اإمــارة  اأن  للمتعاملني.واأو�صحت  اخلدمات 
يتميز  وتناف�صي  م�صتدام  اقت�صادي  ومنــو  �صناعية  قــاعــدة 
بامتالكه للعديد من املقومات املهمة للتنمية ال�صناعية من 
راأ�س املال ومواد خام وعمالة وو�صائل نقل وموا�صالت وغريها 
ال�صناعية  والأن�صطة  القطاعات  تخدم  التي  املقومات  مــن 
وقطاعات  ال�صلعية  لل�صادرات  متزايداً  منواً  لالإمارة  وتوفر 
اىل  منوهة  عــالــيــة...  م�صافة  قيمة  ذات  متنوعة  �صناعات 
لعمالئها  الدائرة  توفرها  متميزة  مبادرة  ميثل  الكتيب  اأن 
امل�صركة  اأهدافهم  تخدم  ال�صناعي  القطاع  يف  وم�صتثمريها 

وت�صيف قيمة م�صافة للقطاع ال�صناعي يف ال�صارقة.

»اأبوظبي العاملي« يطرح نظام احلوكمة 
واللوائح الناظمة للم�ست�سارين الآليني

•• اأبوظبي- وام:

اأم�س  العاملي  اأبــوظــبــي  �ــصــوق  لــدى  املالية  اخلــدمــات  تنظيم  �صلطة  اأعلنت 
يعرف  ما  اأو  الرقميني،  ال�صتثمار  ملــدراء  التنظيمي  العمل  اإطــار  ن�صر  عن 

بامل�صت�صارين الآليني، العاملني �صمن نطاق �صوق اأبوظبي العاملي.
ويــقــدم مــديــرو ال�ــصــتــثــمــار الــرقــمــيــون خــدمــاتــهــم بــالعــتــمــاد عــلــى اأدوات 
وتقنيات قائمة على خوارزميات تتيح لهم التفاعل مع العمالء ال�صليعني 
بالتكنولوجيا، اإىل جانب تقدمي خدمات خم�ص�صة للعمالء ب�صورة فعالة 

من حيث التكلفة وقابلة للتطوير.

عبد العزيز النعيمي يطلق معايري تقييم م�سروع الت�سنيف العقاري بدورته التقييمية الثانية 

عمار النعيمي يطلع على درا�سة تتبع الأعمال يف اإمارة عجمان

تركيب اأكرب نظام طاقة 
�سم�سية يف مطار دبي الدويل

•• دبي -وام:

اأكر مطارات العامل ازدحاما -  اأمتت كل من مطارات دبي - التي ت�صغل 
والحتاد خلدمات الطاقة “الحتاد اإ�صكو” اململوكة بالكامل لهيئة كهرباء 
ومياه دبي “ديوا” عملية تركيب نظام للطاقة ال�صم�صية بنجاح بقوة 15 

األف لوحة �صوئية جهدية يف املبنى 2 مبطار دبي الدويل.
ففي وجود نظام طاقة �صم�صية بقوة 5 ميجاوات بيك �صوف يوّلد امل�صروع 
7،483،500 كيلووات-�صاعة من الطاقة �صنويا ملطارات دبي مما �صي�صهم 
تخفيف  على  امل�صروع  هــذا  �صيعمل  كما  درهــم..   3،330،157 توفري  يف 
احلمل عن املبنى 2 بن�صبة 29 باملئة بالإ�صافة اإىل خف�س انبعاثات ثاين 
 53،617 زرع  يعادل  وهذا  3،243 طن مري  الكربون مبقدار  اأك�صيد 

�صجرة ملدة 10 اأعوام اأو قيادة 688 �صيارة ركاب ملدة عام واحد.
مت تنفيذ امل�صروع يف اإطار مبادرة “�صم�س دبي” اأول مبادرة ذكية تطلقها 
هيئة كهرباء ومياه دبي “ديوا” لتعزيز ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة 
النظيفة مما ي�صجع على تركيب لوحات �صم�صية على اأ�صطح البنايات لتوليد 
الفائ�س من  ال�صم�صية وتو�صيلها ب�صبكة ديوا لنقل  الكهرباء من الطاقة 
الطاقة املتولدة و�صوف تقدم �صركة الحتاد اإ�صكو خدمات �صيانة ملطارات 

دبي ملدة �صبع �صنوات من تاريخ اإجناز امل�صروع.
والبنى  التكنولوجيا  قطاع  لرئي�س  الأول  النائب  اإبيت�صون  مايكل  وقــال 
التحتية مبطارات دبي اإن اإطالق مطارات دبي العديد من املبادرات ال�صديقة 
للبيئة يف الأعوام املا�صية ياأتي للحد من ب�صمة الكربون لديها والإ�صهام يف 
حتقيق روؤية دبي يف تقليل ا�صتهالك الطاقة مبقدار 30 باملئة بحلول عام 
2030 وي�صمل هذا ا�صتخدام تركيبات موّفرة للطاقة والرتقاء باأنظمة 
الأ�صاليب  للطاقة وغريها من  وتركيب م�صابيح �صوئية موفرة  التربيد 
الكربون وتقليل  “ عــالوة على متكيننا من احلــد من ب�صمة   : .واأ�ــصــاف 
مل�صتقبل  الأجــل  طويلة  روؤيتنا  اأي�صا  تدعم  املــبــادرات  هــذه  فــاإن  التكاليف 
هدف  مع  جنب  اإىل  جنبا  ت�صري  والتي  الكربوين  الأثــر  حيث  من  حمايد 
�صناعة الطريان ونتطلع للعمل على مزيد من املبادرات الهادفة اىل تعزيز 

كفاءة ا�صتخدام الطاقة بالتعاون مع الحتاد اإ�صكو يف امل�صتقبل«.

•• عجمان-وام:

اأطــــلــــق الــ�ــصــيــخ عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن حميد 
النعيمي رئي�س دائرة الأرا�صي والتنظيــــــم 
معــــــايري  اأمــ�ــس  عــجــمــان  يف  الــعــقــــــــــــــــــــاري 
للمباين  النجوم  ت�صنيف  مل�صروع  التقييم 
التقييمية  ــــه  دورت يف  الــعــقــاري  واملــكــاتــب 
“املرحلة الثانية” ليتمكــــــن مــــن ت�صنيف 
اأعلى  وفـــق  عجمـــــان  ومــبــاين  مكــــــاتب 

املعايري العاملية.
ح�صر حفل الإطالق - الذي اأقيم يف فندق 
الــعــمــوم يف حكومة  مـــــدراء   - فــريمــونــت 
اىل  اإ�ــصــافــة  ال�صخ�صيات  وكــبــار  عــجــمــان 
�صركاء الدائرة ال�صراتيجيني واملطورين 

العقاريني واملكاتب العقارية.
وقال ال�صيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي 

ا�صراتيجية  �صمن  ياأتي  امل�صروع  هذا  اإن 
دائـــــرة الأرا�ــــصــــي والــتــنــظــيــم الــعــقــاري يف 

اخلدمات  مبــ�ــصــتــوى  لـــالرتـــقـــاء  عــجــمــان 
املقدمة يف الإمارة وتعزيز ال�صفافية والثقة 
ملمار�صة  الــعــالقــة  وذوي  املــتــعــامــلــني  بــني 
الأعمال ب�صفافية اإ�صافة اإىل جت�صيد روؤية 
وحتقيق  لدعم  عجمان  حكومة  وتطلعات 

روؤية عجمان لعام 2021.
النجوم  تــ�ــصــنــيــف  مـــ�ـــصـــروع  اأن  واأ�ــــصــــاف 
وامل�صوؤولية  بالقانون  اللــتــزام  على  يركز 
عجمان  يف  اجلمالية  واملظاهر  املجتمعية 
بــجــودة عالية ومبعايري  وتــوفــري خــدمــات 
ــــــدول املــتــقــدمــة على  عــاملــيــة تــ�ــصــاهــي ال
مزدهر  م�صتقبل  ل�صمان  العامل  م�صتوى 

واأف�صل لإمارة عجمان.
واأكد اأن دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري 

�صت�صعى يف الدورة التقييمية القادمة التي 
�صتبداأ من �صهر �صبتمرب القادم حتى �صهر 

املباين  ن�صبة  رفـــع  اىل   2019 دي�صمرب 
على  للح�صول  املوؤهلة  العقارية  واملكاتب 

تقييم اخلم�س جنوم.
العقارية  ال�صوق  يف  العاملني  جميع  ودعــا 
الدائرة  مع  تعاونهم  تكثيف  اإىل  بالإمارة 
واللتزام باللوائح والت�صريعات التي �صنتها 
دائرة الأرا�صي والتنظيم العقاري يف �صبيل 
على  بالركيز  املن�صودة  اأهــدافــهــا  حتقيق 
املعايري  اأف�صل  وتطبيق  املتعاملني  اإ�صعاد 

احلكومية املتميزة.
واأو�ــــصــــح الــ�ــصــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن حميد 
م�صروع  من  الرئي�س  الهدف  اأن  النعيمي 
ت�صهيل  العقارية  واملكاتب  املباين  ت�صنيف 
اخلدمات  وتطوير  املنا�صب  ال�صكن  عملية 
لرتقي  الـــدائـــرة  تقدمها  الــتــي  املــتــمــيــزة 

بامل�صتوى املعي�صي لكل اأفراد املجتمع.

•• عجمان-وام: 

عهد  ويل  النعيمي  حميد  بــن  عــمــار  ال�صيخ  �صمو  اطــلــع 
جتاري  ن�صاط  لبدء  احلــايل  الو�صع  درا�صة  على  عجمان 
الإجراءات  وحتديد  املختلفة  مراحلها  �صمن  الإمـــارة  يف 
لإجنازها  الزمنية  واملــدة  وتكلفتها  ومتطلباتها  الالزمة 

وحتديد فر�س التح�صني يف الإجراءات والتكاليف.
جاء ذلك خالل زيارته مركز الإح�صاء والتناف�صية رافقه 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�صيخ  فيها 

التنمية ال�صياحية و�صعادة الدكتور �صعيد �صيف املطرو�صي 
الأمني العام للمجل�س التنفيذي وعدد من امل�صوؤولني.

منهجية  حــول  واف  �صرح  اإىل  واحل�صور  �صموه  وا�صتمع 
الدرا�صة والتي تت�صمن حتديد مراحل الأعمال الرئي�صة 
الأعمال  مــزاولــة  حتى  و  الرخي�س  ا�صتخراج  مــن  التي 
وو�صع  اأولــويــة  وذات  حمــددة  اإقت�صادية  اأن�صطة  واختيار 
الفرا�صات لها ليتم بعدها ر�صم رحلة املتعامل بناء على 

مراحل العمل الأ�صا�صية لدرا�صة تتبع العمال.
وتطرقت الدكتورة هاجر �صعيد احلبي�صي املدير التنفيذي 

اإىل  ال�صرح  تقدميها  خــالل  والتناف�صية  الإح�صاء  ملركز 
و�صع  ت�صمنت  والتي  تف�صيلي  ب�صكل  الدرا�صة  منهجية 
الفرا�صات العامة جلميع الأن�صطة والزيارات امليدانية 
املكتبية  واملــقــارنــة  املعنية  والحتـــاديـــة  املحلية  للجهات 
بالإجراءات والر�صوم وعر�س النتائج الأولية على املعنيني 
من اجلهات احلكومية واأ�صحاب العمل للتاأكد من �صحة 

الإجراءات والر�صوم.
درا�صة  اأهمها  من  تو�صيات  جملة  اىل  الدرا�صة  وخل�صت 
تخفي�س الر�صوم اخلا�صة باإ�صدار الرخ�س وجتديدها من 

قبل الدوائر املحلية وت�صهيل عملية دفع الر�صوم وتفعيل 
مبادرة “ با�صر اأعمالك” وهي النافذة الواحدة التي ت�صم 
كافة دوائر حكومة عجمان وتطوير دليل ت�صعري اخلدمات 
اأ�ــصــعــار اخلـــدمـــات احلكومية  احلــكــومــيــة واإنــ�ــصــاء بــوابــة 
املوحدة يف اإمارة عجمان واإمكانية دمج اإجراءات التفتي�س 
من اجلهات املختلفة وتكثيف التدريب لل�صف الأول من 
موظفي خدمة املتعاملني يف اجلهات احلكومية.واأكد �صمو 
ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي بعد ال�صتماع اإىل �صرح عن 
الدرا�صة على �صرورة و�صع خطة زمنية وا�صحة لتنفيذ 

التو�صيات .ودعا للنظر يف اإمكانية اإعفاء بع�س الأن�صطة 
يف �صنتها الأوىل من �صرط توفر موقع للمن�صاأة وا�صتكمال 
الراخي�س  نوع  اأخرى مبنية على  ان�صطة  الدرا�صة على 
بها  املرتبطة  واخلدمات  والجـــراءات  واملجددة  اجلديدة 
املواقع  تقييم  اىل  اإ�صافة  والتخطيط  البلدية  دائــرة  من 
بعقد  �صموه  وجــه  احلكومية.وقد  للجهات  اللكرونية 
للنظر  الإمـــارة  يف  املركزية  اجلهات  مع  تن�صيقي  اجتماع 
وحتديد  امل�صركة  واملـــبـــادرات  تو�صياتها  و  الــدرا�ــصــة  يف 

الأولويات .

للعمل يف مدينة العني 
ب�شركة وطفة للمقاولت العامه

1- مطلوب �صكرترية اأ�صيوية

2- مطلوب مندوب م�صريات 

من اجلن�صية الفلبينية اأو الهندية
بتليفون  الت�صال  التقدم  يف  يرغب  من  كل 
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مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0582762075

فقدان جواز �سفر
والــــــر   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
ماليزيا     ، جـــــوزيـــــف  بـــــن 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )H30662666( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

 0547779948

فقدان جواز �سفر
فقد املــدعــو / ريــا�ــس علي 
باك�صتان     ، جـــــان  حمـــمـــد 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )SR1813151( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0553060722

فقدان جواز �سفر
نيكول�س   / املـــــدعـــــو  فـــقـــد 
جيم�س كري تايلور ، بريطانيا   
�صفره  جـــــــواز   - اجلـــنـــ�ـــصـــيـــة 
)517104286( رقــــــم 

مــــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عــــــلــــــيــــــه 
التـــــ�ـــــصـــــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

00447498053235

فقدان جواز �سفر
املـــــدعـــــو / جــــونــــوار  فـــقـــد 
، الفلبني    اباريكو  فيالفري 
�صفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــصــيــة 
 )P7700098A( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   التـــ�ـــصـــال 

0523487914

فقدان جواز �سفر فقدان �شهادات اأ�شهم
فقدان �صهادات ا�صهم اأ�صلية �صادرة من م�صرف ابوظبي 

الإ�صالمي با�صم كرمية عبداهلل نا�صر 
بالرقم 10173056 بعدد 3547 �صهما 

و�صهادة با�صم �صاحلة نا�صر احمد
 بالرقم 10173053 بعدد 3547 �صهما

الرجاء على من يجدها الت�صال على رقم 0505022102 
او ت�صليمها اىل امل�صرف املذكور م�صكورا.  

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/1115  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ريالين�س للحلول الريا�صية �س.ذ.م.م 2- لي�صلى 
نيل دي �صوزا  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / باحل�صا للم�صاريع 
�س.ذ.م.م عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 
بالدعوى رقم 2018/4372 جتاري جزئي بتاريخ:2019/5/26   وحددت 
�صباحا    10.00 ال�صاعة   2019/7/31 املــوافــق  الربـــعـــاء   يــوم  جل�صه  لها 
ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رقــم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2019/1260  ا�شتئناف جتاري    

التحميل  واآلت  مــعــدات  لــتــاأجــري  حــيــات  ازهـــر   -1 �ــصــده/  امل�صتاأنف  اىل 
ازهــر حيات عمر حيات )كفيل �صامن(  جمهول   -2 �ـــس.ذ.م.م  والــرفــع 
�س.م.ع  ال�صالمي  المـــارات  م�صرف   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القــامــة  حمل 
احلكم  ا�صتاأنف/  قد  ال�صالمي   را�صد  جابر  حممد  را�صد  وميثله:جابر 

ال�صادر بالدعوى رقم 2019/1393 جتاري جزئي بتاريخ:2019/5/30  
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2019/7/22 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  مــن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رقــم  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2019/231  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �صده/1- �صتاليون ديفيلومينت�س ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
فار�س زكريا حممد �صديق بندقجي وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي

الدعوى  ال�صادر يف  بتنفيذ احلكم  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اقام عليك  قد 
رقم 2017/640 عقاري كلي بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1509749.49( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% حتى متام ال�صداد وت�صليمه اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ف�صخ ا�صتمارات 
احلجز للوحدات العقارية املباعة على اخلارطة ارقام )1802 - 18010 - 18030 - 18040 - 18050 
- 18070 - 18090 - 18100( الكائنة يف املبنى رقم )1( مب�صروع �صيلفر �صتاليون بامارة دبي - 

حمل التداعي - واملوؤرخة يف 2008/8/18 .
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

•• اأبوظبي-وام:

اأكد �صندوق اأبوظبي للتنمية حر�صة على موا�صلة لعب دور ريادي يف م�صاعدة 
الدول النامية لتحقيق التنمية امل�صتدامة من خالل تقدمي التمويالت مل�صاريع 
يف  تــاأثــريا  والأكـــر  الرئي�صة،  القت�صادية  القطاعات  خمتلف  يف  ا�صراتيجية 

ت�صريع عملية التنمية يف جمتمعات تلك الدول.
على  عــامــا   48 مـــرور  امــ�ــس مبنا�صبة  عنه  �ــصــدر  تقرير  ال�صندوق يف  واأو�ــصــح 
تاأ�صي�صه من قبل املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف 
15 يوليو من العام 1971 - اإن الن�صاط التنموي الذي حتقق على مدى اأكر 
من اأربعة عقود ون�صف �صاهم يف متويل م�صاريع تنموية يف 90 دولة يف خمتلف 
46 مليار  89 مليار درهــم، منها  قــارات العامل، وبقيمة اجمالية بلغت حوايل 
درهم اإجمايل املنح احلكومية، و43 مليار درهم اإجمايل القرو�س املي�صرة، كما 
كان ل�صتثمارات ال�صندوق البالغ قيمتها 3 مليارات درهم دورا مهما يف حتفيز 

النمو القت�صادي وتوفري فر�س عمل لل�صكان يف الدول امل�صتفيدة.
واأ�صار التقرير اإىل اأن ال�صندوق �صاهم يف متويل اآلف امل�صاريع التنموية بالدول 
النقل واملوا�صالت، والتعليم،  النامية يف قطاعات، الإ�صكان، الطاقة، ال�صناعة، 
دولــة بحد  ال�صندوق على  والــري، ومل تركز جهود  واملياه  والزراعة  وال�صحة 
ذاتها، بل تعامل مع خمتلف الدول يف معظم قارات العامل، كما قام ال�صندوق 
التنموية  اأهدفه  لتحقيق  دولية  متويلية  موؤ�ص�صات  مع  هامة  �صراكات  بتكوين 
مع  العمل  خــالل  من  لها،  املعي�صية  الــظــروف  وحت�صني  باملجتمعات  والنهو�س 
التي تندرج �صمن  امل�صتفيدة ك�صريك فعال يف تنفيذ خططهم  حكومات الدول 
نقلة  اإحــداث  على  تعمل  حيوية  م�صاريع  بتمويل  وامل�صاهمة  الوطنية  اأجندتهم 

نوعية وتاأثريا ايجابيا.
وذكر التقرير اأن م�صاهمة ال�صندوق يف حتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية 
مما  املا�صية،  اخلم�س  ال�صنوات  خــالل  وبقوة  حا�صرة  كانت  النامية  الــدول  يف 
اأ�صهم يف ت�صدر دولة الإمارات �صمن قائمة اأكرب املانحني الدوليني على م�صتوى 
عاملي يف جمال امل�صاعدات التنموية الر�صمية لالأعوام 2013 ولغاية 2017، 
التعاون  ملنظمة  التابعة  الإمنائية  امل�صاعدات  جلنة  اأعلنتها  التي  للبيانات  وفقا 

القت�صادي والتنمية.
الدول  يف  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  يف  وم�صاهمته  ال�صندوق  جهود  ولنجاح 
اعتمد  حيث  الــوطــنــي،  القت�صاد  دعــم  يف  مهما  دورا  ال�صندوق  لعب  النامية، 
عددا من الأدوات وال�صيا�صات والربامج يف هذا ال�صاأن ومن �صمنها تعديل نظام 

مناق�صات م�صروعات املنح لإعطاء الأف�صلية لل�صركات الوطنية بن�صبة 10%، 
لل�صركات  اأعــمــال  حجم  توفري  يف  الأخـــرية  الع�صر  ال�صنوات  خــالل  اأ�صهم  ممــا 
اعتمد  كما  الــعــامل،  حــول  دولـــة   30 يف  درهـــم  مليار   16.5 وبقيمة  الوطنية 
الدولة  داخــل  الوطني  اخلــا�ــس  القطاع  ا�صتثمارات  متويل  �صيا�صة  ال�صندوق 
وخارجها. وللم�صاهمة يف بناء اقت�صاد متنوع وم�صتدام، يعمل ال�صندوق حاليا 
متويالت  خالله  من  يقدم  الوطنية  ال�صادرات  لتمويل  برناجما  اإطــالق  على 

و�صمانات لت�صجيع ال�صادرات الماراتية على دخول الأ�صواق العاملية.
اأبوظبي  وبهذه املنا�صبة، رفع �صعادة حممد �صيف ال�صويدي مدير عام �صندوق 
للتنمية “ اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان اإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واىل �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واإىل  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 
�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �صوؤون 
ال�صندوق  جلهود  الكبري  دعمهم  على  ال�صندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الرئا�صة 
على  بــدوره  القيام  من  ال�صندوق  مكنت  التي  ال�صديدة  وتوجيهاتهم  التنموية 
التي  العاملية  التنموية  املوؤ�ص�صات  اأف�صل  بني  من  اليوم  اأ�صبح  حتى  وجه  اأكمل 

تعنى بتح�صني حياة ال�صعوب وحتقيق التنمية القت�صادية والجتماعية فيها.
املا�صية  ال�صنوات  ال�صندوق على مدى  التي حققها  النتائج  اأن  �صعادته  واأ�صاف 
تدل على ثبات النهج الذي ت�صري عليه ا�صراتيجية ال�صندوق يف جمال تقدمي 
التنموية  الأهـــداف  حتقيق  يف  فاعل  دور  لعب  على  وت�صميمه  التنموي  العون 
وم�صاعدة �صعوب الدول النامية على تطوير قدراتها القت�صادية والجتماعية 
التي  اجلهود  عن  ف�صال  تواجهها.  التي  التحديات  على  التغلب  من  ومتكينها 

يبذلها ال�صندوق لدعم القت�صاد الوطني وتنمية قدراته.
لتكون  الطاقات  اق�صى  وبذل  العمل  ملتزمون مبوا�صلة  “ نحن  �صعادته  وقال 
دولة الإمارات العربية املتحدة الرائدة عامليا يف حتقيق اأهداف التنمية امل�صتدامة، 
و�صنحافظ على مكانتنا يف املركز الأول عامليا كاأكرب دولة مانحة للم�صاعدات بني 
دول العامل، لفتا اإىل اأن ال�صندوق �صيبقى الداعم القوي وامل�صاند لكافة ال�صعوب 

يف الدول النامية خلدمة الإن�صان وحتقيق الرفاه والعي�س الكرمي له«.
القطاعات  لــدعــم  الت�صغيلي  ن�صاطه  مــن  الأكـــرب  اجلـــزء  الــ�ــصــنــدوق  وخ�ص�س 
على  املا�صية  ون�صف  عقود  الأربعة  خالل  جهوده  يف  وركــز  الرئي�صية  التنموية 
الإ�صكان  وم�صاريع  وال�صحية  التعليمية  واخلــدمــات  التحتية  البنية  م�صاريع 

والطاقة املتجددة وغريها من القطاعات الأ�صا�صية ومن اأبرز تلك القطاعات..
- قطاع التعليم.. يقوم ال�صندوق بدور كبري يف دعم اجلهود الدولية الهادفة اإىل 

حتقيق التنمية امل�صتدامة خا�صة يف القطاع التعليمي، وذلك من خالل متويل 
و�صول  العلم  ودور  املدار�س  بناء وجتهيز  بدءا من  املتنوعة  التعليمية  امل�صاريع 
اإىل اجلامعات واملعاهد العليا الأكادميية واحلرفية والتي �صملت يف العديد من 
ال�صندوق  مــول  حيث  وباك�صتان،  والأردن  وم�صر  املغرب  مثل  النامية،  الــدول 
2.5 مليار  بلغت  اإجمالية  التعليمي وبقيمة  القطاع  129 م�صروعا تنمويا يف 
درهم، ا�صتفادت منها 14 دولة نامية، وجاءت تلك التمويالت للم�صاهمة ب�صكل 

فعال يف حتقيق اأهداف لتنمية امل�صتدامة .
- قطاع الرعاية ال�صحية .. ي�صكل قطاع الرعاية ال�صحي واخلدمات الجتماعية 
اأحد اأبرز القطاعات التي حتظى باهتمام عال من ال�صندوق، فقد ركز ال�صندوق 
ال�صتقرار  تعزيز  يف  ت�صاهم  نوعية  �صحية  م�صاريع  تنفيذ  على  متويالته  يف 
الجتماعي لالأفراد، وترتقي مب�صتويات اخلدمات ال�صحية والعالجية املتاحة 
ال�صندوق  مــول  حيث  املرتفعة،  ال�صكانية  الكثافة  ذات  املناطق  يف  خا�صة  لهم، 
حوايل 78 م�صروعا متنوعا يف القطاع ال�صحي بقيمة اجمالية بلغت 4.1 مليار 

درهم يف 16 دولة حول العامل.
م�صت�صفى  م�صروع  بتمويلها،  ال�صندوق  �صاهم  التي  امل�صاريع  تلك  اأبـــرز  ومــن 
الإمــارات يف  الأردن وم�صروع م�صت�صفى  الطبية يف  الأطفال يف مدينة احل�صني 
باك�صتان، وامل�صروع ال�صحي املتكامل يف �صي�صل، وم�صروعات �صحية متكاملة يف 
تركمن�صتان، كما مول ال�صندوق م�صت�صفى املعروف “م�صت�صفى ال�صيخ زايد” يف 

جزر القمر، ومركز القلب يف مملكة البحرين.
العاملية  جــزءا من اجلهود  يكون  اأن  على  ال�صندوق  .. حر�س  الإ�صكان  - قطاع 
التي ت�صاهم بفعالية يف تعزيز البنية التحتية مبا ي�صمن توفري ال�صكن املالئم 
لالإن�صان  كرمية  حياة  ت�صمن  التي  العي�س  ل�صبل  الأ�صا�صية  اخلدمات  وتوفري 

حتفظ كرامته وحقوقه.
بقيمة  ا�صكانيا  م�صروعا   47 متــويــل  يف  ال�صندوق  �صاهم  املنطلق،  هــذا  ومــن 
الــتــي قام  املــ�ــصــروعــات  وتــنــوعــت طبيعة  مــلــيــارات درهــــم.   7.8 بلغت  اجــمــالــيــة 
ال�صندوق بتنفيذها يف الدول النامية، حيث �صهدت م�صاهمات ال�صندوق يف هذا 
القطاع اإن�صاء مدن �صكنية متكاملة كمدينة ال�صيخ زايد يف م�صر ومدينة ال�صيخ 
زايد يف فل�صطني، وم�صروع الإ�صكان يف املالديف وم�صروع مدينة ال�صيخ خليفة 

يف اأفغان�صتان.
بقيمة  م�صاريع   108 حــوايل  ال�صندوق  مــول  املياه  .. ويف قطاع  املياه  - قطاع 
�صملت  نامية، حيث  دولــة   56 ا�صتفادت منها  8 مليارات درهــم،  بلغت  اجمالية 
لل�صرب،  �صاحلة  مياه  �صبكة   30 وتنفيذ  مائيا  �صدا   63 ت�صييد  التمويالت 

الدول  يف  الأ�صخا�س  ماليني  حياة  على  مبا�صرا  تاأثريا  امل�صاريع  تلك  وتركت 
امل�صتفيدة، حيث وفرت الكميات الكافية من املياه العذبة ال�صاحلة لل�صرب وري 

الأرا�صي الزراعية.
مما �صاهم يف حتقيق الأمن الغذائي وت�صغيل ع�صرات الآلف من الأيدي العاملة، 
اإىل جانب امل�صاهمة يف حتقيق اأمن الطاقة، حيث �صاهمت م�صاريع ال�صدود التي 

مولها ال�صندوق يف اإنتاج حوايل 9 اآلف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية.
 - قطاع النقل واملوا�صالت .. اأعطى ال�صندوق قطاع النقل واملوا�صالت اأهمية 
خا�صة، حيث �صاهمت جهود ال�صندوق التنموية يف متويل 95 م�صروعا بقيمة 
اإجمالية بلغت حوايل 14 مليار درهم، �صملت تلك امل�صاريع عدة دول من اأبرزها 

املغرب والأردن وم�صر وطاجك�صتان وال�صنغال.
والجتماعية  القت�صادية  النواحي  على  كبرية  تاأثريات  امل�صاريع  تلك  وتركت 
حيث توؤدي اإىل ك�صب موارد جديدة للعائدات بالن�صبة للن�صاط القت�صادي. كما 
�صاهمت تلك امل�صاريع يف ت�صهيل حركة نقل الب�صائع وامل�صافرين وتقلي�س مدة 
وعمل  كبريا،  زخما  القت�صادي  الن�صاط  اعطى  املختلفة مما  املــدن  بني  ال�صفر 
على حت�صني الظروف املعي�صية لدى ماليني ال�صكان و�صاهم يف خلق فر�س عمل 
جديدة لهم.- قطاع الطاقة املتجددة .. واأوىل ال�صندوق قطاع الطاقة املتجددة 
اهتماما خا�صة، حيث اأخذ ال�صندوق على عاتقه م�صاعدة الدول النامية والتي 
املتعلقة بتحقيق  اأهدافها  املتجددة لتحقيق  باأم�س احلاجة لتوفري الطاقة  هي 

التنمية القت�صادية والجتماعية امل�صتدامة.
املتجددة  الــطــاقــة  م�صاريع  بتمويل   1974 عــام  منذ  ال�صندوق  �صاهم  حيث 
وبلغ  امل�صركة،  التمويل  اتفاقيات  خــالل  مــن  النامية  الـــدول  مــن  العديد  يف 
حكومات  مع  بالتعاون  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  ال�صندوق  متويالت  اجمايل 
الدول النامية حوايل 2.7 مليار درهم. كما قام ال�صندوق باإطالق العديد من 
املبادرات التي تعنى بدعم م�صاريع الطاقة املتجددة من �صمنها مبادرة ال�صندوق 
لتمويل م�صاريع الطاقة املتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة املتجددة 
حيث خ�ص�س ال�صندوق 1.285 مليار درهم لتمويل املبادرة، كما  “ اآيرينا”، 
جزر  يف  املتجددة  الطاقة  م�صاريع  لتمويل  مبادرتني  باإطالق  ال�صندوق  �صاهم 
املحيط الهادئ والبحر الكاريبي بقيمة 368 مليون درهم. وبالتايل بلغ اإجمايل 
امل�صاريع التي �صاهم ال�صندوق بتمويلها �صواء من خالل التفاقيات املبا�صرة مع 
الدول واملبادرات التي اأطلقها 4.4 مليار درهم، خ�ص�صت لتمويل 70 م�صروعا 
يف قطاع الطاقة املتجددة بتنوع م�صادرها، و�صاهمت تلك امل�صاريع يف اإنتاج نحو 

2،584 ميغاواط من الطاقة املتجددة يف 60 دولة حول العامل.
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حتفيز املناخ التناف�شي وتعزيز جاذبية دبي

مكتب دبي للتناف�سية ي�ستقبل “مري�سر العاملية” لبحث اأوجه التعاون يف جمالت �سيا�سات التناف�سية وجودة احلياة 
•• دبي-الفجر: 

مري�صر  �صركة  ممثلي  دبــي  اقت�صادية  يف  للتناف�صية،  دبــي  مكتب  ا�صتقبل 
تكلفة  تقرير  هام�س  على  الطرفني  بني  ال�صراكة  جمــالت  لبحث  العاملية 
املعي�صة 2019 الذي اأ�صدرته �صركة مري�صر موؤخراً، وتاأتي هذه اللقاءات 
�صمن خطط مكتب دبي للتناف�صية الرامية اإىل تعزيز العالقات مع �صركات 
اأبرز  على  والطــالع  والقت�صادية،  التناف�صية  والدرا�صات  العاملية  البحوث 
امل�صتجدات التي تخدم م�صاعي املكتب يف حتفيز املناخ التناف�صي ومبا يعزز 
منوها امل�صتدام وتوطيد مكانتها على خارطة القت�صاد العاملي.وتقوم �صركة 
اإتاحة  حيث  مــن  امل�صتثمر  نظر  وجهة  مــن  املــدن  جاذبية  بدرا�صة  مري�صر 

ا�صتدامة  مــدى  اإىل  بالإ�صافة  املعي�صة،  وظـــروف  الأعــمــال  ومــنــاخ  املــواهــب 
من  ال�صركة  ت�صتطيع  وبذلك  احلديثة،  للتكنولوجيا  ومواكبتاها  املواهب 
لتاأ�صي�س  املــدن  اأف�صل  اختيار  حول  لل�صركات  الدعم  تقدم  اأن  اجلانب  هذا 
من  �صيا�صات  لطرح  للحكومات  الدعم  تقدمي  جانب  اإىل  جديد،  ا�صتثمار 

�صاأنها حت�صني مناخ الأعمال وزيادة جاذبية املدينة.
املــدن الأغــلــى معي�صًة بالن�صبة  21 �صمن  الـــ   هــذا وقــد احتلت دبــي املركز 
للوافدين فيما ت�صدرت هوجن كونغ وطوكيو و�صنغافورة املدن الأغلى عاملياً 

للوافدين.
�صركة  وفــد  ا�صتقبال  التناف�صية،  دبــي  مكتب  مدير  الهاملي  هــاين  وتــراأ�ــس 
مري�صر العاملية، وتطرق الطرفان اإىل اأوجه التعاون، واأبرز التقارير حول 

الوافدين الذي  واأخــريا تقرير جودة حياة  املواهب،  واإتاحة  مناخ الأعمال، 
التقرير جوانب عديدة،  الأول عربياً، ويناق�س هذا  املركز  دبي فيه  احتلت 
ال�صحة  وجــوانــب  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  العوامل  اأبــرزهــا: 
التحتية والرفيه.ومت دعوة �صركة مري�صر من  والبنية  وال�صكن  والتعليم 
قبل مكتب دبي للتناف�صية لدرا�صة موؤ�صرات �صوق العمل، واملواهب املتاحة، 
وتكلفة وجودة املعي�صة، ب�صكل مف�صل والو�صول ملقرحات وتو�صيات جتعل 
لقاطنيها يف حدود  املعي�صة  م�صتوى  رفــع  مع  للوافدين  اأكــر جاذبية  دبــي 
احلياة  جلودة  الوطنية  ال�صراتيجية  مع  متا�صياً  وذلك  املقبولة،  التكلفة 
2031 التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف يونيو من العام احلايل.   

•• دبي-الفجر:

وقعت دائرة الأرا�صي والأمالك بدبي اتفاقية 
تعاون مع �صركة الإمــارات للمزادات، ال�صركة 
الرائدة يف اإدارة املزادات العلنية والإلكرونية 
لتنظيم  وذلـــك  الأو�ـــصـــط،  الــ�ــصــرق  يف منطقة 
اخلا�صة  الختيارية  العقارية  املــزادات  واإدارة 
ــــاإجــــراءات واخــتــ�ــصــا�ــصــات دائـــــرة الأرا�ـــصـــي  ب
واملــوؤ�ــصــ�ــصــات، فيما يعد  لـــالفـــراد  والأمـــــالك 
القطاع  تناف�صية  تــعــزيــز  نــحــو  هــامــة  خــطــوة 
الــعــقــاري يف دبـــي مــن خـــالل تــقــدمي خدمات 

عاملية اجلودة للمزادات العقارية بالإمارة. 
ووقـــــع التــفــاقــيــة يف مــقــر دائــــــرة الأرا�ــــصــــي 
والأمـــــالك �ــصــعــادة �ــصــلــطــان بــطــي بــن جمرن 
مدير عــام دائـــرة الأرا�ــصــي والأمـــالك بدبي، 
رئي�س جمل�س  املناعي،  عبداهلل مطر  و�صعادة 
الإمــــــارات  لــ�ــصــركــة  املــنــتــدب  الــعــ�ــصــو  الإدارة 
املـــــري املدير  لـــلـــمـــزادات، وبــحــ�ــصــور مـــاجـــد 
التنفيذي لقطاع الت�صجيل التجاري يف دائرة 
الأرا�صي والأمالك بدبي وعدد من امل�صوؤولني 

من اجلانبني.
ون�صت التفاقية على عقد �صراكة ا�صراتيجية 
لتطوير القطاع العقاري يف اإمارة دبي وتعزيز 
الإمــــارات  �صركة  تــويل  خــالل  مــن  تناف�صيته 
للمزادات، التي متتلك �صجاًل حافاًل ومتميزاً 
الق�صائية  العقارية  املــزادات  واإدارة  تنظيم  يف 
الــــدولــــة، مــ�ــصــوؤولــيــة تنظيم  عــلــى مــ�ــصــتــوى 
الإختيارية  الــعــقــاريــة  املـــــزادات  كــافــة  واإدارة 
دائرة  واخت�صا�صات  باإجراءات  اخلا�صة  �صواء 
الأرا�ـــصـــي والأمـــــالك بــدبــي ولــكــافــة الفـــراد 
العقاريني  واملــطــوريــن  والــبــنــوك  والــ�ــصــركــات 
وذلك من خالل املزادات العلنية الإلكرونية 
الــقــاعــات، وذلـــك وفق  اأو مــن خــالل البيع يف 
بها  تتميز  معتمدة  عاملية  وخطوات  اإجـــراءات 
الإمارات للمزادات من خالل خربتها الوا�صعة 
يف اأعمال املــزادات العقارية يف منطقة ال�صرق 

الأو�صط.
الـــ�ـــصـــراكـــة، �ــصــتــقــوم �صركة  وومبـــوجـــب هــــذه 
الإمارات للمزادات باإتاحة الفر�صة للمعنيني 
مــن الــ�ــصــركــات والفـــــراد بــعــر�ــس عـــقـــارات يف 
نوعية يف  نقلة  اإىل  ي�صري  املـــزادات لديها مما 
دبــي حيث  اإمـــارة  العقارية يف  املـــزادات  تنظيم 
متــتــلــك الإمــــــارات لــلــمــزادات خــــربات وا�صعة 
العقارية  املـــزادات  ن�صاط  ممار�صة  خــالل  من 
التفاقية  بــاإعــتــبــار  الـــدولـــة،  يف  الــقــ�ــصــائــيــة 

الأوىل من نوعها يف املنطقة من حيث تنوعها 
و�صركات  اأفــراد  من  الفئات  ملختلف  و�صمولها 
القطاع  ريــادة  يعك�س  مما  املحاكم  جانب  اىل 
العقاري يف دبي، وقدرته على ابتكار املزيد من 
وتعزز  العقاري  القطاع  تن�صط  التي  احللول 
الداعمة  القطاعات  اأبـــرز  كــاأحــد  مكانته  مــن 

لنمو اقت�صاد الإمارة. 
جمرن  بن  بطي  �صلطان  �صعادة  �صعادة  وقــال 
مــديــر عــام دائـــرة الأرا�ـــصـــي والأمــــالك بدبي 
ان التــفــاقــيــة مــع الإمــــــارات لــلــمــزادات تاأتي 
لتعزيز  الــــدوؤوبــــة  الــــدائــــرة  اإطـــــار خــطــط  يف 
وتــطــويــر خــدمــاتــهــا مبــا يــخــدم مــ�ــصــرية دبي 
ان  معترباً  ومتنوع،  ذكــي  م�صتقبل  بناء  نحو 
جتربة  لإثــراء  الطريق  متهد  التفاقية  هذه 
وحت�صني  املـــزادات  خيارات  وتنويع  املتعاملني 
اأعلى  وحتقيق  اإجــراءاتــهــا  وتب�صيط  اآلــيــاتــهــا 
اإيجاد  يف  الدائرة  ر�صالة  يحقق  مبا  العائدات 
بيئة عقارية عاملية م�صتدامة ومبتكرة جتعل 
دبـــي اأ�ــصــعــد مــديــنــة مــن خـــالل خــدمــات ذكية 

وت�صريعات عقارية متكاملة.
التنفيذي  املدير  املــري  ماجد  قــال  من جهته 
الأرا�صي  دائــرة  التجاري يف  الت�صجيل  لقطاع 
ـــى الـــــــدوام  والأمــــــــــــالك بـــــدبـــــي: نــــهــــدف عـــل
املــ�ــصــتــثــمــريــن مـــن كــافــة الفئات  ل�ــصــتــقــطــاب 
احلكيمة  الــروؤيــة  ظــل  يف  وذلـــك  القت�صادية 
اآل  را�ــصــد  بــن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
جمل�س  رئي�س  الــدولــة  رئي�س  نــائــب  مــكــتــوم، 
– رعــــاه اهلل- بر�صيخ  دبـــي  حــاكــم  الــــــوزراء 

وجمزية  وم�صتدامة  اآمنة  وجهة  دبــي  مكانة 
القت�صادية.  القطاعات  كل  يف  للم�صتثمرين 
واليوم ومع توقيع هذه التفاقية، وبالت�صاق 
التحفيزية  احلكيمة  واملــبــادرات  القرارات  مع 
التي تعلنها القيادة الر�صيدة، فاإننا نوؤكد على 
التزامنا بالعمل مع كافة ال�صركاء يف الإمارة 
العقاري  الــقــطــاع  وم�صاهمة  مــكــانــة  لتعزيز 
اقت�صاد  يف  النمو  وحمــفــزات  حمركات  كاأحد 
للمزادات  الإمــارات  �صركة  دبــي، حيث اخرنا 
لتكون �صريكنا الرائد يف تقدمي هذه اخلدمات 
املتميزة يف  العاملية وخدماتها  ل�صمعتها  نظراً 

هذا املجال«
وبدوره قال املناعي اإن التفاقية ت�صكل بداية 
للقطاع  والتطور  النمو  مــن  جــديــدة  مرحلة 
الــعــقــاري يف الإمـــــارة، حــيــث اأن الــ�ــصــراكــة مع 
دائـــرة الأرا�ــصــي والأمـــالك بدبي هــي �صراكة 
العقاري،  بــالــقــطــاع  �ــصــرتــقــي  ا�ــصــراتــيــجــيــة 
وت�صهم يف تنويع خدماته، معترباً اأن الإمارات 
لــلــمــزادات ومـــن خـــالل خـــربة مــراكــمــة على 
وتنظيم  اإدارة  يف  ومتــيــز  عـــامـــاً،   15 مــــدار 
املزادات العقارية الق�صائية يف الدولة، تتطلع 
القطاع  تن�صيط  يف  م�صاهمتها  لإ�ــصــتــكــمــال 
الــعــقــاري واإثـــــراء اآلــيــة املـــــزادات الــعــقــاريــة يف 
الإمـــــــــارة، وتـــعـــزيـــز جتـــــارب كـــافـــة الأطــــــراف 
اجلهد  من  الكثري  وتوفري  واإ�صعادهم  املعنية 

والوقت.
بالتعاون مع  املناعي قائاًل:” �صعداء  واأ�صاف 
دائــرة الأرا�صي والأمــالك بدبي التي متتلك 

روؤية طموحة   بجعل دبي وجهة عقارية اأوىل 
عــاملــيــاً يف البــتــكــار والــثــقــة والــ�ــصــعــادة. ونحن 
�صن�صتثمر  للمزادات،  الإمـــارات  يف  جهتنا  من 
امل�صتثمرين  �صعادة  لتعزيز  وجتاربنا  خرباتنا 
الــعــقــاريــني يف الإمــــــارة، وتــبــ�ــصــيــط اإجـــــراءات 
واآليات  طــرق  عــرب  العلنية  العقارية  املـــزادات 
متنوعة تــتــالءم مــع الــتــحــول الــذكــي لإمـــارة 
بكل  وي�صرنا  املتميز،  العقاري  وقطاعها  دبــي 
القطاع  دعـــم  يف  مــ�ــصــريتــنــا  نــكــمــل  اأن  تــاأكــيــد 
للتو�صع  حالياً  نعمل  حيث  بالإمارة،  العقاري 
يف جمال املزادات العقارية خ�صو�صاً مع متيز 
ال�صنوات  امتداد  التي قدمناها على  خدماتنا 
املا�صية يف جمال املزادات العقارية الق�صائية، 
على  باملحافظة  امل�صاهمة  عــلــى  وحــريــ�ــصــون 
تناف�صيته وجاذبيته للم�صتثمرين �صواء كانوا 

اأفراداً اأو �صركات.« 
واأ�صاف رئي�س جمل�س الإدارة الع�صو املنتدب 
ال�صركة  اأن  لـــلـــمـــزادات  الإمـــــــــارات  لــ�ــصــركــة 
مــلــتــزمــة بــاأعــلــى املــعــايــري الــعــاملــيــة يف خدمة 
املزادات  العائدات من  اأعلى  العمالء وحتقيق 
الإجنازات  مع  خ�صو�صاً  ل�صركائنا،  العقارية 
مو�صوعة  دخول  ومنها  ال�صركة  حققتها  التي 
جيني�س لالأرقام القيا�صية لـ 10 مرات ومنها 
بــيــع اأغــلــى عــقــار مــن خـــالل مـــزاد اإلكروين 
بقيمة بلغت 385 مليون درهم اإماراتي ، مما 
يعك�س املفاهيم املبتكرة التي تطبقها ال�صركة 
عــلــى الـــــدوام لــتــحــويــل املـــــزادات الــتــي ت�صرف 

عليها اإىل مزادات ناجحة لكل املعنيني.

•• اأبوظبي -وام:

امللزمة  الــــ�ــــصــــركــــات  عــــــدد  ـــغ  ـــل ب
بتطبيق قرار رئي�س جمل�س اإدارة 
هيئة الأوراق املالية وال�صلع ب�صاأن 
املوؤ�ص�صي  النــ�ــصــبــاط  مــعــايــري 
امل�صاهمة  الـــ�ـــصـــركـــات  وحـــوكـــمـــة 
العام  خــالل  �صركة   90 الــعــامــة 
اإجــــمــــايل  مـــــن  وذلـــــــك   2018

عـــــــدد الــــ�ــــصــــركــــات املــــــدرجــــــة يف 
باأن  علماً  املالية،  الأوراق  اأ�ــصــواق 
البنوك  كافة  ا�صتثنى  قد  القرار 
املرخ�صة  والــ�ــصــركــات  واملــ�ــصــارف 
املـــركـــزي وكذلك  املــ�ــصــرف  مـــن 
تطبيق  مــن  الأجنبية  ال�صركات 

اأحكام هذا القرار.
باإ�صدار  �صركة   89 قامت  وقــد   
تف�صح  ومل  احلـــوكـــمـــة  تـــقـــريـــر 

التقرير  واحــدة فقط عن  �صركة 
2018 وذلـــك نظرا  خــالل عــام 
لــكــونــهــا تــاأ�ــصــ�ــصــت يف نــهــايــة عام 

.  2017
و�ـــصـــل عدد  فــقــد   .. وتــفــ�ــصــيــال 
بتزويد  التزمت  الــتــي  ال�صركات 
الهيئة مبتطلبات تطبيق �صوابط 
 90 وجزئي”  “كامل  احلوكمة 
اأمـــا   ،100% وبــنــ�ــصــبــة  �ــصــركــة 
بتزويد  التزمت  الــتــي  ال�صركات 
تطبيق  مبـــتـــطـــلـــبـــات  الـــهـــيـــئـــة 
كامل  ب�صكل  احلــوكــمــة  �ــصــوابــط 
فقد بلغ عددها 87 �صركة بن�صبة 
ال�صركات  عــدد  وبلغ   ،%  96.7
الهيئة  بـــتـــزويـــد  الـــتـــزمـــت  الـــتـــي 
�صوابط  تــطــبــيــق  مبـــتـــطـــلـــبـــات 
احلوكمة ب�صكل جزئي 3 �صركات 

. وبن�صبة 3.33% 
وكانت الهيئة قد قامت خالل عام 
2016 باإجراء بع�س التعديالت 
على اأحــكــام الــقــرار الـــوزاري رقم 
ب�صاأن   2009 ل�صنة   ”518“
ومعايري  احلـــوكـــمـــة  �ـــصـــوابـــط 
وتعديالته،  املوؤ�ص�صي  الن�صباط 
قرار  باإ�صدار  ا�صتبداله  مت  وقــد 
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة ب�صاأن 
املوؤ�ص�صي  النــ�ــصــبــاط  مــعــايــري 
امل�صاهمة  الـــ�ـــصـــركـــات  وحـــوكـــمـــة 
التعديالت  �صملت  حيث  العامة 
�ـــصـــوابـــط واأحــــكــــام املـــ�ـــصـــاركـــة يف 
من  الإدارة  جمــلــ�ــس  اجــتــمــاعــات 
احلديثة،  التقنية  و�صائل  خــالل 
و�ــصــوابــط اإبـــــرام الــ�ــصــفــقــات مع 

الأطراف ذات العالقة .
وت�صمنت التعديالت اأي�صا اإعداد 
بخ�صو�س  لــلــمــطــلــعــني  �ــصــجــل 
اإدارة  جمل�س  اأعــ�ــصــاء  تــعــامــالت 
الأوراق  يف  وموظفيها  الــ�ــصــركــة 

املالية 
اأحـــكـــام  اإىل  ـــافـــة  بـــالإ�ـــص وذلــــــك 
و�ـــصـــوابـــط تــعــار�ــس املــ�ــصــالــح يف 
ال�صركات امل�صاهمة العامة واأحكام 
ال�صنوية  الــعــمــومــيــة  اجلــمــعــيــات 
العامة  املـــ�ـــصـــاهـــمـــة  لـــلـــ�ـــصـــركـــات 
ال�صادرة  اخلــا�ــصــة  والـــــقـــــرارات 
منها وال�صوابط الالزمة ل�صمان 
حلقوقهم  املــ�ــصــاهــمــني  ممــار�ــصــة 
امل�صتثمرين يف  و�صوابط عالقات 

ال�صركات امل�صاهمة العامة.

�سراكة بني دائرة الأرا�سي والأمالك والإمارات للمزادات 
لتنظيم واإدارة املزادات العقارية يف دبي

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  16  يوليو  2019 العدد 12683 

العدد 12683 بتاريخ 2019/7/16   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2019/246  اأمر اأداء
اىل املدعي عليه / 1- ال�صتائر اجلميلة لتجارة املفرو�صات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�صركة امربيوم �صتار للتجارة العامة ذ.م.م وميثله:�صعيد 
حممد عبداهلل �صامل ال�صايغ الغافري . طلب ا�صت�صدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة 
دبي البتدائية بتاريخ:2019/4/10 بالزام املدعي عليهما/ال�صتائر اجلميلة لتجارة 
املفرو�صات �س.ذ.م.م ومرت�صى عبدالقادر عايل نزاد بان يوؤديا بالت�صامن للمدعية 
امربيوم �صتار للتجارة العامة ذ.م.م مبلغ )�صتون الف درهم( والزمتهما الر�صوم 
بالنفاذ  املحاماة والمر م�صمول  اتعاب  وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�صتئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

اأهم  تعد لعبة الرماية واحــدة من 
تكن  مل  اإن  بـــالـــدولـــة  الــريــا�ــصــات 
اأهمها على الإطالق اإذا كان معيار 
الــقــيــا�ــس هــو الإجنــــــازات والأرقـــــام 
اأكرب  حققت  كونها  والــتــتــويــجــات، 
مك�صب ريا�صي لالإمارات على مدار 
امليدالية  وهـــو  الــطــويــل،  تــاريــخــهــا 
 2004 اأثينا  اأوملبياد  يف  الذهبية 
الـــتـــي فــــاز بــهــا الــ�ــصــيــخ اأحـــمـــد بن 
اأنها ح�صدت  كما  اآل مكتوم.  ح�صر 
وامليداليات  الألـــقـــاب  مــن  الــعــديــد 
على م�صتوى العامل واآ�صيا والعرب، 
الأوىل  املر�صحة  هــي  دائــمــا  وتبقى 
بــاأفــ�ــصــل �صورة  الـــدولـــة  لــتــمــثــيــل 
وت�صدير الفرحة لل�صارع الريا�صي 
الآ�صيوية  الألـــــعـــــاب  خمــتــلــف  يف 

والعاملية والأوملبية.
اأجــل احلفاظ على مكت�صبات  ومن 
الإمـــــارات  احتــــاد  ي�صتعد  املــا�ــصــي، 
اإىل  لــتــ�ــصــيــيــد جـــ�ـــصـــر  لـــلـــرمـــايـــة 
ــتــقــبــل، مــــن خـــــالل الإعــــــالن  املــ�ــص
اأهم  اإطـــالق واحـــد مــن  قريبا عــن 
الريا�صة  يف  الـــدولـــة  مــ�ــصــروعــات 
امل�صتقبل”،  “ اأبطال  م�صمى  حتت 
املواهب  �ــصــقــل  يــ�ــصــتــهــدف  والـــــذي 
املعدلت  لأعـــلـــى  وفــقــا  وتــاأهــيــلــهــم 
الـــعـــاملـــيـــة، يف ظــــل خـــطـــة الحتـــــاد 
بناء جيل  اأجــل  ال�صراتيجية من 

جــديــد مــن الــرمــاة الــقــادريــن على 
حتقيق الإجنازات الدولية.

ويف هـــذا الــ�ــصــدد .. قـــال عــبــد اهلل 
�صامل بن يعقوب اأمني عام الحتاد 
امل�صروع  هــذا  رمــاة  اختيار  يتم  اإنــه 
بطولت  ت�صمل  علمية،  اأ�ص�س  على 
امل�صاركات  يف  ونتائجه  لعـــب،  كــل 
املحلية، وتقييمات اخلرباء الفنيني، 
ومت حتى الآن معاينة واختيار 50 
اأقل  اأعمارهم جميعا  راميا ورامية 
من 20 عاما يف كل فئات الرماية 
�صغط  اأو  الأطــــبــــاق  كـــانـــت  �ـــصـــواء 
اإىل  م�صريا  الــر�ــصــا�ــس،  اأو  الــهــواء 
اعتمد  الحتــــاد  اإدارة  جمــلــ�ــس  اأن 
خــطــة واآلـــيـــات هـــذا املــ�ــصــروع حتت 
“ اأبطال  وهــو  عليه  املتفق  امل�صمى 
الرماية  لــعــبــة  لأن  امل�صتقبل”، 
ـــــادرة يف  ن ا�ـــصـــراطـــات  حتــتــاج اإىل 

الرماة خ�صو�صا يف الأطباق.
احتاد  اإدارة  جمل�س  “ اأن  واأ�ــصــاف 
منا�صبة  كــل  يــحــر�ــس يف  الــرمــايــة 
اإىل  والعرفان  ال�صكر  توجيه  على 
�ـــصـــاحـــب الــ�ــصــمــو الــ�ــصــيــخ حممد 
عهد  ويل  نـــهـــيـــان  اآل  زايـــــــد  بــــن 
اأبـــوظـــبـــي نـــائـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
الريا�صة  راعـــي  امل�صلحة  لــلــقــوات 
والريا�صيني، و�صمو ال�صيخ حمدان 
مكتوم  اآل  را�ـــصـــد  بـــن  حمــمــد  بـــن 
دبي  جمل�س  رئي�س  دبــي  عهد  ويل 
ال�صمو  �صاحب  وقرينة  الريا�صي، 
ال�صيخة  �ــصــمــو  الـــ�ـــصـــارقـــة  حـــاكـــم 
القا�صمي  حمـــمـــد  بـــنـــت  جــــواهــــر 
لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  رئي�س 
مكتوم  بــن  �صعيد  والــ�ــصــيــخ  املـــــراأة، 
بن را�صد اآل مكتوم، واللواء الركن 
طــيــار الــ�ــصــيــخ اأحـــمـــد بـــن طحنون 

هيئة  رئي�س  نهيان  اآل  حممد  بــن 
والحتياطية  الــوطــنــيــة  اخلـــدمـــة 
ومتابعتهم  ورعايتهم  دعمهم  على 
الــتــي بــفــ�ــصــلــهــا حتــقــقــت اإجنـــــازات 
ريا�صتنا “ . ولفت ابن يعقوب اإىل 
ال�صيخ  بــقــيــادة  احلـــايل  اجلــيــل  اأن 
�ــصــعــيــد بـــن مــكــتــوم بـــن را�ـــصـــد اآل 
مكتوم قدم الكثري لرماية الدولة، 
الإجنازات  يحقق  يــزال  ول  وحقق 
الـــتـــي يــفــتــخــر بــهــا كـــل اإمــــاراتــــي، 
جيل  تاأهيل  على  نعمل  اأن  ويجب 
جديد، بال�صراكة مع ال�صيخ �صعيد 
وال�صيخ  ــــد،  را�ــــص بــــن  مـــكـــتـــوم  بــــن 
رئي�س  مكتوم  اآل  دملــوك  بــن  جمعة 

وموؤ�ص�صة  لــلــرمــايــة،  هــــزاع  فــريــق 
ال�صارقة لريا�صة املراأة التي تدعم 
الثقايف  الــذيــد  ــــادي  ون الــ�ــصــيــدات، 
الــريــا�ــصــي الــــذي يــ�ــصــم عــــددا من 
ل�صغط  الوطني  املنتخب  عنا�صر 
اإىل  بالإ�صافة  والر�صا�س،  الهواء 
نـــادي الــ�ــصــارقــة الــريــا�ــصــي، وباقي 
من  بالدولة  الريا�صية  املوؤ�ص�صات 
انتقاء عدد كبري من املواهب  اأجل 
الر�صمية  الـــبـــطـــولت  خــــالل  مـــن 
داخــل الــدولــة، وقال” لدينا جلان 
فــنــيــة يف الـــر�ـــصـــا�ـــس والأطـــــبـــــاق 
و�ــصــغــط الـــهـــواء هـــي الــتــي تتوىل 

اختيار املواهب«.

واأ�صاف “ اأنه �صيخ�صع كل الرماة 
وبدنية  فنية  لخــتــبــارات  املنتقني 
قدرة  ل�صمان  ونف�صية،  و�صحية 
ال�صتمرار  عــلــى  مــنــهــم  واحــــد  كــل 
مب�صتهدفاته،  والــوفــاء  امل�صروع  يف 
ب�صكل  الرماة  تقييم  �صيتم  اأنه  كما 
انتهاء كل  اآن لآخــر بعد  دوري من 
املميزين  انتقاء  زمني، مع  برنامج 
مع�صكرات  اإىل  لإر�ــصــالــهــم  مــنــهــم 
خارجية والدفع بهم للم�صاركة يف 
التحديات الدولية الكربى، ومنها 
لل�صباب  الأوملــبــيــة  الألــعــاب  بطولة 
ال�صنغالية،  داكار  مبدينة   2022
ال�صتعدادات  خطة  و�صع  مت  التي 

لها من الآن .
اأكد   2020 طوكيو  اأوملبياد  وعــن 
ابن يعقوب اأن الالعبني املر�صحني 
للتاأهل لنهائياتها هم ال�صيخ �صعيد 
بن مكتوم، وحممد ح�صني، و�صيف 
بن فطي�س، والالعبة وفاء خمي�س، 
ومن فئة الراب ال�صيخ جمعة بن 
دملوك اآل مكتوم، وحمد بن جمرن، 
وظــاهــر الــعــريــاين، وقـــال: “ اأملنا 
اأن ي�صعدوا �صعب الإمارات بتحقيق 
ر�صيد  اإىل  يــ�ــصــاف  جــديــد  اإجنــــاز 
اإجنــازات الدولة يف هذه الريا�صة، 
ند  ميدان  حاليا يف  يتدربون  وهــم 
وامل�صاركة  لل�صفر  ا�صتعدادا  ال�صبا، 
التي  بــفــنــلــنــدا  الـــعـــامل  بــطــولــة  يف 
اإىل   13 الفرة من  �صتقام خــالل 
23 اأغ�صط�س املقبل وتعترب اإحدى 
اجلولت التاأهيلية لأوملبياد طوكيو 

.2020
وحول اأهم الأحــداث الدولية التي 
تنظمها الإمــارات يف العام اجلاري 
قـــال عــبــد اهلل �ــصــامل بــن يــعــقــوب : 
العامل  كاأ�س  با�صت�صافة  “ �صنقوم 
من  الفرة  خالل  الأطباق  لنخبة 
والتي  املــقــبــل،  اأكــتــوبــر   15 اإىل   8
امل�صنفني  الــرمــاة  اأفــ�ــصــل  �صت�صم 
بالعامل و�صتقام تلك البطولة اإما يف 
نادي الفر�صان باأبوظبي، اأو يف نادي 
العني بالعني، ولدينا دورة تاأهيلية 
“تارجيت  الــــــ  بـــريـــا�ـــصـــة  خـــا�ـــصـــة 

�صربينت” التي تعد الإمارات رائدة 
العامل  دول  اأوائـــل  من  كونها  فيها 
تفاعال مع تاأ�صي�صها، كما اأننا لدينا 
الأ�صلحة،  لــفــحــ�ــس  اأخـــــرى  دورة 
وبخ�صو�س املو�صم املحلي ون�صاطه 
لدينا العديد من امل�صابقات اأبرزها 

الدوري والكاأ�س يف كل فئة.
وعن اإجراءات ف�صل القو�س وال�صهم 
القو�س  ليكون  الرماية  احتــاد  عن 
مبوجب  م�صتقال  احتـــادا  وال�صهم 
للريا�صة  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  قـــــرار 
 : قــال  املا�صي  ال�صهر  �ــصــدر  الـــذي 
القرار،  بهذا  طالبنا  مــن  نحن   “
وال�صهم  الــقــو�ــس  لــعــبــة  اأن  حــيــث 
ال�صابق،  يف  م�صتقلة  جمعية  كانت 
ثــــم انـــ�ـــصـــمـــت لحتـــــــاد الإمـــــــــارات 
لــلــرمــايــة، واجــتــهــدنــا يف �ــصــم عدد 
قاعدة  وتو�صيع  لــهــا،  الأنــديــة  مــن 
املمار�صة من الالعبني والالعبات، 
القو�س  ريــا�ــصــة  اأ�ــصــبــحــت  والآن 
اأن  املـــوؤهـــالت  والــ�ــصــهــم متتلك كــل 
اأن  خا�صة  م�صتقال،  احتــادا  ت�صبح 
هناك احتادا دوليا للقو�س وال�صهم 
م�صتقلة  لعبته  تكون  بــاأن  يطالب 
ونحن  العمومية،  جمعيتها  ولــهــا 
العامة  الــهــيــئــة  �ــصــعــداء مبــوافــقــة 
للريا�صة على طلب الف�صل وجاري 
حــالــيــا تــطــبــيــق الـــقـــرار، حــيــث اأنه 
خا�س  اإدارة  جمل�س  هناك  �صيكون 

باحتاد القو�س وال�صهم«.

•• القاهرة-الفجر

اأمم  نهائي  ن�صف  مواجهتا  اأوفـــت 
“ التي   2019 “ م�صر  اإفــريــقــيــا 
بالقاهرة  الأول  اأمــــ�ــــس  اأقـــيـــمـــت 
وال�صنغال  تـــونـــ�ـــس  بــــني  وجـــمـــعـــت 
بوعودها،  ونــيــجــرييــا  واجلــــزائــــر 
حــيــث ق�صى عــ�ــصــاق كـــرة الــقــدم 5 
�صاعات مع الإثــارة واملتعة والإبداع 
اللحظات  وحــتــى  دقــيــقــة،  اأول  مــن 
اأن  املواجهتني. وبرغم  الأخــرية يف 
اأقل  كانت  وال�صنغال  تون�س  موقعة 
فــنــيــة مـــن املــواجــهــة الــثــانــيــة التي 
اإل  جمعت بني اجلزائر ونيجرييا، 
اأن �صياع ركلتي اجلــزاء، والو�صول 
الـ  وقــرار  الإ�صافيني،  الوقتني  اإىل 
“ فار” احلا�صم، اأ�صفى على املباراة 

الكثري من الإثارة.
وبعيدا عــن الأحـــداث الــدرامــيــة يف 
املباراتني وقرارات احل�صم للنتيجة 
التي تاأخرت حتى اللحظات الأخرية 
اإل  ونيجرييا،  اجلــزائــر  مــبــاراة  يف 
من  بالكثري  حفلتا  املواجهتني  اأن 
اجلديرة  والإحــــ�ــــصــــاءات  الأرقـــــــام 

بالر�صد والإ�صارة اإليها.

لقاء  عــــن  بـــاحلـــديـــث  بــــداأنــــا  واإذا 
اجلــــزائــــر ونـــيـــجـــرييـــا فــــــاإن هدف 
املباراة  ح�صم  الـــذي  حمــرز  ريــا�ــس 
وهي   ،95 الــدقــيــقــة  حــتــى  تـــاأخـــر 
الأخـــرية مــن الــوقــت بــدل ال�صائع 
اجلامبي  احلـــكـــم  اأحــتــ�ــصــبــه  الـــــذي 
بــكــاري جــا�ــصــامــا، وبــعــد هـــذا الفوز 
فاإن منتخب اجلزائر يتاأهل للمرة 
الثالثة يف تاريخه للمباراة النهائية 
كانت  حيث  اإفريقيا،  اأمم  ببطولة 
1980، وفيها  املرة الأوىل يف عام 
خ�صر النهائي اأمام نيجرييا بثالثة 
واجه  الثانية  ويف  نظيفة،  اأهـــداف 
وتغلب   ،1990 يف  اأي�صا  نيجرييا 
ليتوج  �صيء  ل  مقابل  بهدف  عليه 
م�صريته  يف  لـــه  الــوحــيــد  بــالــلــقــب 
مــع الــبــطــولــة الــقــاريــة. وبــعــد فوز 
نيجرييا  عــلــى  اجلـــزائـــر  مــنــتــخــب 
ح�صم  قـــــد  يــــكــــون  الأول  اأمـــــ�ـــــس 
املواجهات  يف  التاريخية  الأف�صلية 
ل�صاحله،  نــيــجــرييــا  مـــع  املــبــا�ــصــرة 
حــيــث اأنــهــمــا الــتــقــيــا 9 مــــرات، فاز 
اجلزائر يف 4، ونيجرييا يف ثالثة، 
اأرقام  ومــن  مواجهتني.  يف  وتعادل 
منتخب اجلزائر اأي�صا يف البطولة 

خارج  مــن  فقط  هدفني  �صجل  اأنــه 
مــنــطــقــة اجلــــــزاء والثــــنــــني بقدم 
لعبه املميز ريا�س حمرز املحرف 
�صيتي  ــيــ�ــصــر  مــانــ�ــص �ـــصـــفـــوف  يف 
اأن هداف  اإل  الإجنليزي،  بالدوري 
البطولة حتى الآن يبقى النيجريي 
ايــجــالــو بــر�ــصــيــد 4 اأهــــــداف، وهو 
لعب موؤثر جدا بالن�صبة لنيجرييا 

حيث اأن ب�صمته كانت وا�صحة على 
�صجلها   8 اإجمايل  من  اأهــداف   5
املــنــتــخــب الــنــيــجــريي، كــونــه �صنع 
 4 و�صجل  حا�صمة،  بتمريرة  هدفا 

اأهداف اأخرى.
اأرقام املباراة الثانية  اأما بخ�صو�س 
وال�صنغال  تون�س  بني  جمعت  التي 
ال�صنغال،  لــ�ــصــالــح  تــنــحــاز  فــاإنــهــا 

حــيــث الــتــقــى الــفــريــقــان 6 مـــرات ، 
عامي  مــبــاراتــني،  يف  ال�صنغال  فـــاز 
 3 يف  وتعادل  و2019،   ،2017
 ،2002 و   ،1965 اأعــــوام  مـــرات 
املنتخب  فـــــاز  فـــيـــمـــا   ،2008 و 
 2004 التون�صي مــرة واحــدة عــام 

بهدف مقابل ل �صيء.
وبح�صاب الأرقام اأي�صا فاإن منتخب 

النهائي  اإىل  للتاأهل  يعود  ال�صنغال 
 17 بعد  تاريخه  يف  الثانية  للمرة 
عــامــا، حــيــث كــانــت املـــرة الأوىل يف 
عام 2002، ومل يكتب له التوفيق 
يف الــفــوز بــالــبــطــولــة حــيــنــهــا، لكن 
يف  لل�صنغال  ال�صلبية  الأرقــــام  مــن 
الــبــطــولــة احلـــالـــيـــة اأنـــــه فــ�ــصــل يف 
له  اأتيحت  3 ركالت جزاء  ت�صجيل 

يف املباريات من اإجمايل 4، كما اأنه 
من الح�صاءات ال�صلبية للمنتخب 
احلالية  الــبــطــولــة  يف  الــتــونــ�ــصــي 
اأيــ�ــصــا اأن 3 مــن الأهـــــداف الأربـــع 
بنريان  كــانــت  �صباكه  تلقتها  الــتــي 
ي�صجل  الــتــاريــخ  اأن  كــمــا  �ــصــديــقــة، 
ينجح  مل  تون�س  منتخب  اأن  اأي�صا 
ال  للمرة  باملناف�صني  الت�صجيل  يف 
الأوقــات الإ�صافية.  خالل  له   11
للمباراتني  الــفــنــي  التحليل  وعـــن 
�صالح  حمـــ�ـــصـــن  الـــكـــابـــنت  يــــوؤكــــد 
ملنتخب م�صر  ال�صابق  الفني  املدير 
واملحلل الفني اأن املنتخب التون�صي 
بالإمكان  فرط يف حتقيق فوز كان 
عندما اأهدر لعبه فرجاين �صا�صي 
ركلة اجلزاء التي اأتيجت لفريقه يف 
الدقيقة 73 من اللقاء، خا�صة اأن 
الآخر  اأهــدر هو  ال�صنغايل  املنتخب 
ركــلــة اجلـــزاء الــتــي اأتــيــحــت لــه بعد 
اإىل  ، م�صريا   79 الدقيقة  ذلك يف 
اللقاء حيث  كان عنوان  التكافوؤ  اأن 
�صيطر ال�صنغال على ال�صوط الأول 
الــفــر�ــس، فيما  الكثري مــن  واأهــــدر 
الأف�صل  التون�صي هو  املنتخب  كان 
ل�صالح  الكفة  مالت  ثم  الثاين،  يف 

الإ�صافية  الأوقـــــــات  يف  الــ�ــصــنــغــال 
اأ�ــصــفــر عنه  راأيـــــه، وهـــو مــا  بح�صب 
 101 الدقيقة  يف  الوحيد  الهدف 

من اللقاء ».
وبالن�صبة ملباراة اجلزائر ونيجرييا 
يقول �صالح : “ من بعد اأول مباراة 
لــلــجــزائــر يف الــبــطــولــة تــوقــعــت اأن 
املنتخب  ور�صحت  للنهائي،  يتاأهل 
اأر�صحه  زلت  وما  للقب،  اجلزائري 
لــلــفــوز عــلــى الــ�ــصــنــغــال يف املـــبـــاراة 
الــنــهــائــيــة، لأنــــه يــجــمــع بــني القوة 
وال�صرامة  والـــدقـــة  والنــ�ــصــبــاط 
والـــعـــمـــل اجلـــمـــاعـــي، مــ�ــصــريا اإىل 
اأم�س  مباراته  يف  الأف�صل  كــان  اأنــه 
بالإمكان  كــان  واأنــه  اأمــام نيجرييا، 
اأن يــنــهــي الــلــقــاء بــعــدد وفــــري من 
الأهــــداف لــو تــرجــم الــفــر�ــس التي 
التي  خ�صو�صا  لأهــداف  له  اأتيحت 
فرط فيها الالعب بغداد بو جناح، 
واأن احلظ �صاند املنتخب النيجريي 
يف حتقيق التعادل، اإل اأن هذا احلظ 
ريا�س  وعبقرية  مهارة  اأمــام  انهار 
ال�صربة  من  ا�صتفاد  حينما  حمــرز 
احلرة املبا�صرة يف الثواين الأخرية 

و�صددها بذكاء واإبداع يف ال�صباك«.

•• اأوج�شتو-بولندا-الفجر

وا�ـــصـــل فـــريـــق اأبـــوظـــبـــي لـــلـــزوارق 
مناف�صات  يف  ـــاألـــقـــه  ت الـــ�ـــصـــريـــعـــة 
الــــتــــحــــدي الـــكـــال�ـــصـــيـــكـــي لـــــــزوارق 
الفورمول2 والذي اأقيم يف مدينة 

اأوج�صتو البولندية اأم�س.
ومتكن زورق “ اأبوظبي 36 “ من 
الثانية  املرحلة  �صباق  لقب  اإحـــراز 
مــن اجلــولــة، يف حــني حــل زورق “ 
اأبوظبي 35 “ يف املركز ال�صاد�س يف 

ال�صباق الثاين.
 “ زورق  يـــكـــون  الــنــتــيــجــة  وبــتــلــك 
املركز  حــقــق  “ قـــد   36 اأبـــوظـــبـــي 
الثاين وامليدالية الف�صية وو�صافة 
العامل يف الرتيب العام للبطولة، 
لــيــلــحــق بـــــــزورق “ اأبـــوظـــبـــي 35 

اللقب  حــ�ــصــم  قـــد  كـــان  “ والـــــذي 
نهاية  قبل  الأول  اأمــ�ــس  والذهبية 
الــتــحــدي مبــرحــلــة كــامــلــة. وكانت 
�صهدت  قـــد  املـــرحـــلـــة  يف  املــنــافــ�ــصــة 
خاللها  متكن  زورقــا   14 م�صاركة 
زورق “ اأبوظبي 36 “ من احتالل 
الــــ�ــــصــــدارة مــــن الــــبــــدايــــة، ومتـــر 
الـــدورات مع حمــاولت �صر�صة من 
“ الــرو�ــصــي من   2 “ نوليت  زورق 
اأجـــل الــتــقــدم لــالأمــام والــــذي جنح 
يف اأن ي�صل للمركز الأول مع بداية 
ال�صاعة الثالثة من ال�صباق، حمققا 
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زورق  و�ــصــل  الثانية  املرحلة  وبــعــد 
35 “ اإىل النقطة رقم  “ اأبوظبي 
50 يف الرتيب العام يف حني و�صل 
زورق “ اأبوظبي 36 “ للنقطة رقم 

وحــل ثالثا  الــثــاين،  املركز  يف   48
على م�صتوى العامل زورق نافاريك 
الفرن�صي بر�صيد44 نقطة، وحقق 
ال�صعبة  املعادلة  الإماراتي  الفريق 
باإحراز  تــاريــخــه  يف  الأوىل  لــلــمــرة 
وهو  املناف�صة،  والو�صافة يف  اللقب 
املناف�صة  هـــذه  اإجنــــاز عــرب  اأفــ�ــصــل 

الكال�صيكية.
حماربو  الــفــوز  �صناعة  يف  و�ــصــاهــم 
را�صد  الثمانية وهم  اأبوظبي  فريق 
القمزي، وماجد املن�صوري، ورا�صد 
وحممد  الطاير،  ورا�صد  الرميثي، 
و�صون  املن�صوري،  وفالح  املحريبي، 
اأبــاتــي حيث ر�صم  تــورنــتــي وتــولــيــو 
للفريق  �صورة  اأجمل  معا  الأبطال 
اخلتامي  املــ�ــصــهــد  يف  الإمــــــاراتــــــي 

للبطولة.

بعثة  رئي�س  الرميثي  �ــصــامل  وهــنــاأ 
فــريــق اأبــوظــبــي ريــا�ــصــة الإمـــــارات 
اأنـــه مل  اإىل  بــهــذا الإجنــــاز، م�صريا 
يــاأت من فــراغ .. وقــال: “ املناف�صة 
36 �صاعة توزعت  امتدت قرابة الـ 
على اجلزئني اخلا�صني بالتحدي، 
وكان لبد واأن نحافظ على امل�صتوى 
التحدي،  مـــراحـــل  طــيــلــة  نــفــ�ــصــه  
نحمد  الأداء،  نف�س  على  نبقى  واأن 
اهلل عــلــى ابــتــعــاد الأعـــطـــال عــنــا يف 
املراحل  اجتزنا  احلــرجــة،  الأوقـــات 
الطمئنان  اإىل  وو�ــصــلــنــا  ال�صعبة 

اإىل النتائج«.
وقال الرميثي : “ لدينا الآن عمل 
�صخم يتمثل يف العداد للبطولت 
اأمامنا  و�صيكون  القادمة  الدولية 
العامل  بــطــولــة  يف  املــ�ــصــاركــة  مهمة 

قليلة،  اأيـــام  بعد  كات”  “لالك�س 
ولحقا مهمة احلفاظ على �صدارة 
الــعــام يف بــطــولــة العامل  الــرتــيــب 
وبطولة  الفورمول1،  لـــــــزوارق 
واأي�صا  الفورمول2  لزاورق  العامل 
للدراجات  الــعــامل  بطولة  �ــصــدارة 

املائية.
الـــرمـــيـــثـــي على  �ــــصــــامل  وحـــــر�ـــــس 
تقدمي التهنئة اإىل جمل�س اأبوظبي 
الدائم  بــــدوره  مــ�ــصــيــدا  الــريــا�ــصــي 
لفريق  واملتابعة  الــدعــم  تقدمي  يف 
م�صاركاته،  خمــتــلــف  يف  اأبـــوظـــبـــي 
يكون  اأن  عــلــى  احلـــر�ـــس  واأيـــ�ـــصـــا 
لـــه حــ�ــصــور عـــاملـــي مـــن خــــالل كل 
امل�صاركات ورفع ا�صم الإمارات عاليا 

يف كافة املحافل والبطولت.
املن�صوري  ماجد  املخ�صرم  النجم 

“ اإىل   36 “ اأبــوظــبــي  زورق  قـــاد 
الفوز وحتقيق لقب ال�صباق الثاين 
اأول  عندما بـــداأ قــيــادة الـــزورق مــع 
وحقق  ال�صباق،  مــن  ون�صف  �صاعة 
ال�صباق  يف  دورة  اأ�ــصــرع  املــنــ�ــصــوري 
ثـــــوان  دقـــيـــقـــة و6  قـــــــدره  بــــزمــــن 
كـــي يــكــ�ــصــر اأفــ�ــصــل رقـــم بـــني كافة 

امل�صاركني يف املناف�صة.
ويوؤكد املن�صوري اأن الإجناز حتقق 

بجهد جماعي وعمل متوا�صل لكل 
 “  : وقــال  للفريق،  الفريق  اأع�صاء 
عملنا معا طيلة ال�صاعات الـ 6 من 
اأجل اأن نبقى يف ال�صدارة، تعر�صنا 
نوليت  زورق  من  ب�صيطة  ل�صغوط 
الرو�صي، ولكن تركيزنا كان من�صبا 
على احلفاظ على ال�صدارة، خا�صة 
واأنها كانت املفتاح من اأجل الو�صول 

اإىل و�صافة العامل«.

واأهـــــــدى طـــاقـــم الـــفـــريـــق الإجنـــــاز 
اإىل  والــفــ�ــصــيــة  الــذهــبــيــة  بتحقيق 
بن  �صلطان  الــدكــتــور  ال�صيخ  �صمو 
�صاحب  م�صت�صار  نهيان  اآل  خليفة 
رئي�س  الـــــدولـــــة  رئـــيـــ�ـــس  الـــ�ـــصـــمـــو 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل 
لــلــريــا�ــصــات الــبــحــريــة، مــعــتــربا اأن 
�صبب رئي�س يف  الــدائــم  �صموه  دعــم 

الو�صول لأف�صل الإجنازات.

اجلزائر حت�سم اأف�سليتها التاريخية على نيجرييا وتعود اإىل الواجهة الإفريقية بعد 29 عاما

»اأبوظبي 36« بطال للمرحلة الثانية من حتدي 
اأوج�ستو لزوارق الفورمول 2 ببولندا

رماية الإمارات تطلق م�سروع »اأبطال امل�ستقبل« قريبا .. واملنتخب ي�ستعد لعاملية فنلندا

•• دبي-الفجر:

العامة  الإدارة  مــديــر  �صهيل،  عــلــي  خــالــد  العميد  تـــوج 
الرماية  بطولة  اأبطال  دبــي،  �صرطة  يف  املجتمع  لإ�صعاد 
الأوملبية لل�صباط، والتي اأقامها ق�صم الأن�صطة الداخلية 

�صمن املو�صم الريا�صي الداخلي 2019.
ح�صر ختام البطولة العقيد خلفان عبيد اجلالف، مدير 
اأحمد العارف،  اإدارة ال�صوؤون الريا�صية، والرائد حممد 
رئي�س ق�صم املن�صاآت الريا�صية، واملالزم اأول عثمان اأهلي، 

م�صرف البطولة، وعدد من ال�صباط وامل�صوؤولني.
واأ�صاد العميد �صهيل بامل�صتوى املتطور الذي ظهرت عليه 
البطولة، والأرقام امل�صجلة، موؤكداً على اأهمية البطولة 
يف تطوير امل�صتويات واإبراز العنا�صر اجليدة التي ترفد 
توجيهات  اإىل  م�صريا  دبــي،  �صرطة  ومنتخبات  فــرق  بها 
يف  الريا�صيني  برعاية  يت�صل  فيما  العام  القائد  �صعادة 
الأثر  له  كان  ما  الإمكانيات،  كافة  وتوفري  دبــي،  �صرطة 
البالغ يف حتقيق اإجنازات ريا�صية اعتادت عليها �صرطة 
دبي، مباركاً لأ�صحاب املراكز الأوىل يف البطولة، وموجها 

اجليد  اإعــدادهــا  يف  الريا�صية  ال�صوؤون  اإدارة  اإىل  �صكره 
تكون  اأن  متمنياً  اإجناحها،  �صاهم يف  وكل من  للبطولة، 
اإ�صافة فعلية لنجاحات �صرطة دبي يف اجلانب الريا�صي. 
وقد جاءت البطولة قوية بامل�صتويات، حيث حقق املركز 
العامة  الإدارة  من  البلو�صي  علي  عثمان  النقيب  الأول 
ملكافحة املخدرات، واملركز الثاين كان من ن�صيب الرائد 
اأما  دبي،  �صرطة  اأكادميية  �صلطان اجلالف من  عبداهلل 
اأمني مثنى  املــالزم ثاين  الثالث فقد ح�صل عليه  املركز 

طاهر من مركز �صرطة ند ال�صبا.

تتويج الفائزين يف بطولة الرماية الأوملبية لل�سباط ب�سرطة دبي
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•• ال�شارقة-الفجر

لقفز  ال�صاد�صة  التدريبية  البطولة  وال�صباق  للفرو�صية  ال�صارقة  نــادي  نظم 
احلواجز يف ال�صالة املغطاة مب�صاركة 155 فار�صا و فار�صة من خمتلف الفئات 
مثلوا مدر�صة التدريب بنادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق ونادي دبي للفرو�صية 
ونادي عجمان للفرو�صية وا�صطبالت ال�صافنات ونادي مندرة للفرو�صية ونادي 
جبل علي للفرو�صية وا�صطبالت الباهية ونادي اأبوظبي للفرو�صية والعديد من 
الأندية وال�صطبالت يف الدولة. ح�صر البطولة �صعادة �صلطان خليفة اليحيائي 

ع�صو جمل�س ال�صارقة الريا�صي مدير عام نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق.

وخ�ص�س ال�صوط الأول من البطولة للمبتدئني وهو �صوط مع الزمن بجولة 
الزمن  و�صمن  اأخطاء  دون  من  امل�صار  قطع  على  الفر�صان  فيه  تناف�س  واحــدة 
املحدد بحواجز ي�صل ارتفاعها حتى 60 �صم وبلغ عدد الفر�صان امل�صاركني 43 

فار�صاً وانهى 20 منهم امل�صار من دون اأخطاء.
اما ال�صوط الثاين فهو �صوط مع الزمن بجولة واحدة تناف�س فيه الفر�صان على 
قطع امل�صار من دون اأخطاء و�صمن الزمن املحدد بحواجز ي�صل ارتفاعها حتى 
وبلغ عدد الفر�صان امل�صاركني 59 فار�صاً اأنهى منهم 22 فار�صا وفار�صة  �صم   80
امل�صار من دون اأخطاء. وجاء ال�صوط الثالث مع الزمن بجولة واحدة تناف�س فيه 
الفر�صان على قطع امل�صار من دون اأخطاء و�صمن الزمن املحدد بحواجز ي�صل 

اأنهى منهم  40 فار�صاً  امل�صاركني  الفر�صان  �صم وبلغ عدد   100 ارتفاعها حتى 
وفار�صة امل�صار من دون اأخطاء. فار�صا   14

اما ال�صوط الرابع الرئي�س جاء بجولة واحدة �صد الزمن تناف�س يف الفر�صان 
حتى  ارتفاعها  ي�صل  بحواجز  زمــن  وباأ�صرع  اأخــطــاء  دون  من  امل�صار  قطع  على 
�صم حيث تناف�س يف هذا ال�صوط 25 فار�صاً وفار�صة من خمتلف الأندية   120
حيث اأنــهــى املــ�ــصــار 6 مــن دون اأخــطــاء وتــ�ــصــدر الــ�ــصــوط الــفــار�ــس اأميـــن نا�صر 
 “ “ تــروي  وال�صباق على �صهوة جــواده  للفرو�صية  ال�صارقة  نــادي  العني�س من 
األينا كا�صان من  الثاين  باملركز  “ ثانية بيمنا حلت   55.96 “ وبزمن وقــدره 
نادي ال�صارقة للفرو�صية وال�صباق على �صهوة جوادها “ اآلها “ وبزمن وقدره “ 

61.56 “ثانية .. فيما كان املركز الثالث من ن�صيب الفار�س علي اجلهوري من 
ا�صطبالت اجلهوري على �صهوة جواده “ فوريفر” وبزمن وقدره “ 68.46 “ 
ثانية.. وكان املركز الرابع من ن�صيب الفار�س ه�صام غريب من ا�صطبالت اأمب�صن 
“ ثانية .. وحل يف  “ فيماردور” وبزمن وقدره” 69.11  على �صهوة جــواده 
املركز اخلام�س الفار�س ال�صيخ علي جمال النعيمي من نادي ال�صارقة للفرو�صية 
وال�صباق على �صهوة جــواده “ غواتي مال “ بزمن وقــدره “ 69.43 “ ثانية 

وذهب املركز ال�صاد�س للفار�س علي اجلهوري على �صهوة جواده “جلمود«.
املراكز  اأ�صحاب  الفر�صان  بتتويج  اليحيائي  خليفة  حممد  �صلطان  �صعادة  وقام 

الأوىل يف ختام البطولة.

•• اأبوظبي-الفجر

يعقد جمل�س اإدارة نادي غنتوت ل�صباق اخليل والبولو يف 
احلادية ع�صرة من �صباح اليوم الثالثاء اجتماعه الأول 
اإدارة  اإعــادة ت�صكيل جمل�س  مبقره يف نادي غنتوت، بعد 
زايد  بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  من  بقرار  اجلديد  النادي 

يف  وذلــك  الريا�صي  اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل 
الثالث من يوليو احلايل .. وقد ن�س القرار على ت�صكيل 
جمل�س اإدارة نادي غنتوت برئا�صة �صمو ال�صيخ فالح بن 
زايد اآل نهيان وع�صوية كل من  ال�صادة �صعيد بن حوفان 
املن�صوري »نائباً للرئي�س«، مطر �صهيل اليبهوين، فار�س 
اأحمد عبداهلل د�صمال  اليبهوين، عبداهلل حممد  �صهيل 

علي  ال�صام�صي،  �صعيد  �صامل  عبداهلل  نا�صر  ال�صويدي، 
�صامل حمد م�صعود املري يف الثالث من يوليو احلايل .

الهيكل  الأول  الجـــتـــمـــاع  اأعــــمــــال  جـــــدول  ويــتــ�ــصــمــن 
التنظيمي للنادي، ودرا�صة وبحث اخلطة الإ�صراتيجية، 
واعتماد   ،2020 املالية  لل�صنة  التقديرية  املوازنة  مع 
 2020  –  2019 ملو�صم  الــنــادي  وفــعــالــيــات  اأن�صطة 

اجلديد..  ثوبه  يف  النادي  اإدارة  ملجل�س  مقررا  واختيار 
بارك  قــد  نــهــيــان  اآل  زايـــد  بــن  فـــالح  ال�صيخ  �صمو  وكـــان 
متمنيا  اجلــدد  الأع�صاء  �صموه  وهناأ  اجلديد،  الت�صكيل 
مل�صرية  الداعمة  مهامهم  اأداء  يف  وال�صداد  التوفيق  لهم 
وال�صتثمارية  والثقافية  الريا�صية  املجالت  يف  النادي 

وال�صبابية واملجتمعية.

جمل�س اإدارة نادي غنتوت اجلديد يعقد
 اجتماعه الأول اليوم

اختتمت مناف�صات بطولة الإمارات الفردية لل�صطرجن التي نظمها اإحتاد اللعبة 
�صهدت خاللها اجلولة  اأ�صبوع  والثقافة على مدار  لل�صطرجن  دبي  نادي  بقاعة 

الأخرية مناف�صات مثرية لتحديد الأوائل يف كل فئة .
اأم�س الأول حفل ختام البطولة وتوزيع اجلوائز بح�صور  ونظم الإحتــاد م�صاء 
عام  اأمــني  ال�صام�صي  خلفان  وح�صني  الإحتـــاد  رئي�س  املعيني  �صرحان  الدكتور 
العام  الأمــني   ، لل�صطرجن ومهدي عبدالرحيم  والإمــاراتــي  العربي  الإحتــاديــن 
امل�صاعد وفوزية عبا�س رئي�س اجلهاز الفني لإحتاد ال�صطرجن والدكتور عبداهلل 
رئي�س جمل�س  ال�صام�صي  الفجرية وجنالء  نادي  ادارة  رئي�س جمل�س  بركت  اآل 
ادارة نادي ال�صطرجن والثقافة للفتيات بال�صارقة وطالل الزعابي نائب رئي�س 
نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن وعفراء امل�صغوين الأمني العام لنادي ال�صطرجن 
دبي  لــنــادي  التنفيذي  املــديــر  احل�صيني  وحممد  بال�صارقة  للفتيات  والثقافة 

لل�صطرجن وعدد من ممثلي الأندية.
العني  نــادي  لعبة  درويــ�ــس  وافــيــة  اعتلت   .. للبطولة  النهائية  النتائج  وحــول 
�صجلت  بعدما  الذهبية  امليدالية  واأحـــرزت  ال�صيدات  م�صابقة  قمة  لل�صطرجن 
نادي  علي لعبة  الف�صية عبري  وامليدالية  الثاين  املركز  يف  وجــاءت  نقاط   7
ال�صطرجن والثقافة للفتيات بال�صارقة بعدما �صجلت 5.5 نقطة وجاءت يف املركز 

الثالث ب�صاير خليل لعبة نادي دبي لل�صطرجن.

وجنح �صلطان الزعابي لعب نادي اأبوظبي لل�صطرجن يف الفوز بامليدالية الذهبية 
ال�صدراين  عــمــار  عــن  الــتــعــادل  بك�صر  نقطة   8.5 احـــرز  بعدما  �صنة   20 حتــت 
لعب الفجرية الذي نال امليدالية الف�صية واأحــرز حممد مر�صول لعب نادي 
عجمان لل�صطرجن املركز الثالث وامليدالية الربونزية بعدما �صجل 6.5 نقطة 
.. ويف نف�س الفئة للفتيات اأحرزت الهندية مي�صرا �صانيا لعبة نادي ال�صطرجن 
املركز  5.5 نقطة وجــاءت يف  بر�صيد  الأول  املركز  بال�صارقة  للفتيات  والثقافة 
الثاين ودمية الكلباين لعبة نادي العني بر�صيد 5 نقاط وجاءت �صيماء نعمان 

لعبة نادي دبي لل�صطرجن بامليدالية الربونزية بر�صيد 4.5 نقطة.
اأبوظبي لل�صطرجن باملركز الأول لفئة حتت  وفاز عمران احلو�صني لعب نادي 
الثاين  املركز  فيما جاء يف  جــولت،   9 يف  نقطة   6.5 �صجل  بعدما  �صنة   18
وامليدالية الف�صية �صامل اأحمد �صامل لعب نادي دبي لل�صطرجن بر�صيد 6 نقاط 
بك�صر  5.5 نقطة  الثالث بر�صيد  املركز  العني يف  نــادي  ثم علي حمدان لعب 
للفتيات  الفئة  نف�س  ويف   .. الفجرية  لعــب  اليليلي  �صعيد  حممد  عن  التعادل 
بعدما  الأول  املركز  ال�صارقة  فتيات  نادي  املعيني لعبة  �صرحان  اأحــرزت عائ�صة 
�صجلت 5 نقاط وجاءت يف املركز الثاين يا�صمني علي لعبة نادي دبي بر�صيد 4 

نقاط، وحلت عو�صة ال�صام�صي لعبة نادي اأبوظبي يف املركز الثالث.
الذهبية  امليدالية  لل�صطرجن  الثقايف  ال�صارقة  نــادي  لعب  ع�صام  حمد  واأحــرز 

نادي  الدرمكي لعب  �صلطان  ونــال  6 نقاط  �صنة بعدما �صجل   16 لفئة حتت 
عن  التعادل  بك�صر  نقطة   5.5 بر�صيد  الف�صية  امليدالية  لل�صطرجن  اأبوظبي 
حارب نا�صر ال�صام�صي لعب نادي العني الذي جاء يف املركز الثالث .. ويف نف�س 
الفئة للفتيات فازت دلع رافع لعبة نادي اأبوظبي لل�صطرجن واملعارة لالأكادميية 
الثاين مرمي احلمادي من  املركز  وجــاءت يف  الأول  باملركز  لل�صطرجن  الدولية 

فتيات ال�صارقة والثالث زميلتها يف نف�س النادي ريان حممد.
14 �صنة وجاء  اأبوظبي بذهبية فئة حتت  وفاز �صيدهاراث بالجي لعب نادي 
بالثالث  ال�صارقة وحل  نادي  الطاهر من  الثاين عبدالرحمن حممد  املركز  يف 
الأول  باملركز  فــازت  للفتيات  الفئة  .. ويف نف�س  نــادي دبي  �صينج قرامهر لعب 
فاطمة �صيف اآل علي لعبة فتيات ال�صارقة ونالت زينب دروي�س املعمري لعبة 
العني امليدالية الف�صية وجاءت الربونزية من ن�صيب حنان خليل لعبة فتيات 

ال�صارقة.
واأحرز حمد نا�صر ال�صام�صي لعب نادي العني املركز الأول لفئة حتت 12 �صنة 
الثاين رافائيل �صارون لعب الأكادميية الدولية وح�صل �صعود  املركز  وجاء يف 
جابر لعب نادي ال�صارقة الثقايف لل�صطرجن على امليدالية الربونزية .. ويف نف�س 
الفئة لالإناث فازت باملركز الأول هار�صا فارديني لعبة نادي اأبوظبي لل�صطرجن 
وح�صلت على املركز الثاين �صم�صة عامر لعبة نادي اأبوظبي لل�صطرجن واأحرزت 

امليدالية الربونزية حبيبة كرار من نادي دبي.
لفئة  الذهبية  امليدالية  لل�صطرجن  اأبوظبي  نادي  لعب  الزعابي  ونال حميدان 
واملركز  ال�صارقة  نــادي  من  �صعيب  حمد  الثاين  باملركز  وحــل  �صنوات   10 حتت 
الثالث �صيانث كري�صنا لعب نادي دبي .. ويف نف�س الفئة للفتيات فازت باملركز 
الأول �صريداهاران كو�صيكا من نادي ال�صارقة وجاءت الثانية حال جمال اأمني 

من نادي دبي وحلت موزة نا�صر ال�صام�صي لعبة نادي العني يف املركز الثالث.
الزرعوين  جــابــر  �صلطان  الأول  باملركز  فــاز  لـــالأولد  �صنوات   8 حتــت  فئة  ويف 
نادي  لعــب  احلــمــادي  ح�صني  را�صد  الثاين  املركز  على  وح�صل  ال�صارقة  لعــب 
نف�س  ويف   .. الدولية  الأكادميية  من  تيجا�صواروب  ترا�صوين  والثالث  ال�صارقة 
الفئة للفتيات فازت باملركز الأول �صينج زيانا لعبة نادي دبي والثانية منى علي 
لعبة  ريفايندر  �صوا�صيكا  والثالثة  للفتيات  اخليمة  راأ�ــس  نادي  لعبة  النعيمي 

فتيات ال�صارقة.
املرا�صدة من  الأول حمدان حممد  باملركز  �صنوات للذكور فاز   6 ويف فئة حتت 
الفجرية وح�صل املركز الثاين اأحمد يون�س اخلمريي من العني واملركز الثالث 
باملركز  فــازت  لالإناث  الفئة  نف�س  ويف   .. الفجرية  البلو�صي من  �صلطان جا�صم 
اأ�صماء فهد  اأبوظبي لل�صطرجن ويف املركز الثاين  الأول ما�صة رافع لعبة نادي 

عبدالوهاب من دبي و�صالمة احلمادي من اأبوظبي يف املركز الثالث.

•• الكويت-الفجر

اجتماعا  للجودو  اخلليجي  التعاون  جمل�س  لدول  التنظيمية  اللجنة  عقدت 
لها يف دولة الكويت برئا�صة الكويتي عبيد زايد العنزي بح�صور العميد خالد 
العريني ،العميد نا�صر الغنام ال�صعودية ،واأحمد �صليمان البلو�صي “ الإمارات 
ويف بداية   .. دىل  يو�صف  الكويتي  العام  “ والأمني  “ قطر  املريخي  “ عيد 

الجتماع رحب عبيد العنزي باحل�صور و�صكر لهم تلبية الدعوة ،ومت خالل 
الجتماع املوافقة على اإعادة ت�صمية ع�صوية اللجنة التنظيمية لدول جمل�س 
التعاون اخلليجي لتتكون اللجنة   من حممد جا�صم عن دولة الإمارات ،يو�صف 
ديل عن دولة الكويت “ الأمني العام” نا�صر الغنام عن ال�صعودية،وبالن�صبة 
اللجنة  وقـــررت   . لحــقــا  الت�صمية  يتم  قطر  ودولـــة  البحرين  مملكة  ملمثل 
التنظيمية لدول جمل�س التعاون اخلليجي للجودو يف اجتماعها املوافقة على 

“الإمارات” ح�صني  اإعادة ت�صمية ع�صوية اللجنة الفنية من نا�صر التميمي 
“الكويت”  نهار  �صامل  “ قطر” حممد  املــرزوقــي  املالكي”ال�صعودية” عــادل 
ويتم ت�صميه ممثل مملكة البحرين فيما بعد.. كما متت مناق�صة وا�صتعرا�س 
رقم  اخلليجية  البطولة  اإقامة  وتقرر  للجودو  اخلليجية  البطولت  برنامج 
21 “حتت 15 �صنة  و حتت 21 �صنة” وبطولة الكاتا يف دولة الكويت وذلك 

يوم 15 �صبتمرب 2019 بعد عودة الريا�صة الكويتية ملكانها الطبيعي .

العربية  باململكة   22 البطولة اخلليجية رقم  ا�صت�صافة  املوافقة على  ومتت 
لها..  البديلة  الكويت  دولة  تكون  العتذار  حالة  ويف  ال�صعودية يف 2020، 
للجودو  التنظيمية  اللجنة  لرئي�س  بالتزكية  والــتــجــديــد  املــوافــقــة  ومتـــت 
الكويتي عبيد العنزي للفرة القادمة..كما متت ت�صميه الكويتي يو�صف ديل 
كاأمني العام للجنة التنظيمية ،ومت اعتماد �صعود بوعبا�س من دولة الكويت 

كرئي�س للجنة احلكام.

ختام مميز لبطولة الإمارات الفردية لل�سطرجن يف دبي

قرارات اجتماع تنظيمية دول التعاون للجودو   
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•• اأبوظبي-الفجر

يقيم منتخب الإمارات لتن�س الطاولة مع�صكرا خارجيا مبدينة �صيندو ال�صينية 
يف 27 يوليو اجلاري وحتى 12 اأغ�صط�س املقبل ا�صتعدادا للم�صاركة يف بطولة 
غرب اآ�صيا باململكة الأردنية الها�صمية خالل الفرة من 15 حتى 19 اأغ�صط�س 
املقبل جلميع الفئات. ومن املنتظر اأن ي�صتفيد من املع�صكر 14 لعبا يف خمتلف 
املراحل ال�صنية بواقع 3 من منتخب الكبار و4 من منتخب ال�صباب حتت 18 
منتخب  من   4 اإىل  بالإ�صافة  �صنة   15 حتت  النا�صئني  منتخب  من  و3  �صنة 

الأ�صبال حتت 12 �صنة ويقود املنتخب املدرب ال�صيني ت�صاو يل.
واأكد ح�صن الزرعوين اأمني ال�صر العام لحتاد الإمارات لتن�س الطاولة اأن بطولة 
اأ�صيا يف مرحلة ال�صباب  اأهمية كربى كونها موؤهلة لبطولة  اآ�صيا تكت�صب  غرب 
البطل  مبا�صرة  لها  ي�صعد  والــتــي  املقبل  �صبتمرب  يف  باأندوني�صيا  �صتقام  التي 
اأ�صيا لفتا اىل اأن ال�صعودية والأردن والعراق من  والو�صيف يف مناف�صات غرب 

اأبرز املنتخبات التي تناف�س الإمارات على �صدارة غرب اآ�صيا.
اآ�ــصــيــا مــع منتخب الأردن يف  املــا�ــصــي عــن غــرب  الــعــام  تــاأهــل  اأن منتخبنا  وقـــال 
املناف�صات التي اأقيمت يف بورما متوقعا ان تكون املناف�صات اأقوى هذه املرة كونها 

يف الأردن واأن ت�صهد م�صاركة من كل الفرق القوية م�صيفا “ لدينا عملية اإحالل 
ت�صعيدهم  مت  لعبيه  اأبــرز  من  اثنني  �صعود  بعد  ال�صباب  منتخب  يف  وجتديد 
كبرية  وثقتنا  البلو�صي  الدين  و�صالح  البلو�صي  اهلل  عبد  هما  الأول  للمنتخب 
فيمن �صيحل حملهما من الوجوه ال�صاعدة«. وعن ارتباطات املنتخب الأول قال 
الزرعوين “ �صن�صارك يف بطولة اآ�صيا �صهر نوفمرب املقبل وهي موؤهلة لبطولة 
العامل ومن خالل هذه البطولة الآ�صيوية �صيتم اختيار الـ 16 الأوائل يف ترتيب 
اإل  16 منتخبا  العدد يبدو كبريا وهو  اأن  العامل وبرغم  للتاأهل لبطولة  اآ�صيا 
25 منتخبا قويا موزعني على م�صتويني  بها  اآ�صيا  التاأهل منها �صعب لأن  اأن 
متقاربني.. اأما بخ�صو�س الت�صفيات الآ�صيوية املوؤهلة لأوملبياد طوكيو فقد اأكد 
اأن عبداهلل البلو�صي و�صالح الدين البلو�صي مر�صحان خلو�س الت�صفيات املوؤهلة 
لها واأن لعب واحد من كل دول غرب اآ�صيا هو الذي �صيتاأهل لطوكيو 2020 “. 
وعن الن�صاط املحلي اأو�صح “ لدينا ن�صاطا حمليا ثابتا حيث اأن احتاد الطاولة 
من اأقدم الحتادات الريا�صية بالدولة واأبرز تلك امل�صابقات هي الدوري وكاأ�س 
الحتاد وكاأ�س رئي�س الدولة وبطولت الفردي والزوجي ملختلف املراحل ال�صنية 
وي�صتفيد منها 17 ناديا حيث اأن الو�صل هو حامل لقب دوري الرجال املو�صم 
املا�صي و�صباب اأهلي دبي هو حامل لقب دوري ال�صباب وال�صارقة هو بطل دوري 

النا�صئني والن�صر هو بطل دوري الأ�صبال حتت 13 �صنة«. وعما اإذا كانت هناك 
خطة لتطوير للم�صابقات املحلية قال الزرعوين “ التطوير يقوم على حمورين 
اأحدهما يرتكز على م�صمون امل�صابقات نف�صها مبعنى اأننا �صنتيح الفر�صة اأمام 
“حفظه  ال�صمو رئي�س الدولة  اجلميع للم�صاركة م�صتفيدين من قرار �صاحب 
املواطنات  اأبناء  وهم  بامل�صابقات  اللتحاق  لها  املتاح  الأربــع  الفئات  اهلل” ب�صاأن 
من  كان  الطاولة  تن�س  احتــاد  واأن  املرا�صيم  وحملة  واملقيمني  الدولة  ومواليد 
اأما  املا�صي ب�صكل جزئي..  املو�صم  التوجه يف  الرائدة يف تطبيق هذا  الحتــادات 
ال�صعي لإ�صافة عدد من الأندية  املحور الخر فهو يخت�س بال�صكل من خالل 
املحلية خ�صو�صا اأندية اأبوظبي التي كانت متلك فرقا من اأهم فرق الدولة قبل 
اإليها ولدينا  اللعبة  اأننا توا�صلنا معهم لإعــادة  اللعبة بها حيث  ان يتم جتميد 
دعم  يف  وي�صهم  املطلوبة  باملواهب  الوطنية  املنتخبات  يدعم  مبا  بالعودة  وعــود 
اإجنازاتنا الدولية«. وعن جهود الحتاد يف تاأهيل الكوادر املواطنة من املدربني 
كل  نهاية  وبعد  �صنويا  واحلكام  للمدربني  دولية  دورة  “ لدينا  اأ�صاف  واحلكام 
مقرحاتهم  جلمع  بــالأنــديــة  والإداريـــــني  الفنيني  مــع  اجتماعا  نعقد  مو�صم 
وتو�صياتهم للمو�صم املقبل وما ينا�صب منها نبلوره لقرارات قابلة للتطبيق يف 
املو�صم التايل كما اأننا نهتم مبالحظاتهم على كل الأمور لأنهم �صركاء الحتاد 

احلقيقيون ونحن يجب اأن نكون خري من يعرب عنهم«. وعن موقع تن�س الطاولة 
الإماراتي على امل�صتويات اخلليجية والعربية والآ�صيوية قال اأحمد البحر مدير 
من  الــعــديــد  وحققنا  اخلليجي  امل�صتوى  على  ممــيــزة  مكانة  لنا   “ املنتخبات 
فرة  منذ  متوقفة  امل�صابقات  لكن  والعربية  اخلليجية  والإجنـــازات  امليداليات 
باأن  اأن نتحدث ب�صراحة ونقول  لظروف املنطقة وعلى امل�صتوى الآ�صيوي لبد 
اأبطال  10 منتخبات يف العامل ومن هنا فاإن  اأف�صل  اآ�صيا من  8 دول يف  هناك 
والكوريتني  ال�صني  راأ�صهم  وعلى  حتديدا  اآ�صيا  �صرق  من  تقريبا  كلهم  العامل 
ال�صمالية واجلنوبية واليابان و�صنغافوره وهوجن كوجن والهند وال�صني تايبيه«. 
بالفعل يف  “ بداأنا  ال�صيدات وجهود الحتــاد يف تكوين منتخب قال  تن�س  وعن 
ال�صن  �صغار  من  كلهن  لعبات  على  حاليا  يقوم  لكنه  للبنات  منتخب  تاأ�صي�س 
مع�صكرا  و�صنقيم  وافريقيا  م�صر  بطلة  عبدالعزيز  �صيماء  تدريبهن  تتوىل 
للم�صتويات  بهن  الو�صول  بهدف  والتطوير  العــداد  خطة  �صمن  لهن  داخليا 
املوؤهلة للم�صاركة يف البطولت الإقليمية والدولية والقارية وخالل هذا املع�صكر 
�صوف ن�صت�صيف عددا من الالعبات العربيات املتميزات لتوفري فر�س الحتكاك 
فيها  ت�صارك  لل�صيدات  م�صابقات  ولدينا  لالعباتنا  الالزمة  اخلربات  واكت�صاب 

اأندية ال�صارقة والعروبة وفرق ال�صركات واجلامعات والكادمييات«.

مع�سكر �سيني ل� » طاولة« الإمارات ا�ستعدادا لغرب اآ�سيا.. وخطة لتطوير امل�سابقات �سكال وم�سمونا
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الفجر الريا�ضي

ال�صيفية  النــتــقــالت  �ــصــوق  يف  ال�صباق  الإ�ــصــبــاين  الـــدوري  اأنــديــة  تتقدم 
احلالية، بعدما اأبرم بر�صلونة وريال مدريد �صفقات باهظة الثمن، فيما 

اكتفت اأندية كرة بدور املتفرج، حتى هذه اللحظة.
وتتجاوز اأندية الدوري الإ�صباين اإنفاق باقي امل�صابقات الأوروبية الكربى، 
533 ميلون  اإيطاليا  واأندية  دولر،  518 مليون  اأملانيا  اأندية  اأنفقت  اإذ 

دولر، واأندية اإجنلرا 546 مليون دولر.
الأنــديــة لإبـــرام �صفقات جديدة  اأمـــام  الــوقــت  زال هناك مت�صع مــن  ومــا 
من  العديد  برحيل  توقعات  و�صط  ال�صيفية،  النتقالت  �صوق  غلق  قبل 

الالعبني الكبار عن اأنديتهم.
وفيما يلي ن�صتعر�س اأقل الأندية الأوروبية ن�صاطاً يف “املريكاتو«:

�شان جريمان
يف  النهائية  املحطة  رابــيــو  اأدريــــان  الو�صط  لــالعــب  فقدانه  يــكــون  لــن 
الرحيل  يف  يرغب  نيمار  الربازيلي  الأول  فنجمه  ال�صيفي،  املريكاتو 
�صوق  يف  �صلبياً  نــ�ــصــاطــاً  �ــصــان جــريمــان  بــاريــ�ــس  نـــادي  لي�صجل  اأيــ�ــصــاً، 

النتقالت، التي كان دائماً ما يت�صدرها ب�صفقات من العيار الثقيل.
ولعل ال�صبب يف ذلك يعود اإىل حاجة النادي الباري�صي للبيع اأوًل، قبل 
عقد اأي �صفقة جديدة، من اأجل تفادي عقوبات قد تفر�س عليه من 
اللعب املايل  الــقــدن )يــويــفــا(، ب�صبب قــوانــني  الحتـــاد الأوروبــــي لكرة 

النظيف.

كبار اإجنلرتا
املو�صم  املمتاز  الإجنليزي  الــدوري  �صهده  الذي  ال�صر�س  ال�صراع  بعد 
املا�صي بني مان�ص�صر �صيتي )توج باللقب( وليفريول، ليزال الو�صع 
هادئاً بالن�صبة للبطل والو�صيف، واللذان ل يحتاجان اإىل الكثري من 

التعاقدات، نظراً لالأ�صماء الكبرية يف �صفوفهما.
النتقالت،  �صوق  مــن  حرمانه  بعد  الأمــريــن  ت�صيل�صي  يعاين  بينما 
مدريد  ريـــال  اإىل  هـــــازارد  اإيـــديـــن  البلجيكي  الأبـــــرز  جنــمــه  ورحــيــل 
الإ�صباين، فيما وا�صل اآر�صنال ح�صوره املخيب يف املريكاتو، فلم يتعاقد 

�صوى مع غابرييل مارتينيلي مقابل 5.7 مليون جينه اإ�صرليني.

اإيطاليا
الدوري  لقب  حــامــل  بالن�صية  جـــداً  ن�صطاً  ال�صيفي  املــريكــاتــو  كــان  كعادته 
من  رامــزي  اآرون  الويلزي  الو�صط  لعب  مع  فتعاقد  يوفنتو�س،  الإيطايل، 
اأدريــان رابيو من �صفوف باري�س  اآر�صنال، ثم لعب الو�صط الفرن�صي  نادي 
الأرجنتيني ماورو  املهاجم  اقراب  تقارير عديدة  اأكدت  كما  �صان جريمان 
اإيكاردي من النتقال اإىل ال�صيدة العجوز. اأمام احلال يف مدينة ميالنو فهو 
مغايري متاماً، فعمالق “عا�صمة الأزياء” اإي �صي ميالن مل يقدم على جلب 
الــدوري، الذي يحتكره  املناف�صة على لقب  اإىل واجهة  اأ�صماء كبرية، تعيده 
يوفنتو�س منذ 2011.  فاكتفى ميالن بالتعاقد مع ثيو هرينانديز مقابل 

را�صي كرونيت�س مقابل 8 ماليني. والبو�صني  يورو،  مليون   20

•• القاهرة -الفجر

الأمم  لكاأ�س  النهائية  املــبــاراة  وال�صنغال  اجلــزائــر  منتخبا  بلغ 
الإفريقية يف كرة القدم املقامة يف م�صر، ويتواجهان اجلمعة 19 

متوز-يوليو على �صتاد القاهرة الدويل.
واأتى تاأهل منتخب ال�صنغال بعد الفوز على تون�س الأحد بنتيجة 
-1�صفر بهدف بالنريان ال�صديقة �صجله املدافع التون�صي ديالن 
)الوقت  الأول  الإ�صايف  ال�صوط  يف  فريقه  مرمى  يف  خطاأ  بــرون 
اجلوي(  )الــدفــاع  يونيو   30 �صتاد  على  �صفر-�صفر(  ال�صلي 
بالفوز  به منتخب اجلزائر  اأن يلحق  امل�صرية، قبل  العا�صمة  يف 

املتاأخر على نيجرييا بنتيجة 2-1 على �صتاد القاهرة.
يف ما ياأتي عر�س مل�صار طريف املباراة النهائية، علما باأن لقاءهما يف 
الدور الأول للمجموعة الثالثة انتهى جزائريا بنتيجة -1�صفر.

* دور املجموعات: ت�صدرت املجموعة الثالثة
فازت على كينيا -2�صفر

فازت على ال�صنغال -1�صفر
فازت على تنزانيا -3�صفر

* الدور ثمن النهائي
فازت على غينيا -3�صفر

* الدور ربع النهائي
التعادل  بعد  الــرجــيــح  بــركــالت   3-4 الــعــاج  �صاحل  على  فـــازت 

1-1
* الدور ن�صف النهائي

فازت على نيجرييا 1-2
توجت بطلة لأمم اإفريقيا مرة وحيدة على اأر�صها عام 1990، 

وتبلغ النهائي للمرة الأوىل منذ ذلك العام.

* دور املجموعات: حلت ثانية يف املجموعة الثالثة
فازت على تنزانيا -2�صفر

خ�صرت اأمام اجلزائر �صفر1-
فازت على كينيا -3�صفر

* ثمن النهائي
فازت على اأوغندا -1�صفر

* ربع النهائي
فازت على بنني -1�صفر

* ن�صف النهائي
فازت على تون�س -1�صفر يف الوقت الإ�صايف بعد التعادل �صفر-

�صفر
تبحث عن لقبها القاري الأول، وتبلغ النهائي للمرة الأوىل منذ 

حلولها و�صيفة للكامريون يف ن�صخة عام 2002.

اأندية تلعب دور املتفرج يف املريكاتو

طريق اجلزائر وال�سنغال اإىل نهائي الكان

اأطــلــقــت الــركــلــة احلـــرة الــتــي �صجلها 
ريــا�ــس حمـــرز يف الـــثـــواين الأخــــرية 
النهائي  نــ�ــصــف  الـــــدور  مـــبـــاراة  مـــن 
لكاأ�س الأمم الإفريقية يف كرة القدم 
�صاخبة  احــتــفــالت  نــيــجــرييــا،  �ــصــد 
يف بــالده اجلــزائــر، مع بلوغ املنتخب 
منذ  الأوىل  للمرة  البطولة  نهائي 

عاما.  29
العنوان  اخلــيــبــة  كــانــت  املـــقـــابـــل،  يف 
الأبـــــرز يف تــونــ�ــس، مــع خــــروج ن�صور 
قرطاج من الدور ذاته اأمام ال�صنغال 
لديالن  ال�صديقة  بــالــنــريان  بــهــدف 
ركلة  احت�صبت فيها  بــرون، يف مباراة 
جزاء لتون�س قبل العودة عن القرار.

اجلــزائــر حمــرز منتخب  قائد  ومنح 
املدرب جمال بلما�صي، بطاقة العبور 
ال�صنغال  ملواجهة  النهائية  للمباراة 
الدويل،  القاهرة  �صتاد  على  اجلمعة 
2-1 يف  الــــفــــوز  هـــــدف  بــتــ�ــصــجــيــلــه 
90+5 �صد نيجرييا م�صاء  الدقيقة 

الأحد.
اأحياء  املــبــاراة يف  وتابع اجلــزائــريــون 
الــعــا�ــصــمــة، وجتـــمـــعـــوا مـــن خمتلف 

والرايات،  الأعــالم  حاملني  الأعمار، 
اآملني يف اأن يوا�صل منتخب بالدهم 
املر�صح بقوة للقب منذ بداية البطولة 
احلالية، م�صريته نحو الظفر بالكاأ�س 
القارية للمرة الثانية يف تاريخه، بعد 

عام 1990 على اأر�صه.
وانـــ�ـــصـــبـــت الإ�ــــــــصــــــــادات عـــلـــى وجـــه 
النجم  بــلــمــا�ــصــي،  اخلــ�ــصــو�ــس عــلــى 
الــذي يتوىل تدريب  ال�صابق  الــدويل 
 ،2018 اآب/اأغ�صط�س  منذ  املنتخب 
كرة  مل�صجعي  الــفــرحــة  اأعــــاد  والــــذي 
الــقــدم اجلــزائــريــني بــعــد اأعـــــوام من 

اخليبات والأزمات.
لوكالة  �ــصــعــديــة  املــ�ــصــجــعــة  وقــــالــــت 
“�صكرا جمال بلما�صي  فران�س بر�س 
اإليها  الفرح، كنا نحتاج  على حلظات 
الع�صرات  �صيحات  وقــع  على  فــعــال، 
حولها بالهتاف املعتاد “وان تو ثري، 
عا�صت   ،3  2  1“( لجلــــريي  فــيــفــا 

اجلزائر«(.
وعـــا�ـــس اجلـــزائـــريـــون حلـــظـــات قلق 
ت�صجيل  بعد  ل�صيما  املــبــاراة،  خــالل 
ال�صوط  يف  الــتــعــادل  هــدف  نيجرييا 

قائد  حمـــرز،  يطلق  اأن  قبل  الــثــاين، 
املــنــتــخــب ولعــــب مــانــ�ــصــ�ــصــر �صيتي 
القاهرة  �صتاد  الفرحة يف  الإنكليزي، 
اجلزائريني  امل�صجعني  مــئــات  اأمــــام 
ملتابعة  خــ�ــصــيــ�ــصــا  قــــدمــــوا  الــــذيــــن 

املباراة، وماليني غريهم يف بالدهم 
ودول النت�صار، بركلته احلرة الرائعة 

يف الثواين القاتلة.
وراوحـــــــــــت مـــظـــاهـــر الحــــتــــفــــال يف 
الــعــا�ــصــمــة اجلـــزائـــريـــة بـــني اإطــــالق 

املفرقعات  ال�صيارات،  لأبـــواق  العنان 
الـــنـــاريـــة، والــتــجــمــعــات الــعــفــويــة يف 

ال�صوارع.
وقال امل�صجع اأحمد “كاد الرقب اأن 
يق�صي علينا. هذا ما كنا نحتاج اإليه، 

معتربا  ال�صعب”،  املنتخب،  اجلزائر، 
“ن�صع  عــنــدمــا  يــحــ�ــصــل  مـــا  هـــذا  اأن 
املنا�صب.  املــكــان  يف  املــنــا�ــصــب  الــرجــل 

�صكرا بلما�صي«.
م�صريته  يف  املــنــتــخــب  جنــــاح  ويـــاأتـــي 

حركة  خ�صم  يف  الــقــاريــة  بالبطولة 
مناه�صة  م�صبوقة  غــري  احتجاجية 
اأ�صهر،  ت�صهدها اجلزائر منذ  للحكم 
ال�صابق  الرئي�س  بداأت برف�س تر�صح 
عبد العزيز بوتفليقة لولية خام�صة، 
بتغيري  للمطالبة  تــتــو�ــصــع  اأن  قــبــل 

النظام احلاكم باأكمله.
عـــرب احلـــــدود، كـــان املــ�ــصــهــد خمتلفا 
منتخب  اإق�صاء  بعد  التون�صيني  بني 
اأمــــام  �صفر1-  بــاخلــ�ــصــارة  بـــالدهـــم 
الوقت  يف  ـــــرون  ب بـــهـــدف  الــ�ــصــنــغــال 
خاللها  نــــال  مــــبــــاراة  يف  الإ�ـــــصـــــايف، 
الدقيقة  ن�صور قرطاج ركلة جزاء يف 
113، راجع على اثرها احلكم تقنية 
اآر”،  ايــــه  “يف  بــالــفــيــديــو  املــ�ــصــاعــدة 

وتراجع عن قرار منحها.
وقــال مــروان، امل�صجع الــذي تابع مع 
�صا�صة  عــرب  �صخ�س  اآلف   10 نحو 
املباراة  العا�صمة،  تون�س  يف  عمالقة 
30 يونيو  اأقــيــمــت عــلــى �ــصــتــاد  الــتــي 
“كانت  )الدفاع اجلوي( يف القاهرة، 
جيد،  ب�صكل  لعبنا  ل�صاحلنا،  املــبــاراة 
لكن املباراة �صرقت منا بذريعة تقنية 

الفيديو«.
اأن  ابــراهــيــم  امل�صجع  عـــدَّ  جهته  مــن 
اإق�صاء  تــعــمــد  الإفـــريـــقـــي  الحتــــــاد 
بني  نهائيا  يــريــد  كــان  “لأنه  تون�س 
تون�س  يريد  ل  وال�صنغال،  نيجرييا 
الذي  بــاجلــدل  مــذكــرا  النهائي”،  يف 
النهائي  للدور  الإياب  اأحاط مبباراة 
الرجي  بني  الأبطال  دوري  مل�صابقة 
التون�صي والوداد البي�صاوي املغربي، 
وقــــرار اإعــادتــهــا عــلــى اأر�ــــس حمايدة 
التون�صي  الــفــريــق  اعــتــبــار  رغــم  على 
فائزا بها بعد ان�صحاب لعبي الفريق 

املغربي احتجاجا على التحكيم.
ورغم اخليبة، حيا م�صجعون املنتخب 
الـــذي متــكــن مــن بــلــوغ الــــدور ن�صف 
تتويجه  منذ  الأوىل  للمرة  النهائي 
على   2004 عــــام  الـــوحـــيـــد  بــلــقــبــه 

اأر�صه.
“ال�صباب  الأجــرة فتحي  �صائق  وقــال 
بال�صيا�صة،  مــقــتــنــعــني  يــــعــــودوا  مل 
القــتــ�ــصــاد حـــدث ول حـــرج، يف حني 
اأن كــرة الــقــدم هــي كــل مــا يتبقى لنا 

لنحلم«.

احتفالت جزائرية وح�سرة تون�سية على ركلة »م�سروقة« 

عاد مهاجم املنتخب الربازيلي لكرة القدم نيمار دا �صيلفا ام�س اإىل 
تدريبات باري�س �صان جرمان و�صط اأجواء متوترة مع ناديه الذي 
بخ�صو�س  الأخـــرية  وت�صريحاته  املا�صي،  الأ�صبوع  ينتظره  كــان 
“الرميونتادا” التي حققها مع فريقه ال�صابق بر�صلونة الإ�صباين 
يف دوري اأبـــطـــال اأوروبـــــا قــبــل عــامــني �ــصــد فــريــقــه احلـــايل �صان 
جرمان. وكان اأحد اأع�صاء الق�صم الإعالمي للنادي الباري�صي اأكد 
لوكالة فران�س بر�س الأحد اأن نيمار “�صيح�صر اأم�س الثنني اإىل 
يف  الأغلى  الالعب  فاإن  “مونتي كارلو”  اإذاعة  النادي. وبح�صب 
العامل )222 مليون يورو( “و�صل �صباح الثنني يف متام ال�صاعة 

مغلقة. تدريبية  ح�صة  يف  9:10” للم�صاركة 
باولو  �صاو  من  طائرة  “ا�ْصَتَقلَّ  نيمار  فــاإن  ذاتــه  امل�صدر  وبح�صب 
7:30 يوم  اأن يهبط يف باري�س حوايل ال�صاعة  م�صاء الأحد قبل 
و�صديقه  ال�صخ�صي  بـ”م�صوره  مرفوقا  نيمار  وكــان  الثنني”. 
تدريب  مــركــز  لـــوج،  دي  كــامــب  اإىل  عــودتــه  �صيبول” لــدى  جيل 

النادي يف اإيفلني، وفًقا ل�صحيفة لو باريزيان.
الإعـــالم منذ  �صان جــرمــان عــرب و�صائل  وبــاريــ�ــس  وتــواجــه نيمار 
الإثنني املا�صي عندما تخلف النجم الربازيلي عن موعد ا�صتئناف 

التدريبات يف فريق العا�صمة للمو�صم اجلديد.
وبرر املقربون من نيمار غيابه بالتزاماته التي كانت مقررة منذ 
فرة طويلة بينها دورة يف كرة القدم اخلما�صية ل�صالح موؤ�ص�صته 
)جنوب  غراندي  برايا  يف  مقرها  التي  نيمار،  موؤ�ص�صة  اخلريية، 
�صرق الربازيل(، ما دفع ناديه لإ�صدار بيان لذع بحقه، معربا عن 
الالعب مل يكن قد ح�صل على اإذن  واأن  الأمر،  “ا�صتنكاره” لهذا 

م�صبق لهذا الغياب، وحمذرا من اتخاذ “الجراءات املنا�صبة«.
وزاد نيمار من حدة التوتر ال�صبت بن�صره �صريطا م�صورا ق�صريا 
يظهر فيه �صعار النادي الكاتالوين بطل اإ�صبانيا، حيث يرغب يف 
العودة اإىل �صفوفه هذا ال�صيف، واأكــد بعد ذلك يف حديث ملوقع 
الــقــدم هي  اأجــمــل ذكرياته يف كــرة  اإحـــدى  ان  غول”  مــاي  “اأوه 
“الرميونتادا” التي حققها مع النادي الكاتالوين يف دوري اأبطال 
اأوروبا قبل عامني �صد ناديه احلايل باري�س �صان جرمان، معززا 
بالعودة اىل  نية غري خافية،  اأقــرب اىل  باتت  التقارير عن رغبة 

اإ�صبانيا.
دوري  مل�صابقة  النهائي  ثمن  الـــدور  اىل  حديثه  يف  نيمار  واأ�ــصــار 
بر�صلونة  خ�صر  عــنــدمــا   ،2017-2016 مــو�ــصــم  يف  الأبـــطـــال 
عندما  الإيــــــاب  يف  مــعــجــزة  وحــقــق  بــاريــ�ــس،  يف  ذهـــابـــا  �صفر4- 
ا�صت�صاف �صان جرمان يف ملعب كامب نو، ومتكن من الفوز 1-6 
بهدف �صجله �صريجي روبرتو يف الثواين الأخرية من الوقت بدل 
�صجل  كان قد  الذي  بالذات  نيمار  بتمريرة حا�صمة من  ال�صائع، 

هدفني من اأهدافه فريقه ال�صتة.
مواقع  عــرب  فريقه  م�صجعي  مــن  وا�ــصــعــة  انــتــقــادات  نيمار  واأثــــار 
اأحدهم باإ�صعال  التوا�صل، اذ تداول عدد منهم �صريطا يقوم فيه 
قمي�س الالعب الذي يحمل الرقم )10(، بينما تالعب اآخرون 

تظهر  نهايته  وجعلوا  قمي�صه،  حامال  نيمار  فيه  يظهر  ب�صريط 
قيامه برمي القمي�س يف �صلة املهمالت.

ومن املنتظر اأن يعقد نيمار اجتماعا مع املدير الريا�صي اجلديد 
مو�صوع  اإثــارة  �صبب  لتف�صري  ليوناردو  مواطنه  العا�صمة  لنادي 
الرميونتادا يف هذه الأيام بالذات بالإ�صافة اإىل موا�صيع خالف 

كثرية بني النادي والالعب.
ودافع نيمار �صانتو�س، والد ووكيل اأعمال لنجم الربازيلي، الأحد 
حتوير  مت  اأن  اإىل  م�صريا  اإن�صتاغرام  يف  ح�صابه  على  جنله  عــن 
ت�صريحات ابنه واأنها لي�صت املرة الأوىل التي يقول فيها الأخري 
املــبــاريــات يف  اأهـــم  مــن  “واحدة  “الرميونتادا” كــانــت  مــبــاراة  اإن 

م�صريته«.
اأي وقـــت مــن الأوقــــات  “مل يقلل يف  نــيــمــار  وكــتــب والـــد 

الحرام لباري�س �صان جرمان اأو لالعبني الذين لعبوا 
هذه املباراة عام 2017«.

واأ�صاف “هناك الكثري من ال�صحافيني وامل�صجعني 
اأن هذه  يــرون  الذين  العامل  اأنحاء  يف جميع 

املــبــاراة هــي الــتــي كــان لها اأكـــرب الأثـــر يف 
م�صريته الحرافية مع الأندية، فلماذا 

هذا اجلدل هذه املرة؟«.
وت�صطدم عودة نيمار اإىل كاتالونيا 
خ�صو�صا  الــعــراقــيــل  مــن  بالعديد 

املالية.
وكــــــــان لـــــيـــــونـــــاردو فـــتـــح الـــبـــاب 
مواطنه  رحــيــل  اأمـــــام  الــثــالثــاء 
ترك  نـــيـــمـــار  “باإمكان  بـــقـــولـــه 

باري�س �صان جرمان اإذا كان هناك 
عر�س ينا�صب اجلميع«.

بها  اأدىل  ت�صريحات  اىل  ذلك  ي�صاف 
اخلليفي  نا�صر  القطري  النادي  رئي�س 

املا�صي،  ال�صهر  فــوتــبــول  فــرانــ�ــس  ملجلة 
قال فيها “اأريد لعبني جاهزين لتقدمي 
�ــصــرف القمي�س  لــلــدفــاع عـــن  �ــصــيء  كـــل 

الـــــنـــــادي. من  والنــــــخــــــراط يف مـــ�ـــصـــروع 
هناك  ونــتــحــدث.  نلتقي  يــفــهــم،  ل  اأو  يــريــد،  ل 

لتما�صك  الأولـــويـــة  لــكــن  نــحــرمــهــا،  عــقــود  بالطبع 
امل�صروع ب�صكل كامل... مل يجربه اأحد على التوقيع معنا 

)نيمار(. مل يدفعه اأحد. جاء على دراية كاملة لالنخراط 
بهذا امل�صروع«.

وف�صال عن ذلك، فاإن بر�صلونة دفع يوم اجلمعة املا�صي 120 
مليون يورو قيمة ال�صرط اجلزائي يف عقد املهاجم الفرن�صي 
انطوان غريزمان مع فريق اأتلتيكو مدريد من اأجل �صمه اإىل 

كامب نو.

واأخريا، ذكرت �صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية الريا�صية 
اأن �صلطات ال�صرائب الإ�صبانية تطالب  يف عددها ال�صادر الأحد 
ال�صريبي  بالتهرب  تتعلق  ق�صية  يف  يـــورو  مليون   35 بـــ  نيمار 

عندما كان يدافع عن األوان الفريق الكاتالوين.
التهرب  تــهــمــة  يف  للتحقيق  الــ�ــصــابــق  �ــصــانــتــو�ــس  لعـــب  ويــخــ�ــصــع 

ال�صريبي يف الربازيل وفًقا لل�صحافة املحلية.
اإليه من  اتهامات موجهة  نيمار فرة م�صطربة يف ظل  ويعي�س 
اأحد  يف  باغت�صابها  ترينيدادي  ناجيال  الأزيــاء  عار�صة  مواطنته 
فنادق باري�س يف اأيار-مايو املا�صي، بعدما دفع هو تكاليف �صفرها 
العام  �صيف  يف  الباري�صي  الفريق  اىل  نيمار  وان�صم  واإقامتها. 
اجلزائي  البند  قيمة  كانت  يورو،  مليون   222 مقابل   2017

لف�صخ تعاقده مع النادي الكاتالوين.
وبعد مو�صمني يف باري�س �صابتهما غيابات مطولة ب�صبب 
املــرجــوة ل�صيما  النتائج  وف�صل يف حتقيق  الإ�ــصــابــات، 
التقارير يف  اأ�ــصــارت  اأوروبـــا،  اأبطال  دوري  يف م�صابقة 
الآونة الأخرية اىل رغبة نيمار يف العودة اىل 
عن  دافــع  الــذي  الفريق  بر�صلونة، 
األوانه منذ العام 2013 قبل 

النتقال اإىل فرن�صا.

مل تكتمل الفرحة التون�صية ببلوغ الدور ن�صف النهائي 
لكاأ�س الأمم الإفريقية يف كرة القدم للمرة الأوىل منذ 
15 عاما، اذ �صقط ن�صور قرطاج اأمام ال�صنغال يف مباراة 
راأى التون�صيون اأنها “�ُصرقت” منهم، لكنها اأي�صا اأعادت 
احلالية  الن�صخة  غالبية  يف  الباهت  بــــالأداء  التذكري 

املقامة يف م�صر.
كانت ن�صخة 2019 يف م�صر فر�صة منا�صبة للمنتخب 
بعد  الــقــاري،  �صجله  اىل  ثانية  لي�صيف جنمه  الأحــمــر 
2004. دخل املناف�صات  اأر�صه عام  الفوز الوحيد على 
بقيادة مدرب خم�صرم قاريا هو الفرن�صي األن جريي�س، 
الــفــارق: يو�صف  قـــادرون على �صنع  ويف �صفوفه جنــوم 
طويال  اأبــعــدتــه  الركبة  يف  اإ�ــصــابــة  بعد  عــائــد  امل�صاكني 
اخلزري  وهبي   ،2018 رو�صيا  مونديال  عــن  ل�صيما 
قدم مو�صما طيبا مع �صانت اتيان يف الدوري الفرن�صي، 
وطه يا�صني اخلني�صي �صاهم بقيادة الرجي اىل نهائي 
دوري اأبطال اإفريقيا بحثا عن الحتفال باللقب الأهم 

على م�صتوى اأندية القارة ال�صمراء.
املنتخب  اأوقعت القرعة  التي  كانت املجموعة اخلام�صة 
التون�صي فيها، �صهلة نظريا على الورق. املنتخب الثاين 
القارة يف ت�صنيف الحتاد  ال�صنغال على م�صتوى  خلف 
الدويل للعبة )فيفا(، كان على موعد مع اأنغول، مايل، 
وموريتانيا، املنتخب العربي الذي ي�صارك للمرة الأوىل 

يف البطولة.
بداأت معامل القلق ت�صاور التون�صيني من الدور الأول: 
واحدة  بنتيجة  اثنان  تــعــادلت،  ثــالث  مباريات،  ثــالث 
)1-1( �صد اأنغول ومايل، وثالث �صلبي مع موريتانيا. 
اأنهى  اإفريقيا،  الــوازن  املنتخب  تون�س،  اأن  املفارقة  من 
جمــمــوعــتــه يف املـــركـــز الـــثـــاين مــكــتــفــيــا بـــثـــالث نقاط 
وهـــدفـــني، و�ـــصـــداع جلــرييــ�ــس يف حــرا�ــصــة املــرمــى بعد 
خطاأين فادحني لفاروق بن م�صطفى ومعز ح�صن، كلفا 

هدفني )وتعادلني( يف املباراتني الأوليني.
جـــاء الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي واملــوعــد مــع غــانــا، وفر�صة 
كما يجب حتى  يجِر  اأو عما مل  جــرى،  عما  التعوي�س 
الآن. قالها جريي�س قبل املباراة بالواقعية التي طبعت 
خا�صها  التي  ال�صت  املباريات  هام�س  على  ت�صريحاته 
املنتخب التون�صي “نعم، هذه مباراة مهمة، ثمن نهائي. 
كل الأمل موجود بالطبع من اأجل التاأهل. �صيكون من 

املخيب لالآمال اأن نتوقف عند هذه املرحلة«.
مدربه،  جانب  اىل  املعهودة  باأناقته  اجلال�س  اخلني�صي 
كان اأكر و�صوحا: هذه مباراة القيام برد فعل. اأ�صاف 
ما  تون�س”،  تتوقعها  التي  النتائج  نقدم  مل  “�صحيح 
اأنف�صنا”، لكن لقاء غانا  “�صعبا على  التاأهل  جعل من 
�صيكون الفر�صة لـ “نظهر الوجه احلقيقي للمنتخب«.

قدم التون�صيون اأداء مقبول �صد غانا، ل�صيما اخلني�صي 

اأن يلغي  التقدم، قبل  الــذي وفــى بوعده و�صجل هــدف 
مفعوله بديله رامي بدوي بهدف الوقت ال�صائع خطاأ 
يف مرمى فريقه. احتاجت تون�س للرجيح، ودخول بن 
الأخرية،  الــثــواين  يف  ح�صن  معز  مــن  بديال  م�صطفى 

لتعرب 5-4 بالركالت.
يف الدور ربع النهائي �صد مدغ�صقر، مفاجاأة البطولة، 
بدا اأن التون�صيني اأفلتوا للمرة الأوىل من �صباك الأداء 
نظيفة  وثالثية  اخلــطــوط،  بــني  تــرابــط  بــه:  امل�صكوك 

�صمنت الفوز الأول يف البطولة يف الوقت الأ�صلي.
فكَّ  تون�س:  تريدها  التي  اللحظة  يف  الــفــوز  هــذا  اأتــى 
 ،2004 منذ  النهائي  ربــع  الـــدور  تخطي  عــدم  عــقــدة 

وعدم حتقيق الفوز يف ن�صخة م�صر 2019.
اأ�صئلة النــتــقــاد حول  كــان جريي�س يف كــل مــرة يــواجــه 
بلوغ  عند  النتيجة.  ال�صحرية:  الكلمة  بـــرداد  الأداء 
اأخرى  منتخبات  ثمة  اأن  “اأعتقد  قــال  النهائي،  ن�صف 
اأن  يف  كانت لرغب  الكامريون،  املغرب،  كبرية، م�صر، 
تكون مكاننا. نحن هنا، مل ن�صرق هذا الأمر من اأحد. 
“نحن را�صون جدا لأن هذا  ا�صتحقينا ذلك”، م�صيفا 

)الفوز( يوؤهلنا اىل الدور ن�صف النهائي«.
تون�س،  تاأمل  كانت  ما  غري  على  النهائي  ن�صف  انتهى 
يف امللعب وخارجه. هدف بالنريان ال�صديقة من ديالن 
برون كان كافيا لإ�صاعة “حلم” العبور اىل النهائي، يف 
ال�صنغال �صهدت فر�صا عدة لأ�صود تريانغا  مباراة �صد 
اأ�صيفت  للتون�صيني،  ومثلها  �صائعة،  جــزاء  ركلة  بينها 
الدقائق  يف  قرطاج  ن�صور  ل�صالح  احت�صبت  ركلة  اإليها 
الأخرية من ال�صوط الإ�صايف الثاين، قبل تراجع احلكم 

عن قراره بعد العودة لتقنية الفيديو “يف ايه اآر«.
اأثار القرار انتقادات وا�صعة يف تون�س وحديث امل�صجعني 

عن “�صرقة«.
“مردود  بـــ  ال�صنغال  لــقــاء  مــن  خــرجــوا  الالعبني  لكن 
الكاأ�س  يف  لــنــا  مــبــاراة  “اأف�صل  قــدمــوا  طيب” بــعــدمــا 
ك�صريدة  وجــدي  الالعب  قــال  ما  بح�صب  الإفريقية”، 
يونيو   30 �صتاد  على  اأقيمت  التي  املواجهة  نهاية  بعد 

يف العا�صمة امل�صرية.
اأ�صاع ركلة  الذي  �صا�صي  الفرجاين  بالن�صبة اىل زميله 
جــزاء، وهو الالعب املحبوب يف م�صر حيث يدافع عن 
األــوان الزمالك، “ اأم�س الأول  الأحد اليوم قدمنا كل 
كافيا  ذلـــك  يــكــون  اأن  دون  القدم” مــن  كـــرة  يف  �ــصــيء 

للعبور.
اأن  نريد  كنا  التون�صي،  ال�صعب  لكل  “نتاأ�صف  واأ�ــصــاف 
نفرح ال�صعب التون�صي ونفرح اأنف�صنا، لكن هذه هي كرة 
القدم”، و�صيكون الأمل الوحيد الباقي يف اأمم اإفريقيا 
نيجرييا  �صد  مباراة  يف  الثالث  املركز  انتزاع   ،2019

الأربعاء.

نيمار يعود للتدريبات و�سط اأجواء متوترة 

فرحة تون�سية ناق�سة بعد اخلروج املر



طيور تنزف وتت�ساقط من ال�سماء
ت�صاقطت  اأن  بعد  الهلع،  من  حالة  اأ�صرالية  مدينة  �صكان  عا�س 
الــ�ــصــمــاء، وهـــي تــنــزف مــن عيونها  عليهم عــ�ــصــرات الــطــيــور مــن 

ومناقريها، يف م�صهد وكاأنه جزء من فيلم رعب.
وبالقرب من مدينة اأدياليد جنوبي اأ�صراليا، ت�صاقط من ال�صماء 
كانت  اإذ  م�صهد خمــيــف،  “كوريال” يف  نــوع  مــن  طــائــرا   60 نحو 

الطيور تنزف وتطلق اأ�صواتا وكاأنها �صرخات ا�صتغاثة.
اأحد  اإن  كينغ،  �ــصــارة  الــطــيــور،  “كا�صرب” لإنــقــاذ  موؤ�ص�صة  وقــالــت 
اإىل  م�صرية  الأربــعــاء،  الطيور،  على  عر  موؤ�ص�صتها  يف  العاملني 

احلالة التي كانت عليها “خميفة«.
اأحد  “عر  الــربيــطــانــيــة:  “غارديان”  ل�صحيفة  كينغ  وقــالــت 
العاملني معنا على الطيور.. لقد كانت تت�صاقط من الأ�صجار اأمام 

عينيه”، موؤكدة اأن معظم الطيور مل تكن ميتة.
كانت  الطيور  بقية  نفقوا،  ثالثة  اأو  فقط  “طائران  واأ�ــصــافــت: 
الــطــريان، وكانت تنزف من  ت�صرخ على الأر�ــس غري قــادرة على 

مناقريها.. ما �صاهدناه كان م�صهدا من فيلم رعب«.
هذه  بت�صميم  مــا  �صخ�س  قيام  هــو  ال�صبب  اأن  اإىل  كينغ  واأ�ــصــارت 
الطيور عن عمد، مو�صحة اأن نوع ال�صم امل�صتخدم اأدى اإىل نفوق 

الطيور ب�صكل بطيء وموؤمل، بداأ بنزيف داخلي.
حتقيقاتهم  يــجــرون  املنطقة  يف  البيطريون  الأطــبــاء  يـــزال  ول 
وبالتايل  امل�صتخدم،  ال�صم  نوع  لتحديد  النافقة  الطيور  وفح�س 

م�صاعدة ال�صلطات على الو�صول اإىل الفاعل.

اآكلة اللحم تقتل رجال
تويف رجل من ولية تيني�صي بعد نحو 48 �صاعة فقط من اإ�صابته 
ولية  يف  املــيــاه  مــن  اإلــيــه  انتقلت  الــتــي  اللحم”  “اآكلة  ببكترييا 
جتاهل  فيه  عولج  الــذي  امل�صت�صفى  اإن  ابنته  قالت  فيما  فلوريدا، 

حتذيراتها من اأنه م�صاب بالبكترييا.
اأوكالو�صا،  مقاطعة  �صكان  من  ويغول،  بينيت  �صرييل  قالت  فقد 
معها  اأيــام  عــدة  وق�صاء  من ممفي�س  لزيارتها  جــاءوا  والديها  اإن 

الأ�صبوع املا�صي، وفقا ملوقع فوك�س نيوز الإخباري.
الوقت يف  الأ�صرة كثريا من  اأم�صت  �صويا،  الإقامة  وخــالل فرة 
ال�صتجمام وال�صباحة، مبا يف ذلك ال�صباحة على �صاطئ يف منطقة 

دي�صنت، وخور وم�صتنقع يف بوغي بايو.
اإ�صابة  ب�صاأن  الأخــرية  التقارير  اأنها �صمعت عن  واأو�صحت ويغول 
اأ�صخا�س يف فلوريدا ببكترييا تاأكل اللحم، ونتيجة لذلك، اتخذت 
اإ�صابته  ت�صخي�س  �صبق  الـــذي  والــدهــا،  مــع  اإ�ــصــافــيــة  احــتــيــاطــات 

بال�صرطان.
“عندما و�صل  وقالت يف �صفحتها على موقع في�صبوك الأربعاء: 
والداي اإىل املدينة، كنت مهوو�صة ب�صاأن الدواء نيو�صبورين وو�صائل 
النطاقات ال�صائلة.. مل يكن لدى اأبي اأي جروح مفتوحة. كان لديه 
بع�س اخلدو�س ال�صغرية يف ذراعيه و�صاقيه التي تاأكدت من اأنها 
ال�صم�س  واقي  كرمي  بو�صع  والدتي  وقامت  متاما.  ملتئمة  كانت 
وكنا يف حالة جيدة  الحتياطات  نتخذ  كنا  بالكامل..  له وغطته 
اأنه يف حوايل ال�صاعة الرابعة  بح�صب اعتقادي«. واأ�صافت ويغول 
ال�صباحة وخروجه من  �صاعة من   12 بعد حــوايل  ال�صبت،  �صباح 
املاء، بداأ والدها ي�صكو من احلمى والق�صعريرة وبع�س الت�صنجات، 
لذلك قررت الأ�صرة اأنه �صيكون من الأف�صل اإذا عولج مرة اأخرى 
يف ولية تيني�صي، حيث كان الأطباء على دراية بالفعل مب�صكالته 

ال�صحية ال�صابقة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

نا�سا تر�سل الروبوت لن�سر تل�سكوبات على القمر 
50 عاما، يهدف  اإىل القمر للمرة الأوىل منذ  يف الوقت الذي ت�صابق فيه الوليات املتحدة الزمن لإعــادة الب�صر 
خمترب متوله اإدارة الف�صاء والطريان الأمريكية )نا�صا( بولية كولورادو اإىل اإر�صال اأجهزة روبوت اإىل هناك لن�صر 

تل�صكوبات �صت�صرب اأغوار جمرتنا ويتحكم فيها رواد الف�صاء عن بعد.
وتعد التل�صكوبات الال�صلكية التي �صتزرع على اجلانب البعيد من القمر من بني م�صروعات عديدة تبا�صرها وكالة 

الف�صاء الأمريكية و�صركات خا�صة ودول اأخرى �صتغري وجه القمر خالل ال�صنوات الع�صر املقبلة.
وقال جاك برينز مدير �صبكة ال�صتك�صاف وعلوم الف�صاء يف جامعة كولورادو التي تعمل على م�صروع التل�صكوب “ل 

ي�صبه هذا برنامج اأبولو من اأيام اأجدادنا«.
واأ�صاف يف مقابلة من خمتربه يف حرم اجلامعة مبدينة بولدر “هذا برنامج من نوع خمتلف للغاية والأهم اأنه 

�صيت�صمن ت�صافر عمل الآلت والب�صر«.
اإنزال قمرية اإىل اجلانب البعيد من القمر. و�صت�صتك�صف  و�صري�صل فريق برينز عربة متجولة على منت مركبة 
العربة ال�صطح ال�صخري الوعر، مبا يف ذلك جبل يزيد ارتفاعا على اأي جبل على �صطح الأر�س، لت�صع �صبكة من 

التل�صكوبات الال�صلكية دون م�صاعدة كبرية من الب�صر.
و�صيتمكن رواد الف�صاء من التحكم يف الذراع الآلية الوحيدة للعربة املتجولة من موقع يف مدار حول القمر �صيطلق 
عليه ا�صم )جيتواي( تعكف جمموعة من وكالت الف�صاء الدولية على تاأ�صي�صه. و�صتكون املن�صة نقطة عبور من 

واإىل �صطح القمر وحمطة لتزويد مهمات الف�صاء ال�صحيق بالوقود.
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م�سرع جنمة يوتيوب يف حادثة فريدة 
ال�صلطات الربيطانية عن هوية �صحية  �صاعة ك�صفت   48 بعد مرور نحو 
برامج  ومقدمة  يوتيوب  على  قناة  جنمة  اأنها  وتبني  ب�صع،  ت�صادم  حــادث 

تلفزيونية تبلغ من العمر 36 عاما.
اأنها  اإىل  م�صرية  هارتريدج،  اإميلي  هي  ال�صحية  اأن  ال�صلطات  واأو�صحت 
توفيت يف مكان احلادث على دوار “كوينز �صريكو�س” يف منطقة باتر�صي يف 

العا�صمة الربيطانية، فيما يعتقد اأنه اأول حادث من نوعه يف بريطانيا.
و�صكوتر  �صخمة  �صاحنة  بــني  ا�ــصــطــدام  اإثـــر  م�صرعها  الــراحــلــة  ولقيت 

كهربائي كانت ت�صتخدمه للتنقل.
هــارتــريــدج عرب  لــوفــاة  وتــعــازيــهــم و�صدمتهم  الآلف عــن حــزنــهــم  وعـــرب 
تليغراف  ديلي  ل�صحيفة  وفقا  الجتماعي،  التوا�صل  ومــواقــع  الإنــرنــت 
األف   350 مــن  اأكــر  مــن حتقيق  هــارتــريــدج متكنت  وكــانــت  الربيطانية. 
م�صرك لقناتها على يوتيوب، التي تن�صر فيها مقاطع فيديو خا�صة بنمط 
وتقدم  التلفزيون  اإىل  تنتقل  اأن  قبل  وال�صفر،  البدنية  واللياقة  احلــيــاة 

م�صل�صال للقناة الرابعة ب�صاأن كيفية التعامل بعد �صن الثالثني.
اأما يف ح�صابها على اإن�صتغرام، فقد بلغ عدد امل�صركني حتى �صباح ال�صبت 
اأدى  44000، حيث ن�صر فيه خربا ب�صاأن تعر�صها حلادث مروري  حوايل 
اإىل وفاتها. وعلى الرغم من احلادث القاتل الذي وقع بالقرب من منزلها 

يف لندن، فاإنه مل تتم اأية اعتقالت حتى الآن.
طبيا  فريقا  اأر�ــصــلــنــا  “لقد  لــنــدن  اإ�ــصــعــاف  خــدمــة  با�صم  متحدثة  وقــالــت 
اإىل مكان  ال�صيارات  للحوادث يف  ال�صتجابة  و�صابط  لالإ�صعاف  وطاقمني 
اإىل مكان احلادث  الفريق  و�صول  الرغم من  على  اأنه  احلادث”، م�صيفة 
بعد اأقل من 3 دقائق اإل اإن اجلهود املكثفة التي بذلها امل�صعفون مل تثمر، 

واأعلن عن وفاة هارتريدج يف مكان احلادث.

دفن رمز املوت الرحيم يف فرن�سا
اأقيمت ال�صبت املا�صي يف لونغوي �صرق فرن�صا مرا�صم دفن عائلية لفن�صان 
الأطباء  اإنهاء  اإثر  رباعي  ب�صلل  امل�صاب  بعد يومني على وفاة هذا  لمبري 
عالجه بعدما قبع يف غيبوبة اإحدى ع�صرة �صنة اأ�صبح خاللها رمزا للجدل 
ب�صاأن املوت الرحيم يف البالد، على ما اأفادت عائلته لوكالة فران�س بر�س. 
كان  التي  ال�صابق  الأربعيني  املمر�س  عائلة  اأفــراد  جميع  املرا�صم  وح�صر 
اأعــيــدت جثة  وقــد  اإنــهــاء عــالجــه.  ب�صدة حيال م�صاألة  اأفــرادهــا منق�صمني 
الرجل )42 عاما( الذي دخل غيبوبة اإثر تعر�صه حلادث مروري يف العام 
ورا�صيل  فن�صان  وكــان  لمبري.  را�صيل  زوجته  اإىل  اجلمعة،  ع�صر   ،2008
لمبري، وهما ممر�صان، التقيا يف م�صت�صفى مدينة لنغوي قرب احلدود 
البلجيكية، وهي م�صقط راأ�س را�صيل. وكان املدعي العام يف مدينة رمي�س 
ماتيو بوريت اأعلن، اخلمي�س، فتح حتقيق بهدف “حتديد اأ�صباب الوفاة” 

للتحقق من اأن وقف العالجات ح�صل ب�صورة قانونية.

�سبايدر مان : فار فروم هوم 
يحتفظ ب�سدارة اإيرادات ال�سينما 
واملغامرات  احلركة  فيلم  احتفظ 
عن  بــعــيــدا  الــعــنــكــبــوت:  “الرجل 
فار   : مــــان  “�صبايدر  الوطن” 
اإيـــــــرادات  هوم” بـــ�ـــصـــدارة  فـــــروم 
يف  ال�صمالية  اأمــريــكــا  يف  ال�صينما 
 45.3 م�صجال  الأ�ــصــبــوع  مطلع 

مليون دولر.
والفيلم بطولة توم هولند وجيك 
وزيندايا  تومي  وماري�صا  جيلنهال 

ومن اإخراج جون وات�س.
كما احتفظ اجلزء الرابع من فيلم 
لعبة  “حكاية  املــتــحــركــة  الــر�ــصــوم 
4”)توي �صتوري 4( باملركز الثاين 
هذا الأ�صبوع حمققا اإيرادات بلغت 

20.7 مليون دولر.
وجاء يف املركز الثالث فيلم الرعب 
“زحف” )كرول( حمققا  اجلديد 

اإيرادات بلغت 12 مليون دولر.
�صكوديالريو  كايا  بطولة  والفيلم 
اإخــراج الك�صندر  وبــاري بيرب ومن 

اأجا.
الكوميدي  املــغــامــرة  فيلم  واحــتــل 
الرابع  املــركــز  )�صتيوبر(  اجلــديــد 
بــــاإيــــرادات بــلــغــت ثــمــانــيــة ماليني 

دولر.
باتي�صتا  ديــــف  بــطــولــة  والــفــيــلــم 
اأوي�س  واإيـــكـــو  نــاجنــيــاين  وكــمــيــل 
وناتاليا مورالي�س ومريا �صورفينو 

ومن اإخراج مايكل داوي�س.
وتــــــراجــــــع الـــفـــيـــلـــم الـــكـــومـــيـــدي 
املركز  مــن  “اأم�س” )يــ�ــصــرداي( 
الــثــالــث اإىل املــركــز اخلــامــ�ــس هذا 
بلغت  اإيـــــرادات  م�صجال  الأ�ــصــبــوع 

6.8 مليون دولر.
بــطــولــة هــيــمــيــ�ــس باتل  والــفــيــلــم 
وليلي جيم�س وكيت مكينون ومن 

اإخراج داين بويل.

هندية ت�سع اأول مولود 
يف حج هذا العام

لالأحوال  الداخلية  وزارة  وكــالــة  �صلمت 
مـــيـــالد حلــــاج من  �ــصــهــادة  اأول  املـــدنـــيـــة، 
�ــصــاد حيث  يــدعــى ديــل  اجلــالــيــة الهندية 
املنورة،  باملدينة  مولودها  زوجته  و�صعت 
واتفقوا على ت�صميته بـ “ اأحمد املدينة”. 

وفقما ذكرت وكالة الأنباء ال�صعودية.
وعرّب احلاج الهندي ديل �صاد، عن �صعادته 
تقدميها  الــتــي مت  واخلـــدمـــات  بــاملــولــود 
للمدينة  حــبــه  اأن  مــو�ــصــحــا  بامل�صت�صفى 
اإ�صما   ، اأحمد املدينة  املنورة جعله يختار، 

للمولود..
لالأحوال  الإعـــالمـــي  املــتــحــدث  واأو�ـــصـــح 
بـــــــاأن وكيل  املـــدنـــيـــة حمـــمـــد اجلــــا�ــــصــــر، 
اللواء  املدنية  لــالأحــوال  الداخلية  وزارة 
عبدالرحمن اجللعود، وجه بت�صليم �صهادة 
اإقامتهما  مبــقــر  الــطــفــل  لـــوالـــد  املـــيـــالد 
بــاملــديــنــة املــــنــــورة، لــتــ�ــصــهــيــل الإجـــــــراءات 

عليهما.

�سرطي ينقذ حياة طفلة       
متكن �صرطي اأمريكي من اإنقاذ حياة طفلة واأجرى لها 
التي  والدتها  �صيارة  اأوقــف  اأن  بعد  الأولــيــة،  الإ�صعافات 

كانت تقلها اإىل امل�صت�صفى. 
كان يف مناوبة عمل  اإنــه  وليام كيمربو  ال�صرطي  ويقول 
م�صرعة،  �صيارة  اأوقـــف  عندما  “متوز”،  يوليو   11 يــوم 
اأنــهــم كــانــوا ب�صدد نقل طفلة تبلغ  اأحــد ركــابــه  فــاأخــربه 
عن  توقفت  اأن  بعد  امل�صت�صفى،  اإىل  يوماً   12 العمر  من 

التنف�س.
وبداأ  الطفلة،  حياة  لإنــقــاذ  كيمربو  تدخل  مــا  و�صرعان 
باإجراء التنف�س ال�صناعي لها، اإىل حني و�صول امل�صعفني، 

الذين مل يتاأخروا لأكر من 5 دقائق.
وبعد عدة حماولت، بداأت الطفلة تطلق بع�س ال�صحيات 
اأكد  الــذي  امل�صعف،  ال�صرطي  ارتياح  اأثــار  مما  ال�صعيفة، 
لوالدتها اأنها ل تزال تتنف�س ما دامت قادرة على البكاء.

وذكــــر مــتــحــدث بــا�ــصــم الــ�ــصــرطــة اأن الــطــفــلــة نــقــلــت اإىل 
الإ�صعافات  لها  وقــدمــت  املنا�صب،  الــوقــت  يف  امل�صت�صفى 
الـــالزمـــة، وخـــرجـــت بــعــد ذلـــك بــ�ــصــحــة جـــيـــدة، بح�صب 

�صحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

عجوز ينقذ كلبه من فكي مت�ساح
اأقدم عجوز من ولية فلوريدا الأمريكية يبلغ من العمر 

75 عاما على ركل مت�صاح كاد اأن يفر�س كلبه.
واأو�صح بودي اأكرمان اإن التم�صاح الذي يبلغ طوله 2.44 
هاربور  بــامل  يف  منزله  من  بالقرب  بركة  من  جــاء  مر 
اأثناء  بالكلب  واأم�صك  الأ�ــصــبــوع  هــذا  مــن  �صابق  وقــت  يف 

خروجهما يف نزهة �صباحية مبكرة.
واأ�صاف اأنه ركل التم�صاح حتى يتخلى عن الكلب وهو من 
ف�صيلة “امل�صرد الذهبي”. ومل ي�صب اأي من احليوانني 
ب�صوء. وذكرت �صحيفة “ تامبا باي تاميز” اأن م�صوؤويل 
التم�صاح يف  احلياة الربية يف فلوريدا ح�صروا و�صادروا 

وقت لحق من ذلك اليوم .

اأ�سرتالية تتحدث الإيرلندية ب�سبب ال�سداع الن�سفي
تقول امراأة اأ�صرالية اإنها وجدت نف�صها تتحدث بلهجة 

اأيرلندية اأ�صلية بعد اإ�صابتها ب�صداع ن�صفي �صديد. 
تــعــاين كــيــت بــاغــز )30 عــامــاً( وهـــي فــنــانــة تــطــريــز من 
م�صابهة  اأعــرا�ــصــاً  ي�صبب  ن�صفي  �ــصــداع  مــن  مــلــبــورن، 
يف  ال�صلل  مــن  نــوبــات  لــهــا  وي�صبب  الــدمــاغــيــة،  لل�صكتة 

اجلانب الأي�صر، وعدم القدرة على التحدث اأو امل�صي.
الن�صفي  الــ�ــصــداع  ت�صبب  اأن  ميكن  احلــــالت،  بع�س  يف 
يف  نــادر  ا�صطراب  وهو  الأجنبية”،  اللهجة  “متالزمة 
والعبارات،  الكلمات  نطق  ي�صيء  املتحدث  يجعل  الكالم 
لهجته  بلهجة خمتلفة عن  يتحدث  احلــالت  بع�س  ويف 

الأ�صلية، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
وبــــداأت هـــذه الــنــوبــات لـــدى كــيــت لــلــمــرة الأوىل يف عام 
2015، عندما تركها ال�صداع الن�صفي الوح�صي بحاجة 

اإىل تعلم كيفية امل�صي والتحدث من جديد.
ولي�صت هذه هي املرة الأوىل التي تتغري فيها لهجة كيت، 
ففي املرة الأوىل بداأت تتحدث بلكنة كندية، قبل اأن تعود 
اإىل لهجتها الأ�صرالية الأ�صلية، وقبل 3 اأ�صابيع، تغريت 
ي�صبق  مل  اأنها  من  الرغم  على  الإيرلندية،  اإىل  لهجتها 

لها زيارة اأي من البلدين. اأ�شرة م�شلمة اإندوني�شية حتتفل بطقو�س »العقيقة« ل�شتقبال طفل مولود جديد يف باندا اآت�شيه.ا ف ب

دعوات على في�سبوك لقتحام 
املنطقة الع�سكرية الغام�سة

قـــرر نــحــو نــ�ــصــف مــلــيــون �صخ�س 
فعالية  يف  امل�صاركة  في�صبوك  على 
املقبل تهدف  �صبتمرب  خالل �صهر 
ع�صكرية  منطقة  “اقتحام”  اإىل 
يـــثـــار حولها  اأمـــريكـــيـــة دائـــمـــا مـــا 

اجلدل والتكهنات.
عـــلـــى موقع  دعــــــــوات  وانـــتـــ�ـــصـــرت 
“اقتحام  و�ـــصـــم  حتـــت  فــيــ�ــصــبــوك 
املنطقة 51”، حيث يقول اأ�صحاب 
قاعدة  اإنــــهــــا  املــــــوؤامــــــرة  نـــظـــريـــة 
مركزا  اأو  الــفــ�ــصــائــيــة  لــلــكــائــنــات 

للتوا�صل معهم.
املوقعني  تعليقات  بع�س  وجــــاءت 
ل�صعوبة  نظرا  اأنــه  العري�صة  على 
اقتحام القاعدة �صديدة احلرا�صة، 
طريقة  على  الرك�س  ميكن  فــاإنــه 
الكرتون  �ــصــلــ�ــصــلــة  بــطــل  نــــاروتــــو، 
 ،Naruto Uzumak اليابانية 
اأ�صرع  التحرك  من  �صيمكنهم  مما 

من الر�صا�س.
يــنــطــلــق احلدث  اأن  املـــرجـــح  ومـــن 
�صبتمرب   20 يف  لـــلـــجـــدل  املـــثـــري 
املقبل، لكن ال�صخ�س الذي دعا اإليه 
الفكاهي  املحتوى  بن�صر  مــعــروف 
املتخ�ص�صة  تويت�س  من�صة  عــلــى 
لبث األعاب الفيديو، بح�صب موقع 
اإعالم  و�صائل  وقالت  بــوك.  كومي 
اأمريكية اإنه على الرغم من دراية 
بالفعالية،  الأمــريكــي  اجلــو  �صالح 
اأي بيان للرد على  فاإنه مل ي�صدر 
“املنطقة  وتــبــعــد  اخلــطــط.  هـــذه 
عن  كيلومر   250 حـــوايل   ”51
�صحراء  عــمــق  يف  فــيــجــا�ــس  ل�ــــس 
مفتوحة  غـــــري  وهـــــــي  نـــــيـــــفـــــادا، 
على  للمراقبة  وتخ�صع  للجمهور 

مدار 24 �صاعة.

روفو�س.. مهمة خا�سة جدا ل�سقر وميبلدون
الكبرية  والقوة  الثاقب  النظر  ذو  الطائر  يت�صرف 
قاتل  غــري  �ــصــالحــا  بــو�ــصــفــه  كــاريــزمــيــة  ك�صخ�صية 
حلــمــايــة وميــبــلــدون مــن املــعــتــديــن والــزائــريــن غري 
“روفو�س”  ال�صقر  وتتلخ�س مهمة  املرغوب فيهم. 
من  وميبلدون  بطولة  يف  التن�س  مالعب  حماية  يف 
الـــذي يحاول  اأو  الأجـــــواء،  الـــذي يحلق يف  احلــمــام 
اأهــم بطولت  واحــدة من  اأع�صا�س يف  واإن�صاء  اإقــامــة 

التن�س العاملية.
وعلى الرغم من اأن الرومانية �صيمونا هاليب خطفت 
التن�س”  “ملكة  عــلــى  بــفــوزهــا  الــ�ــصــبــت،  الأ�ــــصــــواء، 
�صريينا وليامر وحرمتها من حتقيق حلمها مبعادلة 
الالعبات  كــاأكــر  كـــورت،  ملارغريت  القيا�صي  الــرقــم 
تتويجا بالبطولت الأربع الكربى يف التاريخ بواقع 
24 لقبا، فاإن النجم الأهم والأبرز يف البطولة، الذي 
كان يحلق يف �صماء امللعب الرئي�س يف وميبلدون هو 

ال�صقر روفو�س.
املالعب  على  احلفاظ  يف  روفــو�ــس  مهمة  وتتلخ�س 
خـــالـــيـــة مــــن احلـــــمـــــام، الـــــــذي قــــد يــــوؤثــــر وجــــــوده 
و”ف�صالته” على املباريات والالعبني، وفقا لتقرير 

يف موقع “هافنغتون بو�صت” الإخباري.
“نيويورك تاميز” اإىل حد اإطالق  وذهبت �صحيفة 
لقب “اأيقونة اإجنلرا” على ال�صقر روفو�س، البالغ 

من العمر 11 عاما.
�صفحات  جنــد  و�صعبيته،  روفــو�ــس  اأهمية  ولإدراك 
خم�ص�صة له على و�صائل التوا�صل الجتماعي مثل 
املعجبني  عــدد  حيث  وتــويــر،  وفي�صبوم  اإنــ�ــصــتــغــرام 
اآلف   10 من  اأكــر  اإىل  ي�صل  توير  يف  وامل�صاركني 

متابع.
اأنـــه ل يقتل احلــمــام اأو  واملــهــم يف وظــيــفــة روفــو�ــس 
فهو  املالعب  �صماء  من  فقط  يطرده  بل  ي�صطاده، 
مملكته  �صماء  يبقي  بحيث  و”الرادع”  “احلامي” 

خالية من وجود اأي حمامة اأو طيور اأخرى.
وبالإ�صافة اإىل مالعب بطولة نادي عموم اإجنلرا، 
يقوم روفو�س مبهمات خا�صة يف �صماء وي�صتمن�صر 
اآبي، وبع�س امل�صت�صفيات واملطارات واملالعب الكروية. 
وخالل قيامه بواجبه، �صنع روفو�س لنف�صه م�صاراته 
اخلا�صة به، ويف النهاية يعود اإىل مدربته اإميوجني 

ديفي�س.

باري�س هيلتون باإطاللة 
مثرية على منت يخت

اأثارت النجمة  باري�س هيلتون  ا�صتغراب معجبيها، حيث بدت يف اإطاللتها 
الأخرية كاأنها حت�صر لفيلم اأو فيديو كليب جديد، اإذ �صوهدت باري�س 
يوم اخلمي�س املا�صي باإطاللة ناعمة وجذابة على منت يخت يف جزيرة 
“ ميكونو�س” اليونانية، وارتدت ف�صتاناً طوياًل مزيناً بنق�صات عديدة. 
 V ة الـ  ومتيزت اإطاللة باري�س بقليل من اجلراأة، لفتت الأنظار بق�صّ
الطويلة على ال�صدر، بينما تركت خ�صالت �صعرها ال�صقراء من�صدلة، 

واعتمدت مكياًجا ب�صيًطا وو�صعت نظارتها ال�صخمة.
وعلى الرغم من جاذبية اإطاللة باري�س، اإل اأنها مل تكن العن�صر الوحيد 
الالفت للنظر، فوفًقا ل�صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، لفت انتباه 

املعجبني وجود طاقم من امل�صورين على منت اليخت.


