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الإمارات وال�سعودية تقدمان 200 األف طن من القمح لل�سودان 
•• اخلرطوم-وام:

و�سلت الدفعة الثالثة من �سحنة القمح املقدمة جلمهورية ال�سودان 
من قبل دولة الإمارات العربية املتحدة و اململكة العربية ال�سعودية 
والبالغ حجمها 200 األف طن و املخ�س�سة لتلبية احتياجات ال�سعب 

ال�سوداين من هذه ال�سلعة ال�سرتاتيجية.
�سهر  اأعلنتا يف  قد  ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم��ارات  دول��ة  كانت 
األف طن من القمح لدعم   540 2019 التزامهما بتقدمي  اأبريل 
الأمن الغذائي ال�سوداين حيث مت توريد الدفعتني الأوىل والثانية 
خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي و�سملت الكميات املوردة 140 األف طن 

من القمح.
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق 
ياأتي  ال�سوداين  لل�سعب  املقدم  الغذائي  الدعم  اإن  للتنمية  اأبوظبي 
و  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ق��ي��ادت��ي دول���ة  ك��رمي��ة م��ن  بتوجيهات 
اململكة العربية ال�سعودية وانطالقا من حر�سهما على �سمان توفري 

احتياجات ال�سعب ال�سوداين من الغذاء.     )التفا�سيل �س 7(

�سمن حملة اال�ستجابة العاجلة
الإمارات توا�سل تقدمي قوافل الإغاثة يف عدد من املحافظات اليمنية

•• عدن-وام:

املحافظات  الإغاثة يف عدد من  الإم���ارات تقدمي قوافل  دول��ة  توا�سل 
جمال  يف  اأطلقتها  ال��ت��ي  العاجلة  ال�ستجابة  حملة  �سمن  اليمنية 
�سبتمرب  �سهر  مطلع  اليمن  يف  والنظافة  والتعليم  وال�سحة  الإغ��اث��ة 
اجلاري مبنا�سبة عام الت�سامح 2019 وذلك �سمن املبادرات وامل�ساريع 
الإن�سانية التي توا�سل الإمارات تنفيذها عرب اأجنحة العمل الإن�ساين 
يف املحافظات اليمنية املحررة منها عدن حلج اأبني وال�سالع وح�سرموت 

و�سبوة وال�ساحل الغربي اليمني احلديدة وتعز.   )التفا�سيل �س 6(
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قدم واجب العزاء يف �سهداء الوطن �سعيد املن�سوري ونا�سر الكعبي وعلي الظنحاين و�سيف الطنيجي

حممد بن زايد: �سهداوؤنا �سيظلون اأو�سمة عز وفخر خالدة تزين �سدور اأبناء الإمارات
•• الفجرية - العني-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق�����دم 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ام�������س واج���ب 
ال���ع���زاء يف ���س��ه��داء ال���وط���ن علي 
اأحمد الظنحاين و�سيف  عبداهلل 
ونا�سر  الطنيجي  را���س��د  ���س��اوي 
�سعيد  و  ال��ك��ع��ب��ي  ح��م��د  حم��م��د 
امل��ن�����س��وري الذين  اأح��م��د را���س��د 
واجبهم  اأدائهم  اأثناء  ا�ست�سهدوا 
الوطني وذلك خالل زيارة �سموه 
الفجرية  دب��ا  ال��ع��زاء يف  جمال�س 
الفجرية  يف  احل��ن��ي��ة  وم��ن��ط��ق��ة 
يف  وم���ن���ازف  ال��ف��وع��ة  ومنطقتي 

مدينة العني.
واأعرب �سموه عن خال�س تعازيه 
وم��وا���س��ات��ه ل����ذوي ال�����س��ه��داء .. 
�سائال اهلل عز وجل اأن يتغمدهم 
بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه 
مع  ج��ن��ات��ه  ف�سيح  ي�سكنهم  واأن 
يلهم  واأن  والأب�����رار  ال�سديقني 

اأهلهم جميل ال�سرب وال�سلوان.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وق�����ال 
نهيان:  اآل  زاي�������د  ب����ن  حم���م���د 
الإم�������ارات  اأب����ن����اء  ����س���ه���داءن���ا  اإن 
اأرواحهم  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  الأب����رار 
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حممد بن زايد خالل تقدميه واجب العزاء لأ�سرة �سهيد الوطن نا�سر حممد حمد الكعبي  )وام(

رئي�س الوزراء الفل�سطيني يتحدث اىل ال�سحفيني من ال�سفة )ا ف ب(

الوطنية لالنتخابات :
 39 مركزا للت�سويت داخل 
باخلارج و118  الدولة 

•• اأبوظبي-وام:

الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
لالنتخابات عن مقار املراكز 
الدولة  داخ�����ل  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
جاهزيتها  موؤكدة  وخارجها 
الناخبني  ل�ستقبال  التامة 
يف انتخابات املجل�س الوطني 
خالل   2019 الحت��������ادي 
ف�����رتة ال��ت�����س��وي��ت ال���ت���ي مت 
الإع������الن ع��ن��ه��ا يف اجل����دول 
املجل�س  لنتخابات  الزمني 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي. وت�سم 
النتخابية  امل���راك���ز  ق��ائ��م��ة 
النتخاب  ل���ي���وم  امل���ع���ت���م���دة 
اأكتوبر   5 امل��واف��ق  الرئي�سي 
داخ���ل  39 م����رك����زاً  امل���ق���ب���ل، 
التجهيز  ك���ام���ل���ة  ال�����دول�����ة، 
العملية  �سري  ي�سمن  ب�سكل 
طوال  ب�سال�سة  النتخابية 
ي����وم  يف  الق��������������رتاع  ف��������رتة 
الن����ت����خ����اب����ات ال���رئ���ي�������س���ي، 
اأبوابها  منها   9 تفتح  فيما 
الت�سويت  ف�������رتة  خ�������الل 
 118 اإىل  بالإ�سافة  املبكر، 
ال�سفارات  م��ق��ار  يف  م���رك���زا 
والبعثات  وال���ق���ن�������س���ل���ي���ات 
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ل���ل���دول���ة. 

)التفا�سيل �س10(

ترامب: الواليات املتحدة �ست�ساعد حلفاءها.. ولندن تدعو للرد

التحالف: الأ�سلحة امل�ستخدمة بهجوم اأرامكو اإيرانية

م�ساركة �سعيفة اأحدثت ت�سونامي:

الرئا�سية التون�سية: �سقوط اليمني والي�سار والو�سط!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

وجه التون�سيون ر�سالتهم اىل الطبقة ال�سيا�سية، ر�سالة 
احلداثية  الو�سطية  القوى،  جلميع  الو�سول  م�سمونة 
او  النه�سوية،  ن�سخته  يف  ال�سيا�سي  الإ���س��الم  او  منها، 

الي�سار، او التيارات الثورجية.
لقد كن�س ال�سعب التون�سي عرب �سناديق القرتاع كل من 
وانحاز  ومعار�سة،  م��والة  القائمة،  املنظومة  يف  �سارك 
مثل  ك��ان  وان  حتى  النظام،  عن  وللخارجني  لل�سعبوية 
النتخابات  يف  و�سداه  امتداده  وجد  اإذا  الت�سويت،  هذا 

الت�سريعية، �سيوؤدي بتون�س اىل املجهول.
فح�سب النتائج التقديرية ل�ستطالع اآراء الناخبني عند 
خروجهم من مكاتب القرتاع اأجراه �سيغما كون�ساي، يف 

العليا  الهيئة  التي �ست�سدر عن  النهائية  النتائج  انتظار 
للرئا�سية  املرت�سحان  ت�سّدر  فقد  لالنتخابات،  امل�ستقلة 
قي�س �سعيد ونبيل القروي ن�سب الت�سويت يف الدور الأول 
للرئا�سية، وفق التقديرات الأولية. وتعترب هذه النتائج 
عقابا للمرت�سحني الذين ينتمون اأو انتموا اإىل منظومة 

احلكم، ولكّل الذين مل يج�ّسموا القطيعة معها.
بالعقاب  الرئا�سية  النتخابات  نتائج  ان  حمللون  ويرى 
ال�سعيفة  امل�����س��ارك��ة  ون�سبة  للمنظومة،  ال��درام��ات��ي��ك��ي 
العملية  التون�سيني يف  كبري من  ثقة جزء  غياب  تعك�س 
ال�سيا�سية  العائلة  فيها  بقت  وال��ت��ي  برمتها  ال�سيا�سية 
مر�سحي  ك��ل  �سقوط  اي�سا  وتعك�س  م�ستتة  الو�سطية 
العائلة  اىل  املنت�سبني  ا�سا�سا  فيهم  مب��ن  »ال�سي�ستام« 

الو�سطية.                    )التفا�سيل �س 15(

•• عوا�صم-وكاالت:

املالكي،  العقيد تركي  اليمن،  ال�سرعية يف  با�سم حتالف دعم  املتحدث  قال 
ا�ستهدف من�ساآت  ال�سبت  يوم  وقع  كبرياً  اإرهابياً  اإن هجوماً  الثنني،  اأم�س 

نفطية يف ال�سعودية.
واأو�سح املالكي اأن التحقيقات الأولية ت�سري اإىل اأن الأ�سلحة امل�ستخدمة يف 
احلوثية  امل�سرية  الطائرات  اأن  اإىل  لفتاً  اإيرانية،  وبقيق  خري�س  هجومي 

اإيرانية ال�سنع من طراز اأبابيل.
املن�ساآت احليوية،  اأن التحالف يوؤكد قدرته على الدفاع عن  كما �سدد على 

قائاًل: لدينا القدرة على مواجهة هذه العتداءات.
وعر�س املالكي وثائق ت�سري اإىل اعرتا�س وتدمري طائرات م�سرية حوثية.

وتعهد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الثنني اإمداد حلفاء بالده بالنفط، 
بعد الهجمات على من�ساأتي نفط يف ال�سعودية والتي كانت وا�سنطن حّملت 

اإيران م�سوؤولّيتها.
وكتب على تويرت نحن م�سّدر للطاقة، والآن املنتج الأول للطاقة يف العامل. 
وتابع ل نحتاج اإىل نفط وغاز ال�سرق الأو�سط، يف الواقع لدينا عدد قليل 

جدا من الناقالت هناك. لكننا �سن�ساعد حلفائنا!.

اتفاق �سوداين اإريرتي لت�سكيل 
جلنة تنفذ التفاقات بني البلدين 

•• اخلرطوم-وكاالت:

غادر �سباح اأم�س الرئي�س الإرتريي، اأ�سيا�س اأفورقي العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم، 
بعد زيارة ا�ستمرت ثالثة اأيام التقى خاللها رئي�س جمل�س ال�سيادة الفريق اأول عبد 

الفتاح الربهان ورئي�س الوزراء عبد اهلل حمدوك.
و�سدر بيان م�سرتك ب�ساأن الزيارة قراأته وزيرة اخلارجية اأ�سماء حممد عبد اهلل 

اإبان وداع الرئي�س الإريرتي يف مطار اخلرطوم.
احلكومة  ت�سكيل  بعد  الأوىل  الزيارة  بهذه  �سعادتهما  عن  البلدين  قيادة  واأعربت 

النتقالية.
الع�سكرية  املجالت  يف  واخلرطوم  اأ�سمرا  بني  امل�سرتك  التعاون  على  البيان  واأك��د 
والأم��ن��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة. وق��ال��ت وزي���رة اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ودان��ي��ة اإن 

الطرفني اتفقا على تكوين جلنة عليا لتنفيذ التفاقات بني البلدين.
تنعك�س  باأن  متنياتها  عن  معربة  بالناجحة  الزيارة  ال�سودانية  امل�سوؤولة  وو�سفت 

نتائجها اإيجابا على البلدين.

ف���داء ل��ل��وط��ن ودف���اع���ا ع��ن اأمنه 
ون�سرة  ومكت�سباته  وا���س��ت��ق��راره 
�سيظلون   .. وال�����واج�����ب  ل��ل��ح��ق 
اأو���س��م��ة ع��ز وف��خ��ر خ��ال��دة تزين 

�سدور اأبناء دولة الإمارات جيال 
بعد جيل.

تبادله  خ����الل  ���س��م��وه  واأ�����س����اف 
وذوي  اأ�������س������ر  م������ع  الأح��������ادي��������ث 

ال�سهداء: اأن اأ�سر وذوي ال�سهداء 
مدر�سة عظيمة ج�سدت منظومة 
والنتماء  وال��ولء  والوفاء  القيم 
اأبناء  عليها  ت��رب��ى  ال��ت��ي  وال��ب��ذل 

و�ستبقى   .. بهم  ..ن��ع��ت��ز  ال��وط��ن 
قوة  و  اأب��ط��ال��ن��ا  �سجاعة  ق�س�س 
اإرادة اأ�سرهم تروى لالأجيال بكل 

فخر.    )التفا�سيل �س2(

على  للرّد  ال�ستعداد  اأهبة  على  املتحدة  ال��ولي��ات  اإّن  ترامب  ق��ال  والح��د، 
الهجوم الذي ا�ستهدف البنية التحتّية النفطّية ال�سعودّية.

وه���ي اأول م���رة ي�����س��ري ف��ي��ه��ا ت��رام��ب لإم��ك��ان��ي��ة ت��وج��ي��ه رد ع�����س��ك��ري على 
الهجمات.

وكتب وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويرت لي�س هناك دليل 
على اأّن الهجوم �ُسّن من اليمن م�سيفا ان اإيران �سّنت هجوماً غري م�سبوق 

على اإمدادات الطاقة العاملّية.
من�ساأتني  ا�ستهدف  ال���ذي  ال��ه��ج��وم  الث��ن��ني،  امل��ت��ح��دة،  اململكة  ودان���ت  ه��ذا 

تابعتني ل�سركة اأرامكو يف ال�سعودية، وو�سفته ب�اخلطري وال�سائن.
وقال وزير اخلارجية الربيطاين، دومينيك راب، اإن الهجوم انتهاك �سافر 

للقانون الدويل، وبريطانيا تقف بقوة مع اململكة العربية ال�سعودية.
واأو�سح راب اأن الهجوم له تداعيات على اأ�سواق النفط العاملية والإمدادات، 
ويتعني اأن يكون لدينا رد دويل وا�سح وموحد لأق�سى حد عليه”، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء ال�سعودية وا�س.
وات��ه��م وزي��ر الطاقة الأم��ريك��ي، ري��ك ب��ريي، الث��ن��ني، اإي���ران بال�سلوع يف 
من�ساأتي  على  الهجوم  اأن  م��وؤك��دا  ال�سعودية،  النفط  من�ساآت  على  الهجوم 

اأرامكو ي�ستهدف القت�ساد و�سوق الطاقة العاملي.

اإ�سرئيل تفر�ض طوقًا اأمنيًا على ال�سفة وغزة 
نتانياهو يتعهد ب�سم التجمعات 

اليهودية اإذا فاز بالنتخابات
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  تعهد 
الأوىل،  للمرة  نتانياهو  بنيامني 
ب�����س��م ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ي���ه���ودي���ة يف 
اخل���ل���ي���ل، وم�������س���ت���وط���ن���ة ك���ري���ات 
اليوم  بالنتخابات،  ف��از  اإذا  اأرب���ع 

الثالثاء.
مع  مقابلة  يف  ����س���وؤال،  ع��ل��ى  ورداً 
�سباح  الإ�سرائيلي  اجلي�س  اإذاع��ة 
كريات  �سي�سم  كان  اإذا  عما  ام�س 
اأرب�����ع وال��ت��ج��م��ع��ات ال��ي��ه��ودي��ة يف 
اخلليل، اأجاب نتانياهو :بالطبع. 
اإ�سرائيل.  م���ن  ج������زءاً  ���س��ت�����س��ب��ح 
لتنفيذ  ت��ف��وي�����س��اً  اأح���ت���اج  ول��ك��ن��ي 

اخلطة، على حد قوله.
واأ����س���اف اأن����ه حت���دث ع���ن خطته 

الإيرانيني يفقدون  اآلف 
احلكومية  امل�����س��اع��دات 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ي�سل  م����ا  ي��ف��ق��د  اأن  امل����ق����رر  م����ن 
اإي����راين  م��واط��ن  األ����ف   800 اإىل 
احلكومية،  امل���ال���ي���ة  امل�������س���اع���دات 
توؤثر  حيث  امل��ق��ب��ل،  ال�سهر  خ��الل 
الوليات  تفر�سها  التي  العقوبات 
املتحدة على اقت�ساد البالد ب�سكل 

كبري.
ون���ق���ل���ت وك�����ال�����ة ب���ل���وم���ب���ريغ عن 
امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م احل���ك���وم���ة علي 
رب���ي���ع���ي، يف م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي يف 
اإي����ران تخطط  اإن  ط��ه��ران، ق��ول��ه 
توقف  اأن  ال���ط���وي���ل  امل�����دى  ع��ل��ى 
لنحو  تدريجيا  النقدية  الإع��ان��ات 
ل  لكنها   ، �سخ�س  م��ل��ي��ون   30
امل�����س��اع��دة يف ظل  اأن مت��ن��ع  مي��ك��ن 

الو�سع القت�سادي احلايل.
اأكرب  نقلت عن  اإ�سنا  وكالة  وكانت 
الإعانات  منظمة  رئ��ي�����س  اإزادي، 
ال��ت��ي ت��دي��ره��ا ال����دول����ة، ق��ول��ه يف 
يونيو، اإن 78 مليون من مواطني 
اإيران الذين يزيد عددهم عن 80 

مليونا يتلقون اإعانات نقدية.
وتوقعت جملة فورين بولي�سي، يف 
القت�ساد  انكما�س  املا�سي،  يونيو 
امل���ئ���ة هذا  6 يف  ب��ن��ح��و  الإي�������راين 
العملة  العام، يف وقت خ�سرت فيه 
حتى  قيمتها  ثلثي  نحو  الإيرانية 
انكم�س  اإي��ران  اقت�ساد  الآن.وك���ان 
املئة العام املا�سي، بح�سب  3.9 يف 
النقد  ب�سندوق  خا�سة  تقديرات 

الدويل.
بالن�سبة  �����س����وءا  الأم�������ر  وي��������زداد 
ل��الق��ت�����س��اد الإي�����راين ب��ع��د م�سي 
الو�سول  ���س��ي��ا���س��ة  يف  وا���س��ن��ط��ن 
ب�����س��ادرات ال��ن��ف��ط الإي��ران��ي��ة اإىل 
املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت  ال�سفر. 
ع����ق����وب����ات على  ف����ر�����س  اأع�����������ادت 
������س�����ادرات ال���ن���ف���ط الإي����ران����ي����ة يف 
نوفمرب املا�سي، وطالبت يف اأبريل 
الإيراين  النفط  املن�سرم م�سرتي 
بوقف م�سرتياتهم بحلول مايو اأو 

مواجهة عقوبات

انطالق خام�س عملية ملالحقة 
فلول داع�س بالعراق 

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  ال��ع��راق،  يف  امل�سرتكة  العمليات  ق��ي��ادة  اأعلنت 
املرحلة اخلام�سة من عمليات  انطالق  الثنني، عن 
تنظيم  م�سلحي  م��ط��اردة  اإىل  الهادفة  الن�سر  اإرادة 

داع�س يف �سحراء حمافظة الأنبار غربي البالد.
الركن  الفريق  امل�سرتكة،  العمليات  قائد  نائب  وقال 
عبد الأمري ر�سيد يار اهلل: انطلقت املرحلة اخلام�سة 
الأنبار  �سحراء  يف  الث��ن��ني  فجر  العملية  ه��ذه  م��ن 

مب�ساركة األوية عدة من اجلي�س العراقي.
واأو�سح يار اهلل يف بيان تلقت �سكاي نيوز عربية ن�سخة 
الطريق  ج��ن��وب  م��ن��اط��ق  �ست�سمل  العملية  اأن  م��ن��ه 

ال����دويل امل���ح���اذي م��ع حم��اف��ظ��ت��ي ك��رب��الء والنجف 
و�سول اإىل احلدود ال�سعودية العراقية.

وتاأتي العملية الع�سكرية اجلديدة بدعم من القوات 
اجل��وي��ة ال��ع��راق��ي��ة وط����ريان ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل �سد 
احل�سد  ميلي�سيات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  داع�����س،  تنظيم 

ال�سعبي.

م�ستوطنات  على  ال�سيادة  لب�سط 
الرئي�س  م���ع  ال��غ��رب��ي��ة  ال�����س��ف��ة 
وقال:  ترامب  دون��ال��د  الأمريكي 
اأبلغت ترامب باأين اأخطط لب�سط 
امل�ستوطنات،  جميع  على  ال�سيادة 
ال����ت����ك����ت����الت،  يف  ذل��������ك  يف  مب������ا 
وجميع  بها،  املحيطة  والأرا���س��ي 
امل�����س��ت��وط��ن��ات وامل���واق���ع ال��ت��ي لها 
اأهمية من منظور اأمني اأو تراثي 

لإ�سرائيل.
وق���ال يف امل��ق��اب��ل��ة، وف��ق��ا م��ا نقلت 
بو�ست:  ج����ريوزال����ي����م  ���س��ح��ي��ف��ة 
اأحد،  يقتلع  لن  باأنه  اأي�سا  اأبلغته 
الفل�سطينيني  بحق  اأع��رتف  ول��ن 
القد�س  ت��ظ��ل  وب�����اأن  ال����ع����ودة،  يف 

موحدة. اأبلغته بكل هذه الأمور.
اإن ترامب  وقال نتنياهو جم��دداً، 

يف  لل�سالم  خطته  اإع����الن  ي��ع��ت��زم 
ال�سرق الأو�سط بعد فرتة وجيزة 

من النتخابات.
واأ�ساف اإننا ن�سع احلدود النهائية 
لإ�سرائيل، ولهذا فاإن لالأمر عمقاً 

وبعداً ا�سرتاتيجياً.
الحتالل  �سلطات  واأع��ل��ن��ت  ه���ذا 
اأمني  ط��وق  ف��ر���س  الإ�سرائيلية، 
على ال�سفة الغربية وقطاع غزة، 

انتخابات  اإج�����راء  م��ع  ب��ال��ت��زام��ن 
الكني�ست الإ�سرائيلي، التي تنطلق 

اليوم الثالثاء يف اإ�سرائيل.
وقال اجلي�س الإ�سرائيلي، اإنه قرر 
ال�سفة  �سامل على  اإغ��الق  فر�س 
الغربية، واإغالق املعابر مع قطاع 
الليلة  م��ن منت�سف  اب��ت��داء  غ��زة، 
املقبلة،  ال��ل��ي��ل��ة  منت�سف  وح��ت��ى 

مبنا�سبة انتخابات الكني�ست.

القوات العراقية توا�سل مطاردة فلول داع�س

ال�ساهد يعرتف بالهزميةان�سار نبيل القروي يحتفلون مبروره للدور الثاين

الأول مرة
الأك�سن يف ال�سينما 

الماراتية 
»الميليوود«

الأول مرة
الأك�سن يف ال�سينما 

الماراتية 
»الميليوود«
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اأخبـار الإمـارات
�سرطة دبي تكرم امل�ساركني يف اإخماد حريق مركبة 

•• دبي-الفجر:

كرم العميد حممد اأحمد بن ديالن املزروعي، مدير الإدارة العامة لأمن املطارات بالوكالة يف �سرطة 
دبي، اأفراد اإدارة الدفاع املدين، فرع الق�سي�س، وذلك لتعاونهم و�سرعة ا�ستجابتهم يف التعامل باقتدار 
اإىل جانب  ال���دويل،  دب��ي  2 يف مطار  رق��م  اأح��د م�ستخدمي مبنى  ان��دلع حريق مبركبة  مع حادثة 

موظفي املبنى الذين �ساركوا يف التعامل مع احلادث.
واأ�ساد العميد بن ديالن بح�سن ت�سرف ال�سباط والأفراد و�سرعة ا�ستجابتهم، وتعاملهم باحرتافية 
وامل�ساركني  ت�سرف  ح�سن  من  مبنى2  اأم��ن  لإدارة  املناوب  ال�سابط  به  قام  ما  ل�سيما  الواقعة،  مع 
حميط  يف  املركبات  �سري  حركة  وت�سهيل  حتويل  وعملية  واملتابعة  والتن�سيق  الواقعة  ملعاجلة  معه 
موقع احلادث، موؤكدا اأن هذا التعاون اإمنا يعك�س ال�سورة احلقيقية ملفهوم ال�سراكة بني �سرطة دبي 

وموؤ�س�سات الدولة مبا يخدم ال�سالح العام للمجتمع. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون حاكم 
عام بابوا غينيا اجلديدة بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

تهنئة  بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” برقية 
اإىل فخامة ال�سري بوب دادي احلاكم العام لبابوا غينيا اجلديدة وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل 
بالده.   كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة ال�سري 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وبعث  دادي.  ب��وب 
حممد بن زايد اآل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل جيم�س مارابي رئي�س وزراء بابوا 

غينيا اجلديدة.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س املك�سيك بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل”، برقية تهنئة 
اأب��رادور رئي�س الوليات املتحدة املك�سيكية وذلك مبنا�سبة  اأندري�س مانويل لوبيز  اإىل فخامة 

ذكرى ا�ستقالل بالده.
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  “رعاه اهلل” و�ساحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم 
الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة مماثلتني  برقيتي   ، امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

اأندري�س مانويل لوبيز اأبرادور.

الربملان الربازيلي ي�سيد بالإمارات منوذجا يف جمال الت�سامح 
الديني والتعاي�س ال�سلمي

•• برازيليا-وام:

الربازيلي  ال��ن��واب  جمل�س  عقد 
جل�سة برملانية عامة احتفاء بعام 
اأطلقته  ال��ذي   2019 الت�سامح 

دولة المارات.
التي عقدت حتت  ح�سر اجلل�سة 
مايا  رودري�����غ�����و  م���ع���ايل  رع����اي����ة 
الربازيلي  النواب  جمل�س  رئي�س 

اجلل�سة  خ������الل  م���داخ���الت���ه���م 
ب���ال���ن���م���وذج ال������ذي مت��ث��ل��ه دول����ة 
الت�سامح  جم�����ال  يف  الم���������ارات 
ال��دي��ن��ي وال��ت��ع��اي�����س ال�����س��ل��م��ي..

واأث���ن���وا ع��ل��ى ال����دور ال����ذي تقوم 
ب�����ه �����س����ع����ادة ح���ف�������س���ة ع���ب���د اهلل 
ال��ع��ل��م��اء �سفرية  ���س��ري��ف  حم��م��د 
الربازيل  الدولة لدى جمهورية 
تبذلها  التي  واجلهود  الحتادية 

عدد كبري من نواب الربملان من 
بينهم النائب اإدواردو بول�سونارو 
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية 
والدفاع باملجل�س اإىل جانب عدد 
الدبلوما�سي  ال�سلك  اأع�ساء  من 
ال��������ربازي��������ل  يف  امل�����ع�����ت�����م�����دي�����ن 
و�سخ�سيات برازيلية من املجتمع 

املدين.
واأ����س���اد ال���ن���واب ال��ربازي��ل��ي��ون يف 

يف �سبيل تعزيز عالقات ال�سداقة 
والتعاون يف خمتلف املجالت مع 

جمهورية الربازيل الحتادية.
وحت���دث مم��ث��ل ال�����س��ف��ارة “ عبد 
الرحمن املازمي “ عن توجيهات 
وم���ب���ادرات ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 
اأوا�سر  تعزيز  اأج���ل  م��ن  ال��دول��ة 
بني  ال�سلمي  والتعاي�س  ال��ت��اآخ��ي 
الجتماعية  ال�����س��رائ��ح  خم��ت��ل��ف 

الثقايف  تنوعها  رغ��م  ال��دول��ة  يف 
والديني واحلريات الوا�سعة التي 

يتمتع بها املقيمون بالدولة.
اإىل  بول�سونارو  النائب  وت��ط��رق 
المارات  لدولة  الأخ��رية  زيارته 
واأثنى  امل�سوؤولني  كبار  ولقاءاته 
ال����دول����ة يف جمال  ج���ه���ود  ع���ل���ى 
ال�سلمي  وال��ت��ع��اي�����س  ال��ت�����س��ام��ح 

ملختلف اجلن�سيات.

قدم واجب العزاء يف �سهداء الوطن �سعيد املن�سوري و نا�سر الكعبي وعلي الظنحاين و�سيف الطنيجي

حممد بن زايد: �سهداوؤنا �سيظلون اأو�سمة عز وفخر خالدة تزين �سدور اأبناء الإمارات
اأ�سر وذوو ال�سهداء مدر�سة عظيمة ج�سدت منظومة القيم والوفاء والوالء واالنتماء والبذل التي تربى عليها اأبناء الوطن 

ون���������س����رة ل���ل���ح���ق وال�������واج�������ب .. 
عز وفخر خالدة  اأو�سمة  �سيظلون 
الإمارات  دول��ة  اأبناء  �سدور  تزين 

اأهلهم جميل ال�سرب وال�سلوان.
وقال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
�سهداءنا  اإن  ن��ه��ي��ان:  اآل  زاي���د  ب��ن 

مدر�سة  ال�����س��ه��داء  وذوي  اأ���س��ر  اأن 
القيم  منظومة  ج�����س��دت  عظيمة 
والبذل  والنتماء  والولء  والوفاء 

بوا�سع رحمته ومغفرته ور�سوانه 
ج��ن��ات��ه مع  ف�����س��ي��ح  ي�����س��ك��ن��ه��م  واأن 
يلهم  واأن  والأب�������رار  ال�����س��دي��ق��ني 

جيال بعد جيل.
تبادله  خ�����الل  ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
الأحاديث مع اأ�سر وذوي ال�سهداء: 

اأبناء الإمارات الأبرار الذين قدموا 
ودفاعا  ل��ل��وط��ن  ف�����داء  اأرواح����ه����م 
ومكت�سباته  وا�ستقراره  اأم��ن��ه  ع��ن 

•• الفجرية - العني-وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ق������دم 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة اأم�س واجب العزاء 
ع��ل��ي عبداهلل  ال���وط���ن  ���س��ه��داء  يف 
اأح��م��د ال��ظ��ن��ح��اين و���س��ي��ف �ساوي 
حممد  ون��ا���س��ر  الطنيجي  را���س��د 
اأحمد را�سد  الكعبي و �سعيد  حمد 
اأثناء  ا�ست�سهدوا  الذين  املن�سوري 
اأدائ���ه���م واج��ب��ه��م ال��وط��ن��ي وذلك 
خالل زيارة �سموه جمال�س العزاء 
احلنية  ومنطقة  الفجرية  دب��ا  يف 
الفوعة  وم��ن��ط��ق��ت��ي  ال��ف��ج��رية  يف 

ومنازف يف مدينة العني.
تعازيه  خال�س  عن  �سموه  واأع���رب 
وم���وا����س���ات���ه ل������ذوي ال�������س���ه���داء .. 
يتغمدهم  اأن  وج��ل  عز  اهلل  �سائال 

اأب���ن���اء الوطن  ال��ت��ي ت��رب��ى ع��ل��ي��ه��ا 
و���س��ت��ب��ق��ى ق�س�س   .. ب��ه��م  ..ن��ع��ت��ز 
�سجاعة اأبطالنا و قوة اإرادة اأ�سرهم 

تروى لالأجيال بكل فخر.
العزاء  تقدميه  �سموه خالل  رافق 
اآل  زاي��د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  ع�سو 
التنفيذية  اللجنة  رئي�س  اأبوظبي 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  و�سمو 
وال�سيخ خليفة  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن 
م����دي����ر ت���ن���ف���ي���ذي م���ك���ت���ب �����س����وؤون 
عهد  ويل  دي��وان  يف  ال�سهداء  اأ�سر 
اأب��وظ��ب��ي و���س��ع��ادة حم��م��د مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

اأبوظبي.
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هيئة تنمية املجتمع يف دبي ت�سارك يف اإك�سبو اأ�سحاب الهمم 2019 
•• دبي- وام:

اأكد �سعادة اأحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية املجتمع يف دبي اأن الهيئة 
مت�سي قدما على طريق جعل دبي �سديقة لأ�سحاب الهمم من خالل 
تطبيق التوجيهات والت�سريعات واملعايري والنظم ذات ال�سلة الهادفة اىل 
حتقيق مبادرة “جمتمعي مكان للجميع” والو�سول اإىل جمتمع �سديق 
الهيئة طرحت عدة مبادرات  اأن  اإىل  الهمم.. م�سريا  بالكامل لأ�سحاب 
التي  الر�سيدة  لروؤية حكومتنا  نوعية  اإ�سافة  �سكلت  واأن�سطة منوذجية 

ت�سع اأ�سحاب الهمم على راأ�س اأولوياتها.
املبنية  املبادرات  العديد من  ونعمل على  اأ�سواطا كبرية  “ قطعنا  وق��ال 

على اأف�سل املمار�سات العاملية لتمكني اأ�سحاب الهمم يف الإمارات وتوفري 
العي�س الكرمي لهم واإتاحة املجال لهم لتحقيق تطلعاتهم«.

جاء ذلك مبنا�سبة العالن عن م�ساركة الهيئة يف فعاليات معر�س اإك�سبو 
2019 يف دورته الثالثة التي تقام حتت رعاية  اأ�سحاب الهمم الدويل 
�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س 
الأعلى ملجموعة طريان الإمارات يف الفرتة ما بني 5 و7 نوفمرب 2019 
يف قاعات رقم 5 –7 يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�س. ويتم 
تنظيم معر�س اإك�سبو اأ�سحاب الهمم من قبل حتالف �سركتي ريد ال�سرق 
الو�سط للمعار�س و�سركة ند ال�سبا للعالقات العامة وتنظيم املعار�س .. 

و�سيمتد املعر�س على م�ساحة تزيد عن 10 اآلف مرت مربع.

وت�سارك الهيئة بجناح كبري يف املعر�س حتت م�سمى “ركن املعرفة” حيث 
�سيكون باإمكانها اإطالع امل�ساركني والزوار على الجنازات التي حققتها 
الهيئة يف جمال دمج ومتكني اأ�سحاب الهمم وخططها امل�ستقبلية لبناء 
املجتمع الذي تطمح اليه حكومتنا الر�سيدة بالإ�سافة اىل التفاعل مع 
ايام  ثالثة  م��دى  على  املعر�س  ي�ست�سيفها  التي  والح����داث  الن�سطة 
والعامل.  اخلليج  ودول  الم���ارات  زائ��ر من  الف   8 اأك��ر من  مب�ساركة 
وتفاعل  ا�ستقطاب  املعرفة” مركز  “ركن  ي�سكل  ان  على  الهيئة  وتعمل 
من قبل امل�ساركني وال��زوار نظرا لت�سليطه ال�سوء على برامج وتقنيات 
على  كبري  اأث��ر  لها  �سيكون  عامليون  خ��رباء  يطرحها  متطورة  وانظمة 
حياة ا�سحاب الهمم ومتكينهم واطالع اأ�سرهم على اهمية التكنولوجيا 

بناء  على  وم�ساعدتهم  ابنائهم  بحياة  الرتقاء  يف  ال�سطناعي  والذكاء 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  املراكز  الهيئة ممثلي  لهم. ودعت  اأف�سل  م�ستقبل 
املعنية بال�سافة اإىل اأ�سحاب الهمم اأنف�سهم واأ�سرهم، اإىل زيارة جناحها 
وال�سحية  التعليمية  املجالت  يف  املتطورة  التنقيات  هذه  على  للتعرف 
امكانية  ودرا���س��ة  التقنيات  ه��ذه  على  للتعرف  والتاأهيلية  والجتماعية 
150 عار�سا  املعر�س الذي ي�سارك فيه نحو  ال�ستفادة منها. وي�ساهم 
وم�����س��ارك��ا حمليا ودول��ي��ا، يف جعل الم�����ارات، اأك���رب م��رك��ز م��ن ن��وع��ه يف 
املنطقة لتزويد التكنولوجيا واملعدات واحللول الذكية اخلا�سة باأ�سحاب 
الهمم، وا�ستقطاب امل�سنعني الدوليني لفتح مكاتب ومراكز متثيلية لهم 

يف الدولة لنف�س الغر�س.

اإدراج مقرتحات ال�سعبة الربملانية الإماراتية �سمن تعديالت النظام الداخلي لالحتاد الربملاين العربي
•• عمان-وام:

جن����ح����ت ال���������س����ع����ب����ة ال����ربمل����ان����ي����ة 
يف  الحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س 
مالحظاتها  و  مقرتحاتها  اإدراج 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  ت��ع��دي��ل  ب�����س��اأن 
العربي �سمن  ال��ربمل��اين  ل��الحت��اد 
ال���ت���ع���دي���الت ال��ن��ه��ائ��ي��ة ال���ت���ي مت 
اإقرارها على النظام ورفعها للجنة 

التنفيذية.
امل�سغرة  ال���ل���ج���ن���ة  واف����ق����ت  ف���ق���د 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
ل����الحت����اد ال�����ربمل�����اين ال���ع���رب���ي يف 
اجتماعها التا�سع الذي عقد ام�س، 
ال�ساد�سة  ال������دورة  اأع���م���ال  ���س��م��ن 
التنفيذية  ل��ل��ج��ن��ة  وال���ع�������س���ري���ن 
اللجان  واج���ت���م���اع���ات  ل����الحت����اد 
العا�سمة  يف  امل�����س��اح��ب��ة  اخل��ا���س��ة 
ت�ستمر  وال���ت���ي  ع���م���ان  الأردن�����ي�����ة 
على  اجل����اري  �سبتمرب   20 ح��ت��ى 
ال�سعبة  وم��الح��ظ��ات  م��ق��رتح��ات 

الربملانية الإماراتية.
امل���ق���رتح���ات منح  ت��ل��ك  ���س��م��ل��ت  و 
�سلطة  لالحتاد  التنفيذية  اللجنة 
اقت�سى  اإذا  م��وؤق��ت��ة  جل��ان  ت�سكيل 
ع����ل����ى متكني  وال����ع����م����ل  الأم������������ر، 
دائمة  جلنة  يف  ودجم��ه��م  ال�سباب 
الجتماعية  بالق�سايا  والهتمام 
ومنها ق�سايا املراأة والطفل وكبار 

املواطنني.
الربملانية  ال�����س��ع��ب��ة  وف����د  وي�����س��م 
اأع�ساء  ع�����س��وي��ت��ه  يف  الإم���ارات���ي���ة 
املجل�س الوطني الحت��ادي، �سعادة 
النعيمي،  يو�سف  اأح��م��د  م��ن:  ك��ل 
واأحمد حممد احلمودي، وخلفان 

امل�����س��غ��رة، ي��ح��دد م��ن ق��ب��ل رئي�س 
الحت�����اد ال���ربمل���اين ال���ع���رب���ي، من 
اإىل  واإق��راره، ورفعه  درا�سته،  اأجل 

اللجنة التنفيذية.
وذك�������ر �����س����ع����ادة خ���ل���ف���ان ع���ب���داهلل 
امل�سغرة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ي���وخ���ه  ب���ن 
التنفيذية  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة 
ل��الحت��اد ال��ربمل��اين ال��ع��رب��ي اأقرت 
الربملانية  ال�سعبة  م��ق��رتح  ال��ي��وم 
الإماراتية باأن تتويل جلنة الق�سايا 
الربملاين  ب���الحت���اد  الج��ت��م��اع��ي��ة 
كافة  درا���س��ة  اخت�سا�سات  العربي 
با�ستثناء  الج��ت��م��اع��ي��ة،  الق�سايا 
وامل�����راأة والطفل  ال�����س��ب��اب  ق�����س��اي��ا 
وذل����ك لوجود  ال��ه�����س��ة،  وال���ف���ئ���ات 
لدرا�ستها  خمت�سة  دائ��م��ة  جل���ان 

ع��ل��ى م��ق��رتح ال�����س��ع��ب��ة ب����اأن تكون 
دائمة  جل��ن��ة  فل�سطني”  “جلنة 

بالحتاد الربملاين العربي.
واأك��������د ح����ر�����س دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة على دعم الق�سية 
الق�سية  باعتبارها  الفل�سطينية 
للعرب  وامل�����رك�����زي�����ة  امل�����ح�����وري�����ة 
وامل�����س��ل��م��ني، واأه���م���ي���ة وج�����ود حل 

�سلمي من�سف وعادل لها.
واأو�سح النعيمي اأن املوؤمتر التا�سع 
الربملاين  ل���الحت���اد  وال��ع�����س��ري��ن 
ال���ع���رب���ي ال�����ذي ع��ق��د ي���وم���ي 3 و 
قرر  ق��د  ك���ان   ،2019 م��ار���س   4
لالحتاد  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  تكليف 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  �سياغة  ب���اإع���ادة 
ل�����الحت�����اد ال������ربمل������اين ال����ع����رب����ي، 

كبار  تهم  التي  بالق�سايا  املتعلقة 
ال�سن “كبار املواطنني” وعنايتهم 

وتوفري احلياة الكرمية لهم.
اأح�����م�����د حممد  �����س����ع����ادة  واأ�������س������ار 
خ���الل  مت  اأن��������ه  اإىل  احل������م������ودي 
الج���ت���م���اع امل���واف���ق���ة ع��ل��ى مقرتح 
ال�����س��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم���ارات���ي���ة 
با�ستخدام كلمة “متكني” ال�سباب 
عند  “العتناء”  كلمة  م��ن  ب���دل 
النظام  ال�����س��ب��اب يف  ع��ن  احل��دي��ث 
اأنها  ب��اع��ت��ب��ار  ل���الحت���اد  ال��داخ��ل��ي 
“العتناء”  كلمة  من  واأدق  اأق��وى 
جلنة  م�������س���م���ى  ت���ع���دي���ل  مت  ك���م���ا 
امل����راأة وال��ط��ف��ول��ة والفئات  ���س��وؤون 
اله�سة، لتكون جلنة املراأة والطفل 
اأن�����ه مت كذلك  واأك������د  وال�������س���ب���اب. 

عبداهلل بن يوخه.
وقال �سعادة اأحمد يو�سف النعيمي 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ع�سو 
اإن�����ه مت خ����الل الج���ت���م���اع الأخ����ذ 
باملقرتحات الإماراتية املتوافقة مع 
التوافق عليه من تعديالت  ما مت 
ع���ل���ى م���ي���ث���اق الحت�������اد ال���ربمل���اين 
عليها  املوافقة  متت  واأن��ه  العربي، 
للجنة  رفعها  ث��م  وم��ن  واإق���راره���ا 
التنفيذية لالحتاد.. لفتا اإىل اأنه 
مت اإقرار مقرتح ال�سعبة الربملانية 
اأنه  على  ن�س  وال���ذي  الإم��ارات��ي��ة 
“يجوز للجنة التنفيذية لالحتاد 
بت�سكيل  القيام  العربي  ال��ربمل��اين 
اقت�ست  ح�����ال  يف  م���وؤق���ت���ة  جل�����ان 
ال�سرورة ذلك”.. وكذلك املوافقة 

من  العديد  واإدراج  ومناق�ساتها، 
ميكن  التي  الجتماعية  الق�سايا 
ول  ودرا���س��ت��ه��ا  مناق�ستها  للجنة 
البطالة  مو�سوعات  على  تقت�سر 
والفقر، ومنها مو�سوعات التعليم 
والهجرة  واجل����رمي����ة  وال�����س��ح��ة 
اأنه  اإىل  منوها  وغ��ريه��ا.  والعنف 
الق�سايا  جلنة  م�سمى  تعديل  مت 
الداخلي  ال��ن��ظ��ام  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اجل���دي���د ل���الحت���اد ل��ت��ك��ون جلنة 
واملجتمع  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
امل�����دين. واأ����س���اف اإب����ن ي��وخ��ه اأنه 
مقرتحات  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة  مت����ت 
الق�سايا  جلنة  تتوىل  باأن  ال�سعبة 
الج���ت���م���اع���ي���ة وامل���ج���ت���م���ع امل����دين 
الخت�سا�سات  اجل��دي��د  مب�سماها 

ب��ع��د اإدخ������ال امل���ق���رتح���ات ال�����واردة 
العربية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ب  م���ن 
مت  ما  مع  يتوافق  ومب��ا  ال�سقيقة، 
اإج���راوؤه من تعديالت على ميثاق 
العتبار  ب��ع��ني  اآخ���ذي���ن  الحت�����اد، 
الواردة  املقرتحات  كافة  ا�ستبعاد 
العربية  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�����س��ع��ب  م���ن 
النظام  بتعديل  املتعلقة  ال�سقيقة 
ال��داخ��ل��ي، وال��ت��ي تتعار�س م��ع ما 
تعديالت  م���ن  ع��ل��ي��ه  ال��ت��واف��ق  مت 
على امليثاق، واإب��الغ جميع ال�سعب 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة الأع�����س��اء يف 
اآرائهم،  اإب����داء  اأج���ل  الحت����اد، م��ن 
ومقرتحاتهم حول ذلك، واإر�سالها 
ل���الحت���اد،  ال���ع���ام���ة  الأم�����ان�����ة  اإىل 
اإىل اجتماع لحق للجنة  والدعوة 

ال�سعبة  م���ق���رتح  ع���ل���ى  امل���واف���ق���ة 
املالية  ال�����س��وؤون  ت��ت��ويل جلنة  ب���اأن 
الربملاين  ب��الحت��اد  والق��ت�����س��ادي��ة 
املتعلقة  الخ��ت�����س��ا���س��ات  ال��ع��رب��ي 
العربي  العامل  التنمية يف  بق�سايا 
الق�سايا  و�سبل تطويرها، ودرا�سة 
امل��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي حتال 
اإ�سافة  اأه��م��ي��ة  م���ن ح��ي��ث  اإل��ي��ه��ا، 
باعتبارها  “القت�سادية”  كلمة 
اللجنة  اخ��ت�����س��ا���س��ات  ���س��م��ن  م��ن 
الق�سايا  واأن  خ��ا���س��ة  الأ���س��ا���س��ي��ة 
مبوا�سيع  ت��ت��ع��ل��ق  الق���ت�������س���ادي���ة 
من  املالية  الق�سايا  ع��ن  خمتلفة 
والتدفقات  الأ���س��واق  درا���س��ة  قبيل 
والأفكار  وال�سيا�سات  والت�سخم 

القت�سادية وغريها.

كرمتهم بعد اأن اأنهوا برناجمًا تدريبيًا متخ�س�سًا يف �سنغافورة

جائزة حممد بن زايد لأف�سل معلم خليجي حتتفي ب� 18 معلمًا متيزوا مب�ساركاتهم
•• دبي-الفجر:

زايد  ب��ن  “حممد  ج��ائ��زة  احتفت 
بتخريج  خليجي”  معلم  لأف�سل 
دول  م���ن  وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��اً   18
ممن  اخلليجي،  التعاون  جمل�س 
دورتها  يف  اجل����ائ����زة  يف  ����س���ارك���وا 
وح���������س����دوا  ومت�������ي�������زوا  الأوىل 
اأنهوا  اأن  بعد  امل�����س��ارك��ات،  اأف�����س��ل 
التخ�س�سي  التدريبي  الربنامج 
لتنمية  �سنغافورة  يف  عقد  ال��ذي 
الأداء  جوانب  وتعزيز  مهاراتهم 
الوظيفي لديهم، واإبراز مواهبهم 
والإبداع  البتكار  على  وقدراتهم 
لتوظيف هذه الطاقات التعليمية 
يف ال��غ��رف��ة ال�����س��ف��ي��ة، مب��ا يحقق 
اأه������داف اجل���ائ���زة وروؤي���ت���ه���ا نحو 
فيه  املعلم  ي�سكل  م�ستدام  تعليم 

احللقة الأهم.
ال��ت��ي نظمت،  ���س��ه��د الح��ت��ف��ال��ي��ة 
املعهد  يف  امل���ع���ل���م���ني  ل����ت����ك����رمي 
�سنغافورة  يف  للتعليم  ال��وط��ن��ي 
خلود  ال�سيخة  �سعادة   ،)NIE(
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
حمد  والدكتور  للجائزة،  الفنية 
ال���درم���ك���ي اأم�����ني ع����ام اجل���ائ���زة، 
عبداهلل  ع���م���ر  حم���م���د  و����س���ع���ادة 
ب��ل��ف��ق��ي��ه ����س���ف���ري ال�����دول�����ة ل���دى 
���س��ن��غ��اف��ورة، وال��ربوف��ي�����س��ور الآن 
نانياجن  جامعة  رئي�س  نائب  �سان 

للتكنولوجيا يف �سنغافورة. 
ان��ب��ث��ق ال��ربن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي عن 
للجائزة،  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال����روؤي����ة 
امل�سامني  ت���ع���زي���ز  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
واملمار�سات التي ت�سهم يف تكري�س 
�سمات املعلم املتميز يف دول جمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي امل�����س��ارك��ة يف 
اجلائزة  خ�س�ست  حيث  اجلائزة، 
الذين  املعلمني  للنخبة من  حيزاً 
يحققون يف م�ساركاتهم باجلائزة 
خالل  م���ن  ع���ال���ي���اً  واأداء  مت���ي���زاً 
توفري دورات تدريبية متخ�س�سة 
اإع������ادة �سياغة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ل��ه��م 
الأط�������ر ال���داع���م���ة ل��ل��م��ع��ل��م عرب 
توفري تدريب تخ�س�سي يعزز من 

قدراته ومهاراته ونواجته.
ا�ستمر  ال��ذي  اإع��داد الربنامج  مت 
ملدة اأ�سبوعني حتت عنوان “طرق 
لتحقيق   ، املُبتكرة”  ال��ت��دري�����س 

املعلم  ت��ق��دم  م��ت�����س��ل،  ���س��ي��اق  ويف 
را������س�����د ع���ل���ي ه���ا����س���م م�����ن دول�����ة 
الإمارات العربية املتحدة بال�سكر 
اأتاحت  ال���ت���ي  ل��ل��ج��ائ��زة  اجل���زي���ل 
للتعرف  الثمينة  ال��ف��ر���س��ة  ه���ذه 
التعليمية  املمار�سات  اأف�سل  اإىل 
ب�سكل  تتميز  ال��ت��ي  �سنغافورة  يف 
العملية  على  برتكيزها  اأ�سا�سي 
حيث  امل��ع��ل��م،  وخ��ا���س��ة  التعليمية 
مبكانة  حت��ظ��ى  امل��ع��ل��م  م��ه��ن��ة  اإن 
اج��ت��م��اع��ي��ة ك���ب���رية مت��ي��زه��ا عن 

باقي املهن هنالك.
الرميحي  اأم��ي��ن��ة  املعلمة  واأث��ن��ت 
م���ن مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى دور 
اجلائزة يف تعزيز مهارات املعلمني 
من خالل الربنامج التدريبي يف 
اأف�سل  على  والط���الع  �سنغافورة 
كانت  التي  التعليم  يف  املمار�سات 
القرن  ت��ط��ب��ي��ق م���ه���ارات  اأب���رزه���ا 
املجتمعية  وال�������س���راك���ة  ال�21 
الإن�سانية  القيم  على  وال��رتك��ي��ز 

واملواطنة الإيجابية.
وق�����ال امل��ع��ل��م م��ن�����س��ور ع��ب��د اهلل 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م����ن  امل���ن�������س���ور 
ال�سعودية، اإن اجلائزة تعد من�سة 
ممكنات  ت���ق���دم  رائ�������دة  ت���رب���وي���ة 
بالربنامج  م�������س���ي���داً  م���ت���ط���وره، 
التدريبي الذي نظم يف دولة رائدة 
ال�ستفادة  وك���ذل���ك  ال��ت��ع��ل��ي��م،  يف 
خالل  من  حتققت  التي  الكبرية 
ب��امل��خ��ت�����س��ني يف جم���ال  ال���ل���ق���اء 
املدار�س  وزيارة  والتعليم  الرتبية 
اأ�ساليب  اأف�سل  اطلعنا على  حيث 
مع  اخل���ربات  وتبادلنا  التدري�س 

املعلمني يف �سنغافورة. 
وع����رب امل��ع��ل��م اأح���م���د امل��ال��ك��ي من 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة عن 
تزداد  ال��ت��ي  للجائزة  �سكره  ب��ال��غ 
باملعلم،  وت��ع��ن��ى  ومت����ي����زاً  ب���ري���ق���اً 
وهي بحق تعد نقلة نوعية كونها 
م�ستوى  على  ال��وح��ي��دة  اجل��ائ��زة 
اخلليج والوطن العربي التي تعد 
برناجما تدريبيا خا�سا باملعلمني 
اإىل اأن الربنامج  امل�ساركني، لفتاً 
���س��ك��ل حم��ط��ة مهمة  ال��ت��دري��ب��ي 
املكت�سبات  خ���الل  م��ن  للمعلمني 
املحا�سرات  ح��ي��ث  حت��ق��ق��ت  ال��ت��ي 
والزيارات  املتخ�س�سة  وال��ور���س 

للمدار�س. 

جمموعة من الأه��داف الرتبوية 
اإىل  امل�ساركني  تعرف  يف  الكامنة 
يف  امل�ستخدمة  ال��رتب��وي��ة  امل��ب��ادئ 
�سنغافورة لتحفيز التفكري النقدي 
الطلبة،  ل��دى  البحثّية  وامل��ه��ارات 
التي  املعرفة  نقل  من  ومتكينهم 
اكت�سبوها ملدار�سهم وت�سمينها يف 
اأ�سهم  كما  التدري�سية،  اأ�ساليبهم 
يف متكينهم من تطوير م�سروعات 
وا�سرتاتيجيات تعليمّية ابتكارّية، 
اأحدث  على  الط���الع  ع��ن  ف�ساًل 
املواكبة  وال��ت��ق��ن��ّي��ات  امل��ن��ه��ج��ي��ات 
القرن  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ل��ل��ت��غ��ريات 
وتوفري  وال���ع�������س���ري���ن،  احل�������ادي 
ت�سميم  ع���ل���ى  ع���م���ل���ي  ت�����دري�����ب 
با�ستخدام  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���ن���م���اذج 
الأبعاد،  ث��الث��ي��ة  ال��ر���س��م  تقنيات 
وتنفيذ م�ساريع عملية ل�ستخدام 
مناذج املحاكاة يف ت�سميم احللول 
الربنامج  وا���س��ت��م��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة. 
اأي�����������س�����اً ع����ل����ى ع����ر�����س لأف�������س���ل 
�سنغافورة  يف  املُطّبقة  املمار�سات 
ال�����درو������س  ت���خ���ط���ي���ط  يف جم������ال 
ال  الفَعّ التطبيق  و���س��ائ��ل  وب��ي��ان 
على  القائمة  التدري�س  ملنهجيات 
اأمثلة  وم��ن��اق�����س��ة  ال���س��ت��ق�����س��اء، 
النموذجية  الدرو�س  من  متنوعة 
وال�سرتاتيجيات الداعمة للتعلم، 
امل�ساركني  ت���زوي���د  ع��ل��ى  ع�����الوة 
�ستمِكنهم  التي  النظرية  بالأ�س�س 
م����ن ف���ه���م ع��م��ل��ي��ات ال��ت��غ��ي��ري يف 
وكيفية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل���ن���ظ���وم���ة 
ال�سرتاتيجيات  وتطبيق  اختيار 
املنا�سبة لتقييم البيئة املدر�سية .

كما �ساعد الربنامج املنت�سبني اإليه 
يف التعرف اإىل اجلوانب النظرية 
مبنهجية  تتعلق  ال��ت��ي  والعملية 

العملية  وع�����س��ب  ال����ق����دوة  ي��ع��د 
التعليمية، وهي �ساملة ومتكاملة، 
مهمة  م�ستقبلية  اأب��ع��اداً  وحت��م��ل 
والإ�سهام  التناف�سية  تر�سيخ  يف 
امل��ع��ل��م��ني يف دول  ���س��ح��ذ ه��م��م  يف 
اخلليجي،  ال�����ت�����ع�����اون  جم���ل�������س 
اأجيال  اأداة فاعلة يف بناء  ليكونوا 
بهذه  ال���س��ت��ث��م��ار  ع��رب  امل�ستقبل 
ال���ت���ي تزخر  ال����واع����دة  ال���ط���اق���ات 
ب���ه���ا جم��ت��م��ع��ات��ن��ا، وحت����ت����اج اإىل 
اإبرازها والعمل على اإظهار دورها 
امل��ح��وري يف تن�سئة الأج��ي��ال، ويف 
ال��وق��ت ذات���ه ب��ل��ورة اأ���س��ب��اب تطور 
اأدائهم وتكرمي من ي�ستحق ذلك، 

حتى يوا�سلوا خطى الريادة. 
بالرتكيز  اجل���ائ���زة  ت���ف���رد  واأك�����د 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
تن�سيبهم  ط��ري��ق  ع��ن  للمعلمني 
ل��ل��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي تت�سم 
بطابع عاملي لالطالع وال�ستفادة 
التعليمية  املمار�سات  اأف�سل  م��ن 
الدعم  ع���ل���ى  واأث�����ن�����ى  ال���ع���امل���ي���ة. 
ال�سمو  �ساحب  قبل  م��ن  الكبري 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
القائد  نائب  ظبي  اأب��و  عهد  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة، الذي  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ل��ى 
اجلائزة  ت���ط���ور  م�����س��وغ��ات  وف����ر 
التعليم  يف  للنهو�س  و�سموليتها، 
اخلليج  م��ن��ط��ق��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
اأن التعليم  العربي، وهو ما يوؤكد 
وامل��ع��ل��م ي��ت��م��ت��ع��ان ب��اه��ت��م��ام كبري 
ورع���اي���ة دائ��م��ة م��ن ق��ب��ل �سموه، 
تطويرية  قفزات  حتقيق  واأهمية 
م�ستوى  ع��ل��ى  ل��ي�����س  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 
الإم��������ارات ف��ح�����س��ب، واإمن������ا على 
التعاون  جم��ل�����س  دول  م�����س��ت��وى 

اخلليجي.

تدري�س املجموعات ال�سغرية من 
خالل ت�سهيل م�ساركة جمموعات 
والرتكيز  الأن�����س��ط��ة  يف  ال��ط��ل��ب��ة 
البحثية،  امل��ه��ارات  ا�ستخدام  على 
امل�����س��ك��الت لغايات  واأ���س��ال��ي��ب ح��ل 
الَنّ�ِسط  للتعُلم  داعمة  بيئة  تهيئة 

لدى الطلبة.
ال�����س��ي��خ��ة خلود  ����س���ع���ادة  اأك�������دت 
اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
الفنية للجائزة، اأن جائزة حممد 
لأف�����س��ل معلم خليجي،  زاي���د  ب��ن 
على  اأن���ه���ا حت���ر����س  اإىل  اإ����س���اف���ة 
بني  اخل��الق��ة  التناف�سية  ت��ع��زي��ز 
�سفوف املعلمني واإبراز اإجنازاتهم 
وم��واه��ب��ه��م واإب���داع���ات���ه���م، فهي 
مت�سعاً  اأوج�����دت  ذات����ه  ال���وق���ت  يف 
الر�سني  الرتبوي  الفكر  لتمكني 
اأن ياأخذ طريقه اإىل املجتمع  من 
امل���در����س���ي ع����رب ت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات 
وق�����درات واأ���س��ال��ي��ب ال��ت��ع��ل��م لدى 

اأهمية  ي��ع��ك�����س  وه�����ذا  احل���دي���ث���ة، 
الرتبوية  وف��ل�����س��ف��ت��ه��ا  اجل����ائ����زة 
يف مت��ك��ني امل��ع��ل��م وت��ع��زي��ز موقعه 
اأهمية  ع��ل��ى  ورك������زت  ال�����ري�����ادي. 
الرتبوي  هدفها  وعمق  اجل��ائ��زة، 
وال����ذي ان��ب��ث��ق ع��ن روؤي����ة �ساحب 
اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو 
نائب  ظبي  اأب���و  عهد  ويل  نهيان 
امل�سلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
بتحقيق  وج�������ه  ل����ط����امل����ا  ال��������ذي 
اأع��ل��ى م��ع��دلت اجل����ودة يف قطاع 
التعليم، واأ�سبغ عليه من الهتمام 
والرعاية ما جعل التعليم يف دولة 
الإم��ارات من املنظومات املتطورة 
والع�سرية على م�ستوى املنطقة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور حمد 
اأحمد الدرمكي اأمني عام اجلائزة، 
والإب��������داع  ال��ت��م��ي��ز  ت���اأ����س���ي���ل  اإن 
هو  التعليم،  ق��ط��اع  يف  والب��ت��ك��ار 
ر���س��ال��ة وغ��اي��ة ج��ائ��زة حم��م��د بن 

امل��ع��ل��م، وذل����ك م��ن خ���الل توفري 
م��ن��ظ��وم��ة ت��دري��ب��ي��ة م��ع��دة ب�سكل 
تطلعات  ي����خ����دم  مب����ا  م�����درو������س 
تقدم  وينه�س مب�سارات  اجلائزة، 
املختلفة،  ال�����س��ع��د  ع���ل���ى  امل���ع���ل���م 
التعليمي  اأف��ق��ه  ت��و���س��ي��ع  ب��ج��ان��ب 
ودف���ع���ه ن��ح��و م��زي��د م���ن الب����داع 
والب����ت����ك����ار م����ن خ�����الل اإحل���اق���ه 
متخ�س�سة  ت���دري���ب���ي���ة  ب��������دورات 
العاملية،  اخل���ربة  ب��ي��وت  اأرق����ى  يف 
الإمكانات  ت��وظ��ي��ف  ع���ن  ف�����س��اًل 

لهذه الغاية.
الربنامج  اإن  ���س��ع��ادت��ه��ا،  وق���ال���ت 
التدريبي الذي خ�سع له املعلمون، 
اآت����ى ن��ت��ائ��ج اإي��ج��اب��ي��ة، وع����زز من 
ح�سور املعلم كعن�سر بًناء، يتطلع 
والوظيفية،  الذاتية  التنمية  اإىل 
ملماً  يكون  اأن  يف  رغباته  وي�سبع 
اأ�ساليب التدري�س  اأعمق يف  ب�سكل 
التعليمية  وامل����ه����ارات  امل��ع��ا���س��رة 

زايد لأف�سل معلم خليجي، وهي 
للمعلم  ارتكاز  حجر  ت�سكل  اليوم 
والإجن����از،  التقدير  ع��ن  ال��ب��اح��ث 
دور  م��ن  تعزز  من�سة  اأي�ساً  وه��ي 
وت�سرت�سد  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل���ع���ل���م 
هذه  بتحقيق  الكفيلة  ب�����الأدوات 
الر�سالة النبيلة ال�ساعية اإىل بناء 
ُج���در ت��ط��ور امل��ع��ل��م ورف���ع مكانته 
وجعل ال�ساحة التعليمية م�سماراً 
املمار�سات  ب���ن���اء  ن��ح��و  ل��ل��ت�����س��اب��ق 
الهادفة  التعليمية  وال�����س��ي��ا���س��ات 
املعلم  ط��اق��ات  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  اإىل 
يف  ملمو�س  واق��ع  اإىل  وترجمتها 
امل���ي���دان ال���رتب���وي حم��ل��ي��اً، وعلى 

م�ستوى املنطقة.
جائزة  اأن  ال���درم���ك���ي،  واأو�����س����ح 
حم��م��د ب���ن زاي����د لأف�����س��ل معلم 
ومعايري  خ��ط��وات  تتبع  خليجي، 
نه�سة  اإر�����س����اء  يف  ت�����س��ه��م  ع��امل��ي��ة 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اأ���س��ا���س��ه��ا امل��ع��ل��م ال���ذي 
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اأخبـار الإمـارات
�سيف بن زايد يقدم واجب العزاء يف 

ال�سهيدين علي الظنحاين و�سيف الطنيجي
•• الفجرية - وام:

قدم الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية اليوم 
ع�سكرية  اآليات  ت�سادم  حادث  نتيجة  ا�ست�سهدوا  الذين  الأبطال  الوطن  �سهداء  يف  العزاء  واجب 

اأثناء اأدائهم واجبهم الوطني يف اأر�س العمليات.
�ساوي  و�سيف  الظنحاين  اأح��م��د  ع��ب��داهلل  علي  البطلني  با�ست�سهاد  ال��ع��زاء  واج��ب  �سموه  ق��دم  و 
الطنيجي - خالل زيارته اأم�س جمل�سي العزاء يف دبا الفجرية و منطقة احلنية باإمارة الفجرية 
اأن  القدير  العلي  اهلل  ال�سهيدين..داعيا  ل��ذوي  موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  خال�س  عن  واأع���رب   -
واأن  ف�سيح جناته  ي�سكنهما  واأن  والأب��رار  ال�سهداء  ينزلهما منازل  واأن  بوا�سع رحمته  يتغمدهما 

يلهم ذويهما ال�سرب وال�سلوان.

حامد بن زايد يقدم واجب العزاء يف ال�سهيد �سيف �ساوي الطنيجيحامد بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيدين نا�سر الكعبي و�سعيد املن�سوري 

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو

•• العني-وام:

اآل   قدم �سمو ال�سيخ حامد بن زايد 
نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي 
ال�سهيدين  لأ���س��رت��ي  ال��ع��زاء  واج���ب 
و�سعيد  الكعبي  حمد  حممد  نا�سر 
اللذين  امل���ن�������س���وري  را�����س����د  اأح����م����د 
واجبهما  اأدائ��ه��م��ا  اأث���ن���اء  ا�ست�سهدا 
الوطني. واأعرب �سموه خالل زيارته 
مبنطقتي  ال���ع���زاء  جم��ل�����س��ي  ال���ي���وم 
عن  العني  مبدينة  وم��ن��ازف  الفوعة 
موا�ساته  و����س���ادق  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س 
العلي  اهلل  داع��ي��ا  ال�سهيدين،  ل��ذوي 
بوا�سع رحمته  يتغمدهما  اأن  القدير 
واأن ينزلهما منازل ال�سهداء والأبرار 
واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته واأن يلهم 

ذويهما ال�سرب وال�سلوان.

•• الفجرية -وام:

زايد  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل 
لأ�سرة  ال����ع����زاء  واج�����ب  اأب���وظ���ب���ي 
الطنيجي  ���س��اوي  �سيف  ال�سهيد 
واجبه  اأدائ��ه  اأثناء  ا�ست�سهد  ال��ذي 
خالل   - �سموه  واأع���رب   . الوطني 
زي�����ارت�����ه اأم���������س جم���ل�������س ال����ع����زاء 
الفجرية  ب��اإم��ارة  احلنية  مبنطقة 
- ع����ن خ���ال�������س ت���ع���ازي���ه و����س���ادق 
داعيا اهلل  ال�سهيد  موا�ساته لذوي 
بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي 
ال�سهداء  واأن ينزله منازل  رحمته 
ف�سيح جناته  ي�سكنه  واأن  والأب��رار 

واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• اأبوظبي-وام:

قدم معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
واجب  ال��ت�����س��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
زايد  ال�سهيدين  اأ�سرتي  اإىل  العزاء 
اللذين  بن عمرو  و�سالح  العامري 
واجبهما  اأدائ��ه��م��ا  اأث��ن��اء  ا�ست�سهدا 
- خالل  معاليه  واأع����رب  ال��وط��ن��ي. 
زي�����ارت�����ه اأم���������س جم��ل�����س��ي ال����ع����زاء 
مبنطقة بني يا�س يف اأبوظبي - عن 
موا�ساته  و���س��ادق  ت��ع��ازي��ه  خ��ال�����س 
ل������ذوي ال�����س��ه��ي��دي��ن ..داع�����ي�����ا اهلل 
بوا�سع  يتغمدهما  اأن  القدير  العلي 
رحمته واأن ينزلهما منازل ال�سهداء 
والأبرار واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته 
واأن يلهم ذويهما ال�سرب وال�سلوان.

عمر بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو

حممد بن حمد بن طحنون يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو

نائب رئي�س الأركان يقدم واجب العزاء لأ�سرة ال�سهيد علي الظنحاين

•• اأبوظبي- وام:

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عمر  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
اآل نهيان  اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان  جم��ل�����س 
لالأعمال اخلريية والإن�سانية واجب العزاء اإىل اأ�سرتي 
اللذين  عمرو  ب��ن  �سالح  و  ال��ع��ام��ري  زاي��د  ال�سهيدين 

ا�ست�سهدا اأثناء اأدائهما واجبهما الوطني.
العزاء  اأم�����س جمل�سي  زي��ارت��ه  �سموه - خ��الل  اأع���رب  و 

و  تعازيه  خال�س  عن   - اأبوظبي  يف  يا�س  بني  مبنطقة 
العلي  اهلل  داعيا   .. ال�سهيدين  ل��ذوي  موا�ساته  �سادق 
القدير اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته و اأن ينزلهما منازل 
ال�سهداء والأبرار و اأن ي�سكنهما ف�سيح جناته و اأن يلهم 

ذويهما ال�سرب وال�سلوان.
و قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه عدد من الوزراء و 
امل�سوؤولني و �سباط القوات امل�سلحة و جموع املواطنني 

واملقيمني.

•• اأبوظبي -وام:

قدم ال�سيخ حممد بن حمد بن طحنون اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للمطارات واجب العزاء اإىل 
اأ�سرتي ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو اللذين 

ا�ست�سهدا اأثناء اأدائهما واجبهما الوطني.

 - نهيان  اآل  بن طحنون  بن حمد  ال�سيخ حممد  واأع���رب 
يا�س  بني  مبنطقة  ال��ع��زاء  جمل�سي  ام�س  زي��ارت��ه  خ��الل 
اأبوظبي - عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لذوي  يف 
ال�سهيدين .. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما بوا�سع 
رحمته واأن ينزلهما منازل ال�سهداء والأبرار واأن ي�سكنهما 

ف�سيح جناته واأن يلهم ذويهما ال�سرب وال�سلوان.

•• دبا الفجرية- وام:

قدم �سعادة الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن 
املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات امل�سلحة يرافقه عدد 
من كبار ال�سباط واجب العزاء اإىل اأ�سرة ال�سهيد الوكيل 
اأثناء  ا�ست�سهد  ال��ذي  الظنحاين  اأحمد  عبداهلل  علي  اأول 

امل��زروع��ي - خ��الل زيارته  اأدائ��ه واجبه الوطني. واأع��رب 
“ - عن  الفجرية  دب��ا  “مدينة  ال��ع��زاء يف  اأم�����س جمل�س 
داعيا   .. ال�سهيد  ل��ذوي  موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�س 
ينزله  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل 
واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  والأب���رار  ال�سهداء  منازل 

يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

�سرور بن حممد يقدم واجب العزاء لذوي 
ال�سهيدين نا�سر الكعبي و�سعيد املن�سوري

•• العني-وام:

قدم �سمو ال�سيخ �سرور بن حممد اآل نهيان واجب العزاء لأ�سرتي ال�سهيدين 
نا�سر حممد حمد الكعبي و �سعيد اأحمد را�سد املن�سوري اللذين ا�ست�سهدا 

اأثناء اأدائهما واجبهما الوطني.
الفوعة  ال��ع��زاء مبنطقتي  اأم�����س جمل�سي  زي��ارت��ه  اأع���رب �سموه - خ��الل  و 
ت��ع��ازي��ه و���س��ادق م��وا���س��ات��ه لذوي  ال��ع��ني - ع��ن خال�س  و م��ن��ازف مبدينة 
واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمدهما  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا   .. ال�سهيدين 
يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنهما  واأن  والأب���رار  ال�سهداء  منازل  ينزلهما 

ذويهما ال�سرب و ال�سلوان.

وزير ال�سوؤون البحرية الإندوني�سي يعزي ذوي 
ال�سهيدين زايد العامري و�سالح بن عمرو

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سوؤون  ب��ان��دج��اي��ت��ان وزي���ر تن�سيق  ب��ي��ن��زار  ل��وه��وت  ق���دم م��ع��ايل اجل����رال 
زايد  ال�سهيدين  لأ�سرتي  ال��ع��زاء  واج��ب  اإندوني�سيا  جمهورية  يف  البحرية 
العامري و �سالح بن عمرو اللذين ا�ست�سهدا اأثناء اأدائهما واجبهما الوطني. 
و اأعرب الوزير الإندوني�سي - خالل زيارته ام�س جمل�سي عزاء ال�سهيدين 
فار�س  فرج  �سهيل بن حممد  يرافقه معايل  اأبوظبي  يا�س يف  بني  مبنطقة 
موا�ساته  �سادق  و  تعازيه  خال�س  عن   - وال�سناعة  الطاقة  وزي��ر  امل��زروع��ي 
اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته و  لذوي ال�سهيدين .. داعيا اهلل العلي القدير 
اأن ينزلهما منازل ال�سهداء و الأبرار و اأن ي�سكنهما ف�سيح جناته و اأن يلهم 

ذويهما ال�سرب و ال�سلوان.

مدير عام هيئة التاأمني,,,
6 ل�سنة 2007 م يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اعماله وتعديالته ولئحته التنفيذية. رقم  الحتادي  القانون  على  الطالع  • بعد 

6 ل�سنة 2010 م ب�ساأن نظام خرباء الك�سف وتقدير الأ�سرار رقم  التاأمني  هيئة  اإدارة  جمل�س  قرار  • وعلى 
الأ�سرار. وتقدير  لك�سف  كالي�س  �سرتمي  �سركة  طلب  على  • وبناء 

املخت�سة. ال�سلطة  على   - والتنفيذ  املتابعة  ق�سم   - القانونية  الإدارة  عر�سته  ما  على  • وبناء 
قرر مايلي:

املادة االأوىل
اإلغاء ترخي�س و�سطب قيد خبري الك�سف توما�س فيتز باتريك من �سجل خرباء الك�سف وتقدير الأ�سرار لدى الهيئة وبناء على طلب 

ال�سركة نظرا لوفاة اخلبري ووفقا لالإجراءات املحددة يف قرار رقم 6 ل�سنة 2010 ب�ساأن نظام خرباء الك�سف وتقدير الأ�سرار.
املادة الثانية

على جميع اجلهات املعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخ�سه ، ويعمل به من تاريخ �سدوره.
اإبراهيم عبيد الزعابي
املدير العام

�سدر عنا بتاريخ:2019/8/26م

قرار رقم 108 ل�سنة 2019 م
ب�ساأن اإلغاء ترخي�ض و�سطب قيد خبري الفرد توما�ض فيتز باتريك
قيد رقم 175 من �سجل خرباء الك�سف وتقدير االأ�سرار لدى الهيئة

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/6755 (

  املنذره : �سركه احليل اأوريك�س للتمويل �س.م.خ

املنذر اإليها :  الطريق ال�سابع للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س.ذ.م.م .
تنذر املنذره املنذر اإليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة )1،660.640.00( درهم نتيجة الإخالل ب�سداد الأق�ساط 
لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  واإل  الن�سر  تاريخ  من  اأ�سبوع  خالل  وذل��ك  ال�سيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�سهرية 
 MERCEDES (من نوع )الإجراءات التنفيذية على ال�سيارات: 1 -ال�سياره رقم )47645/ نقل عام/ دبي
-ال�سياره رقم )47643/ نقل عام/   2  ، اأبي�س(     لون   _  2017 (_)موديل  ACTROS_قاطرة 
 3  ، اأب��ي�����س(     ل��ون   _ 2017 MERCEDES ACTROS_قاطرة (_)م��ودي��ل  ن���وع)  دب���ي( م��ن 
-ال�سياره رقم )47641/ نقل عام/ دبي( من نوع) MERCEDES ACTROS_قاطرة (_)موديل 
 MERCEDES ن��وع)  4 -ال�سياره رق��م )47640/ نقل ع��ام/ دب��ي( م��ن   ، اأب��ي�����س(     ل��ون   _  2017
مقطورة/   /53655( رقم  -ال�سياره   5  ، اأبي�س(  لون   _  2017 (_)م��ودي��ل  ACTROS_قاطرة 
 6  ، اأبي�س(  ل��ون   _  2018 (_)م��ودي��ل  ن�ساف  TRAILER LOCAL_مقطورات  ن��وع)  من  دب��ي( 
ن�ساف(_ مقطورات   _TRAILER LOCAL(نوع من  دب��ي(   / مقطورة   /53661( رقم  -ال�سياره 

 TRAILER(نوع من  مقطورة/دبي(   /53676( رق��م  -ال�سياره   7  ، اأبي�س(  ل��ون   _  2018 )م��ودي��ل 
LOCAL_ مقطورات  ن�ساف(_)موديل 2018 _ لون اأبي�س( ، 8 -ال�سياره رقم )53667/ مقطورة/ 
دبي( من نوع)TRAILER LOCAL _ مقطورات  ن�ساف(_)موديل 2018 _لون اأبي�س( -  واملمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات.. تركيز على تعزيز اخلدمات والغاية اإ�سعاد املتعاملني

•• اأبوظبي-وام:

اتخذت دولة الإمارات العربية املتحدة منذ مار�س 2011 قرارا باعتماد 
جمهور املتعاملني يف امليدان كمرجعية عليا للحكم على جودة اخلدمات 
تقدمي  على  امل�سرفة  الوظيفية  الكوادر  كفاءة جميع  وتقييم  احلكومية 
هذه اخلدمات، وذلك مع اإطالقها برنامج الإمارات للخدمة احلكومية 

املتميزة.
ومنذ ذلك التاريخ، مل يتوان �سانع القرار يف دولة الإمارات عن اإعالن 
بل  املق�سرين  حما�سبة  على  والعمل  امل��الأ  على  التقييمات  تلك  نتائج 
نف�سه  ال��وق��ت  ويف  م��ن مهامهم،  واإعفائهم  ال��ع��ام  امل�سهد  ع��ن  واإب��ع��اده��م 
حر�س على تكرمي ومكافاأة املتميزين وحتفيزهم على م�ساركة جتاربهم 

الناجحة مع بقية اأقرانهم يف املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية.
واأ�سهمت ال�سفافية التي اعتمدتها دولة الإمارات يف اإعالن نتائج قيا�س 
جودة اخلدمات احلكومية يف حتقيق قفزات نوعية يف العمل احلكومي، 
املجال،  ه��ذا  يف  العاملية  التناف�سية  تقارير  تتبواأ  الإم����ارات  باتت  حيث 
 2021 اأدن��ى من حتقيق روؤي��ة الإم��ارات  اأو  وها هي اليوم قاب قو�سني 

وم�ستهدفات اأجندتها الوطنية.
فقد  املتميزة”،  احلكومية  للخدمة  الإم����ارات  “برنامج  اإىل  وب��ال��ع��ودة 
م�سروع  وخ�سو�سا  عنه  املنبثقة  واملبادرات  الربنامج  خمرجات  اأ�سهمت 
حتقيق  مرحلة  من  احلكومية  اخل��دم��ات  نقل  يف  ال�سري”  “املت�سوق 
متطلبات اجلمهور اإىل مرحلة اإ�سعادهم. ولعب “املت�سوق ال�سري” منذ 
العمالء، من خالل  دفع عجلة حت�سني خدمة  يف  اأ�سا�سياً  دوراً  اإطالقه 

قيا�س جودة خدمتهم داخل املوؤ�س�سات من وجهة نظر وجتربة العمالء 
الذين  الأ���س��خ��ا���س  م��ن  الآلف  ع�سرات  امل�����س��روع  ي�سم  حيث  اأنف�سهم، 

يتبعون رئا�سة جمل�س الوزراء، وعدد من الأجهزة الحتادية الأخرى.
اأداء اجلهات احلكومية،  ويتم ا�ستثمار نتائج املت�سوق ال�سري يف حت�سني 
اأولوية  باعتبارها  املتعاملني  تتمحور حول خدمة  ثقافة  وبناء  وتر�سيخ 
لدى احلكومة، ويتمثل عمل املت�سوق ال�سري مبراقبة ومتابعة والطالع 
باإجراءات  املتعاملني، ومدى معرفتهم  املوظفني مع  تعامل  على كيفية 
ومتطلبات اخلدمات املقدمة من جهة عملهم، والتعرف اإىل مدى و�سوح 
الرتكيز  ويتم  اخلدمة،  على  للح�سول  والإج���راءات  املتطلبات  وب�ساطة 

على املوظفني لكونهم نقطة الو�سل بني اجلهة واملتعامل.
الإمارات  دول��ة  حكومة  ال�سري” اأطلقت  “املت�سوق  م�سروع  جانب  واإىل 

عرب “برنامج الإمارات للخدمة احلكومية املتميزة” 6 مبادرات اأخرى 
كان لها بالغ الأثر يف حت�سني جودة اخلدمات املقدمة جلمهور املتعاملني 
يف اجلهات واملوؤ�س�سات احلكومية ويف طليعتها “النظام العاملي لت�سنيف 
النجوم” الذي ي�سنف املراكز احلكومية من جنمتني اإىل �سبع جنوم بناء 
على نتيجة التقييم ولإعادة �سياغة مفهوم تقدمي اخلدمات يف اجلهات 

الحتادية.
بدوره يعترب “موؤ�سر ال�سعادة” اأحد اأبرز الأنظمة الذكية للقيا�س الفوري 
مل�ستوى �سعادة املتعاملني عن اخلدمات احلكومية الحتادية املقدمة يف 
املوؤ�سر نتائج حية  الإم��ارات، حيث يوفر  املتعاملني بدولة  مراكز �سعادة 
للم�سوؤولني والقيادة العليا، خا�سة اأن اإجابة املتعامل على اأ�سئلة املوؤ�سر 

ت�ستغرق من 15-30 ثانية فقط.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري الدامناركويل عهد عجمان ي�ستقبل قن�سل عام باك�ستان
•• عجمان-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
النعيمي ويل عهد عجمان  حميد 
�سعادة  اأم���������س  احل����اك����م  ب����دي����وان 
العام  القن�سل  علي  اأجم��د  اأح��م��د 
لل�سالم  ق���دم  ال����ذي  ال��ب��اك�����س��ت��اين 

على �سموه.
ع��ه��د عجمان  ���س��م��و ويل  رح���ب  و 
الباك�ستاين  ال����ع����ام  ب��ال��ق��ن�����س��ل 
.. م��ت��م��ن��ي��ا ل���ه ط��ي��ب الإق����ام����ة و 
التعاون  اأوا�سر  التوفيق يف تعزيز 
امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني 

على خمتلف امل�ستويات.
ا�ستعرا�س   .. اللقاء  خ��الل  ج��رى 
القائمة  الثنائية  التعاون  عالقات 
الأحاديث  ت��ب��ادل  و  اجلانبني  ب��ني 
الودية التي من �ساأنها تعزيز تلك 
املجالت  العديد من  العالقات يف 

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان - مبكتبه 
���س��ع��ادة فرانز   - دي����وان احل��اك��م  يف 
مملكة  �سفري  �سكولدملني  م��اي��ك��ل 
ال��دمن��ارك ال��ذي ق��دم لل�سالم على 
عمله  مهام  ت�سلمه  مبنا�سبة  �سموه 
لدى الدولة. ورحب �سموه بال�سفري 
الدمناركي متمنيا له طيب الإقامة 
وال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف م��ه��ام عمله 
امل�سوؤولني  �سيجد من  اأنه  .. موؤكدا 
واأ����س���اد  م���ه���ام���ه.  لأداء  ت���ع���اون  ك���ل 
الدبلوما�سية  البعثة  ب���دور  ���س��م��وه 
الدمناركية يف تطور تلك العالقات 
املجالت  يف  توطيدها  على  والعمل 
ك����اف����ة وت����ع����زي����ز اآل�����ي�����ات ال���ت���ع���اون 
وال�������س���راك���ة ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
اجلانبان  وب���ح���ث  وال�������دامن�������ارك. 

م�سلحة  فيه  مل��ا  توطيدها  و�سبل 
ال�سعبني ال�سديقني.

واأعرب القن�سل العام الباك�ستاين 
عهد  ويل  �سمو  بلقاء  �سعادته  عن 
وعمق  مبكانة  م�سيدا   .. عجمان 

ت�سهده  ومب��ا  الثنائية  ال��ع��الق��ات 
وعجمان  ع��ام��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
خ��ا���س��ة م���ن ن��ه�����س��ة ح�����س��اري��ة يف 

امليادين كافة.
عبدالعزيز  ال�سيخ  ال��ل��ق��اء  ح�سر 

دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  ب��ن 
عجمان  يف  ال�����س��ي��اح��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
النعيمي  ي��و���س��ف حم��م��د  و���س��ع��ادة 
وال�سيافة  الت�سريفات  عام  مدير 

وعدد من كبار امل�سوؤولني.

التعاون  ع����الق����ات  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
الثنائي القائمة بني البلدين و�سبل 
ال�سعبني  م�سلحة  فيه  ملا  تطويرها 
ال�سفري  �سعادة  واأث��ن��ى  ال�سديقني. 
امل�سرتك  التعاون  على  الدامناركي 

املختلفة  امل��ج��الت  يف  البلدين  ب��ني 
احل�ساري  ب���ال���ت���ط���ور  م�������س���ي���داً   ..
ال��ذي ت�سهده دول��ة الإم���ارات عامة 

وعجمان خا�سة يف امليادين كافة.
عبدالعزيز  ال�سيخ   .. اللقاء  ح�سر 

ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ���رة 
يو�سف  و�سعادة  ال�سياحية  التنمية 
حم�����م�����د ال����ن����ع����ي����م����ي م������دي������ر ع�����ام 
من  وع���دد  وال�����س��ي��اف��ة  الت�سريفات 

كبار امل�سوؤولني.

تفقد ال�سوؤون القانونية

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يعتمد مبادرة الإ�سناد القانوين

اإحدى املبادرات املجتمعية لـ »فريق همة« 

بلدية مدينة اأبوظبي تخ�س�س موقفًا لأ�سحاب الهمم وكبار املواطنني لإجناز معامالتهم دون احلاجة اإىل دخولهم مبنى البلدية

•• راأ�ص اخليمة. .الفجر 

ت��ف��ق��د  ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن 
�سرطة  قائد عام  النعيمي  علوان 
ال�سوؤون  ق�����س��م  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
اخليمة،  راأ�س  ب�سرطة  القانونية 
التفقدية،  اجلولة  خ��الل  رافقه 
ع��ب��د اهلل  م����روان  العقيد  ���س��ع��ادة 
ج���ك���ة م���دي���ر م��ك��ت��ب ق���ائ���د عام 
وامل�ست�سار  اخليمة،  راأ���س  �سرطة 
وم�ست�سار  خبري  ال�سفريي  �سيف 

ال�سرطي،  ب��ال��ع��م��ل  امل���رت���ب���ط���ة 
ف�ساًل ع��ن ط��رح م��ب��ادرة جتويد 
ملاأموري  اجل��زائ��ي��ة  الإج��������راءات 

ال�سبط الق�سائي.
ويف ختام اجلولة التفقدية بق�سم 
�سعادة  وج��ه  القانونية،  ال�سوؤون 
راأ����س اخليمة،  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د 
املحاكمات  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  اإىل 
نظام  وت��ف��ع��ي��ل  الإل����ك����رتون����ي����ة، 
للمخالفات  ُب��ع��د  ع��ن  املحاكمات 
�سعادته  ث��م��ن  ك��م��ا  ال��ب�����س��ي��ط��ة، 

ق�سم  رئي�س  احل��ر���س  علي  ذي���اب 
ب�سرطة  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���������س����وؤون 
ال��ق�سم،  وف�����ريق  اخليمة،  راأ���س 
ال����ذي����ن ا���س��ت��ع��ر���س��وا امل����ب����ادرات 
الأداء  وموؤ�سرات  الإ�سرتاتيجية، 
اأهم  مناق�سة  مت  كما  الق�سم،  يف 
احللول  اأف�سل  وط��رح  امل��ع��وق��ات، 
والتطوير  ال��ت��ح�����س��ني  وخ���ط���ط 

ملعاجلة التحديات.
اعتماد  ال��زي��ارة،  خ��الل  حيث مت 
مبادرة  على  العام  القائد  �سعادة 

وال�سرتاتيجي  املوؤ�س�سي  الأداء 
واأع�ساء  اخليمة،  راأ����س  ب�سرطة 
لالطالع  وذلك  التفتي�س،  فريق 
العمل  اإج��������������راءات  ����س���ري  ع���ل���ى 
املبادرات  من  املقدمة  واخلدمات 
التطويرية  القانونية  والأبحاث 
والتحديث  ال��ق��ان��وين،  ال�ساأن  يف 

وفق معايري اجلودة والتميز.
اللواء  ا���س��ت��ق��ب��ال   ك����ان يف  ح��ي��ث 
ع����ل����ي ب������ن ع������ل������وان ال���ن���ع���ي���م���ي، 
وال������وف������د امل������راف������ق ل������ه، امل���ق���دم 

ت�ستهدف  التي  القانوين  الإ�سناد 
توفري الدعم القانوين للوحدات 
والإدارات ال�سرطية ب�سرطة راأ�س 
الإجراءات  تطوير  عرب  اخليمة، 
وامل����ه����ام ال��ق��ان��ون��ي��ة داخ�����ل هذه 
الوحدات والإدارات ال�سرطية، كما 
مت ا�ستعرا�س ومناق�سة املو�سوعة 
التي  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
منظومة  ا���س��ت��ح��داث  ت�����س��ت��ه��دف 
على  وجتيب  حتتوي  اإلكرتونية 
القانونية  ال�ستف�سارات  جميع 

•• اأبوظبي-الفجر:

اإطالقه مبادرة  اأبوظبي عن  بلدية مدينة  �سباب همة” يف  “ فريق  اأعلن 
املواطنني”  الهمم وكبار  اأ�سحاب  “موقف  جمتمعية متميزة حتت عنوان 
والتي ت�ستهدف هذه الفئة الجتماعية الغالية، حيث مت تخ�سي�س موقف 
اأمام بوابة رقم )1( الواقع على �سارع ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان يف 

املبنى الرئي�س.
 وت��ق��دم ه��ذه اخل��دم��ات ع��رب التوا�سل امل��رئ��ي وال�سوتي م��ن خ��الل قاعة 
املتعاملني دون  املوجودة يف قاعة خدمة  املتعاملني  واإ�سعاد  املواطنني  كبار 
اإىل دخول املبنى. وياأتي اإطالق هذه املبادرة ر�سميا بالتزامن مع  احلاجة 
�سبتمرب   23 الإ�سارة والذي ي�سادف  للغة  الدويل  باليوم  البلدية  احتفاء 
2019. ويدعو فريق �سباب همة اأ�سحاب الهمم وكبار املواطنني الراغبني 
البوابة رقم )1( واتباع  اأهمية الدخول عرب  اإىل  بال�ستفادة من اخلدمة 
اللوحات الإر�سادية والتعليمات املوجودة وتتبع )امل�سار الأزرق( املر�سوم على 

املدخل الرئي�سي للو�سول اإىل املوقف امل�ستهدف.  

والنجاح  بالتوفيق  لهم  ومتنياته 
يف م�سريتهم الدرا�سية.

قائاًل:  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ك��ل��م��ت��ه  م��وج��ه��اً 
“بناتي واأبنائي طلبة فرع الذيد .. 
مع تزايد القبول يف فرع اجلامعة 
���س��ي�����س��ب��ح هذا  ال����ذي����د  مب���دي���ن���ة 

ال�����س��ارق��ة حت��ي��ات ���س��اح��ب ال�سمو 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
-حفظه اهلل تعاىل ورعاه- للطلبة 
مبنا�سبة العام الأكادميي اجلديد 

•• ال�صارقة-الفجر:

�سعادة  وب���ح�������س���ور  رع����اي����ة  حت����ت 
الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جمول 
ال�سارقة،  جامعة  مدير  النعيمي 
نظم فرع جامعة ال�سارقة بالذيد 
اجلدد  لطلبته  الإر����س���ادي  اللقاء 
-2019 الأك��������ادمي��������ي  ل����ل����ع����ام 
الأ�����س����ت����اذ  ب���ح�������س���ور   ،2020
م�ساعد  �سرحان  ع��دن��ان  ال��دك��ت��ور 
م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون الأف����رع، 
الدكتور حممود دراب�سة  والأ�ستاذ 
والدكتورة  الطالب،  �سوؤون  عميد 
�سوؤون  عميدة  الرحومي  �سالمة 
الطالبات، والدكتور �سالح حممد 
مدير  م�ساعد  نائب  اللهيبي  زكي 
اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون الأف�����رع - فرع 
الكليات  عمداء  من  وع��دد  الذيد، 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ت��ني  واأع�������س���اء 
والإدارية، وطلبة جامعة ال�سارقة 

فرع الذيد.
األقاها  ال��ت��ي  كلمته  م�ستهل  ويف 
خ�����الل ال���ل���ق���اء الإر�������س������ادي نقل 
���س��ع��ادة الأ����س���ت���اذ ال��دك��ت��ور حميد 
م���دي���ر جامعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 

وت���ط���وي���ر  امل���ج���ت���م���ع  ت���ن���م���ي���ة  يف 
�سنلبي جميع  و  الإم��ارة والدولة. 
اإح���ت���ي���اج���ات���ك���م و����س���ن���ك���ون دائ���م���اً 
ع���ل���ى جميع  ل���ل���رد  م���ت���واج���دي���ن 
ا�ستف�ساراتكم.«  كما قدم الدكتور 
اللهيبي  زك������ي  حم���م���د  ����س���ال���ح 
اجلامعة  م���دي���ر  م�����س��اع��د  ن���ائ���ب 
لبع�س  ع��ر���س��ا  الأف������رع  ل�������س���وؤون 
القبول  لإدارت�������ي  الإح�������س���ائ���ي���ات 
الفرع  اف���ت���ت���اح  م��ن��ذ  وال��ت�����س��ج��ي��ل 
الطلبة،  اأع���داد  ازدي���اد  م�ستعر�سا 
بحيث اإ�ستطاع الفرع خالل عامه 
جديدة  كوكبة  ا�ستقبال  اخلام�س 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  م��ن 
متزايدة  واأع���داد  عالية،  بكفاءات 
التخ�س�سات  يف  ال���ط���ل���ب���ة  م����ن 
الفرع  ك���ل���ي���ات  ���س��م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ي�����س��اح��ب ذل���ك تفعيل  اخل��م�����س��ة، 
للطلبة  الج��ت��م��اع  علم  تخ�س�س 
وطرح برنامج ماج�ستري الآداب يف 
التاريخ واحل�سارة الإ�سالمية. ثم 
مت بعد ذلك عر�سا لفيلم تعريفي 
عن اخلدمات التي تقدمها جامعة 
بيئة  لتوفري  الذيد  فرع  ال�سارقة 

تعليمية متميزة.

جامعة  تعاىل  اهلل  مب�سيئة  الفرع 
و�ستتمكنون  ذات��ه��ا،  بحد  م�ستقلة 
ون�ساطكم  واجتهادكم  بجهودكم 
اجلامعة  ه��ذه  تاأ�سي�س  تعزيز  من 
اأن  امل�ستقبل.” موكداً  واإدارتها يف 
ج��ام��ع��ة ال�����س��ارق��ة ت��ع��د م��ن اأقوى 
العربية  ثالث جامعات بالإمارات 
العاملي  الت�سنيف  ح�سب  املتحدة 
ل��ل��ج��ام��ع��ات وه���ي م�����س��روع وطني 
دعم  بف�سل  وذل��ك  تنموي  قومي 
ال�سمو  ���س��اح��ب  رئي�سها  ورع��اي��ة 
اأنها  اإىل  م�سريا  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م 
تطرح الآن 107 برنامج اأكادميي 
يف خمتلف التخ�س�سات، و�ستطرح 
تخ�س�سات جديدة يف الفرع بحيث 
تتناغم هذه الربامج مع متطلبات 

تنمية املنطقة. 
واأ����س���اف م��دي��ر اجل��ام��ع��ة قائال: 
اجلامعة  يف  الأوىل  �سنتكم  “هذه 
و�ستجدون بيئة اجلامعة خمتلفة 
مت���ام���اً ع���ن ب��ي��ئ��ة امل���در����س���ة، حيث 
�ستبذلون اجلهد لتحقيق التناغم 
التعليم  يف  اخل�����ا������س  ال����ث����ق����ايف 
والتعلم، ومزاولة البحث العلمي، 
للم�ساهمة  الال�سفية  والأن�سطة 

الأوام����ر  بتطبيق  الل���ت���زام  ن��ح��و 
ب�سرورة  م��وج��ه��اً  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 

املتميزة  الق�سم  م��وظ��ف��ي  ج��ه��ود 
يف دعم الأمن وحتفيز املنت�سبني 

الأداء  يف  وال����س���ت���م���رار  امل��ت��اب��ع��ة 
بكفاءة و�سفافية.

يبداأ عامه االأكادميي اخلام�ض2020-2019:

فرع جامعة ال�سارقة بالذيد يعقد اللقاء الإر�سادي لطلبته اجلدد 

خالل اللقاء ال�سنوي لكليتي الطب وطب االأ�سنان بجامعة ال�سارقة

الطلبة اجلدد يرتدون »الثوب الأبي�س«
•• ال�صارقة-الفجر:

حتت رعاية الأ�ستاذ الدكتور حميد 
م���دي���ر جامعة  ال��ن��ع��ي��م��ي  جم����ول 
ال�������س���ارق���ة، ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ت��ي الطب 
اللقاء  باجلامعة،  الأ���س��ن��ان  وط��ب 
ال�سنوي بعنوان “الثوب الأبي�س” 
ال���ذي���ن  الأوىل  ال�������س���ن���ة  ل��ط��ل��ب��ة 
حيث  التاأ�سي�سية  املرحلة  اجتازوا 
161طالباً  بلغ عددهم هذا العام 
وطالبة مت التحاقهم بكلية الطب، 
بكلية  امللتحقني  ع��دد  بلغ  حني  يف 

طب الأ�سنان 118 طالبا وطالبة. 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  بح�سور  وذل���ك 
قتيبة حميد نائب مدير اجلامعة 
والعلوم  الطبية  الكليات  ل�����س��وؤون 
الطب،  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د  ال�����س��ح��ي��ة 
والأ�����س����ت����اذ ال���دك���ت���ور ه���ي���ني جنو 
وروؤ�ساء  الأ�سنان،  طب  كلية  عميد 
واأع�ساء  الأك����ادمي����ي����ة،  الأق�������س���ام 
والتدري�سية،  الإداري�����ة  الهيئتني 

واأولياء اأمور الطلبة.
الأ�ستاذ  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  ويف 
بهذه  ح���م���ي���د  ق���ت���ي���ب���ة  ال����دك����ت����ور 

واأولياء  بال�سيوف  رحب  املنا�سبة، 
اأمور الطلبة وقدم ال�سكر اإىل اإدارة 
اجل��ام��ع��ة حل��ر���س��ه��ا ع��ل��ى توفري 
اأجل  من  الالزمة  الإمكانات  كافة 
على  وت�سجيعهم  طلبتها،  اإع����داد 
على  واحل�سول  الدرا�سي  التفوق 
اأع���ل���ى ال�����س��ه��ادات ال��ع��ل��م��ي��ة وعلى 
الالزمة  الدرا�سية  املقاعد  توفري 
الطلبة  واأ����س���اف خم��اط��ب��اً  ل��ه��م. 
“اأنتم يف بداية الطريق لت�سبحوا 
اأط���ب���اء م��ت��م��ي��زي��ن وم��ه��م��ت��ك��م هي 
امل�ساهمة يف خدمة هذا املجتمع”، 
مبراكز  م���زودة  اجلامعة  اأن  واأك���د 
وت�سم  متميزة  وت��دري��ب��ي��ة  طبية 
والأ�ساتذة  الأطباء  من  عدد  اأك��رب 
الأك����ف����اء مل�����س��اع��دة ال��ط��ل��ب��ة على 
املجتمع  وخدمة  العلمي  الرت��ق��اء 
واأداء مهمة الطب، واأثنى على دور 
اأبنائهم وت�سجيعهم  الأهل يف دعم 
ع���ل���ى ال����درا�����س����ة ب���ج���د واج���ت���ه���اد، 
ق�����ادري�����ن ع���ل���ى حتمل  ل���ي���ك���ون���وا 

امل�سوؤولية وم�ساعدة املر�سى. 
الكلية  اأ�����س����ات����ذة  ق�����ام  ذل�����ك  ب���ع���د 
مب�ساعدة الطلبة يف ارتداء الثوب 
ق�سم  واأداء  الأوىل  للمرة  الأبي�س 
لبداية  ا���س��ت��ع��داداً  ال���ط���ب،  م��ه��ن��ة 
م�����س��ريت��ه��م ال��ط��ب��ي��ة وال��ع��ل��م��ي��ة يف 

جامعة ال�سارقة.

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعـــــالن بالن�شــــر

يف اال�شتئناف رقم 944 ل�شنة 2019 م مدين
اىل امل�ستاأنف �سده : 3- �سيد حممد ر�سا 

نعلنكم بان امل�ستاأنف : عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م 
اأداء  اأم��ر   2019 ل�سنة   2287 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
ال�سارقة وقد حتدد لنظره جل�سة 2019/10/1م -يف متام ال�ساعة التا�سعة والن�سف 

�سباحا "مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية" 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحاكم القانون.
ملحوظة : ين�سر هذا العالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل
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اأخبـار الإمـارات

بدعم اإماراتي .. تد�سني حملة العودة اإىل املدر�سة يف ال�ساحل الغربي اليمني 

الإمارات توا�سل تقدمي قوافل الإغاثة يف عدد من املحافظات اليمنية �سمن حملة ال�ستجابة العاجلة

الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  ا�ستكملت 
بناءها وتاأثيثها.

و اأك���د ح��ر���س ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى عودة 
م����دار�����س  ك����ام����ل  اإىل  ال���ت���ع���ل���ي���م 
مديريات ال�ساحل الغربي و تطبيع 
الأو�ساع يف هذا القطاع الهام وهو 

باب  امل���ن���دب / ذو  ب���اب  م��دي��ري��ات 
وموزع والوازعية واملخا مبحافظة 
م��دي��ري��ات اخل��وخ��ة وحي�س  و  تعز 
مبحافظة  وال��دري��ه��م��ي  والتحيتا 
اأزاح  ال�����س��اأن  احل��دي��دة . و يف ه���ذا 
ال�سوؤون  م��دي��ر  اجل��ن��ي��ب��ي  حم��م��د 

“.. و  اأب��ه��ى حلة  طالبها وه��ي يف 
جميع  ت�سمل  احلملة  اأن  اإىل  ن��وه 
باب  من  الغربي  ال�ساحل  مدار�س 

املندب حتى الدريهمي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���س��ل��ط��ان حممود 
مدير عام مديرية املخا اأن اجلهود 

م�ستقبلي   .. مدر�ستي  �سعار  حتت 
كذلك تاأثيثا كامال للمدار�س التي 
اأعادت الهيئة ترميمها و افتتاحها 
يف وقت �سابق وعددها 36 مدر�سة 
اإىل جانب توزيع احلقيبة املدر�سية 
امل��ت��ك��ام��ل��ة ع���ل���ى ط�����الب م���دار����س 

ما حتر�س عليه دولة الإمارات من 
اأجل م�ستقبل اأف�سل لأبناء ال�سعب 
اليمني. و قال :” من اأجل اأبنائنا 
�سعينا  الغربي  بال�ساحل  الطالب 
تاأهيل  و  اإع��ادة ترميم  اإىل  جادين 
ت�ستقبل  ل��ك��ي  امل��ت�����س��ررة  امل���دار����س 

الأحمر  ال��ه��الل  لهيئة  الإن�سانية 
مدير  حممود  و�سلطان  الإماراتي 
ع���ام م��دي��ري��ة امل��خ��ا و���س��ط فرحة 
ع���ارم���ة م���ن الأه�����ايل ال�����س��ت��ار عن 
اللوحة التذكارية مبدر�سة اجلالء 
الإبتدائية يف منطقة يختل و التي 

بو�سول احلملة الإغاثية التي تقوم 
بها دولة الإمارات يف حمافظة اأبني. 
الإماراتي  الأح���م���ر  ال��ه��الل  و���س��ري 
اخلداد  منطقة  اإىل  اإغ��اث��ي��ة  قافلة 
مبديرية تنب يف حمافظة حلج تعد 

اأول اإغاثة ت�سل اإىل املنطقة.
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  وت���وا����س���ل 
الإماراتي توزيع امل�ساعدات الإغاثية 
ح�سرموت  حمافظة  يف  والغذائية 

مدينة  يف  وا����س���ع���ة  اإغ����اث����ة  ح��م��ل��ة 
زجن���ب���ار ع��ا���س��م��ة حم��اف��ظ��ة اأب����ني، 
ومنذ انطالق احلملة وزعت الفرق 
اأكر من  للهيئة  التابعة  التطوعية 
منها  اأ�ستفاد  غذائية  �سلة   2000
ت�سيري  وم��ازال��ت  ن�سمة   14000

القوافل وتوزيعها م�ستمر.
وقال خالد اإبراهيم من�سق املنظمات 
اإن دولة  اأب��ني  الغاثية يف حمافظة 

وزعت   25744 بلغت  الت�سامح”، 
يف  واملت�سررة  املحتاجة  الأ�سر  على 

حمافظة ح�سرموت.
ال��ه��الل الأحمر  ك��م��ا وزع����ت ه��ي��ئ��ة 
على  غذائية  م�ساعدات  الإم��ارات��ي 
مبنطقة  امل�����ح�����دود  ال����دخ����ل  ذوي 
مديرية  يف  ال�����س��ي��خ  اآل  ع���ري�������س 
�سبوة،  مب��ح��اف��ظ��ة  ال�سفلى  م��رخ��ة 
الإن�سانية  جهودها  اإط���ار  يف  وذل��ك 

والتي  اأغ�����س��ط�����س  ���س��ه��ر  م��ن��ت�����س��ف 
���س��م��ل��ت ت���وزي���ع اأك�����ر م���ن 3000 
�سلة غذائية ا�ستفاد منها 21000 
من  اأك��ر  ت��وزي��ع  اإىل  اإ�سافة  ن�سمة 
املياه  م���ن  م��ك��ع��ب  ل���رت  األ�����ف   80
ال�ساحلة لل�سرب يف عدد من اأحياء 

عدن.
العاجلة  ال�ستجابة  حملة  و�سمن 
د���س��ن ال���ه���الل الأح���م���ر الإم���ارات���ي 

�سلة   1115 ال��ه��ي��ئ��ة  وزع����ت  ح��ي��ث 
غذائية ا�ستفاد منها 5575 ن�سمة 
م��ن الأ���س��ر ال��ف��ق��رية وامل��ح��ت��اج��ة يف 
ال��دي�����س ال�����س��رق��ي��ة وم��ن��اط��ق دمون 
بالوادي  ت��رمي  مبديرية  والفجرية 
و�سريوف  وال��ردود  الغرف  ومناطق 

مبديرية ترمي بوادي ح�سرموت.
الغذائية،  ال�����س��الل  ع���دد  اأن  ي��ذك��ر 
“عام  ب��داي��ة  منذ  توزيعها  مت  التي 

الإمارات بداأت حملة ا�ستجابة عاجلة 
تتمثل مبواد اإغاثية وتوفري الأدوية 
مل�ست�سفيات املحافظة وتد�سني حملة 
نظافة وا�سعة وموا�ساة اأ�سر ال�سهداء 
واجلرحى وتقدمي امل�ساعدات لهم.. 
لهذه  وامتنانه  تقديره  ع��ن  معربا 

امل�ساعدات.
م����ن ج���ان���ب���ه���م اأع��������رب امل���واط���ن���ون 
امل�ستفيدون عن فرحتهم و�سعادتهم 

•• ال�صاحل الغربي-وام:

العربية  الإم������ارات  دول���ة  ت��وا���س��ل 
املتحدة دعمها للقطاعات اخلدمية 
اليمنية مبا فيها القطاع التعليمي 
ال����ذي ي��ع��ن��ي ���س��ري��ح��ة وا���س��ع��ة من 

اأبناء ال�سعب اليمني .
الأحمر  الهالل  هيئة  د�سنت  فقد 
الإماراتي الذراع الإن�سانية لدولة 
الإمارات بح�سور ممثلي ال�سلطات 
الأول حملة  اأم�س  اليمنية  املحلية 
ال�ساحل  يف  امل��در���س��ة  اإىل  ال���ع���ودة 
و  مدر�سة  باإفتتاح  اليمني  الغربي 
املدر�سية  احلقيبة  وتوزيع  تاأثيثها 
ع��ل��ى ط��الب��ه��ا وذل�����ك ���س��م��ن 16 
التي  احل������رب  دم���رت���ه���ا  م���در����س���ة 
الإرهابية  احلوثية  امللي�سيا  ت�سنها 
ع���ل���ى اأب�����ن�����اء ال�������س���ع���ب ال���ي���م���ن���ي و 
اإع���ادة  اأع��ق��اب  يف  افتتاحها  �سيتم 
ترميمها وتاأهيلها بدعم من دولة 

الإمارات.
و تت�سمن احلملة التي مت تد�سينها 
تعز  مبحافظة  املخا  مديرية  م��ن 

الإن�������س���ان���ي���ة ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا دول����ة 
الإمارات اأ�سهمت يف اإنت�سال القطاع 
التعليمي وخمتلف القطاعات التي 
واقعها  م��ن  ال�سكان  بحياة  تتعلق 
اأف�����س��ل عقب  واق����ع  اإىل  ال�����س��ع��ب 
انقطاع ال�سبل و الدمار و اخلراب 

الذي خلفته ملي�سيات احلوثي.
الأحمر  “ ال���ه���الل  ب���ق���درة  ون����وه 
الإم���ارات���ي “ خ��الل ف��رتة وجيزة 
ع����ل����ى اإع�����������ادة ت����رم����ي����م وت����اأه����ي����ل 
املدار�س  وتاأثيث معظم  وا�ستكمال 
ل  العمل  اإن  وق��ال   .. “ املت�سررة 
ي���زال ج��اري��ا لإ���س��ت��ك��م��ال م��ا تبقى 
لدولة  �سكره  ع��ن  معربا   .. منها 

الإمارات حكومة و �سعبا.
ف��ي��م��ا اأك����د ق��ا���س��م ال�����س��اذيل مدير 
مكتب الرتبية و التعليم مبديرية 
املخا اأن اجلهود الإن�سانية من قبل 
اأ�سهمت  الإماراتي  الهالل الأحمر 
يف تطبيع الأو�ساع يف قطاع التعليم 
للطالب  املالئمة  البيئة  وت��وف��ري 
من  تعليمهم  ملوا�سلة  والطالبات 

اأجل غد اأف�سل.

•• عدن-وام:

توا�سل دولة الإمارات تقدمي قوافل 
املحافظات  م���ن  ع����دد  يف  الإغ����اث����ة 
ال�ستجابة  ح��م��ل��ة  ���س��م��ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال��ع��اج��ل��ة ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا يف جمال 
الإغاثة وال�سحة والتعليم والنظافة 
�سبتمرب  ���س��ه��ر  م��ط��ل��ع  ال���ي���م���ن  يف 
الت�سامح  ع����ام  مب��ن��ا���س��ب��ة  اجل������اري 
امل����ب����ادرات  ���س��م��ن  وذل������ك   2019
توا�سل  التي  الإن�سانية  وامل�ساريع 
اأجنحة  ع���رب  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  الإم���������ارات 
املحافظات  يف  الإن�������س���اين  ال��ع��م��ل 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل���ح���ررة م��ن��ه��ا ع���دن حلج 
و�سبوة  وح�سرموت  وال�سالع  اأب��ني 
وال�ساحل الغربي اليمني “احلديدة 

وتعز«.
وت�سمن اجلانب الإن�ساين والإغاثي 
العاجلة توزيع  ال�ستجابة  يف حملة 
ك��ل من  �سلة غ��ذائ��ي��ة يف  األ���ف   15
عدن وحلج واأبني وت�ستهدف لإغاثة 
والأ�سر  واملت�سررين  ال�سهداء  اأ�سر 

املتعففة .
التابعة  التطوعية  ال��ف��رق  وب����ادرت 
للهالل الأح��م��ر الإم��ارات��ي يف عدن 
العاجلة  ال�ستجابة  حملة  بتنفيذ 

والإغاثية التي تبذلها على خمتلف 
الأ�سعدة مل�ساعدة الأ�سقاء يف اليمن 
وحت�سني  معاناتهم  من  والتخفيف 

ظروفهم املعي�سية.
وبلغ عدد ال�سالل الغذائية التي مت 
الت�سامح  ع��ام  ب��داي��ة  منذ  توزيعها 
ا�ستهدفت  غذائية  �سلة   30578
الأ�����س����ر  م����ن  ف��������رداً   141787
وامل��ت�����س��ررة يف حمافظة  امل��ح��ت��اج��ة 

�سبوة.
وق����ام ال���ه���الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي 
مل�ساعدة  اإغ��اث��ي��ة  ح��م��الت  ب��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�ساحل  يف  ال�������س���ي���ول  م���ت�������س���رري 
ال�����غ�����رب�����ي ح����ي����ث وزع����������ت ال����ف����رق 
غذئية  �سلة  األ��ف   180 التطوعية 
األف   260 م��ل��ي��ون  م��ن��ه��ا  ا���س��ت��ف��اد 
اليمني  ال��غ��رب��ي  ال�ساحل  يف  ن�سمة 
اإىل   2019 الت�سامح  منذ بدء عام 

�سبتمرب اجلاري.
الغذائية  ال�سالل  اإجمايل  اأن  يذكر 
انطالق  م���ن���ذ  ت���وزي���ع���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
�سهر  ح��ت��ى   2019 ال��ت�����س��ام��ح  ع���ام 
 320 م��ن  اأك���ر  اجل����اري  �سبتمرب 
األ�����ف ���س��ل��ة غ���ذائ���ي���ة ا���س��ت��ف��اد منها 
يف  ن�����س��م��ة  األ�����ف  و240  م��ل��ي��ون��ان 
خمتلف املحافظات اليمنية املحررة

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : فر�ض باي للتجارة العامة - ذ م م  
العنوان : نخيل - املدينة العاملية - دبي ICI-GRE-L01-S03 ال�سكل القانوين 
،  رقم الرخ�سة : 694542 رقم القيد بال�سجل التجاري :  : ذات م�سوؤولية حمدودة 
1121221 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2019/9/8 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق 
ب��رج خليفة    - بردبي   - للتطوير  دي��ار  رق��م 1006 ملك  : مكتب  العنوان  احل�سابات 
هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�س   04-4421762  :
فر�ض  اأعاله لت�سفية   باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور  القت�سادية بدبي 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ   - العامة  للتجارة  بــاي 
2019/9/8  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/8 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�ستندات والأوراق  اأع��اله، م�سطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : تورى العمال تنفذ الزراعي - �ض ذ م م
العنوان : خمزن رقم S.4 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية - بردبي - القوز ال�سناعية 
الرابعة - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة : 808204 رقم 
القيد بال�سجل التجاري : 1348305 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2019/7/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم 
دبي بتاريخ 2019/7/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
ملك   3 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�سبون  وم�ساركوه  الكتبي  املعني 
 مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز الوىل - هاتف  04-3215355 
وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   04-3215356 فاك�س: 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون
 العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي اللجنة املوؤقتة - بردبي - القوز 
الوىل - هاتف  3215355-04 فاك�س: 3215356-04 - مبوجب هذا تعلن دائرة 
التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  
تورى العمال تنفذ الزراعي - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي 
بتاريخ 2019/7/1 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/7/1 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ �سم�س ال�سماء لالعمال الفنية - �س ذ م م 
اأدن���اه وحددت  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��وا عليكم  املدعيني قد  ب��اأن  نعلنكم 

املحكمة لها جل�سة بتاريخ 2019/10/2 يف ال�ساعة 9.30 �سباحا 

من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، بال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  6581/2019
عمايل جزئي  6583/2019

م
1
2

ا�سم املدعي
 منري حممد انو

حممد نزام الدين حممد انو مياه   

مبلغ املطالبة
28400 درهم + 2000 تذكرة العودة 
25062 درهم + 2000 تذكرة العودة 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6722(

املنذر : عبدالرحمن احلمادي للخدمات الفنية - �س ذ م م
وميثلها مديرها / �سفيق احمد �سودري ر�سيد احمد 

املنذر اليها / بيلد تيك للمقاولت - �س ذ م م )جمهول حمل الإقامة( 
واربعون  و�سبعة  مائة   147859.43 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  اليه  املنذر   / املنذر  ينذر 
وذل��ك خالل مدة  فل�سا  واربعون  دره��م وثالثة  وت�سعة وخم�سون  وثمامنائة  الف 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالمه هذا الن�سر  واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعوى الق�سائية 
التقا�سي  وم�ساريف  الر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  الأداء مع حتميل  امر  وا�ست�سدار 

والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : حممد علي واح�سان لتجارة اطارات ال�سيارات - �ض ذ م م  
رقم الرخ�سة: 635619 العنوان : مكتب رقم )107( ملك حممد بن علي القيزي 
- ديرة - نايف - ال�سكل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1055487 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي بانهاب�سدد الغاء 
الرتخي�س اخلا�س بال�سركة الواردة اعاله وذلك مبوجب الجراءات والنظم 
التنمية  دائ��رة  اىل  التقدم  اع��رتا���س  اي  لديه  .وعلى من  ال��دائ��رة  املتبعة يف 

القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 
ا�سم ال�سركة : جزيرة ال�سحراء لتجارة احلا�سب االيل - �ض ذ م م   

مريزا  عبدالعزيز  ملك   -  10 رق��م  حم��ل   : ال��ع��ن��وان    706182 الرخ�سة:  رق��م 
م�سئولية حمدودة  ذات   : القانوين  ال�سكل   - امل��رر   - دي��رة   - �سفيع  بن  ح�سن 
رقم القيد بال�سجل التجاري : 1133124 تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي 
ال��واردة اعاله وذلك مبوجب  بال�سركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�سدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة. وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�سادية بدبي من خالل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ستندات  كافة 

هذا العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  اط����ل����ع 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  ح��م��ي��د 
ح���اك���م عجمان  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار بن 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
وال�سيخ  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
النعيمي  ح��م��ي��د  ب���ن  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ال�سياحية  التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س 
واملتميزة  الإيجابية  النتائج  على 
التي حققها معر�س عجمان الأول 
اأقيم يف  ال��ذي  والعمالت  للطوابع 

اإمارة عجمان.
عار�سا   60 امل��ع��ر���س  يف  و����س���ارك 
بالطوابع  متخ�س�سا  تاجرا  و15 
والعمالت من المارات وال�سعودية 
وال����ب����ح����ري����ن وال����ك����وي����ت وع���م���ان 
–الأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات 
وباك�ستان  والهند  ولبنان  والأردن 

و�سوريا.
ج���اء ذل���ك خ���الل ا���س��ت��ق��ب��ل �سموه 
جمعية  وفد  اأم�س  احلاكم  بديوان 
برئا�سة  الطوابع  ل��ه��واة  الإم����ارات 
ع��ب��داهلل خ���وري واأع�����س��اء جمل�س 
�سالح  ����س���ع���ادة  راف���ق���ه���م  الإدارة 

اجلزيري مدير عام دائرة التنمية 
ال�سياحية يف عجمان.

وا�ستمع �سموه من الوفد اإىل �سرح 
واف عن تاريخ اإ�سدار اأول جمموعة 
ط��واب��ع يف الم����ارات وت��اري��خ فكرة 
ا����س���دار ال���ط���واب���ع يف ال���ع���امل كما 
اطلع �سموه واحل�سور على اهم ما 
ت�سمنه املعر�س من طوابع قدمية 
وع��م��الت و����س���ورة اول ر���س��ال��ة مت 
الهند  اىل  ع��ج��م��ان  م��ن  ار���س��ال��ه��ا 
العثور  مت  وال��ت��ي   1946 ع��ام  يف 
الطوابع  م��ع��ار���س  اأح���د  يف  عليها 
جمل�س  رئي�س  وا�ستعر�س  بلندن. 
امل�ستقبلية  اخلطة  اجلمعية  اإدارة 
ل���ت���و����س���ي���ع م���ع���ر����س ع���ج���م���ان يف 
الدورات القادمة لي�سمل م�ساركات 
ك��م��ا مت اطالع  اإق��ل��ي��م��ي��ة ودول���ي���ة 
اجلمعية  ب��رام��ج  اأه���م  على  �سموه 
التي  وا�سرتاتيجيتها  واأه��داف��ه��ا 
ت�سعى لتحقيقها من بينها ت�سجيع 
وتنمية هواية جمع طوابع الربيد 
بالطرق  ن�����س��ره��ا  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
وامل�سروعة  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال��و���س��ائ��ل 
والتعارف  التعاون  رواب��ط  وتوثيق 
ب���ني ه����واة ج��م��ع ال��ط��واب��ع بدولة 
اإن�ساء  م���ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  الإم�������ارات 

تبادل  ت�سهيل  �ساأنها  من  عالقات 
ب��ي��ن��ه��م وال���ق���ي���ام بعمل  ال���ط���واب���ع 
الأبحاث واإعداد املحا�سرات وعقد 
الندوات واملعار�س اخلا�سة بهواية 
بالتعاون مع  الطوابع وذلك  جمع 
اجلهات املخت�سة بالدولة واإ�سدار 
امل����ج����الت وال����ن���������س����رات ال����دوري����ة 

وتوزيعها  الطوابع  بجمع  املتعلقة 
بالتعاون  ال���دول���ة  وخ�����ارج  داخ�����ل 
والتعاون  امل��خ��ت�����س��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
العربية  والأن���دي���ة  اجلمعيات  م��ع 
وال���ع���امل���ي���ة اخل���ا����س���ة ب���ه���واة جمع 
منا�سبة  مكتبة  وت��وف��ري  ال��ط��واب��ع 
الطالع  من  لتمكينهم  لالأع�ساء 

واإقامة  العامة  واملعرفة  والثقافة 
والثقافية  الجتماعية  الأن�سطة 
وت��ن��م��ي��ة ال��ه��واي��ات الأخ�����رى التي 
ت�����س��ج��ع الأع���������س����اء ع���ل���ى الأل���ف���ة 
مبا  الرتويح  جو  واإ�ساعة  واملحبة 

يعود عليهم بالنفع.
الحاديث  تبادل  اللقاء  ومت خالل 

حول جمموعة من املوا�سيع حول 
العمالت  اإ����س���دارات ع��ج��م��ان م��ن 
والذهبية  ال���ف�������س���ي���ة  اخل����ا�����س����ة 
املحلي  الطابع  عليها  غلب  وال��ت��ي 
ال���ذي مت��ي��زت ب��ه الإم����ارة ك�سورة 
الفرتة  يف  ال�سادر  الواحد  الريال 
قبل   1971 ح��ت��ى   1968 م���ن 

على  قلعة  �سورة  ويحمل  الحت��اد 
اأح��د وجهيه وال��وج��ه الآخ��ر �سعار 
الإم�������ارة وه����و ع���ب���ارة ع���ن علمني 
طوابع  اإىل  ..اإ���س��اف��ة  متقاطعني 
الدولة  اإم�������ارات  خم��ت��ل��ف  ت��خ�����س 
امللكية  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن  وجم��م��وع��ة 
ال��ع��امل وط���واب���ع ح��م��ل��ت �سورا  يف 
ل�سخ�سيات العامل واأخرى للزهور 

والطيور.
واأ�ساد �ساحب ال�سمو حاكم عجمان 
باأهمية دور جمعية المارات لهواة 
الطوابع و�سعيها لتوثيق الحداث 
الم���ارات���ي���ة وال��ع��امل��ي��ة م���ن خالل 
جمع الطوابع والعمالت القدمية 
تلك  بثقافة  للتعريف  واحل��دي��ث��ة 
ال����دول وت��ت��ب��ع ت��ل��ك الح����داث من 
خ����الل ال���ط���واب���ع وع��ر���س��ه��ا على 
التعارف  ث��ق��اف��ة  ل��ن�����س��ر  اجل���ه���ور 

واملحبة بني �سعوب العامل.
ا�ستعداد  ع��ل��ى  اأن�����ه  ���س��م��وه  واأك������د 
وامل�ساندة  ال����دع����م  ك����ل  ل���ت���ق���دمي 
ب���دوره���ا املهم  ل��ل��ق��ي��ام  ل��ل��ج��م��ع��ي��ة 
هذه  انت�سار  تعزيز  يف  وم�ساهمتها 
املهتمني  وج��ذب  اجلميلة  الهواية 
ب���امل���ع���ار����س يف  امل�������س���ارك���ة  اإىل  ب��ه��ا 
اإحياء  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  الإم�����ارة 

ال�����رتاث وال���ت���اري���خ ال��ث��ق��ايف الذي 
متثله الطوابع والعمالت.

وق�������ال ال�������س���ي���خ ع���ب���دال���ع���زي���ز بن 
اإن تنظيم معر�س  النعيمي  حميد 
ياأتي  والعمالت  للطوابع  عجمان 
الأخرى  للمعار�س  وداع��م��اً  راف���داً 
املعرو�سات  بتنوع  واأ���س��اد  بالدولة 
م��ن ع��م��الت وط���واب���ع ق��دمي��ة من 
الزوار  تعريف  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 
واملهتمني بتاريخ المارات ودورها 
البارز من القدم عرب �سرد تاريخه 

من خالل الطوابع والعمالت.
وتن�سيقا  تعاونا  هناك  اأن  واأ�ساف 
م�����ع ج���م���ع���ي���ة الم�������������ارات ل����ه����واة 
عام  ك��ل  املعر�س  لإق��ام��ة  الطوابع 
اإىل  ق��ي��م��ة  اإ���س��اف��ة  ي�سكل  وال����ذي 
التي  والفعاليات  امل��ع��ار���س  قائمة 
اإمارة عجمان وتقدمي  ت�ست�سيفها 
معلومات وافية للزوار عن الرتاث 
من  واخلليجي  الإم��ارات��ي  الثقايف 
ال��ط��واب��ع وامل����واد الربيدية  خ��الل 
تاأ�سي�س  تاريخ  بع�سها  ي�سبق  التي 
الأحداث  اأب���رز  جانب  اإىل  ال��دول��ة 
موؤ�س�سات  ف��ي��ه��ا  اأ�����س����درت  ال���ت���ي 
تذكارية  طوابع  اخلليجية  الربيد 

لهذه املنا�سبات.

حاكم عجمان يطلع على نتائج واأهداف معر�س الطوابع والعمالت

•• دبي-حم�صن را�صد

وجهت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً، مديري 126 
باأهمية  ال�سمالية،  واملناطق  دبي  مدر�سة حكومية يف 
جتميع املواد الكيميائية منتهية ال�سالحية، بالتعاون 
ال���وزارة،  حفاظاً على  مع  ال�سركة املعتمدة من قبل 
اأمن و�سالمة املختربات والتاأكد من خلو املدار�س من 

هذه املواد منتهية ال�سالحية.
واأ�سماء  بعدد  قائمة  تعميمها،  م��ع  ال���وزارة  واأرف��ق��ت 
 37 دب��ي  اإم����ارة  يف  بلغت  حيث  امل�ستهدفة،  امل��دار���س 
و23  مدر�سة،   30 بن�سيب  ال�سارقة  تلتها  مدر�سة، 
يف الفجرية، و16 يف راأ�س اخليمة، و15 يف عجمان، 

و4 مدار�س يف اأم القيوين.
اأه��م��ي��ة،  جتهيز ك�سف بقائمة  ال���وزارة على  و���س��ددت 
ال�����س��الح��ي��ة، معتمدة   م��ن��ت��ه��ي��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�����واد 
وم�سنفة ح�سب النوع يف كل مدر�سة، مت�سمنة بيانات 
املدر�سة واخت�سا�سي املختربات باملدر�سة اأو من ينوب 
عنه، ف�سال عن جتهيز جميع املواد يف مكان واحد و 

اآمن   .
ومن ناحية اأخرى، اعتمدت الوزارة اآليات نقل الطلبة 

واملعلمني على النظام، اإذ �سددت على �سرورة النتهاء 
من نقل الطلبة جماعياً، والنتهاء من ر�سد درجات 
جميع طلبة التمكني، واإبالغ من يلزم �سرورة ا�ستقبال 
الطلبة جماعيا وتوزيعهم على ال�سعب، والنتهاء من 
نقل  م��ن  ف��ردي  نقل  املنتقلني  الطلبة  اأع��م��ال  جميع 
للطالب  النقل  طلب  اإرف���اق  ���س��رورة  م��ع  وا�ستقبال، 
فقط،  على اأن يتم مع الطلبة املنتقلني خارج الدولة 
اإ�سافة  دبي،  باإمارة  اأجنبية   امللتحقني يف مدار�س  اأو 

تاريخ خروج للطالب.
اإلغائها  اأو  اأنه عند اإ�سافة �سعب يف النظام  واأو�سحت 
اأو اإ�سافة م�سار،  يتم التوا�سل مع فريق الت�سكيالت 
لعمل الالزم، ولإ�سافة املعلمني اأو  نقل املعلمني يتم 
ط��ري��ق مدير  ع��ن  الت�سكيالت  ف��ري��ق  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
اإ�سافته  النطاق، واإرفاق �سورة املبا�سرة للمعلم ليتم 

على النظام.
ب��اأن��ه��ا  جن��ح��ت يف ح��ل الإ�سكاليات  ال�����وزارة  واأف�����ادت 
التقنية، التي ت�سمل  النقل اجلماعي للطلبة، و اأتاحت 
اإداري  ح�ساب  م��ن  التمكني  لطلبة  ال��درج��ات  ر���س��د 
يرجى  تقنية  اإ�سكالية  اأي  وج��ود  ح��ال  ويف  امل��در���س��ة، 

�سرورة التوا�سل مع فريق الدعم الفني مبا�سرة.

•• اخلرطوم-وام:

ال��ق��م��ح املقدمة  ال��ث��ال��ث��ة م��ن �سحنة  ال��دف��ع��ة  و���س��ل��ت 
جلمهورية ال�سودان من قبل دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة و اململكة العربية ال�سعودية و البالغ حجمها 
200 األف طن و املخ�س�سة لتلبية احتياجات ال�سعب 

ال�سوداين من هذه ال�سلعة ال�سرتاتيجية.
قد  ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  كانت 
بتقدمي  ال��ت��زام��ه��م��ا   2019 اأب��ري��ل  �سهر  يف  اأع��ل��ن��ت��ا 
الغذائي  الأم��ن  لدعم  القمح  من  طن  األ��ف   540
والثانية  الأوىل  الدفعتني  توريد  ال�سوداين حيث مت 
خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي و�سملت الكميات املوردة 

القمح. من  طن  األف   140
ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  قال  املنا�سبة،  بهذه  و 
الدعم  اإن  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���س��ن��دوق  ع����ام  م��دي��ر 
بتوجيهات  ي��اأت��ي  ال�����س��وداين  لل�سعب  امل��ق��دم  ال��غ��ذائ��ي 
كرمية من قيادتي دولة الإم��ارات العربية املتحدة و 
حر�سهما  من  انطالقا  و  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سوداين  ال�����س��ع��ب  ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى ���س��م��ان 
املقدمة يف  امل�ساعدات  تاأتي حزمة  كما   .. الغذاء  من 

اإطار الروابط الأخوية التي جتمع ال�سعب ال�سوداين 
بال�سعبني الإماراتي وال�سعودي.

و اأ�ساف اأن دولة الإمارات واململكة العربية ال�سعودية 
ملتزمتان بتوريد 540 األف طن من القمح لل�سعب 
ال�سوداين ال�سقيق، م�سريا اإىل اأن الكميات املوردة اليوم 
األف طن �ستغطي احتياجات   200 البالغ حجمها  و 
ال�سودان من هذه ال�سلعة ملدة تزيد عن ثالثة �سهور 
ومن �ساأنها اأن ت�سهم يف حتقيق ال�ستقرار القت�سادي 

الذي ت�سعى اإليه احلكومة ال�سودانية حاليا.
جدير بالذكر اأن كميات القمح املوردة لل�سودان تاأتي 
ك��ج��زء م��ن ح��زم��ة امل�����س��اع��دات ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا اململكة 
اأبريل  �سهر  يف  الإم����ارات  ودول���ة  ال�سعودية  العربية 
اأمريكي  مليارات دولر   3 قيمتها  البالغ  و   2019
لل�سودان،  واملايل  القت�سادي  ال�ستقرار  وذلك لدعم 
من  اأم��ري��ك��ي  دولر  م��ل��ي��ون   500 اإي������داع  مت  ح��ي��ث 
وذلك  ال�سوداين  املركزي  البنك  يف  كوديعة  البلدين 
املبلغ  باقي  �سرف  �سيتم  كما  امل��ايل..  مركزه  لتعزيز 
لتلبية الحتياجات امللحة لل�سعب ال�سوداين ال�سقيق 
من الغذاء و الدواء وامل�ستقات النفطية و احتياجات 

املو�سم الزراعي.

•• دبي-وام:

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
مكتوم  اآل  را������س�����د  ب�����ن  حم���م���د 
ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي ال��ن��ائ��ب الأول 
�سباح  التنفيذي  املجل�س  لرئي�س 
ال�سوؤون  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع  ام�����س 
للمجل�س  التابع  ال�سرتاتيجية 
املجل�س  م��ق��ر  يف  ع��ق��د  ال�����ذي  و 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ب�����اأب�����راج الإم���������ارات 
بن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
الثاين  ال��ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  �سعيد 
ل��رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي و 
من  عدد  ملناق�سة  املجل�س  اأع�ساء 
امل��وا���س��ي��ع امل���درج���ة ع��ل��ى جدول 

الأعمال.
و ن��اق�����س امل��ج��ل�����س ب��رئ��ا���س��ة �سمو 
ال�����س��ي��خ م���ك���ت���وم ب����ن حم���م���د بن 
الجتماع  خ��الل  مكتوم  اآل  را�سد 
لل�سراكة  ال�سرتاتيجية  اخلطة 
التي  و  اخل����ا�����س  ال����ق����ط����اع  م����ع 
ا����س���ت���ع���ر����س���ت���ه���ا دائ����������رة امل���ال���ي���ة 
واملبادرات التي �ستطبقها الدائرة 

خالل 2021-2019.
اأك��د �سمو نائب حاكم دبي على  و 

دور القطاعني احلكومي واخلا�س 
ال�سراكة  وتطوير  تعزيز  واأهمية 
تنويع  بينهما من خالل  الفاعلة 
القت�سادي  ال���ت���ع���اون  جم�����الت 

�سمن خمتلف املجالت.
قطاعان  ل��دي��ن��ا  ���س��م��وه:  ق����ال  و 
حكومي وخا�س ميلكان اإمكانيات 
ريادتنا  ي��ع��زز  تكاملهما  و  هائلة 
بالعديد  ال���ق���ط���اع���ان  ي���زخ���ر  و 
ال���ط���اق���ات واخل�������ربات التي  م���ن 
فكرها  خال�سة  تقدمي  ت�ستطيع 

ع���ل���ى ط���ري���ق حتفيز  وجت���ارب���ه���ا 
وحتقيق  الق����ت���������س����ادي  ال���ن���م���و 
التنمية  م��ن  متقدمة  م�ستويات 

ال�ساملة التي ن�سعى اإليها«.
على  “نعمل  ���س��م��وه:  اأ����س���اف  و 
حتفيز منونا القت�سادي و دعم و 
متكني القطاع اخلا�س.. و واجبنا 
الت�سريعات  ن��وف��ر  اأن  ك��ح��ك��وم��ة 
ل�سمان  الت�سهيالت  و  ال��الزم��ة 
فالقطاع  ال�سراكة..  ه��ذه  تفعيل 
اخلا�س �سريك يف ر�سم �سيا�ساتنا 

القت�سادية و تنفيذها على اأر�س 
الواقع وهذا جوهر ال�سراكة التي 

ن�سعى لتحقيقها«.
ال�����������س�����وؤون  ن����اق���������س جم����ل���������س  و 
الإجتماع  خ��الل  ال�سرتاتيجية 
اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز ك����ف����اءة الإن����ف����اق 
مع  وذلك  احلكومية  وامل�سرتيات 
العمليات  �سال�سة  على  احل��ف��اظ 
الداخلية للجهات احلكومية وهو 
ما يتطلب ا�سرتاتيجية وا�سحة، 
تكون اجلهات احلكومية والقطاع 

بهدف خلق  فيه  اأط��راف��ا  اخلا�س 
ت��اأث��ري وا���س��ح ك��ف��رق عمل ت�سعى 
وهو  وا����س���ح  ه����دف  حت��ق��ي��ق  اإىل 

ا�ستدامة املوارد.
حكومة  م��وؤ���س�����س��ة  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ال��ذك��ي��ة م�����س��ت��ج��دات تنفيذ  دب���ي 
للمعامالت  دب����ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اإىل حتويل  الرامية  و  الالورقية 
والعمليات  اخل�����دم�����ات  ج���م���ي���ع 
 ،100% رقمية  اإىل  احلكومية 
متعاملني  جت��������ارب  وت����ط����وي����ر 
متكاملة على من�سة موحدة، وهو 
الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  ي�سكل  ما 
يف عملية التحول الرقمي للمدن 

الذكية.
و اأ�سفرت املرحلة الأولية لتطبيق 
للمعامالت  دب����ي  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ا�ستخدام  خف�س  عن  الالورقية 
الداخلية  امل��ع��ام��الت  يف  الأوراق 
بن�سبة   2018 ال����ع����ام  خ������الل 
امل�ستهدف  يتخطى  ومبا   57%
و املحدد ب� %50، فيما ت�ستهدف 
املرحلة الثانية من ال�سرتاتيجية 
ت�سمل  خم��ت��ل��ف��ة  حم�������اور  ����س���ت���ة 
والعمل  ج��دي��دة،  رقمية  خ��دم��ات 
الورق  ا�ستهالك  تخفي�س  على 
جهات  ت�����س��ع  يف   50% ب��ن�����س��ب��ة 

حكومية جديدة.
دور  اإط��ار  الجتماع يف  ه��ذا  ياأتي 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  جمل�س 
التنفيذي  املجل�س  جهود  دع��م  يف 
م������ن خ�������الل اق�����������رتاح اخل���ط���ط 
يف  ت�سهم  التي  وال�سرتاتيجيات 
القيادة  روؤي����ة  وجت�����س��ي��د  تطبيق 
ال��رام��ي��ة اإىل حت��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز يف 
احللول  وابتكار  القطاعات  كافة 
اخلدمات،  ل��ت��ط��وي��ر  وامل����ب����ادرات 
التي  الأه����داف  حتقيق  �سبيل  يف 
ت��ر���س��خ م��ك��ان��ة دب����ي ال����رائ����دة يف 
خمتلف املجالت، وحتقيق �سعادة 

ورفاه املجتمع.

خالل اجتماع جمل�ض ال�سوؤون اال�سرتاتيجية

مكتوم بن حممد: لدينا قطاعان حكومي و خا�س 
ميلكان اإمكانيات هائلة و تكاملهما يعزز ريادتنا 

• ن�سعى اإىل حتفيز منونا االقت�سادي ودعم ومتكني القطاع اخلا�ض  
• القطاع اخلا�ض �سريك يف ر�سم �سيا�ساتنا االقت�سادية و تنفيذها على اأر�ض الواقع 

الرتبية توجه مدار�سها بالتخل�س من 
املواد الكيميائية منتهية ال�سالحية 

الإمارات وال�سعودية تقدمان 200 
األف طن من القمح لل�سودان 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعـــــالن بالن�شــــر

يف اال�شتئناف رقم 944 ل�شنة 2019 م مدين
اىل امل�ستاأنف �سده : 2- �سركة �سم�س الفردو�س للتجارة - ذ م م 

نعلنكم بان امل�ستاأنف : عرب الإمارات للتموين باملواد الغذائية - �س ذ م م 
اأداء  اأم��ر   2019 ل�سنة   2287 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف  قد 
التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف   - م   2019/10/1 جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�سارقة 

والن�سف �سباحا "مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية" 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحاكم القانون.
ملحوظة : ين�سر هذا العالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1065
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ احمد ابراهيم املحمود ال�سمور - �سوريا اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد/ حممد 
ح�سن ق�سق�س �سرحيل - �سوريا اجلن�سية يف الرخ�سة با�سم )مطعم زهرة الدار( 
اخرى  تعديالت  رقم )616059(   ال�سارقة مبوجب رخ�سة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي 
: ل يوجد. وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه 
�سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن 
املذكورة  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  فمن 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

وموؤ�س�سة  الأ���س��ري��ة  التنمية  موؤ�س�سة  م��ن  عمل  فريق  بحث 
ال�سراكة  وتعزيز  ال��ت��ع��اون  �سبل  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  الإم����ارات 
بني  بال�سفافية  تت�سم  بيئة  ت�سميم  �سبيل  يف  الطرفني  بني 
املوظفني و�سمان حتديث ال�سيا�سات والإجراءات والعمليات 
الإيجابي  التطور  ي�سمن  بتطبيقها مبا  واللتزام  املوؤ�س�سية 

والنجاح.
املوؤ�س�سة فريق عمل من موؤ�س�سة  جاء ذلك خالل ا�ست�سافة 
الإمارات للطاقة النووية يف مقرها بامل�سرف وذلك للتعرف 
وال��ت��ج��ارب يف  اخل���ربات  وت��ب��ادل  وب��راجم��ه��ا  �سيا�ساتها  على 

خمتلف املجالت املهنية والتطويرية.

دولة  �سيا�سة  على  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة  موظفو  واطلع 
الإمارات ب�ساأن الطاقة النووية واجلهات الرقابية والتنظيمية 
النووية  للطاقة  براكة  الدولة، وحمطة  النووية يف  للطاقة 
التعرف  اإىل  بالإ�سافة  الب�سرية،  القدرات  بتنمية  واللتزام 
الربامج  الإماراتي وهو من  ال�سلمي  النووي  الربنامج  على 
تاأ�س�ست  حيث  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال��واع��دة 
موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية بقرار من �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

يف دي�سمرب 2009.
و�سديقة  اآم��ن��ة  ن��ووي��ة  ط��اق��ة  ت��وف��ري  على  املوؤ�س�سة  وتعمل 
حمطات  باإن�ساء  وتلتزم  ل��ل��دول��ة،  وفعالة  وم��وث��وق��ة  للبيئة 
واجل���ودة،  ال�سالمة  معايري  لأع��ل��ى  وف��ق��ا  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 

املميزة  امل�ستويات  ال�سلمي من  النووي  الربنامج  و�سي�ستفيد 
للخربات  مهمة  اإ�سافة  تعد  والتي  النووي  ال��دويل  للتعاون 

الإن�سائية الإماراتية.
كما تعمل املوؤ�س�سة على تزويد الدولة بالطاقة النووية الآمنة 
والقت�سادية واملوثوقة وال�سديقة للبيئة، وتطوير القدرات 
الب�سرية وبناء �سعة م�ستدامة لقطاع الطاقة النووية و�سمان 

التوافق التام مع ا�سرتاتيجية الدولة يف قطاع الطاقة.
وحتر�س موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية على الإ�سهام احل�ساري يف 
تطوير جمالت التنمية الجتماعية امل�ستدامة وحتقيق رفاه 
الأ�سرة واملجتمع بكفاءة عالية يف الأداء املوؤ�س�سي الت�ساركي، 
لتحقيق  احلكومية  املوؤ�س�سات  بني  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز 

روؤية واأهداف وتطلعات احلكومة الر�سيدة لدولة الإمارات.

•• اأبوظبي -وام:

للتعاون  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع��ق��دت 
الإعالمي - اإحدى اللجان املنبثقة عن 
الإماراتي  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س 
- اجتماعاً يف اأبوظبي، برئا�سة معايل 
تركي ال�سبانة وزير الإعالم يف اململكة 
الدكتور  معايل  و  ال�سعودية،  العربية 
دولة  وزي��ر  اجلابر  اأحمد  بن  �سلطان 
لالإعالم،  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
بهدف تطوير وتعزيز ال�سرتاتيجيات 
الإع������الم������ي������ة، وت���ف���ع���ي���ل ال�����ربام�����ج 
التي  امل�سرتكة  وامل���ب���ادرات  واخل��ط��ط 
ت��واك��ب ط��م��وح��ات وت��ط��ل��ع��ات قيادتي 
ال�����س��ق��ي��ق��ني. تاأتي  ال��ب��ل��دي��ن  و���س��ع��ب��ي 
للتعاون  امل�سرتكة  التكاملية  اللجنة 
منظومة  اإط�������ار  ���س��م��ن  الإع�����الم�����ي 
عدد  يف  الإم��ارات��ي  ال�سعودي  التكامل 
وتفعياًل   ، ال��ت��ن��م��وي��ة  امل���ج���الت  م���ن 
البلدين  ب����ني  امل�������س���رتك���ة  ل����ل����روؤي����ة 
ال�سقيقني وتكثيف التعاون الثنائي يف 
املوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك، حيث 
متثل اللجنة اإحدى 7 جلان تكاملية 
املبادرات  م��ن  ع��دد  لتنفيذ  م�سرتكة 
والتنموية  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 

ال�سقيقني،  لل�سعبني  الرخاء  لتحقيق 
توحيد  امل�سرتكة  اللجان  تدعم  حيث 
الروئ والأفكار ل�سنع م�ستقبل اأف�سل 
وجتاوز  البلدين،  كال  يف  للمواطنني 
العقبات يف املجالت املختلفة لتحقيق 

الأهداف امل�سرتكة.
وناق�ست اللجنة جمموعة من املبادرات 
امل�سرتكة،  الإع����الم����ي����ة  وال�����ربام�����ج 
ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل ت��وح��ي��د اجل��ه��ود يف 

لكال  الإيجابية  ال�سورة  اإب���راز  �سبيل 
املحتوى  وتعزيز  وتطوير  الدولتني، 
تر�سيخ  يف  ي�����س��اه��م  مب���ا  الإع����الم����ي 

وتعزيز العمل امل�سرتك.
وق�����ال م���ع���ايل ت���رك���ي ال�����س��ب��ان��ة - يف 
ن�سعى   “  :- املنا�سبة  ب��ه��ذه  ت�سريح 
للتعاون  التكاملية  اللجنة  خالل  من 
التعاون  اأوا�سر  اإىل تعزيز  الإعالمي، 
الإع���الم���ي من  ال��ق��ط��اع  بيننا، ودع���م 

وامل�ساريع  ال��ربام��ج  م��ن  خ��الل جملة 
القطاع،  ت��ن��م��ي��ة  يف  ���س��ت�����س��اه��م  ال���ت���ي 
ال�سورة  اإب���راز  على  اللجنة  و�ستعمل 
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن، وت�����س��ع��ى اإىل 
الإعالمي،  التن�سيق  م�ستوى  تطوير 
البلدين،  ب���ني  الإن���ت���اج  ج����ودة  ورف����ع 
العمل  م�ستوى  ي�سهم يف حت�سني  مبا 
الإع���الم���ي امل�����س��م��وع وامل���رئ���ي، ورفع 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  وت��ن��اف�����س��ي��ة  ك��ف��اءة 

“اأن  معاليه:  واأو���س��ح  الجتماعي”. 
متنحنا  تقدميها  مت  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات 
التعاون  م�ستقبل  ن��ح��و  ج��ي��دة  روؤي����ة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، وت�����س��اع��د ع��ل��ى زي���ادة 
الإعالم”..  ق���ط���اع  يف  ال����س���ت���ث���م���ار 
واأ�ساف : “اأن من مرتكزات املبادرات 
ت���ن�������س���ي���ط ������س�����وق الإع��������������الم، وف���ه���م 
ع����ادات ال�����س��ل��وك الإع���الم���ي م��ن قبل 
معايل  واأف���اد  وت��ط��وي��ره«.  امل�ساهدين 

توحيد  ب���اأن  ال�سعودي  الإع���الم  وزي���ر 
له  البلدين  بني  الإعالمية  الر�سالة 
عرب  يتم  حتقيقه  واأن  ك��ربى،  اأهمية 
التي  امل�سرتكة،  والفعاليات  امل��ب��ادرات 
ت��ع��زز اأوا���س��ر ال��رتاب��ط ب��ني مواطني 
ال���ب���ل���دي���ن. م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال معايل 
اجلابر:  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  “ يج�سد 
التاريخية  العالقات  عمق  الإم��ارات��ي 

اململكة  الرا�سخة بني  وال�سرتاتيجية 
ودولة  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
الإمارات العربية املتحدة” .. مو�سحاً 
اأهمية الإعالم كمحور رئي�س وحيوي 
ويو�سح  ال��ب��ل��دي��ن  ت���وج���ه���ات  ي���دع���م 
و�سمعتهما  ين�سجم  مب��ا  م��واق��ف��ه��م��ا 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  الإيجابية 
وال���������دويل. واأك�������د م��ع��ال��ي��ه ����س���رورة 
تفعيل اأدوات العمل امل�سرتك وت�سافر 

اجلهود ملا لالإعالم من اأهمية ق�سوى 
والعمل  وامللفات،  الق�سايا  يف خمتلف 
ال��ربام��ج واخل��ط��ط من  ع��ل��ى تفعيل 
خالل و�سع الأ�س�س والقواعد واملبادئ 
الإعالمية  روؤيتنا  وتعزز  تر�سخ  التي 
امل�سرتكة، وتطوير الربامج الإعالمية 
وو�سع  البلدين،  اأه���داف  تخدم  التي 
املتفق  للمبادرات  زمنية  عمل  خطط 
وفعاليات  م�����س��اري��ع  واق�����رتاح  ع��ل��ي��ه��ا 
اإعالمية تخدم روؤية البلدين. واأ�ساف 
ت��ك��ون هذه  لأن  “ ن��ت��ط��ل��ع  م��ع��ال��ي��ه: 
يعك�س  فريداً  اإعالمياً  منرباً  اللجنة 
ال�سقيقني  ال�����س��ع��ب��ني  ب���ني  ال���ت���ق���ارب 
واخلربات  التجارب  نقل  على  وتعمل 
املحتوي  اإث��راء  يف  ي�سهم  املتبادلة مبا 
واإع��داد وتاأهيل كوكبة من  الإعالمي 
القيادات الإعالمية ال�سابة يف البلدين 
اللجنة  ت��ك��ت�����س��ب  ح��ي��ث  ال�����س��ق��ي��ق��ني، 
اأعلى  وتتطلب  ا�سرتاتيجية،  اأهمية 
الدائم  وال��ت��وا���س��ل  التن�سيق  درج���ات 
اأن  ونتطلع  النجاح،  ل�سمان  واملبا�سر 
دولتني  ب��ني  للتكامل  من��وذج��اً  ن��ك��ون 
�سقيقتني جتمعهما عالقات �ساربة يف 
الدم  رواب��ط  وتعززها  التاريخ،  ج��ذور 

والوحدة وامل�سري امل�سرتك«.

التنمية الأ�سرية تبحث التعاوان مع الإمارات للطاقة النووية 

�سمن اإطار اللجان التكاملية ملجل�ض التن�سيق 

اللجنة ال�سعودية الإماراتية للتعاون الإعالمي تناق�س اآليات التعاون امل�سرتك بني البلدين

•• دبي-وام:

اع��ت��م��دت جل��ن��ة م��ع��ر���س ال���ه���واي���ات وامل��ق��ت��ن��ي��ات خالل 
جمل�س  رئي�س  ال��ب��دور  ب��الل  بح�سور  ال��ث��اين  اجتماعها 
الثانية  الدورة  افتتاح  امل�ساركني  الندوة ونخبة من  اإدارة 

للمعر�س يف الفرتة من 9 اىل 14 دي�سمرب 20019.
ويعد معر�س املقتنيات فر�سة لهواة التذكارات القدمية 
لالطالع على مناذج خمتلفة من تلك املقتنيات الغريبة 

والنادرة والتي تعك�س جتارب وتاريخ اأ�سحابها.
وي�����س��م امل��ع��ر���س يف ه����ذه ال������دورة م��ق��ت��ن��ي��ات ن�����ادرة من 

اللعب  وورق  واملجوهرات  واحللي  واجلوازات  “الأو�سمة 
وعمالت  الت�سوير  واآلت  وامل�سابيح  احل��ائ��ط  و���س��اع��ات 
كارد  بو�ست  وب��ط��اق��ات  والك�ستبانات  ال��ورق��ي��ة  الإم����ارات 
واملالعق  لالإمارات  الربيدي  والتاريخ  واملكتبات  والكتب 
وعبوات  كيندر  واأل��ع��اب  الإم��ارات��ي��ة  واخل��ن��اج��ر  الف�سية 
امل�سروبات الغازية وميداليات معدنية تذكارية والهواتف 
من  وغ��ريه��ا  للمكفوفني...  ب��راي��ل  ع��م��الت  وجم��م��وع��ة 

النوادر«.
وكانت ال��دورة الأوىل من املعر�س عقدت يف مقر الندوة 
عام 2018 ولقت اإقبال وا�ستح�سانا من قبل الزائرين.

الدورة الثانية ملعر�س الهوايات واملقتنيات يف دبي 9 دي�سمرب القادم

•• دبي-وام:

حتت�سن دبي العديد من الفعاليات 
�سبتمرب  ����س���ه���ر  خ������الل  امل���ت���ن���وع���ة 
ال�  الوطني  باليوم  احتفاء  اجل���اري 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  للمملكة   89
الإثنني  ي��وم  ي��واف��ق  ال��ذي  ال�سقيقة 
تاأكيدا  وذلك  اجلاري  �سبتمرب   23
ع���ل���ى م���ت���ان���ة ال���ع���الق���ات الأخ����وي����ة 
ال�سعبني  بني  التاريخية  وال��رواب��ط 

ال�سقيقني.
كبرية  جمموعة  الفعاليات  تت�سمن 
من الأن�سطة الرتفيهية، واحلفالت 
ال�سعبية  وال����ع����رو�����س  ال���غ���ن���ائ���ي���ة 
اإىل  بالإ�سافة  الرتاثية،  والفقرات 
تقدمها  التي  الرتويجية  العرو�س 
والوجهات  ال��ت�����س��وق  م���راك���ز  اأك�����رب 
ال����رائ����دة يف دب����ي وهو  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
املف�سلة  ال��وج��ه��ة  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  م���ا 
اأف�سل  لق�ساء  ال�سعودية  للعائالت 
الأوقات خالل هذه املنا�سبة الغالية 

على قلوب ال�سعبني ال�سقيقني.
الفنادق  م����ن  جم���م���وع���ة  ت����ق����دم  و 
وال�سقق الفندقية وكذلك الوجهات 
الرتفيهية عرو�سا ترويجية مميزة 
 ،70% اإىل  ت�����س��ل  خ�������س���وم���ات  و 
يف ال��وق��ت ال����ذي حت��ت��ف��ظ ف��ي��ه دبي 
للعائالت  بجاذبيتها كوجهة مثالية 
العطالت  اأجمل  لق�ساء  ال�سعودية 

متعددة،  خ����ي����ارات  م���ن  ت��ق��دم��ه  مل���ا 
وم��ا ت��زخ��ر ب��ه م��ن م��ع��امل �سياحية، 
ت�سوق  وم��راك��ز  ترفيهية،  ووج��ه��ات 
راقية، وعرو�س مميزة، اإذ ا�ستطاعت 
الإمارة اأن ت�ستقطب 924 األف زائر 
من اململكة العربية ال�سعودية خالل 
العام  م��ن  الأوىل  ال�سبعة  الأ���س��ه��ر 
اجل�����اري، وب��ن�����س��ب��ة من��و ب��ل��غ��ت 1 يف 
امل��ائ��ة مقارنة م��ع ال��ف��رتة ذات��ه��ا من 

العام املا�سي.
وت���ت���ن���وع احل����ف����الت و ال���ع���رو����س و 
اخل�سومات  و  امل�����س��وق��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
والأ�سقاء  دب����ي  ل������زوار  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي 
ال�ستمتاع  ف���ر����س���ة  ال�������س���ع���ودي���ني 

بوقتهم خالل زيارتهم لدبي.
�سيتي  ي�ست�سيف   .. ال�سدد  ويف هذا 
ووك حفلة فنية بتاريخ 19 �سبتمرب 
م�����س��اء، حتييها   9 ال�����س��اع��ة  ب��ت��م��ام 
ج��ان��ب حفل  اإىل  ب��ل��ق��ي�����س  ال��ف��ن��ان��ة 
غنائي جماين خا�س مبنا�سبة اليوم 
الفنانة  حتييه  ال�����س��ع��ودي  ال��وط��ن��ي 
الإم��ارات��ي��ة �سمة ح��م��دان، وذل���ك يف 
اجلمعة  ي��وم  م�ساء   09:0 ال�ساعة 
“لمري”..  وجهة  يف  �سبتمرب   20
خالل  م����ول  دب����ي  ي�ست�سيف  ف��ي��م��ا 
حفلتني  �سبتمرب  و22   21 ي��وم��ي 
غنائيتني من ال�ساعة 7 اإىل ال�ساعة 
ال�سبت  ي�����وم  الأوىل  م�������س���اء،   10
ورامي  م��ب��ارك  اإ�سماعيل  للفنانني 

ف�سيكون  الأح���د  ي��وم  اأم���ا  اهلل،  عبد 
اجل���م���ه���ور ع���ل���ى م���وع���د م����ع حفلة 

الفنان فوؤاد عبد الواحد.
ال�ستمتاع  باإمكان اجلمهور  اأنه  كما 
ب��ع��رو���س الأل���ع���اب ال��ن��اري��ة يف متام 
ال�ساعة 8:30 م�ساء يف ذي بوينت، 
واأي�������س���ا يف ب����ل����ووات����رز، وك���ذل���ك يف 
بييت�س  ذا  يف  م�ساء   9:00 ال�ساعة 

بتاريخ 23 �سبتمرب.
املباين  يف  دب���ي  م��ط��ارات  وت�ستقبل 
�سبتمرب   23 بتاريخ  و2و3”   1“
بالرتحيب  ال�����س��ع��ودي��ني  ���س��ي��وف��ه��ا 
العربية  وال��ق��ه��وة  ال�����ورود  وب���اق���ات 
واحللويات طوال اليوم، فيما ي�سهد 
املبنى “1” جمموعة من الفعاليات 
ال�سعودي،  الوطني  باليوم  املرتبطة 
وم�������ن ب���ي���ن���ه���ا ر�����س����ال����ة ال���رتح���ي���ب 
اأ�سبوع،  م���دار  ع��ل��ى  ال�����س��ا���س��ات  ع��ل��ى 
قاعة  يف  ال�سعودية  الأغ���اين  وو���س��ع 
القادمني، كما �ستقوم الإدارة العامة 
ل��الإق��ام��ة و����س���وؤون الأج���ان���ب بدبي 

بتنظيم عدة فعاليات.
ال�سعودية  ال���ف���رق  اإح�����دى  وت������وؤدي 
كل  يف  فولكلورية  عرو�سا  ال�سعبية 
19 و20  ب���ت���اري���خ  دب����ي م����ول  م���ن 
حتى   7:00 ال�����س��اع��ة  يف  ���س��ب��ت��م��رب 
ال�����س��اع��ة 7:30 م�����س��اء، وك��ذل��ك يف 
م�ساء،   9:00 حتى   8:30 ال�ساعة 
م�ساء..   10:00 ح��ت��ى   9:30 و 

البحار”  “�سوق  لزوار  واأي�سا ميكن 
ال���س��ت��م��ت��اع ب��ه��ذه ال��ع��رو���س خالل 
ال�ساعة  يف  وذل������ك  ذات����ه����ا  ال����ف����رتة 
 5:00 ال�ساعة  4:30 ع�سرا حتى 
ع�سرا   5:30 ال�����س��اع��ة  ويف  م�����س��اء، 
بينما  م�ساء.   6:00 ال�ساعة  حتى 
ميكن لزوار “�سيتي ووك” يف يومي 
20 و21 �سبتمرب اجلاري م�ساهدة 
 4:30 ه���ذه ال��ع��رو���س يف ال�����س��اع��ة 
5:00 م�ساء، و5:30  ع�سرا حتى 
 7:00 و  6:00 م�ساء،  م�ساء حتى 
 8:30 و  7:30 م�ساء،  م�ساء حتى 
 9:30 و  9:00 م�ساء،  م�ساء حتى 

م�ساء حتى 10:00 م�ساء.
اأكر  و بهذه املنا�سبة �ست�ساء بع�س 
ب����األ����وان العلم  ���س��ه��رة  م���ع���امل دب����ي 
ب��رج خليفة،  ذل��ك  ال�سعودي، مبا يف 
وذل����ك ب��ت��اري��خ 23 ���س��ب��ت��م��رب.. ويف 
ن���اف���ورة دبي  ���س��ت��ق��دم  ال��ت��اري��خ،  ذات 
نخبة  اأن��غ��ام  على  ال��راق�����س  عر�سها 
من الفنانني ال�سعوديني امل�سهورين، 

وكذلك الن�سيد الوطني ال�سعودي.
و تقدم دبي ف�ستيفال �سيتي العديد 
العرو�س  و  املتنوعة  الفعاليات  من 
املبهرة، حيث �ستقام عرو�س “تخيل 
يف  احل�سرية   »IMAGINE  -
عند غروب  باي” يوميا  “ف�ستيفال 
ال�سم�س خالل الفرتة ما بني 19 و 

�سبتمرب.  23

جمريا  مقابل  بييت�س،  ذا  يف  وت��ق��ام 
ترفيهية  اأن�سطة  ريزيدن�س  بيت�س 
 23 19 و  خ����الل ال���ف���رتة م���ا ب���ني 
 6:00 ال�ساعة  م��ن  ب���دءا  �سبتمرب 
6:20 م�ساء، وكذلك  ال�ساعة  حتى 
 8:20 ح��ت��ى   8:00 ال�����س��اع��ة  يف 
حتى   9:00 ال�����س��اع��ة  يف  و  م�����س��اء، 
م�ساء، ويف ال�ساعة 10:00   9:20

حتى 10:20 م�ساء.
من  ال��ع��دي��د  ب��ل��ووات��رز  ت�ست�سيف  و 
الفعاليات امل�سوقة، ففي الفرتة من 
21 اإىل 23 �سبتمرب �ستقدم اإحدى 
تراثية  ع��رو���س��ا  ال�����س��ع��ب��ي��ة  ال���ف���رق 
كذلك  الوجهة  ه��ذه  وت��ق��دم  حملية 
فنية  اأن�سطة  �سبتمرب  و22   21 يف 
الفرتة  يف  ت�ست�سيف  فيما  متنوعة، 
فعالية  �سبتمرب   22 اإىل   19 م��ن 

راق�سي العلم.
عرو�س  تنطلق  �سبتمرب   23 يف  و 
 8:30 ال�ساعة  يف  النارية  الأل��ع��اب 
م�ساء.. و اأي�سا ميكن م�ساهدة اأحد 

ال�ستعرا�سات اجلوالة.
و تقدم اإحدى الفرق ال�سعبية يومي 
تراثيا  عر�سا  �سبتمرب   21 و   20
يف  وذل������ك  ووك،  ���س��ي��ت��ي  يف  مم���ي���زا 
5 م�ساء ومن ال�ساعة  حتى   4:30
6:30 م�ساء، ومن ال�ساعة  6 حتى 
8 م�ساء، ومن ال�ساعة  7:30 حتى 

م�ساء.  9:50 حتى   9:20

عر�سا  ال�������س���ي���ف  وج����ه����ة  وت�����ق�����دم 
 20 من  �سعودية  لفرقة  فلوكلوريا 
ويف   7 ال�ساعة  يف  �سبتمرب   23 اإىل 
ال�ساعة  8 م�ساء وكذلك يف  ال�ساعة 
عر�س،  ل��ك��ل  ���س��اع��ة  رب����ع  مل����دة   9
احلناء  على  النق�س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
9 م�ساء  ال�ساعة  اإىل   5 ال�ساعة  من 
�سبتمرب،   23 اإىل  �سبتمرب   19 من 
يف   »Cube AL Qatt»واأي�سا
 9 اإىل   5 ال�ساعة  من  �سبتمرب   20

م�ساء.
ور�س عمل  فيليدج  اأوتلت  ذا  وينظم 
التلوين  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ل��الأط��ف��ال، 
على ال��وج��ه يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 19 
و 23 �سبتمرب من ال�ساعة 2 ظهرا 
حتى ال�ساعة 8 م�ساء، وميكن لزوار 
ذا اأوتلت فيليدج ال�ستمتاع بعرو�س 
 19 من  الرتفيهية  اجلوالة  الفرق 
اإىل 23 �سبتمرب يف الأوقات التالية: 
ع�سرا،   3:45 ح��ت��ى   3:15 م���ن 
م�����س��اء، ومن   5 ح��ت��ى   4:30 وم���ن 

م�ساء.  6:15 حتى   5:45
ب�����ارك عر�سا  ب��وك�����س  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
الرتاث  ف��رق  اإح���دى  مم��ي��زا تقدمه 
 20 و   19 ي���وم���ي  خ����الل  امل��ح��ل��ي��ة 
�سبتمرب، وذلك يف ال�ساعة 6 م�ساء، 
ويف  م�������س���اء،   7:30 ال�������س���اع���ة  ويف 
ي�ستمر  8:30 م�ساء، حيث  ال�ساعة 

كل عر�س حوايل ربع �ساعة.

وي��ق��ام يف ل���س��ت اإك���زت اخل��وان��ي��ج يف 
فلوكلوري  ع���ر����س  ���س��ب��ت��م��رب   20
الأوقات  �سبتمرب يف   20 �سعودي يف 
التالية: 7:30 حتى 7:45 م�ساء، 
م�ساء،   8:45 ح��ت��ى   8:30 وم���ن 

ومن 9:30 حتى 9:45 م�ساء.
ف��ع��ال��ي��ات وعرو�س  ت��ق��ام ع���دة  ك��م��ا 
بينها  ومن  بوينت،  ذي  يف  ترويجية 
وا�ست�سافة  الفرق اجلوالة،  عرو�س 
ب��ع�����س ال���ف���ع���ال���ي���ات والأن�������س���ط���ة يف 
امل��ح��الت ال��ت��ج��اري��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
بقيمة  خ�سم  على  احل�سول  فر�سة 
من  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  امل��ائ��ة  يف   20
ع��ل��ى خدمات  وك���ذل���ك  ال��ب�����س��ائ��ع، 
م����ول خ�سما  دب����ي  وي���ق���دم  ك�����رمي. 
ل�������زواره من  امل���ائ���ة  20 يف  ب��ق��ي��م��ة 
ال�سعوديني، وذلك يف الفرتة ما بني 
2019، وذلك  �سبتمرب   23 و   19
كيدزانيا،  عند  هواياتهم  اإب��راز  عند 
وح��دي��ق��ة دب���ي امل��ائ��ي��ة، وح��ل��ب��ة دبي 
وفريت�سوال  اجل��ل��ي��د،  ع��ل��ى  للتزلج 
كما  �سينما..  وري���ل  ب���ارك،  رياليتي 
على  احل�سول  ال�سعوديني  ب��اإم��ك��ان 
كتيب خ�سومات ل�ستخدامه يف عدة 
اأماكن ومن بينها ال�سيخ حممد بن 
را�سد بوليفارد، و�سوق البحار، ودبي 

اأوبرا، ودبي مول، واإعمار للرتفيه.
- قمة  ب��رج خليفة  ينظم  من جهته 
الربج م�سابقة على مواقع التوا�سل 
اأ�سابيع   3 م����دار  ع��ل��ى  الإج��ت��م��اع��ي 
لخ���ت���ي���ار 3 ف���ائ���زي���ن ل��ي��ح�����س��ل كل 
ف��ائ��ز ع��ل��ى ت��ذك��رت��ني ل��ل�����س��ع��ود اإىل 
ال��ربج، وكذلك تذكرتني لدبي  قمة 
اأكواريوم وحديقة احليوانات املائية، 
مب�سروب  ال���س��ت��م��ت��اع  ج���ان���ب  اإىل 

�ساخن يف كافيه قمة الربج.
خ�سم  ع���ل���ى  احل���������س����ول  مي���ك���ن  و 
عرو�س  ع��ل��ى  امل��ائ��ة  يف   70 بن�سبة 
لبريل با�ستخدام الرمز الرتويجي 
ك���ذل���ك  و   »GOVBW26«
اإ���س��ايف قدره  ال���س��ت��ف��ادة م��ن خ�سم 

جل����دول  “ ح�������س���ري  دره����م����ا   50
فعاليات دبي” على العر�س ال�سيفي 
احلايل الذي يوفر خ�سما ي�سل اإىل 
بال�سعر  التذاكر  على  املائة  يف   70
الكامل.. ي�سري العر�س الرتويجي 
 ..2019 ����س���ب���ت���م���رب   28 ح����ت����ى 
وه���و ي�����س��ري ع��ل��ى احل���ج���وزات عرب 
https://.« ف���ق���ط  الإن�����رتن�����ت 
www.visitdubai.com/

. « ar/events/la-perle
اإم جي عامل من املغامرات،  اآي  واأما 
ف���اإن���ه���ا ت���ق���دم ل��ل�����س��ع��ودي��ني خالل 
ال��ف��رتة م��ا ب��ني 19 و 28 �سبتمرب 
 299 بقيمة  ع��ام��ة  دخ����ول  ت��ذك��رة 
بقيمة  ق�سيمة طعام  “ت�سمل  درهما 
50 درهما«. فيما تقدم عدة فنادق 
ت��روي��ج��ي��ة خا�سة  ع��رو���س��ا  دب���ي  يف 
خ�سومات  ت�����س��م��ل  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ب��ه��ذه 
بوجبات  ال�ستمتاع  اأو  الإقامة،  على 
اأو  ال�����غ�����رف،  ت���رق���ي���ة  اأو  جم���ان���ي���ة، 
احل�سول على تذاكر جمانية لإحدى 
من  غريها  اأو  الرتفيهية  الوجهات 
الإم��ت��ي��ازات الأخ�����رى.. وم���ن بينها 
�سيزارز  وف���ن���دق  ل��ل�����س��ي��اف��ة،  اإع���م���ار 
اأ�ستوريا  وال������دورف  دب����ي،  ب��ل��ووات��ر 
دبي نخلة جمريا، ومنتجع احلبتور 
غ��ران��د، وف��ن��دق ج��ران��د الإم����ارات، و 
الإم�����ارات،  م���ول  كمبين�سكي  ف��ن��دق 
وال�سقق  اإن��رتك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال  وف���ن���دق 
م��اري��ن��ا، وفندق  دب���ي  ال��ف��ن��دق��ي��ة يف 
ومركز  وف��ن��دق  اك�سل�سيور،  ج��ران��د 
موؤمترات لو مرييديان دبي. و ميكن 
الإط�������الع ع��ل��ى ت��ف��ا���س��ي��ل اجل����دول 
الوطني  “اليوم  باحتفالت  احلافل 
الإلكرتوين  املوقع  “على  ال�سعودي 
www.dubaicalendar.  «
Dubai_@ اأو متابعة « com
و#اليوم_  Calendar
ال��وط��ن��ي_ل��ل��م��م��ل��ك��ة_ال��ع��رب��ي��ة_
ملتابعة  اأب����دا  #معا_  و  ال�����س��ع��ودي��ة 

على اآخر املعلومات.

عرو�ض ترويجية مميزة تقدمها املن�ساآت الفندقية والوجهات الرتفيهية يف دبي لالأ�سقاء ال�سعوديني 

دبي حتتفي باليوم الوطني ال�سعودي بفعاليات متنوعة وعرو�س الألعاب النارية 

جينيفري   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
����س���ورات���و����س اول���ي���ف���ريو����س، 
ال�������ف�������ل�������ب�������ني   اجل����ن���������س����ي����ة 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )p3036317a(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0506909601

فقدان جواز �سفر
ف�������ق�������د امل�������دع�������و/زب�������ي�������ب�������ه 
اثيوبيا   ، اب����راه����ي����م  ����س���ي���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4777367(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل����دع����و/ حم���م���د مهدى  ف���ق���د 
ح�����س��ن حم���م���د ف�����س��ل احل�����ق ، 
بنغالدي�س اجلن�سية جواز �سفره 
 )BN0848268( رق�������م 
يرجى ممن يعر عليه ت�سليمه 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
خان  �سامايون  امل��دع��و/  فقد 
باك�ستان   ، م�����رج�����ان  ع���ل���ي 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)GN4133131(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر
ت�سهايني�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
اثيوبيا   ، وف��ي��ن��ت��ى  م�����س��ك��ان��ا 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )EP4577737(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  الثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان �شهادة اأ�شهم تفقدان جواز �سفر
فقدت املدعوة / عو�سة �ساعن 
اجلن�سية  اإماراتية   ، م��رزوق 
- ���س��ه��ادة ا���س��ه��م ���س��ادرة من 
الإ�سالمي  ابوظبي  م�سرف 
)من  ���س��ه��م��ا   3729 ب��ع��دد 
ال��ت��وا���س��ل مع  ي��ج��ده��ا عليه 
امل�����س��رف امل���ذك���ور اأع�����اله او 

رقم 0504471144( 
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•• ال�صارقة -الفجر 

بال�سغف  ي��ت��م��ي��زون  واع����دون  ���س��ب��اب 
يف  ي�ساركون  م��ه��ارات��ه��م،  تطوير  يف 
�سخ�سيتهم  تثقل  وم�سارات  برامج 
وازدهار  بناء  يف  لي�ساهموا  القيادية 

وطنهم يف امل�ستقبل القريب.
�سبابية  ال�سارقة” موؤ�س�سة  “نا�سئة 
تقدم الكثري والكثري لتنمية املهارات 
منت�سبيها،  ه��واي��ات  على  وال��ت��ع��رف 
�سمن خطتها التنموية الهادفة اإىل 
واملعرفة،  بالعلم  تت�سم  اأج��ي��ال  بناء 
ف��ه��ي م��وؤ���س�����س��ة ���س��ب��اب��ي��ة ت��رك��ز على 
املبكر  والكت�ساف  والبتكار  الب��داع 
العمرية  املرحلة  يف  النا�سئة  ملواهب 
18 ع��ام، والعمل على  اإىل   13 من 
وتهيئة  م�����س��ت��م��ر  ب�����س��ك��ل  رع��اي��ت��ه��ا 
البيئة اجلاذبة يف ممار�سة هواياتهم 

وتطوير مهاراتهم.
ال�����س��ارق��ة براجمها  ن��ا���س��ئ��ة  وت��ن��ظ��م 
وفقاً منهجية مدرو�سة بدقة وعناية 
لتحقيق  م�����س��ارات  �ستة  على  ترتكز 
ملنت�سبيها  الكرب  وال�ستفادة  التنوع 
مهارات  تنمية  ع��ل��ى  حت��ر���س  ح��ي��ث 
النا�سئة و�سقلها يف م�سار “الفنون، 
واللغات،  الآداب  الأع����م����ال،  ري�����ادة 
الريا�سة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا،  ال��ع��ل��وم 

ومهارات احلياة”
لقاء  ع���ل���ى  “الفجر”  وح���ر����س���ت 
ع����دد م���ن امل��ن��ت�����س��ب��ني امل��ت��م��ي��زي��ن يف 
اأبرز  على  للتعرف  ال�سارقة  نا�سئة 
املحلية  وم�����س��ارك��ات��ه��م  اجن���ازات���ه���م 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  وال���دول���ي���ة 
وامل�����س��اب��ق��ات. وي��و���س��ح ع��ب��ي��د عادل 
ل�سورى  العامة  � ع�سو المانة  البح 
ال�سابعة،  دورت���ه  يف  ال�سارقة  �سباب 
 4 ح��وايل  منذ  للنا�سئة  انت�سب  اأن��ه 
���س��ن��وات ���س��ارك خاللها يف ع��دد من 
ال���ربام���ج وور�����س ال��ع��م��ل وال�����دورات 
ومنها برنامج “خٌلك تاجر” تدريب 
امل�ست�سار والإعالمي هزاع املن�سوري 
حوارية  جل�سة  يف  امل�ساركة  وك��ذل��ك 
ال�����س��ب��اب وال���ت���ط���وع �سمن  ب��ع��ن��وان 
 2030 ���س��ب��اب  م��دي��ن��ة   � ف��ع��ال��ي��ات 
�سارك  ك��م��ا  ال��ب��ح��ري��ن  مم��ل��ك��ة  يف   ،
ك��م��ت��ح��دث يف ع����دد م���ن امل���وؤمت���رات 
اجتماع  امل�ساركة  وكذلك  وال��ربام��ج 
مدينة  يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  ����س���ب���اب 
ن��ي��وي��ورك. واأ����س���اف حم��م��د �سعيد 
املزروعي � نائب رئي�س �سورى �سباب 
منذ  للنا�سئة  منت�سب  اأن��ه  ال�سارقة، 
جملة  يف  خاللها  ���س��ارك  �سنوات   7
املحلية  وامل�����س��اب��ق��ات  الفعاليات  م��ن 
وال���دول���ي���ة ل��ي��ح�����س��ل خ��الل��ه��ا على 
�سفري  على  ح�سل  كما  جائزة   12
ال�سارقة  لنا�سئة  و���س��ف��ري  الب��ت��ك��ار 
برامج  و�سارك يف  املتحدة،  المم  يف 
موؤ�س�سة  م��ع  م��ال��ي��زي��ا  يف  ت��ط��وع��ي��ة 
القلب الكبري وعمل كمقدم للعديد 
م��ن ال���ربام���ج، وح�����س��ل ع��ل��ى اأ�سغر 
م�������درب ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال����ع����امل يف 
الروبوت يف  كو�ستاريكا وقائد فريق 
يدر�س  وحاليا  وا�سط،  نا�سئة  مركز 
ال�سارقة  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ط��ب  جم���ال 
اآمال اأن ي�ساهم يف دمج التكنولوجيا 

مع جمال الطب.
اهمية  ع���ل���ى  ع���ل���ي،  ي���و����س���ف  واأك�������د 
النت�ساب يف نا�سئة ال�سارقة مو�سحا 
ان���ه اإن��ت�����س��ب ل��ل��م��رك��ز م��ن��ذ اق���ل من 
ع���ام ل��ك��ن��ه لم�����س ت���ط���ورا ك��ب��ريا يف 
بعد  وخ��ا���س��ة  وم��ه��ارات��ه  �سخ�سيته 
ال�سارقة،  �سباب  �سورى  يف  م�ساركته 
اأ�سدقاء وزمالء جدد  ليتعرف على 
بالعديد  م��ل��م��ني  واع���ي���ني  م��ث��ق��ف��ني 
وم�ساراته  ف��امل��رك��ز  امل���ج���الت،  م���ن 
وف���ع���ال���ي���ات���ه وم���������س����ارك����ات����ه داخ�����ل 
امليول  كافة  تلبي  وخارجها  ال��دول��ة 
���س��ارك يف برنامج  ك��م��ا  وال��ه��واي��ات، 
ر�سم  م���ه���ارات  ليكت�سب  امل��ان��غ��ا  ف��ن 
امل�سورة  الق�س�س  الق�س�س  وكتابة 
ق�سة  وي��ق��دم  ال��ي��اب��ان��ي��ة  بالطريقة 
“مانغا  مل��ج��ل��ة  الأول  الإ�����س����دار  يف 
نا�سئة  ب��ه  ���س��ارك��ت  ال���ذي   ”zine
مبعر�س  ج��ن��اح��ه��ا  ق����ي  ال�������س���ارق���ة 
ال�سرق الأو�سط لالأفالم والق�س�س 
ال�سباب  ودعا  امل�سورة”كوميكون”. 
لالنت�ساب اإىل مركز نا�سئة ال�سارقة 
براجمها  م�������س���ارات  يف  وامل�������س���ارك���ة 

واأن�سطتها وفعاليتها.
ال�سام�سي،  ارح��م��ه  ع��م��ران  واأ���س��اف 
يف املركز منذ اأكر من عام  “اأ�سارك 
وبداأت يف م�سار العلوم والتكنولوجيا، 
 VEX وال����س���رتاك يف م�����س��اب��ق��ات 
من  العديد  على  خاللها  وح�سلت 
لقب  على  ك��ذل��ك ح�سلت  اجل��وائ��ز، 
�سفري الفلك والف�ساء �سمن برنامج 
يف  للتعليم  ال�سارقة  ملجل�س  متميز 
الول  امل��رك��ز  على  وح�سلت  رو���س��ي��ا، 
على  والثاين  ال�سارقة  م�ستوى  على 
التابعة  ع����ون  م�����س��اب��ق��ة  يف  ال���دول���ة 
للهالل الحمر يف 2018 ويف العام 
الول  املركز  على  ح�سلت   2019
م�ستوى  على  وال��ث��ال��ث  ال�سارقة  يف 
م�سابقة  يف  ���س��ارك��ت  ك��م��ا  ال����دول����ة، 
الربملانيني  WER وكذلك خميم 

ال�سبابي وبرنامج حياكم”.
ع�سو   � الطنيجي  ���س��ل��ط��ان  وي��ق��ول 
����س���ورى ���س��ب��اب ال�������س���ارق���ة ب���دورت���ه 
ال�������س���اب���ع���ة، ا����س���ت���ف���دت ال���ك���ث���ري من 
ومنها  ال�����س��ارق��ة،  لنا�سئة  انت�سابي 
ثالثية  ال���ط���ب���اع���ة  ع���ل���ى  ال���ت���ع���رف 
الب���ع���اد وامل�����س��ارك��ة يف ال��ع��دي��د من 
يف  �ساركت  كما  البتكارية  امل�ساريع 
لالبداع  لطيفة  ال�سيخة  م�سابقة 
والب���ت���ك���ار، وت���ط���ورت م���ه���ارات���ي يف 
جمال التو�سيالت الكهربائية ليتم 
ح�سلت  حتى  ات�����س��الت  يف  تدريبنا 
امل�سابقة  يف  الذهبية  امليدالية  على 

ال���وط���ن���ي���ة مل����ه����ارات الإم����������ارات فئة 
وتاأهلت  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة،  ال��ت��و���س��ي��الت 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف م�����س��اب��ق��ة م���ه���ارات 
العاملية يف كازان - رو�سيا، وح�سدت 
يف  و���س��ارك��ت  نف�سها  الفئة  ب��رون��زي��ة 

املخيم ال�سيفي وخميم الربيع.
عبدالرحمن  دروي�������س  ع��ل��ي  واأ����س���اد 
وبرامج  م�سارات  يف  الكبري  بالتنوع 
�سارك  انه  مو�سحا  ال�سارقة،  نا�سئة 
الدولية  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
واملحلية، كما فاز بجائزة حمدان فئة 
الطالب املتميز وع�سو �سورى �سباب 
اللكرتوين  الأمن  و�سفري  ال�سارقة 
املتحدة  ب��امل��م��ل��ك��ة  امل��ع��رف��ة  و���س��ف��ري 
بالوليات  امل�ستقبل  و�سفري   2017
و�سفري   2018 المريكية  املتحدة 
ال�سباب يف موؤمتر ال�سباب العاملي يف 
الف�ساء  و�سفري   2019 ن��ي��وي��ورك 

والفلك يف رو�سيا 2019.
ال���ري���ا����س���ي ح�سل  وع���ل���ى اجل���ان���ب 
امل��ن��ت�����س��ب ���س��ي��ف ع��ل��ي ���س��ي��ف لعب 
ال��ت��اي��ك��ون��دو احل��ا���س��ل ع��ل��ى احلزام 
اجلوائز  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  الزرق 
وعلى  حملية  ب��ط��ولت  يف  املتقدمة 
�سارك  كما  الإم����ارات  دول��ة  م�ستوى 
يف بطولت ومع�سكرات خارج الدولة 
ومنها يف هنغاريا وا�ستونيا، ليح�سد 
ف�سية  و3  ذه��ب��ي��ة  م���ي���دلي���ات   3
البطولت  خم��ت��ل��ف  يف  وب���رون���زي���ة 
التي �سارك فيها.  وقال حمد جمعه، 
اأ�ساف  ال�سارقة  لنا�سئة  انت�سابه  اأن 
وتطوير  �سخ�سيته  يف  ال��ك��ث��ري  ل���ه 
م��ه��ارات��ه وب��ن��اء ���س��داق��ات،  م�سيداً 
بالربامج والفعاليات التي تعتمدها 
الفر�سة  وات���اح���ة  ال�����س��ارق��ة  ن��ا���س��ئ��ة 
حملية  م�����س��اب��ق��ات  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
لالأمام،  امل��ن��ت�����س��ب��ني  ت��دف��ع  ودول���ي���ة 
ال��ع��دي��د من  ���س��ارك يف  ان��ه  مو�سحا 
الربامج وامل�سابقات التي اأ�سافت له 

ر�سيد معارفه وخرباته.
تاأكيد  اإىل  ت�سعى  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
ب��ه��دف تنمية  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  اأدواره�������ا 
و  بالثقافة  مت�سلحة  واع��ي��ة  اأج��ي��ال 

املوهبة اإىل جانب التعليم الأ�سا�سي
فاطمة  الأ���س��ت��اذة  قالت  جانبها  م��ن 
نا�سئة  م����دي����ر  م�������س���رب���ك،  حم���م���د 
ال�سارقة بالإنابة، اأن نا�سئة ال�سارقة 
ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�س�سة  التابعة 
موؤ�ّس�سة  ه���ي  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال����ق����ادة 
الإب��داع والبتكار  ُترّكز على  �سبابية 
النا�سئة  مل��واه��ب  املُ��ب��ّك��ر  والكت�ساف 
13 اإىل  فئة الذكور يف الأعمار من 
18 �سنة، والعمل على رعايتها ب�سكل 

م�ستمر، وتهيئة البيئة املنا�سبة لهم 
يف ممار�سة الهوايات وتعلم املهارات.

ال�سارقة  ن���ا����س���ئ���ة  دور  وي��ت��ج�����س��د 
واكت�ساف  ال���ن���ا����س���ئ���ة  اح�����ت�����واء  يف 
واأن�سطة  برامج  وتقدمي  مواهبهم، 
النا�سئ  ميول  مع  تتنا�سب  ل�سفية 
مبهاراته  والرت������ق������اء  وت���ط���ل���ع���ات���ه 
موؤهاًل  ليكون  ومتكينه  وم��ع��ارف��ه، 
للمناف�سة املحلية والعاملية، م�ساهماً 
يف ت�����س��ارك��ي��ة امل��ع��رف��ة، وم���وؤث���راً بني 
بال�سكل  واإي��ج��اب��ي��ة،  ب��وع��ي  اأق���ران���ه 
الذي ي�سهم يف ترجمة روؤية �ساحب 
وقرينته  ال�����س��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����س��م��و 
وال�ستثمار  الإن�����س��ان  ب��ن��اء  ب��اأه��م��ي��ة 
بني  املوؤ�س�سي  التكامل  ويحقق  فيه، 
الأرب������ع م��وؤ���س�����س��ات ال�����س��ق��ي��ق��ة التي 
ت���ن���درج حت���ت م��ظ��ل��ة م��وؤ���س�����س��ة ربع 
ال�سارقة  اأط���ف���ال  م���ن  ب���داي���ة  ق����رن 
و�سجايا  ال�����س��ارق��ة  نا�سئة  ث��م  وم���ن 
فتيات ال�سارقة و�سوُل اإىل ال�سارقة 
ن�ستكمل  وح��ت��ى  ال��ق��درات.  لتطوير 
الدور التثقيفي والتنموي ملنت�سبينا 
م��ن ال��ن��ا���س��ئ��ة ن��ق��دم ل��ه��م جمموعة 
م��ن ال��ربام��ج ال��ت��ي ي��ت��م التخطيط 
بدقة  م��درو���س��ة  منهجية  وف���ق  ل��ه��ا 
ال��ربام��ج على  وع��ن��اي��ة، ترتكز ه��ذه 
العلوم  وه��ي:  رئي�سة  م�سارات  �ستة 
الريا�سة،  ال��ف��ن��ون،  والتكنولوجيا، 
واللغات،  الآداب  احل���ي���اة،  م���ه���ارات 
وري��ادة الأع��م��ال، وت�سب نتائج هذه 
الربامج يف خدمة م�سلحة النا�سئة، 
وتنتقل بهم من مرحلة الهواية، اإىل 

اكت�ساب املهارات واإتقانها.
ال�سارقة بتقدمي  نا�سئة   “ل تكتفي 
ما يحتاجه ال�سباب  اليوم من �سقل 
م��واه��ب��ه��م او ت��ع��زي��ز ط��اق��ات��ه��م من 
خالل الأن�سطة ال�سفية بل تتجاوز 
ذلك من خالل العديد من الأن�سطة 
اخلالقة  وامل�����ب�����ادرات  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
التنموي  ال��ت�����س��ارع  ت���واك���ب  وال���ت���ي 
املتطلع للتناف�سية يف  ال�سباب  جليل 

جمالت �ستى للم�ستقبل” 

برامج وان�سطة متنوعة
ف��اط��م��ة حم��م��د م�سربك،  وا���س��اف��ت 
بالإنابة،  ال�����س��ارق��ة  ن��ا���س��ئ��ة  م���دي���ر 
العديد  تنظم  ال�����س��ارق��ة  ن��ا���س��ئ��ة  اأن 
تعزز  التي  والأن�سطة  ال��ربام��ج  م��ن 
قدرات اأبنائها يف �ستى املجالت ومن 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ب��رام��ج  اأه��م��ه��ا 
وامل�ساريع  ال���روب���وت   وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�سارقة،  ���س��ب��اب  ���س��ورى  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
لتاأهيل  الأع����م����ال  ري������ادة  وب����رام����ج 

برامج  الأع����م����ال،  ل���ع���امل  ال��ن��ا���س��ئ��ة 
وامل�سرحية  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة  ال���ف���ن���ون 
وبرنامج  واملو�سيقية،  وال�سينمائية 
ال��ت�����س��ام��ي��م احل��دي��ث��ة، اإ���س��اف��ة اإىل 
الريا�سية  وال���ب���ط���ولت  ال����ربام����ج 
ال�سباحة  يف  اأن����واع����ه����ا  مب��خ��ت��ل��ف 
والرتايثلون،  ال�����س��الت  ق��دم  وك���رة 
���س��ف��راء الأمم  ب��رن��ام��ج  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل����ت����ح����دة، ف�������س���اًل ع�����ن ال����ربام����ج 
قرن  رب��ع  موؤ�س�سات  م��ع  التكاملية 
وكل  وامل��ب��ت��ك��ري��ن.  ال���ق���ادة  ل�سناعة 
نا�سئة  ت�����س��اع��دن��ا يف  ال���ربام���ج  ه���ذه 
يت�سم  ج��ي��ل  ت��اأ���س��ي�����س  يف  ال�����س��ارق��ة 
بالعلم واملعرفة قادر على التناف�سية 
املحلية والإقليمية والعاملية، م�ستعد 
نا�سئة  ونتاجات  التحديات.  خلو�س 
ونحن  نف�سها  عن  تتحدث  ال�سارقة 
فخورون مبنت�سبينا وبكل ما حققوه 
داخل  وم�سرفة  متقدمة  نتائج  من 

الدولة وخارج حدودها

ال�سارقة  نــا�ــســئــة  تــطــلــعــات 
وخططها امل�ستقبلية

قالت فاطمة حممد م�سربك، مدير 
اإىل  نطمح  بالإنابة،  ال�سارقة  نا�سئة 
حت��ق��ق روؤي��ت��ن��ا امل�����س��ت��م��دة م��ن روؤي���ة 
القادة  ل�سناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�س�سة 
�سريكاً  ن���ك���ون  اأن  يف  وامل���ب���ت���ك���ري���ن 
واعية  اأج����ي����ال  ب���ن���اء  يف  جم��ت��م��ع��ي��اً 
ال�����ذي يرتجم  ب��ال�����س��ك��ل  وم����وؤث����رة، 
روؤى �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي وقرينته 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو 
قرن  رب��ع  موؤ�س�سة  رئي�س  القا�سمي 
ل�سناعة القادة واملبتكرين يف اأهمية 
توفري البيئة املنا�سبة ودعم ال�سباب 
�ساحب  اأك������د  ح��ي��ن��م��ا  ورع���اي���ت���ه���م، 
�سرورة  على  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
اإعطاء الفر�س احلقيقية لل�سباب يف 
املجتمعية  املهارات  واكت�ساب  التعلم 
راعية  بيئة  يف  الع�سر،  مع  املتواكبة 
م�����س��ت��ق��رة وداع����م����ة، ت��وؤه��ل��ه��م لبدء 
واإجن����از دوره����م امل��ه��م ال���ذي يتطلع 

�سموه ويتطلعون له طوال العمر.

�سوري �سباب ال�سارقة
اأهم  ال�سارقة من  �سباب  �سورى  ُيعد 
التي  ال�سبابية  الربملانية  التجارب 
اأر�سى قواعدها �ساحب ال�سمو حاكم 
 ،2005 ع��ام  يف  وقرينته  ال�سارقة 
على  �سموهما  حر�س  من  انطالقاً 
احلياة،  يف  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز 
وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ل��ق��ي��ام ب����اأدواره����م جتاه 

ومتكينهم  وتقدمه،  الوطن  خدمة 
من قيادة امل�ستقبل.

وُينفذ بال�سراكة بني نا�سئة ال�سارقة 
ال�������س���ارق���ة بهدف  ف��ت��ي��ات  و���س��ج��اي��ا 
ت����دري����ب ال�������س���ب���اب وال���ف���ت���ي���ات على 
اأب���ج���دي���ات ال��ع��م��ل ال����ربمل����اين وفق 

مبادئ ال�سورى.
واأكدت فاطمة حممد م�سربك، مدير 
نا�سئة ال�سارقة بالإنابة،  اأن املجل�س 
بني  احل���وار  ثقافة  تفعيل  يف  اأ�سهم 
اأهم  يف  والت�ساور  للتحاور  ال�سباب 
يوؤرقهم  التي  والق�سايا  املو�سوعات 
جل�سات  اأ�سهمت  كما  فيها،  التفكري 
ال�����س��ورى ع��ل��ى م����دار ال�����س��ت دورات 
امل��ا���س��ي��ة يف ت�����س��ج��ي��ع ال�����س��ب��اب على 
من  اأقرانهم  مع  ب�سفافية  التحدث 
والتعبري  امل�����س��وؤول��ني  ال�����س��ب��اب وم���ع 
ب��ح��ري��ة ع��ن اآرائ���ه���م اأي�����س��ا يف حوار 
اأ�سهم  ك��م��ا   ، م��ف��ت��وح  دمي���ق���راط���ي 
اإك�ساب  يف  ال�����س��ارق��ة  ���س��ب��اب  ���س��ورى 
ال�سباب من البنني والبنات املهارات 
ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن ثقتهم يف 
القرن  مهارات  اإىل  اإ�سافة  اأنف�سهم 

الواحد والع�سرين
حالياً  ال�سارقة  �سباب  �سورى  وٌينفذ 
يف دورت�����ه ال�����س��اب��ع��ة حت���ت ���س��ع��ار “ 
خدمة املجتمع قيادة”، واأود اأن اأوؤكد 
على اأهمية العمل بروح هذا ال�سعار، 
حيث ي�سم املجل�س �سباباً من اأماكن 
املنطقة  من  �سواء  خمتلفة،  وبيئات 
اإىل  ال�سرقية  املنطقة  اأو  الو�سطى 
ويقيني  ال�������س���ارق���ة،  م��دي��ن��ة  ج���ان���ب 
اإح���داث التغيري  ق���ادرون على  اأن��ه��م 
والو�سول  باأفكار خمتلفة  الإيجابي 
وتعاونهم  ب��ت��ف��اع��ل��ه��م  ح���ل���ول  اإىل 
والعمل بروح الفريق لتقدم املجتمع 

وارتقائه.
ال�سارقة  نا�سئة  ان  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الأو�سط  ال�سرق  معر�س  يف  �ساركت 
ل������الأف������الم وال���ق�������س�������س امل���������س����ورة 
�سهر  يف  اأقيم  وال��ذي  “كوميكون”، 
اإبريل املا�سي يف مركز دبي التجاري 

العاملي.
املعر�س  يف  امل�������س���ارك���ة  وجت�������س���دت 
الأول  الإ����س���دار  �سم  خ��ا���س  بجناح 
ُتعد  ال��ت��ي   ،”-zineمانغا“ ملجلة 
ن��ا���س��ئ��اً من   12 ن��ت��اج��اً لإب����داع����ات 
ال��ذي��ن خ��ا���س��وا جت��رب��ة امل�����س��ارك��ة يف 
ر�سم  يعني فن  الذي  مانغا،  برنامج 
اليابانية،  باللغة  امل�سورة  الق�س�س 
يف  ال�����س��ارق��ة  نا�سئة  اأطلقته  وال���ذي 
مراكزها الثمانية خالل اأ�سهر يناير 
العام اجلاري،  وفرباير ومار�س من 

وذلك بهدف اإثارة اهتمام منت�سبيها 
ب��ال��ف��ن��ون الإب���داع���ي���ة امل��ب��ت��ك��رة عرب 
النا�سئة  ُتك�سب  تخ�س�سية،  ور����س 
مهارات حتويل الق�س�س اإىل اأعمال 
الأدبية  ال��ك��ت��اب��ة  ب���ني  ف��ن��ي��ة جت��م��ع 
والر�سم، مبا يخدم م�ساري الفنون، 
امللكات  وي���ع���زز  وال���ل���غ���ات،  والآداب 

الفنية البتكارية للنا�سئة.
وت�سمل املجلة جمموعة من الق�س�س 
علي  اآل  ي��و���س��ف  للنا�سئة  امل�����س��ورة 
مبارك  علي  وحممد  نائل  وحممد 
اخلاطري،  اهلل  وعبد  عبيد  واأح��م��د 
اإي�سال  خاللها  م��ن  ح��اول��وا  وال��ت��ي 
ون�سر  الهادفة  الر�سائل  العديد من 
قيم الت�سامح وال�سداقة واملحبة بني 

اأبناء جيلهم.

اإجنازات نا�سئة ال�سارقة للعام 
اجلاري 2019

اأبرز اجلوائز وامل�ساركات
ال�سيخ  ب��ج��ائ��زة  ن��ا���س��ئ��اً   11 ف���وز   -

�سلطان لطاقات ال�سباب
 Community الفوز بجائزة -
Award يف بطولة فيك�س العاملية 

بالوليات املتحدة الأمريكية
بامليدالية  ال��ن��ا���س��ئ��ة  اأح������د  ف�����وز   -
ال����ربون����زي����ة يف م�����س��اب��ق��ة امل����ه����ارات 
– رو����س���ي���ا، فئة  ك�����ازان  ال��ع��امل��ي��ة يف 

التو�سيالت الكهربائية
بثالث  وا���س��ط  نا�سئة  ف��ري��ق  ف���وز   -
الذكاء  م�سابقات  �سل�سلة  يف  ج��وائ��ز 
وال�����روب�����وت، مبجال  ال���س��ط��ن��اع��ي 
ال���  ف��ئ��ة  فيك�س  ال���روب���وت  م�سابقة 
 Skills جائزة  منها  اآر”،  دي  “اإي 
الفريق  اأه���ل���ت  ال���ت���ي   Award
العربية  الإم����ارات  دول��ة  متثيل  اإىل 
العاملية  امل�سابقة  نهائيات  املتحدة يف 
ب��ولي��ة كنتاكي  ل��وي��ف��ي��ل  م��دي��ن��ة  يف 

الأمريكية.
بجائزة  ك��ل��ب��اء  نا�سئة  ف��ري��ق  ف���وز   -
جمال  يف   Build Award
�سمن   ،)VEX-IQ( م�����س��اب��ق��ة 
�سل�سلة م�سابقات الذكاء ال�سطناعي 

والروبوت
ميداليات  ب���اأرب���ع  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ف����وز   -
الوطنية  امل�سابقة  يف  ذهبيتني  منها 
ذهبية  متمثلة يف  الإم���ارات،  ملهارات 
التو�سيالت  فئة  وبرونزية  وف�سية 
ف��ئ��ة حلول  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، وذه���ب���ي���ة 

برجميات تقنية املعلومات.
- ال��ف��وز ب��امل��رك��ز ال��ث��اين يف معر�س 
وم�سابقة بالعلوم نفكر 2019 عن 
م�سروع مثلث التنبيه الأوتوماتيكي 

) املثلث الآيل للطوارئ(.
ال�سارقة  نا�سئة  اأحد خريجي  - فوز 
اأيام  يف  واع���د  ممثل  اأف�سل  بجائزة 

ال�سارقة امل�سرحية.
متقدمة  مب��راك��ز  نا�سئاً   18 ف��وز   -
للثقافة  ال��ث��ام��ن  الأن���دي���ة  ���س��ب��اق  يف 
والفنون يف جمايل املعلومات العامة 

وامل�سرح.
بجائزة  النا�سئة  م��ن  اأرب��ع��ة  ف���وز   -
ح��م��دان ب��ن را���س��د ل���الأداء التعليمي 

فئة الطالب املتميز 
- فوز اأحد منت�سبينا بجائزة ال�سارقة 

للعمل التطوعي 2019
ملنتخب  ن��ا���س��ئ��ني  ث��الث��ة  ان��ظ��م��ام   -

الإمارات للرجبي حتت 18 �سنة
النا�سئة املتميزين  3 من  - ان�سمام 
منتخب  اإىل  التايكواندو  ريا�سة  يف 

الإمارات للتايكواندو
املتميزين  من  نا�سئاً   17 ان�سمام   -
اأندية  اإىل  ال�������س���الت  ق����دم  ك����رة  يف 
)احلمرية/ احتاد كلباء/ خورفكان/ 

دبا احل�سن(
املتميزين  نا�سئني من   6 ان�سمام   -
يف ريا�سة القو�س وال�سهم اإىل نادي 

احلمرية، ونادي ال�سارقة
ذهبية  مبيداليات  نا�سئاً   11 فوز   -
بطولت  يف  وب����رون����زي����ة  وف�������س���ي���ة 
لريا�سة  م���ت���ن���وع���ة  ب�����ط�����ولت  يف 
ال��ت��اي��ك��وان��دو ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم����ارة 

ال�سارقة ودولة الإمارات. 
ن���ا����س���ئ���ني يف   8 م�����ه�����ارات  ����س���ق���ل   -
مع�سكر  يف  الطائرة  الري�سة  ريا�سة 
ال�سارقة  ن��ا���س��ئ��ة  نظمته  مب��ال��ي��زي��ا 
لكرة  الإم����ارات  احت��اد  م��ع  بالتعاون 
الطاولة والري�سة الطائرة يف اإحدى 

الأكادمييات املتخ�س�سة.
مهرجان  يف  نا�سئاً   15 م�ساركة   -
ب��ال��ق��اه��رة �سمن  ال���ع���رب���ي  امل�������س���رح 
خ�سي�ساً  ��م��م  ���سً ت��دري��ب��ي  ب��رن��ام��ج 
حركة  م��ه��ارات  لإك�سابهم  للنا�سئة 

اجل�سد ومواجهة اجلمهور
النا�سئة   م���ن  جم��م��وع��ة  -اإ�����س����راك 
املتحدة  الأمم  ���س��ب��اب  اج���ت���م���اع  يف 
ب����ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة الأم���ريك���ي���ة، 
حلول  اإي��ج��اد  على  قدراتهم  لتعزيز 

مبتكرة للم�سكالت العاملية.
معر�س  يف  ن��ا���س��ئ��اً   11 م�����س��ارك��ة   -
ال�سرق الأو�سط لالأفالم والق�س�س 
وت�سليط  “كوميكون”،  امل�������س���ورة 
ال���������س����وء ع���ل���ى اأه��������م اإب����داع����ات����ه����م 
فن  با�ستخدام  امل�سورة  الق�س�سية 
الأول  الإ���س��دار  يف  اليابانية،  املانغا 

.”-zineملجلة “مانغا

يو�سف عليحممد �سعيد املزروعيعمران ال�سام�سيعلي دروي�ضعبيد عادل�سلطان الطنيجيحمد جمعه

نا�سئة ال�سارقة بيئة لالإبداع واالبتكار واكت�ساف املواهب وتنميتها

منت�سبو النا�سئة: تنوع امل�سارات يواكب تطلعاتنا ويعزز ا�ستفادتنا
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت اللجنة الوطنية لالنتخابات 
م���ق���ار امل����راك����ز الن���ت���خ���اب���ي���ة داخ����ل 
جاهزيتها  موؤكدة  وخارجها  الدولة 
ال���ت���ام���ة ل���س��ت��ق��ب��ال ال���ن���اخ���ب���ني يف 
انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 
الت�سويت  ف����رتة  خ����الل   2019
اجلدول  يف  عنها  الإع���الن  مت  التي 
الزمني لنتخابات املجل�س الوطني 

الحتادي.
النتخابية  امل���راك���ز  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م 
الرئي�سي  الن��ت��خ��اب  ل��ي��وم  املعتمدة 
املوافق 5 اأكتوبر املقبل، 39 مركزاً 
داخل الدولة، كاملة التجهيز ب�سكل 
النتخابية  العملية  ���س��ري  ي�سمن 
ب�سال�سة طوال فرتة القرتاع يف يوم 
 9 النتخابات الرئي�سي، فيما تفتح 
اأبوابها خالل فرتة الت�سويت  منها 
مركزاً   118 اإىل  بالإ�سافة  املبكر، 
والقن�سليات  ال�����س��ف��ارات  م��ق��ار  يف 
للدولة،  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  وال��ب��ع��ث��ات 
وذلك بهدف اإتاحة الفر�سة لأع�ساء 
الهيئات النتخابية املوجودين خارج 

والقيام  باأ�سواتهم،  لالإدلء  الدولة 
بدورهم يف امل�ساركة يف هذا الواجب 

الوطني.
���س��ع��ادة ط����ارق ه���الل لوتاه،  واأك�����د 
املجل�س  ل�سوؤون  الدولة  وزارة  وكيل 
اللجنة  ع�سو  الحت�����ادي،  ال��وط��ن��ي 
رئي�س  ل���الن���ت���خ���اب���ات،  ال���وط���ن���ي���ة 
املراكز  اأن  الن��ت��خ��اب��ات  اإدارة  جلنة 
ب�سكل  ت���وزي���ع���ه���ا  مت  الن���ت���خ���اب���ي���ة 
م����درو�����س و����س���م���ن خ���ط���ة حم����ددة 
الهيئات  اأع�������س���اء  جل��م��ي��ع  ت�����س��م��ن 
اإليها  الو�سول  اإمكانية  النتخابية 
والإدلء ب�سوتهم ملر�سحيهم، مبيناً 
اأن جميع املراكز النتخابية جمهزة 
اأعداد كبرية تتنا�سب مع  ل�ستيعاب 

عدد الهيئات النتخابية.
امل����درو�����س  ال����ت����وزي����ع  “اإن  وق��������ال: 
ل��ل��م��راك��ز الن��ت��خ��اب��ي��ة راع�����ت فيه 
اأماكن  مثل  حيوية  عوامل  اللجنة 
جغرافياً،  النتخابية  الهيئات  توّزع 
وتلبية متطلبات الت�سميم القيا�سي 
وتوفر  النتخابية،  للمراكز  املعتمد 
والبنى  واملواقف  واملرافق  اخلدمات 
كافة  لتحقيق  امل��ط��ل��وب��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة 

معايري جناح العملية النتخابية. 
امل�ساركة  اأهمية  على  �سعادته  و�سدد 
العملية  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال��ف��اع��ل��ة 
يف  باأ�سواتهم  ب����الإدلء  النتخابية 
املراكز النتخابية الأقرب اإليهم، ملا 
ال�سيا�سية،  امل�ساركة  تعزيز  من  فيه 
ع�سوية  اإىل  ال���ك���ف���اءات  واإي�������س���ال 
املجل�س الوطني الحتادي، والرتقاء 
بالعمل الربملاين يف دولة الإمارات، 
وتعزيز دور املواطن يف عملية �سنع 
نوعية  ت�سريعات  و�سياغة  ال��ق��رار 
حتقق ا�ستدامة التنمية ال�ساملة يف 

�ستى املجالت.
لنتخابات  الزمني  للجدول  ووفقاً 
املجل�س الوطني الحتادي 2019، 
الدولة  الت�سويت خارج  تكون فرتة 
احلايل،  �سبتمرب  و23   22 يومي 
ال�ساعة  )م���ن  ف���رتة  خ���الل  وذل����ك 
10 �سباحاً ولغاية ال�ساعة 6 م�ساء 
للمدينة  امل��ح��ل��ي  ال��ت��وق��ي��ت  بح�سب 
التي يتواجد فيها املركز النتخابي(، 
الهيئات  لأع���������س����اء  مي���ك���ن  ح���ي���ث 
النتخابية املتواجدين خارج الدولة 
املراكز  يف  ملمثليهم  الت�سويت  م��ن 

الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي مت اإن�������س���اوؤه���ا يف 
والبعثات  والقن�سليات  ال�����س��ف��ارات 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ل���دول���ة الإم�������ارات، 
ومي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ه���ذه املراكز 
الدولة من  تواجدها خارج  واأماكن 
امل���وق���ع الإل����ك����رتوين للجنة  خ���الل 
الوطنية لالنتخابات، بالإ�سافة اإىل 
املوقع الإلكرتوين لوزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل.
وت���ع���ق���ب ف�����رتة ال���ت�������س���وي���ت خ����ارج 
املبكر  ال��ت�����س��وي��ت  ف����رتة  ال����دول����ة، 
املتواجدين  للناخبني  ت��ت��ي��ح  ال��ت��ي 
داخ����ل ال���دول���ة ال��راغ��ب��ني ب����الإدلء 
ب��اأ���س��وات��ه��م م��ب��ك��راً الق������رتاع من 
وحتى  املقبل  اأكتوبر  من  الأول  يوم 
منت�سرة  م��راك��ز   9 يف  م��ن��ه،  الثالث 
يف جميع اإم��ارات الدولة وذل��ك من 
ال�ساعة 10 �سباحاً ولغاية ال�ساعة 
6 م�ساء لتكون املدة الزمنية لعملية 
الت�سويت املبكر 8 �ساعات كاملة يف 

اليوم الواحد.
مراكز الت�سويت املبكر

الت�سعة  النتخابية  املراكز  وت�سمل 
امل��ب��ك��ر مركز  ل��ل��ت�����س��وي��ت  امل���ت���اح���ة 

اأبوظبي الوطني للمعار�س هو املركز 
املبكر  للت�سويت  املعتمد  النتخابي 
يف م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، وم��رك��ز العني 
للموؤمترات يف منطقة اخلبي�سي يف 
اأف��راح مدينة  مدينة العني، و�سالة 
ومركز  ال��ظ��ف��رة،  منطقة  يف  زاي����د 
دبي التجاري العاملي يف مدينة دبي، 
ونادي ال�سارقة لل�سطرجن يف مدينة 

ال�سارقة.
فيما �سيكون مركز الت�سويت املبكر 
م��ب��ن��ى جامعة  ع��ج��م��ان يف  لإم������ارة 
اخليمة  راأ��������س  يف  واأم�������ا  ع���ج���م���ان، 
امل��ع��ت��م��د يف مركز  امل��رك��ز  ف�����س��ي��ك��ون 
اإك�������س���ب���و، و���س��ت��ك��ون ق���اع���ة الحت����اد 
للت�سويت  املعتمد  النتخابي  املركز 
ال��ق��ي��وي��ن، ويف  اأم  اإم������ارة  امل��ب��ك��ر يف 
���س��ي��ك��ون مركز  ال���ف���ج���رية  م��دي��ن��ة 
الت�سويت املبكر هو مركز الفجرية 

للمعار�س.
ال����ي����وم  يف  ال����ت���������س����وي����ت  م������راك������ز 

النتخابي
واأما فيما يتعلق باملراكز النتخابية 
يف  للناخبني  اأبوابها  �ستفتتح  التي 
ومن  لالنتخابات  الرئي�سي  ال��ي��وم 

ال�ساعة  ولغاية  �سباحاً   8 ال�ساعة 
والتي  �ساعة،   12 ومل��دة  م�ساء    8
ي�سل عددها اإىل �39 مركزاً وتتوزع 
اإم��ارات الدولة، فت�سم يف  يف جميع 
اأرب��ع��ة ع�سر مركزاً  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة 
الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��راك��ز  يف  تتمثل 
ل���ل���م���ع���ار����س، وجم���ل�������س ال���وث���ب���ة، 
ويا�س  حممد،  بن  مبارك  ومدر�سة 
مدينة  يف  زاي������د  وج���ام���ع���ة  م������ول، 

�سخبوط.
اأفراح  الظفرة: �سالت  ويف منطقة 
وال�سلع،  وغ���ي���اث���ي،  زاي������د،  م��دي��ن��ة 

وجمل�س جزيرة دملا. 
العني  م���رك���ز  ال���ع���ني:  م��دي��ن��ة  ويف 
وقاعات  اخلبي�سي،  ل��ل��م��وؤمت��رات- 
ال��وق��ن، وال��ظ��اه��ر، والهري،  اأف����راح 
وم���در����س���ة ���س��ي��خ��ة ب���ن���ت �����س����رور يف 

منطقة اليحر. 
وي��ب��ل��غ ع���دد امل���راك���ز الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
انتخابية  م��راك��ز  ���س��ت��ة  دب���ي  اإم�����ارة 
التجاري  دب����ي  م���رك���ز  يف:  ت��ت��م��ث��ل 
يف  والعلوم  الثقافة  ون���دوة  العاملي، 
الريا�سية  والقاعة  امل��م��زر،  منطقة 
لكرة  الإم�������������ارات  احت�������اد  م���ق���ر  يف 

ال���ق���دم يف دب�����ي، و����س���ن ���س��ت م���ول، 
ومبنى الإم��ارات للهوية يف منطقة 

الرب�ساء، وقاعة اأفراح حتا.
النتخابية  امل����راك����ز  ع�����دد  وي���ب���ل���غ 
مراكز  ���س��ب��ع��ة  ال�����س��ارق��ة  اإم������ارة  يف 
لل�سطرجن يف  ال�سارقة  ن��ادي  وه��ي: 
م��ن اجلامعة  بالقرب  ال��ذي��د  ���س��ارع 
�ساحية  وجم��ل�����س��ي  الأم����ريك����ي����ة، 
ونادي  اخلالدية،  و�ساحية  مغيدر، 
يف  اك�سبو  وم��رك��ز  ال��ث��ق��ايف،  مليحة 
ال�سارقة  جامعة  ومقري  خورفكان، 

يف كل من مدينتي كلباء والذيد.  
حتديد  مت  ع���ج���م���ان،  اإم���������ارة  ويف 
م��رك��زي��ن ان��ت��خ��اب��ي��ني ه��م��ا: مبنى 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان، وم���رك���ز ���س��ن��د يف 
اإمارة  يف  وكذلك  م�سفوت.  منطقة 
انتخابيني  م��رك��زي��ن  ال��ق��ي��وي��ن  اأم 
والثانوية  الحت�������اد،  ق���اع���ة  ه���م���ا: 

الفنية يف فلج املعال. 
ومت حتديد خم�سة مراكز انتخابية 
يف اإم����������ارة راأ����������س اخل����ي����م����ة، وه���ي 
اإك�����س��ب��و، ومركز  م���رك���ز  ك���ال���ت���ايل: 
الهيئة الحتادية  للهوية واجلن�سية 
راأ�س  ل�سرطة  العامة  الإدارة  خلف 

الحتادية   الهيئة  وم��رك��ز  اخليمة، 
منطقة  يف  واجل���ن�������س���ي���ة  ل���ل���ه���وي���ة 
التقنية »طالبات«،  الرم�س، وكليات 

ومركز �سباب الغيل.
حتديد  مت  ال���ف���ج���رية  اإم��������ارة  ويف 
اأر�س  ه��ي:  انتخابية  مراكز  ثالثة 
الثقافة  وزارة  وم���رك���ز  امل���ع���ار����س، 
وال�سباب وتنمية املجتمع يف منطقة 
م�سايف، ومركز دبا للمعار�س يف دبا 

الفجرية.
ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  اأن  اإىل  ي�سار 
املجل�س الوطني الحتادي وبو�سفها 
الوطنية  ل��ل��ج��ن��ة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
اإدارة  جلنة  م��ع  تعمل  لالنتخابات 
ت��ن��ظ��ي��م جميع  ع���ل���ى  الن���ت���خ���اب���ات 
جوانب العملية النتخابية اخلا�سة 
انتخابات  م���ن  ال���راب���ع���ة  ب����ال����دورة 
املجل�س الوطني الحتادي 2019.

 •• دبي- حم�صن را�صد 

املر�سحة للمجل�س  املهريي،  العميمي  طرحت نورا �سيف 
ال��وط��ن��ي الحت�����ادي، ع��ن اإم�����ارة دب����ي، م��الم��ح منهجية 
للمعلمني  ج��اذب��ة  ب��ي��ئ��ة  التعليم  ق��ط��اع  جل��ع��ل  ج���دي���دة، 
برناجمها  خ��الل  م��ن  “الذكور”،  ل�سيما  الإم���ارات���ني، 
النتخابي الذي ارتكز على خم�سة حماور، ت�سم “التعليم، 
وال�سحة، والتوطني، وتعزيز دور املراأة العاملة، ومتكني 
رب��ات البيوت، ورع��اي��ة  والأم��ه��ات واجل���دات، ف�سال عن 
اأ�سحاب الهمم و�سبل متكينهم تعليمياً ووظيفياً، وواجب 

املواطن وحقوق الوطن«.
ك��ب��ري من  ع���دد  خ���الل جل�سة ح�سرها  امل��ه��ريي  وق��ال��ت 
املعلمني واملعلمات، وفئات خمتلفة من امليدان الرتبوي، 

تطبيقها  ي��ت��م  اإح�����الل،  خ��ط��ة  اإىل  ت�ستند  املنهجية  اإن 
تدريجياً، لت�سمل تعينات كودار جديدة وا�ستبعاد اأخرين، 
ت�ستهدف  متخ�س�سة  وتاأهيل  تدريبية  برامج  وجود  مع 

الهيئات التدري�سية من املعلمني.
الفر�س،  من  العديد  تتيح  املنهجية  تلك  اأن  واأو�سحت 
ل���زي���ادة روات����ب امل��ع��ل��م��ني ح��ت��ى ت��واك��ب ط��م��وح��ات املعلم 
الأخرى،  املوؤ�س�سات  القطاعات  باأقرانه يف  اأ�سوة  املواطن، 
ف�����س��ال ع���ن زي�����ادة ال���ع���الوات وامل���زاي���ا ال��وط��ي��ف��ي��ة التي 
امل�سرية  املعلمات على موا�سلة  ت�سجيع  بدورها يف  ت�سهم 
التعليمية، والعطاء بال حدود، لإي�سال ر�سالة العلم وبناء 

اأجيال قادرة على حماكاة امل�ستقبل مبختلف متغرياته.
اجل�سد،  م��ث��ل  التعليم  منظومة  ب���اأن  امل��ه��ريي،  واأف�����ادت 
بال�سهر  اجل�سد  �سائر  ل��ه  ت��داع��ى  ع�سو  منه  ا�ستكى  اإذا 

واحلمى، لذا طالبت باأهمية تكامل اأدوار عنا�سر العملية 
باملعلمني  م��روراً  الأم��ر  وويل  بالطالب  ب��دءاً  التعليمية، 
واإدارات املدار�س، و�سوًل اإىل القيادات الرتبوية القائمة 
على �ساأن التعليم يف الدولة، مقرتحة عدداً من الربامج 
وفق  ال��ت��ط��وي��ر  ب��و���س��ل��ة  ل��ت��وج��ي��ه  امل�ستحدثة  واخل��ط��ط 
لتحقيق  ممنهجة،  وح��دود  ب�سوابط  الإم��ارات��ي،  الواقع 
املجتمع  الفئات  جميع  ب��ني  الدوار  يف  التكامل  اأه���داف 

املدر�سي.
واأكدت اأنها تركز من خالل هذا املحور الو�سول اإىل منتج 
تعليمي اإماراتي رفيع امل�ستوى، يواكب املنتجات التعليمية 
يف خمتلف دول العامل، من خالل تنمية مهارات الطالب 
ال�سخ�سية والتعليمية والقيادية، وتعزيز م�سارات البتكار، 
وغر�س روح البداع يف نفو�س املتعلمني، من خالل برامج 

املتعلمني،  جلميع  الفعلية  الحتياجات  يحاكي  ممنهجة 
على  ال���ق���ادرة  التعليمية،  العملية  خم��رج��ات  ي��ع��زز  مم��ا 
يخفي  ال��ذي  امل�ستقبلي،  العمل  �سوق  متطلبات  مواكبة 
بعد.  يعلن عنها  ال��ت��ي مل  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  ال��ع��دي��د  وراءه 
يركز  النتخابي،  برناجمها  املحور من  اأن هذا  واأ�سافت 
املتخ�س�سة  املواطنة  الكوادر  بناء قاعدة من  كذلك على 
يف املجالت النوعية الدقيقة التي تخدم اقت�ساد املعرفة، 
احتياجات  العلمي  ال��ب��ح��ث  م�����س��ارات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  م��ع 
املختلفة يف اجلامعات، موؤكده  التخ�س�سات  املجتمع من 
اأكر  والعملي  التطبيقي  اجلانب  على  التاأكيد  �سرورة 
من اجلانب النظري، اإذ اأن تخ�س�سات امل�ستقبل تركز يف 
التميز  لتحقيق  وم�سار  كمنهج  التطبيق  على  م�سمونها 

يف خمتلف املجالت.

ت�سهم يف زيادة الرواتب وتوفري امتيازات وعالوات

مر�سحة تطرح منهجية جديدة حتل اإ�سكالية عزوف املعلمني »الذكور«

•• عجمان - وام:

 2019 اإم��ارة عجمان لنتخابات املجل�س الوطني الحت��ادي  اأك��دت جلنة 
الأحكام  وف��ق  م�ستمر  ب�سكل  تتابع  للمر�سحني  ال��دع��ائ��ي��ة  احل��م��الت  اأن 
وال�سوابط الواردة يف التعليمات التنفيذية التي حددتها اللجنة الوطنية 
لالنتخابات م�سرية اإىل التزامها بر�سد اأي مالحظات اأو خمالفات ورفعها 

اإىل اجلهات املخت�سة لتخاذ الإجراء املنا�سب.
لأي  جتنبا  وال��ل��وائ��ح  بالنظم  التقيد  اإىل  املر�سحني  كافة  اللجنة  ودع��ت 

جتاوزات خالل املدة املحددة للحملة النتخابية.
24 حملة دعائية.. لفتة يف  اأنها اعتمدت  اإمارة عجمان  واأو�سحت جلنة 

هذا ال�سياق اإىل اأن مواقع التوا�سل الجتماعي ا�ستاأثرت باحل�سة الأكرب 
من اهتمام املر�سحني.

و �سددت على �سرورة التزام املر�سحني بواجباتهم واأبرزها تعزيز النتماء 
ومبادىء  قيم  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  امل�سلحة  حتقيق  على  وال��ع��م��ل  ال��وط��ن��ي 
التع�سب  اإىل  ت��دع��و  اأف��ك��ارا  النتخابية  احلملة  ت�سمني  وع���دم  املجتمع 
الديني اأو الطائفي اأو القبلي اأو العرقي جتاه الغري. وانطلقت احلمالت 
من  الثامن  يف  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  ملر�سحي  الدعائية 
املقبل  اأكتوبر  من  ال��راب��ع  حتى  يوما   27 مل��دة  وت�ستمر  اجل��اري  �سبتمرب 
لعر�س براجمهم التي يتناف�سون على الفوز من خاللها باأ�سوات الناخبني 

من اأع�ساء الهيئات النتخابية.

»جلنة عجمان« تعتمد 24 حملة دعائية ملر�سحي 
انتخابات املجل�س الوطني الحتادي

•• ال�صارقة-الفجر: 

نّظمت جلنة اإمارة ال�سارقة وجلنة اإدارة النتخابات م�ساء يوم اأم�س الأول الأحد 
ال�سباب لنتخابات املجل�س  “دعم  �سبابية بعنوان  حلقة   ،2019 15�سبتمرب 
يتم  التي  التوعوية  الفعاليات  اإط���ار  يف  وذل��ك   ،”2019 الحت���ادي  الوطني 
تنظيمها يف خمتلف مناطق الدولة للتعريف بكافة مراحل العملية النتخابية 
واإجراءاتها التنظيمية، والتوا�سل مع اأع�ساء الهيئات النتخابية، و�سوًل اإىل 
الناخبني ول�سيما  العملية النتخابية من خمتلف  الفاعلة يف  امل�ساركة  تعزيز 

ال�سباب ال�سريحة الأكرب من الهيئات النتخابية.
و�سارك يف احللقة التي اأقيمت يف مركز �سباب ال�سارقة كوادر �سبابية من اأع�ساء 
النتخابات،  عمل  ف��رق  يف  ومتطوعون  اجلامعات  وطلبة  النتخابية  الهيئات 
اأهداف  حتقيق  دعم  يف  ال�سباب  م�ساهمات  على  ال�سوء  املتحدثون  �سّلط  حيث 
برنامج التمكني ال�سيا�سي، ودور اأع�ساء الهيئات النتخابية ال�سباب يف انتخابات 

املجل�س الوطني الحتادي. 
الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  الغفلي،  �سعيد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 

وُمقرر  ع�سو  الحت���ادي،  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزارة  يف  الحت���ادي 
“اإن  ال�سبابية:  احللقة  خ��الل  حما�سرته  يف  لالنتخابات،  الوطنية  اللجنة 
ال�سيا�سي الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد  التمكني  “برنامج 
الظروف  تهيئة  اإىل  2005 هدف  “حفظه اهلل، عام  الدولة  رئي�س  نهيان،  اآل 
الالزمة لإعداد مواطن اأكر م�ساركة واأكرب اإ�سهاماً، وهو ما يتحقق اليوم من 
خالل م�ساركة اأع�ساء الهيئات النتخابية، وخا�سة من فئة ال�سباب، يف العملية 
النتخابية ليكونوا م�ساهمني فاعلني يف تعزيز دور املجل�س الوطني الحتادي 
بجميع قطاعات  والرت���ق���اء  امل��واط��ن  ال��ع��م��ل خل��دم��ة  م��وا���س��ل��ة  م��ن  ومتكينه 

املجتمع«.
واأكد الدكتور الغفلي اأن امل�ساركة الفاعلة لل�سباب يف انتخابات املجل�س الوطني 
ب��ني �سريحة  ال�����س��ورى  امل�����س��ارك��ة ون��ه��ج  ���س��وف ير�سخ قيم   2019 الحت����ادي  
لل�سباب  قادرين على متثيل  اأع�ساء  اإي�سال  ذاته يف  الوقت  وت�سهم يف  ال�سباب، 
ونقل �سوتهم وامل�ساهمة يف حتقيق تطلعات واآمالهم، والعمل على توفري جميع 
الإمكانات التي ت�سهم يف تاأهيل ال�سباب ليكونوا قادة امل�ستقبل، الذين تتوا�سل 
بعطاءاتهم م�سرية الإجنازات والتميز التي ت�سعى اإىل حتقيقها دولة الإمارات 

يف جميع املجالت.
و�سدد الدكتور الغفلي على دور ال�سباب، والذين ميّثلون اأكر من 60 باملئة من 
2019، يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  النتخابية لنتخابات  الهيئات  اأع�ساء 
حتقيق النجاح للعمل الربملاين يف دولة الإمارات، من خالل م�ساركتهم الفاعلة 
ال�سيا�سية  التنمية  العملية النتخابية، ومبا ي�سهم بدوره يف تعزيز م�سرية  يف 
الإم��ارات، وتتحقق من خاللها تطلعات  املجتمع  تتنا�سب مع خ�سو�سية  التي 

املواطن يف امل�ساهمة الفاعلة يف عملية �سنع القرار.
يف  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  جلنة  رئي�س  حنظل،  �سيف  عي�سى  امل�ست�سار  ق���ّدم  ب���دوره   
ال�سبابية  اأم��ام احللقة  كلمته  2019 يف  الحت��ادي  الوطني  املجل�س  انتخابات 
املهام املتعددة التي ت�سطلع بها جلان الإمارات، مبا يف ذلك اقرتاح مقار جلان 
بلدية  مع  والتن�سيق  النتخابات،   اإدارة  جلنة  مع  بالتن�سيق  النتخاب  مراكز 
الإمارة لتحديد اأماكن الدعاية النتخابية للمر�سحني، ومراقبة تطبيق قواعد 
العملية  يف  للم�ساركة  امل��واط��ن��ني  وت�سجيع  الإم����ارة،  يف  النتخابية  احل��م��الت 
النتخابية و الرتويج لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي بالتن�سيق مع كافة 

اجلهات يف الإمارة.

وقال رئي�س جلنة اإمارة ال�سارقة اإن لل�سباب م�ساهمة نوعية يف انتخابات املجل�س 
العملية  اإجن��اح  يف  �سواء  وم�ساركني،  ومتطوعني  ناخبني  الحت���ادي،  الوطني 
اإمتام  اإىل  الهادفة  والتثقيفية  التوعوية  الأن�سطة  يف  امل�ساركة  اأو  النتخابية 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  وتعزيز  وال�سفافية،  النزاهة  اأعلى معايري  وفق  النتخابات 
خالل  من  �سوتهم  باإي�سال  متطلباتهم  وتلبية  املواطنني،  تطلعات  لتحقيق 

املجل�س الوطني الحتادي.
ال�سباب وال�سابات احلا�سرين والرد على  و�سهدت احللقة فتح باب احلوار مع 
الحتادي  الوطني  املجل�س  انتخابات  يف  الت�سويت  اآليات  ح��ول  ا�ستف�ساراتهم 
والت�سويت يف اليوم  الدولة  خارج  والت�سويت  املبكر  الت�سويت  مثل   ،2019
املراكز  توّزع  اإىل  اإ�سافة   ،2019 اأكتوبر  الرئي�سي يف اخلام�س من  النتخابي 

النتخابية، والتعليمات التنفيذية اخلا�سة باملر�سحني والناخبني.
ي�سار اإىل اأن وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�س الوطني الحتادي وبو�سفها الأمانة 
العامة للجنة الوطنية لالنتخابات تعمل مع جلنة اإدارة النتخابات على تنظيم 
انتخابات  م��ن  ال��راب��ع��ة  ب��ال��دورة  اخلا�سة  النتخابية  العملية  ج��وان��ب  جميع 

املجل�س الوطني الحتادي 2019.

لتحفيز  ال�سباب على امل�ساركة بفاعلية يف العملية االنتخابية 

جلنة اإمارة ال�سارقة تنظم حلقة �سبابية حول دعم ال�سباب لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019

ويل عهد الفجرية يقدم واجب العزاء 
يف وفاة فاطمة �سامل الدهماين

•• الفجرية -وام:

قدم �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية اأم�س 
زوج��ة عبيد  الدهماين  �سامل  لها فاطمة  املغفور  وف��اة  العزاء يف  واج��ب  الأول 

�سيف الكندي.
واأعرب �سموه - خالل زيارته جمل�س العزاء يف منطقة “الفرفار” بالفجرية 
- عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سرة وذوي الفقيدة، داعياً اهلل العلي 
القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته، واأن ي�سكنها ف�سيح جناته، واأن يلهم اأهلها 
وذويها ال�سرب وال�سلوان. رافق �سموه اإىل جمل�س العزاء .. �سعادة �سامل الزحمي 

مدير مكتب �سمو ويل العهد.

جاهزية تامة ال�ستقبال الناخبني داخل الدولة وخارجها

اللجنة الوطنية لالنتخابات تعلن مقار املراكز النتخابية لنتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي : رم�صان عطا

املطوع  �سديق  حممد  ال�سيد  اأع��ل��ن  
املجل�س  ل���ع�������س���وي���ة  ت���ر����س���ح���ه  ع�����ن 
الوطني الحتادي عن اإمارة ابوظبي 
، من اأجل خدمة الوطن واملواطنني، 
الوطنية  ب���ال���ك���ف���اءات  اله���ت���م���ام  و 
يف  للعمل  جدارتها  لإثبات  وتاأهيلها 
�سواء  والقطاعات  امل��ج��الت  خمتلف 

داخل الدولة اأو خارجها.
النتخابي  “ ال���رق���م  امل���ط���وع  واأك�����د 
209” خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي 
عقده ظهر اأم�س يف مقره النتخابي 
مبركز اجلالرييا مبنطقة البطني يف 
لتفعيل  العمل  اأهمية  ، على  اأبوظبي 
“ال�سراكة  القيادة لتعزيز   اآلية نداء 
اخلا�س”،  و  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني  ب��ني 
م�سرياً اىل �سرورة حتفيز و تدريب و 
تاأهيل الباحثني عن العمل من اأبناء 
“ ملر  الم��ارات عرب خلق موؤ�س�سات 
للربحية  لي�ست  موؤ�س�سات  وتعني   “
 Not-For-Profit  (  –
Organizations ( ل�ستحداث 
ت�ستقطب  منتجة  ج��دي��دة  وظ��ائ��ف 

الكفاءات من مواطني الدولة .
برناجمي  :” يت�سمن  امل��ط��وع  وق��ال 
التي  الأه���داف  م��ن  ع���دداً  النتخابي 
ت�سكل  وال���ت���ي  حت��ق��ي��ق��ه��ا  اىل  اأ���س��ع��ى 
الق�سايا  م��ن  للعديد  فاعلة  ح��ل��وًل 

التي يهتم بها املجتمع ».

بكل  جاهداً  اأُ�ساهم  “�سوف  واأ�ساف   
ما لدي من خربات اأعمال و عالقات 
موؤ�س�سية و توا�سل مع �سركات عاملية، 
عاملي جديد  اإماراتي  اقت�ساد  لإن�ساء 
مل يفّعل من قبل )ال�سركة التعاونية 
لغر�س  لي�ست  تعاونية  موؤ�س�سات   -
“ملر”  املفرطة  التجارية  الربحية 
م�ساريفها  ك��ل  بدخلها  لتغطي  ب��ل 
امل�سرفية(  و  الت�سغيلية  و  الإداري����ة 
وطني”  “خا�س  ق���ط���اع  ول��ت�����س��ب��ح 
وطنية  اإنتاجية  و  عمل  فر�س  خللق 
يف  للم�ساهمة   80% اإىل   100%
�سد الحتياجات الوطنية الأولية من 
�سلع وخدمات وبها نخلق فر�س عمل 

لع�سرات الآلف بل مئات الآلف من 
ال��وظ��ائ��ف ل��ل��م��واط��ن��ني م��ن ن�����س��اء و 
الهمم  اأ����س���ح���اب  و  ���س��ب��اب  و  رج�����ال 

العالية واملتقاعدين وغريهم. 
الوطنية  م��ل��ر  م��وؤ���س�����س��ات  اأن  ذك���ر  و 
بتوظيف  ت��ع��ن��ى  ����س���وف  الإم����ارات����ي����ة 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة   تقنيات 
اخلام�س  اجل��ي��ل  الت�����س��ال  وتقنيات 
الكثري  ���س��وف يتمكن  ق��ري��ب��اً،  ال��ق��ادم 
مم����ن ي��ف�����س��ل ال���ع���م���ل م����ن امل���ن���زل، 
مثل  مت��ام��اً  فعالية  ب��ك��ل  للم�ساركة 

ال�سركاء الآخرين اإن مل يكن اأكر .
 وقال اإن “ ملر “ بكل املقايي�س قفزة 
و  متعددة  عمل  فر�س  خللق  خاّلقة 

ذوي  وم��ن  البيوت  ل��رّب��ات  خ�سو�ساً 
كل  و  ال�سباب  و  ال�سن  وك��ب��ار  الهمم 
من يف�سل لظروفه يف الإنتاج والعمل 
اأو من بعد دون الإنقا�س  من منزله 

يف الإنتاجية و النجاح “ملر«.

ت�سويق الكفاءات الوطنية
واأ�ساف قائاًل :” يت�سمن برناجمي 
وت�سويق  ال���ث���ق���ة  خ���ل���ق  الن���ت���خ���اب���ي 
لتعمل  الوطنية  الكفاءات  و  القدرات 
داخل و خارج الإمارات، وح�سر جميع 
طلبات البحث عن وظائف يف من�سة 
وطنية واحدة، و لتكون حمطة مرور 

قبل اللجوء للتوظيف من اخلارج«.

واأك����د اأه��م��ي��ة م��راق��ب��ة م��وؤ���س��ر ن�سبة 
الوطنية  امل��وؤ���س�����س��ات  ل��دى  ال��ت��وط��ني 
املالية  القيمة  حيث يقا�س ذلك على 
املوؤ�س�سات،  يف  املواطنني  عدد  لي�س  و 
املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  مو�سحاً 
ت��ع��ط��ي اأرق�����ام�����اً غ����ري دق���ي���ق���ة حول 

الن�سبة احلقيقة للتوطني بها.
اأهداف  اأه���م  اأن م��ن  واأو���س��ح امل��ط��وع 
الأعمال  حتفيز  النتخابي  برناجمه 
و  ال����ذات  ت��اأه��ي��ل  التطوعية خل��دم��ة 

البيئة و خدمة الآخر و املجتمع.
حديثه  يف  امل�����ط�����وع  وا�����س����ت����ع����ر�����س 
لو�سائل الإعالم عدداً من امل�ساهمات 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة ال����ت����ي ي������رى �����س����رورة 
اإن�ساء  اأب�����رزه�����ا   وم����ن   ، ل��ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
 MohCovery.com من�سة 
لت�سجيع و حتفيز الهتمام بالطبيعة 
،وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى بيئة الإم������ارات، و 
للطبيعة   ا�ستك�سافية  رحالت  تنظيم 

لفئات الأعمار املختلفة .
امل�ساهمات  ���س��م��ن  امل���ط���وع  وت���ط���رق 
ا�ست�سارات  ت��ق��دمي  اإىل   املجتمعية 
الدولة  ملو�س�سات  الذكية  املدن  تقنية 
ل��ل��ح��د م���ن ه����در ا���س��ت��ه��الك امل�����اء و 
الكهرباء لهيئات مثل اأوقاف اأبوظبي 
ل���دواع���ي  اأخ�������رى  و دب�����ي و ه���ي���ئ���ات 
توفري  و  ال���ب���ي���ئ���ة  ع���ل���ى  امل���ح���اف���ظ���ة 

ال�ستهالك الفائ�س .
و������س�����دد يف ح���دي���ث���ه ع���ل���ى �����س����رورة 
الكفاءات  و  ال�سناعات  ج��ودة  متثيل 

الإماراتية يف املعار�س الدولية . 
الن�ساط  ت�سجيع  اأه��م��ي��ة   اإىل  ولفت 
طريق  ع����ن  ال����دول����ة  يف  ال���ري���ا����س���ي 

امل�ساهمة يف الت�سويق الريا�سي .
عمل  امل����ه����م  م����ن  املطوع:”  وق�������ال 
اجلامعات  م����ن  ل���ع���دد  حم���ا����س���رات 
امل����ع����رف����ة و  ن����ق����ل  ل���ل���م�������س���اه���م���ة يف 
ال���ن���ج���اح���ات يف جم������الت الأع����م����ال 

النا�سئة و التجارة الإلكرتونية   .

خربات عملية 
يذكر اأن ال�سيد حممد �سديق املطوع 
اأبوظبي  18 �سنة يف جهاز  عمل ملدة 
اإداري  مدير  و  كم�ستثمر  لال�ستثمار 
ال�سركات  اإح������دى  اإدارة  وي���ت���وىل   ،
ال��وط��ن��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة م��ن��ذ اأك����ر من 
الت�سوق  موقع  اأ�س�س  كما  عاماً   17
الإنرتنت  ع��ل��ى  الأول  الإل���ك���رتوين 
 www .UAEmall .com
ع����دة جوائز  ع��ل��ى  و احل��ا���س��ل م��ع��ه 
ت��ق��دي��ري��ة ك��اأف�����س��ل م��وق��ع ت�����س��وق يف 

ال�سرق الو�سط. 
مدير  من�سب  امل��ط��وع  ال�سيد  و�سغل 
ت���ن���ف���ي���ذي لإح��������دى اأك�������رب و اأجن����ح 
ال�سركات الإماراتية يف جمال اأنظمة 
التي ت�ساهم كل يوم يف  الذكية  املدن 
و  ال�سالمة  و  الأمنية  الكفاءات  رف��ع 
املحافظة على  و  الطاقة  توفري هدر 

البيئة.
البكالوريو�س  وقد ح�سل على درجة 

كاليفورنيا  ج���ام���ع���ة  م����ن  ب���ام���ت���ي���از 
الأمريكية يف اأربع تخ�س�سات يف ادارة 
و  الت�سويق  و  الق��ت�����س��اد  و  الأع���م���ال 

ال�ستثمار املايل.

الربنامج االنتخابي
* خ��ل��ق ال��ث��ق��ة وت�����س��وي��ق ال���ق���درات و 
ال��وط��ن��ي��ة لتعمل داخ���ل و  ال��ك��ف��اءات 

خارج الإمارات.
عن  ال��ب��ح��ث  ط��ل��ب��ات  جميع  ح�سر   *
وظ��ائ��ف يف من�سة وط��ن��ي��ة واح����دة و 
ق��ب��ل اللجوء  ل��ت��ك��ون حم��ط��ة م����رور 

للتوظيف من اخلارج .
موؤ�سر  م��راق��ب��ة  و  ج��دي��د  ت�سميم   *

املوؤ�س�سات  ل�����دى  ال���ت���وط���ني  ن�����س��ب��ة 
و  املالية  القيمة  على  مبني  الوطنية 

لي�س العدد.
* العمل عن تفعيل اآلية نداء القيادة 
ل��ت��ف��ع��ي��ل م���ا ي�����س��م��ى )ال�����س��راك��ة بني 

قطاعي العام و اخلا�س(
* حتفيز و تدريب و تاأهيل الباحثني 
ع���ن ال��ع��م��ل خ��ل��ق م��و���س�����س��ات لي�ست 
Not-For-  (  – ل���ل���رب���ح���ي���ة 

 )  Profit Organizations
ل�ستحداث وظائف جديدة منتجة

* حتفيز الأعمال التطوعية خلدمة 
تاأهيل الذات و البيئة و خدمة الآخر 

و املجتمع .

•• اأبوظبي-الفجر:

ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ك��ل��ن��ا الإم����������ارات، يف 
باأبوظبي،  خليفية  مب��دي��ن��ة  م��ق��ره��ا 
ندوة وطنية بعنوان “املجل�س الوطني 
تركزت  الوطنية”،  واأدواره  الحت��ادي 
الوطني  املجل�س  ع�سوية  اأحكام  على 
العربية  الإم�����ارات  ب��دول��ة  الحت����ادي 
املتحدة واأهدافه ال�سرتاتيجية ودوره 
الرقابي والت�سريعي، وذلك بالتزامن 
للمر�سحني  النتخابية  احلملة  م��ع 

لع�سوية املجل�س 2019.
وحت���دث خ��الل ال��ن��دوة ���س��ع��ادة اأحمد 
ب����ن ���س��ب��ي��ب ال����ظ����اه����ري، اأم������ني عام 
�سعادة  ال��وط��ن��ي الحت������ادي،  امل��ج��ل�����س 
العامري،  هوميل  بن  �سعيد  الدكتور 
كلنا  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
الإمارات، مدير الندوة، و�سعادة حمد 
ال�����س��وي��دي، اخل��ب��ري ال��ربمل��اين، وقدم 
نقي  عبدالرحمن  الإع��الم��ي  ال��ن��دوة 
من  كبري  ع��دد  وح�سرها  الب�ستكي. 
الإعالم  و�سائل  من  وح�سد  اجلمهور 

املحلية.
وق��ب��ل ان��ط��الق اأع��م��ال ال���ن���دوة، وقف 
امل�����س��ارك��ون واحل�����س��ور دق��ي��ق��ة �سمت 
�سهداء  اأرواح  ع��ل��ى  ال��ف��احت��ة  وق�����راأوا 
احل�سور  �ساهد  ث��م  الأب�����رار،  ال��وط��ن 
املجل�س  ع��ن  ق�����س��ريا  وث��ائ��ق��ي��ا  فيلما 
الهام �سمن  الوطني الحتادي ودوره 
الإمارات،  لدولة  ال�سيا�سية  املنظومة 
كممثل لل�سعب ومعرب عن طموحاته 

وتطلعاته.

الدكتور  ����س���ع���ادة  األ����ق����ى  ذل�����ك  ب���ع���د 
كلنا  جمعية  كلمة  هوميل،  بن  �سعيد 
بامل�ساركني  رح����ب  ح��ي��ث  الإم���������ارات، 
الوطني  املجل�س  اأن  واأك��د  واحل�سور، 
الحت��ادي  هو من اأهم منجزات دولة 
دعائمها  واأر�سى  اأ�س�سها  التي  الحت��اد 
بن  زاي���د  ال�سيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور 

�سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
الإمارات  دول��ة  تعي�س  �سعادته:  وق��ال 
لع�سوية  ال��رت���س��ح  م��ن��اف�����س��ات  ال��ي��وم 
املجل�س الوطني الحتادي 2019 من 
خالل احلملة النتخابية للمر�سحني، 
بكل حرية و�سفافية بعيدا عن القبلية 
الطائفية  لأن  والتع�سب،  والطائفية 
ه���ي م���ق���ربة الأوط���������ان، ����س���واء كانت 
تعتمد على قبيلة اأو مذهب اأو ديانة، 
والأدي����ان ل يجب  امل��ذاه��ب  فعالقات 
الأوط���ان، وحب  اأن تكون على ح�ساب 
الوطن من الإميان، وكلنا  يف الإمارات 

ندرك ذلك ونعيه جيدا.
واأ�ساف بن هوميل، اأننا يف جمعية كلنا 
الإمارات ندعم ونعزز الهوية الوطنية 
الر�سيدة،  وقيادته  للوطن  والنتماء 
اجلمعية  حر�ست  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
التي ت�سم حتت مظلتها كافة اأطياف 
ون�����س��ي��ج امل��ج��ت��م��ع الإم������ارات������ي، على 
�سمن  الوطنية،  ال��ن��دوة  ه��ذه  تنظيم 
رئي�سها  وتوجيهات  الوطنية  اأهدافها 
�سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد 
الوطنية  مفهوم  لرت�سيخ  نهيان،  اآل 
النتماء  روح  ت��ن��م��ي��ة  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
املواطنني  ل��ل��وط��ن وحت��ف��ي��ز  وال�����ولء 

على حتمل امل�سوؤولية، والت�سجيع على 
عدم التحيز للعائلة اأوالقبيلة اأو ال�سم 
واإمنا ملبداأ ومفهوم كلنا الإمارات، هذا 
املبداأ الذي يعد من اأهم اأ�س�س العمل 
املطلق  ال��ولء  يكون  ال��ربمل��اين بحيث 
املواطن  خ��دم��ة  ه��و  وال��ه��دف  للوطن 

وحتقيق اأماله وتطلعاته.
ك��م��ا اأ���س��اد ب��ال��ق��رار احل��ك��ي��م ل�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة، ح��ف��ظ��ه اهلل، 
املجل�س  يف  امل����راأة  متثيل  ن�سبة  ب��رف��ع 
الوطني الحتادي اإىل %50، موؤكدا 
الدميقراطية  ق��ي��م  ي��ع��زز  ال��ق��رار  اأن 
ومبداأ امل�ساواة وي�سكل قفزة نوعية يف 
اأهمية  العمل الربملاين والتاأكيد على 
ال��وط��ن��ي وح�����س��وره��ا على  امل����راأة  دور 

�ساحة العمل ال�سيا�سي.
النتخابية  ال����ربام����ج  ع���ل���ى  واأث����ن����ى 
 ،2019 ع�����ام  ل�������دورة  ل��ل��م��ر���س��ح��ني 
عليها  ت�����رك�����زت  ال����ت����ي  وامل����وا�����س����ي����ع 

وال���ت���ي  ت��ن��اول��ت اأه����م ال��ق�����س��اي��ا التي 
ما  القطاعات،  كافة  يف  امل��واط��ن  تهم 
بهموم  املر�سحني  ارت��ب��اط  على  يوؤكد 
الوطن،  بق�سايا  والت�ساقهم  املواطن 
مي���ار����س  اأن  ������س�����رورة  ع���ل���ى  و�����س����دد 
ال��ن��اخ��ب��ون ح��ق��ه��م الإن��ت��خ��اب��ي ب�سكل 
ح�����س��اري واخ��ت��ي��ار الأف�����س��ل م��ن بني 
ي�ستحق  ملن  �سوتهم  ومنح  املر�سحني 
�سوتهم  وتو�سيل  ق�ساياهم  خلدمة 

للمجل�س.
الدكتور  �سعادة  اأك��د  كلمته  ختام  ويف 
���س��ع��ي��د ب���ن ه���ومي���ل ال���ع���ام���ري، على 
الحتادي  الوطني  املجل�س  ب��اأن  الثقة 
والعطاء  اخل����ري  م�����س��رية  ���س��ي��وا���س��ل 
ليبقى كما اأراد له زايد اخلري والآباء 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  امل��وؤ���س�����س��ون و���س��اح��ب 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
للثوابت  يج�سد  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
وال���������روح الحت������ادي������ة وق����ي����م ال������ولء 
ال��ق��ي��ادة وال�سعب  والن��ت��م��اء وت��الح��م 
لتحقيق املزيد من املكت�سبات والتقدم 
لتحافظ دولة الإم��ارات على مكانتها 
امل��رم��وق��ة وت��ب��ق��ى يف م�����س��اف ال���دول 

املتقدمة.
�سبيب  اأحمد بن  �سعادة  وب��دوره، قدم 
ت���اري���خ املجل�س  مل��ح��ة ع���ن  ال��ظ��اه��ري 
الآباء  اأن  واأو�سح  الوطني،  الحت��ادي 
املوؤ�س�سون، رحمهم اهلل، اختاروا دولة 
اقت�سادية مفتوحة، دولة عدم انحياز، 
ث��م اأق���روا د�ستور ال��دول��ة ال��ذي حقق 
حيث  عاماً   )47( م��دى  على  النجاح 
ا�ستقطاب  الإم����ارات  دول��ة  ا�ستطاعت 

ال����ي����د ال���ع���ام���ل���ة ورج���������ال الأع�����م�����ال 
وال�ستثمارات، من خالل د�ستور وفكر 

ونهج ثابت.
اأوجد  الإم���ارات  د�ستور  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
بنظام  الحت������ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
الإم���ارات  على  ت��وزع��ت  ع�سوا   )40(
ال�سبع بالتوافق، واأخذ بنظام النتخاب 
والتعيني )اخللطة اجليدة(، لتحقيق 
كافة  م�������س���ارك���ة  و����س���م���ان  ال�����ت�����وازن 

القطاعات والتخ�س�سات واملناطق.
الأدوار  ع���ن  ال���ظ���اه���ري،  حت����دث  ث���م 
واأو�سح  للمجل�س،  الثالثة  الرئي�سة 
يقوم  للمجل�س،  الت�سريعي  ال��دور  اأن 
امل�ساريع  د���س��ت��وري��ة  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ع��ل��ى 
فائدتها  ومدى  و�سياغتها  املعرو�سة 
اأو  اجل��ه��ة  اإىل  واإح��ال��ت��ه��ا  لإق����راره����ا 

الوزارة املخت�سة ثم رفعها اإىل املجل�س 
اأع�ساء  اأن  واأو�سح  لإق��راره��ا.  الأعلى 
ي�����س��ك��ل��ون )9( جل���ان حتال  امل��ج��ل�����س 
للمناق�سة،  ال��ق��وان��ني  م�ساريع  اإل��ي��ه��ا 
كما اأو�سح اأن الدور الرقابي للمجل�س 
يقوم على مراقبة امليزانية واحل�سابات 
اخل����ت����ام����ي����ة ل�����ل�����دوائ�����ر وال�������������وزارات 
امل�سروعة  وامل�������س���اءل���ة  الحت������ادي������ة، 
وتلقي  ال��ك��ت��اب��ة،  ب��ط��ري��ق��ة  ل����ل����وزراء 
املوؤ�س�سات  ع��ل��ى  وع��ر���س��ه��ا  ال�����س��ك��اوي 
املجل�س  دور  اإىل  اأ�سار  كما  الحتادية، 
الربملانية  الدبلوما�سية  العالقات  يف 
يف اخل����ارج، م��ن خ���الل ال��ت��وا���س��ل مع 
ل��ط��رح ق�سايا  ال�����دول  دب��ل��وم��ا���س��ي��ات 
الدولة مثل )الإرهاب( وق�سية اجلرز 
املحتلة، وامل�ساعدات اخلارجية وبرامج 

الف�ساء واأهداف التنمية العاملية.
كما حتدث �سعادته عن اأجهزة املجل�س 
ل��ل��م��ج��ل�����س ودور  ال���ع���ام���ة  والأم�����ان�����ة 
ونائبية  املجل�س  رئي�س  و�سالحيات 
واملراقبني  وامل�ساعدين  العام  والأمني 

واملوظفني الداعمني لالأع�ساء.
واأو�سح اأن ال�سعبة الربملانية يف املجل�س 
مق�سمة اإىل �ست جلان �سداقة بواقع 
جل��ن��ة ���س��داق��ة ل��ك��ل ق����ارة م��ن ق���ارات 
العامل، لها م�ساركات يف �ستة برملانات 
يف  دوره����ا  وي��ت��ج��ل��ى  ودول���ي���ة  اقليمية 
طرح ق�سايا الدولة وحل امل�ساكل ذات 

ال�سبغة الدولية.
كما اأ�سار اإىل اأن ع�سو املجل�س الوطني 
م��ك��ت��ب خا�س،  ل���ه  ل��ي�����س  الحت�������ادي 
ليكون قريبا من اأبناء املجتمع ومطلع 

يف  وي�ساهم  ق�ساياهم  على  با�ستمرار 
يتطلب  ال��ربمل��اين  العمل  واأن  حلها، 
اأن يكون الع�سو حا�سرا وقارئا جيدا 

ميتلك جتربة ثرية.
كما بنّي �سعادة اأحمد �سبيب الظاهري، 
اأن النظام النتخابي يف دولة الإمارات 
للناخب  ال�سخ�سي  ب��احل�����س��ور  اأخ����ذ 
ال�سفافية  درج�������ات  اأع����ل����ى  ل�����س��م��ان 
والنزاهة، واأ�سار اإىل اأن املجل�س ياأخذ 
انتخابات  ي��وج��د  ول  ال���ت���درج  ب��ن��ظ��ام 
نظام  وامن�������ا  ت��ك��م��ي��ل��ي��ة  اأو  ف���رع���ي���ة 

الحتياط من املر�سحني. 
وم�����ن ج���ان���ب���ه، اأك������د الأ�����س����ت����اذ حمد 
الربملان  التنوع يف  اأن  على  ال�سويدي، 
و�سّدد  ع��م��ل��ه،  وي���ري  ال��ق��وة  مينحه 
على �سرورة اأن يختار الناخب املر�سح 
اإىل  والنظر  اهتماماته،  ميثل  ال��ذي 
بحيث  للمر�سح،  ال�سخ�سية  الق�سايا 
الذي  دائ��م��ا  املتوفر  ال�سخ�س  يختار 
ي�ستطيع الو�سول اإليه يف اأي وقت بعد 
جناحه وو�سوله اإىل ع�سوية املجل�س، 
على  واأن  وق�سيته،  ���س��وت��ه  لإي�����س��ال 
على  النجاح  بعد  يحر�س  اأن  املر�سح 
التوا�سل وال�ستماع لكافة القطاعات 
ويف ك��اف��ة اإم������ارات ال���دول���ة ول��ي�����س يف 
لإي�سال  حم����ددة  اإم������ارة  اأو  م��ن��ط��ق��ة 

ر�سالة املواطن اإىل قبة املجل�س.
ويف ختام الندوة، مت فتح باب النقا�س 
تركزت  حيث  وال�سحفيني،  للح�سور 
ع��ل��ى احلملة  وامل����داخ����الت  الأ���س��ئ��ل��ة 
من  وامل��وؤم��ل  للمر�سحني  النتخابية 

املجل�س يف دورته اجلديدة. 

املجل�س الوطني الحتادي واأدواره الوطنية يف ندوة لكلنا الإمارات

�سدد على تفعيل اآلية نداء القيادة لتعزيزال�سراكة بني القطاعني العام و اخلا�ض

املر�سح حممد �سديق املطوع ي�سعى عرب برناجمه النتخابي لالهتمام بالكفاءات الوطنية 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
ق�شم التنفيذ  

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2385 ل�شنة 2019 
اىل املحكوم عليه /ماك نيون - �س ذ م م  

ا�سدرت  قد  الإبتدائية  الحت��ادي��ة  ال�سارقة  حمكمة  ب��ان  لديكم  معلوما  ليكن 
جزئي  جت��اري   2018/4314 رقم  الق�سية  يف   2019/2/26 بتاريخ  حكما  بحقكم 
القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�سافة   - درهم  بدفع مبلغ وقدره 378011  بالزامكم 
بواقع 5% من تاريخ 2018/5/30 وحتى متام ال�سداد  ل�سالح املحكوم له/ �سركة 
�سن اند �ساند �سبورت�س - �س ذ م م - لذا يتوجب عليكم تنفيذ القرار خالل 15 
امليعاد  يف  احل�سور  عن  تخلفك  حال  ويف  للن�سر.  التايل  اليوم  تاريخ  من  يوما 

والتاريخ املحدد فان املحكمة �ستبا�سر النظر الق�سية يف غيابك
رئي�س ق�شم التنفيذ 
حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

يف الدعوى رقم 2019/79 بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سده/1- �سيمون ارثر �سيمث - ال�سم بعقد الرهن )�سيمون ارتهور 
�سميت( جمهول حمل القامة  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري 
الإبتدائية  دب��ي  حمكمة  ق���ررت  ال�����س��وي��دي.   �سلطان  عي�سى  حممد  وميثله/ 
 )2.805.000( وقدرها  املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم   )2019/8/28( بتاريخ 
التنفيذ اعاله واإل  التبليغ يف ملف  درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ 
قانون  )295( من  امل��ادة  لن�س  وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  الرهن  العقار حمل  بيع 
الإج��راءات املدنية )�سقة �سكنية - املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 
 - FG02 3708 - رقم املبنى : 1 - ا�سم املبنى : مرتفعات جمريا - رقم العقار

امل�ساحة : 197.48 مرت مربع. 
 رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
يف الق�شية رقم 2018/2557 اإ�شتئناف جتاري 

املعلن اإليهم / 
امل�ستاأنف �سدها الثانية / احلديقة امللكية لتجارة املواد الغذائية - ذ م م

امل�ستاأنف �سده الثالث : جميل اخرت �سري حممد 
امل�ستاأنف �سده الرابع : حممد اف�سل حاجي حممد عبداهلل خان 

امل�ستاأنف �سده اخلام�س : انتوين فران�سي�س تيكادان 
بالإ�سارة اإىل القرار ال�سادر من عدالة حماكم دبي املوقرة وندبنا خبريا ح�سابيا يف الإ�ستئناف املذكور 
اأعاله ، لذا يرجى منكم احل�سور لجتماع اخلربة احل�سابية الأول يف الإ�ستئناف اأعاله ، وذلك يوم 
الثالثاء املوافق 2019/9/24 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا ، وذلك مبقر املكتب دبي - املمزر - 
بناية AB PLAZA 8 املقابل للمال بالزا - خلف بناية بناية بنك الإمارات دبي الوطني الطابق الأول 
مكتب 103 ، هاتف : 043993601 فاك�س : 043993602 ، لذا يرجى احل�سور باملوعد املذكور واإح�سار 

كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبرياحل�شابي 
ليلى غامن احلمريي  

دعوة حل�شور 
اإجتماع اخلربة احل�شابية االأول 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإعالن بالن�شر - ح�شور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2019/716 جتاري كلي - دبي  
املدعي عليه الأول / فر�س البحر لتجهيز املاأكولت البحرية - �س ذ م م 

املدعي عليه الثاين / اأن�سومان دوت كاليان دوت عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة فر�س البحر لتجهيز 
املاأكولت البحرية )�س ذ م م( - املدعي عليه الثالث : نتاليا �ستيليا عن نف�سه وب�سفته �سريك �سركة 
بناء على تكليف   ، اع��اله  املذكورة  الدعوى  م م( يف  ذ  البحرية )�س  امل��اأك��ولت  البحر لتجهيز  فر�س 
حمكمة دبي - الدائرة الكلية التجارية الأوىل رقم )31( بندبي خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة 
ال��دويل �س م ع )املدعي( �سدكم - وعليه يرجى ح�سوركم يف  اع��اله املرفوعة من البنك التجاري 
جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى وذلك يوم 
الأحد املوافق   2019/9/22 يف متام ال�ساعة 12.00 ظهرا يف مقر مكتب اخلبري : عبداملجيد املرزوقي 
والكائن مبدينة دبي - ديرة - �سارع بني يا�س - بناية برج امل�سرف - الطابق 15 - مكتب رقم 1504 - 

موبايل : 0506111421  - ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف/عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
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عربي ودويل

ال��رتت��ي��ب غري  ح���ذف  ن��ري��د  ج����دا،  وا���س��ح��ة  “متطلباتنا  واأ����س���اف 
الدميقراطي اخلا�س باأيرلندا ونريد اأن نتمكن من حتويل عالقتنا 
اتفاقية للتجارة احلرة«. والرتتيب اخلا�س  اأف�سل  اإىل  امل�ستقبل  يف 
ب��اأي��رل��ن��دا ه��و بند ي��ل��زم بريطانيا ب��ات��ب��اع ق��واع��د الحت���اد الأوروب����ي 
حدودية  قيود  فر�س  لتجنب  اأف�سل  طريقة  اإيجاد  حلني  التجارية 

�سارمة عرب جزيرة اأيرلندا.
قمة  خ��الل  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  ت��اأم��ل يف  بريطانيا  اأن  راب  واأو���س��ح 

الحتاد الأوروبي املقررة يومي 17 و18 اأكتوبر ت�سرين الأول.
اأنه  واأ�سار اإىل  وقال “هذا هو املكان الذي ميكن اإجناز اتفاق فيه”. 
الحتاد  �سترتك  بريطانيا  ف��اإن  ممكنا  لتفاق  التو�سل  يكن  مل  اإذا 

الأوروبي يوم 31 اأكتوبر ت�سرين الأول على اأية حال.

•• لندن-رويرتز:

اإن اخلطوط  اأم�س   راب  دومينيك  الربيطاين  وزي��ر اخلارجية  قال 
العري�سة لتفاق حمتمل على خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي 
اأ�سبحت وا�سحة الآن بعد اأن و�سلت حمادثات النف�سال بني لندن 
الإذاع���ة  هيئة  ل��رادي��و  راب  واأ���س��اف  ح��ا���س��م.  منعطف  اإىل  والتكتل 
الربيطانية )بي.بي.�سي( قبل اجتماع بني رئي�س الوزراء الربيطاين 
بوري�س جون�سون وزعماء الحتاد يف لوك�سمبورج “تبادلنا الكثري من 

التفا�سيل واخلطوط العري�سة لأي اتفاق وا�سحة للغاية الآن«.
وتابع “اأعتقد اأنها عالمة فارقة، رئي�س الوزراء يبني على املحادثات 

ال�سابقة التي اأجريناها منذ توليه املن�سب«.

ا�ستقالت جديدة من احلزب احلاكم يف تركيابريطانيا: اخلطوط العري�سة وا�سحة لأي اتفاق على اخلروج 
•• اأنقرة-وكاالت:

تتوا�سل ال�ستقالت من حزب العدالة والتنمية احلاكم يف تركيا، منذ اإعالن رئي�س الوزراء ال�سابق اأحمد داود اأوغلو ا�ستقالته. 
ووفقاً ملا اأوردته �سحيفة “زمان” الرتكية، اأعلن يافوز دايرماجني، الذي �سغل منا�سب خمتلفة يف حزب العدالة والتنمية منذ 
تاأ�سي�سه، ا�ستقالته منه وهو املعروف باأنه من اأبرز املنتقدين ملجموعة “البجع” الإعالمية املوالية لأردوغان. وجمموعة البجع 
هي وفق م�سادر عدة، خلية اإلكرتونية تن�سط على و�سائل التوا�سل الجتماعي وتقودها ال�سحافية بجريدة �سباح  “بليكان”، 
الرتكية، هالل كابالن، وزوجها �سهيب اأويوت، للدفاع عن الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان. ويعترب يافوز دايرماجني 
ثاين م�ستقيل من العدالة والتنمية بعد رئي�س الوزراء الأ�سبق اأحمد داوود اأوغلو و5 اآخرين يوم اجلمعة املا�سي. وا�ستقال، 
اأم�س الأول ال�سبت، اأمني حزب العدالة والتنمية يف مدينة تكريداغ، اأحمد اأكتا�سي. وقال دايرماجني يف بيان له: “ل اأمل يل 
اأن ي�سمعنا ال�سيد رئي�س اجلمهورية اأو يعمل الالزم، ولكني اأقول ذلك لي�سهد عليه التاريخ: اإما اأن تق�سي على تنظيم البجع 
الإرهابي اأو �ستكون �ساهداً على نهاية حياتك ال�سيا�سية معهم. اأنا اأحذرك ب�سفتي �سديقا قدمياً لك«. وكان يافوز دايرماجني 

مر�سحاً عن حزب العدالة والتنمية للربملان يف وقت �سابق، وكان ع�سواً يف جمل�س اإدارة حزب العدالة والتنمية يف اإ�سطنبول.

وبعدما كانت حتظى بنفوذ وا�سع 
قدرة  اأن  ي��ب��دو  ���س��وري��ا،  �سمال  يف 
تقل�ست،  ق��د  امل��ن��اورة  على  تركيا 
لتطورات  ت��ب��ع��اً  حم��ل��ل��ني،  وف����ق 

الأ�سهر الأخرية.
ويقول لوند “من املوؤكد اأن تركيا 

باتت اأ�سعف مبواجهة رو�سيا«.
ومتكنت هيئة حترير ال�سام مطلع 
على  بال�سيطرة  التفرد  من  العام 
اجلزء الأكرب من اإدلب وحميطها 
ف�سائل  �سد  خا�سته  اقتتال  بعد 

معار�سة تدعمها تركيا.
نقطة   12 اأن���ق���رة  ن�����س��ر  اأن  ك��م��ا 
م��راق��ب��ة يف اإدل����ب وحم��ي��ط��ه��ا مل 
مي��ن��ع ق����وات ال��ن��ظ��ام م��ن التقدم 
تطويق  اإىل  و�����س����وًل  م���ي���دان���ي���اً 
اإحدى اأكرب هذه النقاط املوجودة 

يف قرية مورك يف �سمال حماة.
واأظ���ه���ر ال��رئ��ي�����س ال�����س��وري ب�سار 
“اأن مبقدوره  ل��ون��د  وف��ق  الأ���س��د 
ت�����ط�����وي�����ق ال�����ن�����ق�����اط ال����رتك����ي����ة 

الع�سكرية يف اإدلب«.
ثالثة  اإىل  ر����س���ال���ة  ذل����ك  ي���وج���ه 
اإدل����������ب  يف  ���������س��������وري  م�������الي�������ني 
وحميطها مفادها اأن تركيا لي�ست 
بالكثري  القيام  على  عملياً  ق��ادرة 
حل��م��اي��ت��ه��م ووق�����ف ت���ق���دم ق���وات 
اأركانه  ك��رر  لطاملا  ال��ذي  النظام، 
ا����س���ت���ع���ادة كافة  ع��زم��ه��م  ت���اأك���ي���د 
�سيطرتهم  عن  اخل��ارج��ة  املناطق 

خ�سو�ساً اإدلب.
املراقبة  ن��ق��اط  اأن  ل��ون��د  وي��ع��ت��رب 
ال�سيا�سي  ال��درع  ت�سكل  “مل  ه��ذه 
الذي ل ميكن اخرتاقه، كما رمبا 
ال�سوريون  وحلفاوؤها  تركيا  اأَملت 

اأن تكون«.

•• بريوت-اأ ف ب:

حلفاء  اأب������رز  م��و���س��ك��و  ��ل��ت  ت��و���سّ
دم�سق، واأنقرة الداعمة للف�سائل 
املعار�سة، قبل عام اإىل اتفاق جّنب 
اأنه  اإل  دم،  حمام  اإدل���ب  حمافظة 
مل مينع قوات النظام من ت�سعيد 
ال���ت���ي ح�����س��دت مئات  ع��م��ل��ي��ات��ه��ا 

املدنيني خالل اأربعة اأ�سهر.
تطبيقه  بدء  عند  التفاق  واأر�سى 
هدوءاً ن�سبياً، اإل اأن عدم ا�ستكمال 
ت��ن��ف��ي��ذ ب���ن���وده ال��رئ��ي�����س��ي��ة اأدخ����ل 
املنطقة جمدداً يف دوامة الت�سعيد 
منذ نهاية ني�سان اأبريل، ما ت�سبب 
بفرار اأكر من 400 األف مدين. 
وبينما يعقد روؤ�ساء تركيا ورو�سيا 
تبحث  اأن����ق����رة  يف  ق���م���ة  واإي���������ران 
م�����س��ري اإدل�����ب، ه��ل مي��ك��ن القول 
اإن اتفاق �سوت�سي ما زال �سامداً، 
اإثر التطورات  اأم اإنه انتهى عملياً 

الأخرية؟
اأنقرة  وقعته  ال��ذي  التفاق  جّنب 
يف  �سوت�سي  منتجع  يف  وم��و���س��ك��و 
حمافظة  ���س��ب��ت��م��رب  اأي����ل����ول   17
لّوحت دم�سق ب�سّنه  اإدلب هجوماً 
املعار�سة  معاقل  اأب���رز  ل���س��ت��ع��ادة 
اخلارجة عن �سيطرتها بعد ثماين 

�سنوات من نزاع دام ومدمر.
وج�����اء اإب�������رام ه����ذا الت����ف����اق بعد 
النظام  ق���وات  �سيطرة  م��ن  اأ�سهر 
بدعم رو�سي اإثر هجوم وا�سع على 
ال��ت��ي �سكلت  ال�����س��رق��ي��ة،  ال��غ��وط��ة 
املعار�سة  الف�سائل  معاقل  اأب���رز 
ق���رب دم�����س��ق، وت��ع��ر���س��ت حل�سار 

خانق على مدى �سنوات.
ومنظمات  املتحدة  الأمم  واأب���دت 

�سكل  م��ا  وط��اأت��ه،  م��ن  والتخفيف 
من  تخ�سى  التي  لرتكيا  متنف�ساً 
���س��ام��ل على  ه��ج��وم  اأي  ي����وؤدي  اأن 
م��وج��ات جديدة  تدفق  اإىل  اإدل���ب 
من الالجئني اإىل اأرا�سيها، بعدما 

تكد�س النازحون قرب حدودها.
ال��ب��اح��ث يف م��رك��ز رفيق  وي���ق���ول 
التابع  الأو�سط  لل�سرق  احلريري 
�ستاين  اآرون  الأطل�سي  للمجل�س 
“اأدى  ب����ر�����س  ف���ران�������س  ل���وك���ال���ة 
اإب��ط��اء ال��ه��ج��وم، ما  الت��ف��اق اإىل 

جعل العبء على تركيا اأخف«.
ورغ���������م الن�����ت�����ه�����اك�����ات امل����ت����ك����ررة 
والت�سعيد الأخري، ل تزال تركيا 
اتفاق  ع����ن  ت���ت���ح���دث���ان  ورو����س���ي���ا 
للتفاهمات  ك��م��رج��ع��ي��ة  ���س��وت�����س��ي 

الثنائية حول اإدلب.
“موؤ�س�سة  يف  ال���ب���اح���ث  وي���ق���ول 
اآرون لند  لالأبحاث  �سنت�سوري” 
اإن  اأق������ول  “لن  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س 
كل  يوا�سل  اإذ  كلياً،  ميت  التفاق 
ال�ستناد  والأت�����راك  ال��رو���س  م��ن 
اإليه ول يزال مهماً من الناحيتني 

الرمزية وال�سيا�سية«.
مركز  يف  ال��ب��اح��ث  اإىل  وبالن�سبة 
الأم������������ن الأم��������ريك��������ي اجل����دي����د 
التفاق  ف���اإن  ه��ريا���س،  نيكول�س 
“تركيا  اأن  ط��امل��ا  ق��ائ��م��اً  �سيبقى 
ن��ي��ة ل��الن�����س��ح��اب من  اأي  ت��ب��د  مل 

�سوريا«.

يوؤدي  اأن  م��ن  خ�سيتها  اإن�����س��ان��ي��ة 
على  ال��ن��ظ��ام  ل���ق���وات  ه���ج���وم  اأي 
اإدل���ب، التي ت��وؤوي مع اأج���زاء من 
حم��اف��ظ��ات جم����اورة حت��و ثالثة 
كارثة  “اأ�سواأ  اإىل  ن�سمة،  ماليني 

اإن�سانية” يف القرن احلايل.
على  رئي�سي  ب�سكل  التفاق  ون�ّس 
ال�سالح  م��ن��زوع��ة  منطقة  اإن�����س��اء 
15 و20  ي����رتاوح ع��ر���س��ه��ا ب��ني 
ب���ني مناطق  ت��ف�����س��ل  ك��ي��ل��وم��رتاً 
والف�سائل،  النظام  قوات  �سيطرة 
اأن تن�سحب منها املجموعات  على 
الف�سائل  وت�����س��ح��ب  امل���ت�������س���ددة 

املعار�سة �سالحها الثقيل منها.
وت�����س��م��ن الت����ف����اق ك���ذل���ك فتح 
ا�سرتاتيجيني  �سريعني  طريقني 
مي����ّران يف م��ن��اط��ق حت��ت �سيطرة 
الف�سائل يف اإدلب قبل نهاية العام 
مدينة  اأح��ده��م��ا  ي��رب��ط   ،2018
ح���ل���ب ����س���م���اًل ب���ح���م���اة )و����س���ط( 
يربط  بينما  دم�سق،  اإىل  و���س��وًل 
الالذقية  مبحافظة  حلب  الثاين 

ال�ساحلية.
وت�����ت�����وىّل دوري���������ات م����ن ال����ق����وات 
ال�سرطة  م��ن  ال��رتك��ي��ة ووح����دات 
التفاق،  ه��ذا  مبوجب  الرو�سية، 
مراقبة املنطقة املنزوعة ال�سالح.

التزمت الف�سائل يف مرحلة اأوىل 
اأكتوبر  خالل �سهر ت�سرين الأول 
الثقيل  �سالحها  ب�سحب   2018

والرو�سية  ال�����س��وري��ة  وال����غ����ارات 
مب��ق��ت��ل ق��راب��ة األ����ف م����دين، وفق 
املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان، 
اأك��ر من 400  ف�ساًل عن ن��زوح 
ل  م���ن���اط���ق  اإىل  ����س���خ�������س  األ�������ف 
احل���دود  ق���رب  ال��ق�����س��ف  ي�سملها 

الرتكية وفق الأمم املتحدة.
ت�����اأخ�����ري  يف  الت��������ف��������اق  ������س�����اه�����م 
ه��ج��وم ق���وات ال��ن��ظ��ام ع��ل��ى اإدلب 

اإل  ال�سالح،  املنزوعة  املنطقة  من 
)جبهة  ال�����س��ام  حت��ري��ر  ه��ي��ئ��ة  اأن 
الن�سرة �سابقاً( التي ت�سيطر على 
اجلزء الأكرب من حمافظة اإدلب، 
بالكامل  مقاتليها  �سحب  رف�ست 

منها.
ومل يتم ت�سيري اأي دوريات تركية 
رو�سية م�سرتكة، رغم تعزيز اأنقرة 
نقاط املراقبة التابعة لها يف اإدلب 

الف�سائل  تلتزم  ومل  وحميطها. 
ال�سريعني  ال���ط���ري���ق���ني  ب���ف���ت���ح 
القت�ساد  اإىل  بالن�سبة  احليويني 
ال�������س���وري امل��ن��ه��ك ب��ف��ع��ل احل����رب، 
املدن  اأب���رز  ب��ني  ي��رب��ط��ان  كونهما 

حتت �سيطرة القوات احلكومية.
وب��ع��د ال��ت��زام ط��ريف ال��ن��زاع بوقف 
اإط���الق ال��ن��ار اإىل ح��ّد كبري حتى 
�سباط فرباير، بداأت قوات النظام 

ت��ك��ث��ف ق�����س��ف��ه��ا ت��دري��ج��ي��اً. وبلغ 
الت�سعيد اأوجه منذ نهاية ني�سان 
رو�����س����ي. ومتكنت  ب���دع���م  اأب����ري����ل 
من  املا�سي  ال�سهر  النظام  ق��وات 
ال��ت��ق��دم م��ي��دان��ي��اً يف ج��ن��وب اإدلب 
حتت  ك��ان  جيب  على  وال�سيطرة 
اجلهادية  ال���ف�������س���ائ���ل  ����س���ي���ط���رة 
واملعار�سة يف �سمال حماة املجاور.

الع�سكري  ال��ت�����س��ع��ي��د  وت�������س���ّب���ب 

اإي���ران،  على  العقوبات  جت��دي��د  يف 
حملة  يف  امل�����س��ارك��ة  ميكنها  فكيف 

ع�سكرية.

فر�سة لن تتكرر
لهذه الأ�سباب، �سبه وزير اخلارجية 
التفاق  تيلري�سون  ريك�س  ال�سابق 
النووي بتاأجيل للم�سكلة ليتعامل 
امل�ستقبل.  يف  اآخ���ر  �سخ�س  معها 
ول��ذل��ك، ف���اإن ت��اأج��ي��ل ت��رام��ب لها 
يقرتح،  كما  قلياًل،  اأط���ول  ل��ف��رتة 

لن يجعل التفاق اأقوى. 
���س��ي��ع��ط��ي ذل���ك اإي������ران امل���زي���د من 
املالية  الإم���ك���ان���ات  ل��ب��ن��اء  ال���وق���ت 
و�سيعطيها  احل���رب،  اإىل  ل��ل��ذه��اب 
اأ�سلحة  ل�سنع  امل��ج��ال  م��ن  امل��زي��د 

نووية. 
اإي����ران ه��ي ال��ي��وم الأ�سعف  ول��ك��ن 
وا�سح  ب�سكل  وت��ذب��ل  ع��ق��ود  م��ن��ذ 
التي  الأق�سى  ال�سغط  اأمام حملة 
متديد  وعو�س  ت��رام��ب،  يفر�سها 
على  الغروب”،  “اأحكام  ف����رتة 
ب���اإن���ه���اء كامل  ال��ت��م�����س��ك  ت���رام���ب 
لن�ساطات اإيران النووية ول�سلوكها 
املهدد، مثل برناجمها ال�ساروخي 
املجموعات  ودع������م  ال���ب���ال�������س���ت���ي، 
الإره��اب��ي��ة يف ال�سرق الأو���س��ط، يف 
العامل  اإىل  اإدخ��ال��ه��ا  اإع���ادة  مقابل 
بلومبريغ  وخ��ت��م��ت  الق��ت�����س��ادي. 
قائلة: “هذه الفر�سة قد ل ت�سنح 

جمدداً اأبداً«.

•• وا�صنطن-وكاالت:

بناًء على ما يبدو اأنه حت�سري من 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
ل��الأر���س��ي��ة ل��ت��ج��دي��د احل������وار مع 
اإيران حول برناجمها النووي، ومع 
العقوبات  تخفيف  احتمال  ازدي��اد 
الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ي��ه��ا، م��ق��اب��ل لقاء 
روحاين،  الإي��راين ح�سن  الرئي�س 
راأت هيئة التحرير يف موقع �سبكة 
�سريتكب  ت��رام��ب  اأن  ب��ل��وم��ب��ريغ، 
اأق���دم على مثل  اإذا  خ��ط��اأً خ��ط��رياً 
درا�سة  اإع��ادة  قبل  املفاو�سات  ه��ذه 

وحتديد اأهدافه منها. 
اإل��غ��اء الت��ف��اق ال��ن��ووي الذي  بعد 
وق���ع���ه ���س��ل��ف��ه ب������اراك اأوب����ام����ا مع 
ترامب  اأع��ل��ن   ،2015 يف  اإي����ران 
الأ�سا�سية  ب�����س��روط��ه  و���س��ف��ه��ا  م��ا 
اأ�سلحة  “ل  جديد  ات��ف��اق  لتوقيع 
نووية، ل �سواريخ بال�ستية، وفرتة 
ال�سبكة  الزمن«. وترى  اأطول من 
امل�سكلة.  هي  الأخ���رية،  اجلملة  اأن 
الغروب”  “اأحكام  اإىل  ت�سري  اإنها 
التي ت�سمنها التفاق ال�سابق التي 
حددت بال�سبط زمن انتهاء بع�س 
بنوده الأ�سا�سية، ما �سي�سمح لإيران 
با�ستئناف تخ�سيب اليورانيوم اإىل 

م�ستويات مرتفعة.

تفاوؤل اأوباما املفرط
تقريباً،  الت���ف���اق  ت��وق��ي��ع  مب��ج��رد 

الأحكام  ه��ذه  اأن  اإىل  النقاد  اأ���س��ار 
�سعي  ت��اأج��ي��ل  اإىل  اإل  ت�����وؤدي  ل���ن 
الأ�سلحة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  اإي�����ران 
كان  عندما   ،2030 اإىل  النووية 
اإدارة  ب��ال��ق��ي��ود.  وزع��م��ت  حم����دداً 
ب����اراك اأوب���ام���ا اأن���ه ح��ت��ى ل��و كانت 
اإي��ران متيل بقوة اإىل حتقيق هذا 
عام  اإىل  �ستحتاج  ف��اإن��ه��ا  امل�����س��ع��ى، 
اأوباما  فريق  واعتقد  قنبلة.  لبناء 
اأن يف ذل��ك وق��ٌت ك��اٍف اأم��ام العامل 
ل��ي�����س��غ��ط ع���ل���ى زع����م����اء ط���ه���ران، 
ف��ي��ت��وق��ف��ون ع���ن م�����س��ع��اه��م. كان 
ه���ذا اجل����دول ال��زم��ن��ي م��ف��رط��اً يف 

التفاوؤل كما اأظهرت الأحداث. 

رغبة يف ال�سالح النووي
مل يتطلب الأم���ر م��ن اإي���ران غري 
لتدمري  ال�����س��ي��ف  ه�����ذا  اأ����س���اب���ي���ع 
احل�����������دود امل����ت����ف����ق ع���ل���ي���ه���ا ح����ول 
خمزونها من اليورانيوم املخ�سب. 
وتهدد اإيران اليوم بن�سر املزيد من 
املتطورة،  امل��رك��زي  ال��ط��رد  اأج��ه��زة 
مقل�سًة ب�سكل كبري الزمن الالزم 
تطوير  م�����س��ت��وى  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

اأ�سلحة نووية. 
اإي��ران تريد الأ�سلحة  اأن  ول  �سك 
بالنفط  غ��ن��ي��ة  ف���دول���ة  ال���ن���ووي���ة. 
���س��ب��ب منطقي  م��ث��ل��ه��ا، ل  وال���غ���از 
اآخر يربرها �سعيها للح�سول على 
اجلهود  تنته  مل  ن����ووي.  ب��رن��ام��ج 
ل�����س��ن��ع هكذا  ال�����س��اب��ق��ة  ال�����س��ري��ة 

العامل  اكت�سف  عندما  اإل  اأ�سلحة 
من�ساأة  ي���دي���ر  ال��ن��ظ��ام  ك����ان  ك��ي��ف 
يف  ال��ي��وران��ي��وم  لتخ�سيب  ���س��ري��ة 
للمياه  اأخ������رى  وم���ن�������س���اأة  ن��اط��ن��ز 

الثقيلة يف اآراك.

ق�سر نظر
لعل اأكرب عيوب “اأحكام الغروب” 
فبحلول  ن���ظ���ره���ا.  ق�����س��ر  ك���ان���ت 
ال����ذي ك���ان م��ن املفرت�س  ال��وق��ت 
�ستكون  ال��ت��ن��ف��ي��ذ،  ح��ي��ز  دخ��ول��ه��ا 
اإيران قد متتعت ب�15 عاماً جلمع 
م���ئ���ات امل���ل���ي���ارات م���ن ال�������دولرات 
لتمكني  ال���ن���ف���ط  ع������ائ������دات  م�����ن 
متويل  وتعزيز  الع�سكرية،  قوتها 
ذلك  ح��زب اهلل. يف  وك��الئ��ه��ا مثل 
ح�سل  قد  النظام  �سيكون  الوقت، 
ملواجهة  بكثري  اأق���وى  م��وق��ع  على 
ال�����س��غ��ط ال�������دويل.  و���س��ي��ج��د اأي 
اأكرب  �سعوبًة  امل�ستقبل  يف  رئي�س 
حل�سد الدعم، يف الداخل واخلارج، 
عقابية.  ع�����س��ك��ري��ة  ع��م��ل��ي��ة  ل�����س��ن 
اأك��ر ان��دم��اج��اً يف  اإي���ران  و�ستكون 
م���ا �سريفع  ال���ع���امل الق��ت�����س��ادي، 
ال��ك��ل��ف��ة ب�����س��ك��ل اأك����رب ع��ل��ى جميع 

الدول التي �ستحاول تقييدها. 
التي  اأوروب���ا،  تخيل  ال�سعب  وم��ن 
بيع  على  اع��ت��ادت  ذل��ك  يف  �ستكون 
اإيران طائرات اأيربا�س، ومقاتالت 
مر�سيد�س  و�����س����ي����ارات  م��������رياج، 
م�ساركًة  ال���������دولرات،  مب���ل���ي���ارات 

على وقع قمة بني روؤ�ساء تركيا ورو�سيا واإيران يف اأنقرة 

هل انتهى اتفاق �سوت�سي حول اإدلب بعد عام من اإبرامه؟  

هذه �سروط جناح اأي حوار بني ترامب واإيران

هوجن كوجن تعود لطبيعتها 
بعد احتجاجات وا�ستباكات 

•• هوجن كوجن -رويرتز:

فتحت ال�سركات وحمطات املرتو اأبوابها كاملعتاد يف هوجن كوجن اأم�س بعد الفو�سى 
التي عمت املدينة اأم�س عندما اأطلقت ال�سرطة مدافع املياه والغاز امل�سيل للدموع 
حارقة  قنابل  واألقوا  الطرق  عطلوا  الذين  املحتجني  على  املطاطي  والر�سا�س 

خارج مقار احلكومة.
وحتولت مظاهرة بداأت �سلمية اأم�س الأحد اإىل العنف يف بع�س من اأ�سد مناطق 

الت�سوق وال�سياحة زحاما يف هوجن كوجن اخلا�سعة حلكم ال�سني.
ورك�س اآلف املحتجني املناه�سني للحكومة الذين يرتدون اأقنعة �سوداء وقبعات 
يف  النريان  واأ�سرموا  ال�سرطة  مع  وا�ستبكوا  املدينة  �سوارع  يف  هوياتهم  لإخفاء 
ال�سوارع وقطعوا الطرق يف قلب هوجن كوجن، حيث تقع مقار العديد من ال�سركات 
منذ  م�ستمرة  احتجاجات  موجة  �سمن  الأح��دث  هي  املظاهرات  وه��ذه  الكبرية. 

اأربعة اأ�سهر ات�سمت يف بع�س الأحيان بالعنف.
هوجن  �سوؤون  يف  ال�سني  جانب  من  تدخال  يعتربونه  مما  غا�سبون  واملحتجون 
الذاتي  احلكم  من  اأو���س��ع  نطاقا  املدينة  مبنح  بكني  وع��ود  رغ��م  الداخلية  ك��وجن 

واحلريات غري املتاحة يف الرب الرئي�سي.
حلث  ام�س  ظهر  بعد  �سلمية  جتمعات  يف  اجلامعات  ط��الب  م��ن  ع�سرات  وخ��رج 

ال�سلطات على ال�ستماع ملطالب ال�سعب.
وارتدى بع�سهم مالب�س �سوداء وو�سعوا اأقنعة على وجوههم ورددوا ن�سيد “املجد 
دميقراطية  بحريات  املطالبة  لالحتجاجات  �سعارا  اأ�سبح  ال��ذي  كوجن”  لهوجن 
اأكرب. وا�ستعلت الحتجاجات ب�سبب م�سروع قانون لت�سليم امل�ستبه بهم اإىل ال�سني 
قبل اأن يتم �سحبه. كان م�سروع القانون �سي�سمح بت�سليم امل�ستبه بهم للمحاكمة يف 

الرب الرئي�سي رغم اأن هوجن كوجن لديها نظامها الق�سائي امل�ستقل.
لكن املحتجني و�سعوا نطاق مطالبهم منذ ذلك احلني لت�سمل ق�سايا اأكرب.

89 �سخ�سا يف مطلع الأ�سبوع. واعتقلت ال�سلطات  وقالت ال�سرطة انها اعتقلت 
1500 �سخ�س منذ بدء الحتجاجات يف يونيو حزيران.

اأكرب حمكمة هندية تطالب احلكومة بالتهدئة يف ك�سمري 
 •• نيودلهي-رويرتز:

اإنه يتعني على احلكومة الحتادية اإعادة  قالت اأكرب حمكمة هندية اأم�س 
الإغالق  دخ��ول  وق��ت ممكن مع  اأ���س��رع  اإىل طبيعتها يف ك�سمري يف  احلياة 

اجلزئي لالإقليم املتنازع عليه يومه الثاين والأربعني.
وجردت الهند ال�سطر اخلا�س بها يف ك�سمري من احلكم الذاتي يف اخلام�س 
حظر  ت�سبه  ق��ي��ودا  وفر�ست  الهواتف  �سبكات  واأغلقت  اآب  اأغ�سط�س  م��ن 

التجول يف بع�س املناطق لإخماد م�ساعر ال�ستياء.
وجرى تخفيف بع�س هذه القيود لكن ات�سالت الهواتف ل تزال مقطوعة 
اأن ما يربو على  اإىل  اإىل حد بعيد يف وادي ك�سمري وت�سري بيانات ر�سمية 

األف �سخ�س على الأرجح ما زالوا حمتجزين.

اأوروبا ترتك مواطنيها يواجهون املوت يف العراق
•• عوا�صم-وكاالت:

املركو�سي  ب��الل  البلجيكي  ق��رر  ال��رق��ة،  مدينة  يف  احل�سار  من  اأ�سهر  بعد 
الفرار، وترك موقعه يف ال�سرطة الدينية فجر 29 اأغ�سط�س )اآب( 2017، 
وهرول مع زوجته وابنه اإىل اأقرب نقطة للعدو. و�سلم نف�سه اإىل امليلي�سيات 
ُف�سل عن  �سرعان ما  اإىل بلجيكا، لكن  النهاية  اإعادته يف  اأم��اًل يف  الكردية 

العائلة بعد اإر�سال الزوجة والطفل اإىل خميم لعائالت عنا�سر داع�س. 
الطبقة  مدينة  ق��رب  �سجن  اإىل  اآخ��ري��ن  ج��ه��ادي��ني  م��ع  املركو�سي  واأر���س��ل 
التنظيم،  يف  دوره  عن  اأمريكيني  م�سوؤولني  بوا�سطة  ل�ستجوابه  ال�سورية، 
من  البالغ  ال�ساب  واأبلغهم  لل�سالح.  م�سنع  وعن  له،  العنا�سر  اأق��رب  وعن 
العمر 23 عاماً، اأنه اعتاد ح�سور �سالة اجلمعة يف م�سجد دي كوبيل ملدينة 
اأنتوريب البلجيكية، اأين كان اإمام امل�سجد املدعو يو�سف قد التحق بداع�س 
يف �سوريا.  وانتظر املركو�سي حتى بلغ الثامنة ع�سر ليجتاز احلدود الرتكية 
اإىل جبهة  الأم��ر  اأول  وان�سموا يف  اآخرين،  ال�سورية مع �سديقته ومعارف 

الن�سرة، ثم التحقوا بداع�س، بعد تفجر �سدامات داخلية بني اجلانبني. 

�سجن يف اإربيل
ونقل اجلنود الأمريكيون املركو�سي اإىل اأربيل يف كرد�ستان العراق مبروحية. 
“كنت وحدي ملدة  ويقول يف مقابلة ح�سرية مع جملة “فورين بولي�سي”: 
�سهرين، وكدت اأ�ساب باجلنون ب�سبب الأ�سواء القوية، التي جعلتني عاجزاً 
اجلي�س  نقلهم  الذين  اجلهاديني  اأوائ���ل  بني  من  واملركو�سي  ال��ن��وم«.   عن 
عمليات  من  ج��زء  يف  الرقة،  حترير  بعد  العراق  اإىل  �سوريا  من  الأمريكي 
الرتحيل ال�سري، الذي �سلم مبوجبها ثالثة جهاديني اأوروبيني اآخرين اإىل 

الق�ساء العراقي، يف خمالفة للقانون الدويل. 

بلجيكا
يف  معهم”،  وتعاونت  هناك  البلجيكيني  م��ع  “اجتمعت  املركو�سي:  وق��ال 
اإ�سارة اإىل عمالء ال�ستخبارات البلجيكية. واأ�ساف “قالوا يل �سننقلك اإىل 
بلجيكا”.  اإىل  تعود  اأن  وميكن  القا�سي،  و�ستنتظر  الآن،  املحلية  احلكومة 
اأين  ب��غ��داد،  اإىل  اأرب��ي��ل  م��ن  نقل  ب��ل  بلجيكا،  اإىل  ُي�سلم  مل  املركو�سي  لكن 
واأك��ر ق�سوة من  الإره��اب، واأخ�سع جلولة جديدة  ت�سلمته قوات مكافحة 
يف  اإج��م��اًل  ت��رتدد  الغربية  احلكومات  اأن  اإىل  الكاتب  ولفت  التحقيقات.  
ت�سهيل ت�سلم نا�سطي داع�س. وبعد رحيل اأكر من خم�سة اآلف اأوروبي، فاإن 

احلكومات الأوروبية ل تريد التعامل مع ملف العائدين. 
دولة  من  ما  اأملانيا،  “با�ستثناء  الها�سمي:  ها�سم  العراقي  الباحث  ويقول 
وي�سيف  اأوروبية مهتمة باإعادة مواطنيها املتهمني بالنتماء اإىل داع�س”. 
لي�ست  وهي  العائدين،  اجلهاديني  جتاه  �سيا�سة  متلك  ل  الغربية  “الدول 
�ستكون  فاإنها  العراق،  يف  بالإعدام  عليهم  ُحكم  واإذا  ل�ستقبالهم،  م�ستعدة 
ممتنة«.  وراأى اأن عودة اجلهاديني تظهر �سعفاً ق�سائياً، م�سيفاً اأن فقدان 
اأن مي�سي اجلهادي  اأحكام ق�سرية بال�سجن، وميكن  اإىل  الدليل قد يوؤدي 
اأحد  ارتكب  واإذا  ال�سوارع.   اإىل  يعود  اأن  قبل  اأع��وام  بال�سجن خم�سة  حكماً 
ال�سيا�سي  احلزب  �سيتعر�س  املقبلة،  ال�سنوات  يف  اإرهابياً  هجوماً  العائدين 

الذي �سمح له بالعودة، اإىل عواقب وخيمة.
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عربي ودويل

عبدالعزيز  ب��ن  الفي�سل  خ��ال��د  الأم���ري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ق��ام 
م�ست�سار خادم احلرمني ال�سريفني اأمري منطقة مكة املكرمة اأم�س 
بغ�سل الكعبة امل�سرفة من الداخل مباء زمزم املمزوج مباء الورد وذلك 
نيابة عن خادم احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سعود. �سارك يف غ�سل الكعبة امل�سرفة .. �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
املكرمة،  مكة  منطقة  اأم��ري  نائب  العزيز  عبد  ب��ن  �سلطان  ب��ن  ب��در 
ومعايل الدكتور حممد �سالح بن طاهر بننت وزير احلج والعمرة ، 
ومعايل ال�سيخ الدكتور عبدالرحمن ال�سدي�س الرئي�س العام ل�سوؤون 
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي، و الدكتور ه�سام الفالح وكيل اإمارة 
واأع�ساء  ال���وزراء  امل��ع��ايل  اأ�سحاب  م��ن  وع��دد  املكرمة،  مكة  منطقة 
العربية  اململكة  ل��دى  املعتمدين  الإ���س��الم��ي  الدبلوما�سي  ال�سلك 
ال�سعودية و�سدنة بيت اهلل احلرام، وروؤ�ساء الدوائر احلكومية وجمع 

من املواطنني.

اأمنية  ب�سمانات  املتحدة  ال��ولي��ات  اأم�����س  ال�سمالية  ك��وري��ا  طالبت 
ك�سرط م�سبق ل�ستئناف املباحثات النووية املتعرة، ما يبدد الآمال 
يف ا�ستئناف احلوار على م�ستوى فرق العمل خالل الأ�سابيع املقبلة.

وبداأ البلدان حوارا تاريخيا غري م�سبوق بعد قمة اوىل بني الرئي�س 
ال�سمالية كيم جونغ اون  ك��وري��ا  ت��رام��ب وزع��ي��م  الأم��ريك��ي دون��ال��د 
يف  ثانية  قمة  وان��ه��ارت   .2018 يونيو  ح��زي��ران  يف  �سنغافورة  يف 
هانوي يف �سباط فرباير دون التو�سل لتفاق. ثم التقى الزعيمان 
جمددا يف حزيران يونيو يف املنطقة املنزوعة ال�سالح بني الكوريتني 
حيث اتفقا على ا�ستئناف احلوار، لكّن هذه املباحثات مل تبداأ بعد. 
اجلانب  للقاء  ا�ستعدادها  عن  يانغ  بيونغ  اأعربت  الفائت،  وال�سبوع 
وهو  ال�سهر،  نهاية  بحلول  �ساملة”  “حمادثات  لإج��راء  الأمريكي 
ما عّدته وا�سنطن “اإ�سارة م�سّجعة«. لكن بعد �ساعات، اأجرت بيونغ 
يانغ اختبار “راجمة �سواريخ فائقة احلجم«. والثنني، قال م�سوؤول 
النت�سار  نزع  “مناق�سة  اإّن  يانغ  بيونغ  يف  اخلارجية  وزارة  يف  رفيع 
واملعوقات  التهديدات  اإزال��ة كل  يتم  النووي رمبا يكون ممكنا حني 

التي تهدد نظامنا الأمني وتعو�س تنميتنا يف �سكل وا�سح«.

 
ت ال�سني اأم�س الوليات املتحدة واإيران على �سبط النف�س بعد   ح�سّ
هجوم اإرهابي بطائرات م�سرّية ا�ستهدف من�ساأتني نفطيتني تابعتني 

ملجموعة اأرامكو ال�سعودية، وحملت وا�سنطن طهران م�سوؤوليته.
وقالت الناطقة با�سم وزارة اخلارجية ال�سينية هوا �سونيينغ اإنه “يف 
غياب حتقيق نهائي ي�سمح با�ستخال�س ا�ستنتاجات، قد ل يكون من 
الهجمات  م�سوؤولية”  حتميلها  ينبغي  التي  اجلهة  ت�سور  امل�سوؤول 
دائما يف  ت�سغل بالدها مقعدا  التي  �سونيينغ  الإرهابية. وقالت هوا 
جمل�س الأمن، خالل موؤمتر �سحايف روتيني “ندعو جميع الأطراف 
يف  التوتر  ت�سعيد  اإىل  تقود  تدابري  اتخاذ  عن  المتناع  اإىل  املعنية 
ب�سبط  التحلي  من  الطرفان  يتمكن  اأن  “ناأمل  وتابعت  املنطقة«. 

النف�س واحلفاظ معا على ال�سالم وال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط«.
 

الكهرباء  اإن  اأم�س  اأفغان�ستان  يف  الرئي�سية  الكهرباء  �سركة  قالت 
يف  العايل  للجهد  اأب���راج  تدمري  بعد  البالد  ثلث  نحو  عن  انقطعت 

اإقليم بغالن ب�سمال البالد يف مطلع الأ�سبوع.
وقالت �سركة كهرباء اأفغان�ستان اإن ثالثة اأبراج تنقل 220 كيلووات 
هجمات  يف  ُدم��رت  امل��ج��اورة  اأوزبك�ستان  من  امل�ستوردة  الكهرباء  من 
البالغ  البالد  اأقاليم  من   11 عن  الكهرباء  قطع  مما  الأول  اأم�س 

عددها 34 منها العا�سمة كابول.
ومل تعلن اأي جهة م�سوؤوليتها عن الهجمات التي جاءت مع ت�ساعد 
جهود  تعر  و���س��ط  ب��غ��الن  فيها  مب��ا  ال�سمالية  الأق��ال��ي��م  يف  القتال 
�سحب  ب�ساأن  اتفاق  اإىل  للتو�سل  طالبان  وحركة  املتحدة  ال��ولي��ات 

اآلف اجلنود الأمريكيني من اأفغان�ستان.
وقالت ال�سركة اإن مهند�سني و�سلوا من اأقاليم جماورة للعمل على 

اإ�سالح الأبراج.

عوا�صم

الريا�ض

�سيول

بكني

كابول

االنتخابات الثانية يف اإ�سرائيل خالل خم�سة اأ�سهر 

نتانياهو وغانت�س يدعوان الناخبني للت�سويت  

دور الن�ساء اأ�سا�سي ملكافحة الإرهاب

اجتاه �سفينة الدولة الدميوقراطية الإ�سرائيلية«.
التحري�س  م���ن  م��زي��د  ه��ن��اك  ي��ك��ون  “لن  واأ����س���اف 
واإمن��ا العمل  ق ت�سد’  ‘فِرّ على اخلالفات حتت �سعار 

ال�سريع لت�سكيل حكومة وحدة«.
الأخرية  الأي��ام  خالل  لنتانياهو  النتقادات  ووجهت 
اأن  من  لها  اأ�سا�س  ل  التي  حتذيراته  ب�سبب  للحملة 
التزوير يف  النتخابات قد ت�سرق من خالل عمليات 

مراكز القرتاع يف القرى والبلدات العربية.
ق���د ي��ع��ت��م��د اخ��ت��ي��ار ال��رئ��ي�����س الإ���س��رائ��ي��ل��ي روؤوف����ني 
ريفلني للمر�سح الذي �سي�سكل احلكومة على اأفيغدور 

ليربمان.
ت�سكيل  م���ن  ن��ت��ان��ي��اه��و  ل��ي��ربم��ان دون مت��ك��ن  وح����ال 
بعدما  اأبريل  ني�سان  انتخابات  بعد  حكومي  ائتالف 
رف�س التخلي عن مطلبه املتعلق باخلدمة الع�سكرية 

لليهود املت�سددين.
�سعبية  اكت�ساب ليربمان  ال��راأي  ا�ستطالعات  وتظهر 

•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

نتانياهو  بنيامني  الإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  ي�سعى 
املوؤيدين  ح�سد  اإىل  غانت�س  بيني  الرئي�سي  وخ�سمه 
ع�سية النتخابات مع املراهنة على امل�ستقبل ال�سيا�سي 

لرئي�س الوزراء الذي ق�سى اأطول مدة يف من�سبه.
النتخابات التي جتري اليوم الثالثاء هي الثانية يف 
اإ�سرائيل خالل خم�سة اأ�سهر، بعد ف�سل رئي�س الوزراء 
الهزمية  ت��ك��ون  ورمب����ا  ح��ك��وم��ي  ائ��ت��الف  ت�سكيل  يف 

الأكرب يف حياته ال�سيا�سية.
املناف�سة بني  ا�ستداد  اإىل  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
اأفيغدور  ال�سابق  الدفاع  املر�سحني، وقد ي�سبح وزير 
النتخابي  امل��ع��رتك  دخ��ل  ال���ذي  العلماين  ل��ي��ربم��ان 
كمناف�س له �سانعا للملوك يف حملته “جلعل اإ�سرائيل 
طبيعية من جديد”، م�ستهدفاً بذلك تاأثري الأحزاب 

اليهودية الأرثوذك�سية املت�سددة يف اإ�سرائيل.
النتخابات  قبل  م��ا  الأخ���رية  الأي���ام  نتانياهو  ق�سى 
ي�ستحث قاعدته اليمينية على الإقبال على �سناديق 

القرتاع.
حت��ق��ي��ق��ا ل���ذل���ك، اأط���ل���ق رئ��ي�����س ال�������وزراء ج��م��ل��ة من 
ال��ت��ح��ذي��رات وجم��م��وع��ة م��ن الإع���الن���ات ال��ت��ي لقت 
ترحيب القوميني اليمينيني الذين يلعبون دورا بارزاً 

يف اإعادة انتخابه.
حزبه  ملنا�سري  جتّمع  نتانياهو  األغى  الح��د،  م�ساء 
ذلك  احل��زب  با�سم  املتحدث  وعلل  الليكود،  اليميني 
خطورة  م��ن  للتحذير  ط���ارئ  داخ��ل��ي  اج��ت��م��اع  بعقد 

التلكوؤ يف امل�ساركة يف النتخابات.
بالن�سبة لالإ�سرائيليني فهذا تكتيك ماألوف ا�ستخدمه 
نتانياهو مرارا يف املا�سي على الرغم من اأن هذه املرة 

قد تكون املخاطر اأكرب ب�سبب اإجهاد الناخبني الذي 
قد يلعب دورا كبريا ب�سبب تكرار النتخابات.

ت�سوير  على  النتخابية  حملته  يف  نتانياهو  ورك���ز 
خ�سومه  وو���س��ف  لإ���س��رائ��ي��ل  اأ���س��ا���س��ي  كزعيم  نف�سه 
على  و”ي�ساريني”  “�سعفاء”  اأنهم  الرئي�سيني على 
على  ال�سوء  و�سلط  الأمنية،  اإجن��ازات��ه��م  من  الرغم 

النمو القت�سادي يف اإ�سرائيل.
غور  ب�سم  للجدل  مثري  تعهد  ع��ن  نتانياهو  اأع��ل��ن 
الغربية  ال�سفة  م�ساحة  ثلث  ي�سكل  ال���ذي  الأردن 
بفر�س  تعهد  ك��م��ا  الن��ت��خ��اب��ات.  يف  ف���از  اإذا  امل��ح��ت��ل��ة 
ال�سفة  يف  امل�ستوطنات  على  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��ي��ادة 
دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  م��ع  بالتن�سيق  الغربية 
ع��ن خطته حلل  يعلن  اأن  املتوقع  م��ن  ال��ذي  ت��رام��ب 

النزاع الإ�سرائيلي الفل�سطيني بعد النتخابات.
املجال  للمر�سحني  “معاريف”  �سحيفة  واأت���اح���ت 
نتانياهو  فكتب  �سفحاتها.  على  مواقفهما  لتو�سيح 
“نحن يف اأوج تغيري حقيقي يف تاريخ ال�سعب اليهودي 

ودولة اإ�سرائيل«.
من�سب  ال�سابق  يف  �سغل  ال���ذي  غانت�س  خ�سمه  اأم���ا 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك�������ان، ف��ق��د ق���دم ن��ف�����س��ه يف حملته 
النتخابية كبديل م�سرف لنتانياهو الذي قد توجه 

اإليه تهم بالف�ساد يف الأ�سابيع املقبلة.
وحتدث مرارا عن رغبة نتانياهو يف ت�سكيل ائتالف 
مع اأحزاب ميينية مت�سددة ميكن اأن ت�ساعده يف طلب 

احل�سانة من املحاكمة يف الربملان.
ويقول غانت�س اإنه هو وائتالفه الو�سطي اأزرق اأبي�س 
الغالبية  ت��دع��م��ه��ا  وح����دة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  ي���ري���دان 

العظمى من الإ�سرائيليني.
اأبي�س حتت قيادتي  اأزرق  “�سيغري  وكتب يف معاريف 

يرتكبها متطرفون ذكور، ويحققن 
معدل النجاح نف�سه.

 ولكن هوؤلء اجلانيات اأقل عر�سة 
جرائم  ب�سبب  والإدان���ة  لالعتقال 
ي�سلط  م���ا  ب�����الإره�����اب،  م��رت��ب��ط��ة 
املعاملة  ت��ن��اق�����س يف  ع��ل��ى  ال�����س��وء 

اإىل  ت�سريان  الأمريكية،  الأرا���س��ي 
م��ا ي�سهدها  ن��ق��اط ع��م��ي��اء غ��ال��ب��اً 
ن��ظ��ام ال��ع��دال��ة اجل��ن��ائ��ي��ة، ويعاين 
القانون،  اإن����ف����اذ  م�����س��وؤول��و  م��ن��ه��ا 
الأمريكيات  امل��ت��ط��رف��ات  اأن  ذل���ك 
التي  اجلرائم  ذات   لرتكاب  ميلن 

كبرية ب�سبب حملته �سد الحزاب اليهودية املت�سددة 
التي تعترب جزءاً مهماً من ائتالف نتانياهو املخطط 

له.
اإىل  بال�س�����عي  الأح�����زاب  ه��ذه  ليربم�������ان  ويته�����م 
العلمانيني  ال�س������كان  على  اليهودي��ة  ال�سريعة  فر�س 
ينه�����ي  ت�س�����ريع  ان��ت��������������������زاع  ويري������د  اإ���س��رائ��ي��ل  يف 
الع�سكرية  اخلدم�����ة  من  املت�س�����ددين  اليهود  اإعف�اء 

الإلزامية.
وحتالف  الليكود  ح��زب  ال���راأي  ا�ستطالعات  ومنحت 
 10 اأعطت  32 مقعدا يف حني  اأزرق واأبي�س حوايل 

مقاعد حلزب ليربمان القومي اإ�سرائيل بيتنا.
ول ميكن ا�ستبعاد الوقوع يف ماأزق اآخر.

�سي�سادق  ل��ي��ربم��ان  ك��ان  م��ا  اإذا  ال��وا���س��ح  م��ن  ولي�س 
على نتانياهو رئي�سا للوزراء مرة اأخرى، وهو ما قد 
يكون كافيا للرئي�س الإ�سرائيلي ليطلب من غانت�س 

حماولة ت�سكيل حكومة.

•• وا�صنطن-وكاالت:

اأ����س���در امل��ف��ت�����س ال��ع��ام ل���دى وزارة 
الدفاع الأمريكية يف ال�سهر املا�سي 
الأو�ساع  ح���ول  م��ف�����س��اًل  ت��ق��ري��راً 
الهول  وم��ع��ت��ق��ل  م��ع�����س��ك��ر  داخ������ل 
ع�سرات  وج����ود  ك�����س��ف  ل��الج��ئ��ني، 
الآلف من الن�ساء والأطفال الذين 
عا�سوا �سابقاً حتت �سلطة ما �سمي 
بائ�سة.   داع�س، يف ظروف  بخالفة 
بيجيو،  جميلة  الباحثتان  ولفتت 
امل���راأة  ال���ب���ارزة يف ق�سايا  ال��زم��ي��ل��ة 
اخلارجية لدى جمل�س  وال�سيا�سة 
العالقات اخلارجية يف اإدارة اأوباما، 
وزميلتها را�سيل فوغلي�ستاين، اإىل 
الأمن  الأدن���ى م��ن  اأن غياب احل��د 
ي�سمح لهوؤلء الن�ساء بن�سر عقيدة 
داع�س دون رادع، ما �سينتج “عهداً 

من اخلوف«. 
واأ����س���ارت ال��ب��اح��ث��ت��ان، ع��ل��ى موقع 
اإذا  اأن���ه  اإىل  بو�ست”،  “وا�سنطن 
ح���اف���ظ ال��ت��ن��ظ��ي��م امل���ت���ط���رف على 
نفوذه يف تلك املنطقة، رغم افتقاره 
يتحملن  الن�ساء  ف���اإن  م��ع��ق��ٍل،  اإىل 

امل�سوؤولية عن ذلك. 

ال��ع��ن��ي��ف، م��ع��ت��دي��ات اأو���س��ح��اي��ا يف 
ال�سرتاتيجيات  حت���ذف  م��ع��اً،  اآن 
الأمريكية ملحاربة الإرهاب، الن�ساء 

من جهود الوقاية. 
من  ال�ستفادة  على  هذا  وين�سحب 
م��ع ج��م��اع��ات متطرفة،  ت��ورط��ه��ن 
ويف الوقت نف�سه جتاهل امل�ساركات 
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ن�����س��اء ل��ل��م�����س��اع��دة يف 
حم��ارب��ة ال��ت��ط��رف. ول��ل��ن�����س��اء دور 
يف ك�����س��ف امل���وؤ����س���رات امل��ب��ك��رة على 
ما  غالباً  املت�سددين  لأن  التطرف، 

ي�ستهدفون حقوق الن�ساء. 
اأم��ن��ي��ات، تقدم  واإذا ك��ن م�����س��وؤولت 
يكون  قد  ومعلومات  روؤى  الن�ساء 
لها دورها الكبري يف حفظ ال�سالم. 
�سد  ر�سل  مبثابة  الن�ساء  تعد  كما 
البارز  دوره�����ن  ب��ف�����س��ل  الإره�������اب، 
عائالتهن،  داخ�����ل  ت��ل��ع��ب��ن��ه  ال�����ذي 

وجمتمعاتهن. 

نقاط عمياء
وعندما تتطرق الكاتبتان ى حماية 

الأم������ري������ك������ي، ي���ج���ن���د ع��������دد من 
املتطرفني ن�ساًء، ويعتمدون عليهن 
وم�سادر  و”�سهيدات”  و�سيطات، 

دخل مهمة.
 ول������ك������ن غ�����ال�����ب�����اً م�������ا ت���ت���ج���اه���ل 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
يف  الن�ساء  دور  الإره�����اب،  حم��ارب��ة 
و�سحايا،  جناة،  العنيف،  التطرف 
ت��درج م�ساركتهن �سمن  ما  ون���ادراً 

جهود حماربة التطرف.

م�ساركة فاعلة
ن�ساء  ���س��ارك��ت  الكاتبتني،  وح�سب 
املجموعات  م��ن   %60 يف  بفعالية 
امل�������س���ل���ح���ة يف الأع��������وام  امل����ت����م����ردة 
ال�سبعني املا�سية، بل وتزداد اأعداد 
ال��ه��ج��م��ات ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ن�����س��اء، اإذ 
�سجل مركز مراقبة التطرف حول 
متطرفة   181 ت��ن��ف��ي��ذ  ال����ع����امل، 
حول العامل 100 هجوم انتحاري 

يف 2017. 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  وب���ا����س���ت���خ���دام 

بال هوادة
وح�����س��ب ال��ب��اح��ث��ت��ني، وب���ع���د 18 
�سبتمرب   11 ه��ج��م��ات  ع��ل��ى  ع��ام��اً 
الإرهابية املدمرة، ل يزال التطرف 
املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ق��ائ��م��اً. وم��ع 
دولر  تريليونات   6 قرابة  اأنفقت 
ارتفع عدد  الإره��اب،  على حماربة 
املتطرفني،  الإ�سالميني  املقاتلني 
270% مقارنًة  ب�  يف العام املا�سي، 

مع ما كانوا عليه يف 2001. 
ي�سكل  ال���ع���امل���ي،  امل�����س��ت��وى  وع���ل���ى 
متزايداً.  اليميني خطراً  التطرف 
يف  ارتبطت  املتحدة،  ال��ولي��ات  ويف 
القتل  املا�سي جميع عمليات  العام 
اليميني،  ب��ال��ت��ط��رف  الإره���اب���ي���ة 

با�ستثناء عملية واحدة. 
اأن��ه، حتى  اإىل  املقال  كاتبتا  وتلفت 
ه����ذا ال���ي���وم، جت��اه��ل ق����ادة الأم����ن 
القومي الأمريكي عاماًل هاماً هو 

م�ساركة الن�ساء. 
وح�����س��ب اأح����دث ت��ق��ري��ر ���س��در عن 
جم���ل�������س ال����ع����الق����ات اخل���ارج���ي���ة 

جمموعات  جت���ن���د  الج���ت���م���اع���ي، 
م��ت��ط��رف��ة ح���دي���ث���ة اأع�����������داداً غري 
م�����س��ب��وق��ة م���ن ال��ن�����س��اء لأه�����داف 
ي���ت���ح���ول���ن اإىل  م���وج���ه���ة. وح����امل����ا 
بدورهن  ي�����س��ت��خ��دم��ن  م��ت��ط��رف��ات 
من�سات التوا�سل الجتماعي لأداء 
الف�ساء  يف  اأك���رب  ع��م��الت��ي��ة  اأدوار 

اخلارجي.
بالطبع  املجندات  الن�ساء  ولي�ست 
الكاتبتان  وت��رى  فقط.  جم��رم��ات 
وم�ستخدمات  م�����س��ت��غ��الت  اأن���ه���ن 

لتحقيق مك�سب مادي.
من  متطرفة  تنظيمات  وت�ستفيد   
والقاعدة  داع�س،  اإىل  ح��رام،  بوكو 
ا����س���رتات���ي���ج���ي���اً وم���ال���ي���اً م����ن قمع 
ح��ق��وق ال��ن�����س��اء، وا���س��ت��ع��ب��اده��ن، ما 
على  بال�سيطرة  ملتطرفني  ي�سمح 
وحتى  امل�����راأة،  وت�سخري  الإجن�����اب، 

جني الأرباح من خالل التهريب. 

حذف دور الن�ساء
ورغم زيادة دور الن�ساء يف التطرف 

كبري.  اأم���ن���ي  خ��ط��ر  م��ع��اجل��ة  ويف 
احلكومة  على  الكاتبتني،  راأي  ويف 
الأم�����ري�����ك�����ي�����ة، اإ�������س������دار ت���ق���اري���ر 
الإرهاب  من  للوقاية  ا�سرتاتيجية 
واحلد منه بتحليل خمتلف اأمناط 

دعم الن�ساء للتنظيمات متطرفة.

و�سريحلون عن اأر�سنا، و�سنقا�سي اإ�سرائيل يف املحاكم الدولية 
هذا  ن�����س��ارع  و�سنبقى  الأغ������وار،  يف  لأر���س��ن��ا  ا�ستغاللها  ع��ل��ى 

الحتالل على الأر�س ويف خمتلف املحافل الدولية«.
ان  م��ع��ت��ربا  باطل”  الأغ�������وار  ���س��م  ع���ن  “احلديث  اأن  واأك�����د 
الرا���س��ي غري  ه��ذه  ب�سم  الإ�سرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  “تهديد 
قانوين ومدان من كل الأط��راف، وهي حماولة لك�سب اأ�سوات 
انتخابية«. وتعّهد نتانياهو قبل اأ�سبوع ب�سّم غور الأردن الذي 
يف  ف��وزه  ح��ال  يف  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  م�ساحة  ثلث  ي�سّكل 
النتخابات. وميثل غور الأردن 30 يف املئة من م�ساحة ال�سفة 
الغربية املحتلة، وهو منطقة زراعية. ويوؤثر تعهد نتانياهو اإذا 
ما اأ�سبح واقعا على 65 األف فل�سطيني يقطنون املنطقة، وفق 

املنظمة احلقوقية الإ�سرائيلية “بت�سيلم«.

•• رام اهلل-اأ ف ب:

ان  اأم�����س  ا���س��ت��ي��ه  الفل�سطيني حم��م��د  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ���س��رح 
“الغوار جزء ل يتجزاأ من اجلغرافيا الفل�سطينية واحلديث 
خالل  فيها”،  �سرعيني  غ��ري  وامل�ستوطنون  باطل  �سمها  ع��ن 
غور  يف  الفل�سطينية  ف�سايل  قرية  يف  حكومته  عقدتها  جل�سة 
الأردن. وقال حممد ا�ستية لل�سحافيني “نحن موجودون هنا 
و�سنبقى هنا.. الفل�سطيني ولد ليكون على هذه الأر�س، وهي 
اأرا�سي دولتنا الفل�سطينية املتكاملة واملتوا�سلة  جزء مهم من 
الأطراف و�سنعمل كل ما ن�ستطيع من اأجل تعزيز وجود اأهلنا 

بالأغوار وحمايتهم، ولتكون هذه املنطقة حديقة فل�سطني«.
�سرعيني  غ���ري  وامل�����س��ت��وط��ن��ني  “ال�ستيطان  ان  ع��ل��ى  و����س���دد 

واف��ق��ت خالل  اإّن احل��ك��وم��ة  ن��ت��ان��ي��اه��و الحد”  م��ك��ت��ب  وق����ال 
“حتويل  على  الأردن  غور  يف  عقدت  التي  الأ�سبوعّية  جل�ستها 
اإىل  الأردن  ي��ري��ح��و يف غ���ور  م��ي��ف��وت  ال��ع�����س��وائ��ّي��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ة 
البوؤرة  هذه  يف  عائلة   30 ح��واىل  وتعي�س  ر�سمّية«.  م�ستوطنة 
وتعد   .1999 ع��ام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  الع�سوائية  ال�ستيطانية 
منطقة الغوار منطقة ا�سرتاتيجية �سيما انها تقع على طول 
120 كلم  اأك��ر من  ال�سرقية مع الأردن على امتداد  احل��دود 
املياه  لوفرة  نظرا  واقت�ساديا  امنيا  ا�سرتاتيجية  منطقة  وهي 

فيها والزراعة.
ويعي�س حوايل 400 األف م�ستوطن يف ال�سفة الغربية املحتلة 
مليون   2،7 تعدادهم  يبلغ  الذين  الفل�سطينيني  اأرا�سي  على 

ن�سمة.

عائالت فرن�سية يف �سوريا ت�سكو وزير اخلارجية 
••باري�ص-اأ ف ب:

يف  حمتجزين  فرن�سيني  واأط��ف��ال  ن�ساء  ع��ائ��الت  م��ن  ال��ع�����س��رات  ق��ّدم��ت 
خميمات الأكراد يف �سوريا، �سكاوى �سد وزير اخلارجية الفرن�سي جان-

اإيف لودريان بدعوى “اإغفال تقدمي الإغاثة” لهم عرب رف�سه اإعادتهم 
اإىل فرن�سا، ح�سب ما علمت وكالة فران�س بر�س من م�سادر متطابقة.

وقّدم املحامون ماري دوزيه وهري لوكلري وجريار ت�سولكيان ال�سكاوى 
الهيئة  اجلمهورية،  ع��دل  حمكمة  اإىل  �سبتمرب  واأي��ل��ول  يوليو  مت��وز  يف 

الق�سائية الوحيدة املخولة حماكمة الوزراء اأثناء ممار�سة مهامهم.
وعمداً”  “طوعاً  رف�س  باأنه  الفرن�سي  اخلارجية  وزي��ر  العائالت  وتّتهم 
يف  حمتجزين  فرن�سيني  متطرفني  واأط���ف���ال  ن�����س��اء  فرن�سا  اإىل  اإع����ادة 

خميمات الأكراد يف �سوريا و”معر�سني للخطر«.

احلكومة الفل�سطينية تتعهد بالتم�سك بغور الأردن  

قمة تركية رو�سية ايرانية ب�ساأن �سوريا  
•• انقرة-اأ ف ب:

رجب  ال���رتك���ي  ال��رئ��ي�����س  ي�ست�سيف 
الرو�سي  ن��ظ��ريي��ه  اإردوغ���������ان  ط��ي��ب 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني والإي������راين ح�سن 
�سوريا  يف  ال��و���س��ع  ملناق�سة  روح����اين 
ل�ستعادة  دم�سق  حتّركات  ا  وخ�سو�سً
اإدل�������ب، اآخ�����ر م��ع��ق��ل ل��ل��م��ع��ار���س��ة يف 
اإىل  وروح��اين  بوتني  وان�سّم  البالد. 
اأنقرة  العا�سمة  يف  الرتكي  الرئي�س 
لعقد خام�س قمة ثالثية بينهم منذ 

2017 مرتبطة بالنزاع.
ب�سدة  ورو���س��ي��ا  اإي����ران  دع��م��ت  وبينما 
اأن  اإل  الأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س 
به  م��ّرات ع��دة لالإطاحة  تركيا دع��ت 
ودعمت ف�سائل م�سلحة يف املعار�سة.

ل��ك��ن م���ع مت���ّك���ن الأ�����س����د م���ن تعزيز 
اإىل  اأول���وي���ات تركيا  و���س��ع��ه، حت��ّول��ت 
منع تدفق الالجئني ب�سكل كبري من 

اإدلب الواقعة يف �سمال غرب البالد.
بالقلق من تقدم قوات  اأنقرة  وت�سعر 
النظام ال�سوري يف املنطقة، مدعومة 
�سل�سلة  رغ���م  رو����س���ي،  ج����ّوي  ب��غ��ط��اء 
التي مت  النار  اإط��الق  لوقف  اتفاقات 
ال��ت��و���س��ل اإل��ي��ه��ا. وت��ن�����س��ر ت��رك��ي��ا 12 
اإدل����ب وحميطها  م��راق��ب��ة يف  ن��ق��ط��ة 
مت  ال��ذي  �سوت�سي  لت��ف��اق  تطبيق  يف 
على  ون�سف  ع��ام  قبل  اإل��ي��ه  التو�سل 
ال�����س��الح يف  اإق���ام���ة منطقة م��ن��زوع��ة 
املحافظة ملنع عملية ع�سكرية �سورية 

وا���س��ع��ة. ل��ك��ن ت��واج��ه ن��ق��اط املراقبة 
الرتكية خماطر متزايدة اإذ انف�سلت 
اإدلب عندما  اأجزاء  اإحداها عن باقي 

تقدمت قوات النظام ال�سهر املا�سي.
وتوا�سلت ال�سربات اجلوية الرو�سية 
اإطالق  وق��ف  ات��ف��اق  رغ��م  املنطقة  يف 
اأن���ق���رة ومو�سكو  ب���ني  الأخ�����ري  ال���ن���ار 

الذي اأبرم يف 31 اآب اغ�سط�س.
وق������ال م�����س��ت�����س��ار ال���ك���رم���ل���ني ي����وري 
اأو�سكانوف اجلمعة اإن عدداً كبرياً من 

���س��ي��ا���س��ي دائ�����م«.  ال��ت��و���س��ل اإىل ح���ل 
اأجل  م��ن  لل�سغط  م��و���س��ك��و  وت�����س��ع��ى 
ت�سكيل  م�����س��األ��ة  اخ�����رتاق يف  حت��ق��ي��ق 
املتحدة  الأمم  تعمل  د�ستورية  جلنة 
املرحلة  على  لالإ�سراف  تاأليفها  على 
�سوريا.  ال�سيا�سية يف  للت�سوية  املقبلة 
جمموعة  ل�����دى  امل��ح��ل��ل��ة  واأ�������س������ارت 
اإىل  ال��دول��ي��ة داري���ن خليفة  الأزم����ات 
انت�ساراً  �سي�سكل  اللجنة  ت�سكيل  اأن 
�سيا�سًيا لبوتني ي�ساف اإىل انت�سارات 

ي��زال يتواجد يف هذه  الإره��اب��ي��ني ل 
اإطالق  يوا�سلون  واملقاتلون  املنطقة 
النار على مواقع القوات احلكومية«.

القادة  اأن  الرتكية  الرئا�سة  واأعلنت 
ال���ث���الث���ة ���س��ي��ن��اق�����س��ون ال���ت���ط���ورات 
اإ�سافة اإىل م�ساألة  الأخرية يف �سوريا 
اأجل  من  املنا�سبة  ال��ظ��روف  “�سمان 
ومناق�سة  لالجئني  الطوعية  العودة 
�سيتم  ال����ت����ي  امل�������س���رتك���ة  اخل�����ط�����وة 
امل��ق��ب��ل��ة بهدف  ال���ف���رتة  اّت���خ���اذه���ا يف 

لكنها  ���س��وري��ا.  يف  الع�سكرية  رو���س��ي��ا 
تبقى  اأن  التوقعات  على  اأن  اأ���س��اف��ت 
اإنه  بر�س  لفران�س  وق��ال��ت  حم���دودة. 
حتى واإن مت التفاق على اجلهة التي 
�ست�سكل اللجنة، “تبقى هناك م�سائل 
جوهرية مل يتم التعاطي معها تتعلق 
يف  مبا  ال�سيا�سية  العملية  مب�ستقبل 
القيام  النظام على  ذلك قدرة ورغبة 
باأي اإ�سالح �سيا�سي«. ويتوقع اأن يعقد 
القادة الثالثة اجتماعات ثنائية قبيل 
القمة، بح�سب الكرملني. و�سيعقدون 
كذلك موؤمتراً �سحافًيا ختامًيا يتوقع 

اأن يقدموا خالله اإعالًنا م�سرتًكا.
خماوف  تركيا  لدى  الوقت،  نف�س  يف 

اأخرى يف ما يتعلق ب�سوريا.
ب��اإط��الق عملية عرب  وه����ددت م����راراً 
الكردية  ال��ف�����س��ائ��ل  ����س���د  احل�������دود 
ال�سورية، التي ترى اأنها متحالفة مع 

مقاتلني اأكراد يف اأرا�سيها.
العالقات  ذل����ك  اإث�����ر  ع��ل��ى  وت���وت���رت 
�سمال  حلف  يف  وحليفتها  تركيا  بني 
الأط��ل�����س��ي ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، التي 
�سوريا  يف  ال��ك��ردي��ة  الف�سائل  ت��دع��م 

اأبرز قوة مقاتلة �سد تنظيم داع�س.
بالعمل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  وت��ع��ه��دت 
الكردية عن  القوات  مع تركيا لإبعاد 
اأن  اإىل  ت�سري  اأن��ق��رة  ل��ك��ن  ح���دوده���ا، 
التقدم كان “�سكلًيا” حتى الآن و�سط 
احتمالت باأن تطلق عملية يف �سوريا 

نهاية ال�سهر اجلاري.

نتانياهو: �سرب 
حما�س ..م�ساألة وقت

•• القد�ص املحتلة-وكاالـ:

الإ�سرائيلي  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ق����ال 
ل�سيء  ي�ستعد  اإن��ه  نتانياهو،  بنيامني 
�سيفاجئ حركة حما�س، دون الإف�ساح 
ك�سف  م��ن  ���س��اع��ات  بعد  ماهيته،  ع��ن 
���س��ح��ي��ف��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ت���راج���ع���ه عن 
قبل  حلما�س  ع�سكرية  �سربة  توجيه 
اإذاعة  نقلت  م��ا  وح�سب  قليلة.  اأي���ام 
قال  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة،   FM  103
�سوى  خ���ي���ار  ي���وج���د  “ل  ن��ت��ان��ي��اه��و: 
�سرب حما�س يف غزة، ون�ستعد ل�سيء 
واأ�ساف  يفاجئهم”،  اأن  ���س��اأن��ه  م��ن 
م�ساألة هل؟،  لي�ست  “احلرب يف غزة 
ول���ك���ن م�����س��األ��ة م���ت���ى، وال���ق���ي���ادة هي 
الت�سرف بحكمة يف مثل هذه الأمور 
حد  على  لالعتبارات”،  وفقاً  الهامة 
“هاآرت�س”  �سحيفة  وكانت  تعبريه. 
اأن  ام�س،  �سباح  ك�سفت  الإ�سرائيلية، 
الأخرية  اللحظة  يف  تراجع  نتانياهو 
غزة،  قطاع  �سد  ع�سكرية  عملية  عن 
الق�سائي  امل�����س��ت�����س��ار  م��ع��ار���س��ة  ب��ع��د 

للحكومة الإ�سرائيلية. 
“نتانياهو  اأن  ال�سحيفة،  واأ���س��اف��ت 
اج��ت��م��ع ب��ع��د اإط�����الق ال�������س���اروخ على 
يقيمه  كان  ال��ذي  النتخابي  التجمع 
يف اأ�سدود، مع روؤ�ساء الدوائر الأمنية، 
ع�سكرية  حملة  �سن  عليهم  وع��ر���س 
تنطوي على اأبعاد وتبعات يف القطاع، 

وحتفظ بع�سهم عليها«.
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العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مل�سات لل�سفر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2661321 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف امل �سعيد را�سد مطر البادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون �سيتي لوك 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:2224850 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر ح�سن حممد امل�سعود الزعابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف من�سور حمد مبارك �سالح املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
هاو�س  ال�س�����ادة/رياليبل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التنظيف
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2849019 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة زهره عي�سى حممد عبداهلل %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد خلفان زعل املهريي

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
للهواتف  ال�س�����ادة/العراب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1198935 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عمر �سامل �سعيد خلفان النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
خلدمات  ال�س�����ادة/مل�سات  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطباعة وت�سوير امل�ستندات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2132125 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف امل �سعيد را�سد مطر البادي

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تو  ال�س�����ادة/بوند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بوند للت�ساميم العالنية ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2247542 

تعديل �سكل قانوين/
من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/مطعم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قرميد ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2336450 

تعديل �سكل قانوين/
من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة تنمية امل�ساريع ابوظبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1000805 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حارب �سامل خليفه املهريي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حارب �سامل خليفه املهريي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عزه حممود عبداللطيف حمجوب

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/�سركة تنمية امل�ساريع ابوظبي ذ.م.م 

PROJECTS DEVELOPMENT ABU DHABI CO LLC
اىل/�سركة تنمية امل�ساريع ابوظبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PROJECTS DEVELOPMENT ABU DHABI CO - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ايكون اك�س للمقاولت العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2693146 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد حممد علي حممد الذهلي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد حممد علي حممد الذهلي من 51% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زينب ع�سام فتحي ال�سعيد

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ايكون اك�س للمقاولت العامة ذ.م.م 
ICON EXS GENERAL CONTRACTING LLC

اىل/ايكون اك�س للمقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ICON EXS GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فيني�س كافية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2484444 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة و�سحه �سعيد �سامل الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ذياب توفيق زايد خمي�س املنذري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد جمال ال�سيد الدهراوى

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

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

VENICE COFFE LLC
اىل/فيني�س كافية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

VENIICE COFFE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ابوظبي الوطنية لتنظيم الفراح

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1007958 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.50 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/ابوظبي الوطنية لتنظيم الفراح 

ABU DHABI NATIONAL CERIMONIES ORGANIZING

اىل/اأبوظبي الوطنية للتجارة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
ABU DHABI NATIONAL TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�ساط/حذف تنظيم احلفالت واملنا�سبات )9000102(

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سقر الحمر للحداده واللحام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1058998 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة جا�سم الدين با�سا باد�سا ميا %12

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد ايوب حممد مياه من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد ايوب حممد مياه من 100% اىل %25

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سيخ اي�س حممد كمال الدين %12
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/من�سور عبداهلل بقلر حاجي لري من وكيل خدمات اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ من�سور عبداهلل بقلر حاجي لري من 0% اىل %51
تعديل نوع رخ�سة/من حرفية اىل جتارية

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ال�سقر الحمر للحداده واللحام 

RED FALCON WELDING & BLACKSMITH
اىل/ال�سقر الحمر للحداده واللحام ذ.م.م

RED FALCON WELDING & BLACKSMITH LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلوم اند بيز للزهور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2427686 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة اليازيه عبداهلل احمد املال املرزوقي %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رمي عبداهلل احمد املال املرزوقي %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عائ�سه علي �سيف حممد املحريبي

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

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/بلوم اند بيز للزهور 

BLOOM AND BEES FLOWERS
اىل/بلوم اند بيز للزهور ذ.م.م

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الوادي 

لل�سفر
رخ�سة رقم:CN 2240018 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كويك خلدمات ال�سحن
رخ�سة رقم:CN 2160093 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

مطر حميد لتجاره مواد البناء
رخ�سة رقم:CN 1091763 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

�سركة ليت هور�س لتجارة العامة- ذ م م
كاتب  لدى  املوثق  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  على  بناء 

العدل بالرقم )1903008699( بت�سفية ال�سركة:
 )�سركة اليت هور�ض لتجارة العامة - ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
احل�سابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن   CN-2609042

فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  الظاهري  �سارة  امل�سفي/ 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة  له  من 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام 
يتقدم  وكل من مل  الإعالن،  ن�سر  تاريخ  من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي 
امل�سفي  تليفون  باملطالبة.  بالإعالن ي�سقط حقه  املحددة  املدة  خالل 
رقم 026936339 فاك�س 026817744 �س ب 41510  ابوظبي- �سارع 

الكورني�س بناية ال�سرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

غنتوت اخلليج العربي للمقاولت العامة- ذ م م
بناء على اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل 

بالرقم )1952007399( بت�سفية ال�سركة:
 )غنتوت اخلليج العربي للمقاوالت العامة - ذ م م(

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
احل�سابات-  ومراجعة  لتدقيق  اأمانة  مكتب/  يعلن   CN-1487647

امل�سفي/ �سارة الظاهري عن ت�سفية ال�سركة املذكورة اعاله فكل من له 
مطالبة اأو حقوق على ال�سركة املذكورة اعاله عليه التقدم مبطالبته مع 
اإىل امل�سفى، وذلك خالل الدوام الر�سمي وملدة  امل�ستندات املوؤيدة لذلك 
45 يوماً من تاريخ ن�سر الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة 

 026936339 رقم  امل�سفي  تليفون  باملطالبة.  حقه  ي�سقط  بالإعالن 
بناية  الكورني�س  �سارع  ابوظبي-    41510 ب  026817744 �س  فاك�س 

ال�سرعة الثالثة الطابق 12 مكتب رقم 1203.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

ذا هاتن كافيه- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات 
غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

العادية ال�سادر بتاريخ 2019/09/11 بحل وت�سفية �سركة
ذا هاتن كافيه - ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
CN-2589219 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب  اإىل 
بناية  ال�سياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب   026716054

�سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )5( مكتب رقم )508( واإح�سار 
من  يوما   45 اأق�ساها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�ستندات 

تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:كافترييا  بال�سم   CN رقم:1170330 
واعادة  الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  ال�سام  طربو�س 

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

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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عربي ودويل

العليا  الهيئة  رئي�س  اعترب  ولئن     
بفون  نبيل  ل��الن��ت��خ��اب��ات،  امل�ستقلة 
الرئا�سية  لالنتخابات  امل��رت���س��ح  اإن 
منذ  مقبول  تر�سحه  ال��ق��روي  نبيل 
البداية وانه ل يوجد اأي مانع مينعه 
م��ن ال��رت���س��ح، ف��ان��ه اأ����س���اف الأح����د، 
���س��دور حكم ق�سائي  ���س��ورة  اأن���ه يف 
ن��ه��ائ��ي مي��ن��ع ال���ق���روي م��ن الرت�سح 
لالنتخابات الرئا�سية فذلك حديث 

اآخر.
اأن�����ه يف ح����ال �سدر  ب���ف���ون     وت���اب���ع 
يقع  ف��اإن��ه  ال��ق��روي  نهائي �سد  حكم 
املرت�سحني،  قائمة  من  ا�سمه  الغاء 
ق�سائي  ح��ك��م  ����س���در  اإذا  م�����س��رح��ا 
املتح�سلني  املرت�سحني  اأح��د  يق�سي 
يف  وال���ث���ان���ي���ة  الوىل  امل���رت���ب���ة  ع���ل���ى 
املرت�سح  اىل  امل��رور  يقع  النتخابات 

�ساحب املركز الثالث. 
   وردا على ت�سريح نبيل بفون باأنه 
يف �سورة �سدور حكم ق�سائي يف �سان 
اق�����س��اوؤه مقابل  ي��ت��م  ال��ق��روي  نبيل 
النه�سة،  �سعود مورو مر�سح حركة 
قال اأحمد ال�سديق الناطق الر�سمي 
با�سم اجلبهة ال�سعبية انه يحذر من 
اأنه  هذا التالعب الق�سائي، م�سيفا 
ي��وج��د م��وج��ب لإق�����س��اء القروي،  ل 
واأن الحكام الق�سائية يف مثل ملفه 
تتطلب  اج����راءات  بعد  ال  ت�سدر  ل 
وق��ت��ا ط��وي��ال ، م�����س��ددا على ان��ه من 
التجربة  على  املحافظة  ال�����س��روري 

الدميقراطية النزيهة.
ال����ق����ان����ون  اأ������س�����ات�����ذة     وي����ت����ح����دث 
الد�ستوري عن وجود اأزمة د�ستورية 
وقانونية “غري م�سبوقة” يف �سورة 
الرئا�سية  لالنتخابات  املرت�سح  فوز 
ال��ذي يقبع حاليا يف  ال��ق��روي،  نبيل 

ال�سجن. 
الد�ستوري،  القانون  اأ�ستاذ  وق��ال     
عبد الرزاق املختار يف ت�سريح اذاعي، 
اإن القروي �سيجد نف�سه اأمام اإ�سكال 
قانوين، م�سريا اإىل اأن فر�سية متتع 
تبقى  باحل�سانة  اجلمهورية  رئي�س 
رئي�س  اإل  تخ�س  ل  لأنها  م�ستبعدة 
الف�سل  وفق  ملهامه،  املبا�سر  الدولة 
هذا  ال���د����س���ت���ور.وي���ن�������س  م����ن   87
اجلمهورية  رئي�س  اأن  على  الف�سل 
توليه  ط��ي��ل��ة  ب���احل�������س���ان���ة  ي��ت��م��ت��ع 
ال��رئ��ا���س��ة وم��ب��ا���س��رت��ه مل��ه��ام��ه ولي�س 

قبل ذلك.
اأ���س��ت��اذ ال��ق��ان��ون الد�ستوري     وت��اب��ع 
و�سعية  اأم����ام  اأنف�سنا  �سنجد  “هنا 
ال��ت��ع��ّذر يف ظ��ل ع���دم ق���درة املرت�سح 

على اآداء اليمني اأمام الربملان«.
اأك��د الأ�ستاذ اجلامعي     من جانبه، 
املخت�س يف القانون، حممد قحبي�س 
اإ����س���ك���ال  ف���ع���ال  ي����ط����رح  الأم���������ر  اأن 
الن�سو�س  ل��غ��ي��اب  ن��ظ��را  د���س��ت��وري��ا، 
اأن تخرجنا  القانونية التي باإمكانها 

من هذا املاأزق.
   واأو�سح اأن الو�سعية معقدة خا�سة 
مع غياب حكم ق�سائي نهائي يف حقه 

وطول اإجراءات التقا�سي.
   وقال قحبي�س “يف ظل غياب ن�س 
قانوين يح�سم امل�ساألة، الأمر يتطلب 
الجتهاد واإعالن حالة ال�سغور، لكن 
ال�����س��وؤال ال���ذي ي��ط��رح نف�سه ه��و هل 
للرئا�سة  املرت�سحني  اأح��د  اإي���داع  اأن 

ال�سجن يعترب حالة �سغور اأم ل؟«.
القانون  اأ���س��ت��اذ  ق���ال  امل��ق��اب��ل،     يف 
يف  اإن���ه  اللغماين  �سليم  ال��د���س��ت��وري، 
ال��ق��روي يف النتخابات،  ف��وز  ���س��ورة 
بالنتائج  النهائي  الت�سريح  بعد  اأي 
امل�ستقلة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ه��ي��ئ��ة  ق��ب��ل  م���ن 
لالنتخابات وهو ل يزال يف ال�سجن، 
فاإنه يتمتع باحل�سانة لأنه �سي�سبح 
رئي�سا منذ الت�سريح النهائي بالنتائج 
وحتت حماية الأمن الرئا�سي بحكم 

وظيفته، وفق تعبريه.
   واأ�ساف اأنه لبد من قرار ق�سائي 
رئي�س  ل�����س��ف��ة  اك���ت�������س���اب���ه  مل���ع���اي���ن���ة 
�سيتمتع  وب����ال����ت����ايل  اجل���م���ه���وري���ة 
ويتم  الد�ستور  مبقت�سى  باحل�سانة 

ت�سليمه لالأمن الرئا�سي.
النظرية  اأن  ال��ل��غ��م��اين  واأو�����س����ح     
ي�����س��ب��ح رئي�سا  ل���ن  ب��ك��ون��ه  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
اإ�سكال  “تطرح  الق�سم  اآداء  بعد  اإل 
لأنه  القانونية  الناحية  م��ن  ك��ب��ريا 
ويفتح  مو�سوعي  ولي�س  �سكلي  اأم��ر 
وفق  الإمكانيات”،  كل  الأب��واب على 
ق����ول����ه.    ه���ذا واأ����س���ار ن��ائ��ب رئي�س 
لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
ب��وع�����س��ك��ر اىل وج����ود ثالث  ف�����اروق 
الثاين  ال������دور  لإج�������راء  ف��ر���س��ي��ات 
ال�سابقة  الرئا�سية  النتخابات  م��ن 
�سهر  اأواخ��ر  اإج��راوؤه��ا  اأولها  لأوانها، 
�سبتمرب احل��ايل يف ح��ال ع��دم وجود 
طعون اأو يف ال� 6 من اأكتوبر اأو يف ال� 
13 من ال�سهر ذات��ه، يف ح��ال وجود 

طعون يف الطورين الول والثاين.

   وي��رى اخ��رون ان ح��رب الزعامات 
وال�سراعات  الو�سطي  التيار  داخ��ل 
الدامية بني مكوناته قادت الناخبني 
اىل  ال��ت��ج��اذب��ات  تلك  �سئموا  ال��ذي��ن 
منا�سرة التيارات من خارج املنظومة 
ان���ه���ا حمملة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل���س��ي��م��ا 

بخطاب �سيا�سي يغازل وجدانها .

م�ساركة �سعيفة
امل�����س��ارك��ة يف  اأّن ن�سبة     وامل��الح��ظ، 
ة  امل��وؤّم��ل خا�سّ دون  ك��ان��ت  الق����رتاع 
مليون  ون�سف  مليون  ت�سجيل  بعد 
ال�سباب.  اأغلبيتهم من  ناخب جديد 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  واأعلن 
ن�سبة  اأن  ب��ف��ون،  نبيل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
ال�ستحقاق  يف  ال��ن��اخ��ب��ني  م�����س��ارك��ة 
 45 بلغت  لأوان��ه��ا  ال�سابق  الرئا�سي 

فا�سل 2 باملائة.
النتائج  املرتبة الأوىل ح�سب  اذن،     
الأولية ت�سع قي�س �سعيد يف املقدمة 
ن�سبة  م���ن   5 ف��ا���س��ل��ة   19 ب��ن�����س��ب��ة 
الأ�����س����وات، امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة حت�سل 
ع��ل��ي��ه��ا ن��ب��ي��ل ال����ق����روي ب��ن�����س��ب��ة 15 
5 باملئة من ن�سبة الأ�سوات،  فا�سلة 
ال��ف��ت��اح مورو  لعبد  ال��ث��ال��ث��ة  امل��رت��ب��ة 
الرابعة  امل��رت��ب��ة  ب��امل��ئ��ة،   11 بن�سبة 
ل��ع��ب��د ال���ك���رمي ال���زب���ي���دي ب��ن�����س��ب��ة 9 
اخلام�سة  امل��رت��ب��ة  ب��امل��ئ��ة،   4 فا�سلة 
ي��و���س��ف ال�����س��اه��د ع��ل��ى 7 ف��ا���س��ل��ة 5 
ال�سابعة  املرتبة  الأ�سوات،  ن�سبة  من 
 4 ف��ا���س��ل   7 بن�سبة  �سعيد  لل�سايف 
عليها  حت�سل  الثامنة  املرتبة  باملئة، 
لطفي املرايحي بن�سبة 5 فا�سلة 8، 
تليه عبري مو�سي يف املرتبة التا�سعة 
بن�سبة 5 فا�سلة 1، ويتقا�سم حممد 
املرتبة  خم��ل��وف  ال��دي��ن  و�سيف  عبو 
العا�سرة بن�سبة متقاربة 4 فا�سلة 3 

لعبو و4 باملئة ملخلوف.
املن�سف  امل��رت���س��ح  ان  وامل���الح���ظ     
الع�سر  ب���ني  م���ن  ي��ك��ن  امل���رزوق���ي مل 
الأوائل، وكذلك ممثلي الي�سار حمة 
ال��ه��م��ام��ي وم��ن��ج��ي ال��رح��وي وعبيد 
الربيكي، حيث تذّيل كل هذا اجلمع 

الرتتيب.

توزيع القاعدة االنتخابية
   وُيظهر توزيع القاعدة النتخابية 
يف  الت�سويت  ح�سب  ال��ق��روي  لنبيل 
 ،2014 ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
الذين  م��ن  باملئة   7 فا�سلة   42 اأن 
����س���ّوت���وا ل��ن��ب��ي��ل ال���ق���روي ك���ان���وا قد 
م��ن��ح��وا اأ���س��وات��ه��م ل��ن��داء ت��ون�����س يف 
اأظهر  ح��ني  يف   .2014 ان��ت��خ��اب��ات 
التوزيع نف�سه اأن 32 فا�سل 9 باملئة 
مل  �سعيد  لقي�س  �سّوتوا  الذين  من 

ي�سّوتوا �سابقا لأي حزب.
   ووف���ق ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��دي��ري��ة داخل 
امل�ستوى  ح�����س��ب  ال��ت��ون�����س��ي  ال�����رتاب 
باملئة   8 فا�سلة   40 ف��اإن  التعليمي، 
من الذين �سوتوا لنبيل القروي مل 
فا�سلة  و29  امل��در���س��ة،  اإىل  يذهبوا 
امل�سوتني  جم���م���وع  م���ن  ب���امل���ائ���ة   1
التعليم  م�����س��ت��وى  ي��ت��ج��اوزوا  مل  ل��ه 

البتدائي.
التقديرية  النتائج  بينت  ح��ني  يف     
اأن 20 فا�سلة 6 باملئة من امل�سّوتني 
لقي�س �سعيد ميلكون م�ستوى تعليم 
بلغوا  باملئة   7 فا�سلة  و24  ث��ان��وي، 

امل�ستوى اجلامعي

م�سوؤولية كبرية
   ويف اأول ظهور ل��ه م��ن داخ��ل مقر 
اأن�ساره،  و���س��ط  النتخابية  حملته 
النتائج  اإع��الن  بعد  �سعيد  قي�س  برز 
الراية  ُيقبل  وهو  الأوىل  التقديرية 
�سعار  اإىل  ب��ي��ده  وي�����س��ري  ال��وط��ن��ي��ة، 
معلقا  ك��ان  ال��ذي  النتخابية  حملته 
يريد  “ال�سعب  قائال:  احلائط  على 

و�سيحقق ما يريد«.
    وقال “انتظر يف كل الحوال النتائج 
عنه  الع��الن  مت  ما  ولكن  الر�سمية 
الوىل  املرتبة  على  بح�سويل  يفيد 
كبرية  م�����س��وؤول��ي��ة  يحملني  م��ا  وه���و 
جتاه الوطن وال�سعب حتى نعرب معا 
من الياأ�س اىل المل ومن الحباط 
اىل الرجاء ونحن قادرون على ذلك 
هذه  وب�سباب  وث��روات��ن��ا  باإمكاناتنا 
الثورة التي ح�سلت من قبلكم والتي 

لن تن�سب ابدا ».
   وعن خطواته القادمة، قال �سعيد 
امل�سروع  ت��ف�����س��ري  اح�������اول  “�سوف 
ارادة  ترتقي  …واأن  طرحته  ال��ذي 
ال�����س��ع��ب اىل م�����س��ت��وى ال���ق���رار …

انتخابي  ب��ربن��ام��ج  يتعلق  ل  الم���ر 
للبناء  جديدة  بروؤية  ولكن  معروف 
الداري وال�سيا�سي واحرتام القانون 

والد�ستور«.
معا  امل�سوؤولية  “نتحمل  واأ���س��اف     
بكل  م�ستجد  و�سع  يف  ال��ي��وم  ونحن 

الوحدة  اإل  لنا  خيار  ل  الت�سريعية، 
يف  العقابي  الت�سويت  لأن  والعمل، 
ببالدنا  ي��ب��ع��ث  مم��ك��ن  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
م�سوؤولية  حل��ظ��ة  ه���ذه  ل��ل��م��ج��ه��ول، 
وواق���ع���ي���ة، حل��ظ��ة م���واج���ه���ة ال����ذات 
ومراجعة الأخطاء ايل وقعنا فيها«.

ماأزق قانوين
   و�سول القروي اىل ال��دور الثاين، 
الرئا�سة،  ب��ك��ر���س��ي  ف����وزه  واح��ت��م��ال 
خا�سة  واإ�سكالية  ���س��وؤال  األ��ف  يطرح 
اإذا ا�ستمر �سجنه ومنعه من امل�ساركة 

مبا�سرة يف ال�ستحقاق النتخابي.

قال  التون�سي  ال�سعب   “ ل��ه:  تعليق 
كلمته ونحن ل منلك ال ان نحرتمها 
ون�ستخل�س منها الدرو�س ».    ودعا 
التي  العزابي الأحزاب وال�ّسخ�سيات 
قال اإنه ي�سرتك معها يف املبادئ من 
اىل  الوطنية  الّدميقراطية  العائلة 
و�سفه،  وف��ق  “التعّنت”  ع��ن  ال��ك��ف 
وتوحيد اجل��ه��ود لإن��ق��اذ ال��ب��الد من 
املجهول، م�سيفا “ان ر�سالة ال�ّسعب 
وا�سحة ل لب�س فيها، و�سعف ن�سب 
لبّد  وغ�سب  ف��زع  �سرخة  امل�ساركة 

لهم من التقاطها«،
معركة  تبداأ  “اليوم  كاتبا:  وختم     

ال�سرعية  اإط����ار  يف  ول��ك��ن  امل��ق��اي��ي�����س 
القائمة«.

   من جانبه، وجه نبيل القروي ر�سالة 
�سلوى  زوج��ت��ه  تلتها  ال�����س��ج��ن،  م��ن 
علما  �سحفية،  ن����دوة  يف  ال�����س��م��اوي 
حملته  ق��ادت  التي  هي  ال�سماوي  اأن 
النتخابية رفقة فريق نبيل القروي.    
وجاء يف ر�سالة القروي املوقوف منذ 
23 اأغ�سط�س باخل�سو�س: “ال�سعب 
الدور  للمرور اىل  اختار مرت�سحني 
املظلمة  ت����زول  اأن  واأمت���ن���ى  ال���ث���اين 
تت�ساوى  واأن  اإل��ي��ه��ا  ت��ع��ر���س��ت  ال��ت��ي 

ح���ظ���وظ امل���رت����س���ح���ني م����ع اح�����رتام 
الناخبني  واإرادة  والقانون  الد�ستور 
اأن����ا  ال���ت���ي  واملواطنني…املظلمة 
تتوقف  وان  ت�����زول  اأن  ي��ج��ب  ف��ي��ه��ا 
التون�سيني”  جميع  عن  املظامل  كل 
ال�سادقة  املواقف  اأ�سحاب  كل  داعيا 
يف  به  واللتحاق  ودعمه  تاأييده  اإىل 

الدور الثاين.

ال�ساهد يقّر بالهزمية
الذي  الو�سطي احل��داث��ي،  ال��ت��ي��ار     
خ�����رج اأك������رب اخل���ا����س���ري���ن م����ن هذا 

ال�ستحقاق جراء ت�ستته ورهانه على 
الرئا�سي،  ال�سباق  اأكر من جواد يف 

اعرتف بالهزمية وقبل بالنتائج.
يو�سف  ق����ال  ال�������س���ي���اق،  ه����ذا  ويف     
ال�����س��اه��د خ���الل ن����دوة ���س��ح��ف��ي��ة، اإن 
اأدى  ت�����س��ت��ت ال�����س��ف ال��دمي��ق��راط��ي 
النتخابات  يف  ال��ن��ت��ي��ج��ة  ه����ذه  اإىل 

الرئا�سية.
امل�ساركة  اأن ن�سبة  ال�ساهد     واعترب 
النتخابات  يف  ت�سجيلها  مت  ال��ت��ي 
واأنها  خ�سو�سا  �سلبيا  موؤ�سرا  تعترب 
ب�سنة  مقارنة  باملئة   20 ب�  تراجعت 

2014.    ودعا ال�ساهد اإىل �سرورة 
التي وجهها جزء من  الر�سائل  فهم 
ال�سعب التون�سي من خالل ت�سويته 
الت�سريعية،  يف  ال��ف��ائ��ز  الجت�����اه  يف 
داع����ي����ا ال�������س���ف ال���دمي���ق���راط���ي اإىل 
يف  وت��دارك��ه��ا  الر�سائل  ه��ذه  التقاط 

النتخابات الت�سريعية.
   كما اأقر �سليم العزابي مدير احلملة 
النتخابية للمر�سح للرئا�سية يو�سف 
ال��ع��ام حل��زب حتيا  ال�ساهد والم���ني 
تون�س، اأم�س الثنني، بهزمية مر�سح 
احلزب واعرتف بالنتائج املعلنة من 
اول  يف  موؤكدا  كون�ساي،  �سيغما  قبل 

ثالث فر�سيات ملوعد الدور الثاين من االنتخابات الرئا�سيةال�ساهد: ت�ستت ال�سف الدميقراطي اأدى اإىل هذه النتيجة 

فـــوز  ـــــورة  �ـــــس يف 
�ستعي�ض  الــقــروي 
ــــ�ــــض اأزمـــــــة  تــــون
قانونية ود�ستورية 
غـــــري مــ�ــســبــوقــة

م�ساركة �سعيفة اأحدثت ت�سونامي:

الرئا�سية التون�سية: �سقوط اليمني والي�سار والو�سط...!
•• الفجر – تون�ص -خا�ص

    وجه التون�سيون ر�سالتهم اإىل الطبقة ال�سيا�سية, ر�سالة 
م�سمونة الو�سول جلميع القوى, الو�سطية احلداثية منها, 
اأو  الي�سار,  اأو  النه�سوية,  ن�سخته  ال�سيا�سي يف  االإ�سالم  اأو 
عرب  التون�سي  ال�سعب  كن�ض  لقد  الثورجية.     التيارات 

القائمة,  املنظومة  يف  �سارك  من  كل  ــرتاع  االق �سناديق 
مواالة ومعار�سة, وانحاز لل�سعبوية وللخارجني عن النظام, 
حتى وان كان مثل هذا الت�سويت, اإذا وجد امتداده و�سداه 
املجهول.  اإىل  �سيوؤدي بتون�ض  الت�سريعية,  يف االنتخابات 
فح�سب النتائج التقديرية ال�ستطالع اآراء الناخبني عند 
يف  كون�ساي,  �سيغما  اأجراه  االقرتاع  مكاتب  من  خروجهم 

العليا  الهيئة  عن  �ست�سدر  التي  النهائية  النتائج  انتظار 
للرئا�سية  املرت�سحان  ت�سّدر  فقد  لالنتخابات,  امل�ستقلة 
الــدور  يف  الت�سويت  ن�سب  الــقــروي  ونبيل  �سعيد  قي�ض 
االأول للرئا�سية, وفق التقديرات االأولية.    وتعترب هذه 
اإىل  انتموا  اأو  ينتمون  الذين  للمرت�سحني  عقابا  النتائج 
منظومة احلكم, ولكّل الذين مل يج�ّسموا القطيعة معها.    

بالعقاب  الرئا�سية  االنتخابات  نتائج  ان  حمللون  ويرى 
الدراماتيكي للمنظومة, ون�سبة امل�ساركة ال�سعيفة تعك�ض 
غياب ثقة جزء كبري من التون�سيني يف العملية ال�سيا�سية 
برمتها والتي بقت فيها العائلة ال�سيا�سية الو�سطية م�ستتة 
وتعك�ض اي�سا �سقوط كل مر�سحي ‘’ال�سي�ستام’’ مبن فيهم 

ا�سا�سا املنت�سبني اىل العائلة الو�سطية.

ان�سار نبيل القروي يحتفلون مبروره للدور الثاين

حامت املليكي

م�ساركة �سعيفة

قي�س �سعيد بعد اعالن فوزه

ال�ساهد يعرتف بالهزمية

ثنائي الدور النهائي )1(

ثنائي الدور النهائي )2(

بفون: اإذا �سدر حكم ق�سائي مينع القروي من
 الرت�سح يقع املرور للمرت�سح املتح�سل على املرتبة الثالثة 

اأغلب من انتخبوا نبيل القروي �سّوتوا لنداء 
تون�س يف 2014 واأغلب منتخبي قي�س �سعيد جامعّيون

مدير حملة نبيل القروي: 

نتفاو�س مع كل الأحزاب با�ستثناء النه�سة
•• الفجر - تون�ص

    قال حامت املليكي مدير احلملة النتخابية للمرت�سح عن حزب قلب تون�س نبيل 
القروي )القابع حاليا يف ال�سجن(، اأم�س الثنني، اإنه “بعد الدور الأول من حق 
مر�سح احلزب ككل املرت�سحني يف العامل الت�سال بالأحزاب وال�سخ�سيات”، مفيدا 
بوجود “ات�سالت من احلزب مع حملة املرت�سح عبد الكرمي الزبيدي ومع معظم 
الأحزاب ال�سيا�سية با�ستثناء حزب النه�سة واملنظمات الوطنية«.    واعترب املليكي 
، اأن الت�سالت لي�ست يف اطار حتالفات �سيا�سية وانها تاأتي يف اطار ما و�سفها ب� 
“ل يوجد تهديد اجرائي حول ترتيب نبيل  م�سددا على انه  “م�سلحة تون�س”، 
مالحظا ردة فعل قال  القروي لأن لدى احلزب ثقة كبرية يف ا�ستقالل الهيئة”، 
انها “جاءت بالأ�سا�س من حزب حركة النه�سة حول الت�سكيك يف ترتيب مر�سحها 
“مثل هذه الت�سريحات ال�سادرة عن حملة مورو  عبد الفتاح م��ورو«.   واأب��رز اإن 
اإعادة �سيناريو  لن حت�سن الو�سع الدميقراطي... وان من خاللها تريد احلركة 
“اإحكام  اإىل  داعيا اجلميع   ، 2014 عندما �سككت يف نتائج النتخابات حينها” 

�سوت العقل والن�سراف للتح�سري لالنتخابات الت�سريعية«.

عبور قي�س �سعيد ونبيل القروي اإىل الدوري الثاين 
ال�سديق يحذر من اأحكام ق�سائية تق�سي القروي ل�سالح مورو



الثالثاء    17   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12733  
Tuesday   17   September   2019  -  Issue No   1273316

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة هال باخلمي�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2848777 
تعديل ا�سم جتاري من/بقالة هال باخلمي�س 

HLA BELKAMEES GROCERY
اىل/كفترييا هال باخلمي�س

KAFTERIA HLA BELKAMEES
تعديل ن�ساط/ا�سافة حت�سري وجتهيز الع�سائر الطازجة )5630003(

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع املثلجات - بالتجزئة )5610007(
تعديل ن�ساط/ا�سافة م�سروبات باردة و�ساخنة )5630004(

تعديل ن�ساط/حذف ك�سك بيع ع�سائر ومرطبات )4781009(
تعديل ن�ساط/حذف ك�سك بيع مثلجات )4781011(

تعديل ن�ساط/ك�سك بيع مواد غذائية متنوعة )4781002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بن ربيع خلدمات التنظيف

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1034005 
تعديل ا�سم جتاري من/بن ربيع خلدمات التنظيف 

BIN RABEE CLEANING SERVICES
اىل/بن ربيع للمقاولت

BIN RABEE CONTRACTING
تعديل عنوان/من منطقة الظفرة منطقة الظفرة مدينة زايد مر�سد علي مر�سد املرر 
ق 136 مكتب 17 اىل منطقة الظفرة مدينة زايد �سرق 19 325186 325186 ال�سيد را�سد 

�سامل م�سلم هميلة واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�ساط/ا�سافة املقاولت امليكانيكية )4220903(

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة معدات الطاقة البديلة )3320008(
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت العمال املدنية ملحطات توليد الطاقة وحتلية املياه )4290105(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
كريزي  ال�س�����ادة/�سوكو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للماكولت ال�سعبية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2640695 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة را�سد علي �سعيد خلفان ال�ساعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ابراهيم عبدالعظيم حممد البلو�سي

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
لتجارة  ال�س�����ادة/الدباغ  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللحوم واجللود ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1173473 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة مروان دباغ %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يا�سر مروان دباغ

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ال�سركة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
الكويتية لالغذية - امريكانا - كر�سبي كرمي دونت�س - العني 

- فرع مبزرة - اأبوظبي 
رخ�سة رقم:CN 1844339  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة 
ن�سر هذا  تاريخ  ا�سبوع من  القت�سادية خالل  التنمية  دائرة 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى 

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

وادي البادية لعمال البالط 
رخ�سة رقم:CN 1131385  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

واحة النور لتجارة مواد البناء 
رخ�سة رقم:CN 1137290  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
فا�ست  التجاري:توب  بال�سم   CN رقم:2010614 
للمقاولت والنقليات العامه ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
املا�س  التجاري:دره  بال�سم   CN رقم:1927050 
الرخ�سة  تعديل  طلب  بالغاء  الن�سائية  للخياطة 

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

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

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري:�سيدلية  بال�سم   CN رقم:2166873 
اك�سربت - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م بالغاء طلب 

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

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  �شبتمرب  2019 العدد 12733 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  17  �شبتمرب  2019 العدد 12733 

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإعالن بالن�شر

رقم )2018/6761(
املنذر : حامد علي اكرب دروي�سي بور - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : �سيامك مايكل البزركان - بريطاين اجلن�سية 
املو�سوع / الإنذار العديل رقم )2019/1/161402( 

يكلف املنذر / املنذر اليه باداء مبلغ )830.000( درهم )ثمامنائة وثالثون الف 
درهم( خالل مدة اق�ساها خم�سة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر 
املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حتفظ له حقه مبا فيها اقامة 
الدعاوى الق�سائية وا�ست�سدار اأمر الأداء مع حتميل املنذر اليه بكافة الر�سوم 

وم�ساريف التقا�سي والفائدة القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2019/252 اإ�شتئناف عقاري      
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة اأفانتي القاب�سة املحدودة )منطقة حرة - جبل 
علي( جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /جلف لند للتطوير العقاري 
الغافري -  قد  ال�سايغ  م م( وميثله / �سعيد حممد عبداهلل �سامل   ذ  )�س 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2018/59 عقاري كلي بتاريخ 
ال�ساعة   2019/9/18 املوافق  الأرب��ع��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت   2019/6/25
10.00 �سباحا بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

فران�سي�سكو   / امل��دع��و  فقد 
ج���������اف���������ري ن�������ورام�������ب�������ون�������ا 
ت�سيلي   ، ك����ا�����س����ريي���������س 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)1230422F( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم  

0555585110

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و/ اح��م��د مرعى 
م�سر   ، ف�������راج  ع����ب����دال����ع����ال 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )A13145874(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  امل�سرية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �سفر

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإعالن بالن�شر حل�شور اإجتماع خربة 

يف الدعوى رقم )2018/1066( جتاري جزئي الفجرية  
املرفوعة من / انرتنا�سيونال مارين & انريجي - م د م �س 

�سد / 1- العامل لتجارة ومتوين ال�سفن بالوقود 
2- �سركة بحار انرتنا�سونال كو - ال تي دي 

، حيث قررت حمكمة  بالوقود  ال�سفن  العامل لتجارة ومتوين  اىل املدعي عليها الأوىل / 
الفجرية الإحتادية الإبتدائية ندبنا خبريا ح�سابيا يف الدعوى املذكورة اأعاله ، واملرفوعة 
من انرتنا�سيونال مارين & انريجي م د م �س �سدكم واآخر ، لذا يقت�سى ح�سوركم اجتماع 
اخلربة الذي �سيعقد مبقر مكتب اخلبري / اأ�سعد عبا�س الكائن باإمارة دبي ، منطقة اخلليج 
التجاري بناية ا�سبيكت تاور التابعة لالبراج التنفيذية مدخل )ب( الدور الرابع مكتب رقم 
)405( يوم اخلمي�س املوافق 2019/9/26 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا ، ويف حال 

تخلفكم عن احل�سور ف�سوف تبا�سر اخلربة اأعمالها مبثابة احل�سور.
اخلبري احل�شابي / اأ�شعد عبا�س 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6722(

املنذر : ورلد باك لل�سناعات 
املنذر اليه : حميد خان حممد ا�سفاق 

العدل  كاتب  ل��دى  وامل�سجل  ع��ديل  اإن��ذار  رق��م 2019/1/171449  الإن���ذار  مبوجب 
درهم   289.280 وق���دره  مبلغ  ب�سرعة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذرة  تنذر  امل��ن��ذرة  ف��اإن  بدبي 
املبينة  ال�سيكات  قيمة  دره��م(  وثمانون  ومائتني  ال��ف  وثمانون  وت�سعة  )مائتني 
اي��ام من تاريخ هذا الإن��ذار واإل �ست�سطر  ب�سدر هذا الإن��ذار وذل��ك خالل �سبعة 
املنذرة اأ�سفة اىل اتخاذ كافة الإج��راءات القانونية والق�سائية �سد املنذر اليه مع 
كافة  حفظ  مع  ذل��ك  على  املرتتبة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  الزامه 

حقوق املنذرة الأخرى. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6724(

املنذرة : مى للعقارات - �س ذ م م 
املنذر اليها : حمريا ا�سيف خلدمات الفنية - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة 

تنبه املنذرة  على املنذر اليها بالتايل : - 
اأول :- ب�سرورة �سداد مبلغ  )4600( درهم م�ستحق حتى تاريخ 2019/8/31 بالإ�سافة اىل ما ي�ستجد من القيمة 
اليجارية وذلك حتى تاريخ الخالء الفعلي للعني املوؤجرة و�سداد مبلغ الف درهم عن غرامات رجوع ال�سيكات من 
البنك دون �سرفها وت�سليم براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه ودفع اأي متعلقات مع اأي جهات حكومية �سرائب 

كانت او ر�سوم. 
ثانيا : اإخالء مكتب رقم )203( حمل عقد اليجار والكائن ببناية فريج املرر - مبنطقة املرر - دبي - رقم الأر�س 
وقت  عليها  ك��ان  التي  باحلالة  وذل��ك  وال�سخا�س  وال�سواغل  العيوب  من  خاليا  للمنذرة  وت�سليمه   )648/117(

ال�ستالم وذلك خالل املدة املحددة بهذا النذار. 
وذلك خالل ثالثون يوما تبداأ من تاريخ اإعالنكم بهذا النذار واإل �سوف ت�سطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات 
القانونية الالزمة ل�سرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�سداد والخ��الء مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف الق�سائية وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليها. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اعـــــالن بالن�شــــر

يف اال�شتئناف رقم 1346 ل�شنة 2018 م جتاري 
اىل امل�ستاأنف �سده : �سركة وبالن ال�سناعية 

نعلنكم بان امل�ستاأنف : احمد حممد �سالح الدين ال�سيد 
جتاري   2015 ل�سنة   3380 رق��م  املدنية  الق�سية  يف  ال�����س��ادر  احلكم  ا�ستاأنف  ق��د 
ال�ساعة  مت��ام  يف   - 2019/9/23م  جل�سة  لنظره  حت��دد  وق��د   - ال�سارقة  )ج��زئ��ي( 

التا�سعة والن�سف �سباحا "مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية" 
لذا يرجى التف�سل باحل�سور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما لديكم  ويف حالة 

غيابكم فان املحكمة �ستبا�سر نظر ال�ستئناف وفقا لحاكم القانون.
ملحوظة : ين�سر هذا العالن على نفقة امل�ستاأنف دون اأية م�سوؤولية على املحكمة 

جتاه حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
 حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية / مكتب اإدارة الدعوى 

  اعالن للم�شتاأنف �شده للح�شور اأمام مدير اإدارة الدعوى - ن�شرا 
الدعوى ال�ستئنافية رقم )449( ل�سنة )2019( ا�ستئناف جتاري.    

�سادر بتاريخ 2019/5/14 ، يف الق�سية رقم )1670( ل�سنة )2018( م جتاري جزئي 
امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني )�س م  ع( 

امل�ستاأنف �سده / �سلطان علي �سلطان بن �ساري الكعبي - اإماراتي اجلن�سية 
ال���دع���وى يف حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان الحتادية  اإدارة  ام����ام م��دي��ر  ب��احل�����س��ور  ان���ت م��ك��ل��ف 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا   2019/9/24 املوافق  الثالثاء  يوم   ، ال�ستئنافية 
الإع��الن ومن �سمنها  ا�ستالم  تاريخ  اي��ام من  امل�ستندات خالل ع�سرة  كافة  وتقدمي 
عدم  ح��ال  ويف  امل�س�تاأنف  م��ن  امل��رف��وع��ة  ال�ستئنافية  ال��دع��وى  على  جوابية  م��ذك��رة 
  ، غيبتك  يف  �سي�سمع  ال�ستئناف  فان  املعتمد  وكيلك  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  ح�سورك 

حرر العالن يف 2019/9/4
 مكتب ادارة الدعوىاال�شتئنافية  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�شتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12733 بتاريخ 2019/9/17   
اإعالن بالن�شر

رقم )2019/6760(
املنذر : حامد علي اكرب دروي�سي بور - اإماراتي اجلن�سية 

املنذر اليه : جمال ح�سن  علي - اثيوبي اجلن�سية 
املو�سوع / الإخطار العديل رقم )2019/1/161407( 

وثمامنائة  )مليون  دره��م   )1.899.656( مبلغ  ب��اداء  اليه  املنذر   / املنذر  يكلف 
وت�سعة وت�سعون الف و�ستمائة و�ستة وخم�سون درهم( خالل مدة اق�ساها خم�سة 
ايام من تاريخ ن�سر هذا الإنذار ، واإل �سي�سطر املنذر اىل اتخاذ كافة الإجراءات 
وا�ست�سدار  الق�سائية  الدعاوى  اقامة  فيها  له حقه مبا  التي حتفظ  القانونية 
والفائدة  التقا�سي  وم�ساريف  الر�سوم  بكافة  اليه  املنذر  حتميل  مع  الأداء  اأمر 

القانونية واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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الفجر الريا�ضي

••  دبي-الفجر

اخلليج  �سوبر  ك��اأ���س  م��ب��اراة  �سهدت 
العربي التي جمعت فريقي ال�سارقة 
و���س��ب��اب الأه���ل���ي م�����س��اء ال�����س��ب��ت 14 
مكتوم  ا�ستاد  على  اجل���اري  �سبتمرب 
بتتويج  وان���ت���ه���ت  ال���ن�������س���ر،  ب����ن����ادي 
األقاب  اأول  لل�سوبر  بطال  ال�سارقة 
 ،2020-2019 اجل��دي��د  امل��و���س��م 
ال��ف��ع��ال��ي��ات واخلدمات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ل���ل���ج���م���اه���ري، جل���ع���ل يوم  امل���ق���دم���ة 

املباراة كرنفال مميزا.
فبعد توفري حافالت نقلت امل�سجعني 
م��ن حم��ط��ة م��ي��رتو ع���ود م��ي��ث��اء اإىل 
ملعب املباراة ، مت تخ�سي�س العديد 
وامل�سروبات  املاأكولت  بيع  نقاط  من 
خم�س�سة  مناطق  منا�سبة،  باأ�سعار 
للجلو�س ومزودة مبكيفات خارجية، 
ث��م ت��وزي��ع امل��ي��اه ال��ب��اردة جمانا على 
اأمانات  م��ك��ت��ب  ت��وف��ري  اجل���م���اه���ري، 

املجاين  ال��دخ��ول  املقتنيات،  حلفظ 
لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
مار�سال  من  متطوع   300 تواجد 

اأرجاء ال�ستاد،  الإم��ارات موزعني يف 
لإر����س���اد اجل��م��اه��ري وت��ق��دمي الدعم 
لهم من خالل تزويدهم باملعلومات 

اأك�ساك  املقاعد،  بالبوابات،  اخلا�سة 
التذاكر، مناطق الفعاليات وغريها. 
الأج�������واء احل��م��ا���س��ي��ة ت��وا���س��ل��ت مع 

املمثلة املميزة اأمل حممد والإعالمي 
مباراة  حفل  عريفا  املعمري،  �سعيد 
اللذان  العربي،  اخلليج  �سوبر  كاأ�س 

الت�سجيع  م��ن  ا�ستثنائيا  ج��وا  خلقا 
توزيع  ومت  الفريقني،  جماهري  بني 
الفريقني  من  امل�سجعني  على  هدايا 

.
اإ�ساءة،  بعر�س  الفعاليات  توا�سلت 
امللعب  اأر���������س  ع���ل���ى  ع����ر�����س  ت������اله 

اأبوظبي  ناي�سن  اإمي��اج  مع  بالتعاون 
ال�سل�سلة  م��ن  مقتطفات  ا�ستعر�س 
“ تاريخ  ال��وث��ائ��ق��ي��ة غ��ري امل�����س��ب��وق��ة 
الإمارات” ، ثم فيلم كرتوين ق�سري 
ال���ف���ري���ق���ني وال���������س����راع نحو  ح�����ول 

اللقب. 
وق��ب��ل دخ����ول ال��الع��ب��ني، مت عر�س 
اخلليج  �سوبر  ك��اأ���س  م�سابقة  �سعار 
العربي و�سعارات الفريقني م�سحوبا 
بعر�س اإ�ساءة، احتفال بهذا احلدث 

املميز.
وح�����ر������س�����ت راب�������ط�������ة امل����ح����رتف����ني 
الإماراتية اإىل اإقامة مبادرة “�سوبر 
اجلماهري” بني �سوطي املباراة، من 
من  م�ساركني  ث��الث��ة  اختيار  خ��الل 
على  والتناف�س  ف��ري��ق،  ك��ل  جماهري 
ت�سديد ركالت اجلزاء، ولأن الأجواء 
احتفالية، كان الكل فائزا، ومت توزيع 
عبارة  امل�ساركني،  جميع  على  جوائز 

عن ق�سائم تذاكر �سفر.

••  اأبوظبي -الفجر:

قدم جمل�س اإدارة موؤ�س�سة الفيكتوري 
تيم التهنئة اإىل �سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  م�����س��ت�����س��ار 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال��دول��ة 
اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية 
مبنا�سبة اإجناز البطل را�سد القمزي 
واإع����الن   35 اأب��وظ��ب��ي  زورق  ق��ائ��د 
للمرة  ال���ع���امل���ي  ب��ال��ل��ق��ب  ت��ت��وي��ج��ه 
مبكرا  احل�����دث  ت���اري���خ  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
وقبل جولة من ختام بطولة العامل 
لزوارق فورمول2 بعد فوزه باملركز 

الأول جلائزة الربتغال 2019.
 وق���ال ح��ري��ز امل���ر حم��م��د ب��ن حريز 
موؤ�س�سة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
املت�سابق  ف���وز  اأن  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
را�سد القمزي باللقب العاملي الكبري 

وت�سدره  اخل���ت���ام  م���ن  ج���ول���ة  ق��ب��ل 
نقطة   75 بر�سيد  ال��ع��ام  الرتتيب 
امل�ساركني  ب��اق��ي  ك��ب��ري ع��ن  وب��ف��ارق 
ريا�سة  ����س���ف���راء  ك��ع��ب  ع��ل��و  ي���وؤك���د 
الإمارات ويعك�س مدي اهتمام ودعم 
يف  الريا�سة  عن  امل�سئولني  ومتابعة 
ال��ذي �سهل كثريا من  الأم��ر  دولتنا 
مهمة الأبطال وقادهم اإىل من�سات 
فريق  اأ���س��رة  مهنئا  العاملية  التتويج 
اأب���وظ���ب���ي ل����ل����زوارق ال�����س��ري��ع��ة على 
للفريق  ومتمنيا  ال��ب��اه��رة  ال��ن��ت��ائ��ج 
امل��زي��د م��ن الن��ت�����س��ارات والتميز يف 

ال�ساحة العاملية.
تيم قد  الفيكتوري   وكانت موؤ�س�سة 
���س��ج��ل��ت ح�����س��ورا لف��ت��ا ومم���ي���زا يف 
 2019 الربتغال  جائزة  مناف�سات 
اخلتامية  وقبل  الرابعة  “اجلولة 
من بطولة العامل للزوارق ال�سريعة 
ا�ست�سافتها  وال��ت��ي  -فورمول2” 

م��دي��ن��ة ري����ب����ادورو  مب�����س��ارك��ة اأكر 
على  ت���ن���اف�������س���ت  زورق��������ا   20 م����ن 
ال�سهري  دورو  نهر  يف  ي��وم��ني  م���دار 

ف�سمايل الربتغال.
الأوىل  ول���ل���م���رة  ال���ف���ري���ق  وح���ق���ق   
ح�سورا بني الع�سرة الكبار ليح�سد 
لفريق  الأوىل  ه��ي  تاريخية  نقاطا 
موؤ�س�سة الفيكتوري تيم منذ ظهوره 

العام  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأول 
يف  ت�سنيعها  مت  وب������زوارق  امل��ا���س��ي 
الإم��ارات ومت�سابقني جدد يحملون 
ال��ط��م��وح��ات ويحلمون  م��ن  ال��ك��ث��ري 
لل�ساحة  قدموا  امل�سيئة  بالإجنازات 

العاملية وبقوة.
ال���ف���ري���ق هذه  ال���ت���وف���ي���ق   وح����ال����ف 
التوقفات  م��ن  �سل�سلة  بعد  اجل��ول��ة 
ب�سبب الأعطال حيث ا�ستطاع بطلنا 
فيكتوري  زورق  قائد  الفهيم  اأحمد 
الأوىل  ل��ل��م��رة  ي�����س��ارك  وال�����ذي   4
ال�سابع يف  امل��رك��ز  ال��ع��ام حتقيق  ه��ذا 
يف  دورة   43 قاطعا  ال��ع��ام  الرتتيب 
دقيقة   44:10:04 ق����دره  زم����ن 
ر���س��ي��ده يف  ن��ق��اط يف   4 اأول  لي�سع 

الرتتيب العام للبطولة العاملية
بطلنا  ال���ف���ري���ق  يف  زم���ي���ل���ه  وك������ان   
زورق  ق���ائ���د  امل���ن�������س���وري  م���ن�������س���ور 
للعام  ي�سارك  وال��ذي   27 فيكتوري 

البطولة  يف  ال���ت���وايل  ع��ل��ى  ال���ث���اين 
منهيا  اأي�������س���ا  امل����وع����د  يف  ال���ع���امل���ي���ة 
ب�سبب  وامل��ت��ق��ل��ب  امل��ث��ري  ال�����س��ب��اق يف 
وهطول  ت��ارة  الرياح  �سرعات  تغيري 
الأمطار تارة اآخري مهنيا 43 دورة 
دقيقة   44:07:29 ق��دره  زمن  يف 
ر�سيده  يف  ن��ق��ط��ت��ني  اأول  ل��ي�����س��ع 
يف  م�ساركاته  ت��اري��خ  ويف  بالبطولة 

البطولة العاملية.
 واأب�����������دى ح����ري����ز امل������ر حم���م���د بن 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  حريز 
الكبرية  ���س��ع��ادت��ه  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
بالأداء املتميز واملختلف الذي اأظهره 
الفريق يف البطولة العاملية هذه املرة 
ومكنه من البقاء مع الع�سرة الكبار 
الفهيم  احمد  الثنائي  اأ�ساف  حيث 
ومن�سور   4 ف��ي��ك��ت��وري  زورق  ق��ائ��د 
 27 املن�سوري قائد زورق فيكتوري 
العام  ال��رتت��ي��ب  يف  لهما  ن��ق��اط  اأول 

بعد ح�سولهما على املركزين ال�سابع 
البطولة  يف  الأوىل  للمرة  والتا�سع 
العاملية هذا العام كاأف�سل نتائج منذ 

ظهور الفريق العام املا�سي.
اإدارة موؤ�س�سة  واأ�سار رئي�س جمل�س   
ال��ن��ت��ائ��ج تعرب  اأن  ت��ي��م  ال��ف��ي��ك��ت��وري 
بذلها  التي  الكبرية  املجهودات  عن 
والإداري  الفني  وال��ط��اق��م  ال��ف��ري��ق 
خ����الل ال���ف���رتة امل��ا���س��ي��ة م���ن اأج���ل 
حتمل  ال��ت��ي  ال������زوارق  اأداء  ت��ط��وي��ر 
الإم������ارات م�سريا  ع��الم��ة ���س��ن��ع يف 
موؤ�سرات  ت��ع��ط��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن  اإىل 
يف  م�ستقبال  اأدائ��ه��ا  بتطور  اإيجابية 
ان��ت��ظ��ار امل��ح��ط��ة اخل��ت��ام��ي��ة يف �سهر 
دي�سمرب املقبل يف العا�سمة احلبيبة 
الفريق  ���س��ي�����س��ك��ل  ح��ي��ث  اأب���وظ���ب���ي 
ا�ستمرارا  املطلوب  الفني  احل�سور 
لهذا التطور امللحوظ من جولة اإىل 

اأخرى.

اأجواء �سوبر يف مباراة كاأ�س ال�سوبر

الفهيم �سابعا واملن�سوري تا�سعا

فيكتوري يهنئ �سلطان بن خليفة وفريق اأبوظبي بالإجناز العاملي
حريز املر: فخورون باحل�سور االإماراتي و�سعيدون بتطور الزوارق

•• مليحة -الفجر

يف م����وؤمت����ر ���س��ح��ف��ي ن��ظ��م��ه ن����ادي 
ال��ري��ا���س��ي م�ساء  ال��ث��ق��ايف  م��ل��ي��ح��ة 
اأم�س يف مقره ك�سف عن ا�ستقطابه 
لالعب اليد امل�سري املحرتف عمر 
حجاج لالن�سمام ل�سفوفه يف املو�سم 
املقبل ليكون اإ�سافة قوية يف تدعيم 
فريق رجال اليد بغية الو�سول اإىل 

اإحراز مكانة متقدمة .

حجاج  م��ع  التوقيع  مرا�سم  وج��رت 
ال�ستفادة  يف  ال��ن��ادي  جن��ح  اأن  بعد 
من خرباته و�سمه للفريق ال�ساعد 

والطامح للمناف�سة .
م��ن خليفة  ك��ل  مليحة  ن����ادي  م��ث��ل 
ح���م���ي���د ب�����ن مت���ي���م ال���ك���ت���ب���ي اأم�����ني 
الثقايف  مليحة  ب��ن��ادي  ال��ع��ام  ال�سر 
القايدي  را�سد  عبداهلل  و  الريا�سي 

ع�سو جمل�س الإدارة.
وب����ع����د ال���ت���وق���ي���ع اح���ت���ف���ل ال����ن����ادي 

�سفوفه  اإىل  ح����ج����اج  ب���ان�������س���م���ام 
ك���ب���رية ومميزة  اإ����س���اف���ة  ب��اع��ت��ب��اره 
ل��ف��ري��ق ك���رة ال��ي��د ب��ال��ن��ادي ، مل���ا يف 
�سجله الحرتايف من بطولت حيث 
ب����داأ رح��ل��ت��ه الح��رتاف��ي��ة م��ع نادي 
ال�سعب �سابقا وخا�س الالعب اأكر 
التوقيع  من مرحلة احرتافية قبل 

للنادي.
الال  بالدعم  حميد  خليفة  واأ���س��اد   
حم��������دود م�����ن جم���ل�������س ال�������س���ارق���ة 

�سمو  رئي�سه  يف  متمثاًل  ال��ري��ا���س��ي 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ 
احلزامي  ه����الل  ع��ي�����س��ى  و����س���ع���ادة 
يقدمه  مل��ا  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني 
الفردية  الأل��ع��اب  جلميع  دع��م  م��ن 
اىل  بالإ�سافة  بالنادي  واجلماعية 
الثقافية  لالأن�سطة  املتميز  دع��م��ه 
التوقيع  اإىل  للو�سول  واملجتمعية  
�سلطان  حم����م����د  ج�����ه�����ود  م���ث���م���ن���ا 
اخلا�سوين رئي�س جمل�س الإدارة يف 

دعم اإدارة النادي للو�سول اإىل هذه 
املحطة الهامة يف ا�ستقطاب حجاج.

اأنه  اأك��د امل�سري عمر حجاج  ب��دوره 
مليحة  ن��ادي  اإىل  بان�سمامه  �سعيد 

خ��الل امل��و���س��م ال��ري��ا���س��ي 2019-
�سي�سخر  اأن  اإىل  م�����س��ريا   2020

خرباته ومهاراته لرفع اأداء الفريق 
يف مبارياته .

نادي مليحة يوقع مع حمرتف اليد 
امل�سري عمر حجاج  

جلنة ال�ستئناف توؤكد تتويج 
الرتجي بطاًل لإفريقيا 

 
اأعلن الحتاد الإفريقي لكرة القدم اأن جلنة ال�ستئناف التابعة له رف�ست طعن 
نادي الوداد الريا�سي البي�ساوي املغربي بخ�سو�س مباراة اإياب الدور النهائي 
باعتبار  الن�سباط  جلنة  ق��رار  بالتايل  واأك��دت  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  مل�سابقة 
الرتجي التون�سي فائزا. واأو�سح الحتاد اأن جلنة ال�ستئناف خالل اجتماعها 
يف مقره بالقاهرة الأحد، “تاأكدت من اأن حقيقة غياب حكم الفيديو امل�ساعد 
ل��ه ه��و م�ساعدة احلكم  ال��ه��دف الوحيد  اأي��ا ك��ان وان  ت��اأث��ري ق��ان��وين  ل��ه  لي�س 
النهائي  القرار  اتخاذ  �سالحية  “للحكم  واأ�سافت  ال�سحيح«.  القرار  لتخاذ 
على اأر�س امللعب منذ بداية املباراة، وهذا القرار غري قابل للمراجعة من قبل 
“تقارير حكام املباراة كانت وا�سحة للغاية واأكدت  جلنة ال�ستئناف«. وتابعت 
اأن لعبي الوداد الريا�سي رف�سوا ا�ستئناف املباراة حتى بعد املحاولت العديدة 
التي قام بها احلكم، اإىل حد ان احلكم انتظر ت�سعني دقيقة تقريباً قبل اإطالق 
�سافرة نهاية املباراة”، م�سرية اىل اأن توقف املباراة “كان ب�سبب رف�س لعبي 
الوداد الريا�سي ا�ستئناف املباراة، ومت توجيه الالعبني بعدها با�ستئناف اللعب 

من قبل احلكم الذي ف�سلت كل حماولته«.
واأكدت اللجنة “اأن الوداد البي�ساوي اعترب من�سحبا من املباراة ب�سبب رف�س 

لعبيه ا�ستئناف اللعب«.
اأيار-مايو املا�سي، جدل وا�سعا اذ  اأواخر  واأث��ارت مباراة الإياب التي اأقيمت يف 
اأر�س امللعب احتجاجا على تعطل  �سهدت ان�سحاب لعبي الفريق املغربي من 
تقنية امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم )“يف ايه اآر”(. وعلى رغم ت�سليم لعبي 
اإعادة  اأي���ام وق��رر  ال��ق��اري بعد  امل��ب��اراة، ع��اد الحت���اد  ال��رتج��ي الكاأ�س يف نهاية 
مباراة الإياب على اأر�س حمايدة، يف خطوة األغتها حمكمة التحكيم الريا�سي 

)“كا�س”( اأواخر متوز/يوليو املا�سي.
واأع��ادت املحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان ال�سوي�سرية مقرا لها، الق�سية 

بامل�ساألة. اىل الحتاد القاري، داعيا هيئاته “املخت�سة” للبت 
واأعلنت جلنة الن�سباط يف الكاف اثر اجتماع عقدته يف ال�سابع من اآب-اأغ�سط�س 
يف القاهرة “اعتبار نادي الوداد البي�ساوي خا�سرا يف اإياب الدور النهائي”، ما 
 .1-1 بالتعادل  الرباط  يف  الإي��اب  مباراة  لنهاية  نظرا  للرتجي  اللقب  مينح 
واأكدت اللجنة فر�س عقوبة 20 األف دولر اأمريكي على الفريق املغربي الذي 
توج باللقب عام 2017، على خلفية ان�سحاب لعبيه من املباراة، ت�ساف اإليها 

النارية. املفرقعات  م�سجعيه  ل�ستخدام  دولر  األف   15
يف املقابل، ذّكرت اللجنة رئي�س الرتجي حمدي املوؤدب بفر�س عقوبة 20 األف 
دولر بحقه على خلفية “الت�سرف غري الريا�سي بحق رئي�س الكاف” اأحمد 
اأحمد، اإ�سافة اىل عقوبة 50 األف دولر على النادي نتيجة ت�سرفات م�سجعيه، 

وعقوبة خو�س مباراتني دون جمهور.
العا�سمة  ب�سواحي  راد���س  يف  الأومل��ب��ي  امللعب  على  الفريقني  م��ب��اراة  و�سهدت 
تون�س، �سل�سلة اأحداث طرحت العديد من عالمات ال�ستفهام، اذ توقفت بعد 
نحو �ساعة على انطالقها بعيد اإلغاء هدف للوداد يف ال�سوط الثاين، عادل به 
)-1�سفر(.  الأول  ال�سوط  يف  مبوجبها  متقدما  الرتجي  ك��ان  التي  النتيجة 
املباراة، ل�سيما مع مطالبة لعبي  م�سار  التحول يف  نقطة  الإلغاء  وكان هذا 

الوداد بالعودة اىل تقنية الفيديو.
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اليوم  الإ����س���ب���اين  ب��ر���س��ل��ون��ة  ي���ب���داأ 
بورو�سيا  م���ل���ع���ب  م����ن  ال����ث����الث����اء 
الفر�سة  الأمل��اين حتدي  دورمتوند 
فالفريدي  اإرن�ستو  ملدربه  الأخ��رية 
لقب  ب��اح��راز  املو�سم  ه��ذا  املطالب 
القدم،  ل��ك��رة  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري 
من  ب��اخل��روج  م��ه��ددا  �سيكون  واإل 

الباب ال�سغري مللعب “كامب نو«.
جمهور  اأن  ف���ال���ف���ريدي  وي�������درك 
ي�ساحمه  ول���ن  ين�س  مل  بر�سلونة 
امل��ذل��ت��ني اللتني  ال��ه��زمي��ت��ني  ع��ل��ى 
م��ن��ي بهما ال��ف��ري��ق ال��ك��ات��ال��وين يف 
اأمام  ب��دا  ح��ني  املا�سيني  املو�سمني 
الإيطايل  روم���ا  �سد  �سهلة  مهمة 
الدورين  يف  الإنكليزي  وليفربول 
ربع النهائي ون�سف النهائي تواليا، 
4-1 و-3 اأر�سه  بفوزه ذهابا على 

�سفر.
لكن املفاجئة املدوية حتققت وودع 
بخ�سارته  املنا�سبتني  يف  امل�سابقة 
العا�سمة  يف  �سفر3-  اإي������اب������ا 
الإيطالية ثم �سفر4- على ملعب 
“اأنفيلد” اخلا�س بليفربول الذي 
باللقب  الفوز  حتى  طريقه  وا�سل 

على ح�ساب مواطنه توتنهام.
 2020 يف  ينتهي  ع��ق��ده  اأن  ومب���ا 
م���ع خ���ي���ار مت���دي���ده ل���ع���ام اإ����س���ايف، 
اأن  ع��ام��ا(  ف��ال��ف��ريدي )55  ي��ع��ل��م 
الكاتالوين  ال��ن��ادي  م��ع  م�ستقبله 
ب��اح��راز لقب  امل��و���س��م  مرتبط ه��ذا 
دوري الأبطال ول �سيء �سواه، لأن 
املحلي  ال����دوري  بلقب  ال��ف��وز  حتى 
اأو حتى  ت��وال��ي��ا  ال��ث��ال��ث  ل��ل��م��و���س��م 
ال�سوبر  وك���اأ����س  ب��ال��ك��اأ���س  ال��ت��ت��وي��ج 
ملوا�سلة  كافيا  ي��ك��ون  ل��ن  املحليني 
امل�������س���وار م����ع ف���ري���ق ط���م���وح غاب 
ال���ق���اري منذ  ال��ت��ت��وي��ج  ع��ن من�سة 

ج��ه��ود لع��ب��ني مثل  رغ��م   2015
مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم 

والأوروغوياين لوي�س �سواريز.
يف  املا�سي  الأ�سبوع  مي�سي  وح��اول 
“�سبورت”  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  م��ق��اب��ل��ة 
عن  ال�سغط  تخفيف  الكاتالونية 
فالفريدي يف ما يتعلق مب�سوؤوليته 
ع���ن اخل�����روج ال��ك��ارث��ي م���ن ن�سف 
نهائي املو�سم املا�سي اأمام ليفربول، 
الطاقم  اإن  خطاأنا.  “كان  بالقول 
الفني لي�س له عالقة باملباراة التي 

قدمناها«.
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ه��وي��ة الطرف 
اخلروج  م�����س��وؤول��ي��ة  يتحمل  ال���ذي 
املذل على يد ليفربول، الوقت مير 
�سوى  باللقب  ي��ف��ز  مل  وب��ر���س��ل��ون��ة 
الثمانية  الأع�����وام  يف  واح����دة  م���رة 
الأخرية، مكتفيا مب�ساهدة غرميه 
اللقب لثالثة  ريال مدريد يحتكر 
اأربع  ب��ه  وال���ف���وز  متتالية  م��وا���س��م 

اأن  ق��ب��ل  م��وا���س��م  خم�سة  يف  م����رات 
يتنازل عنه املو�سم املا�سي بخروجه 
اأياك�س  ي��د  على  النهائي  ثمن  م��ن 

اأم�سرتدام الهولندي.
اجناز  مي�سي، احلامل مبعادلة  اأقر 
كري�ستيانو  ال���ربت���غ���ايل  غ���رمي���ه 
للمرة  ال��ل��ق��ب  ب����اح����راز  رون����ال����دو 
الأ�سطورية،  م�سريته  يف  اخلام�سة 
“من الوا�سح اأين اأود الفوز جمددا 
لأنه  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  ب��ل��ق��ب 
اأن فزنا به  م�سى وقت طويل منذ 

للمرة الأخرية«.
ا�ستعادة  حم��اول��ة  يف  الف�سل  ورغ��م 
النجم الربازيلي نيمار من باري�س 
�سان جرمان الفرن�سي الذي تعاقد 
ال����ن����ادي  م����ن   2017 ع������ام  م���ع���ه 
مليون   222 م��ق��اب��ل  ال��ك��ات��ال��وين 
ي����ورو، ي��خ��و���س ف��ال��ف��ريدي املو�سم 
اأبرزها  مكلفة  بتعزيزات  اجل��دي��د 
املهاجم الفرن�سي اأنطوان غريزمان 

ليغا”  “ل  ب��ط��ل  ان�����س��م اىل  ال���ذي 
مدريد  اأتلتيكو  املحلي  الغرمي  من 
ي��ورو، ولعب  120 مليون  مقابل 
الو�سط الهولندي فرنكي دي يونغ 
الذي كلفه 75 مليون يورو ل�سمه 

من اأياك�س.
ا�سمه  اأدرج  ال���ذي  ملي�سي  بالن�سبة 
�سمن ت�سكيلة مباراة الثالثاء وقد 
للمو�سم  الأوىل  م��ب��ارات��ه  يخو�س 
بعد تعافيه من ا�سابة تعر�س لها يف 
اليوم الأول من متارينه مع الفريق 
فرب�سلونة  ال�سيفية،  الإج��ازة  بعد 
اخل����ي����ارات  م����ن  “الكثري  مي���ل���ك 
والالعبني  ال��ب��دائ��ل  م��ن  وال��ك��ث��ري 
يف الو�سط والهجوم. نحن يف حالة 
�سيخربنا  املو�سم  لكن  ج��دا  ج��ي��دة 
اأم ل،  اأف�سل  ت�سكيلتنا  كانت  اإذا  ما 

اعتمادا على ما �سنحققه«.
ب����ان����ت����ظ����ار م������ا ي���خ���ب���ئ���ه امل����و�����س����م 
والقدماء،  اجل���دد  ورف���اق���ه  ملي�سي 

����س���ج���ل ف����ال����ف����ريدي ن���ق���اط���ا ل���دى 
امل�سجعني  اأي  ال�”�سو�سيو�س”، 
ال������ن������ادي، وذل�����ك  امل�������س���اه���م���ني يف 
ال�سيف،  ه����ذا  م��ع��ج��زة  ب��ت��ق��دمي��ه 
اأن�سو فاتي من غينيا بي�ساو، الفتى 
الذي مل مينعه �سغر �سنه واأعوامه 
ال�16 من ت�سجيل هدفني ومترير 
الثالث  م��ب��اري��ات��ه  يف  حا�سمة  ك��رة 

الأوىل مع الفريق الأول.
فرتة  على  بر�سلونة  يح�سل  ول��ن 
اأج��������واء  ل����ل����دخ����ول يف  مت���ه���ي���دي���ة 
امل�سوار  ي���ب���داأ  اإذ  الأب����ط����ال،  دوري 
الثالثاء مبواجهة �سعبة للغاية يف 
املجموعة الأك��ر تعقيدا يف ن�سخة 
اإنرت  اأي�����س��ا  ت�سم  اإذ  امل��و���س��م،  ه���ذا 
امل��ت��ج��دد بقيادة  م��ي��الن الإي���ط���ايل 
اأنتونيو  ب�����س��خ�����س  ج���دي���د  م�����درب 
الت�سيكي،  ب���راغ  و���س��الف��ي��ا  ك��ون��ت��ي، 

اىل جانب دورمتوند.
“لقد ورثنا قرعة  واأقر فالفريدي 
معقدا  الأم�������ر  ���س��ي��ك��ون  ���س��ع��ب��ة. 
ك��امل��ع��ت��اد. ل��ك��ن ال��ه��دف ه���ذا العام، 
مثل �سابقه، هو اأن ننهي املجموعة 

يف ال�سدارة«.
ورغ������م ال�������س���غ���وط ال���ن���اج���م���ة عن 
امل�سابقة  ل��ق��ب  اح�����راز  يف  ال��ف�����س��ل 
فالفريدي  ب����دا  الأه�������م،  ال���ق���اري���ة 
لو�سعه  م��رت��اح��ا  امل��ا���س��ي  ال�����س��ه��ر 
بالقول “اأ�سعر باأين يف حالة جيدة 
اإذ قورنت  اأن����ه  ال��وا���س��ح  ه��ن��ا. م��ن 
اإيبيزا،  الإج��ازة يف  ب�سديق مي�سي 
فاحلال اأقل راحة. لكن مقارنة مع 
املهاجرين ومير  ينقذ  اآخر  �سديق 
البحر  ل��ل��غ��اي��ة يف  ���س��ع��ب��ة  ب��اأ���س��ي��اء 
باأف�سل  ف��اأن��ا  امل��ت��و���س��ط،  الأب��ي�����س 
ح������ال. وج����ودن����ا ج��م��ي��ع��ا ه���ن���ا )يف 

بر�سلونة(، ي�سكل امتيازا«.

 •• ال�صارقة -الفجر

 عقدت اللجنة الفنية باحتاد الدراجات اإجتماعها 
الزرعوين وبح�سور  الكرمي  برئا�سة عبد  الأول 
ال��ن��ا���س��ر ع��م��ران ال�سام�سي  ال��ع��ام ع��ب��د  الأم����ني 
ال��ف��ن��ي احل�����س��ن ع��ق��ي��ل��ي وممثلي  وال�����س��ك��رت��ري 
الأندية من املدربني وامل�سرفني والإداريني وذلك 

اجلديد  باملو�سم  اخلا�سة  ال���س��ت��ع��دادات  لبحث 
الذي ينطلق يوم 27 �سبتمرب اجلاري ..

جاء الجتماع اإيجابيا ومت خالله الطالع على 
املو�سم  ط���وال  �ستقام  ال��ت��ي  ال�سباقات  برنامج 
وب��ح��ث امل��ق��رتح��ات امل��ق��دم��ة م��ن الأن��دي��ة حول 
ويكون  انتظامه  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ال��ربن��ام��ج 
يكون  اأن  يف  ي�ساهم  مبا  الفئات  لكافة  منا�سبا 

..ويف  تنظيما  والأف�����س��ل  متميزا  امل��و���س��م  ه��ذا 
النا�سر  وعبد  الزرعوين  تقدم  الجتماع  ختام 
ب��ا���س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��ل��ح�����س��ور وم��ت��م��ن��ي��ني لهم 
النتائج  وحتقيق  والنجاح  بالتوفيق  ولفرقهم 
اأن  ال���ذي ينتظر  امل��و���س��م اجل��دي��د  امل���رج���وة يف 
ي�سهد مناف�سة قوية نظرا لال�ستعدادات املكثفة 

لكافة الأندية ..

•• الفجرية- ليتوانيا-الفجر

اع��ت��م��د امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��الحت��اد ال����دويل لو�سع 
ممثلة   - الإم����ارات  دول��ة  ع�سوية  ال�سطرجن  م�سائل 
الحتاد  يف   - وال��ث��ق��اف��ة  لل�سطرجن  ال��ف��ج��رية  ب��ن��ادي 
وذلك خالل املوؤمتر العاملي لو�سع م�سائل ال�سطرجن 

الذي عقد يف ليتوانيا.
رقم  الع�سو  الإم����ارات  اأ�سبحت  الع��ت��م��اد  ومب��وج��ب 
42 يف الحتاد واأول دولة عربية تنظم بطولة العامل 
املعتمدة دولياً يف حل م�سائل ال�سطرجن على م�ستوى 

الوطن العربي وال�سرق الأو�سط .
ب�سطرجن  ممثلة   - الإم���ارات  ع�سوية  اعتماد  وي��اأت��ي 
الفجرية - تثمينا لتبني النادي مل�سروع ن�سر وتطوير 
 “ تنظيم  خ��الل  م��ن  ال�سطرجن  م�سائل  ح��ل  ريا�سة 
ال�سطرجن  م�سائل  حل��ل  ال��دول��ي��ة  ال��ف��ج��رية  ب��ط��ول��ة 
وتنظيم  ل�ست�سافة  لحقا  مهدت  “ والتي   2018
 ،“  2019 بطولة العامل حلل م�سائل ال�سطرجن   “
بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ودع��م  برعاية  اأقيمت  والتي 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية، مب�ساركة 
اأبطال العامل الأوائل يف اأقوى واأف�سل ن�سخة تناف�سية 
وبتوجيهات  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  وتنظيمية 
ال�سيخ �سالح بن حممد ال�سرقي رئي�س دائرة ال�سناعة 
والقت�ساد بالفجرية بالرتقاء مب�ستوى اللعبة على 
ال�سعيد الدويل ومبا يتنا�سب ومكانة الإمارات يف كل 

اجلوانب ومنها اجلانب الريا�سي .
و اأهدى الدكتور عبد اهلل اآل بركت رئي�س جمل�س اإدارة 
نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة و حممد عبد اهلل 
الزعابي نائب رئي�س املجل�س واأع�ساء جمل�س الإدارة 
ولالأ�سرة  للدولة  الر�سيدة  للقيادة  ال��دويل  الإجن��از 

الريا�سية الذي حتقق بف�سل الدعم الكبري والرعاية 
الكرمية من قيادة الدولة .. معربا عن تطلع النادي 
ل��رتج��م��ت��ه ب�����س��ك��ل اح�����رتايف ل��ت��ح��ق��ي��ق اأع���ل���ى درج���ات 

ال�ستفادة منه .
واأث��ن��ى على دع��م احت��اد الإم���ارات لل�سطرجن برئا�سة 
لنيل  ال��ن��ادي  �سعي  لإجن��اح  املعيني  �سرحان  الدكتور 

الع�سوية الدولية.
كما اأعلن الحتاد الدويل - على موقعه الر�سمي - اأن 
الدكتور عبد اهلل علي اآل بركت �سي�سغل من�سب ممثل 

الإمارات يف ع�سوية الحتاد .
م��ن ج��ه��ت��ه و���س��ف ع��ب��داهلل ال��زع��اب��ي ن��ي��ل الإم�����ارات 
ال�سطرجن  م�سائل  حل��ل  ال����دويل  الحت����اد  لع�سوية 
مبحطات  احلافل  النادي  ل�سجل  الكبرية  بالإ�سافة 
القيادة  دع��م  ل��ول  ليتحقق  يكن  مل  وال���ذي  ال��ن��ج��اح 
اأ�سرة  بها  تتمتع  التي  الواحد  الفريق  الر�سيدة وروح 
ال���دول���ة حافزا  ال��ل��ع��ب��ة يف  اأ����س���رة  �سيمنح  م��ا  ال���ن���ادي 

جديدا على الإبداع.
يذكر اأن ع�سوية الإم��ارات يف الحتاد الدويل لو�سع 
لعبي  مل�����س��ارك��ة  امل��ج��ال  �ستفتح  ال�����س��ط��رجن  م�����س��ائ��ل 
التي ينظمها الحت��اد يف  الدولة يف جميع البطولت 
لتناغم  كبريا  جم��ال  و�سيف�سح  العامل  دول  خمتلف 
اخلربة مع اأبطال العامل ب�سورة مبا�سرة ، وح�سولهم 
على ت�سنيف دويل جديد يف حل م�سائل ال�سطرجن ، 
كما اأن بطولت حل م�سائل ال�سطرجن التي �ستقام يف 
اإىل  اإ�سافة   ، دولياً  �ستكون م�سنفة ومعتمدة  الدولة 
يف  العامل  بطولة  ومنها  البطولت  كربى  ا�ست�سافة 
لالإمارات  مميزة  ريا�سية  اإ�سافة  يف  �سنويا  الفجرية 
ت��ط��وي��ر �سطرجن  ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف  وه����و م��اي�����س��اه��م 

الإمارات.

اعتماد ع�سوية الإمارات يف »الحتاد 
الدويل لو�سع م�سائل ال�سطرجن«

فالفريدي.. اللقب الأوروبي اأو اخلروج من »كامب نو« 

فنية الدراجات تلتقي مع املدربني 
والإداريني ا�ستعدادا للمو�سم اجلديد

••  ال�صارقة-الفجر:

 اأهدى �سعادة اللواء �سامل عبيد احل�سان ال�سام�سي، رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي ال�سارقة الريا�سي الفوز ببطولة » كاأ�س ال�سوبر « لكرة 
ال�سارقة يف ع�سر الحرتاف،  القدم للمرة الأوىل يف تاريخ نادي 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، تقديراً للدور الكبري والدعم 

الالحمدود الذي يقدمه �سموه للنادي ولعبيه،
ويعد » �سوبر اخلليج العربي « البطولة الأوىل التي يح�سل عليها 

النادي خالل املو�سم الريا�سي 2019-2020، حيث اأحرز درع 
تاريخة  يف  ال�ساد�سة  للمرة  املا�سي،  املو�سم  العربي  اخلليج  دوري 
بال�سكر  ال�سام�سي  وتوجه  الح���رتاف.  عهد  بداية  منذ  والأوىل 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مقام  اإىل  والتربيكات  العرفان  و 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، 
ويل  القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  واإىل 
لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ع��ه��د 
ال�سارقة، واإىل �سمو ال�سيخ عبد اهلل بن �سامل القا�سمي نائب حاكم 
ال�سارقة، واإىل قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة 

ل�سوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة  القا�سمي،  حممد  بنت  ج��واه��ر 
الأ�سرة، والتي كانت متابعة وداعمة للفريق با�ستمرار.

م�����س��اع��ف��ة اجلهود  ����س���رورة  ع��ل��ى  الإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  واأك�����د 
الفرتة  خ��الل  ال��ن��ادي  حققها  ال��ت��ي  املكت�سبات  على  للمحافظة 
بامل�سي  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  العهد  جم��ددا  املا�سية، 
قدما يف حتقيق النتائج التي تر�سي الطموحات. واأ�ساف : » تعمل 
منظومة العمل الإداري يف نادي ال�سارقة الريا�سي وفق الروؤية و 

املوجهات العامة من قبل �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة. «
لفتاً اإىل اأن الفوز بكاأ�س ال�سوبر يعترب بداية مثالية لفريق كرة 

القدم مع انطالق املو�سم اجلديد، ويعد حافزاً ملوا�سلة الإجنازات 
ال�سام�سي  واأ�ساد  والقارية.   املحلية  الفريق  ا�ستحقاقات  كافة  يف 
بجهود املنظومة كاملة يف النادي، بداية مبجل�س الإدارة ورئي�س 
واأع�ساء �سركة كرة القدم، وباملدرب املواطن عبد العزيز العنربي 
وب��دع��م جمل�س  واإداري����ة وطبية،  اأج��ه��زة فنية  م��ن  وف��ري��ق عمله 

ال�سارقة الريا�سي.
اأدائهم املتميز وروحهم العالية التي  و وجه ال�سكر لالعبني على 
لإ�سعاد  باللقب،  التتويج  على  واإ���س��راره��م  ال��ل��ق��اء،  بها  خ��ا���س��وا 

اجلماهري ال�سرقاوية.

بعد ح�سده الكاأ�ض للمرة االأوىل يف ع�سر االحرتاف 

نادي ال�سارقة يهدي » �سوبر اخلليج العربي « اإىل �سلطان القا�سمي

•• ريبادورو-الفجر

ح�سد فريق اأبوظبي لقب بطولة العامل لزوارق الفورمول 2 ملو�سم 2019 
م�ساء  اأقيمت  التي  البطولة  من  الرابعة  باجلولة  التتويج  يف  جناحه  بعد 

اأم�س الأول يف مدينة ريبادورو الربتغالية.
وبهذه النتيجة .. عزز را�سد القمزي قائد زورق اأبوظبي �سدارته يف الرتتيب 
الثاين  املركز  �ساحب  عن  كبري  وبفارق  نقطة   75 بر�سيد  للبطولة  العام 

دوارتي الربتغايل بر�سيد 38 نقطة فقط.

بعد  اأبوظبي  فريق  تاريخ  يف  الثانية  للمرة  البطولة  لقب  القمزي  وحقق 
مو�سم 2017. و اأهدى �سامل الرميثي رئي�س بعثة فريق اأبوظبي الجناز 
للقيادة الر�سيدة و توجه بالتهنئة اإىل �سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن خليفة 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل 
اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية وال�سيخ حممد بن �سلطان بن خليفة اآل 

نهيان نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية.
و قال اإن اأبناء زايد كانوا على الوعد يف هذه البطولة م�سريا اإىل اأن ال�سباق 

مل يكن �سهال لكن القمزي كان م�سمما على اأن يح�سمه يف هذه اجلولة..

واأ�ساف : “ ن�سري وفق خطة و�سعناها م�سبقا و ب�سكل ي�سمن لنا اأن ن�سجل 
التفوق يف كل م�ساركة” .. واأكد اأن دعم القيادة الر�سيدة للريا�سة البحرية 

�ساهم يف اعتالء الفريق من�سة التتويج.
من جانبه اأهدى البطل الإماراتي را�سد القمزي اللقب و الإجناز اإىل �سمو 
اأن دعم ومتابعة �سموه  اآل نهيان موؤكدا  �سلطان بن خليفة  الدكتور  ال�سيخ 

الدائم للفريق هو احلافز حل�سد الألقاب واحتالل املراكز الأوىل دوما.
و قال : “ ال�سباق كان �سعبا وواجهت مناف�سة قوية من الربتغايل دوارتي 
والليتواين اإدجرا�س لكن مل اأعط املجال لأي زورق لتجاوزي وكنت م�سمما 

“ . من جهته عرب نا�سر الظاهري  املناف�سة يف هذه اجلولة  اأنهي  اأن  على 
راديو مان را�سد القمزي يف ال�سباق عن الفخر الكبري لتحقيق اللقب موؤكدا 
ح�ساد  اأروع  و  اأجمل  اأثمر  املو�سم  طيلة  واملتوا�سل  اجل��اد  الفريق  عمل  اأن 

بالو�سول اإىل اللقب قبل نهاية املو�سم بجولة كاملة.
من�سة  على  الإم���ارات  بعلم  التو�سح  كانت  للقمزي  الفخر  وقفة  اأن  اأك��د  و 

التتويج والهتاف با�سم الإمارات اأمام احل�سود الغفرية من اجلماهري.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن الحتاد الدويل للريا�سات البحرية �سيعلن خالل اأيام 

املدينة امل�ست�سيفة للجولة اخلام�سة واخلتامية من البطولة.

القمزي يحقق لقب البطولة للمرة الثانية يف تاريخ الفريق 
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الفجر الريا�ضي

•• لو�ص اأجنلو�ص-الفجر

اأب��ط��ال الإم�����ارات ح�سدهم  وا���س��ل 
ل��ل��م��ي��دال��ي��ات ل���ل���ي���وم ال����ث����اين على 
ال����ت����وايل يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 
اأبوظبي  لبطولة  الن�سخة اخلام�سة 
مبدينة  للجوجيت�سو  �سالم  جراند 
ل��و���س اأجن��ل��و���س ب��ال��ولي��ات املتحدة 
الأمرييكية واختتموا م�ساركتهم يف 
البطولة بيومها الثاين اأم�س الأول 
ب��ح�����س��د 8 م���ي���دال���ي���ات ع���ب���ارة عن 
و3  ف�سية،  ميداليات  و3  ذهبيتني 
الإم���ارات  لعبو  لريفع  ب��رون��زي��ات، 
البطولة  يف  الإج���م���ايل  ر���س��ي��ده��م 
51 ميدالية ملونة تتوزع على  اإىل 
و15  ف�����س��ي��ة،  و16  ذه��ب��ي��ة،   20

برونزية.
فقد فاز بالذهب يف اليوم اخلتامي 
اأم�س كل من ودمية اليافعي يف وزن 
وا�ستحقاق  ج���دارة  ع��ن  كجم   49
بعد نزالت عنيفة تغلبت فيها على 
و�سط  الأم��ري��ك��ي��ات  مناف�ساتها  ك��ل 

ت�سجيع حما�سي كبري يف املدرجات.
كما فاز حممد كرم ح�سن بالذهبية 
يف وزن 62 كجم للحزام البني لفئة 
“ فيما فاز بالف�سيات   2 “الأ�ساتذة 
ك��ل م��ن ع��ب��د اهلل امل���رزوق���ي يف وزن 
85 كجم، واأحمد عمر حتت 120 
وزن  ال���ع���م���ري يف  ك���ج���م، وحم���م���د 
حتت 94 كجم، واأحرز الربونزيات 
الثالث كل من مها الهنائي يف وزن 
95 كجم، وعلي الكعبي يف وزن 69 
حتت  وزن  يف  الكعبي  ورا���س��د  كجم، 
من  ج��ان��ب��ا  ح�سر  و  ك��ج��م.   120
امل��ن��اف�����س��ات وت���وج ال��ف��ائ��زي��ن حممد 
الكويتي القائم باأعمال قن�سل دولة 
الإم������ارات ب��ل��و���س اأجن��ل��و���س وطارق 
اأبوظبي  ج�����ولت  م���دي���ر  ال���ب���ح���ري 
الهنائي  وخ����ال����د  �����س����الم،  ج����ران����د 
بنادي  ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة  الإدارة  م���دي���ر 
اأكادميية  ع��ل��ى  امل�������س���رف  ال����وح����دة 
جو�ستافو  و  ب��ال��ن��ادي  اجلوجيت�سو 

مودجاري رئي�س الحتاد الأمريكي 
م�سوؤويل  من  ونخبة  للجوجيت�سو، 

واأ�ساطري اجلوجيت�سو يف العامل.
املناف�سات  على  ال�ستار  ا���س��دال  وم��ع 
يف البطولة جنح لعبو الربازيل يف 
ت�سدر املناف�سات على م�ستوى الدول 
نقطة،   19240 بر�سيد  امل�ساركة 
وجاءت الوليات املتحدة الأمريكية 
الثاين  امل��رك��ز  يف  امل�سيفة  ال���دول���ة 
وحلت  ن��ق��ط��ة،   17980 ب��ر���س��ي��د 
بر�سيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  الإم����ارات 
10020 نقطة، واملك�سيك يف املركز 

بر�سيد  ال��راب��ع 
نقطة،   2120
ث��������م ك�������ن�������دا يف 
اخلام�س  املركز 
 520 ب��ر���س��ي��د 
وعلى  ن���ق���ط���ة. 
م�����������������س��������ت��������وى 
ترتيب  ج����دول 
الأك�����ادمي�����ي�����ات 
ح������������ق������������ق������������ت 
اأتو�س  اأكادميية 
ال�����ربازي�����ل�����ي�����ة 
ال���������������س�������دارة و 

حلقت باملركز الأول بر�سيد 6160 
ن���ق���ط���ة وج��������اءت اأك����ادمي����ي����ة ن����ادي 
ال��ث��اين بر�سيد  امل��رك��ز  ال���وح���دة يف 
اأكادميية األيانز  ثم  نقطة،   5200
الربازيلية يف املركز الثالث بر�سيد 
اأف  جي  واأكادميية  نقطة،   3520
الرابع  امل���رك���ز  يف  ال��ربازي��ل��ي��ة  ت��ي��م 
واأكادميية  نقطة،   3160 بر�سيد 
املركز  يف  الأم���ري���ك���ي���ة  م����ات  ���س��ي��ك 

اخلام�س بر�سيد 3140 نقط.
م������ن ن����اح����ي����ت����ه اأك����������د ج���و����س���ت���اف���و 
الأمريكي  الحتاد  رئي�س  مودجريو 
املحلي  ال�������س���ري���ك  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
للبطولة  املنظمة   /IVI/ل�سركة
الإمارات  لحت��اد  التنظيمي  ال���ذراع 
اأبوظبي  جل������ولت  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و 
الثالثة  اجل���ول���ة  اأن  ���س��الم  ج���ران���د 

مب���دي���ن���ة ل���و����س اأجن���ل���و����س جنحت 
ت��ن��ظ��ي��م��ي��ا وف��ن��ي��ا وحت��ك��ي��م��ي��ا، واأن 
الفارق بني الن�سخة الأوىل للبطولة 
يف لو�س اجنلو�س والتي اأقيمت على 
 “ با�سيفيك  نف�سها” �سوزا  ال�سالة 
اخلام�سة  والن�سخة  �سنوات   5 منذ 
اأع��داد لعبي احلزام  هائل يف �سوء 
الأ�سود امل�ساركني الذين زاد عددهم 
عن 150 لعبا و لعبة من خمتلف 
دول العامل ويف �سوء امل�ستوى الفني 
والأداء  ب�سكل ملحوظ  ارتقى  الذي 
والتحكيم  التنظيم  يف  الح�����رتايف 
وامل�����������������س��������ت��������وى 

الفني.
و قال جو�ستافو: 
تابعنا  ك��ل��ن��ا   “
املناف�سة ال�سر�سة 
الالعبني  ب�����ني 
وال��������الع��������ب��������ات 
خمتلف  ع�����ل�����ى 
واإىل  الأب�����س��ط��ة 
كانت  م����دى  اأي 
امل�������������س������ت������وي������ات 
كل  م��ت��ق��ارب��ة يف 
ال�����ف�����ئ�����ات، وك����ل 
بالكفاح  ا�ستمتع  البطولة  تابع  من 
الفنية  ال��ل��م��ح��ات  و  ال��الع��ب��ني  ب��ني 
م�ستوى  على  الإب��داع��ي��ة  وامل���ه���ارات 
مناف�سات الرجال وال�سيدات، واأكرب 
لو�س  ج���ول���ة  اأن  ذل����ك  ع��ل��ى  دل���ي���ل 
تابعتها  التي  اجلولة  هي  اأجنلو�س 
اجل��م��اه��ري واق��ف��ة على اأق��دام��ه��ا يف 

املدرجات« .
واأ�ساف اإن من مكا�سب تلك اجلولة 
اأن����ه����ا ك�����س��ف��ت ع����ن ظ����اه����رة مهمة 
املعنيني  ك���ل  م���ن  ال��ر���س��د  ت�ستحق 
العامل  يف  اجل��وج��ي��ت�����س��و  ب��ري��ا���س��ة 
ال���ت���دري���ج���ي ملركز  الن���ت���ق���ال  وه����و 
اإىل  ال��ربازي��ل  م��ن  اللعبة  يف  الثقل 
كل من الوليات املتحدة الأمريكية 
اأك�سف  اأن  ���س��را  ول��ي�����س  الإم�����ارات  و 
الأمريكي  رئي�س لالحتاد  واأن��ا  الآن 

اأكادمييات  ع���دد  اأن  للجوجيت�سو 
اجل��وج��ي��ت�����س��و ت�����س��اع��ف م���ن 500 
اأكادميية قبل 5 �سنوات اإىل 2000 
اأكادميية الآن يف اأمريكا والف�سل يف 
الذي  الكبري  الدعم  اإىل  يعود  ذل��ك 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  تقدمه 
ل��ت��ل��ك ال���ري���ا����س���ة، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
ال�����دور امل���ه���م ال�����ذي ل��ع��ب��ت��ه جولت 
���س��الم يف تعريف  اأب��وظ��ب��ي ج��ران��د 
الريا�سة  ب��ت��ل��ك  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
 90 ن�سبة  ف���اإن  وللعلم  وف��وائ��ده��ا، 
عليها  ي�سرف  الأكادمييات  من   %

ف��ن��ي��ا م���درب���ون 
ب������رازي������ل������ي������ون 
وميكنني القول 
اأمريكا  اأن  الآن 
ا�����س����ت����ق����ط����ب����ت 
وت���������س����ت����ق����ط����ب 
اأف�سل  ح���ال���ي���ا 
اخل����������������������������ربات 
ال������ربازي������ل������ي������ة 
واأهم ال�ساطري 
ال�������س������راف  يف 
الفني على تلك 

الأكادمييات.
لو�س  ج����ول����ة  يف  اجل�����دي�����د  ع�����ن  و 
اأجن��ل��و���س ج��ران��د ���س��الم ه���ذا العام 
“عني  “ تابعنا تطبيق تقنية  ق��ال: 
مكنت  ال��ت��ي  التحكيمية  ال�سقر” 
املثرية  احل��الت  متابعة  احلكام من 
للجدل يف الفيديو قبل اتخاذ القرار 
ال��ن��ه��ائ��ي الأم�����ر ال����ذي ق��ل��ل ب�سكل 
وا���س��ح م��ن اأخ��ط��اء احل��ك��ام و اأ�سهم 
اإىل حد  احل��ك��ام  ق����رارات  توحيد  يف 
اأجنلو�س  لو�س  جولة  اأن  كما  كبري 
ت��ط��ب��ي��ق تقنية  ال���ع���ام  ت�����س��ه��د ه����ذا 
الذي  للمباريات  الذكية  امل�ساهدة 
النزال  ب��اخ��ت��ي��ار  للم�ساهد  ي�سمح 
ال����ذي ي��ري��ده ع��ل��ى ال��ب�����س��اط الذي 
يود  الذين  والالعبني  عليه  يجرى 
م�ساهدتهم ثم متابعة نزالتهم على 
الهواء مبا�سرة على الهاتف النقال، 

اأبوظبي  ب��ط��ول��ة  ف����اإن  ع��ل��ي��ه  وب���ن���اء 
تتطور  للجوجيت�سو  �سالم  ج��ران��د 
ع��ام��ا ب��ع��د اآخ�����ر، وك����ل ي����وم تك�سب 
والنت�سار  ال�سهرة  يف  جديدة  اأر�سا 
والتو�سع وارتفاع م�ستوى اجلودة يف 

التنظيم والتحكيم واملناف�سات.
النجاحات  ����س���وء  يف   “ واأ������س�����اف: 
بعد  ن�سخة  البطولة  حتققها  التي 
اآخرى ا�ستوعبنا ا�سرتاتيجية احتاد 
اخلا�سة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  الإم��������ارات 
من  حت��ول��ت  وال��ت��ي  البطولة  بتلك 
لأكرب  بال�سماح  الكم  على  العتماد 
الفئات  من  عدد 
والأح�������������زم�������������ة 
وال��������الع��������ب��������ني 
اإىل  ب���امل�������س���ارك���ة 
على  الع����ت����م����اد 
بانتقاء  ال��ك��ي��ف 
امل���������������س�������ارك�������ني 
ال�������ف�������ئ�������ات  يف 
رفيعة  امل���ح���ددة 
حيث  امل�����س��ت��وى، 
فئة  ا�ستبعاد  مت 
احلزام الأبي�س، 
واغ��������������الق ب�����اب 
الت�سجيل يف موعد مبكر عن املوعد 
امل��ح��دد ل��ه يف ح��ال ال��و���س��ول للعدد 
جدولة  واإع��ادة  للم�ساركة،  املطلوب 
املتميزين  لتمنح  املقدمة  اجل��وائ��ز 
فقط املبالغ املالية، يف الوقت نف�سه 
اجلوائز  م�ساعفة  فيه  مت��ت  ال��ذي 
اإىل  دولر  األ����ف   120 م���ن  امل��ال��ي��ة 
تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  األ��ف��ا   225
على  الب�ساط”  م���ل���ك   “ ب���ط���ول���ة 
هام�س اأبوظبي جراند �سالم ودعوة 
للم�ساركة  ال���ع���امل  اأ����س���اط���ري  اأب�����رز 
للم�ساهدين من ع�ساق  لنقدم  فيها 
وجبة  ال��ع��امل  يف  القتالية  الأل��ع��اب 
ت�ستحق  ال��ت��ي  ال��ن��زالت  م��ن  د�سمة 

املتابعة.

الظهوري  عبداهلل  اأك��د  ناحيته  من 

نائب رئي�س بعثة اأكادميية” اأي اإف 
اإن تي” الإماراتية اأن احل�سول على 
امل��رك��ز ال�����س��اد���س م��ن ب��ني اأك���ر من 
جولة  يف  م�ساركة  اأكادميية   130
لي�س  �سالم  ج��ران��د  اأجن��ل��و���س  لو�س 
اأمرا �سهال واأن النتائج تتطور يوما 
الالعبني  واأن  لالأكادميية  يوم  بعد 
الظن بهم، فكلهم  كانوا عند ح�سن 
وحققوا  ممكن  جهد  اأق�سى  ب��ذل��وا 

امل�ستهدف من امليداليات .

“ ال���دع���م الذي  وق����ال ال���ظ���ه���وري: 
اللعبة  ت����ل����ق����اه 
م���������ن �����س����اح����ب 
ال�سيخ  ال�����س��م��و 
حم��م��د ب��ن زايد 
ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 
ع���ه���د اأب���وظ���ب���ي 
ن�����ائ�����ب ال���ق���ائ���د 
للقوات  الأع���ل���ى 
امل�سلحة واملتابعة 
احلثيثة من قبل 
برئا�سة  الحت���اد 
�سعادة عبداملنعم 
ال������ه������ا�������س������م������ي 

حتققها  ال��ت��ي  الإجن������ازات  ك��ل  وراء 
على  ���س��واء  ب��ال��دول��ة  الريا�سة  تلك 
م�����س��ت��وى ح�����س��د امل��ي��دال��ي��ات يف كل 
التميز  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  اأو  امل��ح��اف��ل، 
اأو على  البطولت،  اأق��وى  يف تنظيم 
برامج  يف  امل�ستمر  التطور  م�ستوى 
ن�سر اللعبة و�سناعة الأبطال، ومن 
الرقم  اأ�سبحت  الإم����ارات  ف���اإن  هنا 
 ، اجلوجيت�سو  ري��ا���س��ة  يف  ال�سعب 
الدولة  يف  الن�سباطية  واملوؤ�س�سات 
ال�سرطة  و  امل�سلحة  ال��ق��وات  ومنها 
اعتمدت اجلوجيت�سو ن�ساطا اأ�سا�سيا 
م�ستويات  وتطوير  لرتقية  لديها 
البدنية  ك���ف���اءت���ه���م  و  م��ن��ت�����س��ب��ي��ه��ا 
اأن  الطالع  ح�سن  وم��ن  وال�سحية، 
اأ�سبحا  ال�سرطة  و  امل�سلحة  القوات 
رافدين مهمني مع الأندية لتاأهيل 

وتطوير م�ستوى الالعبني واعداهم 
للمنتخبات الوطنية.

الهنائي  ح���ام���د  ال����الع����ب  ق�����ال  و 
وزن  يف  الذهبية  امل��ي��دال��ي��ة  �ساحب 
بامليدالية  ف���خ���ور  اإن�����ه  ك��ج��م   94
جاءت  لأنها  حققها،  التي  الذهبية 
ع���ل���ى ح�������س���اب لع�����ب ب����رازي����ل����ي يف 
اأنه مل يفكر يف  اإىل  النهائي م�سريا 
واأن  بنف�سه،  تفكريه  ق��در  املناف�س 
املكثفة  والتدريبات  الوا�سح  الهدف 
تعليمات  وت��ط��ب��ي��ق  ي���وم���ي  ب�����س��ك��ل 
امل����درب ه��ي الأ���س��ل��ح��ة ال��ت��ي اعتمد 
عليها يف حتقيق 
واأو�سح  الفوز.. 
ال������ه������دف  اأن 
له  ال���رئ���ي�������س���ي 
ح��������ال��������ي��������ا ه����و 
ال�ستعداد بقوة 
العامل  لبطولة 
يف  للمنتخبات 
نوفمرب  ���س��ه��ر 

املقبل.
م�������ن ن���اح���ي���ت���ه 
اأك��������د ال����الع����ب 
الزعابي  ط���ارق 
تي/  اإن  اإف  /اإي  اأك��ادمي��ي��ة  لع���ب 
الإماراتية الفائز بامليدالية الذهبية 
/ الأزرق  ل����ل����ح����زام   62 وزن  يف 

ب��ال��غ��ني / اأن���ه خ��ا���س ن����زالت قوية 
كثرية  مكا�سب  وحقق  البطولة،  يف 
ح�سد  يف  تتمثل  امل�ساركة،  تلك  من 
الذهب، واكت�ساب اخلربات الدولية، 
والتعرف على م�ستوى تطور اللعبة 
يف الوليات املتحدة الأمريكية واأبرز 
الريا�سة،  تلك  يف  العاملية  امل��دار���س 
م�ستواه  اخ���ت���ب���ار  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
على  اأج��راه��ا  التي  التعديالت  بعد 
امل�ساركة  اأع���ق���اب  يف  ل��ع��ب��ه  ط��ري��ق��ة 
وح�سوله  الأخ���رية  طوكيو  بجولة 

على املركز الثاين.
ب�سكل  ا�ستعديت   “ الزعابي:  وق��ال 
جيد للبطولة من بعد جولة طوكيو 

التدريبات  عن  اأتوقف  فلم  مبا�سرة 
اجتهدت  و  بعدها  م��ن  واح���دا  يوما 
امل��درب مار�سيلو بانوزا يف عالج  مع 
الأمنية  يل  حتققت  حتى  اأخطائي 
التي  اأجنلو�س  بالفوز بذهبية لو�س 
اعتربها نقطة البداية احلقيقية يف 
ولي�ست  اجلوجيت�سو،  مع  م�سريتي 
اأبني  �سوف  لأنني  الطموح،  منتهى 
ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت يل 

بتلك اجلولة« .
وعن هدفه القادم يف البطولت اأكد 
اأن جولة ريو دي جانريو يف الربازيل 
له  بالن�سبة  ال���ق���ادم  ال��ت��ح��دي  ت��ع��د 
وقال اإنه لي�س من ال�سهل اأن تذهب 
اأ�ساطريها  و  اللعبة  اأب��ط��ال  ملنازلة 
جماهريهم  وو���س��ط  اأر���س��ه��م  ع��ل��ى 
اأن  و  باأنف�سنا  نثق  اأن  تعلمنا  لكننا 
بالتايل  و  الأول  امل��رك��ز  ع��ن  نبحث 
ف��ل��ن اأت���وق���ف ع��ن ال��ت��دري��ب��ات حتى 

اأوائل نوفمرب املقبل ».
البناي  ح�����س��ن  ع��ل��ي  ال���الع���ب  اأم�����ا 
وزن  يف  الف�سية  امل��ي��دال��ي��ة  �ساحب 
اأن������ه خا�س  اأك������د  ف���ق���د  ك���ج���م   85
لو�س  ج��ول��ة  يف  ق��وي��ة  ن�����زالت   3
النزال  �سوى  يخ�سر  ومل  اأجنلو�س، 
النهائي اأمام لعب اأمريكي، بعد اأن 
تفوق يف الأول على لعب اأمريكي و 
ك��وري جنوبي  الثاين على لعب  يف 
النهائي  يف  اخل�سارة  اأن  اإىل  م�سريا 
تعلمه  م��ا  اأب���رز  اأن  و  الكثري  علمته 
الرتكيز لأنه خ�سر يف النهائي بفارق 
نقطتني اإثر فقدانه الرتكيز حلظة 
تعد  م�ساركة  كل  اأن  واعترب  واح��دة 
نتائجها  كانت  مهما  كبريا  مك�سبا 
لأن الفوز اإن مل يكن مبيدالية فاإنه 

يكون باخلربة املكت�سبة.

ودمية اليافعي حت�سد الذهب عن جدارة و�سط ت�سجيع حما�سي من اجلماهري

بعثة الإمارات ترفع ر�سيدها اإىل 51 ميدالية يف جولة لو�س اجنلو�س جراند �سالم للجوجيت�سو

يبداأ ليفربول الإنكليزي حملة الدفاع عن اللقب الذي 
توتنهام،  م��واط��ن��ه  امل��ا���س��ي على ح�ساب  امل��و���س��م  ب��ه  ت��وج 
نابويل  م�سيفه  مع  الثالثاء  اليوم  متجددة  مبواجهة 
رحلة  اأم��ام  الإ�سباين  بر�سلونة  �سيكون  فيما  الإيطايل، 
دورمت���ون���د يف اجلولة  ب��ورو���س��ي��ا  ���س��د  اأمل��ان��ي��ا  �سعبة يف 

الأوىل من م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا يف كرة القدم.
على  �سيفا  ليفربول  يحل  باولو”،  “�سان  ملعب  على 
ن��اب��ويل وه���و م���درك ب���اأن الأم����ور ل��ن ت��ك��ون �سهلة على 
املا�سي  املو�سم  الفريقني  ا�ستنادا اىل مواجهة  الإطالق 
كثاين  النهائي  ثمن  “احلمر” اىل  ف��ري��ق  ت��اأه��ل  ح��ني 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�س  خلف  الثانية  املجموعة 
الإي��ط��ايل، بعدما  الأه���داف فقط عن مناف�سه  وب��ف��ارق 

تبادل الفوز كل على ملعبه بنتيجة واحدة -1�سفر.
ت�سم  املجموعة  ك��ان��ت  ح��ني  امل��ا���س��ي  للمو�سم  وخ��الف��ا 
بقوة  مر�سحني  ون��اب��ويل  ليفربول  يبدو  ج��رم��ان،  �سان 
الدور  اىل  اخلام�سة  املجموعة  بطاقتي  على  للح�سول 
�سالزبورغ  ب��ول  بريد  جتمعهما  اأن��ه��ا  مب��ا  النهائي  ثمن 

النم�سوي وغنك البلجيكي.
وحت�سر الفريقان باأف�سل طريقة ملباراة الثالثاء التي 
الثانية بينهما هذا ال�سيف بعدما تواجها وديا  �ستكون 
بثالثية  منت�سرا  نابويل  وخ��رج  متوز-يوليو  اأواخ��ر  يف 
ميليك  اأرك���ادي���و����س  وال��ب��ول��ن��دي  اإين�سينيي  ل��ورن��ت�����س��و 
على  ال�سبت  ليفربول  حقق  اإذ  يون�س،  اأم��ني  والأمل����اين 
ح�ساب نيوكا�سل )3-1( فوزه اخلام�س يف خم�س مراحل 
الإي��ط��ايل فوزه  فيما حقق مناف�سه  املمتاز،  ال��دوري  يف 
الثاين يف ثالث مباريات يف الدوري املحلي، وذلك على 

ح�ساب �سمبدوريا بثنائية البلجيكي دراي�س مرتنز.
على  املو�سم  ه��ذا  لنابويل  الأوىل  ال�سبت  مباراة  وكانت 
تاأهيل  اإع��ادة  لعملية  باولو” ال��ذي خ�سع  “�سان  ملعبه 
اأث�����ارت ج���دل ك��ب��ريا ل���س��ي��م��ا م��ن ق��ب��ل م����درب الفريق 
ن��ف��ذت يف  ال��ت��ي  الأع��م��ال  انتقد  ال���ذي  اأن�سيلوتي  ك��ارل��و 

غرف املالب�س.
انتقاده  يف  حمقا  اأن�سيلوتي  كان  اإذا  عما  النظر  وبغ�س 
ال��ع��ارم��ة يف غرف  وال��ف��و���س��ى  ال��ت��اأه��ي��ل  اإع�����ادة  لعملية 

“�سان  ملعب  اىل  بالعودة  �سعيدا  مرتنز  ك��ان  املالب�س، 
باولو” ال�سبت �سد �سمبدوريا، مو�سحا “اأردنا اأن نقدم 
اأمام جماهرينا وكان من  الأوىل  اأداء جيدا يف مباراتنا 
املهم لنا اأن نعود اىل �سكة النت�سارات يف الدوري” بعد 
اخل�سارة الدراماتيكية يف املرحلة املا�سية اأمام يوفنتو�س 
حامل اللقب 3-4 بهدف �سجله مدافع الفريق اجلنوبي 
ال�سنغايل كاليدو كوليبايل يف مرماه عن طريق اخلطاأ 

يف الوقت بدل ال�سائع.
وعلى ملعب “�سيغنال اإيدونا”، يفتتح بر�سلونة م�سواره 
خ��م�����س مرات  بلقبها  ت���وج  ال��ت��ي  ال��ق��اري��ة  امل�����س��اب��ق��ة  يف 
�سعبة  2015، مب��واج��ه��ة  ع��ام  اىل  ي��ع��ود  اآخ��ره��ا  لكن 
تعترب  التي  ال�ساد�سة  املجموعة  �سمن  دورمت��ون��د  �سد 
ميالن  اإنرت  اأي�سا  ت�سم  اأنها  مبا  املوت”،  “جمموعة 
الإيطايل الذي يلتقي الثالثاء على ملعبه مع �سالفيا 

براغ الت�سيكي.
بعد  فافر  لو�سيان  لدورمتوند  ال�سوي�سري  املدرب  واأقر 
القرعة ب�سعوبة املهمة �سد بر�سلونة واإنرت ميالن الذي 
وت�سل�سي  واإيطاليا  يوفنتو�س  مدرب  املو�سم  هذا  يقوده 
من  جمموعة  م��ع  كونتي  اأن��ت��ون��ي��و  ال�سابق  الإن��ك��ل��ي��زي 
�سعبة  جمموعة  حقا  “اإنها  ق��ائ��ال  اجل���دد،  ال��الع��ب��ني 

للغاية، ما يجعل التحدي اأكرب بكثري بالن�سبة لنا«.
و)جنمه  بر�سلونة  ع��ن  ال��ق��ول  ب��اإم��ك��اين  “ماذا  وت��اب��ع 
اإنرت يريد العودة  الأرجنتيني ليونيل( مي�سي ورفاقه؟ 
ال�سيف  هذا  كثريا  وا�ستثمر  الإيطالية  الكرة  قمة  اىل 
من اأجل حماولة حتقيق ذلك... من اجلميل اأن حتظى 
ال��ن��وع، والأم��اك��ن التي  بفر�سة مواجهة ف��رق م��ن ه��ذا 
�سنخو�س فيها مبارياتنا خارج ملعبنا لي�ست �سيئة على 
الإطالق )نو كامب و�سان �سريو بالتحديد(، لكن علينا 
اأن نقدم اأف�سل ما لدينا يف كل مباراة من اأجل حماولة 

تخطي دور املجموعات«.
اأما قائد دورمتوند ماركو روي�س فقال “من الوا�سح اأن 
هذه املجموعة �سعبة للغاية. نواجه مناف�سني مل نخترب 

اأنف�سنا �سدهم يف الأعوام الأخرية«.
بني  الأوىل  بارك”  اإيدونا  “�سيغنال  مواجهة  و�ستكون 

دورمتوند وبر�سلونة يف امل�سابقة القارية، لكنهما التقيا 
حني   1998 ع��ام  القارية  ال�سوبر  الكاأ�س  على  �سابقا 
اأر�سه  ذهابا على  بفوزه  باللقب  الكاتالوين  النادي  توج 
بنظام  تقام  )كانت   1-1 اإيابا  التعادل  قبل  -2�سفر 

مباراتي ذهابا واإياب(.
املواجهة  قبيل  ���س��ارا  خ���ربا  ب��ر���س��ل��ون��ة  ج��م��ه��ور  وت��ل��ق��ى 

الهامة �سد دورمتوند بعودة جنمه مي�سي الأحد اىل 
التمارين اجلماعية بعد غيابه منذ نحو �سهر بداعي 
الإ�سابة، ثم اعالن النادي الكاتالوين الإثنني ادراج 
مبقطع  ذل��ك  مرفقا  امل��ب��اراة،  ت�سكيلة  �سمن  ا�سمه 

مع  امللعب  اأر�سية  يدخل  الأرجنتيني  للنجم  فيديو 
تعليق “عاد ليو مي�سي«.

اليمنى  ال�����س��اق  رب��ل��ة  يف  لإ���س��اب��ة  الأرجنتيني  وت��ع��ر���س 
ال�سيفية  الإج��ازة  التدريبية الأوىل بعد  خالل احل�سة 
املباريات  ع��ن  اأب��ع��ده  م��ا  اآب/اأغ�����س��ط�����س،  �سهر  منت�سف 

الأربع التي خا�سها فريقه حتى الآن يف الليغا.
الثالثاء  م����ب����اراة  اىل  ال���ف���ري���ق���ان  وي����دخ����ل 

مبعنويات مرتفعة بعد الفوزين الكا�سحني 
املحلي،  ال��������دوري  يف  ح��ق��ق��اه��م��ا  ال���ل���ذي���ن 
-4�سفر  ليفركوزن  باير  على  دورمت��ون��د 

وبر�سلونة  روي�س،  ماركو  ثنائية  بف�سل 
على فالن�سيا 5-2 بف�سل ثنائية للعائد 
م���ن الإ����س���اب���ة الأوروغ�����وي�����اين لوي�س 

�سواريز.
تبدو  ال����ث����ام����ن����ة،  امل���ج���م���وع���ة  ويف 
امل��ن��اف�����س��ة م��ف��ت��وح��ة مت��ام��ا بوجود 
م�سابقة  بطل  الإنكليزي،  ت�سل�سي 
“يوروبا” ليغ، وفالن�سيا الإ�سباين 

مار�سيلينو  م��درب��ه  اأق����ال  ال���ذي 
غ��ار���س��ي��ا الأرب����ع����اء وع����ني بدل 
األ���ب���ري ���س��ي��الدي�����س الذي  م��ن��ه 
اأمام  الأول  اختباره  يف  �سقط 
واأياك�س   ،5-2 ب��ر���س��ل��ون��ة 
اأم�سرتدام الهولندي �ساحب 

الجناز املو�سم املا�سي حيث جرد ريال مدريد الإ�سباين 
يوفنتو�س  اق�سائه  بعد  النهائي  ن�سف  وبلغ  اللقب  من 

الإيطايل، اإ�سافة اىل ليل الفرن�سي.
فيما  فالن�سيا،  �سد  اأر���س��ه  على  امل�سوار  ت�سل�سي  وي��ب��داأ 
�سد  اأي�سا  اأر���س��ه  على  اأياك�س  يلعب 

ليل.
اأي�سا  ال��ث��الث��اء  وي��ل��ع��ب 
ل��������ي��������ون ال����ف����رن���������س����ي 
م��������ع زي�����ن�����ي�����ت �����س����ان 
الرو�سي،  بطر�سبورغ 
وبنفيكا الربتغايل مع 
ليبزيغ الأملاين �سمن 
املجموعة  م���ن���اف�������س���ات 

ال�سابعة.
“األرتا�س” م�سجعي  ق��ادة  من   12 توقيف  الإيطالية  ال�سرطة  اأعلنت 
يوفنتو�س بطل الدوري املحلي يف كرة القدم يف املوا�سم الثمانية املا�سية، 

يف اإطار حتقيق حول اأعمال عنف وابتزاز على �سلة ببيع تذاكر.
والبتزاز،  جرمية،  ع�سابة  بت�سكيل  متهمون  املوقوفني  اأن  واأو�سحت 
وتبيي�س الأموال والعنف، واأن اعتقالهم اأتى بعد حتقيق امتد لنحو عام 
على خلفية ابتزاز م�سوؤويل بيع التذاكر من قبل جمموعات “األرتا�س” 
اأرادت احل�سول على كميات كبرية من التذاكر املخف�سة ال�سعر، لبيعها 

لآخرين.
ببدء  املجموعات  هذه  ه��ددت  الإيطالية،  ال�سحافية  التقارير  وبح�سب 
ت���رداد هتافات عن�سرية يف امل��الع��ب خ��الل امل��ب��اري��ات م��ا ق��د ي���وؤدي اىل 
العام  يوفنتو�س يف  توقف  اأعقاب  وذلك يف  النادي،  فر�س عقوبات على 
بيع “كتل” من التذاكر ي�سمح باإعادة بيعها اىل م�سجعني  عن   2017

اآخرين.
على  عملت  املتع�سبني  امل�سجعني  جمموعات  اأن  اىل  ال�سرطة  واأ���س��ارت 

و�سع “ا�سرتاتيجية جرمية من اأجل ا�ستعادة مميزات مفقودة«.
وراأت املدعية باتري�سيا كابوتو اأن بع�س جمموعات الألرتا�س حتولت اىل 
“التخل�س حتى من الأع�ساء الأكر  فيها  ومت  ع�سكرية”،  “منظمات 
اأ�سلوب  بات  “العنف  القائد«. وتابعت  باأوامر  يلتزموا  وفاء، يف حال مل 
الأط��ف��ال مل مينعهم”، معددة  وج��ود  الأ���س��خ��ا���س. حتى  ل��ه��وؤلء  حياة 
من  امل�سجعني  من  العديد  على  التنمر  مت  كيف  �سحايف  موؤمتر  خالل 
اأجل التخلي عن تذاكر �سبق لهم دفع ثمنها. واأفاد م�سوؤولون اإيطاليون 
اأن التوقيفات ح�سلت بناء على 39 مذكرة توقيف، واأن العملية �سهدت 

تعاون دوائر �سرطة يف �سمال البالد وو�سطها.

ليفربول يجدد املوعد مع نابويل واختبار �سعب لرب�سلونة  ال�سرطة الإيطالية توقف قادة يف 
»األرتا�س« م�سجعي يوفنتو�س 

• اآتو�ض حتلق 
ب�سدارة االأكادمييات 
و اأكادميية الوحدة 

تختتم م�ساركته 
و�سيفا واليانز يف 

املركز الثالث 

• جو�ستافو: جولة 
لو�ض اأجنلو�ض حققت 

اأهدافها ومركز 
ثقل اللعبة يتحرك 

من الربازيل اإىل 
االإمارات و اأمريكا 

• الظهوري: 
االإمارات اأ�سبحت 

الرقم ال�سعب 
يف ريا�سة 

اجلوجيت�سو على 
امل�ستوى العاملي



تفقد الذاكرة كل �ساعتني 
اأمريكية كل  �سابة  ا�ستيقظت  املا�سية،  الثالثة  الأ�سهر  على مدى 
تتال�سى  ذاكرتها  وب��داأت  “حزيران”،  يونيو   11 اأن��ه  معتقدة  يوم 
بالكامل كل ب�سع �ساعات، حتى اأنها تن�سى ما فعلت، اأو الأ�سخا�س 
الذين قابلتهم.  بداأت متاعب رايلي هورنر بعد تعر�سها لركلة يف 
راأ�سها، وبعد نقلها اإىل امل�ست�سفى قال الطباء اإنها اأ�سيبت بارجتاج 

ب�سيط، واأر�سلوها اإىل املنزل مع عكازات.
ومل ُتظهر الختبارات اأي نزيف يف الدماغ، اأو ورم اأو اأي �سيء اآخر 
اأ�سرة رايلي لحظت خطاأ ما، وبدا الأمر  املاألوف، لكن  خارج عن 
اأحداث  اأي  مع  التعامل  ورف�س  املا�سي،  يف  توقف  دماغها  وك��ان 
با�ستمرار،  ذاكرتها  ت�سفري  اإع���ادة  عن  النظر  وب�سرف  ج��دي��دة.  
عانت رايلي اأي�ساً من ع�سرات النوبات يف الأ�سهر الثالثة الأخرية، 
اأثارت حرية الأطباء، الذين عجزوا عن ت�سخي�س لو�سف العالج 
املنا�سب لها. وتعاين الفتاة يف التعامل مع حالتها ب�سكل يومي، اإذ 
ت�سبح اأب�سط املهام �سعبة للغاية، وبات على اأ�سرتها اإخبارها بكل 

�سيء يومياً، ومثاًل تويف خالها اأخرياً، لكنها تن�سى ذلك كل يوم.
وتخ�سى والدة رايلي على م�ستقبلها، اإذ ي�سعب عليها املواظبة على 
اأي عمل، وتاأمل اأن تتمكن من العثور على طبيب ي�سخ�س احلالة 

بدقة، ويجد احلل املنا�سب، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.

تفقد 50 كغ فتح�سل على لقب اأف�سل عار�سة 
ت���ّوج���ت ام������راأة اع���ت���ادت اأن ت��ع��م��ل ك��م��ن�����س��ق��ة ل��ل��م��و���س��ي��ق��ى، بلقب 
فقدت  اأن  بعد  العام،  لهذا  بريطانيا  يف  للعار�سات  “غالمور” 
ن�سف وزن ج�سمها.  كانت بوين �سرتمي )35 عاماً( تزن حوايل 
تفكر  جعلها  مم��ا  الأول،  بطفلها  حملها  بعد  وخا�سة  ك��غ،   105
اإج��راء تغيريات جذرية على  اأن امل��راأة قررت  يف ترك العمل. غري 
الأ�سبوع،  الريا�سية �ست مرات يف  ال�سالة  بارتياد  حياتها، وب��داأت 
والتزمت بنظام غذائي �سحي.  وح�سلت املراأة على نتيجة مده�سة 
بعد اأ�سهر طويلة من التزامها بحمية �سارمة، حيث خ�سرت قرابة 
ب��وين معلقة على جتربتها:  وق��ال��ت  وزن��ه��ا.   م��ن  كيلوغراماً   50
على و�سك ترك  وكنت  بنف�سي  الثقة  فقدت  وزين،  ازداد  اأن  “بعد 
اأنني قررت امل�ساركة يف ماراثون لندن يف  عملي ب�سبب ذلك، غري 
بالن�سبة يل، ومتكنت من تنظيم وقتي  2017 و�سّكل ذلك حافزاً 
واتباع نظام �سارم لتخفي�س وزين. وح�سلت على مبتغاي يف نهاية 
املطاف«. واأ�سافت “اأ�سعر بتح�سن كبري بعد فقدان الوزن، اأعمل يف 
عر�س الأزياء الآن وح�سلت على لقب اأف�سل عار�سة يف بريطانيا 
وفقاً لت�سنيف “غالمور«. ون�سحت بوين كل من يرغب بتخفي�س 
وزنه، بالتحلي بال�سرب واملثابرة واللتزام، وعدم ال�سعور بالياأ�س 

ب�سرعة، وفق ما نقل موقع “ميرتو” الإلكرتوين.

»اجلنني ال�سيطان« يثري قلق والديه.. والطب يو�سح احلقيقة
اأب��وان ب�سورة بدت خميفة لطفلهما املنتظر وهو يف بطن  فوجئ 
ال�سوتية لالطمئنان  ف��وق  امل��وج��ات  خ��الل جل�سة يف معمل  اأم��ه، 
على حالته. واأثارت �سورة “اجلنني ال�سيطان” ح�سب تعبري الأم، 
التي انت�سرت ب�سكل وا�سع على مواقع التوا�سل الجتماعي، �سجة 
كبرية حول العامل، ف�سال عن قلق والديه. ون�سرت الأم املراهقة 
التقطتا  اللتان  ال�سورتني  عاما(،   17( األ�ستون  اإيانا  تدعى  التي 
بالقول:  عليها  وعلقت  “في�سبوك”،  يف  ح�سابها  على  جلنينها، 
طفلتي  اإىل  ان��ظ��روا  ال��ك��ام��ريا.  م��ن  يختبئون  الأط��ف��ال  “معظم 
ال�سيطانية«. واأ�سافت: “كانت تبدو عادية، لكن عندما علمنا اأننا 
فتحت  اأخ���رى،  م��رة  بطني  على  اجلهاز  و�سع  ومت  بفتاة،  �سرزق 

عينيها وابت�سمت. اأحب هذه الطفلة ال�سيطانية جدا«.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يّدعي املر�س ليقيم يف امل�ست�سفى 
اإقامته، عندما  الإطباء متديد فرتة  رف�س  اأن  بعد  امل�ست�سفيات،  اأح��د  اأوك��راين على حتطيم جناح يف  اأق��دم رجل 

اكت�سفوا اأنه يدعي املر�س، ليقيم يف امل�ست�سفى اإىل حني انتهاء اأعمال التجديد يف منزله. 
وو�سل الرجل جمهول الهوية يف الأ�سل اإىل م�ست�سفى مدينة ماريوبول مبنطقة دونيت�سك يف اأوكرانيا، وهو ي�سكو 
باأمرا�س  باإ�سابته  اأن تظاهر  امل�ست�سفى، بعد  اأق�سام عديدة يف  اأ�سبوع، مت قبوله يف  املعدة، وعلى مدار  اآلم يف  من 

خمتلفة، قبل ان يتم اكت�ساف حيلته.
وعندما قرر الأطباء تخريجه من امل�ست�سفى كان رد فعله عنيفاً جداً، وراح يهدد الطاقم الطبي، وهو يحطم كل 

�سيء من حول يف اأحد الجنحة.
ومت رمي الرجل مرات عديدة اإىل خارج امل�ست�سفى، لكنه كان يعود يف كل مرة، قبل اأن يتم اإلقاء القب�س عليه من قبل 
ال�سرطة. وقالت طبيبة اجلناح، لري�سا ماميفا، اإن الرجل كان عنيفاً وهدد املوظفني وتدخل يف عمل الق�سم، واأخرب 

الأطباء و�سائل الإعالم املحلية اأن منزل الرجل كان يخ�سع للتجديد، فحاول الإقامة يف امل�ست�سفى باملجان.
واأ�ساف الدكتور مامايفا “يف البداية، كان يرقد يف اجلناح مدعياً الإ�سابة بجروح يف راأ�سه، ومت تخريجه بعد اأيام، 
لكنه قرر اأنه ل يزال بحاجة اإىل املزيد من الرعاية، فات�سل ب�سيارة الإ�سعاف، ومت قبوله يف امل�ست�سفى مرة اأخرى«. 
اأنه  اأجل غري م�سمى، واأك��دت ال�سرطة  اإىل  اأن الرجل كان يخطط لالإقامة يف امل�ست�سفى  اأخ��رياً  واكت�سف الأطباء 
مت رفع ق�سية جنائية �سده يف الإدارة املركزية، ويجري فح�س حالته العقلية قبل حماكمته، وقد يواجه عقوبة 

ال�سجن ملدة ت�سل اإىل ثالث �سنوات.
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عقب الولدة.. �سبعينية تلحق بزوجها يف العناية املركزة
قبل اأكر من اأ�سبوع تقريبا و�سعت م�سنة تبلغ من العمر 74 عاما تواأمني، 
فاأ�سبحت اأكرب امراأة يف العامل ت�سبح اأما، لكن بعد ولدتها ب�ساعات قليلة 

دخل زوجها )78 عاما( العناية املركزة بعد اإ�سابته بنوبة قلبية.
لتنجب  عقود   6 انتظرت  التي  امل�سنة،  والأم  الزوجة  اأن  الأم��ر  يف  الغريب 
اأطفال، حلقت الآن بزوجها، �سيتاراما راج��اراو، اإىل غرفة العناية املركزة 
�سرقي  برادي�س، جنوب  اأن��درا  بولية  نف�سه، يف مدينة غنرت  امل�ست�سفى  يف 
الهند. وكانت الأم امل�سنة اإراماتي مانغاياما، التي تزوجت من راجاراو عام 
1962، اأجنبت بوا�سطة عملية قي�سرية تواأمني من الإناث، وذلك بعد 57 

عاما بال اأطفال، وفقا ملا ذكرته �سحيفة “تاميز” الربيطانية.
وقال مدير امل�ست�سفى الأهلي يف كوثبيت �ساناكايال اأوم�سانكار، بعد الولدة، 
اإن العملية اجلراحية متت “ب�سال�سة، حيث اأن كال من الأم والر�سيعتني 
يتمتعون ب�سحة جيدة ولي�س لديهم اأي م�ساعفات على الإطالق”، م�سيفا 
اأنه مت نقل الأم اإىل وحدة العناية املركزة للخروج من التوتر الذي تعر�ست 
له خالل ال�ساعات القليلة املا�سية. غري اأن التقارير مل تذكر �سبب اإدخال 
ال�سحية  اأي تقدم يف احلالة  اإىل  املركزة، كما مل تتطرق  العناية  اإىل  الأم 
احلرجة لالأب العجوز، الذي كان قد عرب عن �سعادته بعد ولدة طفلتيه، 

وقال بعد الولدة مبا�سرة اإنه وزوجته “اأ�سعد زوجني على وجه الأر�س«.
ونقلت “تاميز” عن ابنة اأخيه، اأن ال�سيدة مل تكن تعاين من اأي اأمرا�س، 

لكن عمها “كان يعاين م�ساكل يف القلب لب�سع �سنوات«.
وقال اأطباء اإن مانغاياما، اأجنبت التواأمني بوا�سطة عملية قي�سرية، واأن 
اأنها زارت العديد من  حملها مت بوا�سطة التخ�سيب ال�سناعي، واأو�سحوا 

الأطباء قبل اأن حتقق هي وزوجها حلم الإجناب.

»دجاج كنتاكي« يوؤكد ف�سل جتربة الطعام ال�سحي
قررت �سل�سلة مطاعم دجاج كنتاكي  يف بريطانيا، التخلي عن فكرة توفري 
الطعام ال�سحي قليل الدهون يف قوائمها، ب�سبب عدم اإقبال الزبائن عليه. 
وقال م�سوؤول كبري يف ال�سركة اإن فكرة اإ�سافة اخليارات ال�سحية يف قائمة 
الطعام كانت “كارثية”، ب�سبب الإقبال املنخف�س جدا، وفقا ملوقع “�سكاي 
نيوز«. وك�سفت مديرة ت�سويق املطعم يف بريطانيا واإيرلندا جيني باكوود: 
وف�سلنا، مل ن�ستطع ال�ستمرار  املقلية  اخليارات غري  تقدمي  “لقد حاولنا 

ب�سبب قلة املبيعات«.
واأ�سافت: “لي�س من اجليد اأن نطلق منتجا �سحيا ل ي�سرتيه اأحد، فهو 

لن يح�سن من �سحة ال�سكان، و�سيكون كارثيا من ناحية املبيعات«.
كما اأكدت باكوود اأن حماولة املطاعم توفري قطع بطاطا مطهوة بطريقة 

اأخرى غري القلي، باءت بالف�سل هي الأخرى.
و�سبق ملطاعم “دجاج كنتاكي” اأن وفرت �سطائر الدجاج امل�سوي يف 2011، 

وفاة الكاتب امل�سري 
اأحمد �سخ�سوخ 

امل�سرحي  وال��ن��اق��د  ال��ك��ات��ب  ت���ويف 
اأم�س  ���س��خ�����س��وخ  اأح���م���د  امل�������س���ري 
اأزمة  72 عاما بعد  عن عمر ناهز 

�سحية ق�سرية.
يف  امل�سرية  الثقافة  وزارة  وق��ال��ت 
امل�سرحي  النقد  “ميدان  اإن  بيان 
امل���������س����ري وال����ع����رب����ي ف���ق���د اأح�����د 

فر�سانه«.
اإرثا  “ترك  ال��راح��ل  اأن  واأ���س��اف��ت 
ث��م��ي��ن��ا يف ف���ن امل�������س���رح وال����درام����ا 
���س��ي��ب��ق��ى خ����ال����دا يف ت����اري����خ ه���ذا 

املجال«.
وتخرج   1947 ع��ام  �سخ�سوخ  ول��د 
يف املعهد العايل للفنون امل�سرحية 
ق�سم الدراما والنقد امل�سرحي عام 
مبعهد  درا���س��ت��ه  ا�ستكمل   .1975
فيينا  جامعة  يف  امل�سرحية  العلوم 

بالنم�سا.
امل��ن��ا���س��ب منها  م��ن  ال��ع��دي��د  �سغل 
رئي�س ق�سم الدراما والنقد ووكيال 
للفنون  العايل  للمعهد  عميدا  ثم 

امل�سرحية باأكادميية الفنون.
ح�������س���ل ع����ل����ى ج������ائ������زة ال�����دول�����ة 
وجائزة   1989 ع���ام  الت�سجيعية 
عام  الآداب  يف  ل��ل��ت��ف��وق  ال����دول����ة 
النقد  يف  التميز  وج��ائ��زة   2008

امل�سرحي من احتاد كتاب م�سر.
واأ���������س��������در ع�����������س�����رات امل�����وؤل�����ف�����ات 
والنقدية  الأك��ادمي��ي��ة  وال��درا���س��ات 
لغات  اإىل  ب��ع�����س��ه��ا  ُت���رج���م  ال���ت���ي 
امل�سري  )امل�������س���رح  م��ن��ه��ا  اأج��ن��ب��ي��ة 
و)توفيق  ال�����ط�����رق(  م���ف���رتق  يف 
م�سرحيا(  ومنظرا  مفكرا  احلكيم 
عاملنا  يف  ���س��ك�����س��ب��ريي��ة  و)جت������ارب 
من  الريحاين  و)جنيب  املعا�سر( 
ع�سر الزدهار اإىل ان�سداد �سرايني 

الكوميديا(.

هازال كايا تتعر�س 
لل�سخرية ب�سبب حملها

كايا   ال���رتك���ي���ة  ه�������ازال  امل��م��ث��ل��ة  ت��ع��ر���س��ت 
الأخري  ظهورها  ب�سبب  جارحة  لنتقادات 
وهي حامل ب�سهرها الثامن خالل ت�سوقها 

يف اأحد املراكز التجارية مع �سديقتها.
وظ��ه��رت ه���ازال وه��ي ت��رت��دي ���س��ورت جينز 
وبدت  منّق�س  الأخ�سر  باللون  قمي�ٍس  مع 
ل��ل��غ��اي��ة وكاأنها  اأن��ه��ا اك��ت�����س��ب��ت وزن����ا زائ����دا 
وب�سرعة  واح���د.  بولد  ولي�س  ب��ت��واأم  حامل 
بداأت ال�سور تنت�سر بقوة وعلق العديد من 
الختالف  ع��ل��ى  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  ن�سطاء 
الذي”  اللوك  اإىل  اإ�سافة  ب�سكلها  الوا�سح 

ح�سبهم” ل يليق بامراأة حامل.
اأن��ه��ا �ستبتعد عن  اأعلنت  ق��د  وك��ان��ت ه���ازال 
التمثيل بعد الولدة ولهذا ال�سبب مت اإيقاف 

م�سل�سل “حكايتنا” يف مو�سمه الثاين.

طرد وزوجته من طائرة.. وال�سبب »نقرة كوع«      
زعم زوجان م�سنان متقاعدان يف جمال ال�سيدلة اأنهما 
بعد  الأمريكية  يونايتد  �سركة  اإحدى رحالت  طردا من 
املقاعد  ب�ساأن  م�سيفة  انتباه  لفت  ال��زوج��ة  ح��اول��ت  اأن 

ب�”نقرة خفيفة” على كوعها.
وكانت جي�سي اأوو )68 عاماً( وزوجها م. ج ويتجي�س )66 
عاًما( متجهني من وا�سنطن العا�سمة اإىل لو�س اأجنلو�س 
يف  باخلطاأ  جل�سا  عندما  يونيو،  يف  حدًثا  ح�سورها  بعد 
املقعدين 21A و 21C ، لكن اأحد الركاب اقرتب واأو�سح 
اأنه يجل�س يف اأحد هذين املقعدين، الأمر الذي �سبب نوعا 
من الفو�سى، بح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الربيطانية. 
املرور  بطاقات  اأخ��ذت  ال��ط��ريان  م�سيفة  اإن  اأوو  وتقول 
)boarding passes( اخلا�سة بها وزوجها ويبدو اأنها 
الزوجني  اأن  بعد  فيما  زعمت  ثم  م��ا،  مكان  فقدتهما يف 
مل ي�سلماها على الإطالق بطاقات املرور اخلا�سة بهما. 
وعندما عر راكب يجل�س يف اجلزء اخللفي من الطائرة 
على بطاقات املرور ملقاة على الأر�س، تركت اأوو مقعدها 
بطاقات  على  عرت  اأنها  لها  لتو�سح  للم�سيفة  وذهبت 
املرور، لكنها تلقت توبيخا بعد اأن نقرت بخفة على كوع 

م�سيفة الطائرة.
فقالت لها امل�سيفة وهي ت�سرخ يف وجهها: “ل تلم�سيني، 
ح�سبما  الطائرة”،  م��ن  ���س��اأط��ردك  اأن��ا  اإخ��راج��ك،  �سيتم 

اأخربت اأوو جملة “فورب�س” الأمريكية.  
واأ�ساف اأوو: “�ساحت م�سيفة الطريان ووكيل البوابة. 
اأنحاء  جميع  يف  م�سموعا  ك��ان  �سراخهما  �سدمنا.  لقد 
الطائرة«. لكن الزوجني رف�سا النزول من الطائرة، ثم 

فعال ذلك على م�س�س بعد احتجازها ملدة 40 دقيقة.
باأنه  وو�سف الزوجان ما حدث لهما على منت الطائرة 
“مهني وموؤذ”، وقالت اأوو لفورب�س: “لقد اأ�ساءوا اإلينا 

دون �سبب وجيه«.
لل�سيدة  الأمريكية  يونايتد  خطوط  �سركة  حجزت  ثم 
اأوو  واأقلعا يف وقت لحق، لكن  الفنادق،  اأحد  وزوجها يف 

زعمت اأنها و�سعت على قائمة املراقبة الداخلية.

يح�سر اجتماع عمل برفقة مهرج للتخل�س من التوتر
ولأنه  اجتماع عمل،  اإىل  نيوزيلندا  ا�ستدعاء رجل يف  مت 
ك���ان يخ�سى ال��ت��ع��ر���س ل��ل��ط��رد م��ن وظ��ي��ف��ت��ه، جل���اأ اإىل 
والتخفيف  الجتماع  يف  اإليه  لالن�سمام  مهرج  ا�ستئجار 

عنه يف حال وقوع الأ�سواأ. 
اإدارة  اإن  ويف حديث ل�سحيفة حملية، قال جو�سوا جاك 
ل�ساحلها  يعمل  التي  لالإعالنات  بي”  �سي  “اإف  �سركة 
اأن  امل��ا���س��ي، وت��وق��ع  الأ���س��ب��وع  اإىل اجتماع عمل يف  دع��ت��ه 

يح�سل على ترقية، اأو اأن يتم طرده من العمل.
ي�ستاأجر  اأن  ج��اك  ق��رر  امل��وق��ف��ني،  م��ن  اأي  م��ع  وللتعامل 
العاطفي  ال��دع��م  ل��ه  وي��ق��دم  جانبه،  اإىل  ليكون  مهرجاً 
تاأدية هذه  200 دولر مقابل  له  خالل الجتماع، ودفع 

املهمة.
ومل تعلق ال�سركة على ما ح�سل، لكن �سحيفة نيوزلند 
مكتب  يف  يجل�س  ل��رج��ل  ���س��ورة  ع��ل��ى  ح�سلت  ه��ريال��د 
وبجواره مهرج، وبح�سب ما ذكرت ال�سحيفة كان املهرج 
يقلد تعابري البكاء، اأثناء توقيع جاك على اأوراق ت�سريحه 
من العمل. وعندما �سئل عن ردة فعل زمالئه ال�سابقني 
يف العمل، قال جاك اإنهم اعتقدوا اأن وجود املهرج اأ�سفى 

بع�س الإثارة على الجتماع. كاري�ض فان هوتني خالل حفل توزيع جوائز اإميي للفنون االإبداعية لعام 2019 يف لو�ض اأجنلو�ض, كاليفورنيا.ا ف ب

»هلع �سحي« .. 
بال�ستيك يف دم الأطفال 
اأن  جديدة،  اأملانية  درا�سة  اأظهرت 
ال��ب��ال���س��ت��ي��ك يف جمرى  م�����س��ت��وى 
م�ستويات  اإىل  و�سل  الأط��ف��ال  دم 
يعر�سهم  م��ا  وه��و  م�سبوقة،  غ��ري 
�سحية  ب��ا���س��ط��راب��ات  ل��الإ���س��اب��ة 

خطرية يف فرتة لحقة.
ومل تعد مادة البال�ستيك موجودة 
التي  الأ����س���ي���اء،  م��ع��ظ��م  ف��ق��ط يف 
حياته  يف  الإن�������س���ان  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
ال��ي��وم��ي��ة، ب��ل ���س��ارت اأي�����س��ا داخل 
ال�سادرة  الدرا�سة  بح�سب  ج�سمه، 

عن وزارة البيئة الأملانية.
الر�سد  بعملية  ال��درا���س��ة  وق��ام��ت 
اأي  ع��ن  تبحث  حتى  البيولوجي، 
اأج�سام  يف  ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ة  م��ك��ون��ات 
وال�سابعة  ال��ث��ال��ث��ة  ب��ني  الأط���ف���ال 

ع�سرة من العمر.
11مكونا  م���ن  اأك�����ر  اإي����ج����اد  ومت 
مكونا   15 اأ���س��ل  م��ن  بال�ستيكيا 
ب��ال���س��ت��ي��ك��ي��ا اأ���س��ا���س��ي��ا و���س��ائ��ع��ا يف 
جم���رى ال���دم ل���دى اأك���ر م��ن 97 
باملئة من الأطفال، الذين �ساركوا 

يف الدرا�سة.
البال�ستيكية  املكونات  هذه  وتاأتي 
واملالب�س  التنظيف  منتجات  م��ن 
الواقية من املياه وتغليف الأغذية 
ما  غ��ال��ب��ا  ال���ت���ي  ال��ط��ه��ي  واأواين 

تالم�س ب�سكل مبا�سر اأج�سامنا.
املنتجات  ه��ذه  بع�س  اأن  ح��ني  ويف 
مبا�سرة  توؤثر  ل  قد  البال�ستيكية 
على �سحة الأطفال، اإل اأن حم�س 
“ال�سي ثمانية” املُ�سّنع واملُ�ستخدم 
من  الواقية  واملالب�س  الأواين  يف 

املياه قد ي�سبب اأمرا�سا كثرية.

عمليات جت�س�س وا�سعة عرب �سرائح الهاتف
كبريا  حر�سا  الذكية،  الهواتف  م�ستخدمو  يبدي 
اأجهزتهم،  على  ينزلونها  التي  الربامج  اأم��ان  على 
لكن غالبا ما يغيب عن بالهم، اأن �سريحة الهاتف 
)Sim( قد تتحول اإىل “نقطة اخرتاق وجت�س�س” 

يف بع�س الأحيان.
“اأدابتيف موبايل” املتخ�س�سة يف  �سركة  وبح�سب 
ت�سكل خطرا  الهاتف  �سريحة  فاإن  الرقمي،  الأمن 

اأكرب من الربامج التج�س�سية املثبتة على اجلهاز.
ب�  ت��ع��رف  م��ا  الهاتف” اأو  “�سريحة  ث��غ��رة  وت��ت��ي��ح 
“�سيم جاكر”، القيام بعمليات جت�س�س على اجلهاز 
من قبل �سركة مل يك�سف عن ا�سمها، وفق ما نقل 

موقع “اإنغادجت” التقني.
وي��ت��م ه����ذا الخ������رتاق م���ن خ����الل اإر�����س����ال ر�سالة 
يت�سمن  ح��ي��ث  امل�����س��ت��خ��دم،  اإىل  ق�����س��رية   »SMS«
�سرائح  بع�س  تدعمه  مت�سفح  اإىل  راب��ط��ا  الن�س 

.»S@T»�الهاتف من خالل تقنية تعرف ب
البداية حتى تقوم  التقنية يف  اإط��الق هذه  وجرى 

ال�سوت وجتري  ت�سغل  اأو  الإنرتنت  بفتح مت�سفح 
عددا من العمليات على الهواتف.

التقنية لأجل  “ال�سريحة” تعتمد على  لكن ثغرة 
وجود  متعلقة مب��وق��ع  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
امل�ستخدم )Location(، ثم حت�سل على ما يعرف 

باأرقام “الهوية الدولية لالأجهزة املتنقلة«.
ويف مرحلة لحقة، يجري اإر�سال تلك الأرق��ام اإىل 
ر�سالة  القر�سنة، من خالل  ي�سارك يف  اآخ��ر  جهاز 

ن�سية ت�سجل كافة البيانات املطلوبة.
وتت�سمن الر�سالة الق�سرية على تعليمات برجمية 
التي  التج�س�س  بربامج  اخلا�سة  تلك  كثريا  ت�سبه 
تعطي  ما  غالبا  والتي  الهواتف،  لخ��رتاق  تر�سل 
اجلهاز  على  لل�سيطرة  الت�سال  لبطاقة  تعليمات 

لتنفيذ اأوامر معينة.
ب�سكل  اأن هذا الخ��رتاق يح�سل  ويو�سح اخل��رباء 
من  تتم  العملية  اأن  رغم  وملحوظ،  وغري  �سامت 

خالل ر�سالة ن�سية.

بهذه الكلمات عايدت 
ميغان ماركل الأمري هاري

بكلمات  هاري ،  �سا�سك�س  الأمري  دوق  زوجها  ماركل   �سا�سك�س  ميغان  دوق��ة  عايدت 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأح��د  على  الر�سمية  وزوجها  �سفحتها  على  ن�سرتها 
مبنا�سبة عيد ميالده ال�35. وكتبت ميغان:”اإن خدمتك يف الق�سايا التي تهتم بها 
جداً تلهمني كل يوم... اأنت اأف�سل زوج واأب لبننا... نحن نحبك، عيد ميالد �سعيد 
اأبناء ويل العهد الربيطاين الأمري ت�سارلز من زوجته  ». الأمري هرتي هو ثاين 
الأوىل ديانا اأمرية ويلز، وهو ال�ساد�س يف ترتيب عر�س بريطانيا بعد والده الأمري 
ت�سارلز و�سقيقه الأكرب الأمري ويليام واأبناء اأخيه الأمري جورج والأمرية �سارلوت 
والأمري لوي�س. بزواجه من املمثلة ميغان ماركل منح لقب دوق �سا�سك�س يف 
19 مايو- اأيار 2018، وهما الآن لديهما طفل هو ارت�سي ماونتباتن 

هاري�سون ويند�سور، ولد يف 6  مايو-اأيار 2019.


