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م�شوؤولو �شحة �شرق املتو�شط ي�شيدون مببادرة 
حممد بن زايد ل�شتئ�شال �شلل الأطفال

•• اإ�سالم اآباد-وام:

اأ�شاد عدد من امل�شوؤولني احلكوميني وخرباء ال�شحة امل�شاركني يف الدورة 
الـ 64 للجنة الإقليمية ملنظمة ال�شحة العاملية ل�شرق املتو�شط - التي 
ال�شمو  �شاحب  مببادرة   - اآبــاد  اإ�شالم  الباك�شتانية  العا�شمة  يف  عقدت 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة ل�شتئ�شال مر�ض �شلل الأطفال يف العامل.
جاء خالل زيارتهم ملعر�ض ال�شور اخلا�ض باملبادرة والذي اأقيم بالتزامن 
مع انعقاد الدورة الـ64 للجنة والتي ح�شرها اأكرث من 250 من قادة 
والإقليمية  الوطنية  املنظمات  عــن  ممثلون  بينهم  ال�شحة  وخـــرباء 
والدولية واأمانة منظمة ال�شحة العاملية التي ت�شم موظفني من املقر 

الرئي�ض واملكتب الإقليمي ل�شرق املتو�شط.           )التفا�شيل �ض5(

اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�شرية فانواتو 
  •• اأبوظبي- وام:

اأعلنت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل انه اأ�شبح باإمكان مواطني 
دولة الإمارات ال�شفر اإىل جمهورية فانواتو دون احلاجة اإىل تاأ�شرية 
م�شبقة اعتباراً من تاريخ 21 اأكتوبر اجلاري مع اإمكانية البقاء ملدة 
اأق�شاها 90 يوماً يف كل زيارة. واأو�شح �شعادة اأحمد الهام الظاهري 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  يف  القن�شلية  لل�شوؤون  امل�شاعد  الوكيل 
الدبلوما�شية  ال�شفر  جــــوازات  حملة  الــدولــة  مــواطــنــي  اأن  الـــدويل 
اأرا�ــشــي فــانــواتــو بدون  واخلــا�ــشــة واملهمة والــعــاديــة ميكنهم دخــول 
يف كل  يوماً   90 اأق�شاها  ملدة  البقاء  اإمكانية  تاأ�شرية م�شبقة.   مع 
زيارة وذلك بناًء على مذكرة التفاهم لالإعفاء من التاأ�شريات التي 
ُوقعت بني حكومة الإمارات العربية املتحدة وفانواتو يف 21 �شبتمرب 
يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�ض  على   2017
انعقادها الــثــاين وال�شبعني يف نــــيــــويــــورك.                  )التفا�شيل 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ـــشـــاحـــب  اأكــــــد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب 
رئــيــ�ــض الـــدولـــة رئــيــ�ــض جمل�ض 
الـــــوزراء حــاكــم دبـــي، رعـــاه اهلل، 
والدور  الــطــريان  قــطــاع  اأهمية 
م�شرية  تــعــزيــز  يف  يلعبه  الـــذي 
ملا  الــدولــة،  يف  ال�شاملة  التنمية 
العديد  اأهمية يف خدمة  له من 
مــن الــقــطــاعــات الأخـــــرى، ومبا 
تقدمي حلول  ذلــك من  يتطلبه 
مــبــتــكــرة مــ�ــشــتــدامــة تــعــني على 
وت�شريع  ال�شفر  عمليات  تي�شري 
اإجـــــراءاتـــــه مبـــا يــ�ــشــمــن راحـــة 
ل�شيما  و�شعادتهم،  امل�شافرين 
مع تنامى مكانة دولة الإمارات 
حموري  كج�شر  الرائد  ودورهــا 
الــــعــــامل غربه  �ـــشـــعـــوب  يـــربـــط 
و�شرقه. جاء ذلك خالل الزيارة 
�ــشــمــوه، يرافقه  بــهــا  قـــام  الــتــي 
حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
اآل مــكــتــوم، ويل عهد  بــن را�ــشــد 
بن  مــكــتــوم  ال�شيخ  و�ــشــمــو  دبـــي، 

�شوؤون  وزيــر  القرقاوي  عبداهلل 
اإىل  وامل�شتقبل  الـــوزراء  جمل�ض 
النائب  الر�شا،  عــادل  من  �شرح 
"طريان  لــرئــيــ�ــض  الــتــنــفــيــذي 
والعمليات  للهند�شة  الإمارات" 
�شمن  املجموعة  م�شاركة  حــول 
الــدفــعــة الــثــالــثــة ملــ�ــشــرعــات دبي 
حتديات  ثالثة  عــرب  امل�شتقبل، 

حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
"طريان  اإىل خمترب  دبي  حاكم 
الإمارات" يف مقر م�شّرعات دبي 

للم�شتقبل باأبراج الإمارات.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأ�شتمع 
مكتوم  اآل  را�ــــشــــد  بــــن  حمـــمـــد 
التي  الــزيــارة،  ومرافقوه خــالل 
حـــ�ـــشـــرهـــا مــــعــــايل حمـــمـــد بن 

بخدمات  الرتـــقـــاء  اإىل  تــهــدف 
امل�شتويات  اأعــلــى  اإىل  املجموعة 
من خالل توظيف التكنولوجيا 
احلديثة �شمن خمتلف مراحل 
عملية ال�شفر، عالوة على تعزيز 
قـــدرات قــطــاع الــطــريان يف دبي 

ب�شورة عامة.
)التفا�شيل �ض2(
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تقدم قوات ال�شرعية واندحار وا�شع للحوثيني يف �شعدة واجلوف

ترقب وهدنة موؤقتة بني القوات العراقية والبي�شمركة 

�شي.. امرباطور ال�شني اجلديد

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي يف البحرين
•• ابوظبي-وام:

اأدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي ا�شتهدف حافلة لنقل ال�شرطة 
بالقرب من منطقة  املنامة  باجتاه  �شلمان  بن  ب�شارع خليفة  اأثناء مرورها 
الدويل،  والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأعربت  البحرين.  مبملكة  جدحف�ض 
اإدانة دولة الإمــارات وا�شتنكارها ال�شديدين لهذا العمل  يف بيان ام�ض، عن 
الإرهابي اجلبان الذي ي�شتهدف زعزعة الأمن يف مملكة البحرين، موؤكدة 
كما  والإرهــــاب.  العنف  اأ�شكال  ملختلف  والراف�ض  الثابت  الإمـــارات  موقف 
اأعربت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل عن ت�شامن دولة الإمارات ووقوفها 
اإىل جانب مملكة البحرين ال�شقيقة يف كل ما تتخذه من اإجراءات ملواجهة 
هذه الأعمال اجلبانة، موؤكدة ثقتها التامة باأن هذه الأعمال الإرهابية لن 
تثني حكومة البحرين و�شعبها ال�شقيق عن موا�شلة م�شرية ا�شتقرار اململكة 
وت�شديها ملحاولت التخريب والعنف اليائ�شة. وعربت الوزارة عن خال�ض 
واإىل  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  و�شعب  لقيادة  موا�شاتها  و�شادق  تعازيها 

اأ�شرة ال�شهيد، وعن متنياتها بال�شفاء العاجل للجرحى وامل�شابني.

  الإمارات تطلق اأول دليل ملواءمة 
ال�شيا�شات احلكومية لتحقيق �شعادة املجتمع

•• دبي-وام:

اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
ال�شيا�شات  مــواءمــة  دلــيــل  اأن  الـــــوزراء،  رئــا�ــشــة جمل�ض  مكتب  عــام  مــديــر 
احلكومية لتحقيق �شعادة املجتمع الذي طوره الربنامج الوطني لل�شعادة 
ال�شيا�شات  ومراجعة  لإعــداد  عاملياً  نوعها  من  اأداة  اأول  ميثل  والإيجابية، 
مرجعية  وي�شكل  وعــلــمــي،  عملي  ب�شكل  ال�شعادة  منظور  مــن  احلكومية 
للحكومات حول العامل، ما يوؤكد ريادة دولة الإمــارات يف جمال ال�شعادة. 
على  املجتمع  �شعادة  لتحقيق  احلكومية  ال�شيا�شات  مواءمة  دليل  ويرتكز 
علم ال�شعادة وي�شرح اأنواعها وطريقة قيا�شها واآليات ت�شمينها يف ال�شيا�شات 
ال�شيا�شات  اأثـــر  قيا�ض  على  يــركــز  كما  وامل�شتقبلية،  احلــالــيــة  احلكومية 

احلكومية على ال�شعادة.                           )التفا�شيل �ض4(

حممد بن را�شد خالل زيارته من�شة طريان الإمارات يف مقر م�شرعات دبي )وام( 

زار من�سة طريان الإمارات يف م�سرعات دبي للم�ستقبل

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية قطاع الطريان والدور 
الذي يلعبه يف تعزيز م�شرية التنمية ال�شاملة يف الدولة  

خ�سائر فادحة يف قيادات احلوثيني

ال�شرعية ت�شيطر على الطريق بني اجلوف و�شعدة

هدوء حذر على مناطق التما�س بني بغداد واأربيل

انطالق مفاو�شات عراقية كردية ب�شاأن مناطق النزاع 

مديرية خب ال�شعف يف اجلوف.
امليلي�شيات  اأ�شاب  الأخري  التقدم 
بال�شلل ل�شيما مع قطع خطوط 

الإمداد الرئي�شية.
العملية اأجنزها اجلي�ض الوطني 
بغطاء جوي من طريان التحالف 
بــالإ�ــشــافــة لــالإ�ــشــنــاد الــنــاري من 

مدفعية التحالف.

اىل ذلك، �شقط، خالل ال�شاعات 
الأخـــــــــرية، عـــــدد مــــن الـــقـــيـــادات 
ميلي�شيات  يف  الـــبـــارزة  املــيــدانــيــة 
عــلــي �شالح  واملـــخـــلـــوع  احلـــوثـــي 
خمتلفة،  جبهات  يف  النقالبية، 
اليمني  اجلي�ض  مــع  با�شتباكات 

وغارات للتحالف العربي.
واأكــــــــدت مـــ�ـــشـــادر مــتــطــابــقــة يف 

•• عوا�سم-وكاالت:

�ــشــيــطــرت قــــوات الــ�ــشــرعــيــة على 
مــوقــع ا�ــشــراتــيــجــي يــربــط بني 
و�شعدة  اجلــــــــوف  حمـــافـــظـــتـــي 
حــيــث مــعــقــل احلـــوثـــيـــني. قـــوات 
الــ�ــشــرعــيــة حــر�ــشــت عــلــى تاأمني 
املنطقة ونزع الألغام منها قبل اأن 
توا�شل التقدم على ح�شاب قوات 

النقالبيني يف املنطقة.
فــقــد متــكــن جــنــود الـــلـــواء الأول 
للمنطقة  الــتــابــع  حــــدود  حــر�ــض 
الــ�ــشــاد�ــشــة يف حمور  الــعــ�ــشــكــريــة 
موقع  على  ال�شيطرة  من  �شعدة 
القفال وموقِع الجا�شر لي�شبح 
الفا�شل بني حمافظتي  الطريق 
قب�شة  يف  و�ــــشــــعــــدة  اجلـــــــــوف 

ال�شرعية.
هند�شي  جـــهـــد  رافــــقــــه  الـــتـــقـــدم 
الطريق  وتاأمني  الألغام  لنتزاع 
بــاجتــاهــني، الأول  الــتــقــدم  نــحــو 
نــحــو جــبــال عليب والــثــاين نحو 

وميلي�شيات  الــيــمــنــي،  اجلــيــ�ــض 
فريق  م�شوؤول  م�شرع  النقالب، 
للحوثيني  والــتــمــويــن  الإمــــــداد 
عبدالعزيز  ب�شري  ميدي،  بجبهة 
مع  "اأبو�شالل"  املكنى  اجلـــربي 
30 م�شلحاً من عنا�شره، وذلك 
مقاتالت  �شنتها  مكثفة  بــغــارات 
ميدي  يف  #التحالف_العربي، 
مبــحــافــظــة حـــجـــة �ـــشـــمـــال غرب 
رابطة  نا�شدت  ذلــك،  اىل  اليمن. 
اأمهات املختطفني مبحافظة اإب، 
الـــعـــامل و�شمري  الــيــمــن،  و�ــشــط 
الإن�شانية ب�شرعة التدخل لإنقاذ 
حياة املختطفني واملخفيني ق�شرا 
احلوثي  مــيــلــيــ�ــشــيــات  �ــشــجــون  يف 
النقالبية،  �ـــشـــالـــح  واملـــخـــلـــوع 

واإطالق �شراحهم.
وقـــفـــة  يف  الــــــرابــــــطــــــة  ــــــــــــت  ودان
ا�شتمرار  الــ�ــشــبــت،  احــتــجــاجــيــة، 
اختطاف الع�شرات من املر�شى يف 
وطول  #�شجون_النقالبيني 

مدة احتجازهم.

•• املو�سل-وكاالت:

الــ�ــشــبــت جولة  امـــ�ـــض  انــطــلــقــت 
مفاو�شات بني احلكومة العراقية 
واإقليم كرد�شتان، حل�شم مو�شوع 
مناطق  يف  عليها  املتنازع  املناطق 
مدينة  غـــربـــي  و�ـــشـــمـــال  �ـــشـــمـــال 
املو�شل 400 كم �شمايل بغداد. 

وقالت م�شادر اأمنية وع�شكرية يف 
»مفاو�شات  اإن  نينوى  حمافظة 
عمليات  قيادة  يف  جتــري  جديدة 
�شمايل  املــو�ــشــل  مبدينة  نينوى 
النزاع  طرفا  و�شيح�شر  العراق، 

الــعــراقــي والكردي  مــن اجلــانــب 
اآخر  ملناق�شة  واحــدة  طاولة  على 
التو�شل  مت  ومــــا  املــ�ــشــتــجــدات، 

اإليه«. 
العراقي  الـــوفـــد  اأن  ـــافـــت  واأ�ـــش
رئي�ض  الغامني  عثمان  يــراأ�ــشــه 
اأركان اجلي�ض، الذي �شي�شل اإىل 
املــو�ــشــل، يف حــني يــراأ�ــض الوفد 
ـــــارزاين جنل  الـــكـــردي مــ�ــشــرور ب
بح�شور  كرد�شتان  اإقليم  رئي�ض 

طرف اأمريكي. 
بع�ض  »هـــنـــاك  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــارت 
تــ�ــشــري اإىل  الـــتـــي  املـــ�ـــشـــتـــجـــدات 

الطرفني،  بني  لتفاق  الو�شول 
�شتبداأ  الــبــيــ�ــشــمــركــة  قــــوات  واأن 
املناطق  هــــذه  مـــن  بــالنــ�ــشــحــاب 

وت�شليمها للقوات الحتادية«. 
في�شخابور  مــنــطــقــة  وتـــ�ـــشـــهـــد 
كرد�شتان  اإقليم  داخل  احلدودية 
هــــدوءاً حــــذراً، اإثـــر الــهــدنــة التي 
اأعـــــلـــــن عـــنـــهـــا رئـــيـــ�ـــض الـــــــــوزراء 
العراقي، حيدر العبادي، اجلمعة، 

لـ24 �شاعة.
م�شوؤول  م�شدر  اأكـــد  جهته  مــن 
الإقليم  اأن  كــرد�ــشــتــان  اإقــلــيــم  يف 
ب�شورة  املعابر  تــدار  اأن  ميانع  ل 

عليه  يـــنـــ�ـــض  كــــمــــا  مــــ�ــــشــــركــــة 
الــد�ــشــتــور الــعــراقــي، مــ�ــشــرياً اإىل 
اأنــهــم ل ميــانــعــون كــذلــك اإعــــادة 
م�شركة  ب�شورة  القوات  انت�شار 
تنظيم  قـــبـــل  مــــا  خـــطـــوط  اإىل 

لعام  جديد  باتفاق  اأو  "داع�ض" 
على  املـــ�ـــشـــدر  2003.و�شدد 
القتال  لــوقــف  هــي  الأولـــويـــة  اأن 
واحلـــوار وفــق الد�شتور ومــا بعد 

ذلك ميكن ت�شحيح امل�شار.

ل تعريف للعامل من دون ال�سني:

تتويج �شي اأو عودة املفهوم الإمرباطوري لل�شلطة...!

معارك عنيفة بني النظام والن�شرة بريف حماة 
•• بريوت-وكاالت:

دخلت املعارك العنيفة بريف حماة ال�شرقي يومها اخلام�ض على التوايل 
املر�شد  بح�شب  الن�شرة،  جبهة  وبــني  وميلي�شياته  النظام  قــوات  بــني 
ال�شوري حلقوق الإن�شان، حيث تدور اأعنف املواجهات يف بلدة الرهجان، 

م�شقط راأ�ض وزير دفاع نظام ب�شار الأ�شد، العماد فهد جا�شم الفريج.
ووثـــق املــر�ــشــد �شن طــائــرات الــنــظــام واأخــــرى رو�ــشــيــة اأكـــرث مــن 350 
ت�شعى  حيث  املا�شية،  اخلم�شة  الأيـــام  خــالل  املنطقة  على  جوية  غــارة 
قوات الأ�شد ل�شتعادة مناطق خ�شرتها منذ ثالث �شنوات يف ريف حماة 
املفاو�شات م�شتمرة حول  زالــت  ما  اآخــر،  ال�شرقي. من جانب  ال�شمايل 
عودة النازحني اإىل ريف حلب ال�شمايل، بح�شب املر�شد الذي اأكد اأن رفع 
الأعالم الرو�شية فوق مطار منغ الع�شكري مل تفلح يف طماأنة الأهايل، 
اأبرزها  اإىل قراهم وبلداتهم،  ال�شكان  اآلف  حيث ت�شعى مو�شكو لإعــادة 

منغ وتل رفعت وكفر اأنطوان ودير جمال وال�شيخ عي�شى وقرى اأخرى.
وكانت هذه املناطق قد �شيطرت عليها قوات �شوريا الدميقراطية مطلع 

العام الفائت بعد اأن �شهدت غارات مكثفة من طائرات النظام ورو�شيا.
اىل ذلك، �شدرت �شهادة وفاة عن القن�شلية الرو�شية يف دم�شق، ح�شلت 
لقوا  رو�شياً  مدنياً  عليها وكالة رويرز، ك�شفت اأن ما ل يقل عن 130 

حتفهم يف �شوريا خالل الأ�شهر الت�شعة الأوىل من العام احلايل.
وقد اأثار هذا العدد ف�شول الوكالة الأجنبية ودفعها اإىل اإجراء مقابالت 
اأن متعاقدين  اأكدوا  الذين  القتلى،  واأ�شدقاء بع�ض هوؤلء  مع عائالت 
ع�شكريني رو�شاً كانوا بالفعل من بني القتلى، و�شقطوا اأثناء قتالهم اإىل 

جانب قوات النظام ال�شوري.

م��ات��ي�����س ي���ح���ذر ك��وري��ا 
�شاحق ع�شكري  برد  ال�شمالية 

•• �سيول-اأ ف ب:

حّذر وزير الدفاع الأمريكي جيم�ض 
ماتي�ض اأم�ض من اأن كوريا ال�شمالية 
�شتعّر�ض نف�شها لرد ع�شكري �شخم 
�شالح  ا�ـــشـــتـــخـــدام  اىل  جلــــــاأت  اإذا 
نـــــــووي، وذلــــــك عـــلـــى خــلــفــيــة توتر 
للرئي�ض  مرتقبة  زيـــارة  قبل  �شديد 
ترامب اىل كوريا  دونالد  المريكي 
ال�شمالية  كــوريــا  وكــانــت  اجلنوبية. 
�ــشــديــدا عــنــد اجرائها  قــلــقــا  اأثـــــارت 
نووية  جتـــربـــة  �ــشــبــتــمــرب  اأيـــلـــول  يف 
قادرة  ل�شواريخ  واختبارها  �شاد�شة 
المريكية.  ــــي  الرا�ــــش بـــلـــوغ  عــلــى 
و�ــشــدد مــاتــيــ�ــض الـــذي يــقــوم بزيارة 
للم�شاركة  اجلــنــوبــيــة  كـــوريـــا  اىل 
يف حمـــادثـــات دفــاعــيــة �ــشــنــويــة على 
اخليار  تــــزال  ل  الــدبــلــومــا�ــشــيــة  ان 
لكنه  احلالية  الزمــة  حلل  الف�شل 
اأكرث  "دبلوما�شيينا  ان  عــلــى  �ــشــدد 
فعالية عندما تدعمهم قوة ع�شكرية 

 - ها�سكي  بيري   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�سيباين

املــــقــــارنــــة مــــع مـــــاو ت�شي  تــــاأتــــى 
حاملا  الــذهــن،  اىل  منطقيا  تونغ 
نتحدث عن ال�شلطة غري القابلة 
للق�شمة التي يتمتع بها الرئي�ض 
�ــشــي جـــني بــيــنــغ يف الــ�ــشــني بعد 
للحزب  عــ�ــشــر  الــتــا�ــشــع  املـــوؤمتـــر 
على  وعالوة  ال�شيني.  ال�شيوعي 
حمـــدوديـــة املــقــارنــة، رمبـــا يجب 
النظر بعيدا يف التاريخ لفهم ما 
يحدث يف ال�شني اليوم، وتاأثريه 
على العامل. حقق �شي جني بينغ 
ثـــالثـــة �ــشــابــقــات عــلــى الأقــــــل يف 
هـــذا املـــوؤمتـــر: - ل يــوجــد خلف 

له بني الأع�شاء ال�شتة الآخرين 
للمكتب  الــــدائــــمــــة  الــلــجــنــة  يف 
ال�شيوعي  لـــلـــحـــزب  الــ�ــشــيــا�ــشــي 
"التقليد"  عك�ض  على  ال�شيني، 

ال�شائد منذ عقدين.
"فكره" يف نف�ض مرتبة  - �شّمن 
د�شتور  بينغ، يف  �شياو  ودنــغ  مــاو، 
احلزب مع انه ل يزال يف من�شبه، 

انتظار  اأ�ــشــالفــه  ا�شطر  حــني  يف 
رحيلهما. - انه ل يتنزل يف خانة 
كانت  الــتــي  اجلــمــاعــيــة  ال�شلطة 
الــقــاعــدة مــنــذ دنـــغ �ــشــيــاو بينغ، 
لتجنب  الخــري  هــذا  كما متناها 
التي  املاوية  وجتــاوزات  انتهاكات 

كان واحدا من �شحاياها.
)التفا�شيل �ض13(
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حكم  ت���ت���وىل  اإ���ش��ب��ان��ي��ا 
اإق����ل����ي����م ك���ات���ال���ون���ي���ا

•• مدريد-بر�سلونة-رويرتز:

اإقليم  �شرطة  قــائــد  اإ�شبانيا  اأقــالــت 
ترابريو  لوي�ض  جــوزيــب  كاتالونيا 
يف اإطـــــــــار تــــــويل حـــكـــومـــة مـــدريـــد 
م�شاعيه  لإحــــبــــاط  الإقـــلـــيـــم  حــكــم 
اأقـــالـــت مدريد  كــمــا  لــال�ــشــتــقــالل. 
اإدارة  وتـــولـــت  قــطــالــونــيــا  حــكــومــة 
الإقــلــيــم ودعـــت لنــتــخــابــات جديدة 
كاتالونيا  ــــرملــــان  ب ــــن  اأعــــل بـــعـــدمـــا 
ال�شتقالل . وتدور �شكوك حول ما 
تلقت  اإذا  قطالونيا  �شرطة  �شتفعله 
املقال  الإقــلــيــم  رئي�ض  بــطــرد  اأوامــــر 
كارل�ض بودجمون وحكومته. واأ�شارت 
مذكرة داخلية اطلعت عليها رويرز 
اإىل اأن �شرطة الإقليم حثت اأفرادها 
على الت�شرف باأ�شلوب حمايد وعدم 
النحياز لأي طرف وذلك �شعيا لنزع 
فتيل التوتر. واأ�شبح ترابريو بطال 
يف عيون النف�شاليني بعدما اتبعت 
قــواتــه نــهــجــا اأخــــف بــكــثــري مــن نهج 
الإ�شبانية يف تطبيق حظر  ال�شرطة 
ب�شاأن  ا�شتفتاء  على  مدريد  فر�شته 
ال�ــشــتــقــالل اأجــــراه الإقــلــيــم يف اأول 

اأكتوبر ت�شرين الأول.
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون رئي�س 
ال�شني باإعادة انتخابه اأمينا عاما للحزب ال�شيوعي 

 
•• اأبوظبي-وام:

تهنئة  برقية  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بعث �شاحب 
اإىل فخامة �شي جني بينغ رئي�ض جمهورية ال�شني ال�شعبية وذلك مبنا�شبة جناح اأعمال املوؤمتر 
للحزب  املركزية  للجنة  عاما  اأمينا  انتخابه  واإعــادة  ال�شيني  ال�شيوعي  للحزب   19 الـ  الوطني 

ال�شيوعي ال�شيني.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض �شي جني بينغ.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
 رئي�س الت�شيك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

"حفظه اهلل" برقية  الدولة  اآل نهيان رئي�ض  زايــد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو   بعث �شاحب 
اليوم الوطني  الت�شيك وذلك مبنا�شبة  اإىل فخامة ميلو�ض زميان رئي�ض جمهورية  تهنئة 

لبالده. 
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الــوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض 

ميلو�ض زميان. 

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون
 رئي�س تركمان�شتان بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام:

اهلل" برقية  "حفظه  الدولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
تهنئة اإىل فخامة قربان قويل بردي حممدوف رئي�ض تركمان�شتان وذلك مبنا�شبة الذكرى 

ال�شاد�شة والع�شرين ل�شتقالل بالده. 
جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�ض قربان قويل 

بردي حممدوف.

حممد بن را�شد يزور من�شة طريان الإمارات يف م�شرعات دبي للم�شتقبل
•• دبي-وام:

الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم،  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
اأهمية قطاع الطريان والدور  الــوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل،  رئي�ض جمل�ض 
الذي يلعبه يف تعزيز م�شرية التنمية ال�شاملة يف الدولة، ملا له من اأهمية يف 
خدمة العديد من القطاعات الأخرى، ومبا يتطلبه ذلك من تقدمي حلول 
اإجراءاته مبا  وت�شريع  ال�شفر  تي�شري عمليات  على  تعني  م�شتدامة  مبتكرة 
ي�شمن راحة امل�شافرين و�شعادتهم، ل�شيما مع تنامى مكانة دولة الإمارات 
ودورها الرائد كج�شر حموري يربط �شعوب العامل غربه و�شرقه. جاء ذلك 
خالل الزيارة التي قام بها �شموه، يرافقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، و�شمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب حاكم دبي اإىل خمترب “طريان الإمارات” يف مقر م�شّرعات دبي 

للم�شتقبل باأبراج الإمارات.
واأ�شتمع �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم ومرافقوه خالل 
�شوؤون  الــقــرقــاوي وزيــر  عــبــداهلل  بــن  التي ح�شرها معايل حممد  الــزيــارة، 
التنفيذي  النائب  الر�شا،  عــادل  مــن  �شرح  اإىل  وامل�شتقبل  الـــوزراء  جمل�ض 
املجموعة  م�شاركة  حول  والعمليات  للهند�شة  “طريان الإمارات”  لرئي�ض 
تهدف  حتديات  ثالثة  عرب  امل�شتقبل،  دبي  مل�شرعات  الثالثة  الدفعة  �شمن 
توظيف  خــالل  مــن  امل�شتويات  اأعــلــى  اإىل  املجموعة  بخدمات  الرتــقــاء  اإىل 
على  عــالوة  ال�شفر،  عملية  مــراحــل  خمتلف  �شمن  احلديثة  التكنولوجيا 
تعزيز قدرات قطاع الطريان يف دبي ب�شورة عامة. واأكد الر�شا اأن “طريان 
الإمارات” ت�شعى عرب اإطالقها تلك التحديات لتوظيف الذكاء ال�شطناعي 
جلعل ال�شفر عرب مطار دبي جتربة �شل�شة ومبتكرة، تنفيذاً لروؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، باأن نكون جزءاً من املوجة العاملية 

العمل،  جمــالت  �شتى  اإىل  ال�شطناعي  الذكاء  فيها  �شيدخل  التي  القادمة 
“طريان الإمارات” ت�شعى لتكون من بني ال�شّباقني يف هذا  اأن  اإىل  م�شرياً 
اإ�شافة  التي ت�شكل  النوعية،  امل�شاريع  املجال من خالل تبني جمموعة من 
نوعية لقطاع الطريان لي�ض على م�شتوى الدولة فح�شب، بل على م�شتوى 

املنطقة والعامل.
واأ�شاف اأن “طريان الإمارات” تعمل على اإجناز التحديات التي ت�شارك بها 
�شمن حتدي م�شرعات دبي للم�شتقبل بال�شراكة مع اأف�شل ال�شركات العاملية 
ذات اخلربة يف خمتلف املجالت، ل�شيما املتخ�ش�شة يف قطاع التكنولوجيا 

والذكاء ال�شطناعي.
ذاتية  “املركبات  الإمارات”،  “طريان  اأطلقتها  الــتــي  التحديات  وت�شمل 
مطار  م�شتخدمي  وكــافــة  املــ�ــشــافــريــن  لــنــقــل  �شتخ�ش�ض  الــتــي  القيادة” 
ال�شم�شية  الــطــاقــة  على   100% بن�شبة  ويعمل  واأمتعتهم،  الـــدويل  دبــي 

اخت�شار  اإىل  �شيوؤدي  كما  البيئي،  البعد  ا�شتدامة  يراعي  مبا  والكهربائية، 
الوقت واجلهد ورفع كفاءة العمليات مبا يزيد على ن�شبة 50%.

الدفعة  �شمن  الإمـــارات  طــريان  بها  ت�شارك  التي  التحديات  تت�شمن  كما 
الثالثة مل�شرعات دبي امل�شتقبل، “التعليم والتدريب الذكي”، والتي ت�شمن 
من خالله املجموعة توفري التعليم والتدريب الالزمني لتاأهيل امل�شيفني 
من خالل دورات تدريبية ق�شرية املدة، لكنها يف الوقت ذاته عالية اجلودة 

والكفاءة التدريبة.
اأما ثالث تلك التحديات فهو “تطبيق الذكاء ال�شطناعي يف رحلة امل�شافر”، 
حيث تقوم طريان الإمارات حاليا على الركيز على حمورين اأ�شا�شيني يف 
رحلة امل�شافر عرب مطار دبي الــدويل، وهما ال�شراء من ال�شوق احلرة على 
منت الطائرة، وطلب وجبة الطعام قبل الرحلة، وهو ما يجعل من ال�شفر 

على منت خطوط طريان الإمارات جتربة فريدة ل تن�شى.
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برنامج فاطمة بنت مبارك يطلق امللتقى التطوعي للطفل يف عجمان

بهدف حماية املظهر العام والبيئة

بلدية مدينة اأبوظبي حترر 244 خمالفة ب�شاأن اأعمال البناء والإن�شاءات يف ال�شاخمة

الإمارات تدعو املجتمع الدويل اإىل تعزيز م�شاركة املراأة يف خطط ال�شالم والأمن الدوليني

•• عجمان-وام:

بنت مبارك  برنامج فاطمة  اأطلق 
الطفل  ملتقى  فعاليات   للتطوع  
الإماراتي الأول للتطوع  يف اإمارة 
اأمنا  كــلــنــا  �ــشــعــار  عــجــمــان حتـــت 
فاطمة بهدف تر�شيخ ثقافة العمل 
الن�شاين  والـــعـــطـــاء  الـــتـــطـــوعـــي 
للطفل  القيادية  القدرات  وتنمية 
الإماراتي واإك�شابه مهارات يف اإدارة 

الفرق التطوعية حمليا وعامليا .
لتوجيهات  تنفيذا  امللتقى  يــاأتــي 
الـــقـــيـــادة الــر�ــشــيــدة بــاخــتــيــار عام 
وباإ�شراف  اخلــــري  عــــام   2017
مـــبـــادرة زايـــــد الــعــطــاء والحتـــــاد 
الــنــ�ــشــائــي الـــعـــام وبــالــ�ــشــراكــة مع 
جمعية اأم املومنني وجمل�ض الآباء 
واملعلمني وموؤ�ش�شة حماية للطفل 
مدر�شة  مــن  وبا�شت�شافة  واملــــراأة 

احلكمة.
ال�شويدي  نـــــورة  �ـــشـــعـــادة  وقـــالـــت 

يف منوذج مميز للعمل امل�شرك.
الطفل  مــلــتــقــى  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــارت 
يت�شمن  لـــلـــتـــطـــوع   ــــــي  الإمــــــارات
ت�شاهم  وعلمية  حــواريــة  جل�شات 
وبناء  الــطــفــل  مـــهـــارات  تنمية  يف 
العمل  قيادة  من  لتمكينه  قدراته 
ي�شاهم  مبا  والإن�شاين  التطوعي 
ب�شكل فعال يف التنمية الجتماعية 

والقت�شادية امل�شتدامة.
يــركــز على  املــلــتــقــى  اأن  واأ�ــشــافــت 
التطوعية  املــــ�ــــشــــاريــــع  ابــــتــــكــــار 
ال�شحية والتعليمية لتن�شئة جيل 
القادرين  القياديني  الأطفال  من 
على اإيجاد حلول واقعية للم�شاكل 
وبرامج  م�شاريع  تبني  خــالل  من 
فــرق عيال  تــدار من قبل  مبتكرة 

زايد وبنات زايد التطوعية.
ال�شويدي  نــــورة  �ــشــعــادة  وذكـــــرت 
اختيار  امللتقيات  خــالل  �شيتم  اأنــه 
امل�شاريع  قــيــادة  لــتــويل  الــكــفــاءات 
للطفل  ــانــيــة  والإنــ�ــش الــتــطــوعــيــة 

اأهمية  اإىل  واأ�ــــشــــارت  والــعــاملــيــة. 
تــعــزيــز الــعــمــل الــتــطــوعــي الـــذي 
ركائز  مــن  اأ�شا�شية  ركــيــزة  يعترب 
للتنمية  ثــالــثــا  وحمــركــا  املجتمع 
امل�شتدامة .. م�شرية اإىل اأن امللتقى 
ياأتي �شمن جهود برنامج فاطمة 
ل�شتقطاب  للتطوع  مــبــارك  بنت 
وا�شتثمارعقولهم  الــــ�ــــشــــبــــاب 
وجهودهم خلدمة املجتمع وتنمية 

امل�شوؤولية الجتماعية لديهم.
وقالت اإن الإمارات قدمت منوذجا 
دعائمه  اأر�ــشــى  النــ�ــشــاين  للعطاء 
املــغــفــور لـــه الــ�ــشــيــخ زايــــد واأولــــت 
القيادة الر�شيدة العمل التطوعي 
اهــتــمــامــا كــبــريا حــتــى اأ�ــشــبــح من 

�شمات اأبناء الإمارات.
النعيمي  عـــزة  الــ�ــشــيــخــة  وقـــدمـــت 
ال�شكر والتقدير اإىل �شمو ال�شيخة 
فــاطــمــة بــنــت مــبــارك عــلــى دعمها 
التطوعي  العمل  لــربامــج  الكبري 
وت�شجيع اأبناء الوطن عليه خا�شة 

العام  الــنــ�ــشــائــي  مـــديـــرة الحتـــــاد 
بنت  فــاطــمــة  الــ�ــشــيــخــة  �ــشــمــو  اإن 
الن�شائي  الحتـــاد  رئي�شة  مــبــارك 
ملوؤ�ش�شة  الأعـــلـــى  الــرئــيــ�ــشــة  الــعــام 
املجل�ض  رئي�شة  الأ�شرية  التنمية 
الأعــلــى لــالأمــومــة والــطــفــولــة لن 
وحتفيز  ت�شجيع  يف  جــهــدا  تــدخــر 
الفاعلة  للم�شاركة  الإمــارات  اأبناء 
من  اإميانا  التطوعية  الأعــمــال  يف 
�شموها باأن العمل التطوعي يدعم 

ويعزز التكافل الجتماعي.
واأكـــدت حــر�ــض  اأم الإمــــارات على 
الهادفة  املــبــتــكــرة  املـــبـــادرات  تبني 
الإماراتي  الــطــفــل  قــــدرات  لــبــنــاء 
خالل  من  والإن�شانية  التطوعية 
الطفل  لإعــــداد  ملتقيات  �شل�شلة 
التطوعي  الـــعـــمـــل  يف  الــــقــــيــــادي 
من  الأوىل  بــــادرة  يف  والإنـــ�ـــشـــاين 
اأكادميية  بــاإ�ــشــراف  وذلـــك  نوعها 
وبال�شراكة  الإن�شاين  للعمل  زايــد 
مع املوؤ�ش�شات احلكومية واخلا�شة 

�شرورة  عــلــى  �ــشــعــادتــهــا  و�ـــشـــددت 
الدولة  ملوؤ�ش�شات  الفعالة  امل�شاركة 
وو�شائل  واخلـــا�ـــشـــة  احلــكــومــيــة 
العمل  تـــنـــ�ـــشـــيـــط  يف  الإعـــــــــــــالم 
الــتــطــوعــي وتــو�ــشــيــع دوائـــــــره .. 
كلنا  الــ�ــشــعــار   اأهــمــيــة  اإىل  م�شرية 
لـ  يج�شد حبنا  الــذي  فاطمة  اأمنا 
يف  جلــهــودهــا  تثمينا  الإمـــــارات  اأم 
املجالت  خمتلف  يف  املـــراأة  متكني 
واإبــراز دورهــا يف جمــالت التنمية 
حمليا  والقت�شادية  الجتماعية 

وعامليا.
عزة  ال�شيخة  اأكــــدت  جانبها  مــن 
بنت را�شد النعيمي رئي�شة جمل�ض 
موؤ�ش�شة  رئي�شة  واملعلمني  الآبـــاء 
ملتقى  اأن   واملـــراأة  الطفل  حماية 
الإماراتي للتطوع  يهدف  الطفل 
ال�شبابية  القيادة  روح  تنمية  اإىل 
واإك�شاب الطفل الإماراتي مهارات 
بالأعمال  تعنى  التي  الفرق  اإدارة 
املحلية  والإنــ�ــشــانــيــة  الــتــطــوعــيــة 

بــنــت مبارك  فــاطــمــة  بــرنــامــج  يف 
ب�شكل  �شت�شاهم  والــتــي  لــلــتــطــوع 
فعال يف اخلدمة املجتمعية وذلك 
العطاء  م�شرية  نهج  مع  ان�شجاما 
اأر�شى  التي  والتطوعي  الإن�شاين 
�شلطان  بن  زايــد  ال�شيخ  قواعدها 
والهتمام  اهلل   رحــمــه  نهيان   اآل 
�شاحب  يـــولـــيـــه  الـــــــذي  الـــكـــبـــري 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايد 
الـــدولـــة حفظه  رئــيــ�ــض  نــهــيــان  اآل 
ال�شمو  �شاحب  من  ومبتابعة  اهلل 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض 
الــــــــــوزراء حـــاكـــم دبـــــي رعــــــاه اهلل 
ال�شمو  لــروؤيــة �ــشــاحــب  وتــرجــمــة 
نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
القائد  نــائــب  اأبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة واإخوانهم 
املجل�ض  اأعــ�ــشــاء  ال�شمو  اأ�ــشــحــاب 
لر�شيخ  الإمـــارات  حكام  لالحتاد 

ثقافة العمل التطوعي.

تبنيها  خــالل  مــن  والطفل  املـــراأة 
ل�شتقطاب  تخ�ش�شيا  بــرنــاجمــا 
وبناء قدراتهم ومتكينهم  وتاأهيل 

يف العمل التطوعي والعطاء.
�شمو  اإىل  الـــ�ـــشـــكـــر  قــــدمــــت  كـــمـــا 
الــ�ــشــيــخــة فـــاطـــمـــة بــــن زايــــــد بن 
جمعية  رئــيــ�ــشــة  نــهــيــان  اآل  �ــشــقــر 
للعمل  دعــمــهــا  عــلــى  املــومــنــني  اأم 
املــجــتــمــعــي والــتــطــوعــي يف اإمــــارة 

عجمان.
الدكتورعادل  اأكــــد  نــاحــيــتــه  مـــن 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــض  الـــ�ـــشـــامـــري 
العمل  اأن  الــعــطــاء  زايــــد  ملـــبـــادرة 
وتطورات  تغريات  �شهد  اجلماعي 
ومرتكزاته  وو�شائله  مفهومه  يف 
وذلك بفعل التغريات التي حتدث 
الجتماعية..  الحـــتـــيـــاجـــات  يف 
الهدف  حتقيق  جنــاح  اأن  مو�شحا 
التطوعي يتوقف على  العمل  من 
الجتماعي  العمل  وجدية  �شدق 

والرغبة يف اإحداث التنمية.

•• اأبوظبي –الفجر:

نــفــذت بــلــديــة مــديــنــة اأبــوظــبــي يف 
مــنــطــقــة جــنــوب الــ�ــشــاخمــة حملة 
البناء  مــواقــع  مــراقــبــة  ا�شتهدفت 
واملمار�شات  املخالفات  من  واحلــد 
اأعمال  تــنــظــيــم  لــقــانــون  املــنــافــيــة 
الـــبـــنـــاء والإنــــ�ــــشــــاء والــــتــــاأكــــد من 
وحماية  العامة  ال�شالمة  �شروط 

املــلــوثــات والــنــفــايــات الــنــاجتــة عن 
لتوفري  وكــذلــك   ، العمليات  هــذه 
معايري ال�شالمة وال�شحة  العامة 
لأفراد املجتمع وفقا لقانون مظهر 

املدينة وال�شكينة العامة.
وخـــــالل اجلــــــولت الـــتـــي قــــام بها 
مفت�شو البلدية مت 244 خمالفة 
وفقا لقانون تنظيم اأعمال البناء، 
الإن�شائية  املــــواق  ا�ــشــتــيــفــاء  لــعــدم 

واأف�شل  اأرقـــى  فيها  تــتــوافــر  بيئة 
وال�شحة  الــــ�ــــشــــالمــــة  مــــعــــايــــري 
ب�شركات  البلدية  واأهابت  العامة، 
البناء  اأعمال  مقاولت  وموؤ�ش�شات 
بال�شراطات  اللــــتــــزام  اأهـــمـــيـــة 
الأعمال  هــذه  تنظم  التي  العامة 
بالدرجة  م�شوؤوليتهم  اأنها  موؤكدة 
م�شاهمتهم  مدى  وتعك�ض  الأوىل، 
و�شالمة  �شحة  عــلــى  احلــفــاظ  يف 

الإن�شائية  البيئة املحيطة باملواقع 
قـــانـــون تنظيم  يـــتـــوافـــق مـــع  ومــــا 
اأعمال البناء رقم 4 ل�شنة 1983 
ولــــوائــــحــــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. وتــــاأتــــي 
دائرة  مــن  احلــمــالت حر�شا  هــذه 
والبلديات  الــعــمــراين  التخطيط 
على تنفيذ اللوائح والقوانني التي 
والإن�شاء  الــبــنــاء  عــمــلــيــات  تــنــظــم 
من  البيئة  حماية  ذاتــه  وبــالــوقــت 

والعاملني  املــواقــع  هـــذه  اأ�ــشــحــاب 
فيها اإىل م�شاركتهم الفعالة جلهود 
البلدية الهادفة اإىل احلفاظ على 
اأعلى  �ــشــالمــة اجلــمــهــور وتــوفــري 
معايري الأمن وال�شالمة يف مواقع 
واللتزام  كافة  والإن�شاءات  العمل 
الواجب  واملتطلبات  بال�شراطات 
اإتباعها يف نقل املخلفات وترحيلها 
،وجعل مدينة اأبوظبي و�شواحيها 

بلدية  بــهــا يف  املــعــمــول  لــلــ�ــشــروط 
القانون،  وبح�شب  اأبوظبي  مدينة 
ـــتـــزام  الل �ــــشــــرورة  اإىل  واأ�ـــــشـــــارت 
مبتطلبات البناء �شواء يف املوقع اأو 
فيما يخ�ض اأعمال ترحيل النفايات 
البناء  باأعمال  اخلا�شة  واملخلفات 
ال�شحة  ونظم  ب�شروط  واللــتــزام 
وال�شالمة واملحافظة على البيئة.

اأبوظبي  مـــديـــنـــة  بـــلـــديـــة  ودعــــــت 

اأفراد املجتمع.    واأو�شحت البلدية 
هذه  مــثــل  بتنفيذ  م�شتمرة  اأنــهــا 
مبراقبة  ــتــمــرار  وال�ــش احلـــمـــالت 
اأي جتاوزات  مواقع البناء و�شبط 
الإ�شرار  �شاأنها  مــن  خمالفات  اأو 
بال�شالح العام، لفتة اإىل ال�شتناد 
بذلك لقانون تنظيم اأعمال البناء 
ولوائحه   1983 لـــعـــام   4 رقــــم 

التنفيذية. 

•• نيويورك-وام:

املتحدة  الــعــربــيــة  الإمــــــارات  دعـــت 
املجتمع الدويل اإىل تعزيز م�شاركة 
ال�شالم  خــطــط  �ــشــمــيــم  يف  املــــــراأة 
والأمــن الدوليني، جمددة يف هذا 
موا�شلة  على  عزمها  اخل�شو�ض 
النزاعات  مــنــع  جمــــال  يف  دورهـــــا 
م�شاركة  اإطـــار  يف  ال�شالم  وتعزيز 
القيادة  جـــوانـــب  جــمــيــع  يف  املـــــراأة 

ومراكز �شنع القرار.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل بـــيـــان الـــدولـــة 
را�شد  �شعود  ال�شيد  به  اأدىل  الــذي 
الدائم  الـــوفـــد  عــ�ــشــو  املــــزروعــــي، 
اأم�ض  املتحدة  الأمم  لــدى  للدولة 
الأول، اأمام املناق�شة املفتوحة التي 
عقدها جمل�ض الأمن الدويل حول 

املراأة وال�شالم والأمن.
دعم  بتجديد  البيان  اأ�شتهل  وقــد 
دولة الإمارات للنداء الذي اأطلقته 
الأمم  لهيئة  الــتــنــفــيــذيــة  املـــديـــرة 
فومزيلي  ال�شيدة  للمراأة،  املتحدة 
مــيــالمــبــو - نــغــوكــا والـــداعـــي اإىل 
م�شاعفة اجلهود املبذولة لتحقيق 
املـــ�ـــشـــاواة بـــني اجلــنــ�ــشــني ومتكني 
معلنا  املـــتـــحـــدة،  الأمم  يف  املـــــــراأة 

الـــتـــزام الـــدولـــة بــبــنــاء اإطــــار عمل 
الكامل  التنفيذ  اإىل  يــهــدف  قــوي 
والـــفـــعـــال جلـــــدول اأعــــمــــال املـــــراأة 
وال�شالم والأمن مبا يكفل جدول 

اأعمال التنمية لعام 2030.
ــتــعــر�ــض مـــوقـــف الـــدولـــة  كــمــا ا�ــش
الـــداعـــم لــلــخــطــوات الــهــامــة التي 
يف  مبــا   2015 عــام  منذ  حتققت 
للقرار  الأمـــن  جمل�ض  تبنى  ذلــك 
على  عـــامـــان  مـــر  الــــذي   1325
ال�شنوية  بـــالـــذكـــرى  الحـــتـــفـــال 
واأي�شا  لعتماده،  ع�شر  اخلام�شة 
 2242 لـــلـــقـــرار  املــجــلــ�ــض  تــبــنــي 
الذي �شاركت الإمــارات يف رعايته، 
وكذلك اإن�شاء جمل�ض الأمن فريق 
املعني  الـــر�ـــشـــمـــي  غــــري  اخلـــــــرباء 
والقا�شي  والأمــن  وال�شالم  باملراأة 
بتعميم املنظور اجلن�شاين يف بنود 
بالأو�شاع  املتعلقة  اأعماله  جــدول 
يف بــلــدان حمـــددة، واأيــ�ــشــا اإطالق 
تعني  وطنية  ات�شال  نقاط  �شبكة 
الأعمال  جـــدول  وتنفيذ  بتن�شيق 
على امل�شتوى الوطني، حيث تعترب 
اأع�شائها  اأحـــــد  الإمــــــــارات  دولـــــة 

املوؤ�ش�شني.
هـــذه  كـــــل  رغــــــم  اأنــــــــه  اإىل  ونــــــــوه 

جدول  تــنــفــيــذ  اأن  اإل  اخلـــطـــوات 
اأعــمــال املـــراأة والــ�ــشــالم والأمـــن ل 
التحديات  يواجه جملة من  يــزال 
من  بـــدءا  املت�شابكة،  والــتــهــديــدات 
ت�شاعد الإرهاب والتطرف العنيف 
الن�شاء  ا�ــشــتــهــداف  اإىل  وو�ـــشـــول 
ال�شراع  مـــنـــاطـــق  يف  والـــفـــتـــيـــات 

واإطالة اأمد اأزمة الالجئني.
الكاملة  املــ�ــشــاركــة  اأن  اإىل  ولــفــت 
واجلادة للمراأة يف جهود النهو�ض 

ا�شتجابتها الدولية.
دولة  �شراكة  اأي�شا  البيان  واعترب 
املتحدة  الأمم  هيئة  مع  الإمـــارات 
العنا�شر  اأحـــــد  مبــثــابــة  لـــلـــمـــراأة، 
الأ�شا�شية يف ا�شراتيجيتها لتنفيذ 
وال�شالم  املــــــــراأة  اأعــــمــــال  جــــــدول 
الدولة  اأن  اإىل  مــ�ــشــريا  والأمــــــن، 
الهيئة  هــذه  اإنــ�ــشــاء  منذ  حر�شت 
عــلــى تــقــدمي كــافــة اأ�ــشــكــال الدعم 
تعهدها  ذلــك  لــهــا، مبــا يف  الكامل 

بــاملــجــتــمــع تـــعـــتـــرب اأحـــــــد املــــبــــادئ 
عليها  بــنــيــت  الـــتـــي  الــتــاأ�ــشــيــ�ــشــيــة 
الرئي�شي  والدافع  الإمــارات،  دولة 
يكون  اأن  عــلــى  الــــدولــــة  حلـــر�ـــض 
متـــكـــني املـــــــــراأة وحـــمـــايـــتـــهـــا اأحــــد 
العنا�شر الرئي�شية ل�شراتيجيتها 
اخلارجية،  بــاملــ�ــشــاعــدات  اخلــا�ــشــة 
بحيث يكون احرام حقوق الن�شاء 
ـــا�ـــض جلميع  والـــفـــتـــيـــات هـــو الأ�ـــش
اجلـــهـــود الــتــي تــقــوم بــهــا يف اإطـــار 

مليزانية  م�شاهمة  بتقدمي  موؤخرا 
15 مليون دولر  اأن�شطتها بقيمة 
على مدى الأعوام الثالث املقبلة.

وقال نتيجة لهذه ال�شراكة القوية، 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بقيادة 
الن�شائي  الحتــــاد  رئي�شة  مــبــارك 
ملوؤ�ش�شة  الأعـــلـــى  الــرئــيــ�ــشــة  الــعــام 
املجل�ض  رئي�شة  الأ�ــشــريــة  التنمية 
الأعلى لالأمومة والطفولة قامت 
املتحدة  الأمم  وهـــيـــئـــة  الــــدولــــة 
يف  ات�شال  مكتب  بتد�شني  للمراأة 
والذي   ،2016 عـــام  يف  اأبــوظــبــي 
تعزيز  يف  يــ�ــشــهــم  اأن  �ـــشـــاأنـــه  مـــن 
الــتــعــاون يف جمـــالت املــ�ــشــاواة بني 
اجلن�شني ومتكني الن�شاء والفتيات 
بــاعــتــبــارهــا عــنــا�ــشــر اأ�ــشــا�ــشــيــة يف 
تنفيذ جدول اأعمال املراأة وال�شالم 

والأمن يف املنطقة.
واأقر البيان ب�شرورة وجود قاعدة 
�شيا�شات  تــبــنــي  يف  ت�شهم  اأبـــحـــاث 
لتفعيل  فعالة  بيانات  على  مبنية 
وال�شالم،  املـــــــراأة  اأعــــمــــال  جـــــدول 
ت�شهم يف هذه  الــدولــة  بــاأن  كا�شفا 
للربنامج  دعــمــهــا  عـــرب  الـــقـــاعـــدة 
الــعــاملــي لــلــمــراأة والــ�ــشــالم والأمـــن 
متكني  بهدف  املـــراأة  لهيئة  التابع 

املــجــتــمــعــات وتــعــزيــز قــدرتــهــا على 
ـــاء الـــ�ـــشـــراعـــات عن  الــ�ــشــمــود اأثـــن
التي  الوقاية  جهود  تعزيز  طريق 
ومتكنها  املـــــــراأة  مــ�ــشــاركــة  تــيــ�ــشــر 
مــن الــقــيــام بـــدور قــيــادي وحتمي 
حــــقــــوقــــهــــا. واأو�ـــــــشـــــــح بــــــــاأن هــــذا 
الربنامج ي�شهم يف تعزيز الأبحاث 
اجلن�شاين  لــلــمــنــظــور  املـــراعـــيـــة 
الك�شف  بــهــدف  الــبــيــانــات  وجــمــع 
اآثار  ومعرفة  التطرف  دوافــع  عن 
الإرهـــاب  مكافحة  ا�شراتيجيات 
واملنظمات  املـــــــــراأة  حــــقــــوق  عـــلـــى 
�شعود  ال�شيد  واأخــتــتــم  الن�شائية. 
را�شد املزروعي البيان موؤكدا على 
دعم دولة الإمارات لفريق اخلرباء 
والعنف  الــقــانــون  بــ�ــشــيــادة  املــعــنــي 
اجلــنــ�ــشــي يف حــــالت الـــنـــزاع ، كما 
قدرة  تعزيز  اإىل  ال�شياق  بهذا  دعا 
ب�شاأن  املــ�ــشــاءلــة  عــلــى  احلــكــومــات 
العنف اجلن�شي املت�شل بالنزاعات، 
وذلــــك عـــرب و�ــشــع وتــنــفــيــذ خطة 
اآليات  واإنـــ�ـــشـــاء  لــلــمــواجــهــة  عــمــل 
التي  كتلك  وال�شتجابة  للوقاية 
مت تنفيذها يف ال�شومال واعتمدت 
كعن�شر  املـــ�ـــشـــاءلـــة  مــــبــــداأ  عـــلـــى 

حموري.
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اأخبـار الإمـارات
�شلطان بن خليفة يقدم واجب العزاء 

لأ�شرة ال�شهيد الكعبي
•• الفجرية-وام:

الدولة  رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار  نهيان  اآل  خليفة  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  �شمو  قــدم 
واجب العزاء يف �شهيد الوطن �شعيد مطر الكعبي الذي انتقل اإىل جوار ربه خالل اأدائه واجبه 
اململكة  الــذي تقوده  العربي  التحالف  الأمــل« �شمن  واإعــادة  الوطني يف عمليتي »عا�شفة احلــزم 
العربية ال�شعودية للوقوف مع ال�شرعية يف اليمن. واأعرب �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
اآل نهيان، خالل زيارته جمل�ض العزاء �شباح ام�ض يف منطقه القرية باإمارة الفجرية، عن خال�ض 
تعازيه و�شادق موا�شاته لذوي ال�شهيد واأ�شرته، �شائال اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته، 
واأن ينزله منازل ال�شديقني وال�شهداء الأبــرار، واأن ي�شكنه ف�شيح جناته، واأن يلهم ذويه ال�شرب 

وال�شلوان

بهدف تو�سيع قاعدة امل�ساركة يف دورتها احلالية

»خليفة الرتبوية« تنظم جمموعة من الور�س التطبيقية يف جامعة ال�شارقة
اأمل العفيفي: الأمانة العامة للجائزة اأطلقت برناجمًا تعريفيًا لتحفيز امليدان الرتبوي على امل�ساركة

الإمارات تطلق اأول دليل ملواءمة ال�شيا�شات احلكومية لتحقيق �شعادة املجتمع

»بلدية الظفرة« تتربع ب� 45 طنا من التمور ل�«خليفة الإن�شانية« و«الهالل الأحمر« 

•• اأبوظبي : رم�سان عطا 

العمل  ور�ــض  من  عــدداً  الربوية  خليفة  جلائزة  العامة  الأمــانــة  نظمت 
املجالت  حـــول  والـــربـــوي  التعليمي  املــيــدان  يف  للعاملني  التبطيقية 
وذلك   ،2018/2017 ع�شرة  احلادية  لدورتها  اجلائزة  يف  املطروحة 

مبقر جامعة ال�شارقة باملدينة اجلامعية. 
و�شارك يف تقدمي هذه الور�ض عدد من املخت�شني يف املجالت املطروحة 
للدورة احلالية، وا�شارت اأمل العفيفي الأمني العام للجائزة اإىل اأن هذه 
للربنامج  ا�شتكماًل  تــاأتــي  ال�شارقة  بجامعة  الــيــوم  عقدت  التي  الــور�ــض 
لتو�شيع  املا�شي  �شبتمرب  من  اعتباراً  اجلــائــزة  اطلقته  الــذي  التعريفي 
ت�شمل  والتي  املطروحة  املجالت  يف  الربوي  امليدان  يف  التوعية  قاعدة 
التعليم العام فئة املعلم املبدع، وفئة املعلم الواعد، وفئة الأداء التعليمي 
و  املوؤ�ش�شات  العاملني وفئة  الهمم فئة  اأ�شحاب  الإعاقة  املوؤ�ش�شي، وذوي 

املراكز ، والتعليم وخدمة املجتمع فئة املوؤ�ش�شات ، وفئة الأ�شرة الإماراتية 
ال�شخ�شية  الــعــربــي جمـــالت  الــوطــن  الــدولــة  وعــلــى م�شتوى  املــتــمــيــزة، 
العايل  والتعليم   ، املبدع  املعلم  فئة  العام  والتعليم  العتبارية،  الربوية 
الأ�ــشــتــاذ اجلامعي  الــتــدريــ�ــض، وفــئــة  املتميز يف  الأ�ــشــتــاذ اجلــامــعــي  فــئــة 
املتميز يف البحث العلمي ، والإبداع يف تدري�ض اللغة العربية فئة الأ�شتاذ 
اجلامعي، وفئة املعلم، والبحوث الربوية فئة البحوث الربوية العامة، 
فئة الــبــحــوث الــربــويــة الإجــرائــيــة، والــبــحــوث اخلــا�ــشــة بــدرا�ــشــات اأدب 
وامل�شروعات  تربوية،  اإبــداعــات  فئة  للطفل  الــربــوي  والتاأليف  الطفل، 
والربامج التعليمية املبتكرة فئة املوؤ�ش�شات، وفئة الأفراد، وفئة الطالب 
وت�شمن الربنامج ور�شة تطبيقية يف جمال التعليم العام فئة املعلم املبدع 
ـ الواعد حتدث فيها كل من الدكتور مزيد الن�شراوي، واأ�شماء عبدالعزيز 
الزعابي، وعماد حمدي حممود الفائزين يف هذا املجال، وقدموا جميعاً 
وال�شروط  واملعايري  املجال  لهذا  الر�شح  اآلية  حــول  اإر�ــشــادات  للح�شور 

الواجب على املعلم الذي يرغب يف الر�شح ا�شتيفاءها، ويف ور�شة جمال 
التعليم العام فئة الأداء التعليمي املوؤ�ش�شي حتدث كل من زمزم النجار، 
اآلــيــة الر�شح،  واأحــمــد الب�شتكي عــن هــذا املــجــال والــ�ــشــروط التي حتــدد 
وكذلك عن جتربة مدار�ض الإمارات الوطنية يف الفوز بهذا املجال خالل 

الدورة املا�شية. 
احمد  الدكتور  املحكم  حتدث  املجتمع  وخدمة  العام  التعليم  جمال  ويف 
واملعايري  املجتمع  وخــدمــة  التعليم  ملــجــال  الــر�ــشــح  اآلــيــة  عــن  العمو�ض 
اأبوظبي ممثلة  ل�شرطة  العامة  القيادة  اإىل جتربة  بالإ�شافة  وال�شروط 
يف اإدارة الطوارىء وال�شالمة بالفوز يف هذا املجال خالل الدورة املا�شية، 
الــهــمــم« حتــدثــت الــدكــتــورة �شمية  ويف جمـــال ذوي الإعـــاقـــة »اأ�ــشــحــاب 
ال�شمايلة، والفائزة موزة �شيف خمي�ض عن املعايري املحددة للر�شح لهذا 
جمال  حول  تطبيقية  ور�شة  احلو�شني  نعيمة  الدكتورة  وقدمت  املجال، 
التعليم العايل، كما قدم الدكتور عبداهلل املنيزل ور�شة يف جمال البحوث 

الربوية والدكتور غامن الب�شطامي ور�شة حول جمال التاأليف الربوي 
املــ�ــشــاريــع والربامج  الــفــعــالــيــات ور�ــشــة يف جمـــال  لــلــطــفــل.  كــمــا ت�شمن 
العلي  القطريي، ومنى  الدكتور حممود  املبتكرة حتدث فيها  التعليمية 
برنامج  م�شروعها  عن  املجال  هذا  يف  ال�شوامخ  مدر�شة  فوز  جتربة  عن 

النقاط لرعاية املوهوبات.
كما حتدث الفائز �شيخ حممد حمادي يف ور�شة جمال الإبداع يف تدري�ض 
اللغة العربية عن معايري الإبداع يف تدري�ض اللغة العربية واآليات الر�شح 

لهذا املجال. 
والفائزين  املحا�شرين  مــن  املتحدثني  بــني  حـــوار  دار  الــور�ــض  وخـــالل 
لتخ�ش�شاتهم  وفقاً  الــور�ــض  هــذه  على  تــوزعــوا  الذين  احل�شور  وكذلك 

واملجالت املطروحة يف كل ور�شة منها. 
ويف ختام الور�شة اأهدت اأمل العفيفي درع اجلائزة لع�شائر جوالة جامعة 

ال�شارقة تقديراً جلهودهم تنظيم ور�ض عمل جائزة خليفة الربوية.  

•• دبي-وام:

اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة وجودة احلياة 
مدير عام مكتب رئا�شة جمل�ض الوزراء، اأن دليل مواءمة ال�شيا�شات احلكومية 
لتحقيق �شعادة املجتمع الذي طوره الربنامج الوطني لل�شعادة والإيجابية، 
اأداة من نوعها عاملياً لإعــداد ومراجعة ال�شيا�شات احلكومية من  اأول  ميثل 
حول  للحكومات  مرجعية  وي�شكل  وعلمي،  عملي  ب�شكل  ال�شعادة  منظور 

العامل، ما يوؤكد ريادة دولة الإمارات يف جمال ال�شعادة.
ويرتكز دليل مواءمة ال�شيا�شات احلكومية لتحقيق �شعادة املجتمع على علم 
ال�شيا�شات  يف  ت�شمينها  واآلــيــات  قيا�شها  وطريقة  اأنواعها  وي�شرح  ال�شعادة 
ال�شيا�شات  اأثـــر  قــيــا�ــض  عــلــى  يــركــز  كــمــا  وامل�شتقبلية،  احلــالــيــة  احلــكــومــيــة 
مقومات  يربط  الــذي  الدليل  اإن  معاليها  وقالت  ال�شعادة.  على  احلكومية 
ياأتي �شمن جهود الربنامج الوطني  البيئية  ال�شخ�شية باملقومات  ال�شعادة 
لل�شعادة والإيجابية ودوره يف متكني ودعم اجلهات احلكومية وبناء قدراتها، 
ومواءمة  تطوير  يف  ا�شتخدامها  للجهات  ميكن  عملية  اأدوات  توفري  عرب 

ال�شيا�شات احلكومية احلالية اأو اجلديدة يف كافة القطاعات.
ودعت معايل عهود بنت خلفان الرومي اجلهات احلكومية اإىل ال�شتفادة من 
الأدوات والآليات التي يقدمها دليل مواءمة ال�شيا�شات احلكومية وتوظيفها 
وخططها  �شيا�شاتها  كــافــة  يف  الــ�ــشــعــادة  منظور  ت�شمني  يف  وا�شتخدامها 
يف  امل�شتهدفة.  الفئات  على  تطبيقها  عن  الناجت  الأثــر  وقيا�ض  وبراجمها، 

عمل  ور�ــشــة  والإيــجــابــيــة  لل�شعادة  الــوطــنــي  الــربنــامــج  نظم  مت�شل،  �شياق 
ال�شيا�شات يف اجلهات احلكومية  100 من املخت�شني بو�شع  بح�شور نحو 

الحتادية، للتعريف بالدليل وحماوره و�شبل تطبيقه.
اأ�شتاذ  دولن  بــول  الربوفي�شور  خاللها  قــدم  نــدوة  كذلك  الور�شة  و�شملت 
العلوم ال�شلوكية يف كلية لندن لالقت�شاد حما�شرة تناول فيها كيفية و�شع 
خاللها  مــن  بــنّي  اأمثلة  وا�شتعر�ض  احلكومية،  ال�شيا�شة  قلب  يف  ال�شعادة 
الذي  والــدور  ال�شعادة،  املجتمعات على م�شتويات  ال�شلوكيات يف  اآثــار تغيري 
ميكن اأن تقوم به احلكومات يف هذا املجال. ويهدف دليل مواءمة ال�شيا�شات 
على  الركيز  تر�شيخ  يف  امل�شاعدة  اإىل  املجتمع  �شعادة  لتحقيق  احلكومية 
وخططها  �شيا�شاتها  مواءمة  يف  اجلهات  وم�شاندة  ودعــم  ال�شعادة،  منظور 
عند  للتطبيق  قابلة  واأدوات  مفاهيم  تطوير  عرب  املجتمع،  �شعادة  لتحقيق 
التي يت�شمنها يف  املنهجيات  اإعــداد �شيا�شات جديدة، وميكن ال�شتفادة من 
تنقيح ال�شيا�شات احلالية، واإثراء عمليات �شنع القرار يف اجلهات احلكومية، 
مفهوم  تقدمي  عرب  ال�شيا�شات،  لو�شع  القائمة  الإجــــراءات  يرفد  اأنــه  كما 

منهجي وعملي لل�شعادة.
ويقدم “دليل مواءمة ال�شيا�شات احلكومية لتحقيق �شعادة املجتمع” �شرحاً 
مف�شاًل لعلم ال�شعادة واأدوات قيا�شها، ويركز على ت�شمني ال�شعادة يف كافة 
اأداة  وميثل  والتطبيق،  والتقييم  الإعـــداد  وهــي:  ال�شيا�شات،  و�شع  مراحل 

فعالة ملواءمة ال�شيا�شات يف دولة الإمارات.
املجتمع  �شعادة  قيا�ض  اآلــيــات  فهم  مــن  ال�شيا�شات  وا�شعي  الدليل  وميكن 

ال�شيا�شات، وي�شرح بالتف�شيل الأوجه املختلفة  البيانات لتوجيه  وا�شتخدام 
لتقييم  قيا�شها ومتابعتها من قبل اجلهات احلكومية  التي ميكن  لل�شعادة 
و”ال�شعادة  التقييمية”  “ال�شعادة  وهـــي  تــعــزيــزهــا،  يف  الــ�ــشــيــا�ــشــات  جنـــاح 
مبجالت  املرتبطة  ال�شعادة  اإىل  اإ�شافة  املعنوية”،  و”ال�شعادة  ال�شعورية” 
ال�شيا�شات احلكومية مثل القت�شاد والتعليم وال�شحة واملجتمع واخلدمات 
احلكومية والبيئة والبنية التحتية. ومتثل مرحلة اإعداد ال�شيا�شات خطوًة 
لرفع  املبادرات  اإعــداد حزمة من  وتت�شمن  ال�شعادة  بعلم  ت�شر�شد  رئي�شية 
م�شتويات ال�شعادة وحت�شني جودة احلياة، من خالل حتليل املو�شوع وفهم 
العوامل التي حتقق �شعادة املجتمع، لتحديد التحديات وجمالت التطوير، 
يف  اأكرث جناحاً  ال�شيا�شات  التي قد جتعل  املحتملة  التغيريات  والتفكري يف 
املرحلة  هــذه  يف  ال�شيا�شات  وا�شعو  ويــاأخــذ  ال�شعادة.   مب�شتويات  الرتــقــاء 
بعني العتبار الآثار املتوقعة لتطبيق ال�شيا�شة على حياة النا�ض، والو�شائل 
مبادرات  تطوير  واإمكانية  حمتملة،  �شلبية  اآثــار  اأي  حدة  بتخفيف  الكفيلة 

اإ�شافية تركز على تعزيز ال�شعادة �شمن ال�شيا�شة التي يجري اإعدادها. 
اأما مرحلة التقييم فتت�شمن تقييماً مف�شاًل لالأثر املتوقع ملقرح ال�شيا�شة 
اأداة نوعية  با�شتخدام “اأداة تقييم اأثر ال�شيا�شات على �شعادة املجتمع”، وهي 
�شعادة  على  ال�شيا�شة  اأثـــر  ملــدى  تقييماً  وت�شمل  ال�شعادة  علم  اإىل  ت�شتند 
املتوقع ل�شتمرار هذا  ال�شعادة، واملدى  ال�شيا�شة من منظور  املجتمع نطاق 
 6 من  الأداة  وتتكون  ال�شعادة.  منظور  من  لل�شيا�شة  الزمني  املــدى  الأثــر 
واملجتمع،  والثقافة  والتعليم،  وال�شحة،  القت�شاد،  هــي:  للتقييم،  حمــاور 

واخلدمات احلكومية واحلوكمة، والبيئة والبنية التحتية، وتنظر يف كيفية 
من  التاأكد  بهدف  وذلــك  ال�شعادة،  منظور  من  منها  كل  يف  ال�شيا�شة  تاأثري 
و�شع  عملية  قلب  يف  ال�شعادة  واإدراج  �شاملة  بطريقة  بال�شيا�شات  التفكري 
لكيفية  �شرح  على  املرحلة  هذه  ت�شتمل  كما  التقييم.  مرحلة  يف  ال�شيا�شات 
حيث  مــن  ال�شيا�شة  جـــدوى  “حتليل  يف  ال�شعادة  مقايي�ض  مــن  ال�ــشــتــفــادة 
يف  ت�شاعدان  اإ�شافيتان  اأداتان  وهما  التكلفة” و”حتليل التكلفة-الفائدة”، 
النتقاء بني خيارات ال�شيا�شات التي �شتحقق اأكرب قدر من ال�شعادة وجودة 

احلياة وفقاً للميزانية املحددة.
ويتطرق الدليل اإىل طرق تطبيق ال�شيا�شات وو�شع اآليات منا�شبة للمتابعة 
واملراجعة، ويركز على املتابعة الدورية للنتائج التي حتققها ال�شيا�شة واإجراء 

التح�شينات املطلوبة عليها بال�شتفادة من نتائج التطبيق.
توافق  املبادرات، ومقارنة  البدء بطرح  ال�شيا�شات  وتت�شمن مرحلة تطبيق 
الفئات  �ــشــعــادة  على  املــتــوقــع  واأثــرهــا  ال�شيا�شات  تقييم  مرحلة  خمــرجــات 
امل�شتهدفة مع نتائج التطبيق الفعلي من خالل درا�شات جتريبية حمدودة 
اإىل  النطاق، ومن ثم يتم تو�شيع دائرة التطبيق بناء على نتائجها و�شول 

التطبيق الكامل، الذي تتم متابعته ومراجعته ب�شكل دوري.
توافق  مــدى  تقييم  على  واملــراجــعــة  املتابعة  مرحلة  خــالل  الركيز  ويــتــم 
الأداء الفعلي مع الأداء املتوقع من حيث نتائج ال�شعادة وغريها من النتائج 
املخطط لها، وتقييم مدى واأثر اأي نتائج �شلبية غري مق�شودة على �شعادة 

فئات املجتمع.

•• اأبوظبي-وام:

الإن�شانية وهيئة الهالل  اآل نهيان لالأعمال  تلقت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
الأحمر من بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع �شركة الفوعة 45 طناً من 

التمور لتوزيعها من خالل م�شاريع املوؤ�ش�شة داخل وخارج الدولة.
نهيان  اآل  زايد  بن  ا�شراتيجية موؤ�ش�شة خليفة  تنفيذ  اإطــار  وياأتي ذلك يف 
لالأعمال الإن�شانية وحتقيق اأهدافها والتزاماً من املوؤ�ش�شة بامل�شاهمة الفاعلة 
يف تفعيل وتنفيذ مبادرة عام اخلري التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« داخل وخارج الدولة.
وقام �شعادة املهند�ض عتيق خمي�ض حمد املزروعي مدير عام بلدية منطقة 
الظفرة بالإنابة بت�شليم التمور اإىل �شعادة حممد حاجي اخلوري مدير عام 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�شانية و�شعادة را�شد مبارك 
املن�شوري نائب المني العام للهالل الحمر لل�شوؤون املحلية، بح�شور م�شلم 

عبيد العامري الرئي�ض التنفيذي ل�شركة الفوعة وحممد غامن املن�شوري 
نائب الرئي�ض التنفيذي ل�شركة الفوعة.

وقـــال �ــشــعــادة حمــمــد حــاجــي اخلــــوري ان هـــذه املـــبـــادرة مــن بــلــديــة منطقة 
خالل  مــن  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  املــبــادرات  مــن  عــدد  �شمن  تــاأتــي  الظفرة 
حر�شها على ال�شراكة والتعاون مع املوؤ�ش�شات احلكومية وموؤ�ش�شات القطاع 
اخلا�ض مل�شاندة اجلهود التي تبذلها لتعزيز الرعاية الجتماعية وتكري�ض 
قيم العطاء كجزء من املنظومة اليومية للمجتمع الإماراتي وتعزيز ثقافة 

اخلري والعطاء التي متيزت بها دولتنا الغالية.
املوؤ�ش�شات الوطنية  واأ�شاف اخلوري ان هذا العمل الإن�شاين اجلماعي بني 
ميثل ترجمة حقيقة لتوجيهات قيادتنا الر�شيدة نحو تعزيز الوجه الإن�شاين 

امل�شرق لدولتنا الغالية.
وموؤ�ش�شات  احلكومية  اجلــهــات  مــع  م�شتقباًل  التعاون  تعزيز  اأهمية  واأكـــد 
القطاع اخلا�ض لتن�شيق اجلهود امل�شركة خا�شة التي تعنى مبد يد العون 

رمزا  و�ــشــويــاً  مــعــاً  لنكون  الــدولــة  وخـــارج  داخـــل  واملحتاجني  للم�شتفيدين 
العطاء  خريطة  على  وم�شيئة  بـــارزة  وعــالمــة  حملياً  والــتــعــاون  للتكاتف 

الإن�شاين خارجياً.
التعاون  لــهــذا  نتيجة  انــه  املن�شوري  مــبــارك  را�ــشــد  �شعادة  قــال  جانبه  مــن 
الوطنية نعك�ض احلر�ض على  الذي نحر�ض عليه مع موؤ�ش�شاتنا  الإن�شاين 
دولتنا  با�شم  اأ�شبح مقروناً  الــذي  العطاء  املزيد من  وبــذل  توحيد جهودنا 

احلبيبة.
واأ�شاف اأن هذه الكمية من التمور �شيتم توزيعها على املحتاجني من خالل 
اأكرب عدد من  واإي�شالها اىل  الدولة  داخل وخــارج  الأحمر  الهالل  م�شاريع 

امل�شتفيدين.
اإىل  تهدف  املــبــادرة  اإن  املــزروعــي  حمد  خمي�ض  عتيق  املهند�ض  �شعادة  وقــال 
خالل  من  املنطقة  مــوارد  من  وال�شتفادة  وتعميمه،  اخلــري  ثقافة  تكري�ض 
جمع التمور التي تزخر بها منطقة الظفرة وتخ�شي�ض كميات للتربع بها 

على املحتاجني داخل وخارج الدولة.
 45 بلغت  الظفرة  التي تربعت بها بلدية منطقة  التمور  اأن كمية  واأو�شح 
والزهري،  والــولــو  والنغال  والــدبــا�ــض واخلنيزي  اأنـــواع اخلــال�ــض  طــن مــن 
احلكومية  الدوائر  مع  وتعاونها  الظفرة  بلدية منطقة  اإىل حر�ض  م�شرياً 
و�شركات القطاع اخلا�ض ملا فيه الفائدة للجميع وخدمة الوطن. من جهته 
قال �شعادة م�شلم عبيد العامري ان هذا العمل الإن�شاين اجلماعي ي�شعدنا 
وميثل منوذجا للتعاون املثمر والناجح بني القطاعني الإن�شاين والقت�شادي 

يف الدولة.
واأ�شاف ان الفوعة للتمور التي تعد من كربيات ال�شركات العاملة يف جمال 
لال�شتهالك  ال�شاحلة  التمور  فــرز  عملية  يف  �شاهمت  عاملياً  التمور  اإنــتــاج 
والتاأكد من �شالمتها وحالتها ال�شتهالكية بعد اإخ�شاعها لعمليات التنظيف 
والكنز والتخزين وجتهيزها وت�شليمها اىل بلدية منطقة الظفرة ومن ثم 

مت ت�شليمها اىل موؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية والهالل الأحمر الإماراتي.
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اأخبـار الإمـارات
دائرة النقل تبحث تعزيز التعاون مع مدينة اأ�شتانة 

•• اأبوظبي-وام:

بحث �شعادة خليفة حممد املزروعي وكيل دائرة النقل خالل ا�شتقباله 
يف مقر الدائرة باأبوظبي ام�ض �شعادة اأ�شيت اإ�شيكي�شيف عمدة مدينة 
اأ�شتانة والوفد املرافق الذي يزور الدولة حاليا تعزيز اأوا�شر التعاون 
امل�شرك وتبادل اخلربات . فقد تعرف الوفد الزائر يرافقه �شعادة 
خريات لما �شريف، �شفري جمهورية كازاخ�شتان لدى الدولة على 
النقل واملوا�شالت يف  النقل يف تطوير قطاع  م�شرية وجتربة دائرة 
هذا  يف  امل�شرك  التعاون  اأوجــه  اجلانبان  بحث  كما  اأبوظبي،  اإمــارة 
املجال و تبادل اخلربات وكيفية ال�شتفادة من التجارب امل�شركة يف 
جمالت النقل والبنية التحتية املرتبطة بها و�شبل دعمها وتعزيزها 
املجتمع يف هذا  لأفــراد  املقدمة  الرتقاء بجودة اخلدمات  اأجــل  من 

القطاع. ويف ال�شياق ذاته، �شهد اللقاء عر�شا مف�شال قدمته دائرة 
قطاع  على  والرقابية  والتنظيمية  الت�شريعية  مهامها  عــن  النقل 
النقل، فيما تعرف الوفد الزائر اإىل اخلطة ال�شاملة للنقل الربي يف 
اإمارة اأبوظبي وامل�شروعات التطويرية �شمن هذه اخلطة، والهادفة 
الإمارة،  يف  وم�شتدامة  ومتطورة  متكاملة  نقل  منظومة  اإر�شاء  اإىل 
تدعم التنمية القت�شادية املحلية وتلبي متطلبات التو�شع العمراين 
والنمو ال�شكاين، وتعزز جهود القيادة احلكيمة جلعل اإمارة اأبوظبي 
واحدة من اأف�شل الأماكن يف العامل للعي�ض والعمل والزيارة. و اأكد 
اجلانبان اأن هذه الزيارة من �شاأنها اأن ت�شاهم ب�شكل فعال يف تر�شيخ 
و�شبكة  النقل  مبنظومة  يتعلق  فيما  اجلانبني  بني  التعاون  اآلــيــات 
الطرق وال�شتفادة من التجارب واخلربات امل�شركة يف قطاع النقل 

واإجراء املقارنات املعيارية مع اأف�شل املمار�شات الدولية .

اإعفاء مواطني الدولة من تاأ�شرية فانواتو 
•• ابوظبي-وام:

دولة  مواطني  باإمكان  اأ�شبح  انه  الــدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
م�شبقة  تاأ�شرية  اإىل  احلاجة  دون  فانواتو  جمهورية  اإىل  ال�شفر  الإمـــارات 
اعتباراً من تاريخ 21 اأكتوبر اجلاري مع اإمكانية البقاء ملدة اأق�شاها 90 

يوماً يف كل زيارة.
واأو�شح �شعادة اأحمد الهام الظاهري الوكيل امل�شاعد لل�شوؤون القن�شلية يف 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل اأن مواطني الدولة حملة جوازات ال�شفر 
فانواتو  اأرا�ــشــي  دخــول  ميكنهم  والعادية  واملهمة  واخلا�شة  الدبلوما�شية 
كل  يف  يــومــاً   90 اأق�شاها  ملــدة  البقاء  اإمكانية  مــع  م�شبقة  تــاأ�ــشــرية  بـــدون 
ُوقعت  التي  التاأ�شريات  التفاهم لالإعفاء من  بناًء على مذكرة  زيارة وذلك 

 2017 �شبتمرب   21 يف  وفانواتو  املتحدة  العربية  الإمـــارات  حكومة  بني 
الثاين  انعقادها  املتحدة يف  العامة لالأمم  على هام�ض اجتماعات اجلمعية 
وال�شبعني يف نيويورك. وقال �شعادته ان وزارة اخلارجية والتعاون الدويل 
تعزيز  اأجل  من  والقن�شلية  الدبلوما�شية  جهودها  يف  كبرياً  �شوطاً  قطعت 
مكانة الدولة على امل�شتوى العاملي، واأكد اأن التزامها بتوقيع مذكرات تفاهم 
ب�شاأن الإعفاء من التاأ�شريات ياأتي من حر�شها على تقدمي خدمات قن�شلية 
متميزة ملواطني الدولة لت�شهيل �شفرهم اإىل دول العامل من جهة وتوطيداً 
املجالت  يف  التعاون  تعزيز  خــالل  من  العامل  دول  مع  الثنائية  للعالقات 

ال�شياحية والقت�شادية وال�شتثمارية من جهة اأخرى.
ال�شفر الإماراتي  ليكون جواز  اأي�شاً  الــوزارة تعمل جاهدة  اأن  واأكد �شعادته 

�شمن اأقوى خم�ض جوازات عاملية تزامناً مع روؤية دولة الإمارات 2021.

م�شوؤولو �شحة �شرق املتو�شط ي�شيدون مببادرة حممد بن زايد ل�شتئ�شال �شلل الأطفال
••اإ�سالم اآباد-وام:

ــــوؤولــــني  ــــش ــــ� ـــــــاد عــــــــدد مــــــن امل اأ�ـــــــش
ال�شحة  وخـــــــــرباء  احلـــكـــومـــيـــني 
امل�شاركني يف الدورة الـ 64 للجنة 
العاملية  ال�شحة  ملنظمة  الإقليمية 
يف  عــقــدت  الــتــي   - املتو�شط  ل�شرق 
اآباد  اإ�شالم  الباك�شتانية  العا�شمة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مبــبــادرة   -
نــهــيــان ويل  اآل  زايـــــد  بـــن  حمــمــد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�شلحة ل�شتئ�شال مر�ض 

�شلل الأطفال يف العامل.
جاء خالل زيارتهم ملعر�ض ال�شور 
اأقيم  والــــــذي  بـــاملـــبـــادرة  اخلـــا�ـــض 
الـ64  الدورة  انعقاد  بالتزامن مع 
من  اأكـــرث  ح�شرها  والــتــي  للجنة 
ال�شحة  وخــرباء  قــادة  من   250
املنظمات  عــــن  ممـــثـــلـــون  بــيــنــهــم 
والدولية  والإقــلــيــمــيــة  الــوطــنــيــة 
العاملية  الــ�ــشــحــة  منظمة  واأمـــانـــة 
الـــتـــي تــ�ــشــم مــوظــفــني مـــن املقر 
ل�شرق  الإقليمي  واملكتب  الرئي�ض 

املتو�شط.
ويــهــدف املــعــر�ــض - الـــذي افتتحه 
مدير  اأدهــانــوم  تيدرو�ض  الدكتور 
العاملية  الـــ�ـــشـــحـــة  مــنــظــمــة  عـــــام 

له الأثر البالغ يف حتفيز ا�شتئ�شال 
مو�شحا  الأطـــفـــال..  �شلل  مــر�ــض 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مــبــادرة  اأن 
تكن  نهيان مل  اآل  زايــد  بن  حممد 
املايل وتوفري  فقط مبادرة للدعم 
الــلــقــاحــات بــل كــانــت عــرب برنامج 
املتاأثرين  لكل  للو�شول  متكامل 
بكيفية  الــــوعــــي  ونـــ�ـــشـــر  بـــاملـــر�ـــض 
للمناطق  والــو�ــشــول  ا�ــشــتــئــ�ــشــالــه 
ووجه  لها.  الو�شول  ي�شعب  التي 
الإمــــارات  لــدولــة  ال�شكر  عــ�ــشــريي 
اأعمالها اخلــرية لي�ض يف هذا  على 
املجالت  كل  ولكن يف  املجال فقط 

التي تدعم ال�شحة العامة.
مي�شيل  الــدكــتــور  اأكــد  ناحيته  مــن 
لربنامج  الإقليمي  املــديــر  ثريين 
منظمة  يف  الــ�ــشــحــيــة  الـــــطـــــوارئ 
املتو�شط  لــ�ــشــرق  الــعــاملــيــة  ال�شحة 
اليومية  املــ�ــشــرية  تــوثــيــق  اأهــمــيــة 

لفرق التطعيم وهي توؤدي عملها.
توثيق  الـــ�ـــشـــور  اأن  اإىل  مـــ�ـــشـــريا 
الإن�شانية  الــطــبــيــعــة  الـــعـــالقـــة 
النا�ض  مع  الأطفال  �شلل  حلمالت 
التي  النتيجة  وتعطينا  والأطــفــال 

ي�شلون اإليها.
احلملة  هــذه  بف�شل  اأنـــه  واأ�ــشــاف 
اأ�ــشــبــحــت حـــــالت الإ�ـــشـــابـــة بهذا 

ال�شعبة واخلطرة يف ظل تهديدات 
ميدانية  ومعا�شل  خطرية  اأمنية 

كبرية ومتعددة يتعر�شون لها.
الــــدكــــتــــور حـــ�ـــشـــني حممد  وقـــــــال 
الــرنــد وكــيــل وزارة  عــبــدالــرحــمــن 
املراكز  لــقــطــاع  املــ�ــشــاعــد  الــ�ــشــحــة 
وال�شحة  الــ�ــشــحــيــة  والــــعــــيــــادات 
ال�شمو  �شاحب  مــبــادرة  اإن  العامة 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
الأطفال  �شلل  مــر�ــض  ل�شتئ�شال 
اإنــ�ــشــانــيــة عــاملــيــة تهدف  يف الــعــامل 
املجتمع  �ــشــحــة  عــلــى  لــلــمــحــافــظــة 
العاملي وتوؤكد اأهمية جهود الدولة 
الأمن  لتحقيق  الر�شيدة  وقيادتها 
الــ�ــشــحــي الــعــاملــي مـــن خـــالل منع 
باك�شتان  مـــن  الـــفـــريو�ـــض  انــتــقــال 

واأفغان�شتان اإىل دول اأخرى.
�ــشــور مبادرة  مــعــر�ــض  اأن  واعــتــرب 
اخلـــري ميــثــل دلــيــل ور�ــشــالــة متيز 
وتخطيط  اإدارة  يف  الإمـــارات  اأبناء 
للجميع  ويثبت  التطعيم  حمالت 
مـــــــدى قــــدرتــــهــــم وجنــــاحــــهــــم يف 
امل�شتهدفني  لــالأطــفــال  الــو�ــشــول 
مـــــتـــــجـــــاوزيـــــن كــــــل الـــ�ـــشـــعـــوبـــات 
والعقبات وهذا هو ما عهدنا عليه 

اأبناء زايد.
واأ�ــــشــــاف » لــقــد كــــان مـــن دواعــــي 

بــــاجلــــهــــود اخلــــرية  لـــلـــتـــعـــريـــف   -
التنمية  لتحقيق  الإمـــارات  لدولة 
املــ�ــشــتــدامــة يف الـــعـــامل واملـــبـــادرات 
�شاحب  يقدمها  الــتــي  الإنــ�ــشــانــيــة 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان حلماية �شحة �شعوب العامل 
خــا�ــشــة الأطــــفــــال مـــن الأمـــرا�ـــض 
تداعياتها  من  ووقايتهم  والأوبئة 
وم�شتقبلهم  حياتهم  على  ال�شلبية 
بــــعــــيــــدا عـــــن خمـــــــــاوف الإعـــــاقـــــة 

والعجز.
خالل  مــن   - املــعــر�ــض  وا�شتعر�ض 
اإجنازات   - 300 �شورة  اأكــرث من 
املــــــبــــــادرة والـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 
ال�شتثنائية التي حققتها يف احلد 
الأطفال  �شلل  مــر�ــض  انت�شار  مــن 
العاملية  اجلهود  ودعــم  باك�شتان  يف 
ال�شوء  مــ�ــشــلــطــا  عــلــيــه  لــلــقــ�ــشــاء 
والكبرية  الــهــائــلــة  اجلـــهـــود  عــلــى 
جمال  يف  الــعــامــلــون  يبذلها  الــتــي 
تخطيط وتنفيذ حمالت التطعيم 
واملناطق  الأقــــالــــيــــم  خمــتــلــف  يف 
بـــلـــقـــطـــات و�ـــشـــور  بـــاكـــ�ـــشـــتـــان  يف 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة مـــعـــربة عـــن حجم 
الـــذي  الإنـــ�ـــشـــاين  والأداء  الــعــمــل 
للو�شول  الــتــطــعــيــم  فـــرق  تــقــدمــه 
املناطق  الأبــريــاء يف  الأطــفــال  اإىل 

الأ�شابع  عــــدد  عــلــى  تــعــد  املـــر�ـــض 
وهذا اإجناز كبري جدا.

الدكتورة فاطمة  من جهتها قالت 
العطار مدير اإدارة اللوائح ال�شحية 
ووقاية  ال�شحة  وزارة  يف  الدولية 
اإن ما �شاهدته يف معر�ض  املجتمع 
ال�شمو  �ــشــاحــب  ملــــبــــادرة  الـــ�ـــشـــور 
نهيان  اآل  زايـــد  بــن  حممد  ال�شيخ 
الأطفال  �شلل  مــر�ــض  ل�شتئ�شال 
الفخر  اإىل  لـــيـــدعـــو  الــــعــــامل  يف 
الإن�شانية  بامل�شاهمات  والعــتــزاز 
على  بالق�شاء  واهــتــمــامــه  ل�شموه 
ملا  احلثيثة  ومتابعته  املــر�ــض  هــذا 
و�ــشــلــت اإلـــيـــه الــنــتــائــج وهــــذا نهج 
املغفور  الر�شيدة منذ عهد  قيادتنا 
لـــه الــ�ــشــيــخ زايـــــد بـــن �ــشــلــطــان اآل 
نهيان »طيب اهلل ثراه » يف التكاتف 

الإن�شاين واإغاثة امللهوف.
يحوي  املــعــر�ــض  اأن  اإىل  واأ�ــــشــــارت 
اجلهد  تعك�ض  جميلة  �ــشــور  عــلــى 
املــــبــــذول مـــن اأبــــنــــاء الإمـــــــــارات يف 
حمالت  لتنفيذ  املــنــظــمــة  الإدارة 
الــتــطــعــيــم �ــشــد �ــشــلــل الأطـــفـــال يف 
وحتقيق  بـــاكـــ�ـــشـــتـــان  جـــمـــهـــوريـــة 
الــنــتــائــج الـــتـــي اأ�ــــشــــاد بــهــا خـــرباء 
واأعربت  العاملية.  ال�شحة  منظمة 
من  كاإماراتية  فخرها  عن  العطار 

الإ�شادة  اأن جند  والعــتــزاز  الفخر 
والـــتـــهـــنـــئـــة مـــــن جـــمـــيـــع الــــوفــــود 
لــوفــد دولة  املـــوؤمتـــر  املــ�ــشــاركــة يف 
الــعــمــل القائم  الإمـــــارات ولــفــريــق 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلـــة الإمـــــــــــارات 
حتقيق  على  باك�شتان  يف  للتطعيم 
النجاح يف اأ�شعب املناطق احلا�شنة 
النجاح  وهــذا  العامل  يف  للفريو�ض 
نهديه لقيادتنا الر�شيدة ول�شاحب 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان على ما قدموه من مبادرات 

اإن�شانية لأطفال العامل ».
الدكتور عبداهلل  اأعــرب  من جانبه 
بـــن مـــفـــرح عــ�ــشــريي وكـــيـــل وزارة 
الوقائية  لل�شحة  امل�شاعد  ال�شحة 
بزيارة  �شعادته  عــن  ال�شعودية  يف 
ملـــبـــادرة �شاحب  املــ�ــشــور  املــعــر�ــض 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نــهــيــان ل�ــشــتــئــ�ــشــال مـــر�ـــض �شلل 
اأنه  �ــشــك  الــعــامل ول  الأطـــفـــال يف 
حتدي �شحي خطري يواجه العامل 
.. لفتا اإىل اأن العامل اقرب كثريا 
املر�ض  هـــــذا  مــــن  الــتــخــلــ�ــض  مــــن 
وحمـــ�ـــشـــور يف الـــوقـــت احلـــــايل يف 

دولتني يف اإقليم ال�شرق املتو�شط.
واأكد اأن الدعم ال�شخي الذي قدمته 
دولة الإمــارات لهذا الربنامج كان 

بالنتائج  املوؤمتر  اإ�شادة اخلرباء يف 
الــتــي و�ــشــلــت اإلــيــهــا احلـــمـــالت يف 
خف�ض حالت ر�شد �شلل الأطفال 
يف  حـــالت   306 مــن  باك�شتان  يف 
2014 اإىل خم�ض حالت فقط يف 
2017 . من جانبه توجه الدكتور 
علم  مــديــر  املــعــرويف  عبدالرحمن 
الأوبــــئــــة وحمـــاربـــة الأمــــرا�ــــض يف 
وزارة ال�شحة املغربية بال�شكر اإىل 
املبادرة  هــذه  على  الإمـــــارات  دولـــة 
نتائج  عــن  اأ�ــشــفــرت  والــتــي  الطيبة 

مهمة على م�شتوى باك�شتان.
رنا  الــدكــتــورة  قدمت  ناحيتها  مــن 
املعدية  الأمــــرا�ــــض  مـــديـــرة  حــجــة 
املكتب  العاملية  ال�شحة  منظمة  يف 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــلـــ�ـــشـــرق املـــتـــو�ـــشـــط - 
ملـــبـــادرة �شاحب  الــ�ــشــكــر  الـــقـــاهـــرة 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  الأطـــفـــال  �شلل  ملكافحة  نــهــيــان 

هذا  ل�شتئ�شال  وجهودها  الــعــامل 
املر�ض اخلطري.

البعد  اأعطى  املعر�ض  اأن  اإىل  لفتا 
وعواقبه  ال�شلل  ملــر�ــض  الإنــ�ــشــاين 
ولكل اجلهود التي تقوم بها منظمة 

ال�شحة مل�شاعدة جميع ال�شركاء.
مــــن جــهــتــهــا اأعـــــربـــــت الـــدكـــتـــورة 
الإدارة  مـــديـــرة  الـــوطـــيـــان  رحـــــاب 
املركزية للرعاية ال�شحية الأولية 
بزيارة  �ــشــعــادتــهــا  عـــن  الــكــويــت  يف 
�شاحب  مــــبــــادرة  �ـــشـــور  مـــعـــر�ـــض 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نــهــيــان ل�ــشــتــئــ�ــشــال مـــر�ـــض �شلل 
اأن  الــعــامل.. مو�شحة  الأطــفــال يف 
ي�شاهدها  مــن  لكل  تعك�ض  ال�شور 
واملجهود  احلـــمـــالت  عــمــل  حــجــم 
الذي بذلته فرق التطعيم للو�شول 
اأن هذه املبادرة  لالأطفال.. موؤكدة 

فخر للجميع باإجنازاتها.

وفد »ال�شداقة الإماراتية« يعزز زيارة امل�شنني واأ�شحاب الهمم يف اأبوظبي

 موا�شفات تنفذ حملة للموؤ�ش�شات والأفراد للتعريف مبوا�شفة العلم الإماراتي 

جمعية  اإدارة  جمـــلـــ�ـــض  اأ�ـــــشـــــاد 
الكورية  الإمـــاراتـــيـــة  الــ�ــشــداقــة 
بالدعم الالحمدود الذي تقدمه 
وبرامج  مل�شاريع  ابوظبي  حكومة 
الهمم  واأ�ــشــحــاب  امل�شنني  رعــايــة 
اخلا�شة،  الحــتــيــاجــات  ذوي  مــن 
واحلر�ض على رعايتهم، وحت�شني 
قام  زيـــارة  وذلـــك خــالل  حياتهم، 
نزلء  اىل  اجلمعية  مــن  وفــد  بها 
ــيــف » يف  املــ�ــش مـــركـــز الإيـــــــــواء » 
مــديــنــة املـــفـــرق بــاأبــوظــبــي، حيث 
ومتري�شية  طبية  خــدمــات  يقدم 
ال�شن  لكبار  وتاأهيلية  وعالجية 
واملر�شى  املــقــيــمــني  املــر�ــشــى  مــن 
اخلارجيني املرددين على املركز.
وتـــبـــادل الــوفــد اطــــراف احلديث 

املتعددة، واأن الطاقة ال�شتيعابية 
منطقة  يف  يــقــع  الـــــذي  لــلــمــركــز 
املفرق، ل تتجاوز الثمانني �شريراً 

بالن�شبة للمر�شى املقيمني.
وتفقد الوفد احلالت لدى املركز 
اجلينية  الإعــــاقــــات  تــعــاين  الــتــي 
املـــرافـــقـــة لــلــحــالــة مــنــذ الـــــولدة، 
املـــركـــز يف خدماته  يــغــطــي  يــحــث 
اخلــا�ــشــة من  الحــتــيــاجــات  ذوي 
اأبـــوظـــبـــي، وهـــنـــاك حالت  اإمــــــارة 
مـــــعـــــدودة مـــــن بـــقـــيـــة المـــــــــارت، 
ويــقــدم املــركــز اخلــدمــات الطبية 
والأع�شاب  الأطـــفـــال  عـــالج  مـــن 
التمري�شية  واخلدمات  والعظام، 
املتوافرة على مدار الـ 24 �شاعة، 
التاأهيلية  العالجية  واخلــدمــات 

لتحقيق املزيد من الإجنازات على 
هذا ال�شعيد، كما �شعت اإىل توفري 
يف  الفئات  لتلك  الكرمية  احلــيــاة 
الكبري  بــالــدور  منوهة  اأبــوظــبــي، 
ــ�ــشــة زايــــد  الــــــذي تـــقـــوم بــــه مــوؤ�ــش
وذوي  الإن�شانية،  للرعاية  العليا 
خالل  مــن  اخلا�شة  الحتياجات 

مركز الإيواء يف منطقة املفرق.
واطلع الوفد على جهود املوؤ�ش�شة 
املراكز  ن�شر  للتو�شع يف  ال�شعي  يف 
التابعة لها على م�شتوى اأبوظبي، 
لت�شل للمدن واملناطق كافة التي 
�شيا�شتها  �ــشــمــن  لـــذلـــك،  حتــتــاج 
للمناطق  الــو�ــشــول  اإىل  الــرامــيــة 
كـــــافـــــة، وتـــــقـــــدمي كـــــل الـــرعـــايـــة 
الإعاقة،  ذوي  لــفــئــات  والــتــاأهــيــل 

الـــــــــودي مـــــع عــــــدد مـــــن الــــنــــزلء 
جمعية  الــيــهــا  دعــــت  مــــبــــادرة  يف 
الكورية  المـــاراتـــيـــة  الــ�ــشــداقــة 
مع  م�شتدامة  �ــشــداقــة  عــقــد  اىل 
عن  للتخفيف  امل�شت�شفيات  نــزلء 
م�شابهم وموا�شاتهم يف امرا�شهم 
وللتخفيف عنهم وادخال البهجة 
نفو�شهم  يف  والــ�ــشــرور  والــ�ــشــعــادة 
بــاهــمــيــة ودور  الـــنـــا�ـــض  وتــــذكــــري 
اأجر وثواب زيارة املر�شى  ومكانة 
الــديــن احلنيف  اأكـــد عليه  والــتــي 
وتقاليده  وعــاداتــه  املجتمع  وقيم 

واعرافه.
حكومة  حر�ض  اجلمعية  وثمنت 
الرعاية  دور  افتتاح  على  ابوظبي 
و�شوًل  وال�شحية،  الجتماعية 

مب�شتويات ومعايري عاملية، تنفيذاً 
لتوجيهات القيادة الر�شيدة.

ا�شتقبال  يف  بــــــداأ  املــــركــــز  وكــــــان 
ذوي  مــــــن  املـــقـــيـــمـــني  املــــر�ــــشــــى 
الحــتــيــاجــات اخلـــا�ـــشـــة، بــعــد اأن 
مـــن مركز  تــدريــجــيــاً  نــقــلــهــم  مت 
ملدينة  الــتــابــع  للتاأهيل  اأبــوظــبــي 
مركز  اإىل  الطبية،  خليفة  ال�شيخ 
املــ�ــشــيــف الـــتـــابـــع ملــوؤ�ــشــ�ــشــة زايـــد 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
واملركز  اخلـــا�ـــشـــة  الحـــتـــيـــاجـــات 
احلــايل خدماته  الــوقــت  يقدم يف 
والتاأهيلية  والــعــالجــيــة  الطبية 
لــلــمــر�ــشــى املــقــيــمــني يف املـــركـــز، 
املرددين  اخلــارجــيــني  واملــر�ــشــى 
الإعاقات  ويــعــانــون  املـــركـــز،  عــلــى 

والتعليمية،  الأكادميية  اخلدمات 
املتحركة  الـــكـــرا�ـــشـــي  وخــــدمــــات 
ال�شناعية،  والأطـــراف  واجلبائر 
الأن�شطة  يف  املــر�ــشــى  واإ�ــــشــــراك 

، كـــمـــا يـــقـــدم املــــركــــز، اخلـــدمـــات 
وطالبات  لـــطـــالب  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
والطبي  الــ�ــشــحــي  الــتــخــ�ــشــ�ــض 
جانب  اإىل  املــــجــــالت،  مبــخــتــلــف 

املركز،  يف  الداخلية  والفعاليات 
املركز  يـــقـــدم  كــمــا  واخلــــارجــــيــــة. 
العالجات النف�شانية ملر�شى ذوي 

الحتياجات املتعددة.

حنيف القا�شم : معر�س ال�شارقة للكتاب من�شة عاملية للعلوم واملعارف
•• دبى-وام:

اعرب معايل الدكتور حنيف ح�شن 
ادارة مركز  القا�شم رئي�ض جمل�ض 
جنيف حلــقــوق النــ�ــشــان واحلـــوار 
العاملي عن تقديره جلهود �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
املجل�ض  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي  حمــمــد 
ورعاية  الــ�ــشــارقــة  حــاكــم  الأعـــلـــى 
�ــشــمــوه ملــعــر�ــض الــ�ــشــارقــة الـــدويل 
الثقايف  املـــ�ـــشـــروع  ودعـــــم  لــلــكــتــاب 
بـــه يف ن�شر  يـــقـــوم  الـــــذي  الــــرائــــد 
والقيم  ال�شيلة  العربية  الثقافة 
التيارات  مـــواجـــهـــة  يف  املــعــرفــيــة 

الظالمية.
ملعاليه  تـــ�ـــشـــريـــح  يف  واأ�ـــــــشـــــــاف 
جنيف  مــركــز  مــ�ــشــاركــة  مبنا�شبة 
للمرة الويل باملعر�ض ان معر�ض 
للعلم  عاملية  من�شة  بــات  ال�شارقة 
واملعرفة ويعد منربا ثقافيا رائدا 
ان  ايل  الــعــربــي م�شريا  الــعــامل  يف 
ح�شارية  نــقــلــة  يــ�ــشــكــل  املـــعـــر�ـــض 

وتطوراته  الع�شر  تــواكــب  نوعية 
املعريف  الــوعــي  وتعزيز  املتالحقة 
لدي الأجيال اجلديدة التي تعاين 
من كبوة اجتماعية يف العديد من 
الدول والتي جاءت نتيجة لراجع 
التعليم مبا ل يتوافق مع معطيات 
الع�شر احلديث مما �شاهم يف تبني 

اأفكار متطرفة.
الرهـــــــاب  مـــواجـــهـــة  ان  واعــــتــــرب 
وحتدياته تتطلب ت�شافر اجلهود 
واحلكومية  املـــدنـــيـــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــيــة 

والنظم  املبادرات  للتعاون يف طرح 
تلك  يف  النجاح  لتحقيق  املتكاملة 
املـــواجـــهـــات وهــــو مـــا يـــوؤكـــد قيمة 
الدين  لــفــهــم  الـــــقـــــراءة  واهـــمـــيـــة 
مــــبــــادرات  ايل  مـــ�ـــشـــريا  والــــدنــــيــــا 
والــتــي تتناول  الــر�ــشــيــدة  قــيــادتــنــا 
رافدا  وجت�شيدها  الــقــراءة  اهمية 
علي  للعمل  الجيال  لدي  معرفيا 
املنظومة  يف  الوا�شح  اخللل  عالج 

التعلمية.
النتاج  عـــر�ـــض  �ــشــيــتــم  انــــه  وذكـــــر 
ومطبوعاته  لــلــمــركــز  الـــفـــكـــري 
والتي ت�شمل العديد من الدرا�شات 
باإجرائها  قــــام  الـــتـــي  والبــــحــــاث 
بتعزيز  واملــتــعــلــقــة  املـــركـــز  خــــرباء 
الأديـــان  بــني  البناء  احلـــوار  ا�ش�ض 
بتنظيم  املركز  واملعتقدات كما قام 
فعاليات متنوعة حول حقوق املراة 
العربية ايل جانب درا�شات متعلقة 
الغرب  ال�شالموفوبيا يف  بظاهرة 
وتيارات  الــراديــكــالــيــة  ومــواجــهــة 

التطرف .

•• دبي- وام:

اأطلقت هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�ض موا�شفات ، حملة 
دولة  لعلم  القيا�شية  باملوا�شفة  للتعريف  جماهريية،  توعية 
الإمارات العربية املتحدة، تزامناً مع ال�شتعدادات لحتفالت 
الذي  العلم،  بيوم  واخلا�شة  احلكومية  وموؤ�ش�شاتها  الــدولــة 

ي�شادف اخلمي�ض املقبل.
من�شات  على  مــوا�ــشــفــات  اأطلقتها  الــتــي  احلملة  وت�شتهدف 
الوعي  موؤ�شرات  رفع  بالهيئة،  اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل 
لـــدى اجلــهــات واملــوؤ�ــشــ�ــشــات احلــكــومــيــة واخلــا�ــشــة والأفـــــراد، 
املباين  اأو  من�شاآتهم  على  الدولة  علم  ا�شتخدام  يف  والراغبني 
العامة واخلا�شة، يف اإطار دور الهيئة التوعوي واجلماهريي. 
وكان جمل�ض الوزراء املوقر، اأقر املوا�شفة القيا�شية الإلزامية 
الإماراتي  العلم  ب�شاأن   UAE.S 1971 رقم  حتمل  التي 
1971 اإىل عام  عــلــم الحتــــاد ، حــيــث يــرمــز رقـــم املــوا�ــشــفــة 
للموا�شفات  الإمــــارات  هيئة  رفعتها  موا�شفة  وهــي  الحتـــاد، 
الفنية  املتطلبات  لتوحيد  م�شعى  يف   ، موا�شفات  واملقايي�ض 
من�شاآتها  على  ترفعه  التي  لكل اجلهات  الدولة  لعلم  الالزمة 
املوا�شفات  اإدارة  مدير  خلف،  خلف  املهند�ض  واأكــد  ومبانيها. 
املعنية  املحلية  ال�شلطات  مع  تن�شق  موا�شفات  اأن  الهيئة،  يف 
من  ال�شادرة  املوا�شفة  هذه  لتطبيق  اإمــارة،  كل  يف  بالتفتي�ض 
لعلم  العامة  ال�شورة  توحيد  ل�شمان  املوقر،  الـــوزراء  جمل�ض 
البالد، وتر�شيخ مفاهيم جودتها، واأهمية تعريف اجلمهور بها 

على اختالف اأجيالهم واأعمارهم.
العلم  فــاإن  الإمــاراتــيــة،  القيا�شية  املوا�شفة  ح�شب  اأنــه  و�ــشــرح 

اأن  ينبغي  اخلــــارج،  مــن  املــ�ــشــتــورد  اأو  حملياً  املنتج  الإمـــاراتـــي 
يخ�شع لطرق الفح�ض والختبار للركيب الن�شيجي وقيا�شات 
الأطوال والأبعاد، وثبات لون املن�شوجات عند تعر�شها اإىل املاء 

اأو ال�شوء اأو احلرارة.
واأو�شح املهند�ض خلف اأن املوا�شفة القيا�شية الإماراتية حتدد 
ا�شراطات ومتطلبات علم دولة الإمارات علم الحتاد ، لئحة 
رئي�شة  وقــيــا�ــشــات  للعلم،  حمـــددة  األــــوان  وتت�شمن  اإلــزامــيــة، 
ومراعاتها  الت�شنيع،  يف  امل�شتخدمة  واملن�شوجات  معتمدة، 
لعـــتـــبـــارات الــطــقــ�ــض ودرجـــــات احلـــــرارة والـــرطـــوبـــة، وحتدد 
اأن  و�ــشــدد على  بالعلم.  والألــــوان اخلا�شة  والأبــعــاد  الأطــــوال 
املوا�شفة القيا�شية لعلم دولة الإمارات، اإلزامية، ووا�شحة من 
امل�شتخدمة  اللون  ودرجــات  والأطــوال  القيا�شات  حيث حتديد 
تت�شمن  كذلك  العلم،  منها  يتكون  التي  الأربــعــة  الألـــوان  يف 
جودة املن�شوجات امل�شتخدمة، ومراعاتها للظروف املناخية يف 
الدبلوما�شية  املباين  الإمـــارات، مثل  دولــة يرفع فيها علم  اأي 

والقن�شلية، واملوؤ�ش�شات وال�شركات وغريها.
وح�شب املتطلبات يف الالئحة، ينبغي اأن ي�شنع العلم الإماراتي 
علم الحتاد على �شكل م�شتطيل طوله �شعف عر�شه، وينق�شم 
اإىل اأربعة اأق�شام م�شتطيلة، اللون الأحمر بعر�ض العلم وياأخذ 
ربع م�شاحة العلم، وهو يجاور ال�شارية، ثم اللون الأخ�شر يف 
الأعلى والأبي�ض يف الو�شط والأ�شود يف الأ�شفل، وتراعي األوان 
الألوان  اأرقــام  الرئي�شية، وفق درجــات  الأربــع  الإماراتي  العلم 
القيا�شية املحددة يف املوا�شفة. واأو�شح مدير اإدارة املوا�شفات، 
تتكون من  اأن  ينبغي  كذلك  العلم  امل�شتخدمة يف  الأقم�شة  اأن 
ثقيلة،  نايلون  خيوط  اأو  ال�شر،  عديد  مــادة  من  خام  األياف 

الذي  املكان  ا�شتخدام يتنا�شب مع طبيعة  ولكل واحدة منهما 
داخل  الدائم  العلم لال�شتخدام  كان  فــاإذا  العلم،  فيه  �شيو�شع 
نظراً  املنا�شبة،  هــي  البولي�شر  مـــادة  فـــاإن  املــنــ�ــشــاآت،  خـــارج  اأو 
ا�شتبداله  يف  ينظر  كما  اجلوية،  والعوامل  الظروف  لتحملها 
املهند�ض  ولفت   . يوماً   45 كل  مرة  ويفح�ض  اأ�شهر،  �شتة  كل 
خلف اإىل اأنه بخ�شو�ض الأعالم ذات ال�شتخدامات املوؤقتة يف 
املرافق واملن�شاآت، على غرار الحتفالت املوؤقتة اأو املهرجانات، 
م�شرياً  ا�شتخدامها،  يتم  التي  هي  العادية  النايلون  مادة  فاإن 
اإىل اأن احلد الأدنى لوزن العلم امل�شنوع من خامة البولي�شر 
اأما امل�شنوع  155 جراما لكل مر مربع،  األ تقل عن  ينبغي 
من النايلون، فال ينبغي اأن يقل الوزن عن 122.5 جرام لكل 

مر مربع.
حيث  كذلك،  معايري  لها  العلم  قما�ض  خيوط  اأن  اإىل  واأ�ــشــار 
القما�ض  يكون  واأن  الغزل،  منتظمة  اخليوط  تكون  اأن  ينبغي 
جتهز  واأن  �ــشــادة،  ن�شيج  �شكل  على  متجان�ض  ب�شكل  من�شوجا 
يكون  واأن  م�شتمر،  حلمة  خيط  با�شتخدام  القما�ض  حـــواف 

القما�ض معاجلاً حرارياً.
بتقدير  يحظى  الدولة  علم  اأن  املوا�شفات،  اإدارة  مدير  واأكــد 
كــبــري لـــدى اجلــمــهــور واملــوؤ�ــشــ�ــشــات، كــونــه ميــثــل رمــــزاً وطنياً 
لــالإمــارات وميثلها يف جميع الأمــاكــن والأزمــنــة، عــالوة على 
ال�شروري  مــن  كــان  لــذا  لــلــدولــة،  الوطني  بال�شالم  ارتــبــاطــه 
املعايري  بدقة  للعلم، حتدد  اإماراتية  قيا�شية  توحيد موا�شفة 
الواجب توافرها فيه من حيث اخلامات امل�شتخدمة، واحلجم 
احتادي  كمرجع  الهيئة  دور  اإىل  ا�شتناداً  والأبــعــاد،  والأطـــوال 

م�شوؤول عن اأن�شطة التقيي�ض.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام :

الأول  للطرق  الــدويل  الحتــاد  ومعر�ض  موؤمتر  اأعــمــال  اليوم  تنطلق 
لن�شيابية  حلول  �شعار  حتت  اأفريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  ملنطقة 

الطرق للقرن 21 يف مركز دبي التجاري العاملي.
املتخ�ش�شة يف جمــال الطرق ويقام  املــوؤمتــرات  اأهــم  املــوؤمتــر من  ويعد 
لأول مرة يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا و�شيتم خالل حفل 

الفتتاح تكرمي الرعاة واملتحدث الرئي�شي يف املوؤمتر.
وي�شارك يف املوؤمتر واملعر�ض الذي ت�شت�شيفه هيئة الطرق واملوا�شالت 
متخ�ش�شون وخرباء من خمتلف دول العامل لتبادل اخلربات وامل�شاركة 
و200  عمل  ورقـــة   100 مــن  اأكـــرث  املــوؤمتــر  ويت�شمن  املناق�شات  يف 
املتعلقة  املــجــالت  خمتلف  مناق�شة  خاللها  يتم  جل�شة  و50  متحدث 
النقل  واأنظمة  الطريق  الذكية وت�شاميم �شالمة  املدن  بالبتكارات يف 
الذكية واإدارة الأ�شول والأر�شفة وال�شراكات والتمويل وم�شائل خا�شة 
بالبيئة وال�شتدامة ويقام على هام�ض املوؤمتر معر�ض على م�شاحة 3 

اآلف مر مربع وي�شارك فيه اأكرث من 70 عار�شاً.
عبداهلل  معايل  ت�شم  املتحدثني  من  وا�شعة  نخبة  املوؤمتر  وي�شتقطب 
املقبل رئي�ض جمل�ض اإدارة الحتاد الدويل للطرق و�شعادة مطر الطاير 
املدير العام ورئي�ض جمل�ض املديرين يف هيئة الطرق واملوا�شالت ومعايل 
اأنطوين فوك�ض وزير النقل ال�شابق يف الوليات املتحدة المريكية الذي 
�شيكون املتحدث الرئي�شي يف حفل افتتاح املوؤمتر و�شعادة باترك �شانكي 
اللواء  و�ــشــعــادة  للطرق  الـــدويل  لــالحتــاد  التنفيذي  واملــديــر  الرئي�ض 
املهند�ض حممد �شيف الزفني م�شاعد القائد العام ل�شوؤون العمليات يف 
املرور  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  املدير  بن عدي  واملهند�شة ميثاء  دبي  �شرطة 
العامة  ال�ــشــغــال  وكــيــل وزارة  فــخــرو م�شاعد  و�ــشــعــادة هــدى  والــطــرق 
امل�شري  النقل  وزيــر  م�شت�شار  �شعت  عمر  و�شعادة  البحرين  مملكة  يف 
وم�شنعني  وخـــرباء  وخمت�شني  تنفيذيني  روؤ�ــشــاء  القائمة  ت�شم  كما 

ومطورين وم�شرعني و�شانعي قرار و�شركات وموؤ�ش�شات ورجال اأعمال 
التقنيات  اإليه  تو�شلت  ما  اآخــر  للعامل  لينقلوا  املجال  هذا  مهتمني يف 

احلديثة والبتكارات اجلديدة يف جمال املرور والطرق احليوي.
وقال �شعادة مطر الطاير اإن انعقاد هذا احلدث العاملي يف مدينة دبي 
مبكانة  الدولية  واملوؤ�ش�شات  املنظمات  ثقة  توؤكد  عاملية  �شهادة  ُيعترَربرَ 
تقدير  يوؤكد  كما  العاملية  الأحــداث  ا�شت�شافة  على  وقدرتها  الإمـــارات 
دبــي يف  بذلتها حكومة  التي  للجهود اجلبارة  الــدويل للطرق  الحتــاد 

توفري اأف�شل بنية حتتية ل�شبكة الطرق يف الإمارة.
اإمارة دبي متتلك بف�شل القيادة والروؤية الثاقبة ل�شاحب  واأ�شاف انا 
رئي�ض  الــدولــة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
جمل�ض الــوزراء حاكم دبي رعاه اهلل واملتابعة الدائمة واحلثيثة ل�شمو 
رئي�ض  دبــي  مكتوم ويل عهد  اآل  را�ــشــد  بــن  بــن حممد  حــمــدان  ال�شيخ 

خمتلف  يف  املــ�ــشــتــوى  عــالــيــة  متميزة  حتتية  بنية  التنفيذي  املجل�ض 
املجالت وحتديداً يف جمال الطرق واملوا�شالت ومتتاز هذه املنظومة 
بجودتها العالية وتغطيتها اجلغرافية ال�شاملة جلميع مناطق الإمارة 
البنية  تــطــويــر  مــيــزانــيــات �شخمة يف  دبـــي  ا�ــشــتــثــمــرت حــكــومــة  حــيــث 
العمرانية  النه�شة  لتلبية متطلبات  والنقل  بالطرق  املتعلقة  التحتية 
اإمارة  وزوار  ل�شكان  والرفاهية  ال�شعادة  وحتقق  ال�شاملة  والقت�شادية 

دبي.
واأ�شاف اأن الطرق واملوا�شالت جنحت يف اإحداث نقلة نوعية يف قطاع 
املركز  املتحدة على  العربية  الطرق �شاهمت يف ح�شول دولة الإمــارات 
 2013 املا�شية  الربــعــة  الأعـــوام  الطرق خــالل  الول عاملياً يف جــودة 
ال�شادر  العاملية  التناف�شية  لتقرير  وفقا  و2016  و2015  و2014 
عن منتدي دافو�ض القت�شادي وكذلك ح�شول هيئة الطرق واملوا�شالت 
على العديد من اجلوائز العاملية مثل جائزة الحتاد الدويل للطرق يف 
2014 و2016 وجائزة الأمري مايكل وجوائز معر�ض املرور  عامي 

اخلليجي عن تطبيق الطرق الذكية.

انطالق موؤمتر ومعر�س الحتاد الدويل للطرق يف دبي اليوم 

حاكم عجمان ي�شدر مر�شوما اأمرييًا ب�شاأن اإعادة تنظيم الإدارة املركزية للموارد الب�شرية 
•• عجمان-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�ض الأعلى 
حاكم عجمان املر�شوم الأمريي رقم 22 ل�شنة 2017 ب�شاأن اإعادة تنظيم 

الإدارة املركزية للموارد الب�شرية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
وياأتي هذا املر�شوم بناء على ما عر�شه �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
تنظيم  اإعــادة  باأهمية  واقتناعا  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  ويل عهد عجمان 
بكافة  وتــاأهــيــلــهــا  عــجــمــان  حــكــومــة  يف  الب�شرية  لــلــمــوارد  املــركــزيــة  الإدارة 
الإمكانيات الفنية واملادية لتاأخذ على عاتقها م�شوؤولية الإ�شراف على متكني 
اجلهات احلكومية يف الإمــارة من ال�شتفادة الق�شوى من املوارد الب�شرية 
املــتــاحــة يف الإمــــارة ويف الــدولــة وذلـــك عــن طــريــق و�ــشــع وتنفيذ �شيا�شات 
والتنظيمية  والإداريــــة  الفنية  اجلــوانــب  كافة  تت�شمن  �شمولية  وخطط 
والت�شريعية املتعلقة با�شتقطاب وح�شن ا�شتخدام موارد ب�شرية للعمل لدى 
يف  املمار�شات  لأف�شل  وفقاً  وتاأهيلها  تدريبها  يتم  وبحيث  المــارة  حكومة 
جمال املوارد الب�شرية لتعمل يف بيئة عمل �شحية واآمنة ومن�شفة للموظف 
اأدائــه وحت�شني خدماته للجمهور وعلى نحو ي�شمن  وحمفزة له لتطوير 
جهة  مــن  عالية  وبكفاءة  ب�شال�شة  الإمـــارة  يف  احلكومية  اخلــدمــات  تــاأديــة 
ويوؤدي لإ�شعاد املوظفني واملتعاملني مع اجلهات احلكومية يف الإمارة من 
اجلهة الأخرى مما يزيد من قدرات الإمــارة التناف�شية ويوؤدي يف النهاية 

لتنفيذ خطط التنمية ال�شمولية وامل�شتدامة يف الإمارة.
اإعــادة تنظيم  التعريفات على  15 مــادة بعد  املر�شوم والــذي ت�شمن  ون�ض 
اأعمالها  ت�شتمر يف مزاولة  نفاذه بحيث  تاريخ  اعتبارا من  املركزية  الإدارة 
كاإدارة مركزية حكومية با�شم “الإدارة املركزية للموارد الب�شرية” ويجوز 
املركزية” وتتبع مبا�شرة  الب�شرية  “املوارد  بعبارة  اخت�شارا  اليها  ي�شار  اأن 
والخــتــ�ــشــا�ــشــات وحتقيق  املــهــام  بــتــاأديــة  بــالــقــيــام  وتخت�ض  احلــاكــم  ملمثل 

الأهداف امل�شندة اإليها مبوجب اأحكام هذا املر�شوم.
توؤول  بحيث  املركزية  لـــالإدارة  القانوين  الو�شع  المــريي  املر�شوم  وحــدد 
لالإدارة مبوجب اأحكام هذا املر�شوم كافة الأ�شول واحلقوق اأيا كان نوعها 
وكافة اخل�شوم واللتزامات اأيا كان نوعها العائدة لالإدارة املركزية لتنمية 
اأعمالها حتى  تــزاول  اأن�شئت وظلت  التي  اإمــارة عجمان  الب�شرية يف  املــوارد 
ل�شنة   16 رقــم  الأمــريي  املر�شوم  اأحكام  املر�شوم مبوجب  هــذا  نفاذ  تاريخ 
وذلك ح�شبما يكون عليه احلال يف تاريخ نفاذ هذا املر�شوم وتكون   2012
لالإدارة املركزية املعاد تنظيمها �شخ�شية اعتبارية خا�شة بها وبتلك ال�شفة 
وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للقيام بكافة الت�شرفات القانونية بقدر 
امل�شوؤولية  وتــوىل  اخت�شا�شاتها  وتــاأديــة  اأعمالها  ملزاولة  مطلوبا  يكون  ما 
اأعمالها  مزاولتها  عن  النا�شئة  والتزاماتها  ديونها  عن  وبا�شمها  الكاملة 
ووفقاً  املر�شوم  هذا  اأحكام  مبوجب  اليها  امل�شندة  لخت�شا�شاتها  وتاأديتها 

للقوانني والأنظمة واللوائح ال�شارية لدى حكومة الإمارة .
وت�شمن املر�شوم جمموعة من الأهداف تقوم من خاللها الإدارة املركزية 
وبكل اإيجابية اإىل حتقيقها ومن بينها م�شاعدة اجلهات احلكومية يف و�شع 

التنظيم  الفعالية يف  �شنوية لها حتقق  هياكل تنظيمية وموازنات وظائف 
التنظيمية  الوحدات  قبل  من  وتنفيذها  الــقــرارات  اإتخاذ  و�شرعة  الإداري 
واأهداف  متطلبات  يخدم  نحو  وعلى  املعنية  احلكومية  اجلهة  يف  املختلفة 
يف  احلديثة  التطورات  ملواكبة  الب�شرية  مواردها  لتطوير  المــارة  حكومة 
لتحقيق  ال�شراتيجية  الإمــارة  خطط  مع  يتوافق  ومبا  احلكومي  العمل 
التنمية ال�شمولية وامل�شتدامة والعمل على تطبيق املبادئ واملعايري القيا�شية 
واحلوكمة  التخ�ش�ض  جمـــالت  يف  الب�شرية  املــــوارد  اأنــظــمــة  يف  احلــديــثــة 
وحتديد الإخت�شا�شات واملهام وامل�شئوليات وتفوي�ض ال�شالحيات، وفعالية 
اأو اإلكرونيا من خالل نظم  املوظفني واإجناز اخلدمات من نافذة واحدة 
تقنية حديثة ت�شمن رفع م�شتويات اداء املوارد الب�شرية احلكومية وحتقيق 
التميز يف تاأديتها للعمل احلكومي وذلك كله بهدف زيادة تناف�شية الإمارة 
واملقارنات  الــدرا�ــشــات  واإجــــراء  احلكومية  اجلــهــات  مــع  املتعاملني  واإ�ــشــعــاد 
وو�شع  وعامليا  واإقليميا  حمليا  املطبقة  الب�شرية  املــوارد  لأنظمة  املعيارية 
ب�شورة  وحتديثها  تطويرها  ول�شمان  تطبيقها  ملتابعة  فعالة  اإجــــراءات 
والجتماعية  القت�شادية  الأو�ــشــاع  اأف�شل  توفري  بغر�ض  وذلــك  م�شتمرة 

والقانونية للعاملني يف اجلهات احلكومية.
وخول املر�شوم المريي عددا من الخت�شا�شات واملهام لالإدارة املركزية على 
ان تكون الإدارة هي اجلهة املخت�شة مركزيا يف الإمارة بتويل مهام الإ�شراف 
على ال�شوؤون التنظيمية املتعلقة باملوارد الب�شرية يف اجلهات احلكومية يف 
الإمارة وبدون امل�شا�ض بعمومية ما تقدم وباأي اخت�شا�شات اأخرى م�شندة 
اأحكام الت�شريعات املحلية ال�شارية يف الإمارة ويحق لالإدارة  اليها مبوجب 
املهام  وتاأدية  الخت�شا�شات  تلك  ممار�شة  اخل�شو�ض  وجه  وعلى  املركزية 
والتي من اأهمها اقراح ال�شيا�شات واخلطط ال�شراتيجية لأنظمة املوارد 
الب�شرية املدنية والع�شكرية املطبقة لدى اجلهات احلكومية ومتابعة تنفيذ 
ومواكبة  التنفيذي  املجل�ض  من  اعتمادها  بعد  واخلطط  ال�شيا�شات  تلك 
التطورات احلديثة يف جمال اأنظمة املوارد الب�شرية وامل�شاركة مع اجلهات 
الت�شريعات  مــ�ــشــروعــات  تطوير  اأو  وحتــديــث  اإعــــداد  يف  الإمــــارة  يف  املعنية 
تطبيق  متابعة  ثم  الب�شرية  املــوارد  باأنظمة  املتعلقة  التنفيذية  والــقــرارات 

تلك الت�شريعات والقرارات من قبل اجلهات احلكومية بعد اإ�شدارها.
وتبادل  التوا�شل  قنوات  وتطوير  خلق  �شرورة  الخت�شا�شات  ت�شملت  كما 
ا�شتف�شاراتها  على  والـــرد  وم�شاعدتها  احلكومية  اجلــهــات  مــع  املعلومات 
وتقدمي الن�شح وال�شت�شارات الفنية لها فيما يتعلق باأنظمة املوارد الب�شرية 
الــنــمــاذج وال�ــشــتــمــارات وامل�شاركة مــع اجلــهــات احلكومية  واإعــــداد وتــوفــري 
املعنية يف المارة يف جمال اختيار وا�شتخدام نظم املوارد الب�شرية التقنية 
باإعداد  القيام  واأي�شاُ يف جمال  للجهات احلكومية  امل�شركة  الطبيعة  ذات 
نظم وبرامج لتطبيق التحول الرقمي لعمليات املوارد الب�شرية وذلك كله 
الإلكرونية  الب�شرية  املـــوارد  وبــرامــج  لأنظمة  الأمــثــل  التطبيق  ل�شمان 
املهارات  لتنمية  الإمـــارة  حكومة  توجهات  مــع  يتوافق  نحو  على  واإدارتــهــا 

وزيادة كفاءة املوارد الب�شرية يف الإمارة.
وت�شمل كذلك التن�شيق مع اجلهات احلكومية وحتليل احتياجاتها ال�شنوية 

يف جمالت التدريب والتطوير ويف و�شع خطط وبرامج للتدريب والتاأهيل 
مبنية  تكون  وبحيث  للموظفني  امل�شركة  التخ�ش�شات  ويف  القادة  واإعــداد 
اإعداد  ي�شمن  نحو  وعلى  الدقيقة  والإح�شائيات  العلمية  الدرا�شات  على 
الوظيفي وح�شب  ال�شلم  وتاأهيل كوادر وكفاءات وطنية يف كافة م�شتويات 
الإمــارة واحتياجات اجلهات احلكومية وعلى نحو يخدم  توجهات حكومة 

ويعزز خطط التوطني والإحالل والتعاقب الوظيفي يف المارة.
كما تت�شمن امل�شاهمة يف و�شع م�شاريع اجلهات احلكومية املتعلقة مبوازنة 
اأولويات  حتديد  يف  احلكومية  اجلهات  تلك  وم�شاعدة  ال�شنوية  الوظائف 
املعنية  للجهات  ب�شاأنها  املنا�شبة  التو�شيات  وتقدمي  اخلطط  تلك  تنفيذ 
باعتماد تلك املوازنات ال�شنوية للوظائف والتوا�شل مع اجلهات املعنية يف 
الدولة بهدف دعم �شيا�شات التوطني واإعداد اخلطط الالزمة ل�شتقطاب 
اخلريجني املواطنني املتميزين وتاأهيل وتطوير املوارد الب�شرية املتوافرة يف 
الدولة ويف الإمارة ل�شد احتياجات اجلهات احلكومية واإعداد وتوفري قاعدة 
بيانات ومعلومات دقيقة عن املوارد الب�شرية يف حكومة الإمارة وعن فر�ض 
العمل املتاحة للمواطنني يف اجلهات احلكومية ويف القطاع اخلا�ض واإجراء 
التحديثات الالزمة للبيانات واملعلومات املذكورة من وقت لآخر وتوفريها 
القرارات  اتخاذ  عند  ل�شتخدامها  اخلا�ض  وللقطاع  احلكومية  للجهات 

اخلا�شة بتعيني العاملني فيها.
وتكري�ض  بــاإر�ــشــاء  الكفيلة  واخلــطــط  الــربامــج  وتطوير  اإعـــداد  ت�شمل  كما 
وحتفيزها  املــهــارات  رعــايــة  على  ترتكز  الــتــي  املوؤ�ش�شية  الثقافة  مفاهيم 
املعرفة  اإدارة  وتطبيق  املتميزة  الإبداعية  والأفــكــار  القــراحــات  وت�شجيع 
ونقل اخلربات ودرا�شة م�شودات الهياكل التنظيمية للجهات احلكومية بعد 
اإن�شائها قانونا اأو يف حال اإعادة تنظيمها يف اأي وقت وحتديد ما يرتب على 
اإعــداد وتطوير  واإداريـــة وب�شورة تتوافق مع دليل  اآثــار تنظيمية  ذلك من 
الهياكل التنظيمية املعتمد من املجل�ض التنفيذي واإبداء الراأي والتو�شيات 
املعنية باعتماد  خطيا ب�شاأن م�شودات الهياكل التنظيمية املذكورة للجهات 
والتنظيم  الإ�ــشــراف  مهام  وتــويل  الإمــــارة  يف  املعنية  التنظيمية  الهياكل 
يف  الب�شرية  املـــوارد  وحــدات  يف  العاملني  ت�شتهدف  التي  التوعية  حللقات 
اجلهات احلكومية لتعزيز م�شتوى اإملامهم ال�شحيح باأنظمة املوارد الب�شرية 
وم�شاعدتهم للقيام بتطبيقها ب�شال�شة وكفاءة يف اجلهات احلكومية التي 
يعملون بها وتنظيم اأو امل�شاركة يف املوؤمترات والفعاليات املحلية والإقليمية 
النظم  اأحـــدث  على  لــلــوقــوف  الب�شرية  املــــوارد  باأنظمة  املعنية  والــدولــيــة 
املوارد  واإدارة  واإقليميا وعامليا يف جمال تطوير  املطبقة حمليا  واملمار�شات 
الب�شرية واأي اخت�شا�شات اأو مهام اأخرى ي�شندها ويل عهد الإمارة اأو ممثل 

احلاكم اإىل الإدارة املركزية يف جمال اخت�شا�شها.
املركزية  الإدارة  مع  احلكومية  اجلهات  تعاون  اىل  بنوده  يف  املر�شوم  ودعــا 
وب�شورة اإيجابية وفعالة بغر�ض متكينها من تاأدية اخت�شا�شاتها وحتقيق 
اأهدافها امل�شندة اليها مبوجب اأحكام هذا املر�شوم وعلى الوجه الأكمل وعلى 
وجه اخل�شو�ض يجب على كافة اجلهات احلكومية اأن تزود الإدارة املركزية 
جمال  يف  لآخــر  وقــت  مــن  تطلبها  قــد  ح�شبما  والبيانات  املعلومات  بكافة 

اخت�شا�شاتها واأن ت�شمح ملوظفي الإدارة املركزية بالطالع على ال�شجالت 
املتعلقة باملوارد الب�شرية اأو على ملفات العاملني يف اجلهة احلكومية املعنية 
طلبت  متى  امللفات  اأو  ال�شجالت  تلك  من  �شوئية  ن�شخ  على  احل�شول  اأو 

الإدارة املركزية ذلك خطيا.
يت�شمن  تنظيمي  هيكل  املركزية  لـــالإدارة  يكون  ان  على  املر�شوم  ن�ض  كما 
العام  املدير  بو�شعه  يقوم  لها  التابعة  والأق�شام  فيها  الرئي�شية  الإدارات 
اأحكام دليل  اأهداف واخت�شا�شات الإدارة ويتفق مع  على نحو يتنا�شب مع 
اإعداد الهياكل التنظيمية املعتمد من املجل�ض التنفيذي ويتم اعتماد الهيكل 
يف  ال�شارية  املحلية  الت�شريعات  لأحكام  وفقاً  املركزية  لـــالإدارة  التنظيمي 

الإمارة.
ويتم مبوجب هذا املر�شوم تعيني املدير العام بقرار اأمريي ي�شدره احلاكم 
ويكون هو املوظف التنفيذي الأول امل�شوؤول اأمام ممثل احلاكم عن الإ�شراف 
وحتقيق  لخت�شا�شاتها  وتاأديتها  اليومية  املــركــزيــة  الإدارة  اأعــمــال  على 
الت�شريعات  واأحــكــام  املــر�ــشــوم  هــذا  اأحــكــام  مبوجب  اليها  امل�شندة  اأهــدافــهــا 
املحلية الأخرى ال�شارية يف الإمارة وذلك كله وفقا لل�شالحيات امل�شندة اإىل 
املدير العام ويجوز للمدير العام اأن يفو�ض اأيا من موظفي الإدارة املركزية 
لتمثيلها اأمام اأي جهة اأيا كانت اأو لتاأدية اأي من ال�شالحيات امل�شندة اليه يف 

القرار الأمريي ال�شادر بتعيينه.
�شنوية من  مــوازنــة  املــركــزيــة  لــــالإدارة  يكون  ان  على  اي�شا  املــر�ــشــوم  ون�ض 
�شمن املوازنة ال�شنوية حلكومة الإمارة وي�شع املدير العام م�شروع املوازنة 
ال�شنوية لالإدارة املركزية وفقا للقواعد والنظم املالية املن�شو�ض عليها يف 
الت�شريعات  لأحكام  وفقا  نهائية  ب�شفة  اإعتماده  ويتم  املوحد  املايل  النظام 

املحلية ال�شارية يف الإمارة.
وحدد املر�شوم ال�شنة املالية لالإدارة املركزية على ان تبداأ اأول يناير من كل 
�شنة ميالدية وتنتهي يف اآخر دي�شمرب من كل �شنة ميالدية وتتكون املوارد 
اأي  او  ال�شنوية  املوازنة  املركزية يف  لــالإدارة  املخ�ش�شة  الأمــوال  املالية من 
موارد مالية اأخرى يوافق عليها ويل عهد الإمارة بناء على تو�شية خطية 

من ممثل احلاكم.
واجاز املر�شوم المريي يف بنوده لويل عهد الإمارة اأن يقوم من وقت لآخر 
اأو  العامة  امل�شلحة  لتحقيق  مالئما  يــراه  قد  ما  بح�شب  نف�شه  تلقاء  من 
بناء على تو�شيات خطية من ممثل احلاكم اأو من املدير العام باإ�شدار اأي 
اأحكام  اأو موؤقتة ح�شبما قد تكون مطلوبة لتنفيذ  اأو قــرارات دائمة  لوائح 
هذا املر�شوم ب�شرط األ تتعار�ض اللوائح والقرارات املذكورة مع اأحكام هذا 

املر�شوم.
اأي  بــاإ�ــشــدار  اأن يقوم مــن وقــت لآخــر  واجـــاز املر�شوم كذلك ملمثل احلــاكــم 
قرارات تنفيذية دائمة اأو موؤقتة ح�شبما قد تكون مطلوبة لتنظيم ال�شوؤون 
الداخلية لالإدارة املركزية وذلك ب�شرط األ تتعار�ض تلك القرارات التنفيذية 

مع اأحكام هذا املر�شوم واأحكام الت�شريعات املحلية ال�شارية يف الإمارة.
ين�شر هذا املر�شوم يف اجلريدة الر�شمية لالإمارة ويعمم على كافة اجلهات 

املعنية باأحكامه للعمل مبقت�شاه وتطبيقه كل فيما يخ�شها.

نادي راأ�س اخليمة الريا�شي الثقايف يقبل التحدي

�شفري الدولة يف ال�شنغال يلتقي بال�شيدة الآوىل ب�شرياليون 

•• راأ�س اخليمة –الفجر

قبل نادي راأ�ض اخليمة الريا�شي الثقايف التحدي الذي 
اآل  بــن را�ــشــد  ال�شيخ حــمــدان بــن حمــمــد  اأطــلــقــه �شمو 
مكتوم، ويل عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي حلكومة 
ملعبه  وفــتــح  لــلــيــاقــة،  دبـــي  حتـــدي  يف  للم�شاركة  دبـــي، 
الرئي�شي للن�شاء  ملمار�شة الريا�شة يف ال�شاعة ال�شاد�شة 

�شباحاً. 
وقالت ح�شة �شيف رئي�شة اللجنة الثقافية الجتماعية 
للن�شاء  الفر�شة  اأتــاحــت  الــنــادي  اإدارة  اأن  الــنــادي،  يف 
مــن خالل  الرئي�شي  الإ�ــشــتــاد  الــريــا�ــشــة يف  مبــمــار�ــشــة 
ريا�شة امل�شي وركوب الدراجات، جتاوًبا مع حتدي دبي 
اأطلقه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن  للياقة الذي 

را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي، و�شارك عدد من الن�شاء 
عــدد من  �شارك  التحدي، كما  الأعــمــار يف  من خمتلف 
الأمهات مع اأبنائهن ال�شغار يف امللعب الرئي�شي للنادي 
ال�شابعة  اىل  ال�شاد�شة  ال�شاعة  يف  الريا�شة  مبمار�شة 
املراأة  ا�شتهداف  اأن  �شيف  ح�شة  واأو�ــشــحــت    . �شباًحا 
بهدف  كــان  الريا�شة،  ملمار�شة  لها  الفر�شة  اإتــاحــة  يف 
عام،  ب�شكل  الأ�شر  لــدى  الريا�شة  اأهمية  ثقافة  تعزيز 
اأن  ت�شتطيع  ومــن خاللها  الأ�ـــشـــرة،  عــمــاد  هــي  فــاملــراأة 
تغر�ض العادات الإيجابية يف اأبنائها للممار�شة الريا�شة، 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  عند  املبكر  الوقت  تخ�شي�ض  اأن  كما 
ببدء يومهن  البيوت  وربات  املوظفات  لت�شجيع  �شباًحا 
بالريا�شة، التي  من خاللها تنظم الريا�شية جدولها 

وتغري العادات ال�شلبية التي تعودت عليها. 

•• داكار-وام:

التقى �شعادة حممد �شامل الرا�شدي �شفري الدولة لدى 
ال�شنغال ال�شفري غري املقيم لدى جمهورية �شرياليون 
�شعادة  �شرياليون  بجمهورية  الآوىل  بال�شيدة  داكــار  يف 
الإقليمي  الجـــتـــمـــاع  هــامــ�ــض  عــلــى  كــــورومــــا،  �ـــشـــيـــادة 
وو�شط  غــرب  الأطــفــال يف  “زواج  حــول  امل�شتوى  رفــيــع 
اأفريقيا”. وقد مت خالل اللقاء بحث عالقات ال�شداقة 
جدد  حيث  و�شرياليون،  الدولة  بني  الثنائي  والتعاون 
�شعادة ال�شفري تعازي الدولة ال�شادقة ل�شرياليون بعد 
البالد  لها  تعر�شت  التي  الــدامــيــة  الفي�شانات  كــارثــة 
موؤخرا، خُمِلفًة املئات من ال�شحايا، ُم�شريا اإىل حزمة 
الدولة  بها  بــادرت  التي  العاجلة  الإن�شانية  امل�شاعدات 
اأجل تخفيف معاناة  القيادة احلكيمة من  بتوجيه من 

ال�شعب ال�شرياليوين ال�شديق.
ويف هذا اخل�شو�ض، نقلت ال�شيدة كوروما �شكر وامتنان 
بــالدهــا لــلــدولــة بــو�ــشــف الإمــــــارات مــن اأوائـــــل الـــدول 

ال�شعب  اإىل  وامل�شاعدة  الــعــون  يــد  بتقدمي  بـــادرت  التي 
ال�شرياليوين جراء الكارثة مما لقى ا�شتح�شانا كبريا 

يف البالد على امل�شتويني الر�شمي وال�شعبي. 

اأ�سهر   4 خالل  الذكي  لتطبيقها  حتميل  األف   13
»امتيازات« مبادرة  �شمن  الحتادية  احلكومة  ملوظفي  ح�شرية  خ�شومات  تقدم  �شركة   270

•• دبي-الفجر:

للموارد  الحتــاديــة  الهيئة  اأكـــدت 
برنامج  اأن  احلــكــومــيــة  الــبــ�ــشــريــة 
مبوظفي  اخلـــا�ـــض  اخلـــ�ـــشـــومـــات 
»امتيازات«،  الحتــاديــة  احلــكــومــة 
من  كبريين  واإقباًل  تفاعاًل  �شهد 
واجلهات  الـــــوزارات  موظفي  قبل 
املـــ�ـــشـــتـــفـــيـــديـــن من  الحتـــــــاديـــــــة 
القطاع  ــ�ــشــات  ومــوؤ�ــش الـــربنـــامـــج، 
له،  بالن�شمام  الــراغــبــة  اخلــا�ــض 
منذ اإطالقه بحلة جديدة يف مايو 
موؤ�ش�شات  عــدد  بلغ  حيث  املا�شي، 
و�ــشــركــات الــقــطــاع اخلـــا�ـــض التي 
تقدم خ�شومات وعرو�ض ح�شرية 
ملوظفي احلكومة الحتادية 270 
املجالت  خمتلف  يف  تعمل  �شركة 

والقطاعات القت�شادية.
ـــحـــت حـــنـــان بن  وتــفــ�ــشــيــاًل اأو�ـــش
اإدارة الت�شال  ن�شيف نائب مدير 
احلكومي يف الهيئة اأن عدد �شركات 
القطاع اخلا�ض املقدمة خل�شومات 
وعرو�ض ح�شرية لأكرث من 100 
األف موظف يعملون يف 57 وزارة 
�شركة   270 بلغ  احتــاديــة،  وجهة 
مـــن خمــتــلــف قــطــاعــات الأعـــمـــال، 
انتقاء  على  الهيئة  حر�ض  موؤكدًة 
ت�شكل  التي  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات 
قيمة م�شافة للمبادرة، مع الأخذ 
بــعــني العـــتـــبـــار تــنــويــع جمـــالت 
ال�شركات؛  تــلــك  واخــتــ�ــشــا�ــشــات 
كافة  واحــتــيــاجــات  رغــبــات  لتلبية 

املوظفني.

اأن عــدد مــرات حتميل  اإىل  ولفتت 
الــــتــــطــــبــــيــــق الــــــذكــــــي لــــربنــــامــــج 
منذ   Imtiyazat »امــتــيــازات« 
املــا�ــشــي وحتى  اإطـــالقـــه يف مــايــو 
بــدايــة اأكــتــوبــر اجلـــــاري، بــلــغ 13 
األـــف حتميل، يف حــني و�ــشــل عدد 
م�شتخدمي التطبيق من موظفي 
احلــكــومــة الحتـــاديـــة قـــرابـــة 11 

األفاً و500 موظف.
ور�ــــــض تــعــريــفــيــة بـــامـــتـــيـــازات يف 

الوزارات واجلهات الحتادية
وبـــيـــنـــت حــــنــــان بـــــن نـــ�ـــشـــيـــف اأن 
�شهري  خـــــالل  عــــقــــدت،  الـــهـــيـــئـــة 
اجلاري،  واأكتوبر  املا�شي  �شبتمرب 
بربنامج  تعريفية  ور�ـــض  �شل�شلة 
»امـــتـــيـــازات«، وذلـــك يف مــقــار عدد 
الحتادية  واجلهات  الـــوزارات  من 
والطاقة،  والعدل،  )املالية،  منها: 
ــــقــــافــــة وتـــنـــمـــيـــة املــــعــــرفــــة،  ــــث وال
والأر�شيف الوطني، وهيئة تنظيم 
املالية  الأوراق  وهيئة  الت�شالت، 

وال�شلع(. 
اأن فــريــق امــتــيــازات �شلط  وذكـــرت 
الــ�ــشــوء خـــالل تــلــك الـــور�ـــض على 
واأبرز  »امتيازات«،  برنامج  اأهــداف 
مالحمه، وكيفية حتميل التطبيق 
تفعيله،  واآلــيــة  للربنامج،  الــذكــي 
العرو�ض  مـــن  ال�ــشــتــفــادة  و�ــشــبــل 
احل�شرية املتاحة �شمن الربنامج، 

جمدولة  خطة  وجــود  اإىل  منوهًة 
الــــــوزارات واجلهات  كــافــة  لـــزيـــارة 
برنامج  مــن  امل�شتفيدة  الحتــاديــة 
احلالية  الفرة  خالل  »امتيازات« 
وحتى نهاية الربع الأول من العام 

.2018
الــتــطــبــيــق الذكي  يــتــ�ــشــم  وقـــالـــت: 
وهو  الت�شفح،  ب�شهولة  لمتيازات 
تفاعلي بامتياز، حيث اأنه يت�شمن 
من  املقدمة  احل�شرية  الــعــرو�ــض 
قــبــل �ــشــركــاء »امــتــيــازات« ملوظفي 
وخرائط  الحتــــاديــــة،  احلـــكـــومـــة 
العرو�ض،  هــذه  لأمــاكــن  تفاعلية 
املدرجة  لل�شركات  يتيح  اأنـــه  كــمــا 
اإمــكــانــيــة حتديث  ـــبـــادرة  �ــشــمــن امل
جديدة،  عرو�ض  وطــرح  عرو�شها 
ملوظفي  يــتــيــح  ــــــه  اأن عــــن  فـــ�ـــشـــاًل 
اإمكانية  الحتـــــاديـــــة  احلـــكـــومـــة 
وتقدمي  املتاحة،  العرو�ض  تقييم 
�شاأنها  مـــــن  الــــتــــي  املــــالحــــظــــات 
وتطويره«،  بــالــربنــامــج  الرتـــقـــاء 
اخلا�ض  القطاع  موؤ�ش�شات  داعــيــًة 
لمتيازات  بــالنــ�ــشــمــام  الــراغــبــة 
الإلكروين  املوقع  عرب  للت�شجيل 
www.fahr.gov. للهيئة 
اإدارة  مــديــر  نــائــب  واأ�ــشــارت   .ae
اإىل  الهيئة  يف  احلكومي  الت�شال 
الأكرب  يعد  امــتــيــازات  برنامج  اأن 
الدولة،  م�شتوى  عــلــى  نــوعــه  مــن 

مع  »الهيئة«  مبوجبه  تن�شق  حيث 
واخلدمية  الــتــجــاريــة  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
ملنح  مــــعــــهــــا،  �ـــــشـــــراكـــــات  وتـــــوقـــــع 
خ�شومات خا�شة واأ�شعار تف�شيلية 
ملـــوظـــفـــي احلــــكــــومــــة الحتـــــاديـــــة 
وعـــائـــالتـــهـــم، الأمـــــــر الــــــذي من 
بيئة عمل  ي�شهم يف خلق  اأن  �شاأنه 
اإيجابية وحمفزة ملوظفي الوزارات 
�شبل  وتوفري  الحتادية،  واجلهات 
ال�شعادة والرفاه الوظيفي لديهم، 
موؤخراً،  اأطلقت،  الهيئة  اأن  مبينة 
مدى  لقيا�ض  اإلكرونياً  ا�شتبياناً 
الحتادية  احلكومة  موظفي  ر�شا 
عـــن بـــرنـــامـــج »امــــتــــيــــازات«، ومن 
مرئياتهم  اإىل  ال�ـــشـــتـــمـــاع  اأجـــــل 
ومــــقــــرحــــاتــــهــــم الــــتــــطــــويــــريــــة 
لــــلــــمــــبــــادرة. وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة قد 
املا�شي،  �ــشــبــتــمــرب  يف  اأطــــلــــقــــت، 
الأوىل  الإلــــكــــرونــــيــــة  الـــنـــ�ـــشـــرة 
ت�شدر  والتي  امــتــيــازات،  لربنامج 
العربية  باللغتني  �ــشــهــري  ب�شكل 
عن  نبذة  مت�شمنة  والإجنليزية، 
واأبرز  امــتــيــازات،  م�شتجدات  اآخــر 
العرو�ض املقدمة ح�شرياً ملوظفي 
احلـــكـــومـــة الحتــــــاديــــــة، واأحــــــدث 
ال�شركات املن�شمة للربنامج، واآخر 
اآليات  عـــن  فــ�ــشــاًل  مــ�ــشــتــجــداتــه، 
الــتــوا�ــشــل مــع فــريــق الــربنــامــج يف 

الهيئة. 

تعاون بني �شرطة ال�شارقة والدولية 
للوقاية من حوادث الطرق 

•• ال�سارقة- وام:

ــارقــة مـــع وفد  بــحــثــت �ــشــرطــة الــ�ــش
كندي من املنظمة الدولية للوقاية 
من حوادث الطرق التعاون امل�شرك 
يف جمــال الــدرا�ــشــات والــبــحــوث عن 
حوادث الطرق واأ�شبابها ومعدلتها 
و�شلوك  عــنــهــا  الــنــاجــمــة  ــــــــار  والآث
مــ�ــشــتــخــدمــي الـــطـــريـــق والخـــطـــاء 
املــ�ــشــبــبــة لـــلـــعـــديـــد مــــن احلـــــــوادث 
املرورية.ا�شتقبل الوفد الذي ترا�شته 
املنظمة.. رئي�شة  روبن�شن  ال�شيدة 
الــعــمــيــد عــبــداهلل مــبــارك بــن عامر 
نائب القائد العام ل�شرطة ال�شارقة 
ح�شره  الـــذي  الــلــقــاء  وا�شتعر�ض   .
ال�شيد وود مدير العمليات باملنظمة 
املدير  الدين �شبحي  وال�شيد عالء 
لل�شالمة  الــوطــنــي  للمعهد  الــعــام 
الداخلية  وزارة  جــهــود   .. املــروريــة 
املرورية  احلــــوادث  مــن  التقليل  يف 
املمار�شات  اأفــ�ــشــل  عــلــى  والطـــــالع 
املطبقة يف جمال ال�شالمة املرورية 
لدى املنظمة. و اأكد نائب قائد عام 
�ــشــرطــة الــ�ــشــارقــة اأهــمــيــة مــثــل هذه 
ال�شراكات يف تعزيز وتوحيد اجلهود 
ي�شاهم  مــا  ال�شدد  هــذا  يف  املبذولة 
والتقليل  احلـــــد  يف  فـــعـــال  بــ�ــشــكــل 
وم�شبباتها  املــروريــة  احلـــوادث  مــن 
من  الب�شرية.  الـــروح  على  حــفــاظــاً 
املنظمة  رئــيــ�ــشــة  اأعــــربــــت  جــانــبــهــا 
الدولية للوقاية من حوادث الطرق 
ل�شرطة  �شكرها  املرافق عن  والوفد 
الـــدائـــم واملثمر  لــلــتــعــاون  الــ�ــشــارقــة 
ملناق�شة مثل هذه املمار�شات وتبادل 
الو�شول  يف  ت�شهم  الــتــي  اخلــــربات 
اىل الهدف املطلوب متمنياً للجميع 
ال�شالمة ودوام التوفيق. من جانب 
ا�ــشــتــعــر�ــشــت مــديــريــة �شرطة  اآخــــر 
العامة  بالقيادة  اخلارجية  املناطق 
اإجتماعها  خــالل  ال�شارقة  ل�شرطة 
�شرطة  مبـــركـــز  الأول  اأمـــ�ـــض  يــــوم 
�شيف  علي  العميد  برئا�شة  مليحة 
الندا�ض مدير الأدارة .. خطة العمل 
اخلا�شة  والأ�ـــشـــتـــعـــدادات  املـــيـــداين 
ال�شياحية  املناطق  ال�شتاء يف  بف�شل 
 / الو�شطى  باملنطقة  ال�شحراوية 

البداير والفاية وحمافز .
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اأخبـار الإمـارات

�شلطان القا�شمي ي�شهد جانبا من اجتماعات اإدارة جامعة ال�شارقة ملناق�شة اخلطط التطويرية

جواهر القا�شمي تختار �شلطان بن اأحمد مبعوثا اإن�شانيا ملوؤ�ش�شة القلب الكبري 

�شرطة املدينة تكثف جهود حظر الكتابة الع�شوائية على اجلدران 

الأعلى لالأمومة والطفولة يت�شلم 200 كر�شي دعما ملبادرة كر�شي طفلي 

•• راأ�س اخليمة –الفجر 

تــ�ــشــامــنــا مـــع حتــقــيــق �ــشــحــيــفــة الفجر 
تــوا�ــشــل الــقــيــادة الــعــامــة لــ�ــشــرطــة راأ�ـــض 
املجتمعية  ال�شرطة  بفرع  ممثلة  اخليمة 
مبــركــز �ــشــرطــة املــديــنــة الــ�ــشــامــل ومركز 
�شرطة الدقداقة ال�شامل تفعيل مبادرتها 
اخلا�شة باحلد من الكتابة على اجلدران 
والــتــي تــاأتــي �شمن حــمــلــة  تــوعــيــة اأفـــراد 
املجتمع باأهمية الت�شدي واحلد من هذه 
الظاهرة والتي �شوهت العديد من املرافق 
واملمتلكات العامة واخلا�شة. واأ�شار املقدم 
مــاجــد الــقــا�ــشــمــي رئــيــ�ــض مــركــز �شرطة 
احلملة  يف  �شارك  الــذي  ال�شامل،  املدينة 
الــزعــابــي مدير  الــرائــد عــبــداهلل  بح�شور 
�شرطة  مبــركــز  املجتمعية  ال�شرطة  فــرع 
الــدقــداقــة الــ�ــشــامــل وعـــدد مــن الأفـــــراد ، 
املجتمعية  بفرع  ممثاًل  املركز  تنفيذ  اإىل 
وبالتعاون مع طلبة مدر�شة بالط ال�شهداء 
ا�شتهدفت  حملة   ، ح1  الأ�شا�شي  للتعليم 

على  الع�شوائية  الكتابة  ظاهرة  مواجهة 
اجلدران ، من خالل مكافحتها وطم�شها 
بالطالء على بع�ض منازل اجلدران التي 
�شوهتها تلك الكتابات الع�شوائية ، �شمن 
ممثلة  الــداخــلــيــة  وزارة  اأطــلــقــهــا  مــبــادرة 
الحتادية  املــجــتــمــعــيــة  الــ�ــشــرطــة  بـــــــاإدارة 

وذلك  البي�شاء”  “اجلدران  �شعار  حتــت 
احلفاظ  يف  للم�شاركة  املجتمع  لتحفيز 
على النظافة والتي من بينها الكتابة على 
وابقائها  العامة  واملــرافــق  املــنــازل  جــدران 
حــيــث لقــــت احلملة   ، جــمــيــلــة  بـــ�ـــشـــورة 
باأن  القا�شمي  واأكـــد  اجلميع.  ا�شتح�شان 

املجتمعية  املبادرات  تعد من  هذه احلملة 
املــهــمــة والـــتـــي تــ�ــشــهــم يف احلـــفـــاظ على 
نـــظـــافـــة الــبــيــئــة بــ�ــشــكــل عـــــام ، حـــيـــث مت 
الكتابات  تلك  لإخفاء  الأ�شباغ  ا�شتخدام 
التي �شوهت املباين واملظهر العام ، م�شيداً 
بتعاون اجلهات امل�شاركة وتفاعلهم القوي 

ودعا  املطلوب.  بال�شكل  الــربامــج  لتنفيذ 
اإىل  الأمــور خا�شة  واأولياء  املجتمع عامة 
تــوعــيــة اأبــنــائــهــم بــاأهــمــيــة اإبــقــاء اجلـــدران 
بوا�شطة  التخريب  مــن  وخــالــيــة  نظيفة 
قيم  وغــر�ــض   ، عليها  الع�شوائية  الكتابة 
على  واحلــفــاظ  اجلــــدران  على  املحافظة 

املجتمعية  امل�شاركة  وت�شجيع  مظهرها، 
ملواجهة  لــالإ�ــشــهــام  الــ�ــشــبــاب  دور  وتــعــزيــز 
ظاهرة الكتابة الع�شوائية وحماية املظهر 
احلــ�ــشــاري لـــالإمـــارة . الــ�ــشــكــان يف بع�ض 
مناطق راأ�ض اخليمة ي�شتكون من ظاهرة 

اخلرب�شة على جدران املنازل.

•• ابوظبي-وام:

ت�شلم املجل�ض العلى لالأمومة والطفولة اليوم 200 كر�شي 
من حمل الطفال بيبي �شوب لدعم املبادرة الن�شانية ل�شمو 
العام  الن�شائي  الحتـــاد  رئي�شة  مــبــارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة 
املجل�ض  رئي�شة  ال�ــشــريــة  التنمية  ملوؤ�ش�شة  العــلــى  الرئي�ض 
العلى لالمومة والطفولة بعنوان كر�شي طفلي والتي تهدف 

اىل حماية الطفال من حوادث ال�شيارات.
ورحبت �شعادة الرمي عبداهلل الفال�شي المني العام للمجل�ض 
العلى لالأمومة والطفولة بهذا التربع من جانب حمل بيبي 
�شوب وقالت انه يعرب عن جناح مبادرة �شمو ال�شيخة فاطمة 

الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي  الحتــاد  رئي�شة  مبارك  بنت 
لالأمومة  الأعــلــى  املجل�ض  رئي�شة  الأ�ــشــريــة  التنمية  ملوؤ�ش�شة 
معها  المــور  واولــيــاء  والفـــراد  ال�شركات  وتفاعل  والطفولة 
ودعــمــهــا لــهــا لــتــوفــري كــر�ــشــي �ــشــيــارة لــكــل طــفــل ي�شتخدمها 

للم�شاعدة يف حمايته من حوادث الطرق.
وقالت �شعادة الرمي الفال�شي انه بف�شل هذه املبادرة الإن�شانية 
التي وجهت باإطالقها �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك متكن 
العائالت وحتقيق  العديد من  اإىل  العون  املجل�ض من مّد يد 
اأهدافه من خالل ن�شر الوعي حول �شالمة الطفل يف اأو�شاط 

املجتمع يف الدولة.
الن�شانية  املــبــادرة  ان  يعني  الــتــربع اجلــديــد  هــذا  ان  واكـــدت 

حتقق نتائج ايجابية وتتواىل تربعات الفراد واولياء المور 
وال�شركات دعما لها وقد جنحت يف ت�شجيع اولياء المور من 
الباء والمهات وال�شركات واأفراد املجتمع على التربع مبقاعد 

�شيارة لالأطفال لتقدميها اإىل العائالت املحتاجة.
وحثت �شعادة المني العام للمجل�ض العلى لالأمومة والطفولة 
اولياء المور والفراد وال�شركات على موا�شلة التربع بكر�شي 
بال�شيارة  الطفال  مع  العائلة  حترك  يف  ل�شتخدامه  للطفل 

حماية لهم من كل مكروه.
العام  نــهــايــة  ا�ــشــتــمــرار حملة كــر�ــشــي طفلي حــتــى  تــقــرر  وقـــد 
2018 وبــاإمــكــان الآبــــاء والأمـــهـــات واملــقــيــمــني الــراغــبــني يف 
امل�شاركة وتقدمي الدعم اأو احل�شول على مزيد من املعلومات 

www.scmc. املــوقــع الإلـــكـــروين املـــبـــادرة زيــــارة  حـــول 
gov.ae/child-seat<http://www.scmc.

.gov.ae/child-seat
من جانبه اكد فينود تالريجا الرئي�ض التنفيذي ملحل الأطفال 
بيبي �شوب ان املحل يدعم بكل �شدق هذه احلملة املهمة التي 
اأهمية  لإبـــراز  والطفولة  لــالأمــومــة  الأعــلــى  املجل�ض  يقودها 
�شالمة الطفل يف ال�شيارات، ونعمل با�شتمرار على دعم الأ�شر 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة باملعرفة والو�شائل 
الالزمة حلماية الأطفال من احلالت غري املرغوب فيها لن 
واأجيال  الــيــوم  اأطــفــال  جتــاه  م�شوؤوليتنا  هــي  الطفل  �شالمة 

امل�شتقبل.  

•• ال�سارقة-وام:

اأعــلــنــت قــريــنــة �ــشــاحــب الــ�ــشــمــو ال�شيخ 
القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان  الــدكــتــور 
ال�شارقة  حــاكــم  الأعــلــى  املجل�ض  ع�شو 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخــة جــــواهــــر بـــنـــت حممد 
الكبري  القلب  القا�شمي رئي�شة موؤ�ش�شة 
عــن اخــتــيــار الــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بــن اأحمد 
ال�شارقة  جمــلــ�ــض  رئـــيـــ�ـــض  الــقــا�ــشــمــي 
ملوؤ�ش�شة  اإنــ�ــشــانــيــا  مــبــعــوثــا  لــــالإعــــالم 
القلب الكبري تقديرا ملكانته الإعالمية 
من  بــه  يتمتع  وملـــا  املجتمعية  وجــهــوده 
باأهمية  والــتــاأثــري  الــتــوعــيــة  يف  قــــدرات 

العمل الإن�شاين.
اإن�شانيا  مــبــعــوثــا  تــعــيــيــنــه  خـــالل  ومـــن 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شي�شهم  للموؤ�ش�شة 
اأحمد القا�شمي يف ح�شد الدعم املجتمعي 
والــدويل لدعم  املحلي  ال�شعيدين  على 
املــحــتــاجــني والــالجــئــني ون�شر  قــ�ــشــايــا 
وروؤيتها  الكبري  القلب  موؤ�ش�شة  ر�شالة 
املوؤ�ش�شة  متثيل  جــانــب  اإىل  واأهــدافــهــا 
والجتماعات  واملــوؤمتــرات  الفعاليات  يف 
مل�شاريع  امليدانية  الــزيــارات  اإىل  اإ�شافة 

املوؤ�ش�شة يف جميع اأنحاء العامل.
و�ــشــلــمــت �ــشــمــو الــ�ــشــيــخــة جـــواهـــر بنت 

حممد القا�شمي ال�شيخ �شلطان بن اأحمد 
القا�شمي يوم اأم�ض وثيقة اختياره لهذا 
الكبرييف  القلب  موؤ�ش�شة  ودرع  املن�شب 

املكتب التنفيذي ل�شموها.
واأعــــربــــت �ــشــمــو الــ�ــشــيــخــة جـــواهـــر بنت 
ثــقــتــهــا الكبرية  الــقــا�ــشــمــي عـــن  حمــمــد 
بقدرة ال�شيخ �شلطان بن اأحمد على حمل 
الإن�شانية  املهمة  لــهــذه  اخــتــيــاره  اأمــانــة 
رفع  اأهـــمـــيـــة  اإىل  مــ�ــشــرية   .. الــنــبــيــلــة 

والإعالمي  املجتمعي  الــوعــي  م�شتوى 
حول  والــالجــئــني  املــحــتــاجــني  بق�شايا 
الــعــامل وتــكــثــيــف اجلــهــود الــرامــيــة اإىل 
القا�شية  ظروفهم  على  ال�شوء  ت�شليط 
وتــقــدمي الــدعــم لــهــم وبـــذل كــل مــا من 

�شاأنه تخفيف املعاناة عنهم.
وتــــرية  تــ�ــشــاعــد  اأن  �ــشــمــوهــا  واأكــــــــدت 
مناطق  يف  والـــنـــزاعـــات  ال�ـــشـــطـــرابـــات 
�شا�شعة من العامل اأدت اإىل زيادة معاناة 

وهو  الأطفال  ل�شيما  ال�شعيفة  الفئات 
على  امللقاة  امل�شوؤولية  حجم  من  زاد  ما 
الأمل  لإعــــادة  الــكــبــري  الــقــلــب  موؤ�ش�شة 

لهوؤلء الأطفال وعائالتهم.
خالل  مـــن  “نتطلع  �ــشــمــوهــا  وقـــالـــت 
املبعوث الإن�شاين للموؤ�ش�شة اإىل ت�شليط 
الق�شايا  عـــلـــى  اأكــــــرب  بــ�ــشــكــل  الـــ�ـــشـــوء 
الإنــ�ــشــانــيــة الــتــي تــ�ــشــتــحــق مـــزيـــدا من 
ال�شعيدين  عــلــى  واملــ�ــشــانــدة  الهــتــمــام 

لتوفري  لــيــ�ــض  والإعــــالمــــي  املــجــتــمــعــي 
للمحتاجني  ـــيـــة  ـــش ـــا� ـــش الأ� احلـــــاجـــــات 
ل�شمان  واإمنـــــــا  فــحــ�ــشــب  والـــالجـــئـــني 
ا�ــشــتــدامــة الــدعــم املــقــدم لــهــم اإىل حني 
انتهاء الظروف التي ميرون بها اإ�شافة 
الدويل  املجتمع  بــاأن  الثقة  منحهم  اإىل 
يعمل ب�شكل جدي لإنهاء معاناتهم واأن 

امل�شتقبل �شيكون اأف�شل لهم«.
مـــن جــانــبــه اعــــرب الــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بن 
�ــشــرفــه الكبري  الــقــا�ــشــمــي عـــن  اأحـــمـــد 
جواهر  ال�شيخة  �شمو  مــن  الثقة  بهذه 
اختياره  ان  حيث  القا�شمي  حممد  بنت 
الكبري  القلب  ملوؤ�ش�شة  اإن�شاين  كمبعوث 
اإنــ�ــشــانــيــا كــبــريا مــوؤكــدا ان  يــعــد تكليفا 
القلب الكبري موؤ�ش�شة ا�شتطاعت - على 
الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة عــهــدهــا - حتقيق 
اإجنازات كبرية �شهد لها العامل و�شكلت 
عالمة فارقة يف م�شرية العمل الإن�شاين 

والإغاثي النبيل.
الرئي�شية  املــهــمــة  تــتــمــحــور  ــــاف  واأ�ــــش
ملــوؤ�ــشــ�ــشــة الــقــلــب الــكــبــري حـــول تخفيف 
والالجئني  املـــحـــتـــاجـــني  عــــن  املـــعـــانـــاة 
يف خمــتــلــف الأمــــاكــــن فـــهـــوؤلء وجــــدوا 
اأنــفــ�ــشــهــم �ــشــحــيــة �ـــشـــراعـــات وحــــروب 
يوما طرفا  يكونوا  قــاهــرة مل  وظـــروف 

فيها واليوم باتت التوعية مبعاناة هذه 
الفئة ت�شتلزم العمل على توفري الدعم 

امل�شتمر لهم على كافة الأ�شعدة.
واعترب اأن التاأثري املجتمعي والإعالمي 
الفاعلة يف �شمان  الأدوات  اأهم  بات من 
متعهدا  اإنــ�ــشــاين  حــــراك  اأي  ا�ــشــتــدامــة 
بالعمل مع فريق موؤ�ش�شة القلب الكبري 
عــلــى كـــل مـــا مـــن �ــشــاأنــه الــتــخــفــيــف من 

واإي�شال  والالجئني  املحتاجني  معاناة 
اأ�ــشــواتــهــم ومــعــانــاتــهــم اإىل اأخــوتــهــم يف 
اأو  الــعــرق  اإىل  الــنــظــر  دون  الإنــ�ــشــانــيــة 

اللون اأو الدين اأو اجلن�ض.
املجل�ض  يف  عـــ�ـــشـــويـــتـــه  جــــانــــب  واإىل 
ورئي�ض  الــ�ــشــارقــة  لإمــــــارة  الــتــنــفــيــذي 
ال�شيخ  يعد  لــالإعــالم  ال�شارقة  جمل�ض 
�ـــشـــلـــطـــان بـــــن اأحـــــمـــــد الـــقـــا�ـــشـــمـــي من 

ال�شخ�شيات الفاعلة يف املجال املجتمعي 
الإمارات  دولــة  والإن�شاين يف  واخلــريي 
العربية املتحدة حيث ي�شارك با�شتمرار 
الإن�شاين  بالعمل  املرتبطة  املبادرات  يف 
والأطفال  الــالجــئــني  جمــال  يف  خا�شة 
التنمية  وقــ�ــشــايــا  والـــ�ـــشـــبـــاب  ــــــــراأة  وامل
الإن�شان  تــ�ــشــتــهــدف  الـــتـــي  املــ�ــشــتــدامــة 

وال�شتثمار يف قدراته.

•• خورفكان-وام:

اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�ض 
امل�شتمر  التقدم  اجلامعة  موا�شلة  ال�شارقة  جامعة 
مبكانة اجلامعة العلمية والأكادميية عاملياً بخطوات 
اإدارة  مــن  حثيثة  وبجهود  وا�ــشــح  منهج  وفــق  ثابتة 

اجلامعة وجمل�ض اأمنائها.
جاء ذلك خالل ح�شور �شموه جانباً من الجتماعات 
فندق  يف  الــ�ــشــارقــة  جــامــعــة  اإدارة  عــقــدتــهــا  الـــتـــي 
الأو�شانيك بخورفكان ملناق�شة خططها التطويرية، 
وذلك بح�شور �شعادة الدكتور حميد جمول النعيمي 
اأع�شاء  الــ�ــشــادة  الــ�ــشــارقــة وعـــدد مــن  مــديــر جامعة 
املــديــر وعـــمـــداء الكليات.  جمــلــ�ــض الأمـــنـــاء ونــــواب 

الذي تركز  العلمي  البحث  اأهمية  اإىل  واأ�شار �شموه 
عليه اجلامعة يف ا�شراتيجيتها كونه عن�شراً مهماً 
واملعارف  العلوم  الطلبة  واك�شاب  العلمي  التقدم  يف 
املهمة والو�شول اإىل نتائج واكت�شافات تخدم خمتلف 

املجالت العلمية وتطور من م�شتواها.
اجلامعة  اإدارة  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  وحث �شاحب 
على بذل املزيد من اجلهد يف التقدم باأدائها مثنياً 

الأكادميية يف خمتلف  للربامج  الكبري  التنوع  على 
مبختلف  املجتمع  يــخــدم  والـــذي  العلمية  املــراحــل 

فئاته.
ا�شتمرت  التي  املناق�شات  نتائج  على  �شموه  واطــلــع 
على مدى يومني والتفاعل الذي ي�شهم يف اخلروج 
والعملية،  العلمية  واخلــطــط  التو�شيات  باأف�شل 
املــ�ــشــاركــون حمـــاور الجــتــمــاعــات امل�شتملة  وعــر�ــض 

على جميع اجلوانب الأكادميية والعملية والدارية 
والجتماعية.

املحاور  وناق�ض احل�شور خالل الجتماع عــدداً من 
املهمة يف تطوير اأداء اجلامعة علمياً واأكادميياً واإدارياً 
واملــ�ــشــتــوى الـــذي و�شلت اإلــيــه اجلــامــعــة والأهــــداف 
التي حققتها، كما ا�شتعر�ض امل�شاركون يف الجتماع 
لتحقيق  املدعمة  التطويرية  الأفــكــار  مــن  العديد 

يف  باجلامعة  امل�شتمر  التقدم  يف  امل�شتقبلية  الروؤية 
جميع املجالت وعلى خمتلف الأ�شعدة.

رئي�ض  ال�شمو  �شاحب  دعــم  اجلامعة  اإدارة  وثمنت 
مل�شرية  احلثيثة  ومتابعته  الــدائــم  ال�شارقة  جامعة 
يف  املتميز  للم�شتوى  و�شوًل  ن�شاأتها  منذ  اجلامعة 
الفرة احلالية وتوجيهاته للتقدم امل�شتمر يف املكانة 

العاملية جلامعة ال�شارقة.

•• الرباط- وام:

فازت جمعية بيت اخلري بـ جائزة الأمري حممد بن فهد لأف�شل اأداء خريي يف 
اأقيم يف الرباط حتت رعاية جاللة  الــذي  الوطن العربي  وذلــك خالل احلفل 

امللك حممد ال�شاد�ض ملك اململكة املغربية ال�شقيقة.
و�شلم الأمري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز رئي�ض اللجنة التنفيذية 
جمعة  معايل  اإىل  اجلــائــزة  الإن�شانية  للتنمية  فهد  بن  حممد  الأمــري  ملوؤ�ش�شة 
املاجد رئي�ض جمل�ض اإدارة جمعية بيت اخلري وذلك خالل احلفل الذي ح�شره 
يف  الجتماعية  والتنمية  وامل�شاواة  والت�شامن  الأ�ــشــرة  وزيــرة  احلقاوي  ب�شيمة 
بجانب  املغرب  يف  والوطنية  احلكومية  بالقطاعات  امل�شوؤولني  وعدد من  املغرب 
عدد من اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي املعتمد باململكة املغربية وممثلي اجلمعيات 

اخلريية والأهلية وموؤ�ش�شات الرعاية الجتماعية.

واأكد معايل جمعة املاجد اأهمية اجلائزة يف حتفيز العمل اخلريي والإن�شاين يف 
العامل العربي واإن�شاف العاملني املخل�شني الذين اجتهدوا واأبدعوا وبذلوا ما 

بو�شعهم لتطوير العمل اخلريي والإن�شاين والرتقاء به وفق اأرقى املمار�شات.
على  و�شعبا  وحــكــومــة  ملكا  ال�شقيقة  املغربية  للمملكة  ال�شكر  معاليه  ووجـــه 
ويحيي  حلمتها  العربية  لالأمة  يعيد  الــذي  الرفيع  التكرمي  لهذا  ا�شت�شافتها 
روح العمل العربي امل�شرك من خالل دعم وت�شجيع القطاع اخلريي والإن�شاين 
الذي اأ�شبح القطاع الثالث واملكمل لعمل القطاعني العام واخلا�ض من اأجل بناء 

حياة كرمية و�شعيدة ملجتمعاتنا العربية.
و�شكر املاجد املنظمة العربية للتنمية الإدارية على جهودها يف التحكيم الدقيق 
وال�شامل وفق اأحدث املعايري التي تقي�ض ح�شن الأداء وتر�شد الآثار الإيجابية 
منها. من جهته  وامل�شتفيدين  الفائزة على جمتمعاتها  تركتها اجلمعيات  التي 
تاأتي يف  هــذه اجلائزة  اإن  الأمــري تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيز  قــال 

واخلريي  الإن�شاين  بالعمل  الدفع  اإىل  العربي  العامل  فيه  يحتاج  الــذي  الوقت 
لالإ�شهام يف تنمية املجتمعات وجتاوز العقبات وذلك من خالل اإثراء روح املناف�شة 
بني موؤ�ش�شات العمل الإن�شاين واخلريي بغية تطوير اأدائها. وتعد  جائزة الأمري 
حممد بن فهد لأف�شل اأداء خريي يف الوطن العربي  من اأهم اجلوائز العربية 
واأ�شند  العربي  العامل  م�شتوى  على  والإن�شاين  اخلــريي  العمل  وحتفيز  لدعم 
العربية  للجامعة  التابعة  الإداريــــة  للتنمية  العربية  للمنظمة  فيها  التحكيم 
بالقاهرة ليكون ب�شكل حمايد ومهني. ومت اختيار جمعية بيت اخلري من �شمن 
فيها  روعيت  �شعبة  مناف�شة  �شمن  عربية  واإن�شانية  خريية  جمعية   /156  /
اأرقى املعايري الفنية والإدارية واملوؤ�ش�شية املطلوبة يف عمل املوؤ�ش�شات واجلمعيات 
اجلمعيات  وتوزعت  فقط..  وجمعيات  موؤ�ش�شات  ت�شع  �شوى  يفز  ومل  اخلريية 
الفائزة بني دولة الإمارات واململكة العربية ال�شعودية وجمهورية م�شر العربية 
واململكة املغربية. من ناحيته اأو�شح نا�شر الهتالن القحطاين مدير عام املنظمة 

العربية للتنمية الإدارية اأن اجلائزة تركز على البعد الإداري والتميز املوؤ�ش�شي 
ممار�شات  لتعزيز  وت�شعى  اأف�شل  اأداء  اأجــل  من  اخلريية  واملوؤ�ش�شات  للجمعيات 
ال�شفافية يف هذه املوؤ�ش�شات .. لفتا اإىل اأن انعقاد احلفل الأول للجائزة باملغرب 
بالعمل  وقيادتها  اململكة  اهتمام  يعك�ض  ال�شاد�ض  حممد  امللك  جاللة  وبرعاية 
اخلريي. من جانبه عرب عابدين طاهر العو�شي مدير عام بيت اخلري عن �شعادته 
باجلائزة التي تتوج جهود / 28 / عاما يف خدمة العمل الإن�شاين واخلريي .. 
لفتا اإىل اأن اجلمعية �شهدت تطورا لفتا خالل ال�شنوات الع�شر الأخرية بدليل 
عدد جوائز التميز والأداء التي ح�شدتها و�شهادات اجلودة الدولية التي حازت 

عليها والتي كان اآخرها جائزة الآيزو للم�شوؤولية املجتمعية .
اآلف  ع�شرات  منه  ا�شتفادت  الــذي  الإنفاق  حجم  يف  الالفتة  الزيادة  اإىل  واأ�شار 
الأ�شر واحلالت امل�شتحقة حيث بلغ جمموع ما اأنفقته اجلمعية خالل ال�شنوات 

الع�شر الأخرية وحتى نهاية 2016 حوايل مليار و285 مليون درهم.

بيت اخلري تفوز بجائزة اأف�شل اأداء خريي يف الوطن العربي 

عرب نظام ت�سجيل الق�سايا عن بعد )ال�سالفة(
طلبات وق�شايا الأمور الوقتية وامل�شتعجلة متاحة يف 
مراكز اخلدمة اخلارجية املعتمدة لدى حماكم دبي 

•• دبي-الفجر:

دعماً جلهود حماكم دبي يف تنفيذ تطلعات احلكومة الر�شيدة لتقليل اإعدد 
املتعاملني يف مراكز اخلدمة بحلول عام 2018 اإىل %80 ، حماكم دبي 
تتيح جلميع متعامليها تقدمي وت�شجيل جميع اأنواع ق�شايا الأمور الوقتية 
– عــقــاري - عــمــايل( عــن بعد مــن خالل  – جتـــاري  وامل�شتعجلة )مـــدين 
نظام ت�شجيل الق�شايا )اخلدمة املتكاملة( اأو يف مراكز اخلدمة اخلارجية 
املعتمدة دون احلاجة ملراجعة مبنى حماكم دبي ، حيث �شوف تتاح اخلدمة 
والق�شايا   2017 اأكتوبر   29 املوافق  الحد  يوم  من  ابتداًء  للمتعاملني 
هي اأمر اأداء ،حجز حتفظي ، اأمر على عري�شة ،دعاوى م�شتعجلة ،عر�ض 
دبي  �شوؤون مراكز اخلدمة يف حماكم  . حيث عقدت جلنة  تظلم  وايـــداع، 
اجتماعاً مع م�شوؤويل مراكز اخلدمة املعتمدة ملناق�شة عدد من التح�شينات 
للجهود  قوية  دفعة  لتمثل  وتاأتي هذه اخلطوة  اأداء مراكز اخلدمة،  على 
اخلدمات  وتوفري  املراجعني  على  للت�شهيل  املحاكم  تبذلها  التي  احلثيثة 

املي�شرة لهم  للو�شول اإىل هدف ا�شعادهم.
واأ�شار �شم�ض الدين البدوي رئي�ض ق�شم توجيه املتقا�شني يف حماكم دبي 
ورئي�ض جلنة مراكز اخلدمة، انه مت الركيز خالل الجتماع على العديد 
متميزة  خدمات  لتوفري  دبــي  حماكم  تطلعات  تدعم  والتي  املوا�شيع  من 
ومي�شرة ملتعامليها ، حيث مت تخ�شي�ض خط �شاخن بني حماكم دبي وجميع 
مراكز اخلدمة املعتمدة للرد على جميع ال�شتف�شارات والطلبات اخلا�شة 
باملتعاملني وحماولة تنفيذها يف اأ�شرع زمن وذلك حر�شاً من حماكم دبي 

على توفري كافة �شبل الراحة للمتعاملني.
واأ�شاف البدوي اأن حماكم دبي حتر�ض دائما على ال�شراكة بني القطاعني 
الإمارة  ت�شدها  التي  التنمية  عوامل  اأهــم  اأحــد  يعد  الــذي  واخلا�ض  العام 
تعطي  فاملحاكم  للمجتمع،  املقدمة  باخلدمات  الرتقاء  �شانها  من  والتي 
منهم  وتاأمل  �شورة  باأف�شل  اخلدمات  لتقدم  املوؤ�ش�شات  لهذه  الثقة  كامل 
حتــمــل هـــذه املــ�ــشــوؤولــيــة مبــا يــخــدم يف حتــقــيــق اأهـــــداف املــحــاكــم واأهــــداف 
خدمات  لتقدمي  دبــي  حماكم  �شعي  �شمن  امل�شروع  ياأتي  حيث  املوؤ�ش�شات، 
متميزة ومي�شرة لعمالئها بحيث ت�شع بني اأيديهم عدد من اخليارات يف 
عدد من املراكز املنت�شرة يف الإمارة وذلك لتي�شري ح�شولهم على اخلدمة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/رين باول غالريي

 رخ�شة رقم:CN 1200546 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل وكيل خدمات

ا�شافة �شعاد �شامل مبارك �شلطان املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز بارابورات كو�شاي بارابورات %100
تعديل وكيل خدمات

حذف �شعاد �شامل مبارك �شلطان املن�شوري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر كويا مولوجنال

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

اإعــــــــــالن
ال�شـــــادة/لند  بان  القت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
 CN 2230946:وورك للمقاولت العامة رخ�شة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�شة

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

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/اللياف 

 CN 1478511:لقطع غيار ال�شيارات رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العالن  هذا  على  اعرا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خالل اأربعة ع�شر 
الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً 
غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم ال�شوليدير

 رخ�شة رقم:CN 1015371 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ مطعم ال�شوليدير
SOLIDAIR RESTAURANT

اىل/�شوليدير لدارة املطاعم
SOLIDAIR RESTAURANT MANAGEMENT

تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي �شارع الكورني�ض )�شرق( بناية انرنا�شيونال كابيتال 
تريدجن ذ.م.م اىل ابوظبي امل�شفح م 37 92553 92553 �شيف عبيد خليفة �شيف واخرين

تعديل ن�شاط/ا�شافة ادارة املطاعم )8211004(
تعديل ن�شاط/حذف مطعم )5610001(

تعديل ن�شاط/حذف م�شاوي على الفحم )�شفاري( )5621006(
فعلى كل من له حق او اعرا�ض على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29 العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29

منوذج اعالن الن�سر عن التعديل بعد الت�سجيل
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك:�شركة الربكة القاب�شة لال�شتثمار ذ.م.م

بن�شر التعديالت املو�شحة ادناه عن العالمة التجارية التالية:
بتاريخ : 2012/076/23 املودعة بالرقم :176956 

بتاريخ:2012/01/23 امل�شجلة بالرقم: 176956 
با�شــــــم املالك :

وعنوانه:ابوظبي
بتاريخ: واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 اإدارة ال�شركات واملوؤ�ش�شات اخلا�شة. 
التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق:

تعديل �شكل العالمة اىل الربكة القاب�شة يدنوها AL BARAKAH HOLDING على ي�شارها 
دائرة باللون ال�شفر.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

فقدان جواز �سفر
كاندهان  كــــومــــار  �ــشــيــنــتــيــل   / املــــدعــــو  فـــقـــد 
كاندهان ، الهند   اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
الت�شال  عليه  يــجــده  مــن   )1383307(

بتليفون رقم 055/7895679 
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•• عجمان ـ الفجر 

“النخبة  مـــعـــر�ـــض  زوار  ـــــاد  اأ�ـــــش
ودعمه  املعر�ض  باأهمية   ”2017
الأعمال وا�شتدامة  لــرواد ورائــدات 
وينظم   ، الوطنية  املــ�ــشــاريــع  ومنــو 
جمل�ض  الأوىل  ن�شخته  يف  املعر�ض 
اأعـــمـــال عــجــمــان يف غرفة  �ــشــيــدات 
وي�شارك  عجمان  و�شناعة  جتـــارة 
م�شاركا   40 عـــن  يـــزيـــد  مـــا  فــيــه 
وم�شاركة ميثلون موؤ�ش�شات وافراد 
من كافة اإمـــارات الــدولــة وذلــك يف 
مبنطقة  لل�شيافة  المـــارات  قاعة 

اجلرف يف عجمان. 
النعيمي  احمد  حممد  �شعادة  وقام 
ــــعــــام املـــ�ـــشـــاعـــد بـــاحتـــاد  المـــــــني ال
غـــرف الــتــجــارة والــ�ــشــنــاعــة بدولة 
الدكتورة  �شعادة  يرافقه  الإمـــارات 
اآمنة خليفة اآل علي رئي�شة جمل�ض 
رئي�شة  عــجــمــان  اعـــمـــال  �ـــشـــيـــدات 
و�شعادة  للمعر�ض،  املنظمة  اللجنة 
غرفة  عــام  مــديــر  ال�شويدي  �ــشــامل 
وامل�شاريع  الأعــمــال  بتفقد  عجمان 
ا�شاد  املــعــر�ــض، حــيــث  املــ�ــشــاركــة يف 
امللمو�ض  والبـــداع  املعرو�ض  بتنوع 
م�شريا  الأعــمــال،  رواد  منتجات  يف 
لأهـــمـــيـــة مـــثـــل هـــــذه املـــعـــار�ـــض يف 
ال�شغرية  الوطنية  املــ�ــشــاريــع  دعــم 

واملتو�شطة.
�شامل  �ــــشــــعــــادة  اكــــــد  ـــبـــه  مـــــن جـــان
املعر�ض  اأهــمــيــة  عــلــى  الــ�ــشــويــدي، 
كونه فر�شة كبرية لتقوية ال�شالت 
افكار  لكت�شاب  وفر�شة  والــتــعــاون 
مـــ�ـــشـــاريـــع جـــــديـــــدة ل �ـــشـــيـــمـــا يف 
املعرو�شة  بــاملــنــتــجــات  الــتــنــوع  ظــل 
مبا  املعرو�ض  يف  والتميز  والبتكار 
ي�شمن ال�شبغة ال�شعبية والراثية 
غرفة  ان  مو�شحا  املنتجات  لتلك 

عــجــمــان لــن تــدخــر جــهــدا يف دعم 
رواد ورائدات العمال. 

اعـــمـــال  �ــــشــــيــــدات  مــــن  وفــــــد  وزار 
كــازاخــ�ــشــتــان املــعــر�ــض واكـــد الوفد 
للمعر�ض  املــتــمــيــز   التنظيم  عــلــى 
للمنتجات  واجلـــــــودة  واحلـــرفـــيـــة 
املـــ�ـــشـــاركـــة، كــمــا اأو�ـــشـــح الـــوفـــد ان 
املــعــرو�ــض يــعــزز فر�ض  الــتــنــوع يف 
ناجحة  مـــ�ـــشـــاريـــع  عـــلـــى  الـــتـــعـــرف 
ويزيد من التعاون وال�شراكات فيما 
بني امل�شاركني من جهة وامل�شاركني 

والزوار من جهة اأخرى.
الدكتور  �شعادة  املعر�ض  وزار  هــذا 
القن�شل  نـــائـــب  الـــر�ـــشـــيـــد  نـــايـــف 
العربية  املــمــلــكــة  بقن�شلية  الـــعـــام 
عــلــى منتجات  الــ�ــشــعــوديــة، واطــلــع 
املــ�ــشــاركــني، واكـــد ان قــطــاع اعمال 
بدعم  يحظى  العمال  ورواد  املــراأة 
لحمدود من قيادتنا الر�شيدة من 
خالل وجود موؤ�ش�شات قائمة تقدم 
انواع خمتلفة من الدعم والتوجيه 
الفعاليات  وتــنــظــيــم  والــــتــــدريــــب 
للرويج  الـــ�ـــشـــنـــويـــة  ــــعــــار�ــــض  وامل
خرباتهم  وزيـــــادة  منتجاتهم  عــن 

وت�شجيعهم.
جــنــبــاتــه خمتلف  ويــ�ــشــم يف  هــــذا 
اليدوية  ال�ـــشـــغـــال  مـــن  املــنــتــجــات 

والعطور والدخون وجتارة املالب�ض 
والـــعـــبـــايـــات والــ�ــشــيــل واملــــاأكــــولت 
ال�شعبية واحللويات والك�ش�شوارات 
املبتكرة،  املــنــتــجــات  مـــن  وغـــريهـــا 
كـــمـــا يـــ�ـــشـــارك يف املـــعـــر�ـــض دائـــــرة 
ال�شارقة   – الجتماعية  اخلدمات 
لتنمية  �شقر  بن  �شعود  موؤ�ش�شة  و 
مــ�ــشــاريــع الــ�ــشــبــاب – امـــــارة راأ�ـــض 
م�شاركة  بــــالإ�ــــشــــافــــة  اخلــــيــــمــــة، 
تــخــ�ــشــ�ــشــيــة يف جمـــال  عــــــيــــــادات 
�شهدت  كذلك  والتجميل.  الــعــالج 
الفنية  للوحات  معر�ض  الفعاليات 
جناة  الدكتورة  الت�شكيلية  للفنانة 
تــاج ال�شر  مكي والــفــنــان اخلــطــاط 
الر�شامة  مــ�ــشــاركــة  كــذلــك  حــ�ــشــن، 
واخلطاطة  الــ�ــشــامــ�ــشــي،  عــائــ�ــشــة 

وت�شمن  الــبــقــايل.  �شعيد  فــاطــمــة 
باأكتوبر  خا�شة  فعاليات  املــعــر�ــض 
الثدي  ب�شرطان  للتوعية  الـــوردي 
بالتعاون بني غرفة عجمان  وذلك 

وجمل�ض �شيدات اعمال عجمان.
ا�شادة من امل�شاركني

وا�ـــــشـــــاد عـــبـــدالـــرحـــمـــن احلـــمـــادي 
الع�شجد،  مـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة  �ــــشــــاحــــب 
بــاملــعــر�ــض وابـــــــداع مــنــتــجــات رواد 
وقال  املواطنني  العــمــال  ورائـــدات 
ان املــعــر�ــض عـــزز تـــبـــادل اخلـــربات 
والــ�ــشــراكــات حيث مت الــتــعــاون بني 
الع�شجد و اأحد اجلهات امل�شاركة يف 
ل�شتخدامها  طبيعية  جلود  توفري 
يف �ــشــنــاعــة مــنــتــجــات وهـــدايـــا  من 

الذهب واجللود.

من جانبها قالت اآلء عبدالرحمن 
بالع�شجد  اداري  مـــديـــر  حمـــمـــود 
يف  املــ�ــشــاركــة  ان  الــذهــب،  ل�شياغة 
املـــعـــار�ـــض لـــهـــا اأهـــمـــيـــة خـــا�ـــشـــة يف 
العار�شني  بــني  املــبــا�ــشــر  الــتــوا�ــشــل 
موؤ�ش�شة  ان  وا�ـــشـــافـــت  والـــــــــزوار، 
يف  ن�شاطها  يتمثل  العمل  الع�شجد 
�شياغة املعادن الثمينة واملجوهرات 
ال�شياغة  او  التقليدية  بال�شياغة 
الت�شاميم من  احلديثة وت�شتوحى 
�شبيل  على  ومنها  اجلميلة  الفنون 
املثال فن اخلط العربي والزخارف 
الطبيعة  وجــــمــــال  الإ�ــــشــــالمــــيــــة 

وغريها.
وقال في�شل حممد �شاحب م�شروع 
التدوير  باإعادة  واملعني  “كرا�شي” 

امل�شروع  ان  منزلية،  كرا�شي  و�شنع 
جتاري بيئي موؤكدا ان العديد من 
الــعــمــالء ا�ـــشـــادوا بــالــفــكــرة ومتيز 
عــلــى اهمية  اكــــد  كــمــا  املـــنـــتـــجـــات، 
املــعــار�ــض يف دعــم املــ�ــشــاريــع م�شريا 
خمتلف  يف  بامل�شاركة  حر�شه  اإىل 
البتكار  معر�ض  يف  حيث  املعار�ض 
رائـــدات  وملتقى  اخلــيــمــة  راأ�ــــض  يف 
يف  و�شارك   2017 العمال  ورواد 

معر�ض خارج الدولة يف ال�شني.
املعر�ض  اأن  ال�شام�شي  نــورا  وقالت 
اتاح الفر�شة مل�شاركة مركز عجمان 
اأ�ــشــحــاب الهمم،  لــرعــايــة وتــاأهــيــل 
منتجات  املــركــز  ا�شتعر�ض  بحيث 
املعاد  املنتجات  من  الهمم  ا�شحاب 
تدويرها، ووجه عبداهلل عمر �شامل 

ال�شكر ملنظمي املعر�ض على امل�شاركة 
وا�شتعرا�ض منتجات مركز عجمان 

لرعاية وتاأهيل اأ�شحاب الهمم. 
توقيع اتفاقيتان

وقع  املعر�ض  تنظيم  هام�ض  وعلى 
اعـــمـــال عجمان  �ـــشـــيـــدات  جمــلــ�ــض 
جمل�ض  �شفراء  مع  تعاون  اتفاقية 
تعزيز  ايل  تهدف  والتي  المـــارات، 
الطرفني  بــني  امل�شتقبلي  الــتــعــاون 
الفعاليات  مــن  الــعــديــد  تنظيم  يف 

وال�شتفادة من جهود املتطوعني.
كــمــا وقـــع جمــلــ�ــض �ــشــيــدات اعمال 
عجمان اتفاقية تعاون مع كازافلورا 
لــلــزهــور والــ�ــشــوكــول بــهــدف تعزيز 

التعاون بني الطرفني.
اليومني  خــــالل  املـــعـــر�ـــض  و�ــشــهــد 
الول والثاين العديد من الفعاليات 
الهمم  اأ�شحاب  مــع  لــقــاءات  ومنها 
وعـــرو�ـــض مــن فــرقــة دبـــا احلربية 
الطعمة  تــ�ــشــويــر  عــمــل  وور�ــــشــــة 
لطيفة  لـــلـــمـــ�ـــشـــورة  واملــــنــــتــــجــــات 
تغليف  عــمــل  ـــة  وور�ـــش الـــظـــاهـــري، 
بالتعاون  الــزهــور  وتن�شيق  الهدايا 
وال�شوكول،  للزهور  كــازافــلــورا  مع 
�ــشــحــوبــات يومية  هـــذه اىل جــانــب 
اإل  يف  بــــرعــــايــــة  املــــعــــر�ــــض  ــــــــزوار  ل
ذ.م.م،  انــرنــا�ــشــيــونــال  �ــشــي  �ــشــي 

امل�شلمي  نــعــمــت  الـــدكـــتـــورة  مـــركـــز 
لــطــب ال�ــشــنــان كــازافــلــورا للزهور 

وال�شوكول.
�شفراء جمل�ض المارات

او�شح حممد بن دافون نائب رئي�ض 
�شفراء جمل�ض المارات، ان �شفراء 
تــابــعــني ملجل�ض  جمــلــ�ــض المــــــارات 
العمل،  عــالقــات  لتنمية  المــــارات 
ومـــقـــر �ـــشـــفـــراء جمــلــ�ــض المــــــارات 
�شفراء  يــ�ــشــم  وحــالــيــا  عــجــمــان  يف 
املجل�ض ما يزيد عن 350 متطوع 
من كافة المارات وذلك منذ بداية 
املــجــلــ�ــض منطلق  �ــشــفــراء  انـــطـــالق 

ال�شهر اجلاري.
تتلخ�ض   ، الــبــلــو�ــشــي  احـــمـــد  وقـــــال 
برنامج  اأفــ�ــشــل  يـــكـــون  ان  الــــروؤيــــة 
بحلول  الــدولــة  يف  تطوعي  تدريبي 
مفهوم  “تقدمي  ور�شالتها   2020
اإيجابي جديد لتكون من�شة حتت�شن 
التطوع”  ثــقــافــة  لن�شر  املــتــطــوعــني 
املجل�ض  �ـــشـــفـــراء  قـــيـــم  وتــتــ�ــشــمــن 
اللتزام والتمكني والبتكار والعطاء 
وامل�شوؤولية  والـــثـــقـــة  والحــــــــــرام 
والإخال�ض  الفريق  وروح  املجتمعية 

والولء.
اإدارة  مـــديـــر  الــــــوايل  هــا�ــشــم  وقـــــال 
�شفراء  ان  والــــتــــدريــــب  الـــتـــطـــويـــر 
املجل�ض يهدف اإىل ن�شر ثقافة العمل 
الربامج  يف  واملـــ�ـــشـــاركـــة  الــتــطــوعــي 
الوطنية  الهوية  وتعزيز  املجتمعية 
والنتماء  املــ�ــشــوؤولــيــة  روح  وتــعــزيــز 

للوطن.
مــــن جــانــبــهــم اأكــــــــدوا احـــمـــد طيب 
العفاري  حــ�ــشــني  وميــــاين  املـــرزوقـــي 
ـــهـــد غــــريــــب احلــــو�ــــشــــنــــي، على  و�ـــش
التطوعي  العمل  ثقافة  ن�شر  اأهمية 
امل�شوؤولية  يف  املجل�ض  �ــشــفــراء  ودور 

املجتمعية وزيادة اعداد املتطوعني.

•• ال�سارقة-الفجر:

والتنمية  الإحـــ�ـــشـــاء  ـــــرة  دائ اأكـــــدت 
الكوادر  اأن  الــ�ــشــارقــة،  يف  املجتمعية 
الن�شوية الإماراتية حا�شرة بقوة يف 
لديها،  الإح�شائي  العمل  منظومة 
مــ�ــشــرية اإىل جنـــاح هـــذه الـــكـــوادر يف 
اأكرث  على  فــريــدة  اإجنــــازات  حتقيق 

من �شعيد.
اأن »حتـــديـــث«،  الــــدائــــرة  واأ�ـــشـــافـــت 
اإطالقه  مت  الـــذي  ال�شامل  املــ�ــشــروع 
»تعداد  بــيــانــات  لــتــحــديــث  مــــوؤخــــراً 
من  لنخبة  املــجــال  اأتــــاح   ،»2015
املدربات  الــ�ــشــارقــة  امـــارة  مــواطــنــات 
ميتلكنه  مــــا  لإظــــهــــار  ـــــوؤهـــــالت  وامل
مــن خـــربات ومــهــارات كــبــرية، حيث 
الرامية  اجلــــهــــود  بــــدعــــم  جنـــحـــن 
اأف�شل  وفـــق  »حتـــديـــث«  تنفيذ  اإىل 

املمار�شات العاملية.
واأو�ــشــحــت »اإحــ�ــشــاء الــ�ــشــارقــة« اأنها 
مواطنة   60 املــ�ــشــروع  �شمن  عينت 
مبواطني  التــ�ــشــال  مــهــام  لتنفيذ 
يعملن  اإذ  بياناتهم،  وجمع  الإمـــارة 

وزمالئهن  زمــيــالتــهــن  جــانــب  اإىل 
بان�شجام  الدائرة  اأق�شام  خمتلف  يف 
وتناغم تامني، لفتة اإىل اأنهن اأثبنت 
كفاءة عالية واأبدين مرونة كبرية يف 
التي  الظروف  خمتلف  مع  التعامل 

تفر�شها طبيعة هذا العمل.
اأكتوبر   7 اأطلقت يف  الدائرة  وكانت 
اجلـــاري مــ�ــشــروع »حتــديــث«، بهدف 
توفري قاعدة بيانات �شاملة وحمدثة 
بالكامل ت�شتعر�ض الأحوال املعي�شية 
والجـــتـــمـــاعـــيـــة ملـــواطـــنـــي الإمـــــــارة، 
ال�شارقة  »تعداد  نتائج  اإىل  م�شتندة 
التقنيات  اأحـــدث  متبعة   ،»2015
امل�شتخدمة  الإح�شائية  والأ�شاليب 

عاملياً يف نطاق جمع البيانات.
وميـــتـــد املـــ�ـــشـــروع حــتــى الـــرابـــع من 
ت�شجيل  بـــهـــدف  املـــقـــبـــل،  ديــ�ــشــمــرب 
البيانات اخلا�شة بـ 25 األفاً و181 
اأكـــرث من  اأ�ــشــرة مــواطــنــة، تت�شمن 
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بـــن عبداهلل  الــ�ــشــيــخ حمــمــد  وقـــــال 
الإح�شاء  دائـــــرة  رئــيــ�ــض  ثــــاين،  اآل 
م�شروع  يعد  املجتمعية:  والتنمية 

امل�شاريع  اأهـــــــم  اأحـــــــد  )حتـــــديـــــث( 
ــائــيــة الـــتـــي تــعــمــل الـــدائـــرة  الإحــ�ــش
اجلاري،  العام  خــالل  تنفيذها  على 
معلومات  خمـــرجـــاتـــه  متــثــل  حــيــث 
املعي�شية  الأحـــــــوال  حــــول  حمـــدثـــة 
ملواطني الإمــارة، ما يخدم الأهداف 
�شاحب  و�ــشــعــهــا  الـــتـــي  الــتــنــمــويــة 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�ض  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي،  حمــمــد 
اهلل،  حفظه  ال�شارقة  حاكم  الأعــلــى 
الهادفة اإىل تعزيز رفاهية املواطنني 

وا�شتقرارهم الأ�شري.
واأ�شاف: تقوم الروؤية ال�شراتيجية 

اإح�شاء ال�شارقة على تعزيز م�شاركة 
البناء  م�شرية  يف  الإمــاراتــيــة  املــــراأة 
والتنمية يف الإمارة، مبا ين�شجم مع 
روؤية القيادة الر�شيدة بتمكني املراأة 
وانطالقاً  املــجــالت،  كــل  يف  ودعمها 
الــدائــرة كادراً  املــبــداأ عينت  من هــذا 
وظـــيـــفـــيـــاً كــــامــــاًل مــــن املـــواطـــنـــات، 
قوامه 60 مواطنة، لتنفيذ م�شروع 
حتديث على اأكمل وجه، وهذا يعرب 
بو�شوح عن مدى اإمياننا بالإمكانات 

الكبرية التي متلكها الإماراتيات.
ال�شارقة«:  »اإح�شاء  رئي�ض  واأو�ــشــح 
امل�شروع  البدء يف  املهم قبل  كان من 
الإعداد الأمثل لتنفيذه، لذا حددنا 
البيانات  جلمع  وا�شحة  عمل  اآلــيــة 
املــتــبــعــة دولياً،  الــنــظــم  اأحــــدث  وفـــق 
وتــــاأكــــدنــــا مــــن جـــاهـــزيـــة كــــوادرنــــا 
وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى حتـــقـــيـــق اأهـــــــداف 
املـــ�ـــشـــروع، واأثـــبـــتـــت املـــواطـــنـــات مرة 
اأخـــــرى اأنـــهـــن عــلــى قــــدر كــبــري من 
والن�شباط،  واملــهــنــيــة  املــ�ــشــوؤولــيــة 
يف  اأ�شا�شية  الثالثة  العنا�شر  وهــذه 

العمل الإح�شائي.

وحول اأ�شباب اختيار الكادر الوظيفي 
املواطنات  مـــن  بــاأكــمــلــه  لـــــتــحــديــث 
اأكد ال�شيخ حممد  ولي�ض املواطنني، 
بن عبداهلل اآل ثاين، اأن هناك اأ�شباباً 
عدة دعتنا اإىل ذلك، اأهمها احرامنا 
خلــ�ــشــو�ــشــيــة املــجــتــمــع الإمــــاراتــــي، 
حيث اإن بع�ض اأرباب الأ�شر، ل�شيما 
الأرامل واملطلقات  الن�شاء، مثل  من 
مع  التعامل  يف�شلون  ذلـــك،  وغــري 
اخل�شو�شية،  عــلــى  حــفــاظــاً  الإنــــاث 
معهن،  اأفــ�ــشــل  ب�شكل  ويــتــجــاوبــون 
بيانات  يجمع  الإحــ�ــشــائــي  فالعمل 
املعي�شية  الأحـــــوال  حـــول  تف�شيلية 
و�شعور  للمواطنني،  والجــتــمــاعــيــة 
للح�شول  �ــشــروري  بالراحة  هـــوؤلء 

على اأف�شل النتائج املمكنة.
وتـــابـــع: هــنــاك عــامــل اآخـــــر، يتمثل 
عن  متيزها  ب�شفات  املـــراأة  متتع  يف 
الرجل، مثل النتباه اإىل التفا�شيل 
وال�شرب، وهاتان امليزتان �شروريتان 
جداً يف هذا العمل القائم على جمع 
البيانات، حتى ن�شمن قلة الأخطاء 

وبقاءها يف احلدود الدنيا.

وا�ـــشـــتـــطـــرد: عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اأن 
اأ�شلوب  حتديث  يف  اعتمدت  الدائرة 
الهاتفية  بــاملــكــاملــات  الــبــيــانــات  جــمــع 
 ،)CATI( املعززة باحلا�شب الآيل
ت�شطر  قد  قليلة  اأحيان  يف  اأنها  اإل 
اإر�شال موظيفها ميدانياً جلمع  اإىل 
احلالت،  ببع�ض  املتعلقة  البيانات 
للكوادر  الأف�شلية  تكون  اأي�شاً  وهنا 
الأ�شر  لــتــقــبــل  املـــواطـــنـــة،  الــنــ�ــشــويــة 
دخــولــهــن املـــنـــازل والــتــعــامــل معهن 

مبا�شرة وبدون اأي ح�شا�شية.
بـــن عبداهلل  الــ�ــشــيــخ حمــمــد  وقـــــال 

الــ�ــشــارقــة تفخر  اإحــ�ــشــاء  ثـــاين:  اآل 
مبوظفاتها، فهن منوذج وقدوة ح�شنة 
واملهنية،  والنــ�ــشــبــاط  اللـــتـــزام  يف 
وعــلــيــهــن نــعــول لإمتـــــام حتــديــث يف 
بقدرة  فــاإميــانــنــا  املــــحــــدد،  مـــوعـــده 
لــه حدود.  الإبــــداع لي�ض  املـــراأة على 
والتنمية  الإحــ�ــشــاء  دائــــرة  وتــعــتــرب 
املجتمعية يف ال�شارقة، جهة حكومية 
التنمية  م�شرية  يف  ومــوؤثــرة  فاعلة 
ال�شارقة  تنتهجها  الــتــي  امل�شتدامة 
ال�شمو  �ــشــاحــب  ظل توجيهات  يف 
حممد  بــن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

الأعلى  املــجــلــ�ــض  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي، 
حاكم ال�شارقة حفظه اهلل، ويف اإطار 
الـــروؤيـــة الــوطــنــيــة لــدولــة الإمــــارات 
الدائرة،  وحتر�ض  املتحدة،  العربية 
الرئي�شة،  مــهــامــهــا  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 
الجتماعية  بالبحوث  الــقــيــام  على 
بهدف  ال�شتق�شائية،  والــدرا�ــشــات 
الرتقاء باخلدمات املجتمعية ودعم 
حلكومة  التنموية  ال�شراتيجيات 
ال�شارقة، مبا ي�شمن م�شتقباًل اأكرث 
والأجيال  احلــايل  للجيل  ا�شتدامة 

املقبلة. 

اإ�شادة من زوار معر�س النخبة بتنوع ومتيز املنتجات وامل�شاركات 

•• الفجرية-وام:

الت�شامح  وزيــر  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل  قــدم 
اأ�شرة �شهيد الوطن �شعيد مطر  اإىل  العزاء  �شباح ام�ض، واجب 
الكعبي الذي انتقل اإىل جوار ربه خالل اأدائه واجبه الوطني يف 
عمليتي “عا�شفة احلزم واإعادة الأمل” �شمن التحالف العربي 
الذي تقوده اململكة العربية ال�شعودية للوقوف مع ال�شرعية يف 
اليمن. واأعرب معاليه، خالل زيارته جمل�ض العزاء يف منطقة 
موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�ض  عن  الفجرية،  بــاإمــارة  القرية 
بوا�شع  يتغمده  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعــيــا   .. ال�شهيد  لأ�ــشــرة 
واأن  والأبــــرار  وال�شهداء  ال�شديقني  مــنــازل  ينزله  واأن  رحمته 

ي�شكنه ف�شيح جناته ويلهم ذويه ال�شرب وال�شلوان.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف معر�س التوعية نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء يف �شهيد الوطن �شعيد الكعبي 
املجتمعية واخلدمات الإن�شانية 2017 

•• ابوظبي-وام:

ت�شارك القيادة العامة ل�شرطة اأبوظبي مبن�شة لأن�شطتها واإجنازاتها 
واخلدمات  املجتمعية  للتوعية  الوطني  املعر�ض  �شمن  املجتمعية 
الإن�شانية 2017 والذي تنطلق فعالياته يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�ض، غداً الإثنني.  
املجتمع  اأمــن  قطاع  مدير  احلــمــادي،  اأحمد  حماد  العميد  واأو�ــشــح 
تاأتي �شمن توجيهات  اأبوظبي  �شرطة  اإن م�شاركة  اأبوظبي  ب�شرطة 
بربامج  للجمهور  الوعي  تعزيز  على  وحر�شها  ال�شرطية  القيادة 

والتوا�شل   ، والتطوع  املبادرة  روح  ثقافة  ون�شر  املجتمعية،  التوعية 
مع  زوار املعر�ض، مبا ي�شهم  يف تكري�ض مفهوم العطاء واخلدمات 

الإن�شانية لدى اأفراد املجتمع.
اإدارة  باإ�شراف  والإطفاء  لالإ�شعاف  ور�ض عمل  �شيتم عقد  انه  وقال 
جهات  تنظمها  توعوية  وحما�شرات  العامة،  وال�شالمة  الــطــوارئ 
عدة من �شرطة  اأبوظبي فيما تت�شمن م�شاركة �شرطة اأبوظبي يف 
امل�شتقبل  وا�شت�شراف  الذهني  للع�شف  قاعة  ت�شمل  اأق�شام  املعر�ض 
م�شرح اجلرمية والأنظمة الواقع الفرا�شي وتطبيقات احلكومة 

الذكية وم�شابقة التوعية املرورية الإلكرونية واق�شام اأخرى.

عينت 60 مواطنة لتحديث بيانات »تعداد 2015« وفق اأف�سل املعايري العاملية

»اإح�شاء ال�شارقة«: ب�شمات وا�شحة للكفاءات الن�شوية الإماراتية يف »حتديث«

حممد بن دافونعبدالرحمن احلمادي

ها�شم الوايل

اأحمد طيب املرزوقي

عبداهلل عمر �شامل

في�شل حممد

�شهد غريب احلو�شني

األء عبدالرحمن

مياين ح�شني العفاري

اأحمد البلو�شي
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•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان 
اللواء  �شعادة  اأقامه  الذي  ال�شتقبال  اأم�ض حفل 
مبنا�شبة  ال�شريفي  حممد  مكتوم  العزيز  عبد 
اإىل  ال�شريفي  زفاف كل من حمد مكتوم حممد 
وعلي  العامري  بوثم  �شامل  �شامل حممد  كرمية 
حممد  كرمية  اإىل  ال�شريفي  مكتوم  عبدالعزيز 

بالويع عف�شان اخلييلي.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف قاعة اخلبي�شي 
وكبار  الــ�ــشــيــوخ  مـــن  عــــدد   - الـــعـــني  مــديــنــة  يف 
ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني و�شباط القوات امل�شلحة 
املدعوين  مــن  وجــمــع  الــبــالد  واأعــيــان  وال�شرطة 

واملهنئني وزمالء العري�شني.
وحي  مــن  �شعبية  فنية  عــرو�ــشــا  احلــفــل  ت�شمن 

الراث الإماراتي.

•• العني-وام:

زار وفد من معهد �شميث�شونيان الأمريكي عددا من املواقع الأثرية 
والتاريخية يف منطقة العني من بينها واحة العني وقلعة اجلاهلي 
وق�شر املويجعي ومركز القطارة للفنون الذي ت�شرف عليهم دائرة 
الثقافة وال�شياحة - اأبوظبي. تاأتي الزيارة يف اإطار تعزيز العالقات 
الثنائية بني اجلانبني وتوفري فر�ض جديدة لال�شتفادة من الربامج 
على  الوفد  واطلع  ثقافية.  اأو  تعليمية  �شواء  املعهد  يطرحها  التي 
الأهمية التاريخية والثقافية وال�شياحية والجتماعية ملنطقة العني 
وهي ثاين اأكرب املناطق يف اإمارة اأبوظبي والقلب الناب�ض للراث يف 
املنطقة ال�شرقية والتي مت اإدراجها كاأول موقع اإماراتي على قائمة 
والعلم  للربية  املتحدة  الأمم  منظمة  يف  للب�شرية  العاملي  الــراث 

والثقافة اليون�شكو عام 2011. وتعرف الوفد على اأهمية املنطقة 
وو�شع  الوطنية  والــهــويــة  الــثــقــايف  املــــوروث  على  احلــفــاظ  �شيما  ل 
الوطن  اقت�شاد  العاملية وتنمية  الثقافة  اأبوظبي على خارطة  اإمــارة 
بتعزيز ال�شياحة الثقافية اإ�شافة اإىل امل�شاهمة يف رفع مكانة الدولة 
واحل�شاري  الثقايف  التبادل  الدائرة  وت�شع  الدولية.  التناف�شية  يف 
ملا لذلك  اأولوياتها  راأ�ــض  الأخــرى على  الإمـــارات والبالد  بني دولــة 
من ارتباط بتاريخ الدولة العريق ال�شاهد على انفتاحها وتوا�شلها 
الدائم مع الآخر حيث ما تزال العني حتافظ على روحها الإماراتية 
الأ�شيلة وت�شون تقاليدها وموروثها الثقايف وتوفر لزائريها جتربة 
ومتاحف  قــدميــة  وحــ�ــشــون  الـــراث  لغناها مبــواقــع  اأخــــاذة  ثقافية 
تثمر يف  النخيل  اأ�ــشــجــار  تــزال  مــا  تراثية وواحـــات قدمية  واأ�ــشــواق 
مــزارعــهــا. وتــعــرف الــوفــد - خـــالل جــولــتــه يف واحـــة الــعــني - على 

اأهمية اإدراج الواحات التاريخية يف منطقة العني على لئحة الراث 
العاملي يف منظمة اليون�شكو اإذ ل تزال العالقة املن�شجمة بني العني 
وواحاتها م�شتمرة حتى وقتنا احلا�شر. وتعترب واحات العني ذخرية 
ح�شارية مهمة لي�ض لقيمتها البيئية فح�شب واإمنا للقيمة الثقافية 
ال�شراتيجية  املــبــادرات  مــع  وبخا�شة  بها  تتمتع  التي  والــراثــيــة 
اإعــــادة اإحياء  اأبــوظــبــي الــهــادفــة اإىل  لــدائــرة الــثــقــافــة والــ�ــشــيــاحــة - 
الواحات ودورها يف منطقة العني وا�شتحداث الربامج التي ت�شهم يف 
اإغناء البنية التحتية الثقافية واإدماج الواحات يف البنية احل�شرية 

والجتماعية للمدينة.
وبحثية  تعليمية  موؤ�ش�شة  �شميث�شونيان هو  اأن معهد  بالذكر  جدير 
املتحدة  الــوليــات  حكومة  وتــديــرهــا  متولها  متاحف  جمموعة  مــع 

اإ�شافة اإىل دخل من الهبات والتربعات واأرباح متاجرها وجملتها.

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
ال�شريفي والعامري واخلييلي

وف��د اأمريك��ي ي���زور معال��م الع��ني التاريخي�����ة

بح�سور حاكم راأ�س اخليمة

فيفالديانو – مدينة املرايا حفل مو�شيقي عاملي على قمة جبل جي�س 

حمدان بن حممد ي�شهد توقيع دبي الذكية لثالث مذكرات تفاهم 
لتفعيل مبادرة ال�شهادات الرقمية

•• راأ�س اخليمة – الفجر

�شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بح�شور 
القا�شمي ع�شو املجل�ض الأعلى حاكم راأ�ض اخليمة، 
ا�شت�شاف جبل جي�ض ام�ض الأول اجلمعة احلفل 
فيفالديانو  نوعه  من  الفريد  العاملي  املو�شيقي 
من   1200 بح�شور  وذلـــك  املــرايــا،  مدينة   –
كبار ال�شخ�شيات و�شكان دولة الإمــارات العربية 
اأعلى قمة يف  املتحدة و�شيوفها، والذين ق�شدوا 

املو�شيقية  البــداعــات  بـــاأروع  لال�شتمتاع  الــدولــة 
املو�شيقى  ومــوؤلــف  الــعــازف  فــرقــة  الــتــي قدمتها 
وجمع  دفــوجــاك.  مايكل  الت�شيكي  الت�شويرية 
كــامــل، بني  ب�شكل  تــذاكــره  الـــذي بيعت  احلــفــل، 
اأعمال فنية رائعة وم�شتوحاة من ع�شر الباروك 
ومقطوعات املو�شيقي الإيطايل ال�شهري اأنطونيو 
فيفالدي، ليمزجها مع تاأثريات ب�شرية ثالثية 
الأبعاد وعرو�ض �شوئية، وذلك وفق طابع  فني 

معا�شر. 

ـــنـــاول األــــذ  ـــت ـــر ب وا�ـــشـــتـــمـــتـــع اجلـــمـــهـــور احلـــا�ـــش
ال�شم�ض  غـــروب  منظر  ومــ�ــشــاهــدة  الكوكتيالت 
الـــبـــديـــع، قــبــل ا�ــشــتــمــتــاعــهــم بـــواحـــدة مـــن اأروع 
احلـــفـــالت  املــو�ــشــيــقــيــة الــكــال�ــشــيــكــيــة احلـــيـــة يف 
1600 مر  ارتــفــاع  اأقيمت على  والتي  الــعــامل، 

فوق م�شتوى �شطح البحر. 
الرئي�ض  مطر،  هيثم  ال�شيد  قال  ال�شدد،  وبهذا 
ال�شياحة:  لتنمية  راأ�ض اخليمة  التنفيذي لهيئة 
حفل  حــقــقــه  الـــــذي  الــكــبــري  الـــنـــجـــاح  “يعك�ض 

جبل  اأجــواء  �شمن  املرايا  – مدينة  فيفالديانو 
دولة  يف  املو�شيقى  ع�شاق  رغــبــة  اخلــالبــة  جي�ض 
النوع  بــهــذا  والــعــامل  املتحدة  العربية  الإمــــارات 

املميز من الفعاليات املرموقة.
�شمن  الأوىل  الفعالية  هذه  ُتعد  مطر:  واأ�شاف 
نعتزم  الــتــي  املــ�ــشــابــهــة  الــفــعــالــيــات  مـــن  �شل�شلة 
اإطـــالقـــهـــا خــــالل الـــفـــرة الـــقـــادمـــة. وقــــد وقع 
املرايا  – مدينة  فيفالديانو  اختيارنا على حفل 
ثقافية  قيمة  ذات  رائــعــة  بق�شة  يتمتع  لــكــونــه 

ب�شكل  يتما�شى  مــا  وهــو  ت�شاهى،  ل  وتــاريــخــيــة 
مثايل مع واحد من اأهم املقومات ال�شياحية التي 

تتمتع بها اإمارة راأ�ض اخليمة. 
الذي  املرايا  مدينة   - فيفالديانو  عر�ض  واأقيم 
اأمهر العازفني على  اأورك�شرا كبرية من  يجمع 
على  واحلــديــثــة  الكال�شيكية  املو�شيقى  الآلت 
العر�ض.  لــهــذا  خ�شي�شاً  �شيدت  جبلية  من�شة 
على  �شوئية  عــرو�ــٍض  على  العر�ض  ينطوي  كما 
اأمــــام املــنــ�ــشــة وخلفها،  �ــشــا�ــشــات كــبــرية احلــجــم 

ومذهلة  مــتــطــورة  �شوئية  ت�شاميم  جــانــب  اإىل 
جتربة  لــتــوفــري  متقدمة  تكنولوجيا  ت�شتخدم 

مو�شيقية ثالثية الأبعاد ل مثيل لها. 
اجلبل  قمة  على  من  العازفني  اأوتـــار  و�شتنطلق 
لترمن باأحلان فيفالدي وعلى راأ�شها مقطوعة 
روعة  تكتمل  فيما  ال�شهرية،  الأربــعــة  الف�شول 
العمل الفني مع الرق�شات ال�شاحرة التي ت�شفي 
الناب�شة  احلياة  فيه  وتبث  للعمل  جــديــداً  بعداً 

بالألوان.

•• دبي-وام:

�شهد �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل 
التنفيذي،  املجل�ض  رئي�ض  دبي  عهد  ويل  مكتوم، 
تفاهم  مـــذكـــرات  ثـــالث  الذكية”  “دبي  تــوقــيــع 
مــع عــدد مــن اجلــهــات احلكومية يف دبــي بهدف 
الرقمية”  “ال�شهادات  مبادرة  تفعيل  يف  التعاون 
حيث �شملت تلك اجلهات كاًل من: اللجنة العليا 
ودائرة  القت�شادية،  التنمية  ودائرة  للت�شريعات، 

الأرا�شي والمالك.  
�شاحب  لتوجيهات  تنفيذاً  اخلــطــوة  هــذه  وتــاأتــي 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�ض  رئي�ض  الدولة  رئي�ض 
والتزاماً بتوجيهات �شمو ويل عهد  “رعاه اهلل”، 
دبي بتعاون كافة املوؤ�ش�شات احلكومية يف الإمارة 
الــرقــمــيــة، بالتطبيق  ثــــروة دبـــي  لــلــحــفــاظ عــلــى 
الأمـــثـــل لــهــذه املـــبـــادرة مــن خـــالل �ــشــهــادات دبي 
الرقمية وا�شراتيجية انرنت الأ�شياء، �شعياً نحو 
حكومة م�شتقبلية بال زيارات ول ورق بحلول عام 
2021. وتواكب مذكرات التفاهم ال�شراتيجية 
التي اأطلقتها دبي الذكية لتحقيق اأهداف مبادرة 
الــرقــمــيــة، وال�شتفادة  دبـــي  ثـــروة  احلــفــاظ عــلــى 
دبي  اإمـــارة  متكنت  الــتــي  الرقمية  املنظومة  مــن 

من  ا�شراتيجياً  جــزءاً  واأ�شبحت  تاأ�شي�شها  من 
جهود  ت�شافر  تتطلب  التي  الوطنية،  الـــرثوات 
للحفاظ  احلكومية  واجلــهــات  املوؤ�ش�شات  جميع 
عليها وتاأمينها، ب�شكل يتما�شى مع حتقيق الهدف 
الأ�شمى لدبي الذكية بتحويل اإمارة دبي اإىل اأ�شعد 

واأذكى مدينة على م�شتوى العامل. 
وقالت �شعادة الدكتورة عائ�شة بنت بطي بن ب�شر، 
مدير عام دبي الذكية: تتفوق دبي على اأكرث مدن 
باأن املبادرات واخلطط تدخل حيز  العامل تقدماً 
توقيع  يج�ّشده  ما  وهــو  قيا�شي  وقــت  يف  التنفيذ 
لتوجيهات  ترجمة  فهي  الثالثة،  املــذكــرات  هــذه 
الأمان  مفتاح  الرقمية  ال�شهادات  بجعل  القيادة 
دبـــي ويف ثــالثــة قــطــاعــات تالم�ض  والـــراحـــة يف 
الت�شريعات  متثل  حيث  مبا�شر  ب�شكل  املجتمع 
الــنــاظــم للحياة وكــافــة الأعــمــال يف دبي  الإطــــار 
والأرا�شي والعقارات والرخ�ض التجارية، وتعترب 
جزءاً  الرقمية  ال�شهادات  جلعل  قوية  انطالقة 

من اأمان احلياة الذكية يف دبي بكافة اأبعادها.
واأ�شافت �شعادتها: �شهدنا يف دبي الذكية جتاوبا 
فوريا من املوؤ�ش�شات احلكومية يف الإمارة لتنفيذ 
هذا  على  ون�شكرهم  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 
الـــفـــرة املقبلة  الــتــفــاعــل الإيـــجـــابـــي، و�ــشــتــ�ــشــهــد 
املزيد من اخلطوات �شمن خارطة الطريق التي 

بجعل  الرقمية  الــرثوة  على  للحفاظ  اأطلقناها 
املعامالت  كــافــة  يف  مطلباً  الــرقــمــيــة  الــ�ــشــهــادات 
حتقيق  هــدف  حتقيق  نحو  والعمل  العالقة  ذات 
 100% بن�شبة  الأ�ــشــيــاء  اإنــرنــت  ا�شراتيجية 

بحلول 2021 وذلك اعتباراً من الآن. 
بدوره، قال �شعادة اأحمد �شعيد بن م�شحار املهريي، 
اإمارة  يف  للت�شريعات  العليا  للجنة  العام  الأمــني 
دبي: ياأتي توقيع مذكرة التفاهم مع دبي الذكية 
يف اإطار التعاون امل�شتمر بني املوؤ�ش�شات احلكومية 
املختلفة يف دبي لتطوير العمل احلكومي وت�شهيل 
الإجـــــــــراءات عــلــى املــتــعــامــلــني مـــن خــــالل تبّني 
ونحن  احلديثة.  الرقمية  واخلــدمــات  التقنيات 
يف اللجنة العليا للت�شريعات معنيون بدعم كافة 
الرقمي  التحّول  عملية  من  تعزز  التي  املــبــادرات 
يف دبي يف اإطار روؤيتنا لتطوير منظومة متكاملة 
تدعم خطط التنمية امل�شتدامة يف دبي وت�شهم يف 
الهدف  مع  ومتا�شياً  متميزة،  قانونية  بيئة  خلق 
الأ�شا�شي لدبي الذكية يف جعل دبي املدينة الأكرث 

�شعادة وذكاًء يف العامل.
وقال �شعادة �شامي القمزي، مدير عام اقت�شادية 
دبي “متثل مبادرة ال�شهادات الرقمية اإجنازاً اآخر 
لدبي ت�شبق فيه اأكرث املدن تقدماً حول العامل يف 
التحول ملدينة ت�شتثمر التقنيات وتطبيقاتها ملنح 

الأ�شعد  املدينة  يجعلها  حياة  اأ�شلوب  دبــي  �شكان 
م�شبوقة  غري  معي�شية  جتربة  ولتحقيق  عاملياً، 
مع  التفاهم  مــذكــرة  توقيع  وي�شرنا  لــالإنــ�ــشــان. 
اقت�شادية  حر�ض  بذلك  لنوؤكد  الذكية”  “دبي 
�شاحب  توجيهات  تنفيذ  على  وموؤ�ش�شاتها  دبــي 
نائب  مكتوم  اآل  را�ــشــد  بــن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الــوزراء حاكم دبي،  الدولة رئي�ض جمل�ض  رئي�ض 

ب�شاأن التحّول اإىل املدينة الأذكى عاملياً«.
وموؤ�ش�شاتها  دبـــي  اقــتــ�ــشــاديــة  �شت�شع  واأ�ـــشـــاف: 
مّنا  اإميــانــاً  ال�شراكة  هــذه  لتفعيل  وا�شحة  اآلــيــة 
دولة  يف  احلــكــومــي  للعمل  املــتــقــدمــة  باملنهجية 
الإمارات واملرتكزة على اجلودة والتميز على كافة 
الأعمال  واقــع  تعزيز  �شاأنها  من  والتي  الأ�شعدة 
التجارية، وحتقيق التناف�شية امل�شتدامة باقت�شاد 

اإمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم. 
واأكــــد الــقــمــزي اأن الــتــطــّور والــتــحــول الــذكــي يف 
اخلدمات احلكومية �شينعك�ض ب�شكل اإيجابي على 
�شي�شهم وب�شكل فّعال  اأفــراده ما  املجتمع وجميع 
يف دفع عجلة التطور مبواكبة اآخر امل�شتجدات يف 

العامل الرقمي.
وقــال �شعادة �شلطان بطي بن جمــرن، مدير عام 
دائــرة الأرا�ــشــي والأمــالك يف دبــي: نفخر باإبرام 
مبادرة  لتفعيل  الذكية  دبــي  مع  التفاهم  مذكرة 

ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  الرقمية  ال�شهادات 
رئي�ض  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
دبــي، رعاه  الـــوزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الــدولــة 
اهلل. وتكّمل هذه التفاقية اإجنازاتنا الذكية حيث 
تفعيل  ت�شني  البلوك  تقنية  خــالل  من  �شنتمكن 

ال�شهادات الرقمية.
التفاقية  هـــذه  نــتــائــج  اأن  بـــن جمـــرن  ـــح  واأو�ـــش  
�شتحدث نقلة نوعية يف عامل العقارات، حيث ان 
بتطبيق  قامت  حكومية  دائـــرة  اأول  دبــي  اأرا�ــشــي 
عملياتها  يف  التكنولوجيا  هـــذه  ت�شني  الــبــلــوك 
تــكــون دائرة  الــعــقــاري. وبــذلــك،  خلــدمــة القطاع 
الأرا�شي والأمالك قد اأحدثت اأثراً اإيجابياً كبرياً 

يف جمال العقارات.
التابعة  البيانات  قاعدة  اإن  جمــرن:  بن  واأ�ــشــاف 
للدائرة على اأمت جاهزية للعمل يف هذه التقنية، 
وبـــهـــذه الــطــريــقــة ميــكــنــنــا تـــقـــدمي الــكــثــري من 
خدماتنا، بطرق �شهلة ومرنة و�شريعة ملتعاملينا. 
مع  التام  التناغم  يف  اخلطوة  هذه  �شاعدتنا  لقد 
روؤية قيادتنا الر�شيدة جلعل دبي الوجهة الأذكى 
والأ�شعد يف العامل، كما اأنها يف الوقت ذاته ت�شب 
يف �شميم اأبعاد روؤيتنا لتكون املدينة اخليار الأول 

لال�شتثمار العقاري والعمل والإقامة.
اآفاقاً  الأ�ــشــيــاء  اإنـــرنـــت  ا�ــشــراتــيــجــيــة  و�شتتيح 

والإنتاج  العمل  بكفاءة  والرتــقــاء  للنمو  وا�شعة 
ملختلف القطاعات باإمارة دبي، كما �شتقدم فر�شاً 
للنا�ض،  اقت�شادية واجتماعية جديدة من نوعها 
�شمان  على  الرقمية  الــ�ــشــهــادات  �شتعمل  كــذلــك 
املــحــافــظــة عــلــى هـــذه الإجنـــــــازات املــتــوافــقــة مع 
حتقيقه.  اإىل  الذكية  دبي  تطمح  الــذي  امل�شتقبل 
اإنرنت الأ�شياء يف دبي على  وترّكز ا�شراتيجية 
خلق بيئة حمّفزة مدعومة باإنرنت الأ�شياء ت�شهم 
والأذكى  املدينة  يف  الأكــرث تطوراً  النظام  بناء  يف 
اإىل  على م�شتوى العامل. وتهدف ال�شراتيجية 
حماية الرثوة الرقمية يف دبي، �شعياً نحو ت�شجيع 
منظومة  اإىل  الن�شمام  على  احلكومية  الإدارات 
الــتــحــّول الــرقــمــي الــذكــي يف الإمــــــارة، وحتقيق 
اأهداف خطة دبي الذكية 2021 يف التحّول نحو 

حكومة خالية متاماً من املعامالت الورقية.
وتخزين  البيانات  على  الرقمية  الــرثوة  وترتكز 
التكنولوجيا  اإىل  والتحول  ومعاجلتها،  البيانات 
املعامالت  واأنظمة  �شيا�شات  جانب  اإىل  الذكية، 
والتوقيع  ت�شني”،  “بلوك  مــثــل  الــورقــيــة  غــري 
العي�ض  حمــاور  اإىل  بالإ�شافة  والهوية،  الرقمي 
الـــذكـــي والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة ومـــكـــونـــات اأخـــــرى، 
قاعدة  و200  ذكية  مــبــادرة   121 على  وتعتمد 

بيانات و1129 خدمة ذكية.

•• عجمان-وام:

النعيمي قائد  ال�شيخ �شلطان بن عبد اهلل  اللواء  �شعادة  زار 
�شرطة  مركز  يف  الذكي  ال�شيك  وحــدة  عجمان  �شرطة  عــام 
احلكومي  الــتــوجــه  دعــم  اإطـــار  يف  وذلـــك  ال�شامل  النعيمية 
املراجعني يف مراكز اخلدمة  الذكي وخف�ض عدد  بالتحول 
تقدمي  اإىل  الهادفة  الداخلية  وزارة  ا�شراتيجية  وحتقيق 
اخلدمات الإدارية وفق معايري اجلودة والكفاءة وال�شفافية.

وكان يف ا�شتقباله املقدم علي جرب مدير اإدارة مراكز ال�شرة 

الغفلي مدير مركز �شرطة  ال�شاملة واملقدم حممد مبارك 
اجلـــرف الــ�ــشــامــل واملــقــدم غــيــث عــلــي الكعبي رئــيــ�ــض فريق 
ال�شيك الذكي والرائد خليل اإبراهيم احلمادي رئي�ض ق�شم 

اخلدمات اللكرونية والت�شالت.
وا�شتعر�ض املقدم غيث الكعبي مميزات خدمة بالغ ال�شيك 
الفريق  بها  قــام  التي  والتحديثات  التطورات  واآخــر  الذكي 
البالغ  فتح  خطوات  و�شرح  جودتها  لتح�شني  اخلدمة  على 
الذكي  ال�شرطة  تطبيق  عرب  املتعاملني  طلبات  وا�شتقبال 
واآلية التعامل معها واتخاذ الإجراءات الالزمة حتى اإجناز 

اخلدمة.
يف  املوظفني  ملقرحات  عجمان  �شرطة  عــام  قائد  وا�شتمع 
التي  البتكارية والتحديات  واأفكارهم  الذكي  ال�شيك  وحدة 

تواجههم يف اإجناز مهامهم لإيجاد احللول املنا�شبة لها.
املبذولة  الفريق  واأع�شاء  املوظفني  بجهود  �شعادته  واأ�ــشــاد 
لتح�شني وتطوير خدمة بالغ ال�شيك الذكي.. موجها ببذل 
اأفكار ومقرحات ل�شتحداث  املزيد من اجلهود ل�شتنباط 
خدمات ذكية جديدة تدعم التحول الذكي وحتقق املزيد من 

التميز ل�شرطة عجمان.

قائد عام �شرطة عجمان يوجه با�شتحداث خدمات ذكية جديدة 
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•• وا�سنطن-وكاالت:

ن�شرته  مقال  يف  غفو�شديف،  نيكول�ض  الكاتب  حــذر 
انـــدلع  خمــاطــر  مـــن  اإنر�شت”،  “نا�شونال  جمــلــة 
املــواجــهــات بــني رو�ــشــيــا والـــوليـــات املــتــحــدة يف �شوريا 
وا�شتعادة جميع  الإرهابي  داع�ض  تنظيم  عقب هزمية 

الأرا�شي التي �شبق له اأن ا�شتوىل عليها. 
ويذّكر الكاتب باأنه قبل عامني من الهزمية النهائية 
اجليو�ض  كانت  حينما  هتلر،  اأدولـــف  الــنــازي  للزعيم 
الأملانية ل تزال حتتل جزءاً كبرياً من اجلزء الأوروبي 
ون�شتون  التحالف  زعــمــاء  فـــاإن  ال�شوفيتي،  لــالحتــاد 
بـــداأوا  قــد  بالفعل  كــانــوا  �شتالني  وجــوزيــف  ت�شر�شل 
اأوروبـــا ما بعد احلــرب، وحتى  املناق�شات حــول م�شري 
عندما كان النت�شار النهائي ل يزال غري حم�شوم، بداأ 

احللفاء يف تخ�شي�ض مناطق واإعادة ت�شكيل احلدود. 

�سوريا ما بعد داع�س
من  كل  يف  داع�ض  هزمية  بعد  اأنــه  اإىل  الكاتب  ويلفت 
�شوريا والعراق والق�شاء على خالفته املزعومة ل يزال 
يتم تاأجيل املناق�شات املهمة حول “ما بعد داع�ض” التي 
امل�شلحة،  اأ�شحاب  جميع  بــني  بـــداأت  تكون  اأن  ينبغي 
اجلدية  املظاهر  اأوىل  هي  الكردية  الأزمــة  اأن  مــوؤكــداً 
هو  والأخطر  “امل�شتقبل”،  حول  املطروحة  للم�شاكل 
ما  �شوريا  م�شتقبل  حول  ال�شتباك  ا�شتمرار  احتمال 
بعد داع�ض بني الئتالف الذي تقوده الوليات املتحدة 

والئتالف الآخر بقيادة رو�شيا. 

رحيل الأ�سد عن ال�سلطة
ويلفت الكاتب اأنه خالل فرة اإدارة اأوباما كان الأمل 
الرئي�شي لنظام  الداعم  اأن تدرك رو�شيا  على  معقوداً 
من  الأ�شد  عن  التخلي  عليها  ينبغي  اأنــه  الأ�شد  ب�شار 
اأجل الوفاء بال�شرط الذي طالبت به الوليات املتحدة 
وهو “رحيل الأ�شد عن ال�شلطة”، وكذلك اإجبار اإيران 
اأي�شاً، ومن ثم تكون الوليات  الواقع  على قبول هذا 
يف  املعار�شة  مــن  حكومة  ت�شكيل  على  قـــادرة  املتحدة 
�شوريا، ولكن تلك الآمال والطموحات تبددت ل�شببني؛ 
اأولهما اإ�شرار رو�شيا واإيران على اللتزام بالدفاع بقوة 
عن نظام ب�شار الأ�شد ومنعه من النهيار مهما كانت 
اخل�شائر، وثانيهما هو اإخفاق الوليات املتحدة يف اإن�شاء 
قوة معار�شة فعالة قادرة على حماربة الأ�شد من دون 
احلاجة اإىل اأعداد هائلة من القوات الربية الأمريكية، 

الأمر الذي ا�شطر وا�شنطن اإىل العتماد على الأكراد 
التي ينطوي عليها ذلك من  ال�شوريني رغم املخاطر 

تقوي�ض العالقات الأمريكية الركية. 

مناطق تخفيف الت�سعيد
الدبلوما�شية  يف  رو�شيا  براعة  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شري 
املتعددة الأطــراف قد فاقت توقعات الوليات املتحدة 
امل�شاعدات  مــن  الــركــي  القلق  ظــل  ويف  كــبــري.  ب�شكل 
امل�شاركة  خــالل  ومــن  لــالأكــراد،  الأمريكية  الع�شكرية 
رو�شيا  اكت�شبت  ال�شعودية،  مع  حقيقية  مفاو�شات  يف 
الأ�شد  ب�شار  على  الإبــقــاء  وهــو  املف�شل  حللها  تــاأيــيــداً 
نظامه  �شيطرة  مــع  ل�شوريا  ر�شمياً  رئي�شاً  باعتباره 
على الأجزاء الرئي�شية يف البالد، ولكن اإقامة مناطق 
للنفوذ الفعالة حتت ا�شم “مناطق تخفيف الت�شعيد” 
الأ�شد  لنظام  املعار�شني  الأ�شا�شيني  لالعبني  تتيح 
مناطق  وتــوفــري  م�شاحلهم  تــاأمــني  تركيا  مــن  بــدايــة 

اآمنة ملوؤيديهم. 
با�شم  �شميت  التي  اأ�شتانة،  عملية  اأن  الكاتب  وي�شيف 
عــا�ــشــمــة كــازاخــ�ــشــتــان حــيــث اجــتــمــعــت تــركــيــا واإيــــران 
ورو�شيا مع احلكومة ال�شورية واأطــراف املعار�شة، قد 
حققت بع�ض النجاح، ولكن الوليات املتحدة مل توقع 
اأبداً على هذه الوثيقة كنموذج لت�شوية م�شتقبل �شوريا، 
يف  الرئي�شيني  الالعبني  اإىل  بالن�شبة  احلــال  وكذلك 
املنطقة وخا�شة اإ�شرائيل، كما تتحفظ ال�شعودية على 

هذا الأمر. 

نفط �سوريا ملن؟
ـــي التي  ومـــع �ــشــقــوط الأجـــــزاء الأخـــــرية مــن الأرا�ـــش
ا�شتوىل عليها داع�ض، تواجه رو�شيا بع�ض الختبارات 
اجلادة بح�شب الكاتب، ويف مقدمتها م�شري حمافظة 
ُتــرى من  �شوريا،  النفط يف  الــزور مركز �شناعة  ديــر 
الأهمية؟  البالغة  الأ�شول  يتحكم يف مثل هذه  �شوف 
رو�شية  جوية  بقوات  مدعومة  ال�شورية  احلكومة  هل 
بامل�شاعدات  مــدعــومــة  الــ�ــشــوريــة  املــعــار�ــشــة  قــــوات  اأم 
ال�شورية  احلكومة  �شيطرة  اإن  الأمريكية؟  الع�شكرية 
اأن  �شاأنه  مــن  النفط  حلقول  النقدية  الــعــائــدات  على 
ي�شب يف م�شلحة خزائن دم�شق، بينما �شيطرة املعار�شة 
عليها �شيقود اإىل تعزيز موقفها عند التفاو�ض. وُيقال 
الرو�شي  بــني اجلــيــ�ــشــني  مــ�ــشــتــمــراً  تــوا�ــشــاًل  ثــمــة  اإن 
والأمريكي ملنع اأي ا�شتبكات بني حلفائهما اأو قواتهما 
الع�شكرية اجلوية، ولكن هذا ل مينع احتمالية وقوع 

احلوادث بح�شب الكاتب. 

ممر اإيران اإىل املتو�سط
البحر  اإىل  اإيــــران  “ممر  ق�شية  اأن  الــكــاتــب  ويــو�ــشــح 
رو�شيا  اإىل  بالن�شبة  الآخـــر  الــتــحــدي  هــي  املتو�شط” 
التي �شتظهر عند ا�شتعادة احلكومة ال�شورية للمواقع 
العراقية،  احلــــدود  طـــول  عــلــى  الرئي�شية  احلـــدوديـــة 

طهران  الــتــزام  من  ال�شراتيجي  الهدف  اأن  ل�شيما 
مب�شاركة قوات برية من احلر�ض الثوري الإيــراين يف 
احلرب ال�شورية يتمثل يف احلفاظ على اجل�شر الربي 
الذي يربط بني اإيران وحزب اهلل يف لبنان عرب العراق 
وُيعد  �شوريا،  والعلوية يف  ال�شيعية  املناطق  من خالل 
للحر�ض  بالن�شبة  احليوي  الإمـــداد  خط  اجل�شر  هــذا 
الأ�شباب  اأحــد  اأيــ�ــشــاً  الــثــوري لتعزيز حــزب اهلل، وهــو 
التي دفعت اإ�شرائيل اإىل �شن �شربات لتدمري القوافل 

املتجهة اإىل لبنان يف ال�شنوات الأخرية. 
اإيران،  اإزاء  تــرامــب  اإدارة  �شيا�شة  يف  للتحول  ونــظــراً 
اأولوية  �شيكون  الــربي  اجل�شر  هــذا  توطيد  منع  فــاإن 
اأن حمــاولــة مــنــع القوات  بــيــد  اإ�ــشــراتــيــجــيــة عــالــيــة، 
يف  املت�شمنة  الإيــرانــيــة  الــوحــدات  وبخا�شة  ال�شورية 
املــعــار�ــشــة يف  قـــوات  اإدراج  اأو حتى  الأ�ــشــد  ب�شار  قـــوات 
اأن ي�شفر عن املخاطرة  اأخــرى من �شاأنه  موقعها مرة 

بحدوث ت�شادم غري مق�شود مع الرو�ض. 

م�سري الأ�سد
يـــزال م�شري  “عالوة عــلــى ذلـــك ل  الــكــاتــب:  ويــقــول 
الأ�شد نف�شه غام�شاً، اإذ مل تتن�شل اإدارة ترامب ب�شورة 
ر�شمية من املوقف الأمريكي بحتمية رحيل الأ�شد عن 
ال�شلطة، حتى اإذا اقرحت اأن الرحيل الفوري لالأ�شد 
لي�ض �شرطاً م�شبقاً للمحادثات حول م�شتقبل �شوريا، 
ب�شار  اأن  يف  اأمرها  ح�شمت  قد  مو�شكو  اأن  يبدو  ولكن 
يوم  رو�شيا  وا�شتخدمت  ل�شوريا.  رئي�شاً  �شيظل  الأ�شد 
الثالثاء املا�شي حق الفيتو �شد متديد ولية حتقيقات 
الأمم املــتــحــدة يف ا�ــشــتــخــدام الأ�ــشــلــحــة الــكــيــمــاويــة يف 
احتمالية  اأن  تـــرى  املــتــحــدة  الـــوليـــات  لــكــن  �ــشــوريــا، 
ا�شتمرار حيازة الأ�شد وا�شتخدامه ملثل هذه الأ�شلحة 
ي�شكل تهديداً، وتقرح اأنه حتى بعد ا�شتعادة الأرا�شي 
التي ا�شتوىل عليها داع�ض يف �شوريا، فاإن وا�شنطن لن 
تعترب اأن احلرب الأهلية ال�شورية قد انتهت. وبالن�شبة 
اإىل حد  اأن تدخلها قد اكتمل  التي ك�شفت  اإىل رو�شيا 
كــبــري، فــــاإن ا�ــشــتــمــرار الــتــدخــل الأمـــريـــكـــي لـــن مينع 
الع�شكرية  املــوارد  وحتويل  الرو�شية  القوات  ان�شحاب 
�شوريا  �شيجعل  ولــكــنــه  فح�شب،  اأخــــرى  م�شاكل  اإىل 

منطقة حمتملة لل�شراع مع الوليات املتحدة«.
اأقــل من  الآن على  ي�شيطر  داع�ض  اأن  الكاتب  ويختتم 
خم�شة يف املائة من اأرا�شي �شوريا، ومبجرد دحر هذا 
املتحدة،  والوليات  رو�شيا  من  لكل  امل�شرك  التهديد 

فاإن احتمالت املواجهة بني البلدين تت�شاعد.  

•• كين�سا�سا-رويرتز:

وقائد  املــتــحــدة  الأمم  لــدى  الأمــريــكــيــة  ال�شفرية  قــالــت 
القوات الأمريكية يف اأفريقيا اإن الوليات املتحدة ت�شاند 
ب�شدة قوة ع�شكرية اأفريقية ملكافحة املت�شددين يف منطقة 
ال�شاحل لكنها حتتاج لالإطالع على ا�شراتيجية للعملية 

قبل اأن تبحث متويل هذه القوة.
والدهاوزر  توما�ض  واجلــرال  هيلي  نيكي  ال�شفرية  لكن 
الأمم  متــويــل  بــ�ــشــاأن  حتفظا  اأبـــدت  وا�شنطن  اأن  اأ�ــشــافــا 
املـــتـــحـــدة لـــلـــقـــوة الـــتـــي �ــشــتــ�ــشــكــل مــــن جـــنـــود مــــن مايل 

وبوركينافا�شو والنيجر وت�شاد وموريتانيا.
من  باأكرث  احلــايل  الوقت  يف  املتحدة  الــوليــات  وت�شارك 
ربع ميزانية مهمات حفظ ال�شالم يف الأمم املتحدة والتي 

تبلغ 7.3 مليار دولر.

�شتكون  “ماذا  تعرف  اأن  تريد  وا�شنطن  اإن  هيلي  وقالت 
�شيتطلبه  ومــا  ذلــك  تطبيق  يــرون  وكيف  ال�شراتيجية 

الأمر قبل اأن تلتزم بتمويل تقدره الأمم املتحدة«.
واأ�شافت لل�شحفيني “اأرونا �شيئا.. نحن منفتحون على 
الأمر ول نقول ل. لكن ما نقوله حاليا هو اأنه لي�ض هناك 
حرفيا اأي معلومات ح�شلنا عليها لتطمئنا باأنهم يعرفون 

بال�شبط كيف �شي�شري الأمر«.
واأقلق �شعود جماعات مت�شددة، بع�شها مرتبط بتنظيمي 
مثل  غربية  قــوى  ال�شاحل  منطقة  يف  وداعــ�ــض  الــقــاعــدة 
للت�شدي  املنطقة  اإىل  اجلنود  اآلف  اأر�شلت  التي  فرن�شا 

لها.
ليبيا  يف  داعــ�ــض  تنظيم  املتحدة  الــوليــات  ت�شتهدف  كما 

وحركة ال�شباب املت�شددة يف ال�شومال.
ت�شلط ال�شوء على م�شاركة الوليات املتحدة يف عمليات 
مكافحة الإرهاب يف اأفريقيا منذ مقتل اأربعة من قواتها 
اخلا�شة يف كمني يف النيجر يف الرابع من اأكتوبر ت�شرين 

الأول.
الأمريكية  الــقــوات  ي�شرف على  الــذي  والــدهــاوزر  وقــال 
الطفرة  مثل  اأفريقيا  يف  التحديات  كل  “مع  اأفريقيا  يف 
يف  تزدهر  للحوكمة..  والفتقار  والفقر  ال�شبان  عدد  يف 

عنيفة  متطرفة  تنظيمات  املفتوحة  ال�شا�شعة  امل�شاحات 
مثل داع�ض والقاعدة«.

ملجموعة  الت�شريحات  بتلك  الأمــريــكــي  الــقــائــد  واأدىل 
لها  جولة  اأول  يف  هيلي  ترافق  ال�شحفيني  من  �شغرية 
يف اأفريقيا ك�شفرية لبالدها يف الأمم املتحدة وهي جولة 
الكوجنو  الــ�ــشــودان وجــمــهــوريــة  اإثــيــوبــيــا وجــنــوب  ت�شمل 

الدميقراطية.
“قوات الأمم املتحدة ل تكافح الإرهاب  وقال والدهاوزر 
بل تقوم بعمليات حفظ لل�شالم” مما يعك�ض عدم ارتياح 
لتلك  املتحدة  الأمم  متويل  حيال  املتحدة  الــوليــات  يف 

القوة.
وتــخــطــط قـــوة مــكــافــحــة الإرهــــــاب الأفــريــقــيــة املعروفة 
اأول عمليات  ل�شن  ال�شاحل اخلم�ض  دول  با�شم جمموعة 

م�شركة يف الأيام املقبلة.
الـــوليـــات املــتــحــدة قــــرارا �ــشــوت جمل�ض الأمن  �ــشــانــدت 
الدويل عليه يف يونيو حزيران و�شاغت فرن�شا م�شودته 
ملنح قوة ال�شاحل الدعم ال�شيا�شي لكن وا�شنطن رف�شت 

دعم منح القوة تفوي�شا ر�شميا من الأمم املتحدة.
اأمــر تلك  الــدويل  الأمــن  اأن يناق�ض جمل�ض  املقرر  ومــن 

القوة غداً الثنني.
وقالت هيلي اإن الوليات املتحدة �شتوا�شل دعمها الثنائي 
�شوؤالها  لكن لدى  ثنائي  ب�شكل  لــدول جمموعة اخلم�ض 
قالت  القوة  يف  للم�شاهمة  وا�شنطن  ا�شتعداد  مــدى  عن 

قريبا«. ذلك...  عن  “�شت�شمعون 

انتخابات يف اي�شلندا على خلفية ف�شائح �شيا�شية 
••ريكيافيك-اأ ف ب:

الي�شلنديون  الـــنـــاخـــبـــون  يـــــديل 
با�شواتهم يف انتخابات مبكرة و�شط 
ف�شائح تهز الطبقة ال�شيا�شية رغم 
اقت�شاد قوي يعززه قطاع ال�شياحة 

املزدهر.
ودعــــــــا رئــــيــــ�ــــض الـــــــــــــوزراء بــــيــــارين 
بينيديكت�شون من حزب ال�شتقالل 
املحافظ، لتنظيم النتخابات ال�شهر 
ا�شغر  �شريك  ا�شتقالة  بعد  املا�شي 
اأحزاب   3 يف الئــتــالف الــذي ي�شم 
من و�شط اليمني، على خلفية جدل 

قانوين يتعلق بوالده.
والنــتــخــابــات الــيــوم هــي الرابعة يف 

اي�شلندا منذ 2008.
واظـــــهـــــرت ا�ـــشـــتـــطـــالعـــات لــــلــــراأي 
ن�شرت اجلمعة ان حزب ال�شتقالل 
مـــقـــعـــدا يف   17 عـــلـــى  ــيــحــ�ــشــل  �ــش

الربملان املوؤلف من 63 مقعدا.
الرئي�شي  املـــنـــافـــ�ـــض  ــيــحــ�ــشــل  و�ــش
الي�شارية  اخل�شر”  “حركة 
الئتالف   -- املحتمالن  و�شريكاها 
ال�ــشــراكــي الــدميــوقــراطــي وحزب 
للموؤ�ش�شات  املــنــاهــ�ــض  الــقــرا�ــشــنــة 
دون  اأي  جلميعها،  مقعدا  على 29 

الغالبية املطلقة.
ولكن مب�شاعدة حزب رابع، ميكنهم 
والفوز  الــيــمــني،  بــو�ــشــط  الطـــاحـــة 
بت�شكيل حكومة ي�شارية هي الثانية 
يف ايــ�ــشــلــنــدا مــنــذ ا�ــشــتــقــاللــهــا عن 

الدمنارك يف 1944.
يطلب  الي�شلندي،  النظام  مبوجب 

فخريا،  دورا  يتوىل  الــذي  الرئي�ض 
ت�شكيل  حــــــزب  اكــــــرب  زعــــيــــم  مـــــن 

احلكومة.
وقـــال ارنــــار ثـــور جــونــ�ــشــون، ا�شتاذ 
ريكيافيك  جـــامـــعـــة  يف  الــــقــــانــــون 
لوكالة فران�ض بر�ض “هناك �شكوك 
حول احتمال ت�شكيل حكومة” لفتا 
حكومة  ت�شكيل  مــفــاو�ــشــات  ان  اىل 
بعد انتخابات ت�شرين الأول اكتوبر 

اأ�شهر.  3 ا�شتمرت   2016
مــنــذ الزمـــــة املــالــيــة عــــام 2008 
بنوك   3 اأكـــــــرب  انـــــهـــــارت  عـــنـــدمـــا 
الفال�ض،  عــلــى  الـــدولـــة  و�ــشــارفــت 
النهو�ض  مــــن  ايـــ�ـــشـــلـــنـــدا  متــكــنــت 
و�ــشــجــلــت منــــوا قــويــا نــ�ــشــبــتــه 7،2 
ن�شبة  تبلغ  فيما   2016 يف  باملئة 

البطالة 2،5 باملئة.
لــكــن الــغــ�ــشــب وانـــعـــدام الــثــقــة بني 
املالية والعديد من  النخبة  او�شاط 
ف�شيحة  يف  املتورطني  ال�شيا�شيني 
�شبكات  ك�شفت عن  التي  بنما  اوراق 
امل�شهد  وتــــرا  الــ�ــشــريــبــي،  لــلــتــهــرب 

ال�شيا�شي يف هذه اجلزيرة.
ال�شابق  الـــــــوزراء  رئــيــ�ــض  وا�ــشــطــر 
غولوغ�شون  ديــفــيــد  �ــشــغــمــونــدور 
عــــــــــام، عقب  قــــبــــل  لــــال�ــــشــــتــــقــــالــــة 
املــــالذات  فــ�ــشــيــحــة  يف  ا�ــشــمــه  ورود 

ال�شريبية.
 -- اي�شلندي   600 ا�شماء  ووردت 
وهـــو رقـــم كــبــري يف دولـــة يبلغ عدد 
نــ�ــشــمــة -- يف  األــــف   335 �ــشــكــانــهــا 
الف�شيحة، بينهم وزير املالية اآنذاك 

بينيديكت�شون.
للتغيري  الــنــاخــبــني  بع�ض  ويــ�ــشــعــى 
ويـــــنـــــجـــــذبـــــون حلـــــركـــــة اخلـــ�ـــشـــر 
لال�شتثمار  تــدعــو  الــتــي  الي�شارية، 
يف برامج الرعاية الجتماعية وبناء 
منازل باأ�شعار معقولة وفر�ض زيادة 

�شريبية على الكرث ثراء.
طفرة،  الــبــنــاء  قــطــاع  ي�شهد  وفيما 
بارتفاع  املــزدهــرة  ال�شياحة  ت�شببت 
ا�شعار املنازل ونق�ض يف عدد ال�شقق 
تاأجري  يــتــم  اإذ  لــلــبــيــع،  املــعــرو�ــشــة 

العديد منها لل�شياح.
ال�شكان  متــويــل  �شندوق  وبح�شب 
الي�شلندي ارتفعت قيمة اليجارات 
باملئة   13،9 بن�شبة  الــعــا�ــشــمــة  يف 

حتى اأيلول �شبتمرب.

يحلم ال�شيوعيون والبل�شفيون اجلدد الذين يحنون اىل الحتاد ال�شوفياتي 
اكتوبر  به ثورة  الذي وعدت  الباهر لرو�شيا  بامل�شتقبل  اليوم  ال�شابق، حتى 
قبل مئة عام، وبع�شهم قريبون من الكرملني بينما تطارد ال�شلطات اآخرين 
ينتقد  ول  الــربملــان  يف  مقاعد  ي�شغل  الــرو�ــشــي  ال�شيوعي  فــاحلــزب  منهم. 
الكرملني اطالقا، بينما تن�شط جمموعات اخرى اكرث تطرفا على هام�ض 

احلياة ال�شيا�شية التقليدية وتتعر�ض ملالحقات ق�شائية.
ال�شيوعي  احلـــزب  يف  ال�شباب  منظمة  رئي�ض  ايــ�ــشــاكــوف  فــالدميــري  وقـــال 
مكت�شبات  مــع  جــديــدة  حلــيــاة  الــطــريــق  فتحت  “الثورة  ان  الكوم�شومول 

اجتماعية مثل حق التعليم واخلدمات الطبية املجانية«.
وهو مقتنع باأنه لول الثورة ملا كان هناك رجل اول يف الف�شاء ول انت�شار يف 
احلرب العاملية الثانية وما كانت رو�شيا ا�شبحت واحدة من قوتني عامليتني 
كان  عندما  ال�شيوعي  احلــزب  اىل  ان�شم  انــه  فالدميري  ويــروي  عظميني. 

طالبا يف كلية التاريخ وجذبته الفكار ال�شراكية.
وي�شيف ان الذين ين�شمون اليوم اىل “الكوم�شومول” تبلغ اعمارهم اكرث 

من ع�شرين عاما بقليل و�شعروا بظلم املجتمع.
بعد  ال�شوفياتي  ال�شيوعي  احلــزب  يلت�شني  بوري�ض  الرو�شي  الرئي�ض  حظر 
حماولة النقالب الفا�شلة يف اآب اغ�شط�ض 1991، التي نظمها م�شوؤولون 

يف هذا احلزب ملحاولة منع تفكك الحتاد ال�شوفياتي.
يف 1993، ظهر حزب �شيوعي جديد على ال�شاحة ال�شيا�شية بقيادة غينادي 
انه وريث  ال�شابق يف احلــزب. واكد هذا احلزب اجلديد  الع�شو  زيوغانوف 

احلزب ال�شيوعي ال�شوفياتي.
وقد اكت�شب �شعبية يف ت�شعينات القرن املا�شي عندما ادت ال�شالحات اىل 
النواب  جمل�ض  يف  حــزب  ثــاين  وا�شبح  الــرو�ــض  مــن  الآلف  ع�شرات  افــقــار 
الدوما ب�شغله 42 مقعدا من ا�شل 448 بعد حزب رو�شيا املوحدة القريب 

من الكرملني وبفارق كبري عنه.
وت�شكل عقيدة احلزب اليوم مزيجا من الرثوذك�شية وال�شتالينية. فقد زال 
الحلاد الذي كان مطبقا يف العهد ال�شوفياتي ول يدع غينادي زيوغانوف 

فر�شة متر ال وي�شيد فيها بالكني�شة الرثوذك�شية.
بزيارة �شريحه يف  �شنة  كل  ويقوم  �شتالني  اي�شا متجيد  زيوغانوف  واحيا 

ال�شاحة احلمراء كل �شنة مع نا�شطي احلزب.

ناق�ض ممثلون عن احلكومة الفنزويلية يف �شان دومينغو، مع وزير 
كما  املعار�شة،  مــع  حــوار  ا�شتئناف  امكانية  الدومينيكان  خارجية 

اعلنت رئي�شة اجلمعية التاأ�شي�شية الفنزويلية.
تيلي�شور  لتلفزيون  رودريــغــيــز  دل�شي  �شرحت  دومينغو،  �ــشــان  ويف 
اأرافـــــق اىل جــمــهــوريــة الــدومــيــنــيــكــان، رئــيــ�ــض الوفد  الــفــنــزويــلــي، 
الفنزويلي للحوار مع املعار�شة، من خالل اإعادة تفعيل كل الو�شائل 

ل�شتئناف هذا احلوار.
الــثــالثــاء مناق�شاتهم مع  الــذيــن عــلــقــوا  املــعــار�ــشــة  وكـــان مــنــدوبــو 
اأحد الو�شطاء يف  احلكم، التقوا رئي�ض الدومينيكان دانيلو ميدينا، 
الزمة الفنزويلية، ليعر�شوا مرة جديدة ال�شروط التي يطرحونها 
لوي�ض  الــنــائــب  كتب  تــويــر،  على  تــغــريــدة  ويف  احلــــوار.  ل�شتئناف 
ودولية.  وطنية  �شمانات  عملية  لكل  تــتــوافــر  ان  يجب  فــلــوريــدو، 
وكان فلوريدو زار �شان دومينغو مع خوليو بورغي�ض رئي�ض الربملان 

الفنزويلي، املوؤ�ش�شة الوحيدة التي ت�شيطر عليها املعار�شة.
كذلك يطلب حتالف طاولة الوحدة الوطنية املعار�ض من الرئي�ض 
املعتقلني  القانون النتخابي والفراج عن  نيكول�ض مادورو، تغيري 
الذين يعتربهم �شجناء �شيا�شيني، ومعاجلة الزمة الن�شانية التي 

ت�شهدها فنزويال.
خالل  بحثوا  امل�شاركني  ان  الدومينيكان،  حلكومة  بــيــان  يف  وجـــاء 
اجتماع الثالثاء، يف اإمكانية ا�شتئناف عملية التفاو�ض التي بداأت يف 
13 و14 اأيلول �شبتمرب. وكان مندوبون عن املعار�شة التقوا اآنذاك 
الرئي�ض ميدينا ومندوبي نيكول�ض مادورو. وذكر النائب فلوريدو 
النتخابي  الــتــزويــر  الــثــالثــاء  اجتماع  خــالل  انتقدت  املعار�شة  ان 
اخلطري الذي ح�شل كما قالت يف انتخابات الوليات يف 15 ت�شرين 
الأول اكتوبر، وفاز فيها احلكم ب 18 مقعد حاكم يف مقابل خم�شة 
للمعار�شة. ودعت اجلمعية التاأ�شي�شية التي انتخبت يف اواخر متوز/
يوليو ومل تعرف بها املعار�شة، اىل انتخابات بلدية يف كانون الول 
دي�شمرب. ومل يك�شف حتالف طاولة الوحدة الوطنية بعد هل ي�شارك 

فيها ام ل.

يف  التحقيق  يف  اتــهــامــات  اأول  توجيه  على  احتــاديــة  حملفني  هيئة  وافــقــت 
التدخل الرو�شي الذي يقال اإنه حدث يف انتخابات الرئا�شة الأمريكية عام 

لرويرز. الأمر  على  مطلع  م�شدر  �شرح  ح�شبما   ،2016
وقال امل�شدر اأم�ض اجلمعة اإن قا�شيا احتاديا اأمر بعدم الك�شف عن طبيعة 
ت�شتهدفها.  التي  اجلهة  اأو  تفا�شيلها  تت�شح  مل  ثم  ومــن  التهامات  هــذه 

واأ�شاف اأنها قد تعلن قريبا رمبا يوم غد الثنني.
حملفني  هيئة  موافقة  عــن  اأعلنت  التلفزيونية  �ـــشـــي.اإن.اإن  �شبكة  وكــانــت 
برو�شيا  املتعلق  التحقيق  اتهامات يف  اأول  توجيه  وا�شنطن على  احتادية يف 

م�شيفة اأن عملية الحتجاز قد تبداأ قريبا رمبا يوم الثنني.
وكانت وكالت املخابرات الأمريكية قد خل�شت يف يناير كانون الثاين اإىل اأن 
دونالد  الرئي�ض اجلمهوري  ملحاولة م�شاعدة  النتخابات  رو�شيا تدخلت يف 
كلينتون  هيالري  الدميقراطية  اآنــذاك  مناف�شته  على  التغلب  على  ترامب 
و�شائل  ودعــايــة عرب  ر�شائل حمرجة  ون�شر  اإلــكــروين  اخــراق  عرب حملة 
روبرت  اخلا�ض  امل�شت�شار  ويحقق  حملتها.  لت�شويه  الجتماعي  التوا�شل 
حدوث  احتمال  يف  ال�شابق  الحتــادي  التحقيقات  مكتب  مدير  وهــو  مولر، 

تواطوؤ بني م�شوؤويل حملة ترامب النتخابية وتلك التحركات الرو�شية.
وقال رود روزن�شتاين نائب وزير العدل يف خطاب تعيني مولر يف 17 مايو 
اأيار “يحق للم�شت�شار اخلا�ض اإقامة دعاوى يف جرائم احتادية تتك�شف من 

التحقيق يف هذه الأمور اإذا وجد ذلك �شروريا ومطلوبا«.
يف  الوا�شعة  ال�شلطة  تلك  ا�شتغل  مولر  حتقيق  اإن  مطلعة  م�شادر  وتقول 
حمــاولــة الــتــاأكــد مــن اأمـــر وجـــود �ــشــالت بــني م�شاعدي تــرامــب وحكومات 
اأجنبية وكذلك يف عمليات غ�شل اأموال وتهرب �شريبي وغريها من اجلرائم 

املالية. وامتنع بير كار املتحدث با�شم مولر عن التعليق.

عوا�سم

وا�شنطن

مو�شكو

كراكا�س

ق�سية ممر اإيران على البحر املتو�سط التحدي الآخر ملو�سكو

�شوريا بعد احلرب.. الأزمة الكربى بني رو�شيا واأمريكا؟ 

وا�شنطن تطلع على ا�شرتاتيجية قوة اأفريقية قبل متويلها 

كينيا تغرق يف الأزمة بعد 
انتخابات غري مكتملة 

•• نريوبي-اأ ف ب:

�شادت حال من الغمو�ض والرباك كينيا ام�ض، حيث ت�شدر الرئي�ض املنتهية 
قاطعتها  التي  الرئا�شية  النتخابات  كبري  بفارق  كينياتا  اوهــورو  وليته 

املعار�شة وات�شمت مب�شاركة جزئية واعمال عنف دامية.
البالد-  وغــرب  نريوبي  العا�شمة  -�شواحي  الكينية  املعار�شة  معاقل  ويف 
اندلعت م�شاء ام�ض الأول اجلمعة اأعمال عنف ا�شفرت عن ت�شعة قتلى على 

القل منذ اخلمي�ض، وفق ح�شيلة جديدة.
وم�شاء اجلمعة، قتل �شاب بالر�شا�ض خالل تدخل ال�شرطة يف هوما باي 
بعدما هاجمت جمموعة من ال�شبان مقر اإقامة م�شوؤول يف حملة اوهورو 

كينياتا، كما ذكر م�شوؤول يف ال�شرطة لوكالة فران�ض بر�ض.
وهذا القتيل اجلديد يرفع اىل 49 على القل عدد القتلى منذ النتخابات 
الكــرب منهم حتفه  الق�شم  اغ�شط�ض، لقي  اآب  الثامن من  اأبطل يف  الــذي 

لدى اإقدام ال�شرطة على ا�شتخدام العنف لقمع التظاهرات.
بــني جمموعات  �ــشــدامــات  انــدلــعــت  نــريوبــي،  كــوانــغــواري يف  ويف �شاحية 
-خ�شو�شا بني اتنية كيكويو التي ينتمي اليها اوهورو كينياتا، وهي الكرثية 
يف البالد، و�شبان من جمموعة ليو التي ينتمي اإليها زعيم املعار�شة رايال 

اودينغا-، واأحرقت اك�شاك لتجار ينتمون اىل اتنية كيكويو.
وتعيد هذه احلوادث اىل الذهان الذكرى املوؤملة لأعمال العنف التنية التي 
قتيل،   1100 عن  واأ�شفرت   2007 اواخــر  الرئا�شية  النتخابات  رافقت 

واأدت اىل ت�شريد 600 الف �شخ�ض.
احلوادث  هــذه  ان  مــن  ال�شبت  امــ�ــض  ناي�شن”  “دايلي  �شحيفة  وحـــذرت 
اإىل مواجهات تنجم  ال�شابق، ميكن ان تتحول  التي عاي�شناها يف  املتفرقة 
ان  املحتمل  فمن  �شريعا،  تدبري  اي  يتخذ  واذا مل  ماأ�شاوية.  عواقب  عنها 

نتجه نحو هذا الو�شع.
واأمام حالة التوتر، قررت اللجنة النتخابية اجلمعة ان توؤجل مرة اأخرى 
يف غرب البالد النتخابات التي كانت �شتجرى ال�شبت، متذرعة  بـاخلطر 

الذي يتهدد حياة منظميها.
ويف اربع من مقاطعات الغرب )هوما باي وكي�شومو وميغوري و�شيايا( من 
ا�شل 47 مقاطعة يف البالد، مل جتر النتخابات الرئا�شية اخلمي�ض ب�شبب 

الفو�شى.
وقال �شحايف يف وكالة فران�ض بر�ض، ان الو�شع ا�شتعاد هدوءه �شباح ال�شبت 

يف كي�شومو، ثالث مدينة ومعقل املعار�شة.
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اعالن جتديد 
العالمات  خلدمات  �شبي�شاليزد   / الوكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة   تعلن 

التجارية. بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقـم : 100881
با�شــــــم :      �ض.   �ض.   �شاندونغ  جنيو تاير كو ليمتد.

وعنوانــــه :   رقم 17 ينغ�شن  رود ، داوانغ تاون ، ال�شني.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  92303 (    بتاريخ :  22  / 12  / 2008 .

انتــهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــري  �شنوات  ع�شر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�شتظل 
احلمــاية يف : 8 / 10 / 2017

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 135897      بتاريخ:  16 / 11 / 2009   
  امل�شجلة حتت رقم :       106728   بتاريخ:   5 / 8 / 2010. 

   با�شــم:     �ض   جولدن  �شيلتريز  براييفيت ليمتد.
 وعنوانه: الدور الرابع ، روتالند تاور�ض ، 33 �شايف حممد رود ،

 نوجنامباككام ، ت�شينناي 6 00 600 ، تاميل نادو ، الهند.
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التعليم و التهذيب ، خدمات التدريب ، خدمات الرفيه ، خدمات الن�شطه الريا�شيه و الثقافيه.

الواقـعة بالفئة   :   41
* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 

تنـــازل رقم : 1
ا�شم مالك العالمة:    جولدن �شيلتريز برايفيت ليمتد

 ا�شم املتنازل له :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي.
   مهـنته: ال�شناعة و التجارة. .     

   جن�شيته: اململكة املتحدة
 عنوان وحمل اإقامته : 71 – 75 ، �شيلتون �شريت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �شي 2 اأت�ض 9 جي كيو ، 

اململكة املتحدة. 
  تاريـخ انتـقال امللكية:     1  / 7 / 2014 .

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:      /   / 2017. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 269149  بتاريخ:  2 / 3 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :  دروي�ض ورلد وايد ليجا�شي دي دبليو �شي  �ض.ذ.م.م..
وعنوانه:  �ض.ب   390667   دبي ، الإمارات  العربيىة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
النقل وتغليف وتخزين ال�شلع وتنظيم الرحالت وال�شفر

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 39 (
و�شف العالمة: " PRIME DRIVE "  ب�شكل مميز ور�شم كروكي ل�شيارة و �شائق ب�شكل مميز .

ال�شــراطات: 
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 271669   بتاريخ:  17 / 4 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :  جيما مودا اأك�شي�شوار تيك�شتيل   �شاناي دي�ض تيكاريت  ليمتد �شريكيتي. 
وعنوانه: بويوكدير كادي�شي ، تيكفني  تاور ، كات : 8 ليفيل ، - �شي�شلي – اأ�شطنبول ، تركيا.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�شوف  اأثــواب من   ، بــذلت   ، تنانري   ، ـ معاطف  ، معاطف خارجية  ، جاكيتات )مالب�ض(  ، و حتديدا بنطلونات   املالب�ض 
)مالب�ض( ، �شدريات ، قم�شان ، بطانات جلدية جاهزة )اأجزاء من املالب�ض( ، قم�شان ن�شف كم ، بلوزات ، ف�شاتني ، برمودا 
�شورت ) مالب�ض ( ، ال�شراويل الق�شرية ، بيجامات ، كنزات �شوفية ، اجلينز ، بدلت  ريا�شية ، مالب�ض  واقية من  املطر ، 
مالب�ض  البحر ، اأثواب اإ�شتحمام ، اأثواب �شباحة ، املالب�ض الريا�شية )لال�شتخدام احل�شري للريا�شة( ، مالب�ض لالأطفال 
الر�شع ، و حتديدا ، القم�شان ، �شراويل داخلية ، معاطف ،  ف�شاتني ، مالب�ض داخلية ، و حتديدا ، �شراويل املالكمة ، م�شدات 
لل�شدر ، �شراويل  ق�شرية داخلية ، �شراويل  حتتيه ، جوارب ق�شرية ، لب�ض القدم ، و حتديدا ، اجلزم  و الأحذية با�شتثناء 
الأحذية  الطبية ، �شنادل ، الأحذية للماء بوت ، اأحذية امل�شي ، اجلوارب ، الأحذية الريا�شية ، اأخفاف ، اأجزاء الأحذية وهي 
قطع كعب ، النعال لالأحذية ، وجوه الأحذية ، اأغطية الرا�ض ، و حتديدا القبعات ،  القلن�شوة ، قبعات ريا�شية ، طواقي ، 
قبعات ، قفافيز )مالب�ض( ، جوارب طويلة ، اأحزمة )مالب�ض( ، قمي�شولت )�شرات ن�شوية ق�شرية( ، عباءات ، اأو�شحة ، 

اأو�شحة للرقبة ، �شالت ، ياقات )مالب�ض( ، ربطات عنق ، روابط ، اأحزمة احلمالة ) مالب�ض (.
الواقـعة بالفئة   : رقم ) 25 (

" SLIPSTOP"    بحروف لتينية ب�شكل مميز بالألوان الأخ�شر و الأ�شفر و الذهبي و الأ�شود و  و�شف العالمة: 
البنف�شجي و الأزرق ة الربتقايل و البني  .

ال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 276521  بتاريخ:  16 / 7 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :    ت�شوزي امكوناث كري�شنان انيل كومار 
وعنوانه:  ت�شوزي  اأمكوناث هاو�ض ، مايور فيهار اأبت�ض فالت منرب اأف 3 ، ت�شريور بي ـ اأو ، ثري�شور ، بني ، 

680008 ، كريال ، الهند.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،  والــن  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  والــكــاكــاو  وال�شاي  الــن 
الأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج.
الواقـعة بالفئة   : رقم ) 30 (

 Air ، ِ " بحروف لتينية   ب�شكل مميز كتب حتتها عبارة  "  World  Of Swad  "     :و�شف العالمة
Water & Swad . The Basics  " بحروف لتينية ب�شكل مميز  على خلفية ر�شم كروكي لأبت�شامة 
طفل  بجانبها ر�شم مربع تتو�شطه دائره مظللة باللون الأخ�شر و العالمة بالألوان الأبي�ض و الأحمر و 

الأ�شفر و الأخ�شر  .
ال�شــراطات: 

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

اعالن جتديد 
العالمات  خلدمات  �شبي�شاليزد   / الوكيل  تقدم  عن  التجارية  العالمات  اإدارة   تعلن 

التجارية. بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية : 

املودعة بالرقـم : 100883
با�شــــــم : �ض.   �ض.   �شاندونغ  جنيو تاير كو ليمتد.

وعنوانــــه : رقم 17 ينغ�شن  رود ، داوانغ تاون ، ال�شني.
وامل�شجلة حتت رقم :  )  92305 (    بتاريخ :  22  / 12  / 2008 .

انتــهاء  تــاريــخ  مــن  اعــتــبــاراً  اأخـــري  �شنوات  ع�شر  ملــدة  املفعول  نــافــذة  احلماية  و�شتظل 
احلمــاية يف : 8 / 10 / 2017

هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع 
وال�شروط املن�شو�ض عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 135898      بتاريخ:  16 / 11 / 2009   
  امل�شجلة حتت رقم :       106729   بتاريخ:   5 / 8 / 2010. 

   با�شــم:     �ض   جولدن  �شيلتريز  براييفيت ليمتد.
 وعنوانه:    الدور الرابع ، روتالند تاور�ض ، 33 �شايف حممد رود ،

 نوجنامباككام ، ت�شينناي 6 00 600 ، تاميل نادو ، الهند.
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
و  الفـــراد  حلماية  امنية  خدمات  الفـــراد،  حلاجات  تلبية  اآخـــرون  يقدمها  اجتماعية  و  �شخ�شية  خدمات 
املمتلكات خدمات قانونية و خدمات امنية حلمايو املمتلكات و الفراد حدمات �شخ�شية و اجتماعية يقدمها 

اآخرون تلبية حلاجات الفراد
الواقـعة بالفئة   :   45

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
   تنـــازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة:    جولدن �شيلتريز برايفيت ليمتد
    ا�شم املتنازل له :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي.

   مهـنته:ال�شناعة و التجارة. .     
   جن�شيته:     اململكة املتحدة

 عنوان وحمل اإقامته : 71 – 75 ، �شيلتون �شريت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �شي 2 اأت�ض 9 جي كيو ، 
اململكة املتحدة. 

  تاريـخ انتـقال امللكية:     1  / 7 / 2014 .
      تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:      /   / 2017. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 270907   بتاريخ:  4 / 4 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :  بوليجلوت جروب بي تي واي ، األ تي دي
وعنوانه:     25 بورتون �شريت ، جليبي اأن اأ�ض دبليو  2037 ، اأ�شراليا. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، املكاتب  التنفيذية ، خدمات دعم موظفي دعم  املتعلقة بتعيني املوظفني ، خدمات التوظيف  ال�شت�شارات 
تعيني املوظفني الدائمني ، توظيف املوظفني ، الإعالن لتوظيف املوظفني ، خدمات وكالة توظيف املوظفني 
، اخلدمات ال�شت�شارية  ، الإعــالن عن التوظيف  ا�شت�شارات توظيف املوظفني ، خدمات التوظيف املهنية   ،
اإدارة   ، للتوظيف ، توظيف املوظفني ، اخلدمات ال�شت�شارية لتعيني املوظفني ، خدمات توظيف املوظفني 
خدمات   ، املوظفني  باختيار  املتعلقة  ال�شت�شارات   ، املوظفني  بــاإدارة  املتعلقة  ال�شت�شارات   ، الب�شرية  املــوارد 
البحث التنفيذي ، خدمات الختيار التنفيذية ، اختيار املوظفني التنفيذيني ، خدمات معلومات بيانات عن 
ال�شركات ، اإدارة ال�شركات  )لالآخرين ( ، مراقبة ال�شركات ، خدمات ال�شكرتارية لل�شركات و املكاتب ، حفظ 
 ، ال�شجالت لل�شركات ، جتميع معلومات  عن ال�شركات ، عمليات البحث املتعلقة مبعلومات  عن ال�شركات 

ال�شتعانة  الإدارية مب�شادر خارجية لالإدارة  لل�شركات  .
الواقـعة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:   "       POLYGLOT GROUP "  بحروف لتينية   ب�شكل مميز حتيط بر�شم خط 
دائري بداخله ر�شم للقارات ور�شم �شهم ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأحمر و الأ�شود . 

ال�شــراطات: 
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم : 135895      بتاريخ:  16 / 11 / 2009   
امل�شجلة حتت رقم :       106726   بتاريخ:   5 / 8 / 2010. 

با�شــم:     �ض   جولدن  �شيلتريز  براييفيت ليمتد.
 وعنوانه: الدور الرابع ، روتالند تاور�ض ، 33 �شايف حممد رود ،

 نوجنامباككام ، ت�شينناي 6 00 600 ، تاميل نادو ، الهند.
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اقرا�ض   ، الفيديو  اقــرا�ــض   ، اقــرا�ــض مدجمة   ، األيل  احلا�شب  اجــزاء   ، اليل  احلا�شب  برنامج   ، اليل  احلا�شب   
ا�شطوانات فيديو   ، ا�شطوانات فيديو   ، �شرائط فيديو   ، ال�شنمائي  الت�شوير  اعداد افالم  اأجهزة   ، فيديو مدجمة 
 ، الكمبيوتر  برنامج  بوا�شطه  وال�شمعية  املرئيه  املو�شيقية  الت�شجيالت   ا�شطوانات   ، مو�شيقى  و  برنامج  م�شجلة 
برنامج الكمبيوتر املو�شيقية ، ال�شطوانات و ال�شرطه ، اجهزه اليكرونية للعر�ض ، بطاقات مغناطي�شيه م�شفره 
، ا�شطوانات الكمبيوتر مدحمه ،  ا�شطوانات �شمعيه و ب�شريه ، اقرا�ض مرنه ، ا�شرطه فيديو و ك�شيت ، اجزاء و 

ملحقات املنتجات املذكوره اعاله .  
الواقـعة بالفئة   :   9

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنـــازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة: جولدن �شيلتريز برايفيت ليمتد
ا�شم املتنازل له :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي.

 مهـنته: ال�شناعة و التجارة. .     
 جن�شيته: اململكة املتحدة

 عنوان وحمل اإقامته : 71 – 75 ، �شيلتون �شريت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �شي 2 اأت�ض 9 جي كيو ، اململكة 
املتحدة. 

  تاريـخ انتـقال امللكية:     1  / 7 / 2014 .
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:      /   / 2017. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية 
بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم :   212404    بتاريخ:  1 / 6 / 2014
  امل�شجلة حتت رقم :       212404   بتاريخ:   4 / 1 / 2015 

   با�شــم:     �ض   لك�شوريا لالك�ش�شوارات.
 وعنوانه:    �ض.ب 34042 ، ابو ظبي ، الإمارات العربية املتحدة.

    رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�شة وكل خليط منها والب�شائع امل�شنوعة من تلك املعادن اأو املطلية بها غري امل�شنفة يف فئات 
قيا�ض  اأدوات   ، ال�شاعات  م�شتلزمات   ، الكبرية  ال�شاعات   ، ال�شاعات   ، الكرمية  والأحجار  املجوهرات  اأخــرى، 

الوقت والزمن الدقيقة.
الواقـعة بالفئة   :   14

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
   تنـــازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة:    لك�شوريا لالك�ش�شوارات.
    ا�شم املتنازل له :   في�شل بابو نيالمربا 

   مهـنته: ال�شناعة و التجارة. .     
   جن�شيته:     اململكة املتحدة

 عنوان وحمل اإقامته :  �ض.ب 112573 دبي ، الإمارات العربية املتحدة. 
  تاريـخ انتـقال امللكية:     9  / 7 / 2017

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:      /   / 2017. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية
 بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 270908   بتاريخ:  4 / 4 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :  بوليجلوت جروب بي تي واي ، األ تي دي
وعنوانه:     25 بورتون �شريت ، جليبي اأن اأ�ض دبليو  2037 ، اأ�شراليا. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات تعليم اللغات الأجنبية ، خدمات الدبلجة للغات الأجنبية ، تعليمات يف اللغات ، خدمات الرجمة 
 ، للغات  الفورية  الرجمة  خدمات   ، اللغوية  ال�شفوية  الرجمة  خدمات   ،  ) الإجنبية   للغات   ( ال�شفوية 

خدمات تعليم اللغة ، خدمات التدريب على اللغة ، خدمات تعليم اللغة ، خدمات ترجمة لغة الإ�شارة 
الواقـعة بالفئة   : رقم ) 41 (

و�شف العالمة:   " POLYGLOT GROUP "  بحروف لتينية   ب�شكل مميز حتيط بر�شم خط 
دائري بداخله ر�شم للقارات ور�شم �شهم ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأحمر و الأ�شود . 

ال�شــراطات: 
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

  تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل/ �شبي�شاليزد خلدمات العالمات التجارية
 بطلب انتقال ملكية   ت�شجيل العالمة التجارية التالية :

      املودعة حتت رقم : 135896      بتاريخ:  16 / 11 / 2009   
  امل�شجلة حتت رقم :       106727   بتاريخ:   5 / 8 / 2010. 

   با�شــم:     �ض   جولدن  �شيلتريز  براييفيت ليمتد.
وعنوانه:الدور الرابع ، روتالند تاور�ض ، 33 �شايف حممد رود ،

 نوجنامباككام ، ت�شينناي 6 00 600 ، تاميل نادو ، الهند.
رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية : )      ( – )  /    /     (

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الورق ، ورق مقوى ، منتجات م�شنوعه من الورق و الورق املقوي و الغري وارده يف فئات اخرى، مطبوعات 
، مواد جتليد الكتب ، �شور فتوغرافيه ، لوزام مكتبيه عدا الثاث ، ا�شرطه ل�شقه للقرطا�شيه او لغايات 
منزلية ، مواد الفانني ، فرا�شي دهان او تلوين ، اآلت كاتبه و لوزام مكتبه ) عدا الثاث ( ، مواد تدري�ض عدا 

الجهزه ، رقائق بال�شتيكيه للتغليف غري وارده يف فئات  اخري ، حروف طباعه.  
الواقـعة بالفئة   :   16

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
   تنـــازل رقم : 1

ا�شم مالك العالمة:    جولدن �شيلتريز برايفيت ليمتد
    ا�شم املتنازل له :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي.

   مهـنته:          ال�شناعة و التجارة. .     
   جن�شيته:     اململكة املتحدة

 عنوان وحمل اإقامته : 71 – 75 ، �شيلتون �شريت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �شي 2 اأت�ض 9 جي كيو ، 
اململكة املتحدة. 

  تاريـخ انتـقال امللكية:     1  / 7 / 2014 .
      تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:      /   / 2017. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 268566   بتاريخ:  20 / 2 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :    اأيه �شي كيه دي بزن�ض ماجنمنت �ض.م.ح. – ذ.م.م.
وعنوانه:  اجلزيرة احلمراء ، را�ض اخليمة  ، الإمارات  العربيىة املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 43 (
و  " Adaminde Chayakada Adam’s Teashop "  بحروف لتينية  العالمة:  و�شف 
هندية ب�شكل مميز يعلوها ر�شم  دائرة يتو�شطها ر�شم ما ي�شبه خريطة  الهند ب�شكل مميز و ر�شم  ما ي�شبه 

املنزل و حروف هندية ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الذهبي و البني و الأ�شود . 
Teashop  على  الكلمة  املطالبة بحق ح�شري عن  ال�شــراطات: احلماية للعالمة يف جمملها و عدم 

حدى يف الو�شع العادي.
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد  خلدمات العالمات التجارية 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 271118   بتاريخ:  6 / 4 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�شــم :  �شنزن  �شي مي هري اإلكرونيك�ض  ليمتد.
وعنوانه:     الــدور 3 – 4 ، مبنى دي ، والــدور الرابع من مبنى اأ 1 ، تونغ فو يو حديقة �شناعية ، مدينة 

زيك�شيانغ ، مقاطعة باوان ، �شنزن ، جمهورية ال�شني ال�شعبية.  
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

  كرونوغرافات )اأجهزة ت�شجيل الزمن( ،  هواتف ذكية ، كبائن ملكربات ال�شوت ، اأبواق للمكربات ال�شوتية ، 
م�شغالت الو�شائط املحمولة ، مكربات �شوت ، ميكروفونات ، �شماعات ، بطاريات كهربائية ، نظارات

الواقـعة بالفئة   : رقم ) 9 (
و�شف العالمة:   "       MIFA "  بحروف لتينية   ب�شكل مميز.

ال�شــراطات: 
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذلــك  على  اعــرا�ــض  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  اأكتوبر 2017 العدد 12159

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/05839/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05715/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : اليد لل�شناعات الورقية والبال�شتيكية - �ض ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : مدينة دبي املالحية - �ض ذ م م     
ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�شي بالتي:

اأجــور حتى  1- الــزام املنفذ �شده بان يــوؤدي القيمة اليجارية عن ما ي�شتجد من 
الدعوى وت�شليمها  العني حمل  املنفذ �شده باخالء  بالزام  الفعلي    2-  الخــالء 
لطالب التنفيذ خالية من ال�شواغل   3- الزام املدعي عليها بان يوؤدي للمدعية مبلغ 

295.616.00 درهم كقيمة ايجارية عن الفرة من 2016/1/1 ، اىل 2017/6/1 
4 - الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�شة ع�شر يوم من تاريخ 
الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ الجراءات 
القانونية املنا�شب لتنفيذه  - مالحظة / �شيتم اإغالق ملف التنفيذ تلقائيا حال 
ا�شتالمه وفقا  تاريخ  ايــام من  بالن�شر خــالل ع�شرة  الإعـــالن  افــادة  ت�شليم  عــدم 

للقرار رقم 21 ل�شنة 2017( 
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12159 بتاريخ 2017/10/29   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/08444/2017 / جتاري 

اإىل املدعي علي الطف ح�شني مو�شى  
مبا اأن املدعي : ال�شويب للعقارات - �ض ذ م م - ومبارك حممد عي�شى املطيوعي املن�شوري 

قد اأقام �شدكم الدعوى 02/08444/2017  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 
 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�شداد ما قد ي�شتجد من اجره من تاريخ 2017/10/1   وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام
تــاريــخ 2017/7/1 وحتى تاريخ  �ــشــداد الأجـــرة للعني حمــل الــدعــوى مــن  اإخـــالء عقار املــدعــي عليه ميتنع عــن   -
2017/9/30 ورغم اأن املدعي اأعذر املدعي عليه باإنذار عديل بتاريخ  2017/8/13  اإل انه تعذر الإنذار فتم اإعالنه 
اأقام  اأن  اأنه مل يحرك �شاكنا الأمر الذي كان معه  اإل  اأو الإخــالء  باجلريدة بتاريخ  2017/8/20  ب�شداد الإيجار 

املدعي تلك الدعوى للق�شاء له بطلب الإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�شداد الأجرة 
تاريخ  تاريخ 2017/7/1 وحتى  الدعوى من  الجــرة للعني حمل  �شداد  املدعي عليه ميتنع عن  - مطالبة مالية 
2017/9/30 حيث �شيك اليجار املرجتع واملرفق بالدعوى فر�شد يف ذمته مبلغ 13750 درهم ورغم اإنذاره بتاريخ 
، ال انه مل  اإل انه تعذر النــذار فتم اعالنه بالن�شر بتاريخ 2017/8/20  ب�شداد القيمة اليجارية    2017/8/13

يحرك �شاكنا فاقاما املدعي تلك الدعوى للق�شاء له ب�شداد الجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية اأن عقد الإيجار ت�شمن الن�ض يف البند مالحظة بال�شفحة الوىل على غرامة رجوع ال�شيك دون  
�شرف مببلغ 1000 درهم وقد ارجتع عدد 2 �شيك دون �شرف الأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم ب�شداد تلك 

الغرامة ، حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد الإيجار. 
اإلزام بت�شليم م�شتندات اأن امل�شتاأجر هو امللزم بقيمة ا�شتهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من تلك 
اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع به لذا فاأن املدعي يطلب الق�شاء باإلزام املدعي عليه ب�شداد قيمة ا�شتهالكه من 

املياه والكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�شائية اإعالنكم بالن�شر للح�شور بجل�شة يوم الحد املوافق 2017/10/29  ال�شاعة 2.30 م  م�شاء 
اأمام اللجنة الق�شائية  )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ض املنازعات اليجارية لنظر 
الدعوى وقد اأمر بتق�شري مدة امل�شافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�شر فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�شتندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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عربي ودويل

 - ها�سكي  بيري   - الفجر   ••

ترجمة خرية ال�سيباين
تــاأتــى املــقــارنــة مــع مـــاو تــ�ــشــي تونغ 
نتحدث  حاملا  الــذهــن،  اىل  منطقيا 
للق�شمة  القابلة  غــري  ال�شلطة  عــن 
جني  �شي  الرئي�ض  بها  يتمتع  التي 
التا�شع  املوؤمتر  بعد  ال�شني  بينغ يف 
ال�شيني.  ال�شيوعي  لــلــحــزب  ع�شر 
املقارنة،  حمـــدوديـــة  عــلــى  وعـــــالوة 
التاريخ  يف  بعيدا  النظر  يجب  رمبا 
اليوم،  ال�شني  يف  يــحــدث  مــا  لفهم 

وتاأثريه على العامل.
   حقق �شي جني بينغ ثالثة �شابقات 

على الأقل يف هذا املوؤمتر:
الأع�شاء  بــني  لــه  يــوجــد خلف  - ل 
الدائمة  اللجنة  يف  الآخرين  ال�شتة 
للمكتب ال�شيا�شي للحزب ال�شيوعي 
“التقليد”  عــكــ�ــض  عــلــى  الــ�ــشــيــنــي، 

ال�شائد منذ عقدين.
مرتبة  نف�ض  يف  “فكره”  �ــشــّمــن   -
بــيــنــغ، يف د�شتور  �ــشــيــاو  مــــاو، ودنــــغ 
احلــزب مع انــه ل يــزال يف من�شبه، 
انتظار  اأ�ـــشـــالفـــه  ا�ــشــطــر  حـــني  يف 

رحيلهما.
ال�شلطة  خــانــة  يف  يــتــنــزل  ل  انـــه   -
القاعدة  كـــانـــت  الـــتـــي  اجلـــمـــاعـــيـــة 
مــنــذ دنـــغ �ــشــيــاو بــيــنــغ، كــمــا متناها 

انتهاكات  لــتــجــنــب  الخـــــــري  هــــــذا 
وجتــــاوزات املــاويــة الــتــي كــان واحدا 

من �شحاياها.
   وقـــد و�ــشــل اىل هـــذه املــكــانــة بعد 
ولية اأوىل متيزت مبكافحة مكثفة 
�شد الف�شاد، وهي ت�شبه يف كثري من 
النواحي عملية الق�شاء على جميع 
من باإمكانهم، يف اإطار �شراع مراكز 
اأو الــفــ�ــشــائــل الــنــا�ــشــئــة، ان  الــنــفــوذ 
�شحية  واأحـــدث  ح�شوره.  يحجبوا 
زينغكاي،  �ــشــن  الـــ�ـــشـــيـــاق،  هــــذا  يف 
ال�شخمة  املقاطعة  يف  احلــزب  قائد 
يف  ال�شابق  والع�شو  ت�شونغت�شينغ، 
ازاحته  متت  الذي  ال�شيا�شي  املكتب 
قــبــل ثالثة  اأي  املــا�ــشــي،  يــولــيــو  يف 
19، بتهمة  الــــ  املــوؤمتــر  اأ�ــشــهــر مــن 

الف�شاد.
   وحده ماو، قبله، متتع مبثل هذه 
العظيم،  الــقــائــد  ولــكــن  الــ�ــشــلــطــة؛ 
ال�شيوعية  انت�شار  مــن  حكم  الــذي 

عـــام  وفـــــاتـــــه  حـــتـــى   1949 عــــــام 
ال�شلطة  هذه  اكت�شب  قد   ،1976
بو�شائل اأكرث �شرعة، ُيعّد �شحاياها 

باملاليني.
   ل �ــشــيء مثل هــذا عند �شي جني 
�شرطة  جهاز  من  الرغم  على  بينغ 
بع�ض  �ــشــوى  مــكــان،  كــل  يف  منت�شر 
اإعـــادة  يف  خــا�ــشــة  الأعـــمـــى،  التقليد 
ل  ب�شكل  ال�شخ�شية  عــبــادة  احــيــاء 
نظري له منذ عقود، وفر�ض الولء 
تركيبة  يف  انــعــكــ�ــض  الـــــذي  املــطــلــق 
اللجنة الدائمة التي ُقّدمت الربعاء 

اىل ال�شحافة.
�شبح  ا�شتح�شار  يكفي  ل  ولــكــن     
 .2017 الــ�ــشــني عــــام  لــفــهــم  مــــاو 
املتخ�ش�ض  بيللر،  فــرانــ�ــشــوا  جــان 
ال�شينيات،  يف  ال�شهري  ال�شوي�شري 
الزمن  نــتــاأمــل  اأن  يجب  اأنـــه  يعتقد 
الـــطـــويـــل لـــلـــ�ـــشـــني، والــــغــــو�ــــض يف 
اأعــمــاقــهــا الــتــاريــخــيــة، ثــالثــة اآلف 

�ــشــنــة، لــلــوقــوف عــلــى مـــا يــجــري يف 
تــ�ــشــونــغــنــانــهــاى، مــقــر الــ�ــشــلــطــة يف 
املدينة  مــــن  مـــقـــربـــة  عـــلـــى  بـــكـــني، 

القدمية املحرمة لأباطرة ت�شينغ.
2000، ن�شر جــان فران�شوا     عــام 
ال�شني  �ــــشــــغــــريا،  كـــتـــابـــا  بـــيـــلـــلـــر 
على  مــرات يحتوي  ال�شامتة ثالث 
بحث يف تاريخ ال�شني اأ�شار فيه اإىل 
اأنـــه خــالل الــثــالثــة اآلف عـــام، كان 
امللكي  احلكم  يكون  ان  املنطقي  من 
ُينظر  كــان  لأنــه  ال�شني  �شروريا يف 
لــكــل الـــواقـــع الجــتــمــاعــي عــلــى اأنه 

هرمي يف جوهره.

 ، لية ل�سمو ا ، لية �سما اأ لر ا
والقومية

   ويــّتــ�ــشــح هــــذا بــ�ــشــكــل خـــا�ـــض يف 
الــفــكــر الــكــونــفــو�ــشــيــو�ــشــي، حــيــث ل 
ي�شكل الفرد الواقع الإن�شاين الأول، 
ل�شخ�شني  الــهــرمــي  اجلــمــع  ولــكــن 

- اجلــمــع بــني املــلــك ووزيـــــره، الأب 
الأ�شغر،  والأخ  الأكــرب  الأخ  والبــن، 
الزوج والزوجة، وكانت هذه الأزواج 
الإن�شان هرميا،  كان  الأول.  املعطى 
يف تــعــريــفــه ا�ـــشـــال، واملـــ�ـــشـــاواة غري 

ُمفّكر فيها.
النظام  يـــقـــوم  بــيــلــلــر،  وحــ�ــشــب     
احلــــايل عــلــى نــفــ�ــض الأ�ـــشـــا�ـــض، وهو 
عندما  الحــــالــــة  هــــذه  يــ�ــشــتــحــ�ــشــر 
يــتــاأمــل �ــشــني �ــشــي جـــني بــيــنــغ، مع 
حيويته  ي�شتعيد  لل�شلطة  مــفــهــوم 

مرة اأخرى بعد قرن من الأزمة.
الظاهرة اجلديدة  اأن  ويــالحــظ،     
بني  توليفة  هي  ال�شينية  لل�شلطة 

ثالثة عنا�شر:
• الراأ�شمالية

ال�شمولية • ال�شلطة 
• القومية

»و�شبق ان ُوجدت هذه اخللطة خالل 
الكوارث.  واأنتجت  الع�شرين  القرن 

وهذا لن يكون بال�شرورة هو احلال 
بقية  على  �شيوؤثر  لكنه  ال�شني،  يف 
التي  ال�شينية  القوة  ب�شبب  العامل 

قد تكون غدا الأوىل.
ُمــبــحــر يف  لــبــاحــث  التحليل     هـــذا 
والذي  ال�شينيني،  والفكر  التاريخ 
كتابني  الخــــــرية  ـــــــة  الآون يف  نــ�ــشــر 
زوجته  عــــن  مـــوؤثـــريـــن  �ــشــغــرييــن 
و  بكني  يف  لــقــاء  الــراحــلــة  ال�شينية 
اأوريليا اخرى، يجب اأن ي�شجع على 
امل�شي قدما لفهم ما يعنيه ال�شعود 

ال�شيني حقا للعامل.
   ان املوؤمتر الـ 19 للحزب ال�شيوعي 
ن�شك  كنا  اإذا  فعال،  ك�شف،  ال�شيني 
يف ذلك، اأن ال�شني، بعد ثالثة عقود 
تبقى  والنمو،  ال�شريع  التحّول  من 
ت�شّلطي،  �شيا�شي  بنموذج  مت�شبثة 
تطوير  مــع  ا�شتبداديا،  يكن  مل  اإن 

طموحات هي حتى الن مكبوتة.
   انـــهـــا الـــيـــوم الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة يف 

هــذا الــعــامل املــتــعــدد الأقــطــاب التي 
تالئم بني اقت�شاد مزدهر، ومبتكر 
وجمدد، وديناميكي: �شلطة �شيا�شية 
ــمــا تخ�شى  واثـــقـــة مـــن نــفــ�ــشــهــا وقــّل
وا�شراتيجية  الــداخــلــي،  الــتــحــدي 
م�شروع  اإليها  يرمز  حقيقية  دولية 
“طرق احلرير اجلديدة” تقرحه 
يلّح  الــدولرات على عامل  مبليارات 

يف الطلب.

»امل�سالة ال�سينية«
   هذه ال�شني التي تتقدم، تتناق�ض 
الوليات  الــعــامل مــن حــولــهــا:  مــع 
املهيمنة  الــعــظــمــى  الــقــوة  املــتــحــدة، 
بـــالأمـــ�ـــض، يــراأ�ــشــهــا رئــيــ�ــض خمتل 
وت�شك  قــريــبــا  الــ�ــشــني  ي�شل  الـــذي 
القدرة  واأوروبــــا متلك  قــدراتــهــا،  يف 
موازن،  ثقل  مبثابة  تــكــون  اأن  على 
متا�شكها  ا�شتعادة  اأول  عليها  ولكن 
ال�شيا�شي والإرادة، ورو�شيا فالدميري 

ع�شكرية،  وقــــوة  قــائــد  لــهــا  بــوتــني 
ولكن جتد نف�شها ال�شريك الأ�شغر 
كانت  ان  بعد  بكني  مع  التحالف  يف 

الأخ الأكرب يف زمن �شتالني.
   ويف جميع حتديات القرن احلادي 
والـــعـــ�ـــشـــريـــن، وخــــا�ــــشــــة حتـــديـــات 
يف  ال�شني  اأ�شبحت  التكنولوجيا، 
للقيام،  بجد  عملت  وقــد  ال�شدارة. 
حرفيا، بـقفزة ال�شفدع التي ت�شمح 
لبلد متاأخر بتجاهل تقنيات الأم�ض 
تكنولوجيات  على  للركيز  واليوم، 
ال�شطناعي  الــذكــاء  مــثــال:  الــغــد. 
اأكـــرث من  رمبــا  فيه  ت�شتثمر  الـــذي 
اأكرث  وبالتاأكيد  املتحدة،  الــوليــات 

بكثري من اأوروبا.
   وبدون الوقوع فري�شة التلميحات 
هناك  الأ�شفر،  للخطر  العن�شرية 
يف قلب اإعادة تعريف العامل “امل�شاألة 
نحو  عــلــى  ُتــطــرح  ال�شينية” الــتــي 
متزايد على جميع �شركائها وكذلك 
كما  يطرحها،  ل  ومــن  مناف�شيها. 
تفعل اأوروبا عادة بكثري من التاأمل، 

يعّر�ض نف�شه اإىل ا�شتيقاظ موؤمل.
الـــتـــي ل  الــهــائــلــة،  الـــ�ـــشـــورة  اإن      
التا�شع  لــلــمــوؤمتــر  �ــشــائــبــة  تــ�ــشــوبــهــا 
اإمــرباطــوره الأحــمــر، يجب  ع�شر و 
ال�شوؤال  نــطــرح  اأن  اإىل  تدفعنا  اأن 

عاجال.

•• بغداد-وكاالت:

من  عراقية  حربية  طائرات  ق�شفت 
لــداعــ�ــض يف  مـــواقـــع   16 اإف  طــــراز 
اأق�شى  يف  راوة،  و  الــقــائــم  منطقتي 

غرب البالد.
وقـــالـــت خــلــيــة الإعــــــالم احلـــربـــي يف 
بيان  يف  املــ�ــشــركــة،  العمليات  قــيــادة 
طائرات  اإن  ال�شبت،  امــ�ــض  �ــشــحــايف  
ثماين  وجـــهـــت  الـــعـــراقـــيـــة   F16
راوة  قــ�ــشــائــي  يف  جـــويـــة  �ـــشـــربـــات 
والــقــائــم غــرب الأنــبــار، اأ�ــشــفــرت عن 
ومقرين  لـــلـــعـــتـــاد،  خمـــــزن  تـــدمـــري 
الإرهابي،  داعــ�ــض  لع�شابات  تابعني 

واأربعة اأوكار للتنظيم.
الق�شف  “ا�شتهدف  الــبــيــان  وذكــــر 
وتدمري  داع�ض،  عنا�شر  جتمع  مقر 
كميات  واإعطاب  م�شتودع متفجرات، 
ومواد  والعتاد  الأ�شلحة  مــن  كبرية 
الإرهابني  ع�شرات  وقتل  التفجري، 

داخلها«.
ــيــات الــعــ�ــشــكــريــة يف  ودخــــلــــت الــعــمــل
الأنــبــار لــطــرد داعــ�ــض مــن منطقتي 
و�شط  الثالث،  يومها  راوة  و  القائم 
يف  العراقية  للقوات  ملمو�ض  تــقــدم 
�شحراء  غالبيتها  تــغــطــي  مــ�ــشــاحــة 
قاحلة، هي امتداد للحدود العراقية 

-ال�شورية.
العراقية على  الــقــوات  وعــرثت  هــذا 
مــقــربة جــمــاعــيــة تــ�ــشــم رفــــات مــا ل 
تنظيم  �ــشــحــايــا  مـــن   50 عـــن  يــقــل 
داعــ�ــض يف قــ�ــشــاء احلــويــجــة �شمايل 
ال�شبت م�شدر  ذكــر  الــعــراق، ح�شبما 

ع�شكري.
للعمليات  الــعــامــة  الــقــيــادة  واأعــلــنــت 

امل�شركة يف بيان العثور على املقربة 
ع�شرات  رفــات  ت�شم  التي  اجلماعية 
وال�شرطة  اجلـــيـــ�ـــض  عــنــا�ــشــر  مــــن 
العراقية الليلة املا�شية يف احلويجة 

جنوب غربي حمافظة كركوك. 
واأو�شح البيان اأن ال�شحايا “تعر�شوا 
قرية  يف  داعــ�ــض  بوا�شطة  لالغتيال 

البكارة يف احلويجة«. 
اتخاذ  �شيتم  اأنـــه  الــقــيــادة  واأ�ــشــافــت 
املقربة  لفتح  القانونية  الإجــــراءات 
وفــحــ�ــض جــمــيــع الـــرفـــات املـــوجـــودة 

داخلها. 
امل�شركة  العراقية  القوات  اأن  يذكر 
مـــدعـــومـــة بــالــتــحــالــف الــــــدويل قد 
من  اجلــــاري  الــ�ــشــهــر  مطلع  متكنت 
ق�شاء  عـــلـــى  الـــ�ـــشـــيـــطـــرة  ا�ـــشـــتـــعـــادة 

احلـــويـــجـــة، الـــــذي كــــان اآخـــــر معقل 
للجهاديني �شمايل العراق. 

وخـــــالل الــعــمــلــيــة الــهــجــومــيــة �شد 
العراقية على  القوات  داع�ض، عرثت 
بينها  اجلماعية  املقابر  من  العديد 
واحدة كانت ت�شم نحو 500 جثمان 
 25 اأحــد ال�شجون على بعد نحو  يف 

كلم غربي املو�شل �شمايل العراق. 
ويف ال�شياق اأعلن م�شدر اأمني عراقي 
من  انتحاريني  ثالثة  مقتل  ال�شبت 
احل�شد  مــن  وعن�شر  داعــ�ــض  تنظيم 
عنا�شر  �ــشــنــه  بــهــجــوم  الـــركـــمـــاين، 
جنوب  القرى  اإحــدى  على  التنظيم 
/170 خــــورمــــاتــــو  طــــــوز  قـــ�ـــشـــاء 

كــم �ــشــمــال بــغــداد. وقـــال املــ�ــشــدر اإن 
داع�ض  تنظيم  من  انتحاريني  ثالثة 

الركماين  احلــ�ــشــد  مـــن  وعــنــ�ــشــر 
ملقاتلي  هجوم  يف  اليوم  �شباح  قتلوا 
بالقرب  براوجلي  قرية  على  داع�ض 
جنوبي  20كم  امــــريل  نــاحــيــة  مـــن 
قــ�ــشــاء طــوزخــورمــاتــو. واأ�ـــشـــاف اأن 
النتحاريني الثالثة حاولوا الت�شلل 
اإىل القرية ذات الأغلبية الركمانية، 
لــكــن الـــقـــوات الأمـــنـــيـــة متــكــنــت من 
بني  مــواجــهــة  وح�شلت  اكت�شافهم، 
عــن م�شرعهم  اأ�ــشــفــرت  الــطــرفــني، 
املتمثلة  اأهدافهم  اإىل  و�شولهم  قبل 
الأمـــنـــيـــة، ومقتل  لـــلـــقـــوات  بــنــقــاط 
اأن  مــو�ــشــحــاً  احلــ�ــشــد،  عنا�شر  اأحـــد 
النــتــحــاريــني قــدمــوا مــن حمافظة 
دياىل. ويعد الهجوم، هو الثاين من 
نوعه خالل الأ�شبوع احلايل، وغالباً 

تــ�ــشــلــل ملقاتلي  مـــا حتــ�ــشــل عــمــلــيــات 
املجاورة  ديــاىل  حمافظة  من  داع�ض 
الدين  �شالح  حمافظة  مناطق  اإىل 
ك�شفت  اخـــرى،  جهة  مــن  ال�شرقية. 
اأكــــرث  اأن  املـــتـــحـــدة  الأمم  مــنــظــمــة 
مــن 175 األـــف عــراقــي نــزحــوا من 
ودهوك،  ونينوى  اأربــيــل  حمافظات 
القوات  بـــني  الــــدائــــرة  املـــعـــارك  اإثــــر 

احلكومية والوحدات الكردية.
الأمني  با�شم  املتحدث  نــائــب  وقـــال   
الــعــام لــالأمم املــتــحــدة، فــرحــان حق: 
اأعــــداد الــنــازحــني الــذيــن هــربــوا من 
حمــافــظــات اأربــيــل ونــيــنــوى ودهوك 
ال�شتباكات  ب�شبب  العراق،  �شمال  يف 
اأكــرث من  بلغ حاليا  الــدائــرة هناك، 
ح�شبما  وذلــك  �شخ�ض،  األــف   175

اأورد موقع قناة “رو�شيا اليوم«.
يقومون  الإغــــــاثــــــة  عــــمــــال  وتــــابــــع 
مبــراقــبــة الــو�ــشــع عــن كــثــب حت�شباً 
الــ�ــشــكــان ب�شبب  املـــزيـــد مـــن  لـــنـــزوح 
ال�ــشــتــبــاكــات يف مــنــاطــق اأخــــرى من 
بني  التوتر  حدة  وت�شاعدت  البالد. 
اإقليم  اإجـــــراء  بـــغـــداد واأربـــيـــل عــقــب 
النف�شال  ا�شتفتاء  العراق  كرد�شتان 
يف الـ25 �شبتمرب املا�شي، الذي توؤكد 
د�شتوريته،  عــدم  العراقية  احلكومة 

وترف�ض العمل بنتائجه.
اأيام  قبل  الإقليم  حكومة  وعر�شت 
جتــمــيــد نـــتـــائـــج ال�ـــشـــتـــفـــتـــاء ووقــــف 

العمليات الع�شكرية لبدء احلوار.
وفــر�ــشــت الــقــوات الــعــراقــيــة، خالل 
اأكتوبر  مــنــتــ�ــشــف  يف  اأمــنــيــة  حــمــلــة 
غالبية  عـــلـــى  الــ�ــشــيــطــرة  احلـــــــايل، 
املناطق املتنازع عليها بني اجلانبني، 

واأبرزها كركوك.
مــن جــانــبــه، اأ�ـــشـــدر رئــيــ�ــض الــــوزراء 
العراقي حيدر العبادي اأمراً باإيقاف 
حترك القوات الع�شكرية يف الأرا�شي 
كرد�شتان  اإقــلــيــم  مــع  عليها  املــتــنــازع 
ملدة 24 �شاعة. وقال مكتب العبادي 
املجال  الأمــر جــاء لف�شح  اإن  بيان  يف 
اأمام فريق فني م�شرك بني القوات 
الإقــلــيــم للعمل  الحتـــاديـــة وقـــــوات 
العراقية  القوات  لن�شر  الأر�ــض  على 
املتنازع  املناطق  جميع  يف  الحتــاديــة 
في�شخابور  معرب  يف  وكــذلــك  عليها 

واحلدود الدولية فوراً.

ل تعــريــــف للعـــالـــــم مـــن دون ال�ســـــــني:

تتويج �شي اأو عودة املفهوم الإمرباطوري لل�شلطة...!

ج��دل بني وا�شنط��ن وهافان��ا حول هجم���ات  �ش���د دبلوما�شي���ني
•• هافانا-اأ ف ب:

ج�شدية  ا�ــشــرارا  �شببت  التي  الغام�شة  احلـــوادث  حــول  التحقيق  يثري 
لدبلوما�شيني امريكيني يف كوبا، حتى الآن جدل بني وا�شنطن وهافانا 

التي تتهم الوليات املتحدة بعرقلة حتقيقاتها يف هذه الق�شية.
منذ ك�شف الق�شية يف اآب اغ�شط�ض، حتر�ض الدارة المريكية على عدم 
ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�ض  لكن  ر�شميا.  الكوبية  احلكومة  اتهام 
اكد يف منت�شف ت�شرين الأول اكتوبر ان كوبا م�شوؤولة، بينما يعترب البيت 

الأبي�ض ان هافانا كانت متلك و�شائل وقف الهجمات.
احلكومي  التلفزيون  بثه  م�شاد  هجوم  اىل  اقــرب  وثائقي  برنامج  ويف 

التحقيق حتميل  الكوبي م�شاء اخلمي�ض، رف�ض م�شوؤولون كوبيون عن 
هافانا اي م�شوؤولية وانتقدوا اجلانب المريكي ب�شبب عدم تعاونه.

ان  فيار  مانويل  الطبيب  التحقيق  الطبي من  ال�شق  م�شوؤول عن  واكــد 
وا�شنطن رف�شت تقا�شم امللفات الطبية لالأ�شخا�ض املت�شررين او ال�شماح 

لالأطباء المريكيني بتبادل املعلومات مع زمالئهم الكوبيني. 
ما  تو�شح  ل  تلقيناها  التي  والتقارير  معدوما  كــان  الــتــعــاون  ان  وقــال 

حدث«.
ويقول الكوبيون انهم برهنوا على ح�شن نية با�شتقبالهم حمققي مكتب 

التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( ثالث مرات هذه ال�شنة.
وجتاهلت وا�شنطن هذه الوقائع و�شحبت يف منت�شف اأيلول �شبتمرب اكرث 

من ن�شف طاقمها الدبلوما�شي يف كوبا وابعدت 15 دبلوما�شيا كوبيا عن 
املتحدة منح  الــوليــات  اوقفت  �شهر  الرا�ــشــي المريكية. ومنذ حــواىل 

التاأ�شريات يف كوبا يف اجراء اعتربته هافانا غري مربر.
وقال اخلبري الكوبي ارتورو لوبيز-ليفي ال�شتاذ يف جامعة تك�شا�ض ريو 
غراند فايل، اآ�شفا انه باتخاذ اجراءات من هذا النوع بدون انتظار نتائج 
التحقيق، يقوم ترامب ووزير اخلارجية يف ادارته ريك�ض تيلر�شون بنقل 
للخروج  امكانية  اي  يقرحا  ان  بــدون  م�شتنقع  اىل  كوبا  مــع  العالقة 
من الزمة. مبعزل عن اخلالف الدبلوما�شي، تتعار�ض روايات خمتلف 

الطراف عن هذه احلوادث الغام�شة الأ�شبه برواية جت�ش�ض.
 24 على  اثــرت  التي  الهجمات  هــذه  ان  امريكيون  دبلوما�شيون  وقــال 

دبلوما�شيا بني ت�شرين الثاين نوفمرب 2016 واآب اغ�شط�ض 2017 يف 
منازل وفنادق يف العا�شمة الكوبية، نفذت بوا�شطة اأجهزة �شوتية.

وهذه الرواية دح�شها ما خل�ض اليه الفيلم الوثائقي الذي بثته ال�شلطات 
الكوبية م�شاء اخلمي�ض وا�شارت فيه اىل غياب الدلة التي توؤكد ا�شباب او 
م�شدر ال�شرار اجل�شدية التي يجري احلديث عنها يف الوليات املتحدة 

�شداع وغثيان وا�شرار دماغية طفيفة واإ�شابة بال�شمم.
وقالت هافانا ان اخلرباء املحليني حللوا بدون التو�شل اىل اي نتيجة، 
والفنادق  الدبلوما�شية  املقار  التي اخذت من حميط  العينات  عددا من 
او امواج  �ــشــمــوم  الــفــر�ــشــيــات مــثــل وجـــود  املعنية وحــقــقــوا يف عـــدد مــن 

كهرمغناطي�شية او.. ح�شرات ت�شدر اأ�شواتا.

�شي امرباطور ال�شني اجلديد الولء  مفتاح ال�شلطة املطلقة يف ال�شني

العثور على مقربة ت�سم رفات 50 من �سحايا داع�س

غارات تقتل ع�شرات الدواع�س وتدمر خمازن اأ�شلحة يف القائم 

•• يانغون-اأ ف ب:

و�شيلة  يف  يعمالن  اأجنبيني  �شحافيني  توقيف  البورمية  احلكومة  اأعلنت 
اعالمية تركية حكومية لأكرث من 24 �شاعة ل�شتخدامهما طائرة م�شرية 
فوق مبنى الربملان يف العا�شمة. وتاأتي احلادثة يف ظل ت�شاعد التوتر بني 
بورما وتركيا التي انتقدت الدولة الواقعة يف جنوب اآ�شيا ل�شوء معاملتها 
طيب  رجب  الركي  الرئي�ض  واتهم  امل�شطهدة.  امل�شلمة  الروهينغا  اأقلية 
اردوغان، ال�شهر املا�شي، بورما مبمار�شة اإرهاب بوذي وارتكاب جمزرة بحق 
امل�شلمني الروهينغا. واأوقف املرا�شالن لو هون مينغ من �شنغافورة وموك 
�شوي لني من ماليزيا اجلمعة يف العا�شمة نايبيداو، عندما كانا يقومان 

بعمل ل�شالح هيئة الذاعة والتلفزيون الركية احلكومية “تي ار تي«.
ل�شتخدامهما  ا�شتجوابهما  مت  بيان  يف  البورمية  العــالم  وزارة  واأعلنت 

طائرة م�شرية فوق مبنى هلوتاو الربملان.
�شوه  ناينغ  اونــغ  املعروف  البورمي  ال�شحايف  مع  يعمالن  املرا�شالن  وكــان 
اأفادت  مــا  ح�شب  اجلمعة،  ليل  يانغون  يف  منزله  ال�شلطات  فت�شت  الــذي 

و�شائل اعالمية حملية.
وفــــّر اأكــــرث مــن 600 األــــف مــن الــروهــيــنــغــا مــن وليــــة راخــــني يف بورما 
البورمي  اجلي�ض  اأ�شرمها  التي  النريان  ب�شبب  اأغ�شط�ض،  اآب  اأواخــر  منذ 

والبوذيون افيها، ح�شب ما قالوا.
واأوقــف �شحافيون عدة يف بورما هذا العام، ما يثري املخاوف من انتهاك 

حرية ال�شحافة التي ازدهرت بعد انتهاء احلكم الع�شكري عام 2011.

بورما توقف مرا�شلي 
و�شيلة اعالمية تركية 
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عربي ودويل

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

الرئي�ض  اغـــتـــيـــال  وراء  يــقــف  مـــن 
العامل  �ــشــدم  الـــذي  كينيدي  جـــون 
نوفمرب  الـــثـــاين  تــ�ــشــريــن   22 يف 
عن  الــ�ــشــريــة  نـــزع  يـــربز  1963؟ 
اآلف من ملفات التحقيق �شيال من 
الفر�شيات التي مل تدع حينها حتى 
مكتب التحقيقات الفدرايل ووكالة 
عن  مبعزل  املركزية  ال�شتخبارات 

ال�شكوك.
يــتــبــني مـــن الـــوثـــائـــق املــنــ�ــشــورة ان 
خمتلف اأجهزة احلكومة الأمريكية 
تعقبت كل �شبهة وكل �شائعة وكيف 
تابع  رماية  اإىل مع�شكر  ذلك  قادها 
ملــيــلــيــ�ــشــيــا ميــيــنــيــة، وكـــيـــف حققت 
وال�شيوعيني  الــنــازيــني  اأو�ــشــاط  يف 
عــلــى الــ�ــشــواء وحــتــى نــاديــي كاندي 
كاين وكيتي دوفيل الليليني يف نيو 

اورلينز.
وتـــركـــزت الــ�ــشــكــوك يف الـــبـــدء على 
الحتاد ال�شوفياتي ال�شابق وان�شب 
الغتيال  بــعــد  خ�شو�شاً  الهــتــمــام 
النار  ُمطلق  توا�شل  على  مبا�شرة 
يل هـــــاريف اأوزوالـــــــــد مـــع عــ�ــشــو يف 
ال�شتخبارات  يف  الغــتــيــالت  دائـــرة 
ال�شفارة  ال�شوفياتية كي جي بي يف 
اأيلول  يف  مك�شيكو  يف  ال�شوفياتية 
اكتوبر  الأول  وتــ�ــشــريــن  �ــشــبــتــمــرب 

.1923
ويــــبــــني تــــقــــريــــر لـــال�ـــشـــتـــخـــبـــارات 
الأمــــريكــــيــــة نــ�ــشــر بـــعـــد اأيــــــــام من 
تلقى  الأبــيــ�ــض  البيت  اأن  الغــتــيــال 
باأن مو�شكو  ب�شرعة معلومات تفيد 
كــانــت تــعــد اوزوالـــــد جمــنــونــا يعمل 
مــــوؤامــــرة ميــيــنــيــة تهدف  لــ�ــشــالــح 
الأمريكية  الــعــالقــات  ت�شميم  اىل 

ال�شوفياتية.

لكن هذا الأمر مل يكن كافيا لإزالة 
مـــع موا�شلة  حــتــى  الــ�ــشــكــوك،  كـــل 

مو�شكو التاأكيد على موقفها.
واأفـــــاد تــقــريــر ا�ــشــتــخــبــاراتــي اأنـــه يف 
 ،1964 اأيــار مايو   24 القاهرة يف 
نيكيتا  الــــرو�ــــشــــي  الـــرئـــيـــ�ـــض  عــــرب 
خروت�شيف عن وجهة النظر هذه يف 
حديث مع الكاتب ال�شحايف ال�شهري 
درو بــري�ــشــن الــــذي كـــان مـــوؤثـــرا يف 
زوجته  لــعــائــلــة  وكـــانـــت  وا�ــشــنــطــن 

�شالت مع ال�شي اآي ايه.
قــــال خــروتــ�ــشــيــف لــبــري�ــشــن اأنــــه ل 
وجاك  اأوزوالـــــد  اأن  ت�شديق  ي�شعه 
روبــــي، �ــشــاحــب املــلــهــى الـــذي قتله، 

ت�شرفا مبفردهما.
ويــفــيــد تــقــريــر لــلــ�ــشــي اآي ايـــه عن 
املحادثة اأن خروت�شيف مل ي�شدق اأن 
اأجهزة الأمن الأمريكية “على هذا 
وتكون  الكفاءة”.  عــدم  مــن  الــقــدر 
لدى بري�شن “النطباع باأن الرئي�ض 
خروت�شيف كانت لديه �شكوك حول 

وراء هذه  الأمريكي  اليمني  وقــوف 
التي  احلجج  كل  املوؤامرة” ورف�ض 

قالت عك�ض ذلك.
ال�شي  حــول  حتى  �شكوك  دارت  لقد 
مذكرة  وتـــفـــيـــد  نــفــ�ــشــهــا.  ايـــــه  اآي 
�شائعات  اأن   1975 �شنة  يف  كتبت 
الغتيال  مــــن  اأيـــــــام  بـــعـــد  ظـــهـــرت 
اأوزوالـــــد عــمــل مــع وكالة  اإن  تــقــول 
وثائق  اأن  واحلقيقة  ال�شتخبارات. 
ال�شي اآي ايه بينت اأن الوكالة كانت 

لديها معلومات عن اوزوالد.
وبحلول 27 ت�شرين الثاين نوفمرب 
1963، �شعرت الوكالة ب�شرورة اأن 

جتري حتقيقا داخليا.
جهاز  رئــيــ�ــض  يـــقـــول  املــــذكــــرة،  ويف 
هارمتان  بـــول  التج�ش�ض  مكافحة 
اإنـــه راجـــع �ــشــجــالت الــ�ــشــي اآي ايه، 
ونقاطها  الـــفـــرعـــيـــة  ومـــكـــاتـــبـــهـــا 
املحطات  ومـــ�ـــشـــوؤويل  اخلـــارجـــيـــة، 
والعمليات ال�شرية ومل يتو�شل اإىل 
مدراء  اإىل  رفعه  تقرير  وفق  �شيء، 

الوكالة بعد اأ�شبوع.
وبينت النتائج اأن يل هاريف اأوزوالد 
نوع  اأي  مـــن  �ــشــلــة  اأي  لـــه  تــكــن  مل 

بالوكالة وفق ما جاء يف املذكرة.
لـــكـــن املــــــذكــــــرة بـــيـــنـــت كــــذلــــك اأن 
منت�شف  يف  تــخــمــد  مل  الــ�ــشــكــوك 
“�شي  قناة  اأن  ولحظت  ال�شبعينات 
تعد  كــانــت  اأ�ض” الــتــلــفــزيــونــيــة  بــي 
ق�شة عن العالقة بني ال�شي اآي ايه 

واوزوالد.
املدير  نائب  هلمز،  ريت�شارد  وعــرب 
وحــيــنــهــا مــديــر الــ�ــشــي اآي ايـــه من 
�شدمته  عـــن  و1973،   1962
مـــن احلـــديـــث املــ�ــشــتــمــر عـــن وجود 

موؤامرة.
ويف �شهادة فر�شت عليها ال�شرية يف 
1975 للجنة روكفلر التي حققت 
يف اغتيال ال�شي اآي ايه قادة اأجانب، 
قال هلمز اأن حتى ليندون جون�شون 
الــــذي خــلــف كــيــنــيــدي رئــيــ�ــشــا، كان 

يروج فر�شيات غريبة.

•• باري�س-اأ ف ب

الفرن�شيون  الـــقـــ�ـــشـــاة  يــــواجــــه 
يف  تتمثل  �ــشــاقــة  مهمة  اخلمي�ض 
حمـــاكـــمـــة �ــشــقــيــق حمـــمـــد مــــراح 
ا�شابيع  خم�شة  بــعــد  لــه  و�ــشــريــك 
معاناة  بني  املوؤثرة،  النقا�شات  من 
الـــ�ـــشـــحـــايـــا والــــطــــابــــع الــــرمــــزي 
بحد  املــلــف  وم�شمون  للمحاكمة 

ذاته.
حمامي  مــوريــ�ــض  اوليفييه  وقـــال 
الع�شكري الذي قتله حممد مراح، 
باري�ض  يف  اجلنايات  حمكمة  امــام 
املاألوف،  انها حماكمة خارجة عن 
الرهـــاب  تــاريــخ  ت�شكل عــالمــة يف 

الفرن�شي.
كوهني  �شيمون  �شرح  جهته،  مــن 
مدر�شة  يف  قتلوا  �شحايا  حمامي 
ان  بر�ض  فران�ض  لوكالة  يهودية، 
حمــاكــمــة عــبــد الـــقـــادر مــــراح الخ 
م�شحونة  مــــــراح  ملــحــمــد  الكــــــرب 
بامل�شاعر. مل يتم التعبري عن المل 
ال�شطدام  فيه.  �شعرنا  بــل  فقط 
بل  العاملني مل يظهر فح�شب  بني 

انفجر.
وغلب التوتر على املناق�شات نظرا 
للطابع الفريد لأول حماكمة بعد 
فرن�شا  �شهدتها  التي  العــتــداءات 
منذ 2012 وما يتوقعه ال�شحايا 

والراأي العام من الق�شاء.
الرهان هو قدرة  ان  وقــال كوهني 
على  الــــدميــــوقــــراطــــي  الـــقـــ�ـــشـــاء 
حماكمة ارهابيني بدون الت�شحية 

بالقانون.
اثارتها  الـــتـــي  النـــفـــعـــالت  وادت 
روايـــــات الــ�ــشــحــايــا والــ�ــشــهــود اىل 
مــــزيــــد مـــــن الــــتــــوتــــر يف اجـــــــواء 

اجلل�شات امل�شحونة ا�شال.

مـــار�ـــض  اآذار  و19   11 ــــــني  وب
�شبعة  مراح  حممد  قتل   ،2012
اطفال  ثـــالثـــة  بــيــنــهــم  ا�ــشــخــا�ــض 
يهود يف تولوز ومونتوبان، قبل ان 

تقتله ال�شرطة.
مالحق  مـــــــــراح  الــــــقــــــادر  وعـــــبـــــد 
�شقيقه  جرائم  يف  امل�شاركة  بتهمة 
اإىل  الرهــابــي  اجلنائي  وبالتفاق 
يــدعــى عبد  جــانــب مــهــرب �شغري 

الفتاح ملكي.
اليوم الأول، خا�ض املحامي  ومنذ 
ـــــــون مـــوريـــتـــي الــــذي  ايــــريــــك دوب
حمامي  وبع�ض  مــراح،  عن  يرافع 
املــدنــيــة مــعــركــة �شر�شة  الطــــراف 
فرانك  املــحــكــمــة  رئــيــ�ــض  ا�ــشــطــر 
لدعوتهم  فيها  للتدخل  زيــنــتــارا 
ال�شتائم  مــــن  النـــ�ـــشـــبـــاط،  اىل 
بحركات  والــتــعــبــري  املــقــاطــعــة  اىل 

الرف�ض.
لي�شت  “الكرامة  كــوهــني  ويــقــول 
الـــ�ـــشـــمـــت وغــــيــــاب اجلــــــــدل. من 

الــتــعــبــري عن  يــتــم  ان  الــطــبــيــعــي 
النفعالت وان تتواجه الفر�شيات. 
دميــــوقــــراطــــي  قـــ�ـــشـــاء  دور  انــــــه 
عنه”،  نـــدافـــع  الـــــذي  والـــنـــمـــوذج 
اوليفييه  زمــيــلــه  عــلــى  ردا  وذلــــك 
موري�ض الذي راأى انه “عنف غري 

جدير بدخول قاعات املحكمة«.
املحاكمة،  جل�شات  بدء  قبل  وحتى 
حمـــاولـــة  مـــوريـــتـــي  دوبــــــــون  دان 
تدفيع موكله ثمن جرائم �شقيقه 
الـــذي خ�ش�ض اجلـــزء الكـــرب من 

اجلل�شات له.
فتاح  حمامي  مار�شيال  ادوار  لكن 
ملكي رد يف ت�شريح لفران�ض بر�ض 
حماكمة  جتــنــب  ميــكــنــنــا  “كيف 
عن  نتحدث  عندما  مـــراح  حممد 
كنا  املتهمني؟  م�شوؤولية  او  بــراءة 
ان  امــر حتمي، معتربا  انــه  نعرف 

النقا�ض حول الدلة جرى فعال. 
واأ�شاف ل ي�شتطيع احد القول ان 

حرية التعبري مل تكن كاملة.

والــوقــائــع الــتــي تــوؤخــذ عــلــى عبد 
دوره  اىل  تــ�ــشــتــنــد  مـــــراح  الــــقــــادر 
ل�شقيقه  عقائدي  كــراع  املفر�ض 
نارية  دراجــة  �شرقة  يف  وم�شاركته 
التي  الـــ�ـــشـــرة  و�ــــشــــراء  �ـــشـــغـــرية 

ا�شتخدمت خالل العتداءات.
اما فتاح ملكي فمالحق لأنه امن 
�شالحا و�شرة واقية من الر�شا�ض 
يجب  جدية،  لتكون  لكن  للقاتل. 
ان تــفــر�ــض هـــذه التـــهـــامـــات ان 
كـــانـــا عــلــى عــلــم م�شبق  املــتــهــمــني 
بخطط املنفذ، وهذا مل يتم اثباته 

ر�شميا خالل اجلل�شات.
كان  الــذي  ملكي  لفتاح  وبالن�شبة 
دينيا  مــتــ�ــشــددا  لي�ض  انـــه  وا�ــشــحــا 
ــــه يــطــمــع بـــاملـــال، يــبــدو المر  وان

حم�شوما. 
وقال مار�شيال حتدثوا كثريا عن 
التفاق اجلنائي واأخ�شى ان يكون 
التهام  قــفــ�ــض  مــوكــلــي يف  وجــــود 

جمرد اإ�شافة تخدم امللف.

ب��دء مفاو�ش���ات لن�شح���اب الب�شم���رك���ة م���ن مناط����ق يف الع����راق
••بغداد-اأ ف ب:

بداأ م�شوؤولون ع�شكريون عراقيون واأكراد اجتماعات ام�ض للتفاو�ض 
املتنازع عليها بني بغداد  املناطق  الب�شمركة من  ان�شحاب قوات  حيال 
اأفــاد املتحدث با�شم احلكومة  واأربــيــل ون�شر قــوات احتــاديــة، وفــق ما 
العراقية �شعد احلديثي. وكان رئي�ض الوزراء العراقي حيدر العبادي 
اأمر م�شاء اجلمعة بـ”ايقاف حركة القوات الع�شكرية ملدة 24 �شاعة” 
يف املناطق املتنازع عليها ملنع ال�شدام واإراقة الدماء بني اأبناء الوطن 
الواحد. واأ�شاف اإن هذه اخلطوة ترمي اإىل اف�شاح املجال اأمام فريق 
فني م�شرك بني القوات الحتادية وقوات الإقليم للعمل على الأر�ض 

لن�شر القوات العراقية الحتادية يف جميع املناطق املتنازع عليها والتي 
ت�شمل في�شخابور واحلدود الدولية.

امل�شرك  الــفــريــق  اإن مهمة  بــر�ــض  فــرانــ�ــض  لــوكــالــة  وقـــال احلــديــثــي 
املناطق  يف  الحتــاديــة  الــقــوات  انت�شار  عملية  تهيئة  هــي  الأ�ــشــا�ــشــيــة 

احلدودية من دون ا�شتباكات.
واأو�شح اأن هناك لقاءات بني قادة القوات الحتادية والب�شمركة للقيام 

باإعادة النت�شار يف هذه املناطق احلدودية ب�شال�شة وان�شيابية.
وت�شاعد التوتر بني بغداد واأربيل منذ �شهر حني نظم الإقليم ا�شتفتاء 

على ال�شتقالل جاءت نتيجته “نعم” بغالبية �شاحقة.
ودارت معارك عنيفة باملدفعية الثقيلة اخلمي�ض بني املقاتلني الأكراد 

والقوات العراقية املتوجهة اإىل معرب في�شخابور احلدودي مع تركيا، 
جيهان  ميناء  اإىل  الوا�شل  النفطي  الأنابيب  خط  تاأمني  اإىل  �شعيا 
الدماء  واإراقــة  ال�شدامات  لتجنب  ن�شعى  احلديثي  واأو�شح  الركي. 
والأرواح، ومن هذا املنطلق قرر رئي�ض الوزراء اإيقاف حركة القطاعات 
ل�شتكمال  الأر�شية  لتهيئة  الفريق  اأمــام  الفر�شة  لإتاحة  الحتادية 

اإعادة النت�شار وب�شط القوات الحتادية �شالحياتها.
ع�شكرية  قــيــادات  من  يتكون  الفني  الفريق  فــاإن  احلديثي،  وبح�شب 
القوات  انت�شار  �شمان  على  ويعمل  واحلـــدود  امل�شاحة  يف  متخ�ش�شة 
الحتادية على حدود اخلط الزرق التي حددها الد�شتور ويف�شل بني 

الإقليم والأرا�شي الحتادية.

ودهوك  وحلبجة  ال�شليمانية  مــدن  ي�شم  لالإقليم،  الأزرق  واخلــط 
 2003 الــعــام  منذ  الكردية  ال�شلطات  تو�شعت  بينما  فقط،  واأربــيــل 
اأن هدف  واأكــد احلديثي  الدين.  يف كركوك ونينوى وديــاىل و�شالح 
اإىل منطقة في�شخابور على  النت�شار و�شول  اإعــادة  العراقية  القوات 
احلدود العراقية الركية. وتقع في�شخابور على راأ�ض مثلث حدودي 
ا�شراتيجية  وتعترب  وال�شورية،  والعراقية  الركية  الأرا�ــشــي  بــني 
اأنابيب  خــط  على  الب�شمركة  قـــوات  و�شيطرت  لـــالأكـــراد.  خ�شو�شا 
النفط املمتد من حمافظة كركوك مرورا باملو�شل يف حمافظة نينوى 
لتنظيم  الوا�شع  الهجوم  تبعت  التي  الفو�شى  اأعــقــاب  يف  ال�شمالية، 

داع�ض قبل ثالث �شنوات.

•• الفجر - 
خرية ال�سيباين

انهم  ال�ــشــبــان  اعتقد  اجلمعة،  يــوم 
ب�شدد م�شاهدة فيلم رديء. قبل اأن 
اعينهم،  فركوا  اأن  مبجرد  يــدركــوا، 
اأن ال�شطدام املبا�شر بني منطقني 

عدائيني بات غري قابل للعالج. 
قاعة جمل�ض  مــتــوازيــان: يف  خطان 
اأع�شاء  �ــشــفــق  مبـــدريـــد،  الــ�ــشــيــوخ 
احلكومة املحافظة برئا�شة ماريانو 
راخوي، كما لو كانوا يف اجتماع عام، 
حيث  ال�شيوخ  جمل�ض  موافقة  على 
املطلقة  بالأغلبية  ت�شكيلته  تتمتع 
الد�شتور  مــــن   155 املـــــــادة  عـــلـــى 
الإ�شباين التي مل تطبق اأبدا خالل 
الدميقراطية.  مـــن  عــامــا  اأربـــعـــني 
وبعبارة اأخرى، فر�ض الو�شاية على 
احلالة  هـــذه  ويف  مــتــمــردة،  منطقة 

كاتالونيا. 
اأي�شا  الت�شفيق  كــان  بر�شلونة،  يف    
الربملان  املــــرة يف  وهــــذه  احــتــفــالــيــا، 
الأغلبية  وافـــقـــت  حــيــث  املــ�ــشــتــقــل، 
القرار  على  النف�شالية  املــحــدودة 
الأقل،  اأو، على   - الباب  الــذي يفتح 
هـــــذا مــــا يـــبـــدو اأنــــهــــم يـــعـــتـــقـــدون - 
الـــذي كــان هدفهم منذ  لإلـــــدورادو 
اجلمهورية  ولدة   :2012 عــــام 
الــكــاتــالــونــيــة؛ وهـــذا الــقــرار يعطي 
�شربة البداية لـ “عملية تاأ�شي�شية” 

�شتف�شي بالتايل اإىل دولة جديدة.
  ويف مــــا يــ�ــشــبــه اجلــــــدل الــــــذي ل 
والبي�شة،  الــدجــاجــة  حــول  ين�شب 
يـــوؤكـــد كـــل مــعــ�ــشــكــر اكــــرث مـــن مرة 
الـــعـــدوان  نــتــيــجــة  يـــاأتـــي  قــــــراره  اأن 
اخل�شم.  م�شوؤوليته  يتحمل  الــذي 
فبالن�شبة حلكومة ماريانو راخوي، 
�ــشــوى تطبيق  بــديــل  مل يكن هــنــاك 
انتهاك  عـــلـــى  لـــلـــرد   155 املـــــــادة 
ال�شرعية الد�شتورية” التي ارتكبها 
النــفــ�ــشــالــيــون. وعــنــد هـــــوؤلء، فان 
اإعالن ال�شتقالل من جانب واحد، 
لـــــقــمــع الدولة  نــتــيــجــة حــتــمــيــة  هـــو 
موقفها  يـــذّكـــر  الـــتـــي  الإ�ـــشـــبـــانـــيـــة 

العقابي بزمن ديكتاتورية فرانكو.
الو�ساية

الرغم  وعـــلـــى  احلــــــال،  وبــطــبــيــعــة   

تعلو وجوه  الــتــي  البــتــ�ــشــامــات  مــن 
الواقعني  هـــذيـــن  فـــــاإن  اجلـــانـــبـــني، 
البهجة  تلك  مبثل  لي�شا  املتوازيني 
الت�شادم.  اىل  مــــدعــــوان  لأنـــهـــمـــا 
ق�شرية:  زمنية  فــرة  غ�شون  ففي 
راخوي،  مــاريــانــو  الــــوزراء،  لرئي�ض 
جميع  عــــلــــى  الـــ�ـــشـــيـــطـــرة  حـــــريـــــة 
با�شتثناء  الــكــاتــالــونــيــة،  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
الــــربملــــان، الـــــذي مـــع ذلـــــك، يفقد 

وظائفه الرئي�شية.
   فبهذه املادة 155، تتوفر للحكومة 
م�شممة  قانونية  تر�شانة  املركزية 
يف  املوؤ�ش�شي  التمرد  لقمع  خ�شي�شا 
ق�شرية  تــدابــري  وتــقــرح  كاتالونيا، 
للحكومة  ميكن  اذ  الرغبة:  ح�شب 
ان تختار و�شاية خفيفة اأو مت�شددة، 
قد  راخــــــــوي  مــــاريــــانــــو  ان  ويــــبــــدو 
ب�شيء  ولكن  الــثــاين،  للخيار  انحاز 

مـــن احلـــــذر: لــيــ�ــشــت هــنــاك نــيــة يف 
ال�شلطة  عــلــى  املــتــزامــنــة  ال�شيطرة 
التنفيذية واملالية الإقليمية، ومركز 
والال�شلكية،  ال�شلكية  التــ�ــشــالت 
وال�شرطة امل�شتقلة، وو�شائل الإعالم 

العامة اأو التعليم.
  ومــن الـــوارد اأن تغرق املــادة 155 
اأول لأن مدريد ل  يف تربة معادية، 
للقيام  اللوج�شتية  الـــقـــدرة  متــلــك 

بذلك يف وقــت ق�شري، ثم لأن هذه 
الت�شلطية  العمليات  مــن  ال�شل�شلة 
من �شاأنها بالتاأكيد، اإثارة ا�شتباكات 

مع ال�شارع الرب�شلوين.
   لكل هذا، فان هذه ال�شيطرة �شتتّم 
يف  مدريد  اأولوية  تتمثل  تدريجيا: 
اإقالة كارلي�ض بويغدميون و13 من 
وزرائه الإقليميني، وهذا ما مّت. ثم 
�شيتوىل خرباء ومت�شرفون قادمون 

الإدارات  زمــام  م�شك  العا�شمة  من 
املهمة الأخرى  املــعــنــيــة.     وتتمثل 
يف تـــويل قــيــادة قـــوة �ــشــرطــة احلكم 
الذاتي الكاتالونية ذات ال 17 األف 
عن�شر، وهي اأكرث بثالث مرات من 
املوجودة على  القومية  قوات المن 
ا�شتفادت  الر�ض ب�شكل دائم، والتي 
يف اليــــــام الخــــــرية مـــن تــعــزيــز ما 

يقارب 6 الف عون.

  و�ــشــيــكــون مـــن الأهــمــيــة حلكومة 
راخوي، املدعومة من ال�شراكيني 
والـــلـــيـــربالـــيـــني و�ــــشــــيــــودادانــــو�ــــض، 
التي  ال�شرطة  هــذه  على  ال�شيطرة 
ان رفعت دعــوى ق�شائية �شد  �شبق 
تريبريو،  لوي�ض  جــوزيــب  قــائــدهــا، 
و�شتحاول  “التمرد”،  بـــتـــهـــمـــة 
ال�شلطة املركزية تعيني بديل له يف 

اأقرب وقت ممكن. 

خطر الع�سيان املدين
   ومهما حدث، �شيكون من ال�شعب 
هذه  تنفيذ  راخــوي  اإدارة  على  جــدا 
املــادة، لأنها تواجه خطرا كبريا ال 
وهـــو الــعــ�ــشــيــان املــــدين داخــــل تلك 

املوؤ�ش�شات.
   وممـــا يــزيــد مـــن �ــشــعــوبــة فر�ض 
اأن  اأي�شا،  كاتالونيا  على  الو�شاية 
منح�شر  الإ�شبانية  الــدولــة  ح�شور 
تتمتع  التي  الغنّية  املنطقة  هــذه  يف 
اأكـــرث الحــكــام الذاتية  بــواحــد مــن 
�شخاء يف اأوروبا. وعلى �شبيل املثال، 
من بني 220 األف موظف حكومي 
على الأر�ض، 9 باملائة فقط يعملون 

للحكومة املركزية. 
يقول  الـــعـــمـــلـــيـــة،  الـــنـــاحـــيـــة  مــــن    
املحلل روبن اآمون، اإن �شعف املوارد 
�شاأنه  مــن  ملــدريــد  واملــاديــة  الب�شرية 
�شعوبة.  اأكــــرث  الأمــــــور  يــجــعــل  اأن 
ومـــن املــمــكــن ان تــغــرق املــــادة 155 
جميع  نقل  مت  حيث  معاد  اقليم  يف 
كاتالونيا  اىل  تقريبا  ال�شالحيات 
املا�شية.  الثالثني  ال�شنوات  خــالل 
وعالوة على ذلك، فاإن اإدارة راخوي 
�شعيفة، مبا اأنها حتكم اعتمادا على 
اأقلية، وم�شريها بيد ال�شراكيني، 
ملـــوا�ـــشـــلـــة فـــر�ـــض الـــو�ـــشـــايـــة على 

املنطقة املتمردة طيلة �شتة اأ�شهر.
املــوؤ�ــشــرات، انها  تــقــول كــل    و�شاية 
لن تكون جمرد نزهة: اأكد كارلي�ض 
بــويــغــدميــون وجــمــاعــتــه اأنـــهـــم لن 
اأع�شاء احلكومة  واأعلن  ي�شت�شلموا، 
ع�شيان،  حــركــات  عــن  النف�شالية 
حوايل  اإىل  متتد  اأن  ميكن  حركات 
الإدارة  يف  مـــ�ـــشـــوؤول  األـــــف   200
الكاتالونية، وبطبيعة احلال، �شيتم 
ال�شوارع  يف  الحــتــجــاجــات  تــغــذيــة 

لتزداد ا�شتعال.
    يف بــر�ــشــلــونــة، درجـــــات احلــــرارة 
ونهاية  طبيعي،  غري  ب�شكل  �شيفية 
“�شاخنة”،  �ــشــتــكــون  ال�ــشــبــوع  هـــذا 

رمبا لالأ�شواأ.

عن لوطون ال�سوي�سرية

ا�سطدام ل مفر منه:

كاتالونيا: الو�شاية.. لن تكون جمرد نزهة...!
حتليل اخباري

هل لعب بويغدميون الورقة ال�شحيحة؟

كاتالونيا .. الع�شيان لجها�ض الو�شاية

راخوي.. املهمة ال�شعبة

افراح يف كاتالونيا..ولكن

لغز اغتيال كينيدي يبدًا يف التك�شف املهمة ال�شاقة لق�شاة فرن�شا يف حماكمة مراح 
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توج زورق الو�شل 7 بقيادة الثنائي 
عارف الزفني ونادر بن هندي بطال 
جلائزة  الأول  الــرئــيــ�ــشــي  لل�شباق 
�شيامني –ال�شني الكربى للزوارق 
اجلولة  كـــــات-  –اك�ض  الــ�ــشــريــعــة 
 2017 العامل  الثالثة من بطولة 

والذي اأقيم يوم اأم�ض ال�شبت.
بقيادة   3 فــيــكــتــوري  زورق  وجــــاء 
الثنائي �شامل علي العديدي وعي�شى 
الرابع للرتيب  املركز  اآل علي  يف 
 22 اإ�شافة  لي�شمن  لل�شباق  العام 
لي�شبح   ر�شيده  اإىل  جديدة  نقطة 
باملركز  حمــتــفــظــا  نــقــطــة   137
 11 العام وبفارق  الثاين للرتيب 
نقطة خلف مت�شدر الرتيب العام 
بريت  بــقــيــادة   8 راو  بــلــو  الـــــزورق 
نيل�شون  فــرييــك  وبــــال  لــوهــرمــان 
املركز  يف  الــ�ــشــبــاق  انـــهـــي  والــــــذي 
30 نقطة جديدة  الثاين لي�شيف 
العام  الرتيب  ب�شدارة  ويحتفظ 

بر�شيد 148 نقطة.
ملوؤ�ش�شة  الإداري  الـــوفـــد  وتـــقـــدم 
الفيكتوري تيم يف �شيامني باحتجاج 
حول  املنظمة  اللجنة  اإىل  ر�ــشــمــي 
فر�شتها  الــتــي  الــعــقــوبــة  قــانــونــيــة 
الــزورق واجــبــاره على  اللجنة على 
اداء لفة طويلة اإ�شافية ب�شبب عدم 
اأوىل  وعند  النطالقة  اللــتــزام يف 
نقاط اللــتــفــاف وهــو الأمـــر الذي 
والذي  الفريق  من  اندها�شا  وجــد 

تقدم باحتجاج ر�شمي.
لل�شباق  املنظمة  اللجنة  و�شتقوم 
باللتجاء  احلـــدث  على  واملــ�ــشــرفــة 

املـــو�ـــشـــوع  حلـــ�ـــشـــم  الـــفـــيـــديـــو  اإىل 
مــــن فريق  املــــقــــدم  والعــــــرا�ــــــض 
الفيكتوري تيم والرد على الحتجاج 
اليوم الحد قبل التجارب احلرة يف 

الفرة ال�شباحية.
بقيادة   5 ابــوظــبــي  زورق  واأنـــهـــى 
وماجد  الـــطـــايـــر  را�ـــشـــد  الــثــنــائــي 
ال�شابع  املن�شوري ال�شباق يف املركز 
الأخر  هو  لي�شتمر  العام  للرتيب 
يف �شباق �شدارة الرتيب العام قبل 
الثالثة  اجلــولــة  يف  الــثــاين  ال�شباق 
نقطة   12 ـــاف  اأ�ـــش بــعــدمــا  الـــيـــوم 
الثالث  املـــركـــز  يف  مــوقــفــه  مـــعـــززا 
ــيــد 116  لــلــرتــيــب الــــعــــام بــر�ــش

نقطة.
وقطع زورق الو�شل والذي انطلق 
ال�شباق  م�شافة  الثامن  املركز  من 

كور�ض  على  لفة   11 �شملت  الــتــي 
اإ�شافة  طويلتني  ولفتني  ال�شباق 
قـــدره  زمــــن  الـــبـــدايـــة يف  لــفــة  اإىل 
على  متقدما  دقيقة   37.28.74
الزورق ال�شرايل بلو راو 8 يف حني 
�شويكات  ال�شويدي  الــــزورق  احــتــل 
ومايكل  �ــشــتــارك  اريـــك  بــقــيــادة   2
بنج�شتون املركز الثالث وعاد املركز 
 222 لــلــزورق اليــطــايل  اخلام�ض 
جواكيم  بـــقـــيـــادة   10 �ـــشـــور  اأوف 
فيما  كاربيتال  وجيوفاين  كوملني 
�شاكيا  اليــــطــــايل  الـــــــزورق  احـــتـــل 
ال�شاد�ض  املــركــز   22 اجنــانــرييــنــغ 
اأف�شل  الــزورق �شجل  اأن هــذا  علما 

توقيت يف �شباق ك�شر الكيلو.
وتعر�ض زورق فيكتوري 3 يف بداية 
على  اإ�شافية  لفة  لعقوبة  ال�شباق 

الزورق مما كلفه الكثري يف املناف�شة 
على �شدارة ال�شباق ب�شبب خطاأ يف 
لــفــة الــبــدايــة عــنــد نقطة الــــدوران 
الإجبارية الأمر الذي كلفه الكثري 
بــعــد انــطــالقــه مــن املــركــز الثالث 
اأف�شل  ــبــاق  �ــش يف  اأحـــــــرزه  والــــــذي 

زمن.
ال�شباق الثاين اليوم

ال�شتار  يــ�ــشــدل  اأن  املــنــتــظــر  ومــــن 
اليوم على فعاليات جائزة �شيامني 
–ال�شني الكربى للزوارق ال�شريعة 
من  الثالثة  اجلولة  كــات-  –اك�ض 
باإقامة   2017 الـــعـــامل  بــطــولــة 
متام  يف  الــثــاين  الرئي�شي  ال�شباق 
بتوقيت  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة 
الــ�ــشــاعــة احلـــاديـــة ع�شرة  الــ�ــشــني 
والن�شف �شباحا بتوقيت الإمارات. 

و�شتخو�ض الزوارق امل�شاركة حتدي 
املناف�شات على نف�ض كور�ض وم�شار 
و�شعته  ولــــــذي  املـــعـــتـــاد  الـــ�ـــشـــبـــاق 
طول  ي�شل  حيث  املنظمة  اللجنة 
3.2 ميال بحريا  اإىل  ال�شباق  لفة 
فيما ي�شل طول اللفة الطويلة اإىل 
اللجنة  و�شتقوم  بحرية  اأميال   4
م�شافة  بــتــحــديــد  الـــيـــوم  املــنــظــمــة 
ال�شباق وعدد اللفات بالإ�شافة اإىل 
لفة البداية وهي اللفة املعتادة على 

م�شار ال�شباق واللفة الطويلة.
و�ــشــتــنــطــلــق الـــــــزوارق املــ�ــشــاركــة يف 
الــــيــــوم ح�شب  املـــرتـــقـــب  الـــ�ـــشـــبـــاق 
عليه  انتهي  الـــذي  الــعــام  الرتيب 
ومن  اأمـــ�ـــض  يــــوم  الأول  الــ�ــشــبــاق 
فيكتوري  زورق  يتطلق  اأن  املــقــرر 
الــرابــع بالقرب من  املــركــز  مــن   3
ثالوث املقدمة مما مينحه اأف�شلية 
اإنهائه  للتقدم يف ال�شباق وحماولة 
مع الكبار لعدم البتعاد عن مراكز 

املقدمة.
الفيكتوري مع ابطال الزمن

 3 فــيــكــتــوري  زورق  تــ�ــشــلــم طـــاقـــم 
العديدي  عـــلـــي  �ــــشــــامل  الـــثـــنـــائـــي 
املركز  جــــائــــزة  عـــلـــي  اآل  وعــيــ�ــشــى 
الثالث يف �شباق اأف�شل زمن والذي 
اأم�ض  اأول مــن  يـــوم  جـــرت احــداثــه 
واحـــدة  مــرحــلــة  ومـــن  –اجلمعة- 
اإلغاء املناف�شات ب�شبب �شرعات  بعد 
الرياح وقد نال املركز الأول طاقم 
الزورق اليطايل كا�شيا اجناينريز 
22 وح�شل الزورق ال�شرايل بلو 

راو على املركز الثاين.

اإنتخاب ه�شام اجلندي بالإجماع رئي�شًا لالحتاد امل�شري لل�شطرجن حتى 2020
لل�شطرجن  املــ�ــشــري  لــالحتــاد  الــعــاديــة  العمومية  اجلمعية  عــقــدت 
 2017 اأكتوبر   27 اجلمعة  الأول  اأم�ض  يــوم  ال�شنوي  اجتماعها 
بنادي اليخت باجليزة يف م�شر حيث مت بالإجماع اإنتخاب الدكتور 
اأكتوبر  حتى  لل�شطرجن  املــ�ــشــري  لــالحتــاد  رئي�شا  اجلــنــدي  ه�شام 
اإجمايل 31 ناديا  من  ناديا   20 واإجماع  بح�شور  وذلك   2020

اأع�شاء اجلمعية العمومية لالحتاد امل�شري لل�شطرجن.
للدورة  امل�شري  الحتــاد  اإدارة  جمل�ض  اأع�شاء  اإنتخاب  كذلك  ومت 
و�شال  يو�شف  دكتور  والــلــواء  فــرج حموده  امل�شت�شار  وهــم   القادمة 
والدكتور �شيد عبداهلل ومو�شى جمعة ور�شا جميل واملهند�ض �شامي 

يون�ض والدكتورة منى اللبودي.
الـــيـــونـــاين جورجيو�ض  تــهــنــئــة مـــن  بــرقــيــة  تــلــقــى اجلـــنـــدي  وقــــد 
ماكربولو�ض القائم باأعمال رئي�ض الحتاد الدويل لل�شطرجن الذي 

اأ�شاد بجهود واإجنازات رئي�ض الحتاد امل�شري يف تطوير ون�شر اللعبة 
يف م�شر خالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية. 

جتدر الإ�شارة اإىل اأن الدكتور اجلندي ي�شغل حاليا ع�شوية املكتب 
البحر  احتــاد  رئي�ض  ونائب  لل�شطرجن  الــدويل  لالحتاد  التنفيذي 

املتو�شط لل�شطرجن ونائب رئي�ض الحتاد الأفريقي للعبة. 
الــدكــتــور ه�شام  تــر�ــشــيــح  املــ�ــشــري لل�شطرجن عــن  واأعـــلـــن الحتــــاد 
اجلندي ملن�شب النائب الأول لرئي�ض الحتاد العربي لل�شطرجن يف 

املقبل.  دي�شمرب  النتخابات املقررة يف املغرب يوم 8 
وكان اجلندي قد انتخب رئي�شا لالحتاد امل�شري لأول مرة يف اأكتوبر 
2012 وخالل ال�شنوات اخلم�ض املا�شية حقق ال�شطرجن امل�شري 
ذهبيتني  مبيداليتني  الــفــوز  اأبــرزهــا  م�شبوقة  غــري  اإجنــــازات  عــدة 
لل�شطرجن  العاملي  الأوملبياد  يف  وال�شيدات  للرجال  م�شر  ملنتخبي 

الذي اأقيم يف الرويج 2014 بالإ�شافة اإىل فوز م�شر بالأوملبياد 
العربي الأول الذي اأقيم يف املغرب 2015 بعدد 19 ميدالية منها 
تنفيذ  بنجاح  ومت  للنا�شئني.  اأفريقيا  ببطولت  والفوز  ذهبيات   9
م�شروع ن�شر اللعبة يف مدار�ض م�شر بالتعاون بني الحتاد ووزارتي 
حتى   2016 اأكتوبر  مــن  والتعليم  والربية  والريا�شة  ال�شباب 
2017 و�شوف ي�شتمر امل�شروع للعام الثاين م�شتهدفا ن�شر  اأبريل 

اللعبة يف ع�شر حمافظات م�شرية.
بطولة  ت�شت�شيف  �شوف  م�شر  اأن  اجلندي  ه�شام  الدكتور  واأعــلــن 
 2017 دي�شمرب   11 حتى   2 مــن  القاهرة  يف  للنا�شئني  اأفريقيا 
ثم بطولة كليوباترا الدولية يف اجليزة من 12 حتى 21 دي�شمرب 
27 فرباير  16 حتى  الدولية من  ال�شيخ  �شرم  وبطولة    2017
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دائرة  القا�شمي مدير  �شلطان  بن  ال�شيخ ماجد  اأكد 
على  ال�شارقة  بحكومة  والــقــرى  ال�شواحي  �ــشــوؤون 
�شاحية مغيدر  بطولة  الذي حققته  الكبري  النجاح 
نادي  مع  بالتعاون  اأقيمت  والتي  الأوىل  لل�شطرجن 
ومب�شتوى  بال�شارقة  للفتيات  والثقافة  ال�شطرجن 
امل�شاركة التي حظيت بها وما عززته من روؤى الدائرة 
يف تنمية اأدوار جمال�ض ال�شواحي يف تنمية اجلوانب 

الريا�شية.
اتفاقية  لتوقيع  البطولة متهد  اأن هذه  اإىل  م�شريا 
بني دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى ونادي ال�شطرجن 
والثقافة للفتيات  لتكامل الأدوار امل�شركة يف تنظيم 
وتعميمها  ال�شطرجن  ريا�شة  يف  البطولت  من  عدد 
عدد  اأكــرب  لتمكني  ال�شارقة  �شواحي  خمتلف  على 
وتعلمها  بها  امل�شاركة  يف  ال�شواحي  وبنات  اأبناء  من 
وال�شتفادة من اأهدافها وما حتققه من تنمية للعقل 

وتعود على روح التحدي وال�شرب والتفكري العملي.

جاء ذلك بعد اأن قام ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي 
مدير دائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى يرافقه وليد 
كرمية  و  مغيدر  �شاحية  جمل�ض  رئي�ض  دميا�ض  بن 
ال�شطرجن  نــادي  ادارة  جمل�ض  رئي�ض  املعيني  ح�شن 
والثقافة للفتيات بال�شارقة يف افتتاح البطولة  ع�شر 

اأم�ض مبقر ال�شاحية يف مدينة ال�شارقة.
وحـــظـــيـــت الـــبـــطـــولـــة مبـــ�ـــشـــاركـــة ثـــريـــة مــــن جنوم 
الــ�ــشــطــرجن املــواطــنــني واملــقــيــمــني يف الـــدولـــة وعدد 
لالأندية  اأو  للمنتخب  �شواء  ال�شطرجن  مدربي  من 
ال�شطرجن  مــنــافــ�ــشــات  يف  اأ�ـــشـــمـــاء لمــعــة  وحــ�ــشــور 
ف�شال  عبدالرحمن  �شامل  المـــارات  بطل  تقدمهم 
املــواهــب واخلـــامـــات الإماراتية  املــ�ــشــاركــات مــن  عــن 
الواعدة واأبناء وبنات �شاحية مغيدر لي�شل اأعدادهم 
لها  دولــة   12 ميثلون  وم�شاركة   م�شارك   80 اإىل 

وزنها وح�شورها يف ريا�شة ال�شطرجن.
 وبعد الفتتاح قام ال�شيخ ماجد بن �شلطان القا�شمي 

وابن دميا�ض واملعيني بجولة على امل�شاركني وتفقدوا 
�شري البطولة التي توا�شلت على مدى اأربع �شاعات 
حيث �شهدت تنفيذ �شبع جولت بني املت�شابقني للفوز 

والتاأهل للو�شول للقب وفقا للنظام ال�شوي�شري.
التحكيم  جلـــنـــة  رئـــيـــ�ـــض  الــــــــدويل  احلــــكــــم  وقـــــــدم 
للمت�شابقني  �ــشــرحــا  مـــــراد  عـــبـــداهلل  الــبــطــولــة  يف 
واملت�شابقات عن اإجراءات املناف�شة و�شروطها واآليات 
احت�شاب النقاط طوال ال�شبع جوالت للو�شول اإىل 
البطولة تعتمد على  اأن نظام  املعدلت موؤكدا  اأعلى 

النقاط املتح�شلة من ال�شبع جولت للفوز باللقب.
و�شارت اأجواء البطولة بروح املناف�شة بني امل�شاركني 
وامل�شاركات وكان من الالفت ح�شور براعم �شغرية 
على  الالمعة  الكبرية  الأ�شماء  بجانب  للمناف�شات 
م�شتوى الدولة يف ريا�شة ال�شطرجن والتي كان يدور 

بينها التناف�ض لتحقيق لقب يف هذه البطولة.
التحكيم  جلنة  اأعلنت  ال�شبع  اجلــولت  انتهاء  وبعد 

اأ�شماء الفائزين الثالث بجانب الفائزين يف ال�شحب 
على اجلوائز العينية.

الكبري  الــــدويل  الأ�ــشــتــاذ  الأول  بــاملــركــز  حــيــث حــل 
الأ�شتاذ  الثاين  وباملركز  عبدالرحمن  �شامل  املواطن 
الدويل الكبري بارت�ض �شوت�شكو من بولندا وباملركز 
مو�شكيلينكو   فيكتور  الكبري  الدويل  الأ�شتاذ  الثالث 

من اأ�شبانيا.
رئي�ض  دميــا�ــض  بــن  وليد  اأعـــرب  البطولة  نهاية  ويف 
النجاح  بــهــذا  �شعادته  عــن  مغيدر  �شاحية  جمل�ض 
لل�شطرجن  والالفت لبطولة �شاحية مغيدر  الكبري 
الأول بالتعاون مع نادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات 
ا�شم  على  واملناف�شة  الكبري  وباحل�شور  بال�شارقة 
يف   تنظيمها  جـــرى  الــبــطــولــة  اأن  مـــوؤكـــدا  الــبــطــولــة 
ــوؤون الــ�ــشــواحــي والــقــرى على  اإطــــار روؤى دائــــرة �ــش
ال�شباب  وحتفيز  الريا�شية  والثقافة  الريا�شة  دعم 
الثقافية  قدراتهم  ومتنية  امل�شاركة  يف  وت�شجيعهم 

والريا�شية ف�شال عن تعزيز توا�شلهم مع ال�شاحية 
.

مــن جــانــبــهــا اأعـــربـــت كــرميــة حــ�ــشــن املــعــيــنــي رئي�ض 
للفتيات  والــثــقــافــة  الــ�ــشــطــرجن  نـــادي  ادارة  جمل�ض 
بال�شارقة عن تقديرها لدور دائرة �شوؤون ال�شواحي 
يف  والــدائــرة  النادي  بني  الكبري  وبالتعاون  والقرى 
باإطالق  بــداأت  والتي  الفعاليات  من  العديد  تنظيم 
البطولة  تنظيم  التعاون يف  ليتوا�شل  �شابقا  ال�شعار 
يف �شاحية مغيدر ولفتت املعيني اإىل التعاون البناء 
الــــذي جــمــع الـــنـــادي وجمــلــ�ــض �ــشــاحــيــة مــغــيــدر يف 
واملت�شابقات  املت�شابقني  وا�شتقبال  الالفت  التنظيم 
النادي  اأن  اإىل  مــ�ــشــرية  املــ�ــشــرك  التنظيم  وحــ�ــشــن 
الــتــعــاون مــن خـــالل تنظيم  تــعــزيــز  عــلــى  �شيحر�ض 
بطولت مماثلة يف �شواحي اإمارة ال�شارقة والتوجه 

نحو توقيع اتفاقية م�شركة.
جمل�ض  ع�شو  املــازمــي  حمــمــود  مليحه  اأكـــدت  فيما 

بال�شارقة  للفتيات  والثقافة  ال�شطرجن  نــادي  اإدارة 
م�شوؤولة التخطيط ال�شراتيجي والتميز املوؤ�ش�شي 
كبرية  مب�شاركة  حظيت  البطولة  اأن   اإىل  بالنادي 
ونوعية جنحت يف ظل التعاون املوؤ�ش�شي بني النادي 
ودائرة �شوؤون ال�شواحي والقرى يف اأن متثل من�شة 
ريــا�ــشــيــة هــي الأبــــرز مــن نــوعــهــا يف مــ�ــشــاركــة اأعـــداد 
كبري من املتناف�شني يف لعبة ال�شطرجن والك�شف عن 
مــواهــب واعـــدة ولفتت املــازمــي اإىل الــنــادي حري�ض 
ب�شورة  الــدولــة  موؤ�ش�شات  مع  �شراكاته  تنمية  على 
روافد  لتنمية  ب�شورة خا�شة  ال�شارقة  واإمــارة  عامة 

لعة ال�شطرجن.

ال�سيخ ماجد القا�سمي يفتتح البطولة وي�سيد بنجاحها �سمن روؤية تنمية اجلوانب الريا�سية

جمل�س �شاحية مغيدر ونادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات بال�شارقة 
يختتمان بطولة ال�شطرجن الأوىل مب�شاركة قوية من 80 لعبًا

فيكتوري 3 الرابع يحتج على قرارات اللجنة

الو�شل 7 بطل �شباق اك�س كات الأول يف �شيامني
تف�سل الزورق الأزرق عن املت�سدر )بلو راو 8( نقطة   11

حتت رعاية �سمو ال�سيخ فالح بن زايد اآل نهيان

انعقاد موؤمتر بطولة بينك بولو 2017 ال�شنوية
حتت رعاية �شمو ال�شيخ فالح بن زايد اآل نهيان رئي�ض نادي غنتوت ل�شباق اخليل والبولو يعقد نادي غنتوت ل�شباق 
اأبو ظبي لالإعالن عن  اخليل والبولو موؤمتراً �شحفياً يوم غد الثنني بفندق جنة برج ال�شراب ب�شارع امليناء يف 
انطالقة مو�شم نادي غنتوت من خالل بطولة بينك بولو )Pink polo( التي تقام ظهر يوم اجلمعة املقبل 
يف احتفالية كبرية والتي متثل باكورة ن�شاط النادي يف مو�شمه اجلديد احلافل الذي يت�شمن 9 فعاليات ريا�شية 
، والتي ت�شتمر حتى مار�ض القادم بالتن�شيق مع الفعاليات الريا�شية واملجتمعية على م�شتوى الدولة وبدعم من 

جمل�ض اأبو ظبي الريا�شي.
ويتم خالل موؤمتر بطولة بينك بولو الك�شف عن تفا�شيل املباراة اخلريية ال�شنوية التي ينظمها النادي مبالعبه 

الرئي�شية يف غنتوت والتي ا�شتعد لها �شمن برناجمه ال�شنوي احلافل.

اأبـــــدى لعــبــو املـــراحـــل الــ�ــشــنــيــة يف نــــادي احلــمــريــة الثقايف 
اإلــيــه �شيخ حمدان  الــريــا�ــشــي قــبــولــهــم الــتــحــدي الـــذي دعـــا 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض  ويل  مـــكـــتـــوم  بـــــن حمـــــمـــــد اآل 
حتدي  يف  وامل�شاركة  التنفيذي رئي�ض جمل�ض دبي الريا�شي 
اأقرانهم  ت�شجيع  يف  بــــدور  وقــيــامــهــم  الـــبـــدين  لــلــيــاقــة  دبـــي 

واملجتمع على ممار�شة الريا�شة  ودعمهم للمبادرة.
اإدارة نادي  الــكــتــبــي عــ�ــشــو جمــلــ�ــض  بـــن مــعــيــل  اأحـــمـــد  واأكـــــد 
احلمرية  نــادي  لعبي  كافة  اأن  الريا�شي  الثقايف  احلمرية 
من املراحل ال�شنية والرباعم رفعوا �شعار التحدي وامل�شاركة 
واملران  للتدريب  املبادرة ودعمها من خالل تكثيفهم  يف هذه 

واأ�شار   الريا�شة.  باأهمية  التوعية  ن�شر  يف  بجهد  وامل�شاهمة 
باأهمية  املجتمع  توعية  يف  املــبــادرة  وقيمة  اأهمية  اإىل  الكتبي 
الدائم  والتعود  �شحتهم  على  واحلــفــاظ  الريا�شة  ممار�شة 
على القيام باأحد الريا�شات ليكون املجتمع يف تفاعل مع كافة 

الريا�شات كممار�ض لها.
اأنهم  الــتــحــدي رغـــم  الــالعــبــني يف هـــذا  واأيــــد الكتبي دخـــول 
ريا�شيون وميار�شون عددا من الريا�شات اإل اأن التحدي فتح 
لهم اأفاقا اأكرث من ممار�شة الألعاب وزيادة املران ف�شال عن 
ت�شجيع اأ�شرهم واأفراد عوائلهم على قبول التحدي وممار�شة 

الريا�شة لتكون اأ�شلوب حياة.

لعبو املراحل ال�شنية بنادي احلمرية ي�شاركون يف 
حتدي دبي للياقة البدنية ويدعمون املبادرة 
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الفجر الريا�ضي

فوز �شعب لغولدن �شتايت واأول لنيويورك يف �شلة اأمريكا
املتعرثة  بدايته  ووريــرز  �شتايت  اللقب غولدن  تخطى حامل 
�شد وا�شنطن ويزاردز، ليفوز بفارق ثالث نقاط، بينما حقق 
ال�شلة  كرة  دوري  املو�شم يف  هذا  الأول  فــوزه  نيك�ض  نيويورك 

الأمريكي للمحرفني.
وعانى غولدن �شتايت، بطل 2015 و2017، 

اأمــــام فــريــق العا�شمة  مــن بــدايــة مــتــعــرثة 
الأمريكية، قبل ان ي�شتعيد توازنه ويفوز 

.117-120
17 من  وف�شل غولدن �شتايت يف ت�شجيل 
الأول،  ال�شوط  يف  ثالثية  حمــاولــة   20
وفــقــد خـــدمـــات لعــبــه دراميــــونــــد غرين، 

اأفــ�ــشــل لعــبــي الــدفــاع املــو�ــشــم املــا�ــشــي، اثر 
�شجار مع لعب وا�شنطن براديل بيل قبل نهاية 

ال�شوط الأول بنحو 20 ثانية.
�شتايت،  املتعرث لغولدن  الو�شع  وا�شنطن من  واأفــاد 
الربع  يف  ل�شاحله  نقطة   18 اىل  الــفــارق  لتو�شيع 

ت�شجيل  الــلــقــب مــن  ان يتمكن حــامــل  قــبــل  الــثــالــث، 
واإنهاء املباراة بفارق ثالث  الأخري،  الربع  يف  نقطة   33

نقاط.
ومتكن غولدن �شتايت من التقدم عرب �شلة لأندري اإيغودال 
على  وحافظ  ثانية،  و13  دقائق  بثالث  املــبــاراة  نهاية  قبل 
التقدم حتى النهاية، على رغم ان لعب وا�شنطن جون وول 
كانت  ثانية،   1،1 بـــ  النهاية  قبل  بعيدة  ثالثية  رمية  �شدد 

كفيلة مبعادلة النتيجة، ال انها اأخطاأت ال�شلة.
يف  فظيعني  “كنا  كــري  �شتيف  �شتايت  غــولــدن  مـــدرب  وقـــال 
املـــبـــاراة... ال انــنــا متكنا يف نهاية  ربــعــني ونــ�ــشــف ربـــع مــن 

املطاف من العودة«.
وقاد كيفن دورانت لعبي ووريرز مع 31 نقطة، واأ�شاف 

متريرات  وثــمــاين  نقطة   20 كـــوري  �شتيفن  زميله 
اأ�شا�شيا  دورا  الحتياط  لعبو  اأدى  كما  حا�شمة. 

كــيــفــون لوين  فــريــقــهــم، ل�شيما مــع  فـــوز  يف 
ت�شع نقاط، ديفيد و�شت 16 نقطة واأومري 

كا�شبي ثماين نقاط.
وتعر�ض بيل وغرين للطرد اثر �شجار بعدما بدا 

ان الأول وجه �شفعة للثاين اثر تناف�ض على الكرة. 
وتدخل لعبو الفريقني للف�شل بينهما.

الثاين،  ا�شتعادة م�شتوانا يف الن�شف  وقال و�شت متكنا من 
دراميوند  ان  “اعتقد  بالقول  وبيل  غرين  ا�شكال  على  معلقا 

دافع عن نف�شه.
ويف مباريات اأخرى، تلقى �شان انتونيو �شبريز خ�شارته الأوىل 
اأورلنــدو ماجيك بنتيجة  هذا املو�شم وذلك على يد م�شيفه 

.87-114
اإيـــفـــان فــورنــيــيــه، حقق  الــفــرنــ�ــشــي  25 نقطة لــالعــبــه  ومـــع 

لــلــمــبــاراة وتــقــدم فيها تدريجا،  انــطــالقــة قــويــة  اأورلنـــــدو 
الربع  بعد  و27  الأول،  الربع  بنهاية  نقطة   14 فــارق  مع 

الثاين. ويف الربع الثالث، متكن اأورلندو من رفع الفارق اىل 
نقطة، ودخل الربع الأخري متقدما بفارق 31 نقطة.  36

وحقق لعب اأورلندو جوناثان �شيمونز الذي خا�ض املو�شمني 
املا�شيني مع �شان انتونيو، 17 نقطة يف �شلة فريقه ال�شابق، 
له  الرابع  الفوز  م�شاهما يف حتقيق فريقه احلــايل 

مقابل خ�شارة واحدة.
ان  بوبوفيت�ض  غريغ  انتونيو  �شان  مــدرب  وقــال 
لعبي اأورلندو اأبعدونا عما اأردنا القيام به، 
ومتــكــنــوا مــن الــقــيــام بذلك 
دقـــيـــقـــة،   48 ملــــــــدى 
ـــيـــفـــا كــــانــــوا  مـــ�ـــش
اأفــ�ــشــل مــنــا يف 
كـــــــــل وجــــــه 

فوزه  نيك�ض  نــيــويــورك  الآخـــر، حقق  املقلب  وعــلــى  لــلــمــبــاراة. 
الأول هـــذا املــو�ــشــم، وهـــذه املـــرة عــلــى حــ�ــشــاب بــروكــلــني نت�ض 
بنتيجة 107-86، يف مباراة تخللها ت�شجيل لعب نيويورك 
الدوري  يف  نقاطه  اأول  نتيليكينا  فــرانــك  الــ�ــشــاب  الفرن�شي 

الأمريكي، حمققا ت�شع نقاط وخم�ض متريرات.
بورزينغي�ض  كري�شتاب�ض  الــالتــفــي  لنيك�ض  الأفــ�ــشــل  وكــــان 
هيو�شنت  هـــاردن  جيم�ض  قــاد  ت�شارلوت،  ويف  نقطة.   30 مــع 
روكت�ض اىل الفوز بنتيجة 109-93 على ت�شارلوت هورنت�ض، 
حمققا تريبل دبل مع 27 نقطة و11 متريرة حا�شمة و10 
يف  الثالثة  خ�شارته  ثاندر  �شيتي  اأوكالهوما  وتلقى  متابعات. 
اأمام ميني�شوتا متربوولفز بنتيجة  اأربع مباريات، وهذه املرة 

.119-116
وقاد جيمي باتلر ميني�شوتا مع 25 نقطة، 13 منها يف الربع 

الأخري.
لو�ض  عــلــى   92-101 بنتيجة  رابـــتـــورز  تــورونــتــو  فـــاز  كــمــا 
بعيد  كــان يحتفل  الــذي  بــول  لــونــزو  ليكرز ولعــبــه  اجنلي�ض 
نقاط،  خم�ض  بت�شجيل  اكتفى  انــه  اإل  الع�شرين،  ميالده 

واأ�شاف �شبع متابعات و�شت متريرات.
وقال بول “تخلينا عن العديد من النقاط يف الهجمات 

املرتدة ب�شبب عدم عودة الالعبني” اىل الدفاع.
اأداء لعــبــيــه، كان  ويف دلــيــل على عــدم ر�ــشــاه عــن 
مدرب ليكرز لوك والتون قد ا�شتبدل كل الالعبني 

ال�شا�شيني قبل النهاية بـ 3،42 دقائق.
ال�شبان ان  املــدرب بالقول على لعبينا  وعلق 
يدركوا ان هذه فر�شة. هذا امتياز احل�شول 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــفــر�ــض، عليهم ان 
واللعب  وا�شتغاللها  امللعب  اىل  ينزلوا 
بقوة اذا اأرادوا الفوز على هذا امل�شتوى، 
الكبار عن  النجوم  ل�شيما يف ظل غياب 

هذا الفريق.
اىل ذلك، فاز دنفر ناغت�ض على اأتالنتا هوك�ض 

بنتيجة 100-105.

اأملح ال�شوي�شري روجيه فيدرر الذي ي�شتعد خلو�ض ن�شف نهائي 
دافيد  البلجيكي  �شد  امل�شرب  كــرة  يف  ال�شوي�شرية  بــازل  دورة 
األف  للما�شرز  بــاريــ�ــض  دورة  عــن  غيابه  احــتــمــال  اىل  غــوفــان، 
اخلتامية  املا�شرز  لبطولة  لال�شتعداد  املقبل،  الأ�شبوع  نقطة 
الدورة  فــوزه يف ربع نهائي  للمو�شم يف لندن. وقــال فيدرر بعد 
اأدريان  الفرن�شي  على  اجلمعة،  م�شاء  راأ�ــشــه  م�شقط  يف  املقامة 
ب�شاأن دورة  �شاأفعل  الأ�شبوع ماذا  “�شاأقرر بنهاية هذا  مانارينو، 
األــعــب هــنــاك، ال ان ثمة احتمال  ان  “اآمل يف  اأ�ــشــاف  بــاريــ�ــض«. 
جيد باأل األعب. الأمر يعتمد على كيف �شاأ�شعر” يف ختام الدورة 
ال�شوي�شرية التي يبحث عن لقبه الثامن فيها، وال�شابع له هذا 

املو�شم.
وتابع “ال�شحة مهمة دائما يف هذه املرحلة من م�شريتي«.

املا�شي  املو�شم  من  الثاين  الن�شف  يف  لأ�شهر  غاب  فيدرر  وكــان 
ب�شبب ال�شابة، وعاد بقوة مطلع هذا املو�شم. ال ان حامل الرقم 
القيا�شي يف عدد األقاب البطولت الكربى 19 لقبا اعتمد على 
برنامج يرك فيه جمال للراحة للحفاظ على لياقته البدنية 
نظرا اىل �شنه، وغاب على �شبيل املثال عن كامل مو�شم الدورات 
الرابية، مبا فيه بطولة فرن�شا املفتوحة، ثاين بطولت الغراند 

�شالم يف املو�شم.
اأبــرزهــا لقب بطولتي  األــقــاب  املــو�ــشــم �شتة  واأحــــرز فــيــدرر هــذا 
ثالث  اىل  ا�شافة  النكليزية،  ووميــبــلــدون  املفتوحة  ا�شراليا 
دورات للما�شرز األف نقطة ميامي وانديان ويلز المريكيتان، 
و�شنغهاي ال�شينية. وتقام دورة باري�ض الأ�شبوع املقبل، وبطولة 
املا�شرز يف لندن، وهي اخلتامية لهذا املو�شم، بني 12 ت�شرين 

العودة يف  املقبل و19 منه. وميكن لل�شوي�شري  الثاين نوفمرب 
نهاية املو�شم اىل �شدارة الت�شنيف العاملي لالعبني املحرفني، 

على ح�شاب ال�شباين رافايل نادال.
وكان فيدرر امل�شنف ثانيا عامليا تفوق م�شاء ام�ض الأول اجلمعة 
و3-6،   ،1-6  ،6-4 بنتيجة  مانارينو  على  �شعبة  مــبــاراة  يف 
يف  الفرن�شي  �شد  جمموعة  اأي  خ�شارة  لــه  ي�شبق  مل  انــه  علما 
اأربع مباريات �شابقة جمعتهما. ويالقي فيدرر يف ن�شف نهائي 
فاز  الــذي  عامليا،  عا�شرا  امل�شنف  غوفان  دافيد  البلجيكي  بــازل 
 ،)6-8( 6-7 23 بنتيجة  على الأمريكي جاك �شوك امل�شنف 

و6-3، يف وقت متاأخر ليل اجلمعة.
وبــلــغ فــيــدرر نــهــائــي دورة بـــازل 12 مـــرة، واأحــــرز الــلــقــب �شبع 

مرات.

تاألقه  كافاين  ادين�شون  الأوروغوياين  املهاجم  وا�شل 
واعاد فريقه باري�ض �شان جرمان اىل �شكة النت�شارات 
املرحلة  افتتاح  يف  -3�شفر  ني�ض  �شيفه  على  بالفوز 
الــدوري الفرن�شي لكرة القدم، يف  احلادية ع�شرة من 

غياب النجم الربازيلي نيمار املوقوف.
وللمرحلة الثانية تواليا، كان كافاين الأبرز يف �شفوف 

فريقه.
اوناي  الإ�شباين  املدرب  فبعدما جنب فريق 

اميري الهزمية الأوىل هذا املو�شم بادراكه 
الـــتـــعـــادل يف الـــوقـــت بــــدل الــ�ــشــائــع من 

مر�شيليا  �شد  املا�شية  املرحلة  مــبــاراة 
2-2 بعد طرد نيمار، اأكد كافاين 

الرقم  يــــــزال  ل  اأنــــــه  جمــــــددا 
الباري�شي  الــنــادي  يف  ال�شعب 
على رغــم �شمه هــذا ال�شيف 

مبابي  وكيليان  الــربازيــلــي 
يف اأكرب �شفقتني يف تاريخ 

كرة القدم.
وعــمــق �ــشــان جــرمــان الذي 
ـــافـــة  ـــتـــ�ـــش ـــش يـــتـــحـــ�ـــشـــر ل�

انــــــــــدرخلــــــــــت الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
الثالثاء يف دوري ابطال اوروبا، 

خل�شارته  وثـــاأر  ني�ض  �شيفه  جـــراح 
املو�شم   3-1 الأخـــرية  مواجهتهما 
املــــا�ــــشــــي، مــلــحــقــا بـــفـــريـــق املـــــدرب 
الهزمية  فافر  لو�شيان  ال�شوي�شري 

الـــرابـــعـــة تــوالــيــا والــ�ــشــابــعــة هذا 
املو�شم.

ر�شيده  العا�شمة  نادي  ورفع 
ال�شدارة  يف  نــقــطــة   29 اىل 
نقاط عــن مالحقه   7 بــفــارق 
مــونــاكــو حــامــل الــلــقــب الذي 

بوردو،  على  �شيفا  ال�شبت  يحل 
بينما جتمد ر�شيد ني�ض الذي حل 

ثالثا املو�شم املا�شي، عند 10 نقاط 
الأول  فــوزه  حتقيق  عــن  عجز  بعدما 
تغلب  حــني  �شبتمرب  اأيــلــول   17 منذ 

على م�شيفه رين �شفر1-.
ـــداأ كــافــاين الــلــقــاء مــن حيث اأنهى  وب

لنادي  الــتــ�ــشــجــيــل  افــتــتــح  اإذ  �ــشــابــقــه، 
بكرة  الثالثة  الدقيقة  منذ  العا�شمة 

نفذها من اجلهة  ركلة حرة  بعد  راأ�شية 
ماريا  دي  انــخــل  الأرجــنــتــيــنــي  الــيــ�ــشــرى 

نيمار،  ا�شا�شيا يف ظل غياب  الــذي لعب 
ل�شان   2500 الهدف رقم  م�شجال 

جرمان يف الدوري الفرن�شي.
كافاين  �ــشــرب  ال�شائعة،  الــفــر�ــض  مــن  �شل�شلة  وبــعــد 
الكرة  و�شلته  بعدما  الــثــاين  الــهــدف  و�شجل  جمـــددا 
بتمريرة من دي ماريا، فتخطى احلار�ض الرجنتيني 
وولر بينيتز الذي ا�شتبدل يوان كاردينال قبل دقائق 
ال�شباك  الأخــري، و�شجل يف  اإ�شابة  ب�شبب  املباراة  على 

اخلالية 31.
11 هدفا يف  ورفــع كافاين ر�شيده اىل 
الدوري هذا املو�شم، و15 يف 14 مباراة 
خا�شها يف كل امل�شابقات حتى الآن و99 
اىل  ان�شمامه  منذ   ”1 “ليغ  يف 
النادي الباري�شي عام 2013 

من نابويل الإيطايل.
الــنــتــيــجــة على  وبـــقـــيـــت 
حــــالــــهــــا ملــــــا تـــبـــقـــى من 
كان  الذي  الأول  ال�شوط 
نــيــ�ــض غــائــبــا عــنــه متاما 
الهجومية  الناحية  مــن 
مل  فــــــافــــــر  لعــــــبــــــي  لأن 
مرتني  �شوى  الكرة  يلم�شوا 
الفريق  اجلـــزاء  منطقة  داخـــل 

الباري�شي.
ووا�شل �شان جرمان اف�شليته التامة 
يف الــ�ــشــوط الــثــاين وا�ـــشـــاف هدفه 
عندما   52 الدقيقة  يف  الثالث 
نحو  براأ�شه  الكرة  كافاين  حول 
القائم الأي�شر فانق�ض عليها دي 
داين  الربازيلي  والظهري  ماريا 
بالنريان  بهدف  وت�شببا  الفي�ض 
الربازيلي  �ــشــجــلــه  الــ�ــشــديــقــة 

دانتي يف �شباك فريقه.
وقــــال كـــافـــاين بــعــد املـــبـــاراة كل 
املباريات خمتلفة. �شد مر�شيليا، 
امللعب  لن  معقدة  املــبــاراة  كــانــت 
نقوم  ان  امكاننا  وكــان يف  خمتلف، 
باأمور كثرية ب�شكل خمتلف  الليلة، 
ممكن  وقــت  اأبكر  يف  الهدف  �شجلنا 
لنا  اأتـــــاح  وهــــذا  الأول،  الــ�ــشــوط  يف 

الفر�شة ان نلعب براحة اأكرب.
جيدة  املـــــبـــــاراة  نــتــيــجــة  ان  وراأى 

ملوا�شلة الحتفاظ بالثقة.
اأما فافر، فاعترب ان فريقه يعاين 
�شريعا.  هــدفــا  نتلقى  ثــقــة  مــ�ــشــاألــة 
كان  باري�ض  ا�شتثنائيا.  اأداء  نقدم  مل 

اأف�شل، يلعبون ب�شرعة اأكرب.

فيدرر يلمح اإىل غيابه عن دورة باري�س للما�شرتز 

•• متابعة: عبداهلل اليا�سي
ت�سوير: حمزة عثمان

�شنة،   19 حتــت  لل�شباب  الــوطــنــي  منتخبنا  وا�ــشــل 
تاأهباً  بي�شكيك  القرغيزية  العا�شمة  يف  تــدريــبــاتــه 
لــتــد�ــشــني مــ�ــشــاركــتــه يف الــتــ�ــشــفــيــات الآ�ــشــيــويــة التي 
الأوىل  اجلولة  ت�شهد  حيث  اأكتوبر،   31 يوم  تنطلق 
مواجهة الأبي�ض ال�شاب نظريه املنتخب الُعماين على 
ملعب �شبارتاك الذي �شي�شت�شيف مباريات املجموعة 
وامل�شت�شيف  الوطني  منتخبنا  جانب  اإىل  ت�شم  التي 

قرغيز�شتان كاًل من ُعمان، البحرين، ونيبال.
وي�شدد ال�شربي ليوبينكو درولوفيت�ض مدرب منتخبنا 
الوطني لل�شباب على اأهمية املباراة الأوىل لـ”الأبي�ض 
ال�شاب” اأمام منتخب ُعمان كونها تعد مفتاح التاأهل 
البداية  �شربة  يف  اإيجابية  نتيجة  حتقيق  اأن  حيث 

�شيمنح الالعبني دفعة معنوية كبرية و�شيقطع ن�شبة 
ممتازة من الطريق نحو الهدف الذي ي�شعى منتخبنا 
الوطني لبلوغه وهو احل�شول على بطاقة التاأهل عن 

املجموعة والتواجد يف النهائيات الآ�شيوية 2018.
يتواجد  التي  املجموعة  قــوة  على  درولوفيت�ض  واأكــد 
ت�شهد  اأن  لــهــا  يــتــوقــع  حــيــث  الــوطــنــي  منتخبنا  فيها 
اأكــرث من منتخب  و�ــشــراع كبري بني  تناف�ض حمتدم 
على اعتالء �شدارة املجموعة وخطف بطاقة التاأهل 
الأبي�ض   “ ن�شيب  مــن  تكون  اأن  يــاأمــل  التي  املبا�شر 
الــ�ــشــاب “ الــــذي اأكــمــل مــرحــلــة حتــ�ــشــرياتــه ب�شورة 
املطلوبة  والــبــدنــيــة  الفنية  اجلــاهــزيــة  وبــلــغ  ممــتــازة 
خلو�ض غمار الت�شفيات الآ�شيوية اإىل جانب اكتمال 
ال�شفوف مب�شاركة جميع الالعبني يف التدريبات بعد 
اأن كان يخ�شع عدد منهم لربامج التاأهيل اخلا�شة ما 
يعزز من خيارات اجلهاز الفني ويدعم و�شع الت�شكيلة 

التي �شتخو�ض املباريات، م�شرياً اإىل قائمة الالعبني 
امل�شتدعاة لتمثيل “ الأبي�ض ال�شاب “ يف هذه املهمة 
الفنية  الإدارة  مــع  بالتن�شيق  بــعــنــايــة  اخــتــريت  قــد 
مميزة  عنا�شر  املجموعة  وت�شم  املعاونة  والأجــهــزة 
من الالعبني الذي يتمتعون بقدرات ومهارات عالية 
وثقتنا كبرية بقدرتهم على تقدمي م�شتويات ونتائج 
ر�شمناه  كنا  الـــذي  الــهــدف  نحو  والــو�ــشــول  اإيجابية 
للنهائيات  التاأهل  بطاقة  بح�شد  البداية  منذ  معاً 

الآ�شيوية لل�شباب 2018.
الرابع  ال�شهر  �شُيكمل  اأنــه  عــن  درولوفيت�ض  وك�شف 
لل�شباب  الإمـــارات  منتخب  تدريب  مهمة  توليه  منذ 
وعلى الرغم من كون الفرة ق�شرية اإل اأن ما �شهده 
بــرنــامــج الــتــحــ�ــشــريات خـــالل الـــفـــرة املــا�ــشــيــة من 
جتمعات داخلية ومع�شكرات خارجية وخو�ض العديد 
من املباريات الودية كونت له معرفة تامة مب�شتويات 

الالعبني وامكانياتهم وكانت فر�شة جيدة للعمل مع 
اجلهاز املُعاون يف ما و�شفه ببناء منتخب جديد بعد 
اأعمدة  تعذر �شم عدد من العنا�شر التي كانت متثل 
ومتثيل  احلالية  املجموعة  مع  التواجد  من  املنتخب 
وذلك  الآ�شيوية،  الت�شفيات  يف  ال�شاب”  “الأبي�ض 
الواجب  ال�شتدعاء لأداء  اأبرزها  لظروف خا�شة من 

الوطني بالن�شمام للخدمة الوطنية.
وحول النتائج ال�شلبية التي �شاحبت املباريات الودية 
اأن  ال�شربي  املدرب  اأو�شح  التح�شريات؛  خالل فرة 
اجلهاز الفني �شعى من خالل املباريات الودية ال�شابقة 
اأ�ــشــلــوب الــلــعــب الأمـــثـــل الـــذي يتطلع  الــو�ــشــول اإىل 
لالعتماد عليه يف الت�شفيات الآ�شيوية ومنذ التجمع 
الداخلي الأخري يف دبي الذي �شهده خو�ض مباراتني 
اأوزباك�شتان  مع�شكر  اإىل  و�شوًل  الأردن  منتخب  اأمام 
واملــواجــهــتــني الــتــي خــا�ــشــهــم “ الأبــيــ�ــض الــ�ــشــاب “ 

�شكل  تــطــور كبري يف  وهــنــاك  الأوزبـــكـــي  املنتخب  مــع 
الأخطاء  بع�ض  اأن  اإل  الالعبني،  وم�شتوى  املنتخب 
على  ونحر�ض  حا�شرة  كانت  الــفــردي  امل�شتوى  على 

ومراجعة  اليومية  التدريبات  خــالل  مــن  معاجلتها 
�شريط املــبــاريــات مــع الــالعــبــني لــتــفــادي تــكــرارهــا يف 

املباريات الر�شمية.

يواجه ُعمان يف مباراته الأوىل 

الأبي�س ال�شاب يوا�شل التدريب حت�شريًا للت�شفيات الآ�شيوية 

كافاين يقود �شان جرمان اإىل الفوز على ني�س



    

 
خوذة تنقذ دراجًا من هجوم للغربان

اأثناء ممار�شته  يف حماولة للتخل�ض من مهاجمة الطيور لراأ�شه 
اأ�شرايل باخراع خوذة واقية  ركوب الدراجة الهوائية، قام دراج 

ذات مميزات فريدة من نوعها. 
الدراجات  بــركــوب  ال�شغوف  اأوزبــــورن  ريت�شارد  الــدكــتــور  التقط 
اأحد  يف  بدراجته  يتجول  وهو  لنف�شه  م�شوراً  ت�شجياًل  الهوائية، 

�شوارع كوينزلند قبل اأن تهاجمه الطيور على حني غرة.
غري اأن الدكتور اأوزبورن كان قد اأخذ احتياطاته عرب ارتداء خوذة 

خا�شة ميكنه من خاللها اإبعاد الطيور عن راأ�شه.
وقــد ظهر الــدكــتــور اأوزبـــــورن وهــو يــقــود دراجــتــه مــرتــديــاً خوذة 
قبل  موؤخرتها،  مثبتني يف  رفيعني  اأنبوب وجناحني  على  حتتوي 
ي�شت�شعر  الأنبوب لتحريك اجلناحني حاملا  بالنفخ داخل  اأن يبداأ 

اقراب الطري الذي كان يزعق فوق راأ�شه. 
فاإن  الإنــرنــت،  على  كــبــرياً  رواجـــاً  لقي  الـــذي  الفيديو  وبح�شب 
تناأى  التي كانت  الطيور  اإبعاد  اأوزبــورن جنح يف  الدكتور  اخــراع 
ما  ال�شماء عندما يتحرك اجلناحان اخللفيان، وفق  اإىل  بنف�شها 

ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكروين.  

فتاة متيز الألوان عرب ا�شتن�شاق رائحتها!
تتمتع فتاة عمرها 11 عاما، من نيبال، مبوهبة غريبة متكنها من 

متييز رائحة الألوان والتعرف عليها دون النظر اإليها.
الرغم  وعلى  اهلل.  هبة من  بــاأن موهبتها  ريجمي،  ديبتي  وتوؤمن 
تبدو  قــدرتــهــا  اأن  اإل  للحالة،  ر�شمي  ت�شخي�ض  اإجــــراء  عــدم  مــن 
م�شابهة لتلك التي تظهر يف حالة ا�شطراب احل�ض املرافق حالة 
ع�شبية متزج بني احلوا�ض املختلفة. وينجم عن هذا ال�شطراب 
حالة ع�شبية تربط الألوان باحلروف والأرقام، والرائحة واملذاق 
باملو�شيقى، وكذلك تربط اللم�ض بالب�شر. وُتظهر لقطات �شريط 
الفيديو، متكن الفتاة من حتديد عدة األوان خمتلفة عرب ا�شتن�شاق 
قدرتها  اكت�شفت  ديبتي  اإن  املحلية  الــتــقــاريــر  وتــقــول  رائــحــتــهــا. 
تــدريــب دماغها على  املــا�ــشــي، ومـــذاك احلـــني، مت  الــعــام  الغريبة 
ال�شحفيني  اأحد  وقال  الرائحة.  عرب  بالأ�شياء  اإح�شا�شها  تطوير 
على  الأ�ــشــود  لل�شريط  الفتاة  و�شع  من  التاأكد  مت  اإنــه  املحليني، 
خالل  مــن  ــــوان  الأل متييز  مــن  متكنت  عندما  وُدهــ�ــشــت  عينيها، 
ب�شعادة  ي�شعران  مدر�شان،  وهما  ديبتي،  والــدي  اإن  وُيقال  �شمها. 

غامرة من مدى ذكاء ابنتهما، وموهبتها نادرة الوجود.

متزقت جثته حتت عجالت املركبة
لقي �شاب فرن�شي م�شرعه ،يف ال�شاعة ال�شابعة من  ، وهو يحاول 
6 مبحطة  �شطح ميرو متحرك على اخلــط  فــوق  واقًفا  التنقل 

املرو بباري�ض.
حيث ا�شطدم املغامر بحاجز زجاجي على م�شتوى الوجه مبوقف 
بري حكيم، وفارق احلياة على الفور، كما متزقت جثته اإىل اأ�شالء 
بعد �شقوطه حتت عجالت املركبة التي ت�شري ب�شرعة ،متوجهة اإىل 

موقف با�شي يف اجلهة الثانية من نهر ال�شني.
ومت نقل اأحد امل�شافرين اإىل امل�شت�شفى بعد اإ�شابته باأزمة ع�شبية 

من هول ال�شدمة، لأنه �شاهد الواقعة بكل تفا�شيلها الب�شعة.
اأن ال�شحية البالغ  وبينت ال�شور التي �شجلتها كامريات املراقبة 
اإىل  و�شوله  اآخرين عند  �شابني  برفقة  كان  عاًما،   21 العمر  من 
اأنهما رافقاه مل�شاهدة  املحطة، لكن مل يتم العثور عليهما، ويبدو 

اإجنازه، ولذا بالفرار بعد وقوع الفاجعة.
وعلقت الهيئة امل�شتقلة للنقل يف باري�ض التنقل على اخلط 6 على 

الفور، كما تقدمت بالتعازي اإىل عائلة ال�شحية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

دينا�شورات �شخمة عمرها 200 مليون عام
ك�شفت اآثار اأقدام تتاألف من ثالثة اأ�شابع بطول 57 �شنتيمرا عن وجود دينا�شورات �شخمة اآكلة للحوم يف جنوب 

القارة الأفريقية قبل 200 مليون عام يف وقت كانت فيه اأغلب الدينا�شورات املفر�شة متو�شطة احلجم.
بلوغ طول  تــدل على  لي�شوتو  قــدمي يف  نهر  التي عــرثوا عليها على �شفة  الآثـــار  اإن  يــوم اخلمي�ض  باحثون  وقــال 

الدينا�شور الذي اأ�شموه كاينتابو�ض امربوخولوهايل ت�شعة اأمتار.
ومل يعرث العلماء على حفريات عظمية لكن اآثار الأقدام ك�شفت الكثري عن احليوان املنقر�ض.

وخل�ض العلماء اإىل اأن الآثار تعود اإىل دينا�شور ثريوبود �شخم وهو ف�شيل ثنائي الأرجل عا�ض على اللحوم و�شم 
يف مرحلة متاأخرة عمالقة مثل دينا�شورات تريانو�شورو�ض وجيجانوتو�شورو.

واأتاح ف�شيل دينا�شورات ثريوبود املجال لظهور الطيور.
وعا�ض دينا�شور كاينتابو�ض يف مطلع الع�شر اجلورا�شي بعد فرة ق�شرية من اإبادة كبرية ق�شت على مفر�شات 

برية زاحفة كبرية عا�شت يف الع�شر الريا�شي عندما ظهرت اأول دينا�شورات.
بريطانيا  يف  مان�ش�شر  وبجامعة  الإ�شبانية  دينوبولي�ض  موؤ�ش�شة  يف  الباحث  نــول  فابيان  احلفريات  عــامل  وقــال 
اكت�شافنا يدعم فر�شية و�شول الثريوبود اإىل حجم كبري يف وقت مبكر ن�شبيا يف م�شار تطورها لكن لي�ض قبل احلد 

الريا�شي-اجلورا�شي على ما يبدو.
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�شرقة منزل ال�شاعر الفل�شطيني حممود دروي�س
بقرية  لل�شرقة  دروي�ض  حممود  الفل�شطيني  ال�شاعر  اأ�شرة  منزل  تعر�ض 

اجلديدة القريبة من مدينة اجلليل يف عكا ظهر الثالثاء املا�شي.
اخلا�شة  املخطوطات  مــن  عــددا  ت�شم  حقيبة  على  ملثمني  اأربــعــة  و�شطا 
تن�شر  مل  لق�شائد  وم�شودات   ،2008 اأغ�شط�ض   9 يف  تويف  الــذي  بال�شاعر 
العامل،  حــول  وزعــمــاء  �شخ�شيات  من  تلقاها  قد  كــان  هدايا  وكذلك  بعد، 
وخريطة نادرة لفل�شطني، بح�شب ما ن�شرته �شحيفة "الأخبار" اللبنانية.

وقال هيثم دروي�ض اإبن �شقيق ال�شاعر الراحل، لالأخبار اإن امللثمني اقتحموا 
املنزل ظهراً وهددوا والدته، و�شطوا على خزانة البيت التي حتوي حواىل 
اأ�شول ملخطوطات  �شرقته هي  ما مت  اأن  اإىل  هيثم  ولفت  دولر.  األــف   57
توجد �شور منها يف "متحف حممود دروي�ض" يف رام اهلل، م�شددا على اأنهم 

من املهم ا�شتعادة الأ�شول التي متت �شرقتها.
واأكد على اأن العائلة ل تهتم بعودة الأموال التي متت �شرقتها واإمنا تهتم 

بالأ�شول التي تعد اأهم كثريا من الأموال.
ويعد حممود دروي�ض واحد من اأهم ال�شعراء الفل�شطينيني والعرب، وكذلك 
له �شهرة عاملية، واأحدث تاأثريا كبريا يف حركة ال�شعر العربي احلديث، اإىل 
جانب دوره ال�شيا�شي يف الق�شية الفل�شطينية. واأعلن حممود عبا�ض، رئي�ض 
ال�شلطة الفل�شطينية احلداد ثالثة اأيام يف كافة الأرا�شي الفل�شطينية حزنا 
على وفاة دروي�ض، وو�شفه يف كلمة له اأنه "عا�شق فل�شطني.. و رائد امل�شروع 

الثقايف احلديث،.. والقائد الوطني الالمع واملعطاء".
ودفن جثمان دروي�ض يف مدينة رام اهلل بعد اإعادته من امل�شت�شفى التي تويف 
بها يف اأمريكا، حيث خ�ش�شت له هناك قطعة اأر�ض يف ق�شر رام اهلل الثقايف، 

ومت الإعالن اأن الق�شر متت ت�شميته "ق�شر حممود دروي�ض للثقافة".

ينتحر لزواج ابنته دون موافقته
راأ�شه، وبث عملية  النار على  باإطالق  النتحار  اأقــدم خم�شيني تركي على 
النتحار عرب موقع التوا�شل الجتماعي في�ض بوك، وذلك بعد اأن تزوجت 

ابنته دون اأخذ موافقته.
وبث اأيهان اأوزون عملية انتحاره ب�شكل مبا�شر على الفي�ض بوك، وذلك بعد 
ويطلق  راأ�شه،  اإىل  امل�شد�ض  يوجه  اأن  قبل  متابعيه،  اإىل  مطوًل  حتدث  اأن 
مريور  �شحيفة  بح�شب  الأر�ـــض،  على  �شريعاً  لي�شقط  نف�شه،  على  النار 

الربيطانية.
الذي  ال�شبب  الفيديو،  �شرح عرب  نف�شه،  على  النار  اأوزون  يطلق  اأن  وقبل 
دفعه لالإقدام على النتحار، وهو اإمتام عقد قران ابنته، دون احل�شول على 

موافقته. 
اأي  يح�شر جنازتي  ل  اأن  وو�شيتي  اليوم،  مبا�شر  ب�شكل  اأبث  اأنا  واأ�شاف: 

�شخ�ض من الذين و�شعوين يف هذا املوقف.

ُت�شلق وهي حية بعد 
اأن �شقطت يف فرن 

�ُشلقت  اأن  توفيت �شيدة رو�شية بعد 
�شقوطها يف خزان  اإثـــر  حــيــة،  وهــي 
تنظفه  كانت  الكراميل،  لتح�شري 
ويعتقد  لــلــحــلــويــات.  م�شنع  داخـــل 
 36( نيميت�ض  ناتاليا  ال�شيدة  اأن 
عاماً(، �ُشلقت وهي حية، يف احلادث 
املــروع، الذي وقع يف مدينة �شتاري 
و�شاهد  بلغورد،  مبنطقة  اأو�ــشــكــول 
العمال �شاقيها فقط، بعد اأن انغمر 
الكراميل،  خــزان  يف  ج�شدها  باقي 
�شيء  فعل  مــن  يتمكنوا  مل  لكنهم 
مريور  �شحيفة  بح�شب  لإنــقــاذهــا، 
الربيطانية. وقالت اإحدى زميالت 
تنظف  كــانــت  املــعــمــل:  يف  ال�شحية 
الكراميل  بــــــداأ  عـــنـــدمـــا  اخلــــــــزان، 
لقد  داخــلــه،  اإىل  بالتدفق  ال�شاخن 
مت �شلقها وهي حية، هذا ما نعتقد 
اأنـــه قــد حـــدث. وبــعــد اأن مت تفريغ 
اخلـــزان مــن الــكــرامــيــل، متكنا من 
اإخـــــراج جــثــتــهــا. واأ�ـــشـــافـــت: لحظ 
بع�ض الزمالء، اأن ناتاليا مل تكن يف 
مكانها باملعمل، ويف اللحظة التالية، 
�ـــشـــاهـــدنـــا �ــشــاقــيــهــا تـــخـــرجـــان من 
اخلزان، مل ن�شمع لها �شراخاً، ومل 
لأحد  ميكن  ول  �شجة،  اأيــة  ت�شدر 
بال�شبط.  لــهــا  حـــدث  مـــا  تــو�ــشــيــح 
ال�شاخن،  الكراميل  اإىل  وبالإ�شافة 
كانت هناك �شفرات متحركة، تقوم 
م�شتمر،  ب�شكل  الــكــرامــيــل  بخلط 
لـــذلـــك كـــــان مــــن الـــ�ـــشـــعـــب اإنـــقـــاذ 
عمالية  جلــنــة  و�ـــشـــارعـــت  نــاتــالــيــا. 
ومن  الق�شية،  يف  حتقيق  فتح  اإىل 
التحقيق  هذا  نتائج  �شدور  املتوقع 
يف غ�شون 15 يوماً، على الرغم من 
البداية  امل�شنع، حاولت يف  اإدارة  اأن 

التكتم على احلادثة.

غوار الطو�شة يعود من جديد
عـــاد الــفــنــان الــكــومــيــدي الــ�ــشــوري الكبري 
الطو�شة،  غـــوار  دور  لــتــقــدمي  دريـــد حلـــام 
اأ�شهر اأدواره، على خ�شبة م�شرح دار الأوبرا 

يف العا�شمة ال�شورية دم�شق.
"هنا لنا.. وقــدم حلــام مــن خــالل فعالية 
فيها  �ــشــارك  م�شرحية  لــوحــات  نتذكر"، 
التمثيل يف �شوريا ما بني  عــدد من جنــوم 
مثل:ح�شام  الــ�ــشــبــاب  وجــيــل  خم�شرمني 
حت�شني بك وكندا حنا ويزن ال�شيد ويحيى 
بــــيــــازي وحمـــمـــد خــــري جــــــراح وغـــريهـــم، 
زمن   .. اجلميل  الــزمــن  اإىل  بنا  لــيــعــودوا 
عمر  الراحل  اأ�ش�شه  الــذي  ال�شوك،  م�شرح 
واأخرج  اأ�شرف  حلــام.  دريــد  والفنان  حجو 
كما جاءت  دريد حلام،  امل�شرحية  اللوحات 
اإطاللته يف هذه الأم�شية الفنية امل�شرحية، 
الفنية  ل�شخ�شيته  ال�شعبي  اللبا�ض  بنف�ض 
الأ�شهر حمليا وعاملياً، غوار الطو�شة، وهي 
�شتينات  مــنــذ  بــهــا  ظــهــر  الــتــي  ال�شخ�شية 
اأدواره،  مـــن  الــكــثــري  يف  املـــا�ـــشـــي  الـــقـــرن 

امل�شرحية وال�شينمائية والتلفزيونية.

�شرط عرو�س يغ�شب القا�شي ويلغي زواجها  
اأثارت عرو�ض اأردنية غ�شب بع�ض املتواجدين يف املحكمة، 

ودفعت خطيبها لإلغاء عقد الزواج.
واأعــلــنــت الــعــرو�ــض امـــام الــقــا�ــشــي عــن �ــشــرط وحــيــد لها 
زيــارة حماتها  عدم  بطلبها  ابن عمها، متثل  للزواج من 

والدة الزوج لها بعد زواجهما.
واأ�شارت العرو�ض اىل خالفات بني عائلتها وعائلة العري�ض 
منذ �شنوات، ما ت�شبب باإ�شعاف العالقات بني الطرفني، 
للمنزل  زوجها  والــدة  عــدم ح�شور  لإ�ــشــراط  دفعها  ما 
بناء على طلب والدتها. واأثار ال�شرط الغريب للعرو�ض 
غ�شب القا�شي الذي اكد اأن موافقته على الزواج مبثل 
لينتهي  وجل"،  عــز  املــوىل  "اغ�شاب  تعني  ال�شرط  هــذا 

المر باإلغاء الزواج بقرار من العري�ض.

احليوانات امليتة تدر على رجل اآلف الدولرات
ك�شفت �شحيفة ديلي ميل الربيطانية عن حرفة جديدة 
يديرها رجل يف اأ�شراليا، ت�شمح لالأ�شخا�ض بالحتفاظ 
بحيواناتهم  بعد موتها عن طريق التجفيف بالتجميد.

القابلة للف�شاد،  املواد  وتعتمد هذه الطريقة على حفظ 
بها  املحيط  ال�شغط  تقليل  ثم  املــواد  من خــالل جتميد 
من  مبا�شر  ب�شكل  فيها  املوجودة  املياه  بت�شامي  لل�شماح 

احلالة ال�شلبة اإىل احلالة الغازية.
على  للمحافظة  املهنة  مي�شالويتز هذه  ماركو�ض  وُيدير 
مي�شالويتز  ويــقــوم  اأ�ــشــرالــيــا.  يف  الألــيــفــة  احلــيــوانــات 
واملاعز  واخلنازير  والأرانـــب  والــكــالب  القطط  بتجميد 
وتعتمد  احلــيــوانــات.  مــن  وال�شحايل وغــريهــا  والــطــيــور 
التكاليف على حجم احليوان؛ فمثاًل ُيكلف الكلب الذي 
يبلغ وزنه 4 كيلوغرامات حوايل 1200 دولر، بينما يتم 

جتميد كلب لبرادور بحوايل 3000 دولر.
وتتيح الطريقة جتميد احليوان يف �شكل ي�شبه مظهره، ما 

ميكنه من البقاء مع �شاحبه يف املنزل ل�شنوات قادمة.
وعــمــل مــيــ�ــشــالــويــتــز يف كــويــنــزلنــد يف هـــذه املــهــنــة منذ 
الأليفة  احلــيــوانــات  حلفظ  مكاًنا  وافتتح   1999 الــعــام 
اأكرب حاٍم للحيوانات الأليفة  اأنا  2010. وقال:  العام  يف 
جتميد  ميكنه  الــذي  الوحيد  اأنــا  واأعتقد،  اأ�شراليا،  يف 
التحنيط  بالتجميد عن  التجفيف  احليوانات. ويختلف 
التقليدي يف اأنه يحافظ على احليوان باأكمله، بدًل من 

جمرد و�شعه حول الإطار.

حادث �شري مرعب
وثق  الجــتــمــاعــي،  الــتــوا�ــشــل  مــواقــع  انت�شر فيديو عــرب 
اإ�شعاف  �ــشــيــارة  بــني  مــرعــب  �شري  حـــادث  ح�شول  حلظة 

و�شيارة اأخرى يف رو�شيا.
جتاوزت  حلظة  املراقبة  كامريات  عد�شات  التقطت  وقد 
�شفارات  ُمطلقة  الأحــمــر  ال�شوء  الإ�شعاف  �شيارة  فيها 
الإنذار حلالت الطوارئ، ما اأدى اإىل ا�شطدامها ب�شيارة 

اأخرى من نوع Jeep يوم ال�شبت يف نوفو�شيبري�شك. 
الإ�شعاف  �شيارة  انقلبت  القوي  ال�شطدام  لهذا  ونتيجة 
و�شط الطريق. ولكن حل�شن احلّظ، مل يتم ت�شجيل اأّي 
اأ�شخا�ض   5 اإ�شابة  الأمر على  اقت�شر  بالغة بل  اإ�شابات 

من بينهم 3 اأطفال بجروح طفيفة. املمثلة كلري فوي خالل ت�سلمها جائزة الكادميية الربيطانية AMD يف بيفريل هيلز –كاليفورنيا )اأ ف ب(

قفزة تودي بحياة نائب
فيها  حـــاول  بهلوانية  قــفــزة  اأودت 
النائب وال�شيا�شي الرو�شي �شريغي 
اأمام ابنه  بوبوفيت�ض، ال�شتعرا�ض 
بــحــيــاتــه. واأقـــــــدم الـــنـــائـــب خالل 
ارتـــيـــاده نـــادي تــرامــبــولــني للقفز 
مــع ابــنــه، عــلــى الــقــفــز يف حماولة 
اإظــهــار مــهــاراتــه لـــه، لــكــن القفزة 
قتلته على الفور. ووثقت كامريات 
وقعت  التي  القفز  �شالة  املراقبة 
يف  و�شوهدت  النائب،  حادثة  فيها 
مقطع الفيديو اللحظة التي قفز 
�شاكًنا  الأب، حيث مل يحرك  فيها 
بــعــد �ــشــقــوطــه، مـــا دفــــع ابــنــه اإىل 
القفز وراءه يف حماولة م�شاعدته 
وكالة  وفــق  ميــازحــه،  اأنـــه  معتقًدا 
�شبوتنيك. واأعلنت م�شادر رو�شية 
وفاة  اأعــلــنــوا  امل�شعفني  اأن  حملية 
عـــاًمـــا، فور   54 الــبــالــغ  الـــنـــائـــب، 
يالحظ  مل  فـــيـــمـــا  و�ــــشــــولــــهــــم، 

املوظفون احلادث الغريب.
يذكر اأن بوبوفيت�ض نائب للمجل�ض 
الإقــلــيــمــي يف تــوروخــانــ�ــشــكــي منذ 
2015، وكـــان مــ�ــشــوؤوًل عن  عـــام 

ال�شيا�شة القت�شادية للمنطقة.

الأحياء"  "املوتى 
ي�شتولون على قطار 

اليابان  يف  القطار  عــربــات  اأ�شبحت 
الع�شرية  الأمـــــاكـــــن  مــــن  واحــــــــدة 
الهالوين  بعيد  لالحتفال  واملف�شلة 
ال�شابق  اأنـــه يف  رغـــم  )الــقــديــ�ــشــني(، 
ت�شت�شيف  الــقــطــارات  هـــذه  تــكــن  مل 
هــذا الــنــوع مــن احلــفــالت التنكرية. 
ديـــــلـــــي ميل  �ـــشـــحـــيـــفـــة  وبـــحـــ�ـــشـــب 
الربيطانية، يرتدي هوؤلء املحتفلون 
املالب�ض البائ�شة، وغالًبا ما يحت�شون 

الكحول على القطار املزدحم.

كيف تك�شف كذب الن�شاء يف الر�شائل الن�شية؟
املحادثة  عــرب  الــكــذب  ك�شف  دائــمــا  ال�شهل  مــن  لي�ض 
الر�شائل  يف  اخلــداع  عملية  اكت�شاف  اأن  اإل  املبا�شرة، 

الن�شية ميكن اأن يكون اأكرث �شعوبة.
الن�شية  الر�شائل  يف  اأمناطا  الباحثون  اكت�شف  ولكن 
عرب حتليل جديد ملئات من املحادثات، ت�شري اإىل عدم 
اإىل  متيل  الن�شاء  اإن  العلماء  ويقول  احلقيقة.  قــول 
اإىل جانب  الكذب،  الكلمات عند  املزيد من  ا�شتخدام 
كلمات ذات منحى ذاتي مثل "اأنا". ومن ناحية اأخرى، 
قد يكون من ال�شعب حتديد الذكور الذين يكذبون، 
وذلك ب�شبب حمادثاتهم التي تفتقر اإىل العديد من 
يف  اأقل  كلمات  ي�شتخدمون  لأنهم  اللغوية،  الإ�شارات 

الر�شائل املكتوبة.
 ،arXiv ُن�شرت يف  التي  الدرا�شة  الباحثون يف  وطّور 
عينات  جلمع  اأنــدرويــد  نــظــام  على  الر�شائل  تطبيق 

الن�شو�ض التي كتبها عدد كبري من امل�شاركني.
اأيــام، ما جمموعه   7 وجمع فريق البحث على مــدار 
اأزالــوا املحادثات التي مل حتتِو  1703 حمادثات، ثم 
وقام  حمـــادثـــة.   351 لــديــهــم  ليبقى  اأكـــاذيـــب،  عــلــى 
الباحثون بح�شاب متو�شط عدد الكلمات لكل نوع من 

بحثوا  كما  اجلن�ض.  لنوع  بالن�شبة  وكذلك  الر�شائل، 
يف ن�شب الكلمات الذاتية مثل اأنا وكلمات اأخرى اأنت، 

والعبارات املموهة رمبا، ممكن، بالتاأكيد.
حتتوي  التي  الن�شية  الر�شائل  اأن  البيانات  وك�شفت 
ال�شادقة  الن�شو�ض  من  اأطــول  كانت  الأكاذيب،  على 
كلمات   8 املخادعة  الن�شو�ض  ت�شمنت  حيث  عموما، 
 7 ال�شادقة  الن�شو�ض  حتتوي  حني  يف  املتو�شط،  يف 
الأمــر يختلف بني  هــذا  اأن  الباحثون  ووجــد  كلمات. 
اجلــنــ�ــشــني، كــمــا تــعــد الــ�ــشــمــائــر املــ�ــشــتــخــدمــة مثرية 

لالهتمام فيما يتعلق باخلداع ب�شكل خا�ض.
كــلــمــات و�شطيا يف   8 ا�ــشــتــخــدام  اإىل  الــنــ�ــشــاء  ومتــيــل 
الــر�ــشــالــة الــنــ�ــشــيــة، اأمــــا عــنــد الـــكـــذب فــتــ�ــشــتــخــدم 9 
كل  يف  كلمات   7 حـــوايل  الــرجــال  وي�شتخدم  كلمات. 
من الن�شو�ض ال�شادقة واملخادعة. وك�شفت الدرا�شة 
عــر�ــشــة ل�شتخدام  اأكـــرث  كــانــوا  الــكــاذبــني  اأن  اأيــ�ــشــا 
"اأنت".  ا�شتخدام  مــن  بــدل  ذاتــيــا،  املوجهة  الكلمات 
واأظهرت الدرا�شة اأن الرجال الذين يكذبون مييلون 
ت�شتخدم  حــني  يف  "بالتاأكيد"،  كلمة  ا�شتخدام  اإىل 

الن�شاء عند الكذب كلمة "اأحاول" اأكرث من الالزم.

اأجنلينا جويل تفاجئ براد 
بيت وتدعوه حلفل "هالويني"

من  مقربة  م�شادر  ك�شفت  طالقهما  بعد  بعالقتهما  جديد  تطور  يف 
جنمة هوليوود اأجنلينا جويل اأنها اأر�شلت دعوة اإىل زوجها ال�شابق النجم 
بعيد  اخلا�ض   Trick-or-treating حفل  حل�شور  بيت  بــراد  العاملي 

الهالويني مع اأبنائهما الأ�شبوع املقبل.
بدوره اأ�شار موقع Hollywood Life اىل ان ح�شور بيت لي�ض موؤكداً ، 
اإذ مل يعط رداً وا�شحاً على دعوة زوجته ال�شابقة حل�شور الحتفال ، يف 
وقت من املرجح األ يح�شر براد احتفال الهالويني بح�شور اأجنلينا 

، اإذ اإن لديه خططاً اأخرى مع اأبنائه لالحتفال.


