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الإمارات تعرب عن قلقها اإزاء 
انتهاكات حقوق الإن�سان يف فل�سطني

•• جنيف-وام:

اأكدت دولة الإم��ارات ان�ضمامها اإىل بيان املجموعة العربية للإعراب عن 
القائمة  ال�ضلطة  بها  تقوم  التي  املتوا�ضلة  النتهاكات  اإزاء  ال�ضديد  القلق 
بالحتلل يف فل�ضطني يف ظل حماية مطلقة و�ضكوت رهيب من املجتمع 
اإ�ضرائيل  حتمي  ظلت  التي  العقاب  م��ن  الإف���لت  ثقافة  يغذيان  ال���دويل 

وت�ضفي على ممار�ضاتها العدوانية ح�ضانة مطلقة.
األقاها ال�ضيد حممد �ضالح ال�ضام�ضي  جاء ذلك خلل كلمة الدولة التي 
الدورة  اأم���ام  بجنيف  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��دى  ال��دول��ة  بعثة  يف  ث��ان  �ضكرتري 
التا�ضعة حلقوق الإن�ضان يف اإطار املناق�ضة العامة حول حالة حقوق الإن�ضان 

يف فل�ضطني والأرا�ضي العربية املحتلة الأخرى.     )التفا�ضيل �ص6(

بتمويل اإماراتي.. حمافظ احلديدة يفتتح م�ست�سفى 
الدريهمي بعد تاأهيله ورفده بالأجهزة الطبية احلديثة

•• احلديدة -وام:

افتتح الدكتور احل�ضن علي طاهر حمافظ احلديدة م�ضت�ضفى الدريهمي 
الهلل  هيئة  من  بتمويل  بالكامل  تاأهيله  بعد  لليمن  الغربي  بال�ضاحل 
الأحمر الإماراتي ورفده بالأجهزة والأدوات وامل�ضتلزمات الطبية احلديثة 
اللزمة ا�ضتمرارا جلهود دولة الإمارات ومبادراتها الإن�ضانية والتنموية 
واخلدمية يف اليمن للتخفيف من معاناة الأ�ضر يف املحافظات واملديريات 
اخلدمات  يوفر  ال��ذي  الدريهمي  م�ضت�ضفى  افتتاح  وياأتي  كافة.  املحررة 
واخلدمية  التنموية  امل�ضاريع  اإط��ار  يف  اليمنية  الأ���ض��ر  لآلف  العلجية 
لهيئة الهلل الأحمر الإماراتي يف ال�ضاحل الغربي لليمن ودعم القطاع 

ال�ضحي وتعزيز قدراته يف املناطق املحررة.              )التفا�ضيل �ص4(
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حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب الت�سيكي ويوؤكد 
على اأهمية دور الربملانات يف تطوير عالقات ال�سداقة بني ال�سعوب 

•• دبي- وام: 

اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم 
ظهر  زعبيل  يف  �ضموه  اهلل" بق�ضر  "رعاه  دب��ي  حاكم 
النواب  جمل�ص  رئي�ص  فوندرا�ضك  رادك  معايل  ام�ص 

الت�ضيكي والوفد املرافق.
بن  م��ك��ت��وم  ال�ضيخ  �ضمو  بح�ضور  ���ض��م��وه  رح���ب  وق���د 

ومعايل  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 
الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�ضي رئي�ضة املجل�ص الوطني 
الحتادي بال�ضيف ومتنى له �ضموه زيارة ناجحة متهد 
لبناء ج�ضور جديدة لعلقات اأو�ضع بني دولة الإمارات 
وجمهورية الت�ضيك ال�ضديقة ت�ضمل جمالت جديدة 
مبا  وذل��ك  وال�ضياحية  والثقافية  منها  القت�ضادية 
يعود على �ضعبي البلدين ال�ضديقني باخلري واملنفعة 

امل�ضرتكة.                        )التفا�ضيل �ص2(
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حممد بن را�ضد خلل ا�ضتقباله رئي�ص جمل�ص النواب الت�ضيكي والوفد املرافق له  )وام(

ترامب خلل كلمته اأمام الأمم املتحدة )ا ف ب(

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية عالقات 
ال�سداقة والتعاون وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
ال�ضاطئ  ق�������ضر  يف  ام����������ص  امل�ض������لحة  للق����وات 
ال�����قوات  وزي��������������رة  ب������اريل  فل������ورن�ص  مع�����ايل 
امل�ض����لحة للجمهورية الفرن�ضية التي تزور الدولة 

حاليا.

وب��ح��ث ���ض��م��وه وال����وزي����رة خ���لل ال��ل��ق��اء علقات 
تعزيزها  و�ضبل  البلدين  بني  والتعاون  ال�ضداقة 
يف  امل�ضرتك  والتن�ضيق  التعاون  خا�ضة  وتطويرها 

املجالت الدفاعية والع�ضكرية.
وا�ضتعر�ص اجلانبان عددا من الق�ضايا الإقليمية 
وجهات  وتبادل  امل�ضرتك  الهتمام  ذات  والدولية 

النظر ب�ضاأنها.
)التفا�ضيل �ص2(

حممد بن زايد خلل ا�ضتقباله وزيرة القوات امل�ضلحة للجمهورية الفرن�ضية   )وام(

هيومن رايت�س: تعذيب وجلد وابتزاز يف �سجون احلوثي

ك�سف �سبكة تخابر مدعومة من قطر وميلي�سيات حزب اهلل باليمن
ترامب: نعمل مع دول اخلليج والأردن وم�سر لتحالف ا�سرتاتيجي

اإغالق مركز يديره "الأب الروحي" 
لإخوان موريتانيا بتمويل قطري

•• نواك�شوط -وكاالت:

يف  الإره��اب��ي،  الإخ���وان  تنظيم  يتبع  مركزا  املوريتانية  ال�ضرطة  اأغلقت 
مقاطعة عرفات بولية نواك�ضوط اجلنوبية.

العلماء" الذي  "تكوين  مركز  اإغ��لق  اإن  حملية  اإع��لم  و�ضائل  وقالت 
بعد خطبة  ج��اء  ال���ددو،  ول��د  الإخ���واين حممد احل�ضن  القيادي  يراأ�ضه 
الدول  ع��دد من  ال��ذي حتظره  التنظيم  لأف��ك��ار  ال��ددو  فيها  روج  جمعة 

العربية وت�ضنفه اإرهابيا.
الطرق  وجميع  امل��رك��ز  اأغلقت  ال�ضرطة  اأن  املحلية  امل�����ض��ادر  واأو���ض��ح��ت 

املوؤدية اإليه، متهيدا لقرار ر�ضمي ب�ضحب رخ�ضته نهائيا.
ويعد الددو الأب الروحي لتنظيم الإخوان يف موريتانيا، وهو ع�ضو فيما 
اإرهابيا ويراأ�ضه يو�ضف  امل�ضلمني امل�ضنف  العاملي لعلماء  يعرف بالحتاد 
القر�ضاوي املو�ضوع اأي�ضا على قوائم الإرهاب يف عدد من الدول العربية. 
وبح�ضب م�ضادر حملية، متول قطر جميع اأن�ضطة املركز اإ�ضافة اإىل دعم 

من رجال اأعمال منتمني لتنظيم الإخوان يف بلدان اأخرى.

الربملان العراقي يحدد موعدا 
نهائيا لختيار رئي�س اجلمهورية

•• بغداد -وام:

حدد رئي�ص الربملان العراقي حممد 
نهائيا  م���وع���دا  ام�����ص  احل��ل��ب��و���ض��ي، 

لختيار رئي�ص اجلمهورية.
"رئي�ص  ان  ب���رمل���اين  م�����ض��در  وق����ال 
الربملان حدد خلل جل�ضته املنعقدة 
اكتوبر  م����ن  ال����ث����اين  ي�����وم  ح���ال���ي���ا، 
املقبل موعدا نهائيا لختيار رئي�ص 

اجلمهورية".
مر�ضحا،   30 م��ن  اأك���ر  ويتناف�ص 
وابرز  املن�ضب،  على  اإم����راأة،  بينهم 
امل���ر����ض���ح���ني ه���م���ا م���ر����ض���ح احل����زب 
فوؤاد  ال��ك��رد���ض��ت��اين،  ال��دمي��ق��راط��ي 
ح�������ض���ني، وم���ر����ض���ح ح�����زب الإحت������اد 
الوطني الكرد�ضتاين، برهم �ضالح.

•• نيويورك-وكاالت:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�ص  ق��ال 
كلمته  يف  الثلثاء،  ام�ص  ترامب 
اأم������ام اجل��م��ع��ي��ة ال���ع���ام���ة ل���لأمم 
املتحدة، اإن اإدارت��ه تعمل مع دول 
لإقامة  وم�ضر  والأردن  اخلليج 

حتالف ا�ضرتاتيجي اإقليمي.
وتابع: "نهجنا اجلديد يف ال�ضرق 
تغيريا  ُي����ح����دث  ب������داأ  الأو������ض�����ط 
اأمريكا  اأن  م����وؤك����داً  تاريخيا"، 
ال�ضتقلل  و  "احلرية  ت���دع���م 

ونرف�ص الطغيان بكل اأنواعه".
"قادة  اأن  ع��ل��ى  ت���رام���ب  و����ض���دد 
اإيران ميولون الإرهاب يف ال�ضرق 
الأو�ضط"، م�ضيفا اأن "قادة اإيران 
���ض��رق��وا م��ل��ي��ارات ال�����دولرات من 
اأموال ال�ضعب لتمويل الإرهاب". 
الربنامج  "�ضفقة  اأن  اعترب  كما 
ك��ان��ت مك�ضبا  الإي�����راين  ال��ن��ووي 

لقادة اإيران".
ويف ال�ضاأن ال�ضوري، اأكد ترامب اأن 
التخلي  الأ�ضد  ب�ضار  نظام  "على 

على كامل اأ�ضلحته الكيمياوية".

كما ذكر اأن "ال�ضعودية و الإمارات 
ال�ضعبني  ب��دع��م  ت��ع��ه��دت  وق��ط��ر 

ال�ضوري و اليمني".
ترامب  ق�����ال  اآخ�������ر،  ����ض���ي���اق  ويف 
الع�ضكرية  اأم���ريك���ا  ق������درات  اإن 
مما  اأع����ظ����م  ق���ري���ب���ا  "�ضت�ضبح 
"الإدارة  اأن  م��وؤك��داً  عليه"،  ه��ي 
الأم���ريك���ي���ة احل��ال��ي��ة اأجن�����زت يف 
عامني ما مل تنجزه كل الإدارات 

ال�ضابقة".

املتحدة،  الأمم  يف  خطابه  وقبل 
ك���ان ت��رام��ب ق��د اأك���د اأن���ه م��ا من 
الإي����ران����ي����ني �ضوى  اأم�������ام  خ���ي���ار 
ال��ت��غ��ي��ري ق��ب��ل اإم��ك��ان��ي��ة ع��ق��د اأي 
بهم  األتقي  لن  قائًل:  لقاء معه، 
هذا  ن��ه��ج��ه��م.  ي���غ���ريوا  اأن  ق��ب��ل 
�ضيحدث. اأعتقد اأنه لي�ص اأمامهم 
خيار. نتطلع قدما لإقامة علقة 
ج��ي��دة م��ع اإي������ران، ل��ك��ن ه���ذا لن 

يحدث الآن.

•• اليمن-وكاالت:

الثلثاء،  ام�ص  اليمن،  يف  ال�ضبوانية  النخبة  ق��وات  اأعلنت 
اإلقاء القب�ص على اأع�ضاء يف �ضبكة تخابر مدعومة من قطر 
زرع  لإي���ران، مهمتها  امل��وايل  اللبناين  اهلل  ح��زب  وميلي�ضيات 

الفو�ضى يف اليمن.
اإىل  ب�ضعيهم  اع��رتف��وا  املتهمني  اأن  ب��ي��ان  يف  النخبة  وذك���رت 
ال��ف��و���ض��ى يف املحافظات  زع��زع��ة الأم����ن وال���ض��ت��ق��رار ون�����ض��ر 
امل�ضرتكة  امل��ق��اوم��ة  ق���وات  على  وال��ت��اآم��ر  امل��ح��ررة،  اجلنوبية 
القوات  تقدم  وعرقلة  الغربي،  ال�ضاحل  جبهة  اإف�ضال  بهدف 

لتحرير مدينة احلديدة من ميلي�ضيات احلوثي الإيرانية.
واأ�ضارت اإىل اأنه جرى القب�ص على بع�ص املتهمني بالنتماء 
ب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ر���ض��د وت��ت��ب��ع يف م��ن��ط��ق��ة عزان  ال�����ض��ب��ك��ة،  اإىل 
مبحافظة �ضبوة جنوبي اليمن، م�ضرية اإىل اأن ال�ضبكة تابعة 

احلوثي  ميلي�ضيات  الإن�ضان،  حقوق  عن  املدافعة  احلكومية 
التي ت�ضيطر على العا�ضمة اليمنية �ضنعاء، باحتجاز رهائن 
وارتكاب "انتهاكات خطرية" بحق حمتجزين لديهم، مبا يف 

ذلك التعذيب.
وقالت املنظمة يف بيان الثلثاء اإنها "وّثقت 16 حالة احتجز 
فيها احلوثيون اأ�ضخا�ضا بطريقة غري قانونية، غالبا لإجبار 

اأقاربهم على دفع املال اأو ملبادلتهم مع حمتجزين اآخرين".
قا�ضية  ل��ل��م��ح��ت��ج��زي��ن  احل��وث��ي��ني  "معاملة  اأن  واأ����ض���اف���ت 
واأو�ضحت  التعذيب".  اإىل  احل��الت  من  العديد  يف  وو�ضلت 
قادة حوثيون  �ضابقني و�ضفوا كيف �ضربهم  "حمتجزين  اأن 
اإن احلرا�ص  وق���ال���وا  وب��ال��ب��ن��ادق،  ب��ق�����ض��ب��ان ح��دي��د وخ�����ض��ب 
باخليزران  و�ضربوهم  باجلدران  وكّبلوهم  امل�ضاجني  جلدوا 
اأف��راد من  اأو اغت�ضاب  اأقدامهم كما ه��ددوا باغت�ضابهم  على 

اأُ�ضرهم".

وميلي�ضيات حزب  باعوم، ومدعومة من قطر  فادي  للمدعو 
اهلل اللبناين.

وح�ضب البيان، "اأقر املتهمون يف الق�ضية بتابعيتهم اإىل املدعو 
باعوم، لتكوين كيان �ضيا�ضي مناه�ص لقوات التحالف العربي 
بغر�ص  ال�ضرعية  واحل��ك��وم��ة  اجل��ن��وب��ي  الن��ت��ق��ايل  واملجل�ص 

زعزعة الأمن وال�ضتقرار ون�ضر الفو�ضى )...(".
اعرتافات  ت�ضجيل  ج��رى  اأن��ه  ال�ضبوانية  النخبة  واأو���ض��ح��ت 
الإج����راءات  ا�ضتكمال  اأج���ل  م��ن  عليهم،  والتحفظ  املتهمني 
يف  الفارين  املطلوبني  بقية  اأن  اإىل  لفتة  بحقهم،  القانونية 

هذه ال�ضبكة يخ�ضعون للملحقة.
وحذرت قيادة النخبة على ل�ضان املقدم، حممد �ضامل البوحر، 
من اأنها "لن نتهاون مع كل من ت�ضول له نف�ضه زعزعة الأمن 
وال�ضتقرار واأنه �ضوف يتعر�ص للم�ضاألة القانونية الرادعة".

غري  ووت�ص"  راي��ت�����ص  "هيومن  منظمة  ات��ه��م��ت  ذل����ك،  اىل 

اأو�سى التون�سيني بتغيري الد�ستور من بعده:
ال�سب�سي يعلن القطيعة مع حركة النه�سة!

•• الفجر - تون�ص – خا�ص

يف حوار تلفزي مبا�ضر حتدث الرئي�ص التون�ضي الباجي قائد ال�ضب�ضي 
عن اأبرز عناوين الأزمة ال�ضيا�ضية يف تون�ص ولكن ت�ضريحاته مل تخرج 
عن املتوقع اإّل يف نقطتني تتعّلق الأوىل برف�ضه املرحلي تفعيل الف�ضل 
ل  قد  كبرية  �ضيا�ضية  تداعيات  عنه  �ضترتتب  الذي  الد�ضتور  من   99
اإعلنه  فهي  الثانية  النقطة  اأّم��ا  الراهنة  اأو�ضاعها  يف  البلد  تتحملها 

القطيعة مع حركة النه�ضة منذ اأ�ضبوع وبطلب منها على حد قوله.
هل هي القطيعة.. ام جمرد �ضغط؟)التفا�ضيل �ص13(

رتل تركي يدخل اإىل اإدلب بعد اأ�سبوع من االتفاق

رو�سيا تبداأ نقل »وحدات ت�سوي�س« اإىل حميميم
•• عوا�شم-وكاالت:

الإ�ضرائيلي،  وال���ض��ت��ن��ف��ار  الأم��ريك��ي  التنديد  رغ��م 
النظام  �ضتزود  اأنها  الرو�ضية  ال��دف��اع  وزارة  ب��اإع��لن 
على  �ضت�ضو�ص  واأنها   ،300 اأ���ص  ب�ضواريخ  ال�ضوري 
ال�ضورية،  ال�ضواطئ  م��ن  �ضتقرتب  التي  ال��ط��ائ��رات 
امل�ضي  ع��ل��ى  ي���ب���دو  م���ا  ع��ل��ى  ع���ازم���ة  رو���ض��ي��ا  اأن  اإل 

مب�ضروعها.
مت،  اأن��ه  الرو�ضية  "اإزفي�ضتيا"  �ضحيفة  اأف���ادت  فقد 
الإلكرتونية  و�ضائل احلرب  اأوىل جمموعات  اإي�ضال 

اإىل قاعدة حميميم على منت طائرة "اإيل76-".
اىل ذلك، دخل رتل ع�ضكري تركي ليل الثنني ام�ص 
اإىل حمافظة اإدلب يف �ضمال غرب �ضوريا، بعد اأ�ضبوع 
اتفاق على  اىل  التو�ضل  واأن��ق��رة  اإع��لن مو�ضكو  من 
اأبعد  م��ا  ف��ي��ه��ا،  ال�ضلح"  "منزوعة  منطقة  اإق��ام��ة 

هجوماً ع�ضكرياً لوحت به دم�ضق.
فقد  بر�ص"  "فران�ص  وك��ال��ة  اأوردت������ه  م��ا  وب��ح�����ض��ب 
�ضوهدت 35 اآلية وناقلة جند على الأقل قرب مدينة 
دم�ضق  اأت��و���ض��رتاد  �ضلكت  حيث  حلب،  �ضرق  �ضراقب 

حلب الدويل اىل جنوب حمافظة اإدلب.
الوطنية  "اجلبهة  الرتل مبواكبة من مقاتلي  و�ضار 
للتحرير" املوؤلفة من ف�ضائل عدة قريبة من اأنقرة، 

بينها حركة "اأحرار ال�ضام".
وبح�ضب املر�ضد ال�ضوري حلقوق الإن�ضان، توزع الرتل 
يف  قواتها  تن�ضر  التي  لرتكيا  تابعة  عدة  نقاط  على 
اإدلب، ل�ضمان اللتزام باتفاق  12 نقطة مراقبة يف 
خف�ص الت�ضعيد الناجم عن حمادثات ا�ضتانا برعاية 
الداعمة  واأن��ق��رة  دم�ضق  حليفتي  وط��ه��ران  مو�ضكو 

للف�ضائل.
وياأتي دخول هذا الرتل بعد اتفاق مو�ضكو واأنقرة يف 
على اإن�ضاء منطقة منزوعة  اجلاري  ال�ضهر  من   17
ال�����ض��لح ع��ل��ى خ��ط��وط ال��ت��م��ا���ص ب��ني ق����وات النظام 
واأجزاء  اإدل��ب  الإداري���ة بني  والف�ضائل على احل��دود 

من حمافظات جماورة.  
اإدل����ب، يحّمل  ال��ن��ف��وذ الأك���رب يف  اأن��ه��ا �ضاحبة  ومب��ا 
التفاق تركيا امل�ضوؤولية الأكرب لتنفيذه، من ت�ضليم 
اإىل  و���ض��وًل  الثقيل  ل�ضلحهم  املعار�ضني  املقاتلني 
العازلة  املنطقة  املقاتلني متاماً من  ان�ضحاب  �ضمان 

بحلول 15 اأكتوبر/ت�ضرين الأول.
الن�ضرة  )ج��ب��ه��ة  ال�ضام"  حت��ري��ر  "هيئة  وت�ضيطر 
�ضابقاً( على اجلزء الأكرب من حمافظة اإدلب، بينما 
"اجلبهة  اإط��ار  تتواجد ف�ضائل ين�ضوي معظمها يف 
قوات  وتنت�ضر  املناطق.  بقية  للتحرير" يف  الوطنية 

النظام يف الريف اجلنوبي ال�ضرقي.

اقت�ساد  ال����دويل:  ال��ب��ن��ك 
حرج وال��و���س��ع  ينهار  غ��زة 

•• القد�ص املحتلة-اأ.ف.ب:

تقرير  يف  ال�������دويل  ال���ب���ن���ك  اع���ت���رب 
جديد ان القت�ضاد يف غزة يف "حالة 
انهيار �ضديد" مع اقتطاع مدفوعات 
والوليات  الفل�ضطينية  ال�����ض��ل��ط��ة 
اآث����ار  ت��ف��اق��م  اىل  اأدى  م���ا  امل���ت���ح���دة 
القطاع  وو�ضع  ال�ضرائيلي  احل�ضار 

يف مرحلة "حرجة".
للبنك  اجلديد  التقرير  و�ضيعر�ص 
�ضفحة   38 يف  ال�����واق�����ع  ال�������دويل 
اخل��م��ي�����ص يف ن��ي��وي��ورك ع��ل��ى جلنة 
ال���ت���ي تتوىل  الرت�����ب�����اط اخل���ا����ض���ة 
الدوليني  امل���ان���ح���ني  دع����م  ت��ن�����ض��ي��ق 
نف�ضه  ال���ي���وم  ويف  ل��ل��ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي��ني. 
�ضيلقي كل من الرئي�ص الفل�ضطيني 
حم���م���ود ع��ب��ا���ص ورئ���ي�������ص ال������وزراء 
نتانياهو  ب��ن��ي��ام��ني  ال����ض���رائ���ي���ل���ي 
العامة للمم  ام��ام اجلمعية  كلمته 

املتحدة.
وج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر اأن الق��ت�����ض��اد يف 
غ���زة اآخ����ذ يف الن��ه��ي��ار حت���ت وط���اأة 
�ضنوات،  ع�ضر  منذ  م�ضتمر  ح�ضار 

اهلل  "حزب  حم��اك��م��ة  ب���دء 
املقبل الأ�سبوع  البحريني" 

•• املنامة-وكاالت:

ان��ت��ه��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة من 
التحقيق يف واقعة تاأ�ضي�ص جماعة 
اهلل  "حزب  ا����ض���م  حت���ت  اإره���اب���ي���ة 
البحريني"، واأحالت 169 متهما، 
للمحاكمة  حمبو�ضا،   111 منهم 

اجلنائية، ام�ص.
الإرهابية  اجلرائم  نيابة  واأ�ضندت 
اإليهم تهم تاأ�ضي�ص والن�ضمام اإىل 
تفجري،  واإح��داث  اإرهابية،  جماعة 
على  وال��ت��درب  القتل،  يف  وال�ضروع 
واملتفجرات،  الأ���ض��ل��ح��ة  ا���ض��ت��ع��م��ال 
وحيازة واإحراز و�ضناعة وا�ضتعمال 
النارية  والأ�ضلحة  املفرقعة  امل��واد 
ب��غ��ري ت��رخ��ي�����ص، ومت��وي��ل جماعة 
اإره��اب��ي��ة، ون��ق��ل وا���ض��ت��لم وت�ضليم 
اإرهابية،  جلماعة  خ�ض�ضت  اأم��وال 
واإخ������ف������اء الأ����ض���ل���ح���ة وال���ذخ���ائ���ر 
وامل����ت����ف����ج����رات، واإت����������لف اأم�������وال 

مملوكة جلهة حكومية وللغري.
الدعوى  نظر  النيابة  ح��ددت  وق��د 
اأمام  اأك��ت��وب��ر  م��ن  ال��ث��ال��ث  جلل�ضة 
املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة.

التوتر بني �سريكي االئتالف له عدة اأ�سباب:
ايطاليا: هل هو الطالق بني حركة 5 جنوم والرابطة؟

•• الفجر - ترجمة خرية ال�شيباين

برئا�ضة لويجي دي مايو،  5 جن��وم  ب��ني ح��رك��ة  ي���رام  م��ا  ���ض��يء على  ل 
ورابطة ماتيو �ضالفيني. "التوتر ال�ضديد"، عنونت �ضحيفة "كوريريي 
ديل �ضريا"، م�ضرية اإىل اأن الئتلف احلكومي الأ�ضفر والأخ�ضر، يف 
ال�ضلطة منذ اأربعة اأ�ضهر يف اإيطاليا، ميكن اأن ينفجر. لويجي دي مايو 
وماتيو �ضالفيني ل يتوا�ضلن منذ اأ�ضبوع، يف حني ق�ضى �ضالفاين اأربع 
�ضاعات طويلة، حتدث يف كل �ضيء وعن ل �ضيء، مع برل�ضكوين يف مقر 

اإقامة هذا الأخري فيل اركوري قرب ميلنو.    )التفا�ضيل �ص15( دي مايو.. غا�ضب من احلليف
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب الت�سيكي ويوؤكد على اأهمية دور الربملانات يف تطوير عالقات ال�سداقة بني ال�سعوب 
•• دبي- وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بق�ضر �ضموه يف زعبيل ظهر ام�ص 

معايل رادك فوندرا�ضك رئي�ص جمل�ص النواب الت�ضيكي والوفد املرافق.
وقد رحب �ضموه بح�ضور �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم 

املجل�ص  رئي�ضة  القبي�ضي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  ومعايل  دب��ي  حاكم  نائب 
الوطني الحتادي بال�ضيف ومتنى له �ضموه زيارة ناجحة متهد لبناء ج�ضور 
ال�ضديقة  الت�ضيك  وجمهورية  الإم���ارات  دول��ة  بني  اأو�ضع  لعلقات  جديدة 
مبا  وذلك  وال�ضياحية  والثقافية  منها  القت�ضادية  جديدة  جمالت  ت�ضمل 

يعود على �ضعبي البلدين ال�ضديقني باخلري واملنفعة امل�ضرتكة.
واأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم خلل جتاذبه اأطراف 

يف  ال��ربمل��ان��ات  دور  اأهمية  على  الت�ضيكي  ال��ن��واب  جمل�ص  ورئي�ص  احل��دي��ث 
تطوير وتعزيز علقات ال�ضداقة والتقارب بني ال�ضعوب كونها متثل �ضعوبها 

وت�ضكل همزة و�ضل وتوا�ضل بني ال�ضعب واحلكومة.
التي  ال�ضاملة  بالنه�ضة احل�ضارية  ال�ضيد فوندرا�ضك  اأ�ضاد  واإىل ذلك فقد 
بزيارة  �ضعادته  معربا عن   .. ال�ضعد  على خمتلف  الإم���ارات  دول��ة  ت�ضهدها 
دولة الإمارات للمرة الأوىل والتي و�ضفها بزيارة تاريخية بالن�ضبة لربملان 

بلده.
دبي  هيئة  رئي�ص  مكتوم  اآل  �ضعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�ضيخ  �ضمو   .. اللقاء  ح�ضر 
ال�ضيوخ  م��ن  وع���دد  الإم����ارات  ط���ريان  ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�ص  للطريان 
واأع�ضاء املجل�ص الوطني الحتادي واأ�ضحاب املعايل الوزراء وروؤ�ضاء ومديري 
اإلك�ضاندر �ضبوري�ص �ضفري جمهورية  املوؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية و�ضعادة 

الت�ضيك لدى الدولة .

مذكرة تفاهم بني كلية املدينة 
اجلامعية ودار الق�ساء بعجمان

•• عجمان -وام:

وقعت كلية املدينة اجلامعية بعجمان مذكرة تفاهم مع دار الق�ضاء 
التعاون الأكادميي واملهني يف عدة جمالت منها  يف الإم��ارة لتعزيز 
توفري فر�ص لتدريب طلبة الكلية وتوفري منح ملوظفي دار الق�ضاء 
وعائلتهم يف برامج البكالوريو�ص واملاج�ضتري. وقع املذكرة عمران 
رئي�ص  ال�ضام�ضي  ح�ضن  علي  القا�ضي  و���ض��ع��ادة  الكلية  رئي�ص  خ��ان 
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية بح�ضور الدكتور حممد عمرية 

نائب رئي�ص الكلية والدكتور عادل اأبو ه�ضيمة رئي�ص ق�ضم القانون.

حممد بن را�سد ياأمر برتقية جمموعة من �سباط و�سباط �سف واأفراد الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي 
•• دبي -وام:

اأمر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برتقية جمموعة من �ضباط 
و�ضباط �ضف واأفراد الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي تقديرا من �ضموه 
واإجنازاتهم  ال�ضف والف��راد ومثابرتهم  ال�ضباط و�ضباط  جلهود هوؤلء 
امليدانية يف جمال حماية واإنقاذ اأرواح وممتلكات اأفراد املجتمع يف الدولة 

عموما ويف اإمارة دبي خا�ضة.
والأمن  ال�ضرطة  رئي�ص  نائب  الفريق �ضاحي خلفان متيم  و�ضرح معايل 
العام يف دبي باأن مكرمة �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حاكم دبي ت�ضمل اأكر من 600 �ضابط وعن�ضر ع�ضكري ومدين 
من منت�ضبي الإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي من بينهم �ضابطان من 
وع�ضرة  رائ��د  اىل  نقيب  رتبة  من  �ضباط  وخم�ضة  عقيد  اىل  مقدم  رتبة 
�ضباط من رتبة ملزم اىل ملزم اأول و 534 عن�ضرا من �ضف ال�ضباط 

والفراد و53 موظفا مدنيا.
واأعرب معايل الفريق �ضاحي خلفان متيم عن تقديره وامتنانه وجميع 
منت�ضبي الدفاع املدين يف دبي اىل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 
اآل مكتوم على مكرماته الوطنية والإن�ضانية جتاه جميع موظفي اأجهزة 
لهم  وحتفيزا  �ضموه  من  تقديرا  الفئات  كل  من  فيها  والعاملني  الدولة 

ملزيد من العطاء والإبداع من اجل خدمة الوطن واإعلء �ضاأنه و�ضمعته .

املواطنة  مفهوم  تر�ضيخ  اىل  ودع��اه��م  ترقياتهم  للجميع  معاليه  وب��ارك 
والن��ت��م��اء وال����ولء ل��ل��وط��ن وق��ي��ادت��ه ال��ر���ض��ي��دة م��ن خ���لل ال��ع��م��ل اجلاد 
واملخل�ص وتطوير القدرات الذاتية لديهم لتظل دولتنا احلبيبة يف مقدمة 
ال�ضفوف. ومن جهته رفع �ضعادة اللواء را�ضد ثاين املطرو�ضي مدير عام 
الإدارة العامة للدفاع املدين بدبي اأ�ضمى اآيات الولء والعرفان اإىل �ضاحب 
والقيادة  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  ال�ضمو 
للدفاع  العامة  الدارة  منت�ضبي  جت��اه  ال�ضخية  مكرماتهم  على  الر�ضيدة 
الذين �ضملتهم  اللواء املطرو�ضي زم��لءه يف الدارة  دب��ي. وهناأ  امل��دين يف 
الوطن  واملثابرة من اجل رفعة  النجاح  الرتقيات متمنيا لهم مزيدا من 

الغايل وخدمة املجتمع .

حممد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات امل�سلحة الفرن�سية عالقات 
التعاون وعددا من الق�سايا الإقليمية والدولية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة ام�ص يف ق�ضر ال�ضاطئ معايل فلورن�ص 
الدولة  ت��زور  التي  الفرن�ضية  للجمهورية  امل�ضلحة  ال��ق��وات  وزي���رة  ب��اريل 

حاليا.
وب��ح��ث �ضموه وال���وزي���رة خ��لل ال��ل��ق��اء ع��لق��ات ال�����ض��داق��ة وال��ت��ع��اون بني 
امل�ضرتك يف  التعاون والتن�ضيق  البلدين و�ضبل تعزيزها وتطويرها خا�ضة 

املجالت الدفاعية والع�ضكرية.
وا�ضتعر�ص اجلانبان عددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام 

امل�ضرتك وتبادل وجهات النظر ب�ضاأنها.
البواردي وزير دولة ل�ضوؤون الدفاع  اأحمد  اللقاء معايل حممد بن  ح�ضر 
ومعايل  التنفيذية  ال�ضوؤون  جهاز  رئي�ص  امل��ب��ارك  خليفة  خلدون  ومعايل 
امل�ضلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�ص  الرميثي  ث��اين  حممد  حمد  الركن  الفريق 
و�ضعادة  ابوظبي  عهد  ويل  دي��وان  وكيل  امل��زروع��ي  مبارك  حممد  و�ضعادة 

لودوفيك بوي �ضفري اجلمهورية الفرن�ضية لدى الدولة.

الهوية واجلن�سية تدعو املخالفني لغتنام ال�سهر الأخري من مهلة  احم نف�سك بتعديل و�سعك 

انطالق فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2018 

•• ابوظبي-وام:

دعت الهيئة الحتادية للهوية واجلن�ضّية كاّفة خمالفي قانون 
دخ��ول واإق��ام��ة الأج��ان��ب املتواجدين على اأر���ص الإم���ارات اإىل 
ا�ضتغلل ال�ضهر الأخري املتبقي من املهلة التي منحتها الدولة 
و�ضعك” والتي  بتعديل  نف�ضك  “احم  مبادرة  لهم من خلل 
تنتهي يف 31 اأكتوبر املقبل واملبادرة فوراً ودون تاأخري اأو تاأجيل 
اإىل مراجعة اأحد املراكز الت�ضعة التي حددتها الهيئة لتعديل 
لهم  توفرها  التي  والفر�ص  امليزات  وال�ضتفادة من  اأو�ضاعهم 
املبادرة. وقال �ضعادة العميد �ضعيد راكان الرا�ضدي املدير العام 
ل�ضوؤون الأجانب واملنافذ بالإنابة يف الهيئة اإّن الفرتة احلالية 
ت�ضكل فر�ضة ذهبية للراغبني بال�ضتفادة من املبادرة ومغادرة 
اإجراءات  ل�ضهولة  نظراً  وذل��ك  بلدانهم  اإىل  وال��ع��ودة  ال��دول��ة 
اإجناز معاملتهم واإ�ضدار ت�ضاريح املغادرة لهم وتوفري الهيئة 
الب�ضرية واللوج�ضتية لتقدمي اخلدمات لهم من  املوارد  كافة 
ال�ضفر  تذاكر  تاأمني  و�ضهولة  توّفر احلجوزات  ناحية وكذلك 
اأي  متّكن  عرو�ضاً  الطريان  �ضركات  وتقدمي  منا�ضبة  باأ�ضعار 
باأ�ضعار  التذكرة نحو وجهته  بال�ضفر من �ضراء  �ضخ�ص راغب 

يف متناول جميع فئات املجتمع.
جاء ذلك خلل الزيارة التفقدية التي قام بها العميد الرا�ضدي 
ام�ص ملركز خدمة امل�ضتفيدين من مبادرة “احم نف�ضك بتعديل 
و�ضعك” يف اإدارة الإقامة و�ضوؤون الأجانب مبدينة العني، حيث 

والآليات  للمراجعني  اخل��دم��ات  تقدمي  اإج����راءات  على  اطلع 
املغادرة  وت�ضاريح  الأو���ض��اع  تعديل  اأذون���ات  اإ���ض��دار  يف  املتبعة 
وتفقد �ضري العمليات يف املركز والتقى العديد من املراجعني 
وا�ضتمع اإىل اآرائهم وملحظاتهم جتاه اخلدمات التي يقّدمها 

املركز.
عقب  الهيئة  �ضتطبقها  التي  القانونية  الإج����راءات  اأّن  واأّك���د 
يتخّلف عن  كّل من  وامل�ضاءلة  بامللحقة  �ضتطال  املهلة  انتهاء 
والذين  امل��ح��ددة  املهلة  خ��لل  امل��ب��ادرة  من  لل�ضتفادة  التقّدم 
القانون  يف  عليها  املن�ضو�ص  العقوبات  طائلة  حتت  �ضيكونون 
مبا يف ذلك الغرامات املقررة عن كامل مدة املخالفة ف�ضًل عن 

ال�ضجن والإبعاد عن اأر�ص الدولة.
والتقى العميد الرا�ضدي فرق العمل يف املركز حيث نقل اإليهم 
للجهود  و���ض��ك��ره  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  م��ع��ايل  حت��ي��ات 
لت�ضهيل  املبادرة  اإط��ار  يف  العاملني  كاّفة  يبذلها  التي  الكبرية 
العقبات  ك��اّف��ة  وتذليل  امل��ع��ام��لت  اإجن���از  و�ضرعة  الإج�����راءات 
اأو�ضاعهم م�ضيداً مب�ضتوى  بتعديل  الراغبني  التي قد تواجه 
اأعداد  اأية  ل�ضتقبال  العني  مركز  يف  واجلاهزية  ال�ضتعدادات 
املغادرة  ت�ضاريح  واإ�ضدار  الفئات  خمتلف  ومن  املراجعني  من 
ي�ضمن  ومب���ا  بي�ضر  ب��ل��دان��ه��م  اإىل  ب��ال��ع��ودة  منهم  ل��ل��راغ��ب��ني 

متكينهم من ا�ضتكمال اإجراءاتهم يف اأ�ضرع وقت.
وا�ضتمع العميد الرا�ضدي اإىل �ضرح حول الإجراءات املتبعة يف 
املركز واأعداد املتقّدمني لل�ضتفادة من املبادرة حيث بلغ عدد 

احلا�ضلني على تاأ�ضرية البحث عن عمل يف مركز العني منذ 
 4733 �ضبتمرب اجلاري  ال�ضاد�ص من  املبادرة وحتى  انطلق 
�ضخ�ضاً من خمتلف اجلن�ضّيات تتيح لهم هذه التاأ�ضرية الإقامة 
يف الدولة ملدة 6 اأ�ضهر دون احلاجة اإىل كفيل والتقّدم للبحث 
عن عمل عرب نظام �ضوق العمل الفرتا�ضي �ضريطة ان يقوموا 
اأو مغادرة  املّدة  اأو�ضاعهم ونقل كفالتهم خلل هذه  بت�ضوية 

الدولة بعد انق�ضائها.
واأفراد  وك��اّف��ة  واملقيمني  بالكفلء  ال��را���ض��دي  العميد  واأه���اب 
اأو  عليهم  الت�ضرت  اأو  املخالفني  م��ع  التعاطف  ع��دم  اجلمهور 
ا�ضتدرار عواطفهم واحلر�ص على ن�ضحهم  التاأثر مبحاولت 
حمذراً  اإبطاء  اأو  تلكوؤ  دون  املبادرة  من  لل�ضتفادة  واإر�ضادهم 
حتت  بذلك  يقوم  من  كل  ي�ضع  املخالف  على  الت�ضرت  اأن  من 
الزائرين  داع��ي��اً  ال��ق��ان��ون  عليها  ن�����ّص  ال��ت��ي  العقوبات  طائلة 
كفلئهم  من  والهاربني  تاأ�ضرياتهم  �ضلحّية  انتهت  الذين 
انتظار  ع��دم  اإىل  املخالفة  وق��ع��وا حت��ت طائلة  وغ��ريه��م مم��ن 
بالتقدم لل�ضتفادة  واملبادرة فوراً  املهلة  الأخ��رية من  اللحظة 
من الفر�ضة املتاحة حتى يتمكن من اإجناز كاّفة اإجراءاته يف 

الوقت املنا�ضب.
رافق العميد الرا�ضدي خلل الزيارة العميد حممد بن ودمية 
العامري مدير اإدارة الإقامة و�ضوؤون الأجانب يف العني وعدد 
يف  واملنافذ  الأج��ان��ب  ل�ضوؤون  العامة  الإدارة  �ضباط  كبار  من 

الهيئة.

•• اأبوظبي-وام: 

ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�ضيخ ح��م��دان  �ضمو  رع��اي��ة  حت��ت 
 .. الإم���ارات  �ضقاري  ن��ادي  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم 
اأبوظبي  معر�ص  م��ن   16 ال���  ال���دورة  فعاليات  ام�ص  انطلقت 
29 �ضبتمرب  ال��دويل لل�ضيد والفرو�ضية وال��ذي ي�ضتمر حتى 
اجلاري يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص حيث حتتفي دورة 
هذا العام مبئوية املغفور له ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان 

ثراه”. اهلل  “طيب 
وينظم املعر�ص نادي �ضقاري الإمارات بدعم من هيئة البيئة 
ودائرة  احلبارى  على  للحفاظ  ال��دويل  وال�ضندوق  باأبوظبي 
الثقافية  الربامج  اإدارة  وجلنة  اأبوظبي  يف  وال�ضياحة  الثقافة 
الرئي�ضي مهرجان  ال��راع��ي  وب��رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي  وال��رتاث��ي��ة يف 

�ضمو ال�ضيخ من�ضور بن زايد اآل نهيان العاملي للخيول العربية 
الأ�ضيلة.

له  املغفور  مبئوية  احتفاء  احلالية  دورت��ه  يف  املعر�ص  ويقدم 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ معر�ضا 
لل�ضور ي�ضم اأكر من 3000 �ضورة لل�ضيخ زايد بن �ضلطان 
اإىل   1976 م��ن  ال��ف��رتة  يف  التقطت  القن�ص  رح���لت  خ��لل 

اخلالدي. حممد  امل�ضور  بعد�ضة   2004
ع�ضرة  ال�ضاد�ضة  ال��دورة  اأن  للمعر�ص  املنظمة  اللجنة  واأك��دت 
العار�ضني  من  ومنوع  كبري  عدد  م�ضاركة  ت�ضهد  املعر�ص  من 
وا�ضعة  وم�������ض���ارك���ات  ال���ع���امل  دول  وخم��ت��ل��ف  الإم���������ارات  م���ن 
م��ن ���ض��رك��ات حم��ل��ي��ة واأج��ن��ب��ي��ة يف ق��ط��اع��ات رح����لت ال�ضيد 
وال�ضفاري وال�ضقارة والطيور واملنتجات واخلدمات البيطرية 
وال�����ض��ي��دلن��ي��ة وال��ف��رو���ض��ي��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى ال����رتاث الثقايف 

والفنون واحلرف اليدوية واأ�ضلحة واإك�ض�ضوارات ال�ضيد.
امل�ضوقة اخلا�ضة  امل�ضابقات  الكثري من  اإقامة  املعر�ص  وي�ضهد 
بَجمال ال�ضلوقي العربي وم�ضابقات َجمال ال�ضقور وم�ضابقات 
الت�ضوير الفوتوغرايف بالإ�ضافة اإىل عرو�ص الكلب البولي�ضية 
K9 وعرو�ص الطيور وال�ضقور ومزاد للإبل ومزاد اإلكرتوين 
الرماية  ال�ضيد مثل ميدان  ريا�ضية منها  اأن�ضطة  ف�ضل عن 
الرماية  وم��ي��دان  ال��رم��اي��ة  ري��ا���ض��ة  وج��ه��از حم��اك��اة  بال�ضهام 

بالكرات امللونة.
الدويل لل�ضيد  اأبوظبي  2018 من معر�ص  وتخ�ض�ص دورة 
والفرو�ضية العديد من الفعاليات للأطفال مثل ور�ص العمل 
الأطفال  ب��ني  البيئي  ال��وع��ي  ن�ضر  �ضاأنها  م��ن  التي  والأل��ع��اب 
والعادات  بالرتاث  للتعريف  الرامي  املعر�ص  بهدف  وربطهم 

التاريخية .

الإمارات والأمم املتحدة.. تعاون م�سرتك 
لرت�سيخ الأمن وال�ستقرار الدويل

•• اأبوظبي -وام: 

العربية  الإم����ارات  دول���ة  ر�ضخت 
املتحدة مبا تقدمه من دعم �ضخي 
مل��ن��ظ��م��ات ووك�����الت ه��ي��ئ��ة الأمم 
امل��ت��ح��دة من��وذج��ا ف��ري��دا خلدمة 
للهيئة  الإن�������ض���ان���ي���ة  الأه���������داف 
يف  الدبلوما�ضي  بالعمل  وللرقي 
ومنظماتها  وك���الت���ه���ا  خم��ت��ل��ف 

املتخ�ض�ضة.
وت����وؤك����د دول�����ة الإم���������ارات خلل 
الدورة  اجتماعات  يف  م�ضاركتها 
للأمم  العامة  للجمعية   73 ال��� 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي ب����داأت اأع��م��ال��ه��ا يف 
وت�ضتمر  اجل����اري  �ضبتمرب   18
حتى الأول من �ضهر اأكتوبر املقبل 
بالوليات  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  يف 
نهجها  الأم��ري��ك��ي��ة على  امل��ت��ح��دة 
املتحدة  الأمم  ل��ه��ي��ئ��ة  ال����داع����م 
بامل�ضوؤوليات  ل��ل��ق��ي��ام  ومت��ك��ي��ن��ه��ا 
حفظ  مقدمتها  ويف  بها  املناطة 
الدوليني  وال����ض���ت���ق���رار  الأم������ن 
وت��ع��زي��ز ل��غ��ة ال��ت�����ض��ام��ح واحل���وار 

بني جميع ال�ضعوب.
ومنذ ان�ضمامها اإىل هيئة الأمم 
دي�ضمرب  م��ن  التا�ضع  يف  املتحدة 
دول������ة  ع����م����ل����ت   ،1971 ع��������ام 
الإمارات على دعم اأن�ضطة الهيئة 
الأمم  بتعزيز ميثاق  منها  اإمياناً 
امل��ت��ح��دة وال���ق���وان���ني والأع������راف 
الهيئة  بدور  ولقناعتها  الدولية، 
الدولية  ال���ع���لق���ات  ت���ع���زي���ز  يف 

وحتقيق التنمية امل�ضتدامة.
وح��ر���ض��ت الإم�����ارات ع��ل��ى تعزيز 
ع�ضويتها يف املنظمات املتخ�ض�ضة 
كمنظمة  املتحدة  ل��لأمم  التابعة 
العمل  العاملية، ومنظمة  ال�ضحة 
ال����دول����ي����ة، وم��ن��ظ��م��ة الأغ����ذي����ة 
ومنظمة  -ال�����ف�����او،  وال������زراع������ة 
والثقافة  وال����ع����ل����وم  ال����رتب����ي����ة 
الأمم  وم���ن���ظ���م���ة  ال���ي���ون�������ض���ك���و، 

املتحدة للطفولة اليوني�ضف.
ومت��ك��ن��ت دول�����ة الإم��������ارات يف 7 
ال���ف���وز  م����ن   2017 دي�������ض���م���رب 
تابعة  جل�����ان  ث�����لث  ب��ع�����ض��وي��ة 
ملنظمة »اليون�ضكو« نظرا لدورها 
امل�ضهود يف تطوير اآليات العمل يف 
املنظمة العاملية وجلانها وجهودها 
فعال  ت��وا���ض��ل  لتحقيق  ال��رام��ي��ة 
ال��دول الأع�ضاء مبا ينعك�ص  بني 
اأطياف  كافة  على  اإيجابي  ب�ضكل 
دولة  وت��رت��ب��ط  ال��ع��امل��ي.  املجتمع 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم��������������ارات 
ب��ات��ف��اق��ي��ات ت��ع��اون م��ع اأك���ر من 
دولية من منظمات  28 منظمة 

تقوم  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة  الأمم  هيئة 
بتنفيذ نحو 80 مهمة ا�ضت�ضارية 
وفنية يف الدولة مل�ضلحة عدد من 
والدوائر  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  ال�����وزارات 

الحتادية واملحلية.
واأك��دت الإم��ارات منذ ان�ضمامها 
التزامها  امل��ت��ح��دة،  الأمم  لهيئة 
الدولية  واملعاهدات  بالتفاقيات 
وحققت  ال����دويل،  املجتمع  اأم����ام 
يف  ال�ضعد  خمتلف  على  ال��ري��ادة 
جمالت حقوق الإن�ضان والعمال 
وح���م���اي���ة حقوق  امل���������راأة  ودع�������م 
الطفل، اإىل جانب �ضدارتها عاملياً 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  جمالت  يف 
واملحتاجني  للفقراء  والإغ��اث��ي��ة 
وامل��������ع��������وزي��������ن وامل�����ت�����������ض�����رري�����ن 
وال��ن��ازح��ني وال��لج��ئ��ني، �ضحايا 
الطبيعية  وال����ك����وارث  احل�����روب 
واأعا�ضري  وزلزل  في�ضانات  من 

وبراكني.
وت�ضت�ضيف الإمارات على اأر�ضها 
الإقليمية  امل��ك��ات��ب  م��ن  ال��ع��دي��د 
مل��ن��ظ��م��ات ه��ي��ئ��ة الأمم  ال��ت��اب��ع��ة 
التن�ضيقًي  امل��ك��ت��ب  م��ث��ل  امل��ت��ح��دة 
للمراأة،  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ه��ي��ئ��ة 
املتحدة  الأمم  ب��رن��ام��ج  وم��ك��ت��ب 
املفو�ضية  وم���ك���ت���ب  الإمن�����ائ�����ي، 
ل�ضوؤون  املتحدة  ل��لأمم  ال�ضامية 
ال��لج��ئ��ني، ك��م��ا ت��ق��دم الإم����ارات 
جمانية  م���ك���ت���ب���ي���ة  م���������ض����اح����ات 
وم�ضاهمات مالية لوكالت الأمم 
املتحدة واملنظمات غري احلكومية 
للخدمات  ال��ع��امل��ي��ة  امل���دي���ن���ة  يف 
عملها  وت�ضهل  ب��دب��ي  الإن�ضانية 
امل�ضاعدات  خم���زون���ات  ���ض��ح��ن  يف 
املنطقة  يف  كارثة  لأي  الإن�ضانية 

يف غ�ضون فرتة زمنية ق�ضرية.
وعملت دولة الإمارات بنجاح مع 
الأع���وام  م��ر  امل��ت��ح��دة على  الأمم 
العون  ي����د  وق����دم����ت  امل���ا����ض���ي���ة، 
ملختلف الهيئات التابعة للمنظمة 
ففي عام 2018 قدمت الإمارات 
ويف اإطار جهودها لتخفيف وطاأة 
اليمن مبلغ  الإن�ضاين يف  الو�ضع 
1.84 مليار درهم، اأي ما يوازي 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   500
امل���ت���ح���دة  الأمم  خ���ط���ة  ل����دع����م 
اليمن  يف  الإن�ضانية  لل�ضتجابة 

للعام 2018.
ال���ع���ام مببلغ  ن��ف�����ص  وت���ربع���ت يف 
50 م��ل��ي��ون دولر  اإ���ض��ايف ق���دره 
وت�ضغيل  غ�����وث  وك����ال����ة  ل����دع����م 
اللجئني التابعة للأمم املتحدة 

الأونروا.
�ضبتمرب  يف  الإم��������ارات  واأع���ل���ن���ت 

تقدمي  على  2017 عزمها  ع��ام 
الدعم  م�ضاهمات  م��ن  حزمتني 
الأوىل  امل���ت���ح���دة،  ل�����لأمم  امل�����ايل 
دولر،  م����ل����ي����ون   15 ب���ق���ي���م���ة 
و�ضتخ�ض�ص لوكالة الأمم املتحدة 
اللجئني  وت�������ض���غ���ي���ل  لإغ�����اث�����ة 
الأدنى  ال�ضرق  يف  الفل�ضطينيني 
على  لإع����ان����ت����ه����ا  »الأون������������������روا«، 
جتاه  الأ�ضا�ضية  براجمها  تنفيذ 
اللجئني الفل�ضطينيني، والثانية 
مماثلة بقيمة 15 مليون دولر، 
هيئة  اأن�ضطة  لدعم  �ص  و�ضتخ�ضّ
مدى  على  للمراأة  املتحدة  الأمم 

ال�ضنوات الثلث املقبلة.
و�ضهد عام 2016 افتتاح القاعة 
للأمم  الرئي�ضي  املبنى  يف   17
اأطلق  وال��ت��ي  جنيف  يف  امل��ت��ح��دة 
ا�ضم قاعة »الإم���ارات« بعد  عليها 
كامل  بتمويل  �ضيانتها  متت  اأن 
الإمارات  وّقعت  كما  الدولة،  من 
هيئة  مع  اتفاقية  العام  نف�ص  يف 
لفتتاح  ل��ل��م��راأة  امل��ت��ح��دة  الأمم 
املخ�ض�ص  الهيئة،  ات�ضال  مكتب 
ل�����دول جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون ل���دول 
اأبوظبي  يف  ال���ع���رب���ي���ة،  اخل��ل��ي��ج 
وذلك انطلقاً من التزام الدولة 
اجلن�ضني،  بني  امل�ضاواة  بتحقيق 

ومتكني الن�ضاء والفتيات.
وتعهدت المارات بتقدمي ثمانية 
األف دولر دعما  مليني و324 
الأمم  منظمة  وبرامج  ل�ضناديق 

املتحدة الإمنائية لعام 2016.
ويف عام 2015 تعهدت الإمارات 
اأم��������ام جم��ل�����ص الأم��������ن ال�����دويل 
اإىل  دولر  األ����ف   500 ب��ت��ق��دمي 
هيئة الأمم املتحدة للمراأة لدعم 
�ضمن  ال��ت��ط��رف  مكافحة  ج��ه��ود 

�ضياق املراأة وال�ضلم والأمن.
وقدمت يف عام 2014 م�ضاهمة 
دولر  مليون   12 قيمتها  بلغت 
الأ�ضا�ضية  امل��ي��زان��ي��ة  يف  اأم��ريك��ي 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ربن��ام��ج 

للفرتة من 2014 - 2015.
خ�ض�ضت  اأي�ضا   2014 عام  ويف 
�ضبعة مليني دولر لدعم برامج 
منظمة الأمم املتحدة للطفولة - 
اليوني�ضف - يف جمالت التغذية 
�ضوريا  يف  ل���لأط���ف���ال  وال�����ض��ح��ة 
التمويل  ه����ذا  ت��خ�����ض��ي�����ص  ومت 
التغذية  ���ض��وء  وت��ق��ي��ي��م  لفح�ص 
املكملت  وت��وزي��ع  الأط��ف��ال  عند 
والعلجية  ال��وق��ائ��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة 
حول  ال��رع��اي��ة  مقدمي  وتثقيف 
الر�ضع  لتغذية  ال��ط��رق  اأف�����ض��ل 

و�ضغار الأطفال.
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اأخبـار الإمـارات
�سمان تطلق خدمة تتبع طلبات املوافقات الطبية امل�سبقة عرب تطبيقاتها الإلكرتونية

•• اأبوظبي-وام:

جديدة  خدمة  �ضمان   - ال�ضحي  لل�ضمان  الوطنية  ال�ضركة  اأطلقت 
املوافقات  ط��ل��ب��ات  ح��ال��ة  تتبع  اإم��ك��ان��ي��ة  م���رة  ولأول  مل�ضرتكيها  تتيح 
الطبية امل�ضبقة اخلا�ضة بهم والتي ميكن الو�ضول اإليها عرب تطبيقي 
“�ضمان” و”ثقة” على الهواتف املتحركة وذلك يف اأعقاب حتميل اآخر 

حتديث متوفر لتطبيقاتها الذكية.
وتتيح اخلدمة اجلديدة مل�ضرتكي “�ضمان” و”ثقة” اإمكانية الطلع 
وقت  يف  الذكية  تطبيقاتها  عرب  م�ضبقة  موافقة  طلب   21 اآخ��ر  على 
ت�ضتعد ال�ضركة خلله لتفعيل خا�ضية اإر�ضال الإ�ضعارات عرب تطبيقاتها 

�ضمن التحديث املزمع اإطلقه قريبا.
الوطنية  لل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ب��ي��ت��زر  م��اي��ك��ل  ال��دك��ت��ور  وق���ال 

ياأتي يف  اإط��لق هذه اخلدمة اجلديدة  اإن  - �ضمان  ال�ضحي  لل�ضمان 
م�ضرتكيهم  قبل  من  املتنامي  الطلب  ملواكبة  الرامية  جهودهم  اإط��ار 
للح�ضول على ميزة التحقق من طلبات املوافقة امل�ضبقة التي تر�ضلها 
املن�ضاآت الطبية نظري اخلدمات الطبية التي يريدون احل�ضول عليها 
ب�ضورة  متعامليها  جتربة  تعزيز  جت��اه  ال�ضركة  ال��ت��زام  ي��وؤك��د  م��ا  وه��و 
م�ضتمرة ل �ضيما اأن هذا الإجراء يوفر م�ضتوى ا�ضتثنائيا من ال�ضفافية 
اإج��راءات املوافقات يف جميع  يف املعاملت وميكن امل�ضرتكني من تتبع 
م��راح��ل��ه��ا وال��ت��ع��رف ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل���راح���ل ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ذا ال��ن��وع من 

املعاملت.
خ�ض�ضتها  التي  لل�ضتثمارات  نتيجة  تاأتي  اخلدمة  ه��ذه  اأن  واأ���ض��اف 
تعزيز  يف  تركزت  والتي  التحتية  التقنية  بنيتها  لتطوير  “�ضمان” 
احللول الذكية واملبتكرة التي ت�ضع امل�ضرتك حمورا رئي�ضيا خلططها 

وعملياتها واإذا ما اأخذنا بعني العتبار اخل�ضائ�ص احلالية يف التطبيق 
الطبية  املن�ضاآت  قدمتها  التي  املالية  املطالبات  من  التحقق  كاإمكانية 
نظري خدماتها للم�ضرتكني فاإن هذا التحديث يعترب خري دليل على 
بني  واملالية  الإداري���ة  اجل��وان��ب  ح��ول  اأو���ض��ح  �ضورة  بتوفري  التزامهم 

امل�ضرتكني و”�ضمان” من جهة واملن�ضاآت ال�ضحية من جهة اأخرى.
ويتمكن امل�ضرتكون من خلل اخلدمة اجلديدة من الطلع على فرتة 
يوما   30 غالبا يف غ�ضون  تنتهي  والتي  ال�ضادرة  املوافقات  �ضلحية 

من تاريخ اإ�ضدارها.
اأ�ضباب  بتعليل  املرفو�ضة  الطلبات  اإرف��اق جميع  �ضيتم  اأخرى  من جهة 
وكما هو  املعنية..  الطبية  “�ضمان” للمن�ضاأة  اأو�ضحتها  التي  الرف�ص 
احلال بالن�ضبة ملزايا التطبيق الأخ��رى ميكن لأولياء الأم��ور الطلع 

على الطلبات واملعاملت اخلا�ضة باأطفالهم ممن هم دون 18 عاما.

ويف اإطار التحديثات اخلا�ضة بتطبيق “�ضمان” يتمكن امل�ضرتكون من 
طلبات  تقدمي  �ضرعة  ي�ضمن  ما  امل�ضرفية  ح�ضاباتهم  تفا�ضيل  حفظ 

التعوي�ص يف امل�ضتقبل.
التي  التعوي�ص  طلبات  تقدمي  يتيح  التطبيق  “�ضمان” اأن  واأو�ضحت 
األ��ف دره��م وذل��ك عرب توفري الوثائق اللزمة   15 ل تتجاوز قيمتها 
مثل التقارير الطبية والفواتري بكل �ضهولة با�ضتخدام كامريا الهاتف 

الذكي.
اأخ��رى وبوترية  “�ضمان” نيتها طرح حتديثات  اأك��دت  اآخ��ر  من جانب 
اأ�ضرع لتطبيقاتها الإلكرتونية اخلا�ضة مب�ضرتكي “�ضمان” و”ثقة” 
اأقرب وقت  بهدف �ضمان ح�ضولهم على ميزات وحت�ضينات جديدة يف 
اآبل  م��ت��ج��ري  ع��رب  التطبيقني  حتميل  للم�ضرتكني  ومي��ك��ن  مم��ك��ن. 

وجوجل بلي.

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما باإن�ساء جلنة التظلمات املركزية الع�سكرية بدبي وقرارًا بت�سكيلها
•• دبي -وام:

اأ�ضدر �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء رعاه اهلل ب�ضفته حاكماً لإمارة دبي املر�ضوم رقم 27 
واعتماد  بدبي  الع�ضكرّية  املركزّية  التظلُّمات  جلنة  باإن�ضاء   2018 ل�ضنة 
بت�ضكيل   2018 ل�ضنة   20 رق��م  ال��ق��رار  �ضموه  اأ���ض��در  كما  عملها  ن��ظ��ام 
اأحمد  من:  كل  وع�ضوية  ال�ضري��ف  عبداهلل  �ضع��د  حمم���د  برئا�ضة  اللجنة 
اأحمد حمم���د يو�ضف  للرئي�ص والأع�ضاء:  �ضعيد بن م�ضحار املهريي نائباً 
العامة  القيادة  م��ن:  كل  عن  واح��د  ممثل  بواقع  اأع�ضاء  وثلثة  ال�ض��حي 
ل�ضرطة دبي والإدارة العامة للإقامة و�ضوؤون الأجانب بدبي والإدارة العامة 
على   2018 ل�ضنة   27 املر�ضوم رقم  اأحكام  للدفاع املدين بدبي. وت�ضري 
اأنها  املر�ضوم  عّرفها  التي  ال��دائ��رة  يف  العاملني  املحليني  املُنت�ضبني  جميع 
املوارد  اإدارة  ق��ان��ون  لأح��ك��ام  تخ�ضع  نظامّية  مدنّية  اأو  ع�ضكرّية  جهة  اأي 
الب�ضرية للع�ضكريني املحليني العاملني يف اإمارة دبي رقم 6 ل�ضنة 2012 
العاملني يف جهاز  املُنت�ِضبني  املُقّدمة من  التظلُّمات  نظر  ويتم  وتعديلته 
ة يتم ت�ضكيلها مبوجب قرار ي�ضُدر  اأمن الدولة بدبي من قبل جلنة خا�ضّ
ة على  يف هذا ال�ضاأن عن �ضاحب ال�ضمو حاكم دبي.. وُتطبِّق اللجنة اخلا�ضّ
د اللجنة اجلهة  التظلُّمات املنظورة اأمامها اأحكام هذا املر�ضوم على اأن حُتدِّ

ة بتقدمي الّدعم الإداري لها. املُخت�ضّ
ومع كونها جلنة دائمة م�ضتقلة ُتلحق »جلنة التظلُّمات املركزّية الع�ضكرّية 
رطة والأمن العام يف الإمارة املُعنّي مبوجب املر�ضوم  بدبي« بنائب رئي�ص ال�ضُّ
رقم 29 ل�ضنة 2013 وتخ�ضع لإ�ضرافه وتتاألف من رئي�ص ونائب للرئي�ص 
القانونّية  املجالت  والخت�ضا�ص يف  اخل��ربة  ذوي  الأع�ضاء من  وع��دد من 
واملوارد الب�ضرّية ل يزيد عددهم على �ضبعة اأع�ضاء ي�ضُدر بتعيينهم وحتديد 

�ضه. رطة والأمن العام يف دبي اأو من ُيفوِّ ُمكافاآتهم قرار من رئي�ص ال�ضُّ
الُفر�ضة  اإت��اح��ة  اإىل  ب��دب��ي  الع�ضكرّية  امل��رك��زّي��ة  التظلُّمات  جلنة  وت��ه��دف 
جلنة  م��ن  ال�����ض��ادرة  النهائّية  الإدارّي�����ة  ال���ق���رارات  م��ن  التظلُّم  للُمنت�ِضب 
و�ضائر  واأو�ضاعهم  القانونّية  مراكزهم  يف  ��رة  املُ��وؤثِّ وال�ضكاوى  التظلُّمات 
العدالة وال�ّضعادة الوظيفّية وا�ضتقرار  �ضوؤونهم الوظيفّية و�ضمان حتقيق 
الأو�ضاع الوظيفّية للُمنت�ِضبني وكذلك �ضمان تطبيق اأحكام القانون رقم 6 
ل�ضنة 2012 ب�ضاأن اإدارة املوارد الب�ضرية للع�ضكريني املحليني العاملني يف 
اإمارة دبي وتعديلته والت�ضريعات ال�ضادرة مبوجبه ب�ضكل �ضليم، واللتزام 

بحدوده املر�ضومة.
مة اإليها  وبح�ضب املر�ضوم تخت�ص اللجنة بالّنظر والبت يف التظلُّمات املُقدَّ
هذا  يف  عليها  املن�ضو�ص  واملُ��دد  والإج����راءات  للقواعد  وفقاً  املُنت�ِضبني  من 
الدائرة  امتناع  ح��ال  يف  املُنت�ِضبني  من  املُقّدمة  التظلُّمات  وقبول  املر�ضوم 
على  ال�ضارية  الت�ضريعات  اأو  القانون  اأوج��ب  ق��رار  اأو  اإج��راء  اأي  اتخاذ  عن 
املُتظلِّم  اإث��ب��ات  �ضريطة  التظلمات  ه��ذه  يف  والبت  والّنظر  ات��خ��اذه  ال��دائ��رة 
املُتعلِّقة  امل�ضائل  يف  وال��ب��ت  بالّنظر  اللجنة  تخت�ص  كما  ال��دائ��رة.  امتناع 
اأو  دب��ي  العام يف  والأم��ن  ال�ضرطة  رئي�ص  اإليها من  حُت��ال  التي  بالتظلُّمات 

الرتقيات  اأو  العمل  ب�ضاعات  املُتعلِّقة  التظلُّمات  يف  اللجنة  تنُظر  ول  نائبه 
اجلوازّية اأو املنا�ضب الوظيفّية اأو مقدار الراتب اأو البدلت واملُكافاآت كما ل 
تخت�ص باأي تظلُّم يكون مو�ضوعه منظوراً اأمام الق�ضاء اأو �ضدر ب�ضاأنه ُحكم 
ق�ضائي بات وتتوىل الأمانة العامة للجنة دبي للموارد الب�ضرية الع�ضكرية 
القرارات  تنفيذ  وُمتابعة  واأع�ضاِئها  للجنة  والفّني  الإداري  الّدعم  تقدمي 
ل املر�ضوم اخت�ضا�ضات رئي�ص اللجنة وواجبات  ال�ضادرة عن اللجنة. كما ف�ضَّ
اأع�ضائها. ون�ّص املر�ضوم على اأن يكون ميعاد التظلُّم خلل ع�ضرة اأيام عمل 
تبداأ من تاريخ تبليغ املُتظلِّم خّطياً بقرار جلنة التظلُّمات وال�ضكاوى اأو بعد 
ي �ضتني يوماً من تاريخ تقدمي التظلُّم اإليها دون البت فيه ول يجوز  ُم�ضِ
للجنة قبول التظلُّم اإذا مت تقدميه بعد انق�ضاء ميعاد التظلُّم املُ�ضار اإليه اإل 

بعذر جّدي تقبله اللجنة.
وُي�ضرتط يف التظلُّم الذي ُيقّدم اإىل اللجنة اأن ي�ضتند اإىل �ضبب اأو اأكر من 
الأ�ضباب التالية: عدم الخت�ضا�ص اأو خُمالفة القرار املُتظلَّم منه للت�ضريعات 
ال�ضارية يف الإمارة اأو اخلطاأ يف تاأويلها اأو تطبيقها اأو عدم ُمراعاة الإجراءات 
اجلوهرية التي تتطلبها الت�ضريعات ال�ضارية عند اإ�ضدار القرار املُتظلَّم منه 
لطة اأو انحراف عن  اأو انطواء القرار املُتظلَّم منه على اإ�ضاءة ل�ضتعمال ال�ضُّ

حتقيق ُمقت�ضيات امل�ضلحة العامة، اأو عدم م�ضروعّية اأ�ضباب القرار.
الأمانة  تقوم  اللجنة حيث  اإىل  والإح��ال��ة  التبليغ  اإج���راءات  املر�ضوم  وح��ّدد 
املُتظّلم  ال��دائ��رة  باإخطار  الع�ضكرية  الب�ضرية  للموارد  دب��ي  للجنة  العاّمة 
�ضّدها بُن�ضخة من التظلُّم واملُ�ضتندات والأوراق املُقّدمة من املُتظلِّم خلل 
خم�ضة اأيام عمل من تاريخ تقدمي التظلُّم اإىل اللجنة وتلتزم الدائرة املُتظّلم 
اأي��ام عمل من تاريخ  اإليها خلل ع�ضرة  املُوّجه  بالرد على الإخطار  �ضّدها 
تبلُِّغها بالإخطار، وتكون هذه املُهلة قابلة للتجديد ملُّدة مُماِثلة بقرار من 
رئي�ص اللجنة ويف حال تخلُّف الدائرة املُتظّلم �ضّدها عن الرد خلل املُهلة 
املن�ضو�ص  للإجراءات  وفقاً  التظلُّم  نظر  للجنة  يجوز  فاإّنه  لها،  املمنوحة 

عليها يف هذا املر�ضوم.
باإحالة  الع�ضكرية  الب�ضرية  للموارد  دبي  للجنة  العاّمة  الأمانة  تقوم  كما 
املُتظّلم  الدائرة  الإ���ض��ارة لعدم وج��ود رد من  اأو  ال��وارد عليه  التظلُّم وال��رد 
ر اإحالة التظلُّم اإىل اللجنة للنظر فيه  �ضّدها اإىل رئي�ص اللجنة، الذي ُيقرِّ

بجل�ضة ُيحّدد موعدها.
واإذا راأت اللجنة �ضرورة ح�ضور اأحد طريف التظلُّم اأمامها فاإّنه يجب اأن يتم 
الأقل  على  عمل  يومي  قبل  التظلُّم  لنظر  املُحّددة  اجلل�ضة  مبوعد  تبليُغه 
من تاريخ انعقادها ويجوز بقرار من رئي�ص اللجنة قبول الرد الكتابي من 

الطرف املُ�ضتدعى للجل�ضة متى كان له عذر جّدي يحول دون ح�ضوره.
طريق  عن  اإم��ا  املر�ضوم  ه��ذا  يف  اإليها  املُ�ضار  والإخ��ط��ارات  التبليغات  وتتم 
الت�ضليم باليد ُمقاِبل التوقيع بال�ضتلم اأو بخطاب ُم�ضّجل م�ضحوب بعلم 
الو�ضول اأو عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو الفاك�ص اأو باأي و�ضيلة اأخرى 

من و�ضائل الت�ضال التي تعتمدها اللجنة.
للمر�ضوم يكون للجنة التظلُّمات املركزّية الع�ضكرّية بدبي يف �ضبيل  ووفقاً 
وهي:  �ضلحيات  عدة  املر�ضوم  هذا  لأحكام  وفقاً  التظلُّم  يف  والبت  النظر 

وقبول  منُهما  لُكلٍّ  املُ��وؤّي��دة  املُ�ضتندات  ودرا���ض��ة  التظلُّم،  ط��ريف  اإف��ادة  �ضماع 
الأدّلة املُقّدمة اإليها ووزنها وتقدير مدى �ضلتها مبو�ضوع التظلُّم واإجراء 
املُعاينة اأو التحقيقات التكميلّية وطلب تزويدها بالوثائق اللزمة والطلع 
الغاية  اأي �ضخ�ص تنتدُبه لهذه  اأو بوا�ضطة  عليها وفح�ضها، �ضواًء بنف�ضها 
وكذلك ا�ضتدعاء اأي من ُموّظفي اأو ُمنت�ضبي الدائرة املُتظّلم �ضّدها حل�ضور 

جل�ضاتها.
كما يكون للجنة دعوة من تراه ُمنا�ضباً ل�ضماع اأقواله من ال�ضهود �ضواًء من 
تلقاء نف�ضها اأو بناًء على طلب اأي من طريف التظلُّم وللجنة كذلك اأن متنع 
توجيه اأي اأ�ضئلة اإىل ال�ضاهد اإذا كانت ل تتعلق مبو�ضوع التظلُّم وال�ضتعانة 
ني دون اأن يكون لُهم �ضوت معدود  مبن تراه ُمنا�ِضباً من اخُلرباء واملُخت�ضّ

يف ُمداولتها.
ويجوز للجنة بقرار من رئي�ضها اإحالة ُجزء من التحقيقات للجهات املعنّية 
اأو  ا�ضتبعاد  لها  ها ول يجوز  اأداء مهامِّ اللجنة يف  ملُعاونة  وذل��ك  الإم��ارة  يف 
مه اأي من طريف التظلُّم قد يكون له تاأثري  اإغفال اأي دليل اأو ُم�ضتند ُيقدِّ
يف قرار اللجنة دون اإبداء �ضبب لذلك، وُيحظر قبول اأي دليل غري م�ضروع 
باحلقوق  م��ا���ض��اً  ي��ك��ون  اأن  اأو  ال��ع��اّم��ة  الآداب  اأو  ال��ع��ام  للنِّظام  خُم��اِل��ف  اأو 

واحُلّريات.
اأو  بالإجماع  قراراتها  بدبي  الع�ضكرّية  املركزّية  التظلُّمات  جلنة  وُت�ضِدر 
باأغلبّية اأ�ضوات اأع�ضائها احلا�ضرين، وعند ت�ضاوي الأ�ضوات ُيرّجح اجلانب 
اللجنة  ال�ضادرة عن  القرارات  تكون  اأن  ويجب  اجلل�ضة،  رئي�ص  منه  ال��ذي 
ُم�ضّببة وُت�ضِدر اللجنة قرارها النهائي يف التظلُّم خلل ُمّدة ل تزيد على 
�ضتني يوماً من تاريخ اإحالته اإليها ويجوز لرئي�ص اللجنة يف الأحوال التي 
ت�ضتدعي ذلك متديد هذه املُّدة ملُدد مُماِثلة على األ تزيد يف جمموعها على 

�ضتة اأ�ضهر.
اعرتا�ضه  ل  ُي�ضجِّ اأن  الأغلبّية  ل��ق��رار  املُ��خ��اِل��ف  اللجنة  لع�ضو  يجوز  كما 
خّطياً على منت القرار ول يكون لع�ضو اللجنة �ضوتاً يف قراراتها ولي�ص له 
املُ�ضاركة يف ُمداولتها وُمناق�ضاتها متى كان مُمثًِّل عن الدائرة التي ينتمي 
اإليها املُتظلِّم اأو ترِبُطه به �ضلة قرابة حتى الدرجة الرابعة اأو �ضبق له اإبداء 

الراأي يف مو�ضوع التظّلم.
وُت�ضِدر اللجنة قراراتها يف امل�ضائل الإجرائّية كتابًة ويجب اأن ت�ضتمل هذه 
من  ال��ق��رار  على  التوقيع  ويتم  عليها  ُبنيت  التي  الأ���ض��ب��اب  على  ال��ق��رارات 
رئي�ص اجلل�ضة واأع�ضائها احلا�ضرين وعلى اللجنة من تلقاء نف�ضها اأو بناًء 
على طلب اأي من طريف التظلُّم ت�ضحيح ما قد يقع يف قرارها من اأخطاء 
مادية ويف حال وقوع اأي غمو�ص يف قرارات اللجنة فاإّنه يحق لأي من طريف 
اأن يطُلب من اللجنة تو�ضيح هذا الغمو�ص ويكون للجنة يف هذه  التظلُّم 
احلالة اإ�ضدار القرار املُنا�ِضب يف هذا ال�ضاأن وعلى الأمانة العامة للجنة دبي 
للموارد الب�ضرية الع�ضكرية تبليغ اأطراف التظلُّم بالقرار النهائي ال�ضادر 

دوره. عن اللجنة يف التظلُّم خلل خم�ضة اأيام عمل من تاريخ �ضُ
ون�ّص املر�ضوم على اأن تكون كاّفة القرارات ال�ضادرة عن اللجنة التظلُّمات 
يف  اأو  ال�ضكل  يف  ���ض��واًء  اإليها  ُي��رف��ع  تظلُّم  اأي  يف  بدبي  الع�ضكرّية  امل��رك��زّي��ة 

املو�ضوع قطعّية ل تقبل اأي اعرتا�ص اأو ُمراجعة باأي طريٍق من ُطُرق الّطعن 
الإدارّية وتكون ُملِزمة للُمتظلِّم والدائرة املُتظّلم �ضّدها دون الإخلل بحق 

املُتظلِّم يف اللجوء اإىل الق�ضاء للّطعن يف قرار الدائرة املُتظّلم منه.
واإذا ت�ضّمن قرار اللجنة اإلزام الدائرة املُتظّلم �ضدها ب�ضحب القرار املُتظّلم 
فات القانونّية والإدارّي��ة التي مّتت  منه فُتعترب جميع الإج��راءات والت�ضرُّ
دور القرار املُتظّلم منه اأما اإذا  مبوجب القرار املُتظّلم منه ُملغاة من تاريخ �ضُ
ت�ضّمن القرار اإلزام الدائرة املُتظّلم �ضدها باإلغاء القرار املُتظّلم منه ُجزئّياً 
فات القانونّية والإدارّية التي مّتت  اأو ُكّلياً، فُتعترب جميع الإجراءات والت�ضرُّ

دور قرار اللجنة. مبوجب القرار املُتظّلم منه، ُملغاة من تاريخ �ضُ
وعلى الدائرة املتظلَّم �ضدها تنفيذ القرار ال�ضادر عن اللجنة خلل ع�ضرة 
املُّتخذة من  ب��الإج��راءات  اللجنة  واإخ��ط��ار  به  تبليغها  تاريخ  اأي��ام عمل من 
قبلها يف هذا ال�ضاأن وتزويدها باملُ�ضتندات التي تطُلبها والتي ُتثِبت تنفيذها 

لقرار اللجنة.
املُتظلَّم  القرار  تنفيذ  وقف  اللجنة  رئي�ص  من  يطلب  اأن  للُمتظلِّم  ويجوز 
عدة  الطلب  ه��ذا  لقبول  وُي�ضرتط  التظلُّم،  يف  البت  حني  اإىل  ُموؤّقتاً  منه 
ُمقرِتناً  منه  املُتظّلم  ال��ق��رار  تنفيذ  وق��ف  طلب  يكون  اأن  ه��ي:  ا�ضرتاطات 
بطلب �ضحبه اأو اإلغائه واأل يكون القرار املطلوب وقف تنفيُذه قد مت تنفيُذه 
فعًل واأن يكون الطلب مبِنّياً على اأ�ضباب ِجّدّية وواقعّية واأن يكون من �ضاأن 

تنفيذ القرار املُتظّلم منه ترتيب اآثار يتعّذر تداُركها.
وقف  طلب  يف  يبت  اأن  بدبي  الع�ضكرّية  املركزّية  التظلُّمات  جلنة  ولرئي�ص 
التنفيذ خلل ثلثة اأيام عمل من تاريخ تقدميه اإليه، ويف حال عدم البت 
يف الطلب خلل هذه املُّدة فُيعترب الطلب مرفو�ضاً ويف حال قبول الطلب 
فعلى الأمانة العاّمة للجنة دبي للموارد الب�ضرية الع�ضكرية اإخطار الدائرة 

بوقف تنفيذ القرار املُتظّلم منه ُموؤّقتاً حلني البت يف التظلم.
وجميع  اأع�ضائها  وجميع  ونائبه  اللجنة  رئي�ص  يلتزم  للمر�ضوم  ووف��ق��اً 
ني  العاملني يف الأمانة العاّمة ومن ت�ضتعني بهم اللجنة من اخُلرباء واملُخت�ضّ
باحلفاظ على �ضرية ُكل ما يتعّلق بالوقائع والوثائق واملُ�ضتندات والقرارات 
مُمار�ضِتهم  اأث��ن��اء  علمهم  اإىل  ت�ضل  التي  واملعلومات  عليها  يّطلعون  التي 
هم وي�ضتمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علقتهم باللجنة ويلتزم ُكل  ملهامِّ
اأو اأي بّينة تتعّلق بالتظلُّم مّما ل يجوز للغري  اأو اأوراقاً  من ميلك ُم�ضتنداً 
تراه  ملا  وفقاً  معه  التعاُمل  اأو  لأر�ضفته  اللجنة  اإىل  اإعادته  عليه،  الط��لع 

ُمنا�ِضباً يف هذا ال�ضاأن.
وعلى الأمانة العاّمة اأر�ضفة الأوراق واملُ�ضتندات اأو اأي من ُمتعلِّقات التظلُّم 
وج��ه حق على  ب��دون  اإليها  الو�ضول  الغري من  �ضة متنع  اأم��اك��ن خُم�ضّ يف 
والأوراق  املُ�ضتندات  اإت��لف  �ضاأن  يف  داخلياً  نظاماً  اللجنة  رئي�ص  ُي�ضِدر  اأن 

وُمتعّلقات التظلُّم.
رطة والأمن العام يف دبي اأو من ُيفّو�ضه القرارات اللزمة  وُي�ضدر رئي�ص ال�ضُّ
لتنفيذ اأحكام هذا املر�ضوم وُيلغى اأي ن�ص يف اأي ت�ضريع اآخر اإىل املدى الذي 
يتعار�ص فيه واأحكامه وُيعمل بهذا املر�ضوم وبقرار ت�ضكيل اللجنة من تاريخ 

دورهما، ويتم ن�ضرهما يف اجلريدة الر�ضمّية. �ضُ

نهيان بن زايد يزور معر�س اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية 2018

عبد اهلل بن زايد يلتقي م�سوؤولني 
اأمميني يف نيويورك

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من كبار امل�سوؤولني الأمريكيني يف نيويورك
•• نيويورك -وام:

التقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأعمال  يف  امل�ضاركني  الأمريكيني،  امل�ضوؤولني  كبار  من  ع��دد  مع  نيويورك  يف 

الدورة ال�73 للجمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك.
وزارة  وكيل  هيل  ديفيد  ال�ضيد  من  كل  مع  لقاء  �ضموه،  ل��ق��اءات  �ضملت  وق��د 
اخلارجية الأمريكية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية وال�ضيد ديفيد �ضاترفيلد نائب م�ضاعد 
وزير اخلارجية ل�ضوؤون ال�ضرق الأدنى وال�ضيد براين هوك املبعوث الأمريكي 
بروانباك،  �ضام  وال�ضيد  مريكلي  جيف  الأمريكي  وال�ضناتور  لإي��ران  اخلا�ص 
�ضفري �ضوؤون احلريات الدينية الدولية. وقد تناولت جممل هذه اللقاءات بحث 
العلقات الثنائية و�ضبل تطوير وتن�ضيق املواقف يف خمتلف املجالت، وخا�ضة 
املت�ضلة منها بالأمن الإقليمي يف اإطار امل�ضالح ال�ضرتاتيجية امل�ضرتكة التي 
التطورات  اآخر  ال�ضيا�ضية حول  النظر  تبادل وجهات  البلدين. كما مت  جتمع 
وامل�ضتجدات على ال�ضاحتني الإقليمية والدولية مبا يف ذلك ا�ضتعرا�ص اجلهود 
واملبادرات املطروحة لحتواء الأزمات التي ت�ضهدها املنطقة. ح�ضر اللقاءات 

معايل يو�ضف مانع العتيبة �ضفري الدولة لدى الوليات املتحدة الأمريكية.

•• نيويورك -وام:

وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  �ضمو  التقى 
من�ضق  مع  نيويورك  يف  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية 
الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  ال�ضلم  لعملية  املتحدة  الأمم 

ال�ضيد نيكولي ملدينوف.
وقد جرى خلل الجتماع، بحث م�ضتجدات الأو�ضاع 
ب�ضكل  الفل�ضطينية  والأرا�ضي  ب�ضكل عام،  املنطقة  يف 
املتحدة  الأمم  وك��الت  تبذلها  التي  وامل�ضاعي  خا�ص 
للتخفيف من الأزمات الإن�ضانية التي مير بها ال�ضعب 

الفل�ضطيني.
واأكد �ضموه على موقف دولة الإمارات الداعم للجهود 
ال�ضيا�ضية والإن�ضانية التي تبذلها الأمم املتحدة من 
اأجل اإعادة تن�ضيط عملية ال�ضلم يف ال�ضرق الأو�ضط.

اإطلع  على  م��لدي��ن��وف  ال�ضيد  ح��ر���ص  جانبه  وم��ن 
�ضموه على اجلهود التي يبذلها لإعادة حتريك عملية 
وقيادتها  الإم���ارات  لدولة  �ضكره  عن  معربا  ال�ضلم 

اإعادة  يف  ت�ضهم  وم�ضاع  جهود  من  تبذله  ملا  احلكيمة 
ال�ضتقرار للمنطقة.

على �ضعيد اآخر، التقى �ضمو ال�ضيخ عبداهلل بن زايد 
الأمم  م��ب��ع��وث  ك��وب��ي�����ص،  ج���ان  ال�ضيد  م��ع  ن��ه��ي��ان  اآل 
حيث  ال�����عراق  يف  لل�����دعم  بعثتها  ورئي�����ص  املتحدة 
الأمم  ت�بذلها  التي  اجله�������ود  اجلان�����بان  ا�ضتعر�ص 
يف  ال��ع��راق،  عموم  ال�ضتقرار يف  اإع���ادة  لدعم  املتحدة 
اأرا�ضيه و�ضلمته  اإطار احلفاظ على �ضيادته ووحدة 

القليمية.
واعرب ال�ضيد كوبي�ص خلل اللقاء عن �ضكره وتثمينه 
ال�ضيا�ضي والإمنائي والإن�ضاين ال�ضخي الذي  للدعم 
قدمته دولة الإمارات وقيادتها احلكيمة لدعم جهود 
اإعادة ال�ضتقرار والنماء للعراق و�ضعبة، مبا ي�ضهم يف 
وحميطه  املنطقة  يف  الطبيعي  دوره  ممار�ضة  ع��ودة 

العربي.
املندوبة  ن�ضيبة  زك���ي  لن���ا  ���ض��ع��ادة  ال��ل��ق��اءي��ن  ح�����ض��ر 

الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم املتحدة.

•• اأبوظبي -وام:

ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص جمل�ص  اآل  زار ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د 
اخلريية  للأعمال  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  موؤ�ض�ضة  اأمناء 
والإن�ضانية رئي�ص جمل�ص اأبوظبي الريا�ضي فعاليات الدورة ال� 
16 من معر�ص اأبوظبي الدويل لل�ضيد والفرو�ضية 2018 

الذي انطلق ام�ص يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
وتفقد �ضموه خلل الزيارة عددا من الأجنحة الوطنية امل�ضاركة 
يف املعر�ص ومنها جناح “اإنرتنا�ضيونال غولدن غروب” الذي 
جال  كما  وامل�ضد�ضات  والقن�ص  ال�ضيد  بنادق  جمموعة  ي�ضم 
�ضموه يف اأجنحة عدد من ال�ضركات العاملية والهيئات الثقافية 
مبديا اإعجابه مب�ضتوى التنظيم وعدد امل�ضاركني ومبحتويات 

الأجنحة. ويعد املعر�ص الدويل لل�ضيد والفرو�ضية “ اأبوظبي 
2018 “ الأبرز والأ�ضهر يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط املتخ�ض�ص 
يف ال�ضيد والفرو�ضية والريا�ضات البحرية ورحلت ال�ضفاري 
الأوىل  انطلقته  منذ  ل��ل��زوار  يتيح  حيث  والتحف  وال��ف��ن��ون 
وال�ضيد  التخييم  معدات  اأح��دث  اقتناء  فر�ضة   2002 ع��ام 

والفرو�ضية والريا�ضات اخلارجية والبحرية .
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اأخبـار الإمـارات
»الهالل« يوا�سل اإغاثة اأهايل احلديدة بالغذاء والدواء

•• احلديدة-وام:

وا�ضلت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي تقدمي م�ضاعداتها الإغاثية 
اليمنية يف حمافظة احلديدة يف اطار جهودها  والإن�ضانية للأ�ضر 

لتطبيع احلياة يف املحافظة ومديرياتها.
ويف هذا الطار ا�ضتفاد اأكر من 27 األف مواطن ميني باحلديدة 
من هذه امل�ضاعدات معظمهم من الطفال والن�ضاء حيث مت توزيع 
التحيتا والدريهمي  الأ�ضر يف مديريتي  على  �ضلة غذائية   3900
الأ�ضر  ح��الت  لتفقد  الهيئة  جهود  تتوا�ضل  فيما  التابعة  والقرى 
اليمنية ال�ضحية يف املناطق النائية باملديريتني وتقدمي اخلدمات 

العلجية عرب العيادة الطبية املتنقلة.
الإماراتي  امل��ي��داين  امل�ضت�ضفى  اإىل  احل���الت  بع�ص  حتويل  مت  كما 

ل�ضتكمال تلقي العلج.
املديريات  الإماراتي عمليات حترير  الأحمر  الهلل  وتواكب هيئة 
الإن�ضانية  امل�ضاعدات  املزيد من  بتقدمي  الغربي  ال�ضاحل  واملدن يف 
التي  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����ض��روع��ات  وت��ن��ف��ي��ذ  اليمنية  ل��لأ���ض��ر  وال��غ��ذائ��ي��ة 

ت�ضتهدف حت�ضني اخلدمات املقدمة لهم.
وعرب امل�ضتفيدون من هذه امل�ضاعدات عن �ضكرهم لدولة الإمارات 
عبء  تخفيف  يف  �ضاهم  مم��ا  تقدمه  ال���ذي  امل��ت��وا���ض��ل  ال��دع��م  على 

الأو�ضاع الإن�ضانية ال�ضعبة التي يعي�ضونها.

الإمارات للتنمية الجتماعية تختتم  دورة طاقات ال�سعادة
•• را�ص اخليمة  .. الفجر

ال�ضعادة”  طاقات   “ دورة  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  اختتمت 
يف  معتمد  م���درب  القر�ضي  ا�ضية  املهند�ضة  نفذتها  �ضخ�ص   41 بح�ضور 
القيادة الرتبوية والإبداع واجلودة، تهدف املحا�ضرة اإىل اطلع امل�ضاركني 
الطاقة اليجابية، لإعطاء  وال�ضعادة، وتعزيز  ال�ضتقرار  �ضبل حتقيق  على 
امل�ضاركون قوة اإ�ضرار على حتقيق اأهدافهم مهما كان اأمامهم من معوقات.

والتطبيقي  العملي  ال��ت��دري��ب  ب��ني  التنوع  على  القر�ضي  اأ���ض��ل��وب  يتمحور 
للكيفية التعامل مع الطاقات الداخلية للإن�ضان، وحث هذه الطاقات على 
الأم��ام ب�ضورة م�ضرقة وب�ضعادة، وهذا ما حتر�ص علية جمعية  اإىل  امل�ضي 
الإمارات الإ�ضهام يف اإعداد رواد العمل الجتماعي وتطوير القيادات لتعزيز 

م�ضرية التنمية الجتماعية.
ال�ضعادة  يف  متخ�ض�ضة  تدريبية  ب���دورة  التحاقها  اأن  ال�ضحي  منى  ت��وؤك��د 
على  التدريبات  و  التطبيقات  مبمار�ضة  وب��داأت  الأف��ق،  لها  فتح  والطاقات 
نف�ضها ونقلها للآخرين حولها، فاجلميل يف التطبيقات العملية يف الدورة 
هو قدرة الفرد على اأن يعك�ص ما تعلمه من ممار�ضات وتفكري ملن يعي�ضون 

معه اأو يتعامل معهم با�ضتمرار.
التدريبات،   مع  وتفاعلهم  اجلمهور  اإقبال  م�ضتوى  على  القر�ضي  واأ���ض��ادت 

مثمنة احلر�ص الكبري جلمعية الإمارات لإجناح هذه الدورة. 
ويف اخلتام قام �ضعادة خلف �ضامل بن عنرب نائب رئي�ص ومدير عام جمعية 
تذكاريا  درع��ا  لها  وق��دم  القر�ضي  بتكرمي  الجتماعية  للتنمية  الإم����ارات 

جلهودها املبذولة يف الدورة وانعكا�ص ذلك على احل�ضور ب�ضكل اإيجابي.

بتمويل اإماراتي.. حمافظ احلديدة يفتتح م�ست�سفى الدريهمي بعد تاأهيله ورفده بالأجهزة الطبية احلديثة

ميرون بها.
اأن الدعم  واأك��د حمافظ احلديدة 
الإماراتي ال�ضخي لكافة القطاعات 
امل�ضتمرة  وج����ه����وده����ا  احل���ي���وي���ة 
الأحمر  ال��ه��لل  هيئة  خ��لل  م��ن 
املقدمة  اخل�����دم�����ات  حت�������ض���ني  يف 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ي��م��ن��ي��ني خ��ا���ض��ة » 
التخفيف  يف  ي�����ض��ه��م  ال��ع��لج��ي��ة« 
ميلي�ضيات  خم���ل���ف���ات  اآث�������ار  م����ن 

الإم�����ارات يف ال��ي��م��ن ون��ائ��ب��ه حمد 
بن �ضحي و�ضيف الظاهري ممثل 
ال��ه��لل الأح��م��ر الإم���ارات���ي وعدد 

من امل�ضوؤولني اليمنيني.
علي طاهر  احل�ضن  الدكتور  وقال 
الدريهمي  م�ضت�ضفى  اف��ت��ت��اح  اإن 
تاأهيله  ب��ع��د  احل��دي��دة  مبحافظة 
الطبية  واملعدات  بالأجهزة  ورفده 
للأعمال  ام���ت���داد  ي��ع��د  احل��دي��ث��ة 

امل�ضروعات  اأول��وي��ات  �ضمن  وياأتي 
املناطق  يف  واخل��دم��ي��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
لتوفري  وذل������ك  ح���دي���ث���ا  امل����ح����ررة 
خا�ضة  منا�ضبة  علجية  خ��دم��ات 

للأطفال والن�ضاء وكبار ال�ضن.
وق��ال حمد بن �ضحي نائب مدير 
العمليات الإن�ضانية لدولة الإمارات 
م�ضت�ضفى  ت��اأه��ي��ل  اإن  ال��ي��م��ن  يف 
العمل  �ضمولية  ي��وؤك��د  الدريهمي 

اإن�ضانية  اأو�ضاع  الذين يعانون من 
الإرهابية  املمار�ضات  ج��راء  �ضعبة 
لإيران  املوالية  احلوثي  مليلي�ضيات 
امل�ضت�ضفيات  ق�ضف  ت�ضتهدف  التي 
واملراكز ال�ضحية وتدمريها ب�ضكل 
ع�����ض��وائ��ي وحت���وي���ل ب��ع�����ض��ه��ا اإىل 

ثكنات ع�ضكرية.
الكعبي  ���ض��ع��ي��د  الف���ت���ت���اح  ح�����ض��ر 
لدولة  الإن�ضانية  العمليات  مدير 

احلوثي اإ�ضافة اإىل اإنعا�ص الو�ضع 
الق��ت�����ض��ادي و ت��وف��ري امل��زي��د من 
ي�ضاهم  مما  لل�ضباب  العمل  فر�ص 
يف ع�������ودة احل����ي����اة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة و 
يف  اليمنية  الأ���ض��ر  ا�ضتقرار  يدعم 

مواطنها.
اإن  الكعبي  �ضعيد  ق��ال  جانبه  م��ن 
دول��ة الإم���ارات ت��ويل دع��م القطاع 
ق�ضوى  اأهمية  اليمن  يف  ال�ضحي 

اخل��ريي��ة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
دولة الإم��ارات يف مناطق ال�ضاحل 
لتواكب  ك���اف���ة  ل��ل��ي��م��ن  ال���غ���رب���ي 
عمليات التحرير تنفيذ امل�ضروعات 
اإىل  اإ���ض��اف��ة  واخل��دم��ي��ة  التنموية 
ت��اأه��ي��ل ال��ق��ط��اع��ات احل��ي��وي��ة التي 
املواطنني  حياة  ت�ضهيل  يف  ت�ضهم 
جراء  عليهم  والتي�ضري  اليمنيني 
الظروف الإن�ضانية الع�ضيبة التي 

•• احلديدة -وام:

افتتح الدكتور احل�ضن علي طاهر 
م�ضت�ضفى  احل�����دي�����دة  حم����اف����ظ 
الدريهمي بال�ضاحل الغربي لليمن 
من  بتمويل  بالكامل  تاأهيله  بعد 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
والأدوات  ب�����الأج�����ه�����زة  ورف����������ده 
احلديثة  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����ض��ت��ل��زم��ات 
ال���لزم���ة ا���ض��ت��م��رارا جل��ه��ود دولة 
الإن�ضانية  وم��ب��ادرات��ه��ا  الإم�����ارات 
اليمن  واخل��دم��ي��ة يف  وال��ت��ن��م��وي��ة 
يف  الأ����ض���ر  م��ع��ان��اة  م���ن  للتخفيف 
املحررة  وامل���دي���ري���ات  امل��ح��اف��ظ��ات 

كافة.
وياأتي افتتاح م�ضت�ضفى الدريهمي 
العلجية  ي��وف��ر اخل��دم��ات  ال���ذي 
اإط����ار  يف  ال��ي��م��ن��ي��ة  الأ����ض���ر  لآلف 
واخلدمية  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�������ض���اري���ع 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  لهيئة 
ودعم  لليمن  الغربي  ال�ضاحل  يف 
القطاع ال�ضحي وتعزيز قدراته يف 
ي�ضهم  مبا  حديثا  املحررة  املناطق 
ت����وف����ري وحت�������ض���ني اخل����دم����ات  يف 
اليمنية  املقدمة للأ�ضر  العلجية 

وامل�ضوؤولية  والإغ���اث���ي  الإن�����ض��اين 
جتاه  الإم����ارات  ل��دول��ة  الإن�ضانية 

الأ�ضقاء يف اليمن.
مديرية  اأه��ايل  تقدم  جانبهم  من 
الدريهمي بجزيل ال�ضكر والعرفان 
مواقفها  ع��ل��ى  الإم��������ارات  ل���دول���ة 
الإن�����ض��ان��ي��ة وج��ه��وده��ا ال��ك��ب��رية يف 
والتخفيف  ال��ي��م��ن  اأب���ن���اء  خ��دم��ة 
التي  القا�ضية  ال��ظ��روف  ح��دة  م��ن 
تنفيذ  خ������لل  م����ن  ب���ه���ا  مي�������رون 
وتاأهيل  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�������ض���روع���ات 
القطاعات احليوية ل �ضيما قطاع 

ال�ضحة.
يذكر اأن الهلل الأحمر الإماراتي 
الدريهمي  م�ضت�ضفى  بتاأهيل  ق��ام 
بالكامل مع اإ�ضافة عدد من املرافق 
اخلارجية احليوية وجتهيزه بغرف 
وعناية  وعمليات  وح����وادث  اأ���ض��ع��ة 
مركزة وتعقيم وبنك دم وعدد من 
النتظار  ومقاعد  الطبية  الأ�ضرة 
والأدوات  امل��ت��ح��رك��ة  وال���ك���را����ض���ي 
مت  و�ضيدلية  املخربية  والأج��ه��زة 
رف��ده��ا ب��الأدوي��ة ال��لزم��ة وعيادة 
امللحة  ل��ت��ل��ب��ي��ة احل���اج���ة  خ��ارج��ي��ة 

للمر�ضى.

الهالل يفتتح ثانوية تعز الكرب بعد ترميمها 
•• تعز-وام:

افتتح ال��ه��لل الأح��م��ر الإم��ارات��ي ام�ص م��ع ب��دء ال��ع��ام ال��درا���ض��ي يف اليمن 
�ضباحية  فرتتني  على  طالب  اآلف   9 تخدم  التي  ال��ك��ربي  تعز  ثانوية   ..
عملية  اإمت���ام  بعد  تعز  حمافظة  يف  ت��رب��وي  جممع  اأك��رب  وتعد   .. وم�ضائية 

الرتميم واكتمال جتهيزها بالأثاث املدر�ضي وامل�ضتلزمات كافة.

واأكد اإيهاب الدهبلي مندوب الهلل الحمر الماراتي يف تعز بعد الفتتاح 
من  وع��دد  وال��ط��لب  واملعلمني  باملحافظ  الرتبية  مدير  بح�ضور  املدر�ضة 
امل�ضوؤولني اأن اإعادة ترميم مدر�ضة ثانوية تعز ياأتي يف اإطار اهتمام الهلل 
ان  اىل  م�ضريا  متعلم  جيل  واإي��ج��اد  التعليمي  باجلانب  الإم��ارات��ي  الحمر 
مدر�ضة ثانوية تعز الكربي حتتل �ضدارة املدار�ص باملحافظة وهي املدر�ضة 

التي ر�ضمت ب�ضمات عرب تاريخها الرتبوي املعروف.

م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ع��ب��د ال��وا���ض��ع ال�����ض��دادي م��دي��ر ال��رتب��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ة تعز 
املحافظة  يف  للتعليم  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل  دعم  ال�ضدادي  عبدالوا�ضع 

واهتمامه ببناء جيل مت�ضلح بالعلم من اجل م�ضتقبل واعد لليمن.
الإماراتي  الأحمر  الهلل  الإن�ضاين  وبذراعها  الإم���ارات  دول��ة  ب��دور  واأ�ضاد 
وم�ضاريعه التي تاأتي �ضمن عام زايد 2018 والتي �ضاهمت يف دوران عجلة 
�ضمو  مكرمة  وثمن  املواطنني..  على  العبء  وتخفيف  املحافظة  يف  التعليم 

رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ 
لطلب  واحلقيبة  املدر�ضي  ال��زي  بتوفري  الم��ارات��ي  الحمر  الهلل  هيئة 

املحافظة.
من جانبهم اأعرب املعلمون والطلب يف ثانوية تعز الكربى عن ارتياحهم 
الكبري لل�ضورة امل�ضرقة واحللة اجلديدة التي ظهرت بها املدر�ضة بعد توقف 

دام ل�ضنوات ب�ضبب احلرب التي ت�ضنها امللي�ضيات احلوثية على املدينة.

�سرطة اأبوظبي تطلق حملة توعوية ملنع التجمهر والت�سوير اأثناء احلوادث
•• اأبوظبي -وام: 

اأطلقت القيادة العامة ل�ضرطة اأبوظبي بالتعاون 
حملة  “دو”  املتكاملة  الت�����ض��الت  �ضركة  م��ع 
والت�ضوير  التجمهر  منع  اإىل  تهدف  توعوية 
بوعي”  “�ضارك  ���ض��ع��ار  حت��ت  احل�����وادث  اأث���ن���اء 

ت�ضتمر لنهاية �ضهر اأكتوبر املقبل.
ال��ع��م��ي��د خليفة حم��م��د اخل��ي��ي��ل��ي مدير  واأك����د 
ب��ق��ط��اع العمليات  امل����رور وال���دوري���ات  م��دي��ري��ة 
اأثناء  والت�ضوير  التجمهر  ظاهرة  اأن  املركزية 
الجتماعية  ال��ظ��واه��ر  م���ن  ت��ع��ت��رب  احل�����وادث 
وال���ت���ي ت�ضهم  م���واق���ع احل������وادث  ال�����ض��ل��ب��ي��ة يف 
يف ت��ف��اق��م الإ���ض��اب��ات اأو وق���وع ال��وف��ي��ات حيث 
يت�ضبب هذا التجمهر يف تعطيل و�ضول دوريات 
امل�����رور و����ض���ي���ارات الإ����ض���ع���اف وال����دف����اع امل���دين 
امل��رور مما يعك�ص  اإعطائها الأول��وي��ة يف  وع��دم 
املمار�ضات  ه��ذه  بخطورة  الكامل  ال��وع��ي  ع��دم 

اخلاطئة.
واأو�ضح اأن حملة منع التجمهر والت�ضوير اأثناء 
احلوادث التي تنفذها مديرية املرور والدوريات 
بقطاع العمليات املركزية واإدارة الإعلم الأمني 
دو حتت  م��ع  بالتعاون  ال��ق��ي��ادة،  ���ض��وؤون  بقطاع 
خمتلف  لتوعية  تهدف  بوعي”  “�ضارك  �ضعار 
احلوادث  عند  التجمهر  ب���اأن  املجتمع  ���ض��رائ��ح 
وحياة  حياتهم  ويعر�ص  ح�ضاري  غري  �ضلوك 
ويزيد  امل��رور  للخطر ويعرقل حركة  الآخرين 

من حجم املخاطر الناجمة عن احلوادث.
م���ن ج��ان��ب��ه ن���وه ع��ب��د ال���واح���د ج��م��ع��ة النائب 
التنفيذي للرئي�ص للإعلم والت�ضال املوؤ�ض�ضي 
يف  اأبوظبي  �ضرطة  م��ع  التعاون  باأهمية  دو  يف 
�ضكان  وع��ي  لتعزيز  ب��وع��ي  ���ض��ارك  اإط���ار حملة 
الإمارات حول اأهمية عدم التجمهر والت�ضوير 
اأث���ن���اء احل������وادث ل ���ض��ي��م��ا م���ع الن��ت�����ض��ار غري 

امل�ضبوق لو�ضائل التوا�ضل الجتماعي. 

�سرطة اأبوظبي توؤهل 33 منت�سبا يف حماية الرتاث الثقايف
•• اأبوظبي-وام: 

تدريبية  دورة  اأب��وظ��ب��ي  ���ض��رط��ة  ن��ف��ذت 
م��ت��خ�����ض�����ض��ة ح������ول ح���م���اي���ة ال������رتاث 
منت�ضبي  م���ن   33 مب�����ض��ارك��ة  ال��ث��ق��ايف 
وباإ�ض�����راف  اجل�����نائي  الأم����ن  ق��ط��اع 
ال�����رتاث  حم������اية  اإدارة  من  م���درب������ني 
الإيطايل  الع�ضكري  الدرك  الث�����قايف يف 

“الكارابنيريي”.
املزروعي  اأح��م��د  ع��م��ران  العقيد  واأك����د 
والتحقيقات  التحريات  مديرية  مدير 
اجل��ن��ائ��ي��ة ب���الإن���اب���ة يف ق���ط���اع الأم����ن 
يف  ال����دورات  ه��ذه  مثل  اأهمية  اجلنائي 
مع  للتعامل  ال��ع��ام��ل��ني  م��ه��ارات  �ضقل 

حالت حماية املوروث الثقايف.
وتقييم  فهم  على  ت�ضاعد  اأنها  واأو���ض��ح 

ال�ضتجابة  اأول��وي��ات  وحت��دي��د  املخاطر 
م�ضرياً اإىل اأهمية تطوير وتاأهيل الكادر 
واخلربات  امل��ع��ارف  واإك�ضابهم  الب�ضري 
املقننة  الإج����راءات  من  حزمة  لتطبيق 

التي تر�ّضخ مفاهيم ال�ضرطة الع�ضرية 
الثقايف  ال��رتاث  ا�ضتدامة  على  وت�ضاعد 
وال��ن��ه��و���ص ب��ال�����ض��ي��اح��ة امل��ح��ل��ي��ة ودفع 

عجلة التنمية اإىل الأمام.
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اأخبـار الإمـارات
دائرة التعليم واملعرفة تعلن عن اإطالق املن�سة الإلكرتونية لربنامج تنمية الطلبة املوهوبني يف الفنون 

•• اأبوظبي- الفجر

اأطلقت دائرة التعليم واملعرفة مع دائرة الثقافة وال�ضياحة 
يف  امل��وه��وب��ني  الطلبة  تنمية  ل��ربن��ام��ج  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة 
الفنون املرئية وفنون الأداء حيث ي�ضمل الربنامج  هذا 
ال�ضف  املواطنني واملقيمني من  الطلبة من  العام جميع 
احلكومية  امل���دار����ص  يف  ع�ضر  ال��ث��اين  ال�����ض��ف  اإىل  الأول 

واخلا�ضة يف اإمارة اأبوظبي.
ويهدف الربنامج اىل اكت�ضاف مواهب الطلبة يف جمالت 
القدرات  وتطوير  وتنمية  الأداء  وفنون  املرئية  الفنون 
واملواهب الفنية لديهم ليكونوا قادرين على متثيل دولة 

الإمارات حمليا وعاملياً يف جمالت الفنون املختلفة.
ملواهبهم  دع��م��ا  ال��ربن��ام��ج  يف  امل��وه��وب��ني  الطلبة  يتلقى 
واإب���داع���ات���ه���م  ال��ف��ن��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة م��ن خ���لل رع��اي��ت��ه��م يف 
ال��درا���ض��ي يف  ال��ع��ام  م��دى  على  فنية متخ�ض�ضة  م��راك��ز 
)الر�ضم  ال��ب�����ض��ري��ة   :ال��ف��ن��ون  ال��ت��ال��ي��ة  الفنية  امل��ج��الت 
والت�ضوير  والنحت-اخلزف،  العربي،  واخلط  والتلوين، 
وت�ضميم  اجلرافيكي،  والت�ضميم  والطباعة،  الرقمي، 
فنون  التقليدية، ف�ضل عن  اليدوية  املنتجات، واحلرف 
والفنون  ال�ضوتي،  والأداء  البيانو،  على  )العزف  الأداء 
امل�����ض��رح��ي��ة، وال��ب��ال��ي��ه، وال���رب���اب���ة، وال���ع���زف ع��ل��ى العود، 
التقليدية  الأداء  وفنون  والت�ضيلو،  والكمان،  والقانون، 

من فن اليولة والعازي(.
وتدعو دائرة التعليم واملعرفة ودائرة الثقافة وال�ضياحة 
الأداء  امل��رئ��ي��ة وف���ن���ون  ال��ف��ن��ون  امل���وه���وب���ني يف  ال��ط��ل��ب��ة 
مبلء  الثانية  دورت��ه  يف  بالربنامج  باللتحاق  الراغبني 
اإىل  الدخول  اأو  اللتحاق  لطلب  الإلكرتونية  ال�ضتمارة 
اأنه  علما  واملعرفة  التعليم  ل��دائ��رة  الإلكرتونية  البوابة 
باإمكان الطالب اأو ويل المر اأو املعلم الت�ضجيل للطالب 
املوهوب وملء ال�ضتمارة اللكرتونية و�ضيقوم فريق من 
اخلرباء واملخت�ضني بتحكيم طلبات اللتحاق والتوا�ضل 
م��ع ال��ط��ل��ب��ة امل��وؤه��ل��ني ل��لل��ت��ح��اق ب��ال��ربن��ام��ج يف دورت���ه 

الثانية.

 اإ�سالمية دبي ت�ست�سيف 
متدربي فر�ستي

•• دبي -وام:

ال�ضوؤون الإ�ضلمية والعمل اخلريي يف دبي  العام لدائرة  املدير  ال�ضيباين  اأحمد  ال�ضيخ  اأكد �ضعادة الدكتور حمد 
�ضرورة تعزيز حماور البناء الوظيفي واملعريف والإبداعي يف م�ضرية املتدربني وان يحدد ال�ضباب اأهدافهم وح�ضن 
انتفاعهم من فر�ص التدريب التي متنحها حكومة الإمارات الر�ضيدة لأبنائها وبناتها يف �ضتى املجالت. جاء ذلك 
خلل لقائه مبكتبه يف مقر الدائرة .. باملتدربني من برنامج فر�ضتي يف دائرة ال�ضوؤون الإ�ضلمية والعمل اخلريي 

بدبي بح�ضور بطي اجلمريي املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�ض�ضي يف الدائرة.
من جهته ثمن بطي اجلمريي جهود املتدربني يف فرتة تواجدهم يف الدائرة ومراحل اطلعهم على �ضري الأعمال 

فيها وما اكت�ضبوه من خربات.

حميد النعيمي ي�سيد بجهود مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث
•• اأبوظبي-وام:

زار �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي ع�ضو املجل�ص الأعلى 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  و�ضمو  عجمان  حاكم 
جناح مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يف اليوم الأول من املعر�ص 

الدويل لل�ضيد والفرو�ضية -ابوظبي.

راف����ق ���ض��م��وه ال�����ض��ي��خ را���ض��د ب��ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص دائ����رة البلدية 
والتخطيط بعجمان حيث كان يف ا�ضتقبال �ضموهم ال�ضيدة �ضعاد اإبرهيم 

دروي�ص مدير اإدارة البطولت وعدد كبري من امل�ضئولني يف املركز.
واأ�ضاد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي بجهود �ضمو ال�ضيخ 
اآل مكتوم ويل عهد دبي ومركز حمدان بن  را�ضد  حمدان بن حممد بن 
حممد لإحياء الرتاث يف دعم م�ضرية �ضون الرتاث املحلي وتعاون املركز 

الدائم لإثراء ال�ضاحة املحلية بالأن�ضطة والفعاليات والبطولت الرتاثية 
التي متيز دولة الإمارات العربية وتلقي ال�ضوء على ح�ضارتها وموروثها 

ال�ضعبي.
واأطلع �ضموه على نظام الرماية بال�ضكتون عرب جهاز املحاكاة الذي �ضمم 

مل�ضابقات الرماية التي �ضيقيمها املركز يومياً للعامة وللإعلميني.
زايد”  “عام  ثناياه  ال�ضنة يحمل بني  املركز هذه  ت�ضميم جناح  اأن  يذكر 

الدورة  يف  م�ضاركته  من  ويعزز  املوؤ�ض�ص  والأب  القائد  باإجنازات  ليحتفي 
حتت  يقام  ال��ذي  -ابوظبي  والفرو�ضية  ال�ضيد  ملعر�ص  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو  رعاية 
الظفرة رئي�ص نادي �ضقاري الإمارات ام�ص الثلثاء املوافق 25 �ضبتمرب 
الوطني  اأبوظبي  نف�ضه يف مركز  ال�ضهر  29 من  لغاية  وي�ضتمر  اجل��اري 

للمعار�ص.

لدعم طالبها يف �سوق العمل اأبرزها التدريب املدفوع واإيجاد �سواغر منا�سبة

»جيم�س للتعليم« تطلق »جيم�س لتوظيف الطالب« خالل معر�س البتكار 
وامل�ضاهمة يف حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف دولة الإمارات«.

ومن جهته قال دينو فاركي، املدير التنفيذي ملجموعة »جيم�ص للتعليم، 
اإن املجموعة حتر�ص على تعزيز ثقافة البتكار وتنمية املهارات الإبداعية 
لدى طلبها، لذلك مت توفري من�ضة متميزة لأتاحت طلبنا املوهوبني 
فر�ضة ا�ضتعرا�ص مهارتهم اأمام نخبة من رواد قطاع التكنولوجيا، وجاء 
الطلب«  لتوظيف  »جيم�ص  برنامج  لإط���لق  مثالية  كقاعدة  احل���دث 
الذي �ضي�ضمل جميع مدار�ص املجموعة و�ضيتيح لطلبنا فر�ضة اكت�ضاب 
علقاتنا  �ضبكة  م��ن  ب��ال���ض��ت��ف��ادة  ال��واق��ع  اأر����ص  على  العملية  اخل���ربات 

التعليمية  الأنظمة  اأن  ايل  م�ضريا  احليوي،  املجال  هذا  يف  املناف�ضة  من 
تعّد الرافد الأ�ضا�ضي للعقول ال�ضابة القادرة على ابتكار حلول م�ضتدامة 

ملختلف ما يواجهه العامل اليوم.
اليوم  فنحن  امل�ضوؤولية،  بتحمل  جدارته  ال�ضباب  جيل  اأثبت  »لقد  وقال   
يف  ُملِهمة  من��اذج  ولدينا  ال�ضابة،  ال��ق��ي��ادات  م��ن  عري�ضة  ق��اع��دة  منتلك 
نن�ضده من  ما  اإح��داث  يف  امل�ضاهمة  ا�ضتطاعت  واملواقع  املجالت  خمتلف 
تطور نحو الأف�ضل لوطننا ومواطنينا، وا�ضبح لل�ضباب دور هام يف ن�ضر 
املمار�ضات  اأف�ضل  لتطبيق  املجتمع  �ضرائح  كافة  مع  والتوا�ضل  التوعية 

•• دبي- الفجر 

حزمة  للتعليم«  »ج��ي��م�����ص  اط��ل��ق��ت 
وانخراطهم  طلبها  لدعم  ب��رام��ج 
»جيم�ص  وم��ن��ه��م  ال��ع��م��ل  ����ض���وق  يف 
لتوظيف الطلب« وذلك من خلل 
ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  اتفاقية  عقد 
وتوظيف  ل��ت��م��ك��ني  »اأول�����ي�����ف«،  م���ع 
طلب  مل�ضاعده  ال��دول��ة،  يف  ال�ضباب 
لدخول  ال���ض��ت��ع��داد  على  املجموعة 
ال�ضواغر  اإي��ج��اد  ال��ع��م��ل ع��رب  ���ض��وق 
املنا�ضبة لهم، اإ�ضافة اإىل م�ضاعدتهم 
ال���ذات���ي���ة، وخلق  ال�����ض��ري  اإن�������ض���اء  يف 

العمل  مثل  التوظيف  برامج  من  متنوعة  جمموعة  يف  م�ضاركة  فر�ص 
التطوعي والتدريب مدفوع الأجر والتدريب حتت الإ�ضراف والوظائف 

خلل العطلة ال�ضيفية.
ل�ضتعرا�ص  املجموعة  نظمته  الذي  جيم�ص«  »معر�ص  خلل  ذلك  وجاء 
البتكارات التقنية من اإبداع طلبها، وعر�ص خلله 11 م�ضروعا ابتكاريا 

من مراحل درا�ضية متنوعه يف مركز ال�ضباب باأبراج المارات اأم�ص. 
للذكاء  ال��دول��ة  وزي���ر  العلماء  �ضلطان  ب��ن  م��ع��ايل عمر  اأك���د  وم��ن جهته 
اإعداد الأجيال  اأهمية  ال�ضطناعي خلل كلمته يف معر�ص جيم�ص على 
للتفكري يف كيفية ا�ضتخدام تقنيات الذكاء ال�ضطناعي وحلول تعلم الآلة 
يف طرح البتكارات والخرتاعات التي �ضت�ضاهم يف حت�ضني حياة الب�ضر. 
وقال اإن الذكاء ال�ضطناعي اليوم ميكن ت�ضبيهه بالكهرباء قبل اأكر من 
قرن، حني �ضاهم اخرتاع توما�ص اإدي�ضون يف دفع ال�ضباب اإىل ابتكار اآلف 
للتمّكن  والتجريب  البحث  يف  ال�ضتمرار  على  الطلبة  وح��ث  املنتجات.  

مل��ن��ح طلبنا  ال��وا���ض��ع��ة  و���ض��راك��ات��ن��ا 
فر�ضة �ضقل مهاراتهم يف نخبة من 
املنطقة  يف  الرائدة  القطاع  �ضركات 

وخارجها.
اإطلق جيم�ص  اأي�ضاً  و�ضهد احلدث 
امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة التي  ال����وح����دة  اإك���������ص، 
اأحدثتها املجموعة لعمليات الأبحاث 
البتكار،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  وال��ت��ط��وي��ر 
ومبادرة »جيم�ص لتوظيف الطلب« 
القائم  التعليم  توفري  اإىل  الرامية 

على التجارب العملية للطلب.
 و�ضلط احلدث الذي يعد الأول من 
نوعه، ال�ضوء على مهارات الطلب 

وق��درات��ه��م الإب��داع��ي��ة بح�ضور نخبة م��ن خ���رباء ال��ق��ط��اع، م��وؤك��داً على 
القيمة املتميزة التي ي�ضفيها البتكار على التعليم ودوره يف ر�ضم ملمح 

م�ضتقبل ال�ضباب. 
العمل  »م�ضتقبل  ح��ول  ال�ضت�ضاري  بحثها  اإك�ص  جيم�ص  وح��دة  واأطلقت 
وامل���ه���ارات«، داع��ي��ة رواد ال��ق��ط��اع والأو����ض���اط الأك��ادمي��ي��ة ل��لن��خ��راط يف 
اإعداد البحوث وال�ضيا�ضات املتعلقة برعاية وتنمية مهارات اجليل املقبل 
من القوى العاملة و�ضّناع احللول ورواد البتكار.  من جهته، قال جان 
»اأوليف«   ل�ضركة  املوؤ�ض�ص  وال�ضريك  التنفيذي  الرئي�ص  غوتييه،  مي�ضيل 
ريا�ص  يدخلون  الذين  الأط��ف��ال  من   65% اأن  اإىل  الح�ضاءات  »ت�ضري 
ب��ع��د، ولهذا  م��وج��ودة  لي�ضت  �ضيعملون يف وظ��ائ��ف  ال��ع��ام  ه��ذا  الأط��ف��ال 
يخو�ص التعليم الأكادميي جملة تغيريات يهدف من خللها اإىل مواكبة 
املتطلبات املت�ضارعة ملهارات ال�ضوق. ون�ضهد اليوم تل�ضي احلدود الفا�ضلة 

بني املدر�ضة وبيئة العمل لإعداد قوى اليوم العاملة للم�ضتقبل.

•• اأبوظبي-وام:

– اأبوظبي  ت�ضارك دائ��رة الق�ضاء 
 16 ال��������  ال�����������دورة  ف����ع����ال����ي����ات  يف 
لل�ضيد  ال��������دويل  امل���ع���ر����ص  م����ن 
 2018 “ اأب��وظ��ب��ي  وال��ف��رو���ض��ي��ة 
مركز  يف  ام�����ص  ان��ط��ل��ق  “ ال���ذي 

اأبوظبي الوطني للمعار�ص.
واأكد �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد 
الق�ضاء  دائ�������رة  وك���ي���ل  ال����ع����ربي 
الدائرة  م�����ض��ارك��ة  اأن  اأب��وظ��ب��ي  يف 
لل�ضيد  ال����������دويل  امل����ع����ر�����ص  يف 
وال��ف��رو���ض��ي��ة ت���اأت���ي ان��ط��لق��ا من 
توجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ص جمل�ص 
الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�ص 
دائرة الق�ضاء بتفعيل امل�ضاركات يف 
املعار�ص والفعاليات املتنوعة التي 
املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  ت�ضتهدف 
لتعزيز ن�ضر الثقافة القانونية مبا 
ال�ضرتاتيجية  الأول���وي���ة  يحقق 
املتمثلة بامل�ضاهمة يف احلفاظ على 
الأمن عرب امل�ضاركة امل�ضتدامة مع 

مكونات املجتمع املحلي والدويل.

ال��دك��ت��ور �ضلح  اأ���ض��ار  م��ن جهته 
م���دي���ر قطاع  خ��م��ي�����ص اجل��ن��ي��ب��ي 
والتعاون  امل���وؤ����ض�������ض���ي  الت�������ض���ال 
الدويل اإىل اأن الهدف من م�ضاركة 
الدائرة يف املعر�ص الدويل لل�ضيد 
والفرو�ضية يتمثل يف ن�ضر الثقافة 
بالريا�ضة  اخل��ا���ض��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
مبختلف اأنواعها وت�ضليط ال�ضوء 

على دور التحكيم الريا�ضي.
ال����دائ����رة  م�������ض���ارك���ة  اأن  واأو������ض�����ح 
ت��ت�����ض��م��ن ع����ر�����ص الإ��������ض�������دارات 
بالريا�ضة  اخل��ا���ض��ة  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
اأمن  ق��ان��ون  بينها  وم��ن  وال�ضيد 
الريا�ضية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن�����ض��اآت 
وق���وان���ني ت��ن��ظ��ي��م ال�����ض��ي��د الربي 
اجلنائية  وامل�����ض��وؤول��ي��ة  وال��ب��ح��ري 
عن ا�ضتعمال املن�ضطات الريا�ضية 
الريا�ضية  الت�ضريعات  عن  ف�ضل 
و�ضباقات  ال���ق���دم  ب��ك��رة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��ه��ج��ن وق���ان���ون م��ك��اف��ح��ة امل����واد 
اخليل  ����ض���ب���اق���ات  يف  امل����ح����ظ����ورة 
وال��ف��رو���ض��ي��ة وال�����ذي ي��ه��دف اإىل 
وتعزيز  امل�ضروعة  املناف�ضة  حماية 
م���ب���داأ ال������روح ال��ري��ا���ض��ي��ة ودع���م 
وت�����ض��ج��ي��ع ب��ح��وث م��ك��اف��ح��ة امل���واد 
امل�ضاركة  اأن  اإىل  . ولفت  املحظورة 
“ لعر�ص  زاي����د  “ رك���ن  تت�ضمن 
م����ق����ولت م�����ض��ج��ل��ة ل��ل��م��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زاي��د  ال�ضيخ 
للزوار  يتيح  ثراه” اإذ  اهلل  “طيب 
الأق����وال عرب  اإىل تلك  ال���ض��ت��م��اع 
وم�ضاهدة  احل���دي���ث���ة  ال��ت��ق��ن��ي��ات 
ال�ضور  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
املكتبة  تطبيق  عر�ص  جانب  اإىل 
الإل��ك��رتون��ي��ة وع���دد م��ن الأف���لم 
التوعوية الهادفة اإىل ن�ضر الثقافة 

القانونية .

�سرطة اأبوظبي جنحت يف اإنعا�سهم 

عودة النب�س اإىل قلوب 12 �سخ�سًا باأبوظبي والعني

اأ�ساعته يف رحلة �سياحية

�سرطة دبي ت�سلم عائلة �سوارًا ذهبيًا قبل �سعودها الطائرة

•• اأبوظبي-الفجر:

الإلهية، ومن ثم  العناية  ، بعد تدخل  12 �ضخ�ضاً   اإىل قلوب  النب�ص  عاد 
لتوقف  املخ�ض�ضة  الأدوي��ة  واإعطائهم  الرئوي لهم  القلبي  الإنعا�ص  اإج��راء 
القلب، من قبل اإ�ضعاف �ضرطة اأبو ظبي، الذي قدم الرعاية الطبية الأولية 

اللزمة للحالت ونقلها اإىل امل�ضت�ضفيات.
 92 اإىل   7 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين  الأ�ضخا�ص  الإ�ضعاف حياة  واأنقذ  
عاماً، منهم 7 يف اأبوظبي ،و5 يف العني ،بينهم 6 رجال ،و5 �ضيدات ،وطفل. 
وجنح امل�ضعفون يف اإنعا�ص و ا�ضرتجاع النب�ص للحالت  �ضمن معدل الفرتة 
�ضهر  منف�ضلة يف  ب��لغ��ات  ورود  »بعد  »الإن��ع��ا���ص  لإجن���اح  امل��ح��ددة  الزمنية 
ا�ضتجاب  الذي  الإ�ضعاف  اإىل  املا�ضي، تفيد بوجود حالت، حتتاج  اأغ�ضط�ص 
على وجه ال�ضرعة. واأرجع العقيد حممد اإبراهيم العامري، مدير مديرية 
الطوارئ وال�ضلمة العامة بقطاع العمليات املركزية، جناح عملية الإنعا�ص 
مع  التعامل  يف  الإ�ضعاف  طواقم  ومهارات  ال�ضتجابة  �ضرعة  اإىل  للحالت 

بقاء  فر�ص  من  تزيد  التي  الطبية،  املعايري  وفق  الرئوي،  القلبي  التوقف 
امل�ضاب على قيد احلياة، وتوفري الرعاية ال�ضحية الأولية، ومن ثم نقلهم 

اإىل امل�ضت�ضفى.
مل�ضاعدة  امليداين  العمل  يف  والتقنيات  الأدوات  اأح��دث  ا�ضتخدام  اإىل  واأ�ضار 
ال�ضحية  الرعاية  وت��وف��ري  الأول��ي��ة  الإ�ضعافات  تقدمي  يف  الطبي  الطاقم 
�ضلمة  على  ح��ف��اظ��اً  ال��ن��ت��ائ��ج،  اأف�����ض��ل  على  للح�ضول  للم�ضاب،  ال��لزم��ة 
اجلميع.  و اأو�ضح املقدم عمر الظاهري، مدير اإدارة الإ�ضعاف، اأن اإجراءات 
الذي  امل�ضت�ضفى  اإ�ضعار  تت�ضمن  الإ�ضعاف  قبل  من  امل�ضاب  اأو  املري�ص  نقل 
الفريق  بها  ي�ضتعني  التي  ال�ضحية  باملعلومات  وت��زوي��ده  احلالة  ي�ضتقبل 

الطبي يف تقدمي العلج. 
اأعلى  حتقيق  يف  للإ�ضهام  ال�ضتجابة  زم��ن  تقليل  على  الرتكيز  اإىل  ولفت 
موؤ�ضرات الأمن وال�ضلمة العامة، ورفع جاهزية طواقم الإ�ضعاف ملواجهة 
العاملية  الطبية  املعايري  اأف�ضل  وا�ضتخدام  اخلطرية  احل��الت  و  احل���وادث 

املعتمدة خا�ضة يف عملية الإنعا�ص القلبي الرئوي املتقدم.

•• دبي-الفجر:

اإدارة ال�ضرطة  اإمارة دبي، حر�ضت  اإ�ضعاد زوار و�ضياح  اإطار حر�ضها على  يف 
دبي،  �ضرطة  يف  اجلنائية  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة  يف  ال�ضياحية 
على ت�ضليم عائلة اآ�ضيوية �ضواراً ذهبياً اأ�ضاعته خلل رحلة �ضياحية، وذلك 
قد  العائلة  كانت  حيث  ب�ضاعات،  الطائرة  و�ضعودها  الدولة  مغادرتها  قبل 

قدمت »بلغا معتقدة فيه اأن ال�ضوار �ُضرق منها«.
واأكد املقدم الدكتور مبارك بنوا�ص، مدير اإدارة ال�ضرطة ال�ضياحية، حر�ص 
ا�ضعاد �ضياح مدينة دبي، واأن يخو�ضوا جتربة  القيادة العامة ل�ضرطة على 
اللواء  �ضعادة  بتوجيهات  وذلك عمًل  ذاكرتهم،  ُتن�ضى من  اأمنة ل  �ضياحية 

عبد اهلل خليفة امل،ري القائد العام ل�ضرطة دبي.
وحول ما حدث، قال: تلقت اإدارة ال�ضرطة ال�ضياحية بلغاً من العائلة يفيد 

بتعر�ضها ل�ضرقة �ضوار ذهبي خلل قيامها بعدة رحلت �ضياحية يف الإمارة، 
وعليه مت ت�ضكيل فريق عمل من �ضرطة دبي، ومن خلل التق�ضي والبحث 
قد  العائلة  كانت  �ضفاري  مركبة  يف  ال�ضوار  على  بالعثور  جهودهم  تكللت 

ا�ضتخدمتها اأثناء ق�ضائها رحلة �ضياحية برية.
اأن �ضرطة دبي فاجاأت العائلة التي كانت تتناول طعام الغداء  واأكد بنوا�ص 
ال��دويل للمغادرة، حيث  دب��ي  اإىل مطار  دب��ي قبل توجهها  اأح��د مطاعم  يف 
توجه ال�ضباط اإليها و�ضلمها ال�ضوار الأمر الذي اأده�ص اأفرادها من �ضرعة 
العثور على ال�ضوار وت�ضليمه لهم رغم اعتقادهم ب�ضعوبة ا�ضرتداده كونهم 

�ضيغادون دبي. 
وتقدمت العائلة بجزيل ال�ضكر والمتنان ل�ضرطة دبي على املفاجاأة ال�ضارة 
و�ضرعة العثور على ال�ضوار، فيما قدمت �ضرطة دبي للعائلة هدايا تذكارية 

مبنا�ضبة الزيارة، متمنية لأفرادها مزيداً من ال�ضعادة.

عزان �ساب اماراتي يطور لعبة الكرتونية ل�ستخدامها يف التدريبات الع�سكرية
•• دبي- الفجر 

اأو  الكرتونية  ف��اروق يف تطوير لعبه  ال�ضاب الماراتي عزان عادل  جنح 
مع  لتتما�ضي  الوطنية،  اخلدمة  مهام  تاأديته  خلل  فيها  ب��داأ  م�ضبهات 
ا�ضتخدامها يف التدريبات الع�ضكرية، و حظي بت�ضجيع كبري من م�ضوؤولية 
املخت�ضة  ال�ضركات  اح��دي  م��ع  بالتوا�ضل  ق��ام  اإذ  الوطنية،  اخل��دم��ة  يف 

مبجال الألعاب اللكرتونية و �ضارك يف تطويرها بن�ضبة 60%.
التدريبات  املالية يف جمال  امل�ضروع �ضوف يخفف الأعباء  ووجد ان هذا 
الع�ضكرية، ويعمل حاليا يف املرحلة الأوىل من امل�ضروع ومن ثم �ضيقوم 

بعر�ضها على القوات امل�ضلحة للنظر يف اإمكانية تبني امل�ضروع. 
الوطنية، منذ عامني  الثانوية من مدر�ضة اخلليج  وانهي عزام مرحله 
و  الت�ضميم،  يف  اهتماماته  �ضياق  يف  اجلامعية  درا�ضته  ا�ضتكمال  ويعتزم 

يطمح باأن ي�ضبح م�ضمم العاب الكرتونية هادفة يف �ضتي املجالت. 

اأن نكون دول��ة رائ���دة يف جم��الت العلوم  اإىل  وق��ال نتطلع يف الإم����ارات 
يعد  مل  ذل��ك  ولتحقيق  بالتكنولوجيا،  املرتبطة  واحل��داث��ة  والتقنية 
ننتج  اأن  علينا  ب��ل  للعلوم،  وم�ضتوردين  م�ضتقبلني  نظل  اأن  ب��الإم��ك��ان 
يكونوا  �ضبابها لأن  الدولة على  تعول  للخارج، لذلك  املعرفة ون�ضدرها 
ناقلني للمعرفة، واأ�ضحاب ال�ضبق يف الأفكار الرائدة واملبتكرة لي�ضنعوا 

الفارق.
وذهب اإىل اأن حتقيق ذلك يبداأ من عند طلبة العلم، فهم ال�ضبيل للو�ضول 
بالوطن اإىل اآفاق العاملية وحتقيق التناف�ضية و�ضوًل اإىل اقت�ضاد معريف 

م�ضتدام، وهم الأجدر بهذا ال�ضرف وحمل هذه املهمة الوطنية.
بتفان  العلمية  رحلتهم  موا�ضلة  اإىل  والطلبة  ال�ضباب  من  اأقرانه  ودعا 
وا�ضتك�ضاف  ب��ال��ب��ح��ث  وال����ض���ت���م���رار  ح��ث��ي��ث،  وع��م��ل  وج��ه��د  واخ���ل����ص 
حمركات العلم، وم�ضانع البتكار، ومواطن التقدم، باعتبارهم امل�ضتقبل 

وال�ضتثمار احلقيقي للوطن.
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اأخبـار الإمـارات
ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ي�سارك يف  اأبوظبي لل�سيد والفرو�سية

•• اأبوظبي-وام: 

اأب����رز برامج  ي�����ض��ارك ال�����ض��ن��دوق ال����دويل للحفاظ ع��ل��ى احل��ب��ارى اأح���د 
احل��ف��اظ ع��ل��ى الأن�����واع يف ال��ع��امل يف م��ع��ر���ص اأب��وظ��ب��ي ال����دويل لل�ضيد 
والفرو�ضية “اأبوظبي 2018” الذي �ضيعقد يف الفرتة من 25 اإىل 29 

�ضبتمرب اجلاري يف املركز الوطني للمعار�ص يف اأبوظبي.
تف�ضيلي  علمي  كتاب  �ضدور  عن  الإع��لن  ال�ضندوق  م�ضاركة  و�ضت�ضمل 

عن التاريخ الطبيعي لطيور احلبارى الآ�ضيوية.
و�ضيت�ضمن جناح ال�ضندوق اأحدث التقنيات التي تنقل التاريخ الطبيعي 
لطائر احلبارى اإىل الزوار بطرق حيوية وتفاعلية وتعيد اإىل الواجهة 

بجهود  التعريف  اإىل  بالإ�ضافة  املحليني  وال���رتاث  الثقافة  م��ن  ق��رون��اً 
الأن���واع  على  للحفاظ  اأب��وظ��ب��ي  ابتدعتها  ال��ت��ي  البيئة  على  املحافظة 

للأجيال القادمة.
تاريخ برنامج احلبارى  املنزلقة ميكن للزوار تتبع  ال�ضا�ضة  ومن خلل 
الذي اأ�ض�ضه املغفور له ال�ضيخ زايد يف �ضبعينيات القرن املا�ضي و�ضيكون 
عن  املزيد  معرفة  يريد  من  لكل  حمورية  نقطة  التاأ�ضي�ص  ذل��ك  تاريخ 
هذا الربنامج الذي فتح اآفاقاً جديدة للمحافظة على احلياة الفطرية 
الركن  وي�ضم  للزوار م�ضاهدة طيور حبارى حية يف اجلناح  �ضيتاح  كما 

املخ�ض�ص للأطفال اأن�ضطة متنوعة لل�ضتمتاع والتعلم.
وقال معايل ماجد املن�ضوري الع�ضو املنتدب لل�ضندوق اإن طائر احلبارى 

كان عن�ضراً اأ�ضا�ضياً يف تاريخنا منذ اآلف ال�ضنني وهو جزء ل يتجزاأ من 
ثقافتنا ون�ضجت جدية الق�ض�ص واحلكايات التي تعاقبت الأجيال على 

روايتها وال�ضتماع اإليها.
ث��راه يف  اهلل  زاي��د طيب  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ص  الوالد  �ضرع  انه عندما  وا�ضاف 
ا�ضتعادة احلبارى واحلفاظ عليها مل يكن ذلك جمرد مبادرة ل�ضتعادة 
ن��وع من الأن���واع املهمة يف بيئة وت��راث الإم���ارات بل ك��ان اأي�ضاً للحفاظ 
وباأخلقهم  لأ�ضلفنا  امل�ضتدامة  بال�ضلوكيات  يربطنا  حياة  اأ�ضلوب  على 
خلل  وم��ن   .. والطبيعة  واحل��ي��وان  الإن�����ض��ان  م��ع  التعامل  يف  الفا�ضلة 
املعر�ص الدويل لل�ضيد والفرو�ضية ميكن لزوارنا معرفة املزيد عن طائر 
احلبارى والعمل الذي مت القيام به للحفاظ عليه وعلقة هذا الطائر 

برتاثنا وثقافتنا واأو�ضح اأنه خلل هذا احلدث �ضيتم الإعلن عن �ضدور 
اأول كتاب علمي رئي�ضي له يتناول بالتف�ضيل التاريخ الطبيعي للحبارى 
مدى  على  ال�ضندوق  باحثو  جمعها  التي  البيانات  با�ضتخدام  الآ�ضيوية 
عدة عقود من خلل برنامج اأبوظبي للحفاظ على احلبارى ..وي�ضارك 
يف هذه املنا�ضبة حممد �ضالح البي�ضاين املدير العام لل�ضندوق الدويل 

للحفاظ على احلبارى واأحد موؤلفي هذا الكتاب.
لأعداد  ال�ضنوية  النتائج  اأح��دث  عن  املعر�ص  خلل  ال�ضندوق  و�ضيعلن 
اأن��ح��اء ال��ع��امل وكذلك  احل��ب��ارى املنتجة يف م��راك��زه الأرب��ع��ة يف خمتلف 
عدد الطيور التي مت ا�ضتخدامها لتعزيز اأعداد احلبارى يف اآ�ضيا و�ضمال 

اأفريقيا.

حاكم راأ�س اخليمة يطلع على خطط عمل وزارة الثقافة وتنمية املعرفة
•• راأ�ص اخليمة- وام:

ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ا���ض��ت��ق��ب��ل 
���ض��ع��ود ب��ن ���ض��ق��ر ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 
املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة 
م��دي��ن��ة �ضقر  ���ض��م��وه يف  ق�����ض��ر  يف 
ب��ن حممد ام�����ص م��ع��ايل ن���ورة بنت 
الثقافة  وزي�������رة  ال��ك��ع��ب��ي  حم���م���د 
وتنمية املعرفة والوفد املرافق لها.

واط���ل���ع ���ض��م��وه خ���لل ال��ل��ق��اء على 
وتنمية  الثقافة  وزارة  عمل  خطط 
ال�ضرتاتيجية  وروؤي���ت���ه���ا  امل��ع��رف��ة 
وم�ضاهمتها  ال���ق���ادم���ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
ال�ضرتاتيجية  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف 
التميز  لتحقيق  ل��ل��دول��ة  ال��ع��ام��ة 
وبناء  امل�ضتدامة  والتنمية  والريادة 

جمتمع اأ�ضا�ضه العلم واملعرفة.
را�ص  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  وث��ّم��ن 
اخل��ي��م��ة اجل���ه���ود ال���ت���ي ت���ق���وم بها 

الثقافة  ن�����ض��ر  ع��ل��ى  ���ض��م��وه  وح����ث 
والعمل على �ضيانة الرتاث والقيام 
اخلا�ضة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ب����ال����درا�����ض����ات 
ب���الأم���اك���ن ال���رتاث���ي���ة يف الم�����ارة 
م���ن خ���لل ال��ت��ع��اون ب���ني اجلهات 
املخت�ضة يف الإمارة والدولة لإبراز 
ال��وج��ه ال��رتاث��ي وال��ت��اري��خ��ي التي 
تعك�ص مدى اأ�ضالة وعراقة املناطق 
راأ���ص اخليمة  اإم��ارة  التاريخية قي 
ال�ضاربة بجذورها يف عمق التاريخ 
اجتماعية  اأدوار  ل��ه��ا  ك���ان  وال���ت���ي 
 .. ال��ق��دمي  ال��ت��اري��خ  يف  واقت�ضادية 
وال�ضتعانة باخلرباء واملتخ�ض�ضني 
من داخ��ل وخ��ارج الدولة على هذا 

ال�ضعيد.
بن  ال�ضيخ عبداهلل   .. اللقاء  ح�ضر 
القا�ضمي رئي�ص  حميد بن عبداهلل 
راأ�ص  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  مكتب 
حممد  ب��ن  �ضقر  وال�ضيخ  اخليمة 

بن �ضقر القا�ضمي الرئي�ص الأعلى 
الريا�ضي  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  ل���ن���ادي 
الثقايف و�ضعادة �ضالح اأحمد ال�ضال 
م�ضت�ضار �ضاحب ال�ضمو حاكم راأ�ص 
اخليمة و�ضعادة عبدالعزيز عبداهلل 
لرئي�ص  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي 
و�ضعادة  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص 
اآل علي مدير  اأحمد رقيط  حممد 
ل�ضاحب  اخل���ا����ض���ة  ال����دائ����رة  ع����ام 
و�ضعادة  اخليمة  راأ�ص  ال�ضمو حاكم 
يف  امل�ضت�ضار  ال��ك��ي��ت  اأح��م��د  حم��م��د 
ال���دي���وان الأم����ريي و���ض��ع��ادة را�ضد 
�ضويدان اخلاطري مدير عام دائرة 
و�ضعادة  وال�����ض��ي��اف��ة  ال��ت�����ض��ري��ف��ات 
اأحمد عبيد الطنيجي مدير دائرة 
الآث������ار وامل��ت��اح��ف وال�����ض��ي��دة موزة 
وزارة  مركز  مدير  امل�ضافري  �ضامل 
براأ�ص  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

اخليمة.

من  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
تنظيم  ج��ان��ب  اىل  ل��ل��ث��ق��اف��ة  دع����م 
والفعاليات  الأن�ضطة  م��ن  العديد 

الرتاث  اإحياء  بغر�ص  واملهرجانات 
ودعم احلركة الثقافية يف الدولة.. 
الثقافة  اأه���م���ي���ة  ����ض���م���وه  م����وؤك����دا 

ودوره����������ا يف ت���ع���م���ي���ق امل����ع����رف����ة يف 
ريادتها  وتاأكيد  الإماراتي  املجتمع 

يف املجالت كافة.

برعاية �سعود بن �سقر 

جامعة راأ�س اخليمة  حتتفل بتخريج طالب وطالبات الدفعة الثامنة 
•• راأ�ص اخليمة-الفجر:

الأعلى حاكم  املجل�ص  ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر ع�ضو  ال�ضمو  برعاية �ضاحب 
حفل  ال�ضحية  والعلوم  للطب  اخليمة   راأ���ص  جامعة  تنظم  اخليمة  را���ص 
لتخريج دفعات جديدة من الطلب والطالبات يف يومي اخلمي�ص املوافق 

و4 اأكتوبر. �ضبتمرب  من   27
يف املوؤمتر ال�ضحفي مبقر اجلامعة اأم�ص  مت العلن عن  ان  �ضاحب ال�ضمو 
ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر القا�ضمي �ضيقوم بت�ضليم  ال�ضهادات لعدد 304 من 

اخلريجني من خمتلف كليات اجلامعة. 
وت�ضم كوكبة اخلريجني 86 طالبا حا�ضل على بكالوريو�ص الطب العام 
ال�ضيدلية  بكالوريو�ص   36 و  الأ�ضنان  طب  لبكالوريو�ص  و65  واجلراحة 
التمري�ص  علوم  بكالوريو�ص   20 ال�ضريرية،  ال�ضيدلة  ماج�ضتري  من  و5 
دبلوم  على  احلا�ضلني  امل�ضجلني  للممر�ضني  التج�ضري  برنامج  من   76 و 

التمري�ص و 16من ماج�ضتري التمري�ص . 
بف�ضل الدعم املتوا�ضل والتوجيه من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن �ضقر 
جامعة  تطورت  التعليم  ووزارة  املجتمع  ووقاية  ال�ضحة  ووزارة  القا�ضمي 
املا�ضية، حيث  �ضنة   12 ال�ضحية  على مدى  را�ص اخليمة للطب والعلوم 
مكان  هي  اي�ضا  بل  والعلمية  الأكادميية  ال�ضمعة  مكان  فقط  لي�ضت  اأنها 
الندماج احل�ضاري  الذي يعتمد على ال�ضفافية، الو�ضوح، وال�ضدق املطلق 
املقدم  الطبي  التعليم  وج���ودة  نوعية  على  الرتكيز  م��ع  اجلامعة  اإدارة  يف 

لطلب اجلامعة. 

م�سرية اجلامعة ..
يتعدى  مل  الطلبة  م��ن  متوا�ضع  بعدد   2006 ع��ام  يف  اجلامعة  افتتحت 
 50 1300 طالب وطالبة من  ع��ن   يربو  اإىل ما  الآن  العدد  لي�ضل   22
الهيئة  138 من  و  108 ع�ضوا   الأك��ادمي��ي  الطاقم  ويبلغ  بلدا خمتلفا 

التدري�ضية ال�ضريرية والطاقم الإداري  114 من 33 جن�ضية خمتلفة. 
اجلامعة  ب��رام��ج  يف  ال�ضريع  والنمو  امل�ضطردة  ال��زي��ادة  ه��ذه  م��ع  ومتا�ضيا 
واأعداد الطلب �ضيدت اجلامعة على مبنى مب�ضاحة 216 األف قدم مربع 
اإ�ضافة اإىل املرافق احلديثة مبا يف ذلك مبنى م�ضتقل لكلية الأ�ضنان .كما مت 
اإكمال املبنى الأكادميي اجلديد املخ�ض�ص لكلتي ال�ضيدلة والتمري�ص على 

م�ضاحة 96 الف قدم مربع  
ق��د مت  و  م��رب��ع.  ق��دم  ال��ف    21 ري��ا���ض��ي منف�ضل على م�ضاحة  و جممع 
جتهيز مباين اجلامعة مبا تتطلبه العملية التعليمية من اأحدث الأجهزة 

واملعدات.

اإمكانات اجلامعة ..
و ي�ضم احلرم اجلامعي 20 قاعة حما�ضرات، 13 غرفة للتعليم باأ�ضلوب 
275 جهاز  حل امل�ضاكل، خمترب بحثي مركزي، خمتربات كمبيوتر توفر 
كمبيوتر، 8 خمتربات طبية، 9 خمتربات �ضيدلية، 4 خمتربات متري�ص، 
3 قاعات للموؤمترات، 137 مكتب جامعي، مكتبة مركزية حمدثة بالكامل 
، م�ضرح �ضعة 650 مقعدا، بالإ�ضافة اىل جممع ريا�ضي خم�ض�ص للأن�ضطة 
الريا�ضية  مثل كرة القدم ، وكرة ال�ضلة، والتن�ص، والكرة الطائرة، وتن�ص 
الطاولة والبلياردو مع توفر �ضالت جيمانيزيوم منف�ضلة للبنني والبنات.
التعليمية  امل��ج��الت  يف  وخريجيها  ط��لب��ه��ا  ب���اإجن���ازات   اجل��ام��ع��ة  تفخر   
والن�ضاطات العامة كامل�ضاركة يف املوؤمترات والبحوث العلمية والريا�ضة. و 
ت�ضاهم اجلامعة بنجاح يف تلبية احتياجات القطاع الطبي وال�ضحي بالدولة 
حيث ن�ضجل بكل الفخر التحاق قرابة 80 من خريجي كلية الطب بربامج 
الخت�ضا�ص يف كل من دبي، اأبوظبي، اإجنلرتا ، الوليات املتحدة الأمريكية، 
ا�ضرتاليا واأملانيا. وهو انعكا�ص وا�ضح جلودة التعليم ف�ضل عن التحاق ما 
و  البكالوريو�ص  حملة  من  التمري�ص  كلية  خريجي  من    500 عن  يزيد 

املاج�ضتري بوظائف يف موؤ�ض�ضات القطاع ال�ضحي بالدولة فور تخرجهم.

الطالب املواطنني ..
ت�ضم كلية التمري�ص يف راأ�ص اخليمة اأكر من ٪60 من الطلب والطالبات 

املواطنني الإماراتيني الذين يدر�ضون يف الربامج الثلثة.
التخ�ض�ضات  يف  التمري�ص  ماج�ضتري  خريجي  اأن  اىل  الإ���ض��ارة  جت��در  و   
املختلفة و ت�ضمل متري�ص �ضحة الكبار، متري�ص الأطفال، متري�ص ال�ضحة 
املجتمعية، والتمري�ص النف�ضي وال�ضحة النف�ضية ي�ضغلون منا�ضب  مديري 
اإم��ارة راأ�ص اخليمة والبع�ص يف  اأق�ضام التمري�ص يف معظم امل�ضت�ضفيات يف 
الإمارات الأخرى. كما ن�ضري اإىل اأن جميع برامج البكالوريو�ص واملاج�ضتري 

معتمدة ب�ضكل كامل من قبل جلنة العتماد الأكادميي.

يف  ال�ضحة  هيئة  امتحانات  بنجاح  الأ�ضنان  طب  كلية  خريجي  اجتاز  وقد 
املتحدة وح�ضلوا  العربية  الإم��ارات  دولة  ال�ضحة يف  ووزارة  ودبي  اأبوظبي 
الإمارات  دولة  واخلا�ص يف  العام  القطاعني  املهنة يف  �ضهادة ممار�ضة  على 
 22320 حوايل  واملتدربون  الطلب  واأج��رى  وخارجها.  املتحدة  العربية 
للمر�ضى من  الأ�ضنان  تخ�ض�ضات طب  اإج��راءا علجيا جمانا يف خمتلف 

خمتلف اجلن�ضيات خلل العام الدرا�ضي 2017 - 2018.
منظمة ال�ضحة العاملية ..

جامعة راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية مدرجة اأي�ضا يف قوائم منظمة 
املعادلة  لمتحانات  للتقدم  اجلامعة  خريجي  يوؤهل  مما  العاملية  ال�ضحة 
لللتحاق  وغ��ريه��ا   PLAB ال��ربي��ط��ان��ي��ة  و   USMLE الم��ري��ك��ي��ة 
بالدرا�ضات والتخ�ض�ضات خارج الدولة. كما مت اإدراج كلية طب ال�ضنان يف 
منظمة ال�ضحة العاملية )اإمرو( والعرتاف بالتدريب ال�ضريري للكلية  من 

قبل امتحان الكلية امللكية للجراحني يف ايرلندا.
المتحان الإلكرتوين. .

الآن نحن اأكملنا بالكامل نظام اإدارة اجلامعة ، والذي يعد خطوة رئي�ضية 
لتخاذ قرار �ضريع كما يعد تقدمي  المتحان اللكرتوين تقدًما كبرًيا يف 

التقييم.
يعد DUPHAT حدًثا رائًدا يف جمال الأدوية والتكنولوجيا يف منطقة 
19 مل�ضقة  اأك��ر من  دب��ي. مت تقدمي  �ضنوًيا يف  ، ويقام  الأو���ض��ط  ال�ضرق 
من قبل كلية العلوم ال�ضيدلنية يف راأ�ص اخليمة )RAKCOPS( يف 
املوؤمتر يف عام 2017 - 2018. الذي جعل طلب كلية ال�ضيدلة  فخورين 

بنيلهم 6 جوائز يف جمالت البتكار،العر�ص،اجلودة، والفئة املهنية.
اأن  الثامنة  الدفعة  بتخريج  واحتفالنا  ال�ضعيدة  املنا�ضبة  هذه  يف  وي�ضرفنا 
ننتهز الفر�ضة لتقدمي جزيل ال�ضكر والمتنان ل�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود 
لتوجيهاته  اخليمة   راأ���ص  الأعلى حاكم  املجل�ص  القا�ضمي ع�ضو  �ضقر  بن 
التي اأنارت لنا الطريق وذللت كل التحديات التي واجهت م�ضرية اجلامعة 
بال�ضكر والتقدير لدعمه لطلب  يف خمتلف مراحلها. كما نتقدم ل�ضموه 
اجلامعة من تخ�ضي�ص عدد من املنح الدرا�ضية الكاملة لعدد من املواطنني 
املنح  قيمة  بلغت  وق��د  احلكومي  للتميز  �ضقر  ال�ضيخ  برنامج  خ��لل  م��ن 

درهم.  مليون    62.29
تتقدم جامعة راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية بوافر ال�ضكر والتقدير 

لوزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع لدعمها املتوا�ضل للجامعة حيث مل تكتف 
بت�ضهيل تدريب الطلبة يف امل�ضت�ضفيات احلكومية يف راأ�ص اخليمة و دبي و 
لللتحاق  املواطنني  للطلبة  درا�ضية  منح  بتخ�ضي�ص  وقامت  بل  الفجرية 
الدبي  الق�ضم  خريجي  اإحل��اق  برنامج  دعم  و  املختلفة  التمري�ص  بربامج 
لربنامج تاأهيلي مكثف لدرا�ضة التمري�ص. والف�ضل يف ذلك يرجع ملعايل 
الوزير عبد الرحمن حممد العوي�ص وزير ال�ضحة ووقاية املجتمع والدكتور 
حممد �ضامل العلماء وكيل وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع والدكتور امل�ضت�ضار 
يا�ضر النعيمي من وزارة ال�ضحة والذي ارتبط ا�ضمه باجلامعة منذ البداية، 

والدكتور عبد اهلل النعيمي مدير منطقة راأ�ص اخليمة الطبية. 
بن  اأحمد  الدكتور  ل�ضعادة  والتقدير  ال�ضكر  بجزيل  نتقدم  ان  ي�ضرفنا  كما 
عبداهلل حميد بالهول الفل�ضي وزير دولة ل�ضوؤون التعليم العايل، و�ضعادة 
ال��دك��ت��ور حم��م��د ي��و���ض��ف ب��ن��ي ي��ا���ص ، ك��م��ا ل نن�ضى ك��ذل��ك ت��وج��ي��ه ال�ضكر 
)�ضوؤون  التعليم  وزارة  واأع�ضاء  الك��ادمي��ي  العتماد  جلنة  اىل  والتقدير 
التعليم العايل( والتي �ضاعدت ب�ضورة جلية على مواكبتنا للمعايري العاملية 
يف جمال التعليم العايل فلهم منا جزيل ال�ضكر والعرفان على ما قدموه 

للجامعة.
جتدر الإ�ضارة اإىل اأن جامعة راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية يف غاية 
ح�ضن  حممد  �ضعادة  برئا�ضة  اجل���دد  الأم��ن��اء   جمل�ص  لأع�����ض��اء  الم��ت��ن��ان 

عمران ال�ضام�ضي.
و تثمن اإدارة اجلامعة بامل�ضاهمة اليجابية لل�ضادة رئي�ص ال�ضوؤون الأكادميية 
ودعم  تطوير  يف  احلثيثة  جلهودهم  الإداري����ة  الهيئة  واأع�����ض��اء  العمداء  و 
اأوله  الذي  الفاعلة والإخل�ص  بامل�ضاركة  اأن�ضطة اجلامعة. ون�ضيد كذلك 
الطلب وتوجيههم  الأكادميية يف اجلامعة ل�ضقل مواهب  الهيئة  اأع�ضاء 
اأن ن�ضجل هنا وبكل  بنا  البحثية. و يجدر  العلمية و  املمار�ضات  اأف�ضل  اإىل 
فخر م�ضاركة طلب اجلامعة وخريجيها يف املوؤمترات العلمية التخ�ض�ضية 
العلمي لطلب اجلامعة هذا  املوؤمتر  62 ورقة بحثية يف  حيث مت عر�ص 

العام، و ح�ضلوا على 18 جائزة عن ابحاثهم املميزة.
التهنئة والتربيكات لأبنائنا الطلبة  ان نتقدم ب�ضادق  بنا  يف اخلتام يجدر 
الذين ظلوا يجتهدون خلل �ضنوات الدرا�ضة حتى كللت جهودهم بالإجناز 
الرفيعة ورفعوا علم جامعة  العلمية  الدرجات  املتمثل يف نيل هذه  الكبري 

راأ�ص اخليمة للطب والعلوم ال�ضحية خفاقا يف �ضماء هذا الوطن املعطاء.

�سرطة را�س اخليمة والت�سالت تتعاونان ملواجهة الطوارئ
•• راأ�ص اخليمة. .الفجر

راأ�����ص اخل��ي��م��ة، حم�ضر  ال��ع��ام��ة ل�ضرطة  ال��ق��ي��ادة  وّق��ع��ت 
تن�ضيق وتعاون مع �ضركة جمموعة الإم��ارات للت�ضالت 
جانب �ضرطة راأ�ص اخليمة،  من  وقع  حيث  – ات�ضالت، 
اإدارة  مدير  نائب  الطنيجي  حممد  جا�ضم  الركن  املقدم 
النعيمي  ال�ضيد علي يو�ضف  العمليات بالإنابة، فيما وّقع 
ممثل �ضركة جمموعة الإم��ارات للت�ضالت - ات�ضالت، 
وذلك بهدف تعزيز التعاون بني جانبني حم�ضر التن�ضيق 
اجلاهزية لل�ضتجابة يف حالت  دعم  والتعاون يف جمال 

الطوارئ والأزمات والكوارث.
واأو�ضح املقدم الركن جا�ضم حممد الطنيجي ، اأن الهدف 
من توقيع حم�ضر التن�ضيق والتعاون مع �ضركة جمموعة 

الإمارات للت�ضالت - ات�ضالت، هو توطيد العلقة فيما 
بني اجلانبني، �ضعياً نحبط تكامل اجلهود من اأجل حتقيق 
والأم���ان،  الأم���ن  تعزيز  الداخلية يف  وزارة  روؤي���ة  اأه���داف 
والأزمات  الطوارئ  حالت  يف  ال�ضتجابة  دعم  يف  املتمثلة 
والكوارث، وتوّفر كافة معايري و�ضروط ال�ضلمة العامة، 
مع امل�ضاهمة يف تعزيز ا�ضتجابة املجتمع للكوارث والأزمات 
اأك���د ممثل  ال��ط��وارئ ب�ضكل ك��ام��ل. وم��ن جانبه  وح���الت 
�ضركة جمموعة الإمارات للت�ضالت - ات�ضالت، اأن هذا 
ج�ضور  تعزيز  اإىل  خلله  م��ن  ن�ضعى  والتن�ضيق  التعاون 
تبادل  بهدف  اجلانبني،  بني  امل�ضرتك  والتعاون  التوا�ضل 
املوارد واخلربات ودعم تطوير املعرفة، واف�ضل املمار�ضات 
بني  النافذة  للت�ضريعات  وف��ق��اً  والتقنية  ال�ضرتاتيجية 

الطرفني، مما يعزز العمل اجلماعي امل�ضرتك املتميز.

م�ساركة متميزة لنادي تراث الإمارات 
يف ملتقى ال�سارقة الدويل للراوي  

•• ال�شارقة-الفجر:

الإمارات  ت��راث  لنادي  التابع  والبحوث  للدرا�ضات  زاي��د  مركز  جناح  ا�ضتقبل 
ال�ضارقة  ملتقى  من  ع�ضرة  الثامنة  الن�ضخة  فعاليات  يف  امل�ضاركني  من  ع��ددا 
الدويل للراوي الذي �ضهد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد 
الول  ام�ص  �ضباح  انطلقه  ال�ضارقة  حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي 
اخلرافية”  �ضعار” احلكايات  حتت  للرتاث  ال�ضارقة  معهد  وينظمه  الإثنني، 
34 دول��ة. وك��ان اجلناح قد حظي بزيارة  ال�ضارقة مب�ضاركة  اإك�ضبو  يف مركز 
�ضاحب ال�ضمو حاكم ال�ضارقة له اأثناء جتول �ضموه يف خمتلف اأرجاء امللتقى، 
واط��ل��ع ع��ل��ى م��ع��رو���ض��ات اجل��ن��اح م��ن الإ����ض���دارات ال��ت��ي ت���ربز اه��ت��م��ام املركز 
باحلفاظ على الرتاث، وقدم امل�ضوؤولون عن اجلناح ل�ضموه هدية �ضمت باقة 
من الإ�ضدارات، كما زار اجلناح عدد كبري من امل�ضاركني يف فعاليات امللتقى من 
العزيز  الدكتور عبد  �ضعادة  بها  التي قام  الزيارة  اإىل  اإ�ضافة  ال��دول،  خمتلف 
للملتقى،  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�ص  للرتاث  ال�ضارقة  معهد  رئي�ص  امل�ضلم 
حيث توقف عند اإ�ضدارات املركز من الكتب الرتاثية التي جت�ضد اهتمام املركز 
دولة  وتاريخ  تراث  كتابة  يف  املهمة  امل�ضادر  اأحد  تعد  التي  ال�ضفهية  بالرواية 
اإثراء  الإم��ارات، واأع��رب عن تقديره جلهود املركز بخا�ضة والنادي بعامة يف 
النادي  ن�ضاط  بالرتاث، ويف  الهتمام  التي تربز  بالإ�ضدارات  العربية  املكتبة 

الذي يربز فعله وا�ضحا يف �ضون املوروث والإ�ضهام يف احلراك الثقايف.

الإمارات تعرب عن قلقها اإزاء انتهاكات حقوق الإن�سان يف فل�سطني
•• جنيف-وام:

اأك��دت دول��ة الإم���ارات ان�ضمامها 
العربية  امل���ج���م���وع���ة  ب���ي���ان  اإىل 
اإزاء  للإعراب عن القلق ال�ضديد 
تقوم  التي  املتوا�ضلة  النتهاكات 
بالحتلل  القائمة  ال�ضلطة  بها 
حماية  ظ�����ل  يف  ف���ل�������ض���ط���ني  يف 
م���ط���ل���ق���ة و�����ض����ك����وت ره����ي����ب من 
ثقافة  ي��غ��ذي��ان  ال���دويل  املجتمع 
ظلت  التي  العقاب  م��ن  الإف���لت 
حت��م��ي اإ���ض��رائ��ي��ل وت�����ض��ف��ي على 
ح�ضانة  ال��ع��دوان��ي��ة  مم��ار���ض��ات��ه��ا 

مطلقة.
الدولة  ك��ل��م��ة  ذل����ك خ����لل  ج����اء 
األقاها ال�ضيد حممد �ضالح  التي 
بعثة  يف  ث��ان  �ضكرتري  ال�ضام�ضي 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  ال�����دول�����ة 
التا�ضعة  ال������دورة  اأم�����ام  ب��ج��ن��ي��ف 
حلقوق الإن�ضان يف اإطار املناق�ضة 
العامة حول حالة حقوق الإن�ضان 
العربية  والأرا���ض��ي  فل�ضطني  يف 

املحتلة الأخرى.
ال�����دول�����ة على  ك���ل���م���ة  و������ض�����ددت 
بالحتلل  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ق���وة  اأن 
الدويل  القانون  مبوجب  ملزمة 

انتهاكا للمادة 147 من اتفاقية 
جنيف الرابعة.

تدمري  اأن  ال�����ض��ام�����ض��ي  واأو�����ض����ح 
امل��������ن��������ازل وت�����ه�����ج�����ري امل����دن����ي����ني 
وم�ضادرة  ق�ضرا  الفل�ضطينيني 
التو�ضع  وا����ض���ت���م���رار  اأرا����ض���ي���ه���م 
للم�ضتوطنات  ال���ق���ان���وين  غ���ري 
يف ال�����ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى مدى 
ال�����ض��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���ض��ي��ة من 
حل  ج��دي  ب�ضكل  يهدد  اأن  �ضاأنه 
احتمالت  وي��ن�����ض��ف  ال���دول���ت���ني 

الن�ضاين  ال��������دويل  وال����ق����ان����ون 
جنيف  ات���ف���اق���ي���ة  وب���ال���ت���ح���دي���د 
الرابعة بحماية املدنيني الواقعني 
اإ�ضرائيل  اأن  اإل  �ضيطرتها،  حتت 
اإىل  ت��ع��م��د  ال����واق����ع  م����ازال����ت يف 
حق  يف  املفرطة  ال��ق��وة  ا�ضتخدام 
الفل�ضطينيني من خلل احل�ضار 
والحتجاز  وال��ت��ع��ذي��ب  وال��ق��ت��ل 
التع�ضفي وغريها من النتهاكات 
املحظورة دولياً والتي قد يرتقي 
اإىل جرائم حرب وت�ضكل  بع�ضها 

حتقيق ال�ضلم.
واأع����رب ع��ن قلق دول���ة الإم����ارات 
ب�������ض���اأن ت����ده����ور ال���و����ض���ع امل����ايل 
لإغاثة  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��وك��ال��ة 
وت�ضغيل اللجئني الفل�ضطينيني 
الأدن������ى، وم���ا تقدمه  ال�����ض��رق  يف 
اأ�ضا�ضية  الهيئة من خدمات  هذه 
لجئ  م��لي��ني  مل��ا ي��زي��د ع��ل��ى 5 
تعاين  م��ن��ط��ق��ة  يف  ف��ل�����ض��ط��ي��ن��ي 
اأ����ض���ًل م���ن الأزم�������ات والإره������اب 
تخ�ضى  حيث  ال��ت��ط��رف،  وتنامي 

اإغ��لق ع�ضرات  الأون��روا احتمال 
امل���دار����ص ال��ت��ي مت��ول��ه��ا يف قطاع 
نتيجة  ال��غ��رب��ي��ة  وال�����ض��ف��ة  غ����زة 
ل��ل��ع��ج��ز احل����اد ال����ذي ت�����ض��ه��ده يف 
م��ي��زان��ي��ت��ه��ا ح�����ض��ب��م��ا ����ض���رح به 
للأونروا  ال��ع��ام  املفو�ص  م��وؤخ��را 

ال�ضيد بيري كرينبول.
ون����ّوه يف ه���ذا ال�����ض��ي��اق ب���اأن دولة 
امللح  الإم��ارات وا�ضتجابة للو�ضع 
 130 ل��لأون��روا، قدمت ح��وايل 
عامي  يف  اأم��ري��ك��ي  دولر  مليون 
 50 م��ن��ه��ا  و2018،   2017
ل����دعم  اأم����ريكي  دولر  مل����يون 
مليون  و20  ال��ت��ع��ل��ي��م،  ق��������������ط��اع 
برنامج  ل���دع���م  اأم���ري���ك���ي  دولر 
مدينة  يف  الإ�����ض����لم����ي  ال����وق����ف 

القد�ص.
ال�ضيد  ج����دد  ك��ل��م��ت��ه  خ���ت���ام  ويف 
حممد �ضالح ال�ضام�ضي دعم دولة 
الفل�ضطيني  لل�ضعب  الإم������ارات 
الوطنية  ت���ط���ل���ع���ات���ه  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
القابلة  غ��ري  وحقوقه  امل�ضروعة 
ذل�����ك حقه  ل���ل���ت�������ض���رف، مب����ا يف 
دولته  وب���ن���اء  امل�����ض��ري  ت��ق��ري��ر  يف 
وامل�ضتقلة،  احل���رة  الفل�ضطينية 

وعا�ضمتها القد�ص ال�ضرقية.
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اأخبـار الإمـارات

ال�شارقة - وام:

بن حممد  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  اأك��د 
عهد  ال��ق��ا���ض��م��ي ويل  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن 
ونائب حاكم ال�ضارقة، رئي�ص املجل�ص 
التقليدي  الإع�����لم  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي، 
يواجه العديد من التحديات، ومنها 
التوا�ضل  وو�ضائل  اجلديد  الإع��لم 
الجتماعي الذي اأ�ضبح واقعا يجب 
اأن  اإىل  �ضموه  التعاي�ص معه، م�ضرياً 
الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  بع�ص 
الإع�����لم�����ي  ل��ل�����ض��ب��ق  ���ض��ع��ي��ه��ا  ويف 
وتزييف  الإ�ضاعة  ن�ضر  فخ  وقعت يف 

احلقائق واملعلومات املغلوطة.
ه���ذه  م����واج����ه����ة  اأن  ����ض���م���وه  وب������ني 
ال��ت��ح��دي��ات وخ���ط���ره���ا ع��ل��ى اأف�����راد 
اجلهود  ت�����ض��اف��ر  يتطلب  امل��ج��ت��م��ع، 
ر�ضالة  ل���ت���ق���دمي  اجل�������اد  وال���ع���م���ل 
اإع��لم��ي��ة وحم��ت��وى ه����ادف لأف����راد 
املعلومات  ع����ن  ب���ع���ي���داً  امل���ج���ت���م���ع، 

املغلوطة اأو تزييف احلقائق.
ال�ضارقة  اإم��ارة  اأن  اإىل  �ضموه  ولفت 
الإع�����لم  دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  ت��ن��ب��ه��ت 
لها  فكان  املجتمعات،  على  وت��اأث��ريه 
احلكومية  امل����ب����ادرات  م���ن  ال��ع��دي��د 
اإعلمية  ر���ض��ال��ة  ت��ق��دمي  �ضبيل  يف 

هادفة، ومنها اإقامة املنتدى الدويل 
حلول  لو�ضع  احل��ك��وم��ي  للت�ضال 
بالت�ضال  امل���رت���ب���ط���ة  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
اإن�ضائها  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  احل��ك��وم��ي، 
ال�ضارقة للت�ضال احلكومي  جائزة 
املمار�ضات  م����ن  ال���ع���دي���د  ل��ت��وث��ي��ق 
وال���ت���ج���ارب امل��ت��م��ي��زة وال����رائ����دة يف 
وحتفيز  احلكومي،  الت�ضال  جمال 
املوؤ�ض�ضات  خمتلف  ب��ني  التناف�ضية 

ر�ضالة  لتقدمي  احلكومية  والدوائر 
اإعلمية هادفة.

جاء ذلك خلل لقاء �ضموه برئي�ص 
واأع�ضاء جلنة حتكيم جائزة ال�ضارقة 
وبح�ضور  احل���ك���وم���ي،  ل���لت�������ض���ال 
القا�ضمي  اأحمد  بن  �ضلطان  ال�ضيخ 
للإعلم،  ال�����ض��ارق��ة  جمل�ص  رئ��ي�����ص 
�ضمو  م��ك��ت��ب  ام�������ص يف  ق���ب���ل ظ���ه���ر 
احلاكم. ورحب �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 

القا�ضمي  ���ض��ل��ط��ان  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
واأع�ضاء  برئي�ص  لقائه  م�ضتهل  يف 
جلنة حتكيم ال�ضارقة، وتبادل �ضموه 
امل�ضرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الأح���ادي���ث 
الإعلمية.  امل��وا���ض��ي��ع  خم��ت��ل��ف  يف 
���ض��م��وه م��ن رئ��ي�����ص واأع�ضاء  واط��ل��ع 
اللجنة على اآخر امل�ضتجدات جلائزة 
احلكومي  ل���لت�������ض���ال  ال���������ض����ارق����ة 
والفئات  اجل�����دي�����دة،  ن�����ض��خ��ت��ه��ا  يف 

اللجنة  ومعايري  للجائزة،  املر�ضحة 
يف الخ��ت��ي��ار. واأ����ض���اد ���ض��م��وه بجهود 
اأه���داف  حتقيق  يف  اللجنة  اأع�����ض��اء 
املمار�ضات  اأف�ضل  لرت�ضيخ  اجلائزة 
يف قطاع الت�ضال احلكومي يف دولة 
ومنطقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
�ضعادة  وق�������دم  ال����ع����رب����ي.  اخل���ل���ي���ج 
اإبراهيم العابد امل�ضت�ضار فى املجل�ص 
ال���وط���ن���ي ل�����لإع�����لم رئ���ي�������ص جلنة 
للت�ضال  ال�����ض��ارق��ة  ج��ائ��زة  حتكيم 
�ضكرهم  اللجنة،  واأع�ضاء  احلكومي 
ل�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان ب���ن حممد 
اإتاحة  ب��ن ���ض��ل��ط��ان ال��ق��ا���ض��م��ي ع��ل��ى 
مثمنني  ال���ل���ق���اء،  ل���ه���ذا  ال���ف���ر����ض���ة 
ومتابعته  الكرمية  �ضموه  توجيهات 
للو�ضول  للجائزة  ورعايته  الدائمة 
ر�ضالتها  وت���ع���زي���ز  اأه����داف����ه����ا  اإىل 

ال�ضامية يف الت�ضال احلكومي.
ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ط����ارق ���ض��ع��ي��د علي 
الإع���لم���ي حلكومة  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر 
املن�ضوري  يعقوب  وح�ضن  ال�ضارقة، 
اأمني عام جمل�ص ال�ضارقة للإعلم، 
واأ�����ض����م����اء اجل���وي���ع���د م����دي����رة ن����ادي 
ال�ضارقة لل�ضحافة، وجواهر النقبي 
للت�ضال  ال�������دويل  امل����رك����ز  م���دي���ر 

احلكومي.

•• ال�شارقة -وام:

الأ�ضبوعي  اجتماعه  ال�ضارقة  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�ص  عقد 
برئا�ضة �ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل 
عهد و نائب حاكم ال�ضارقة رئي�ص املجل�ص التنفيذي وبح�ضور 
ال�ضارقة  حاكم  نائب  القا�ضمي  �ضامل  بن  اهلل  عبد  ال�ضيخ  �ضمو 

نائب رئي�ص املجل�ص وذلك �ضباح ام�ص يف مكتب �ضمو احلاكم.
ال�ضابقة  اجلل�ضة  حم�ضر  على  بالت�ضديق  اجلل�ضة  ا�ضتهلت 
جدول  ع��ل��ى  امل���درج���ة  امل��وا���ض��ي��ع  ب��ع��ده��ا  امل��ج��ل�����ص  لي�ضتعر�ص 
واأ�ضدر خللها  املختلفة  الإم��ارة  ب�ضوؤون  تتعلق  والتي  الأعمال 
اإم��ارة ال�ضارقة يف خدمة  ع��دداً من ال��ق��رارات التي حتقق روؤي��ة 

اأر�ضها. واطلع املجل�ص على م�ضروع  املواطنني والقاطنني على 
يف  “اعتماد”  املنزلية  امل�ضاريع  لرخ�ص  الل��ك��رتوين  الت�ضويق 
ال�ضويدي رئي�ص  اإ�ضداره اجلديد وبني �ضعادة �ضلطان بن هده 
ترويجية  خدمات  يقدم  امل�ضروع  اأن  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة 
من  ال�ضارقة  ب��اإم��ارة  التجارية  الرخ�ص  لأ�ضحاب  وت�ضويقية 
خلل موقع الكرتوين حيث ميكن امل�ضتثمر من بيع و�ضراء �ضلع 
متنوعة عرب نافذة النرتنت. ويهدف امل�ضروع اإىل تو�ضيع دائرة 
الت�ضويق ونوافذ البيع وال�ضراء لدى اأ�ضحاب الرخ�ص املنزلية 
الكرتوين  م��وق��ع  ع��رب  للم�ضتهلك  وامل��وث��وق  الآم���ن  وال��ت�����ض��وق 
امل�ضاريع  لأ���ض��ح��اب  للت�ضويق  ج��دي��دة  م�ضاحة  وخ��ل��ق  حكومي 
واملتطورة  والذكية  اللكرتونية  اخل��دم��ات  وتفعيل  ال�ضغرية 

عقد  املجل�ص  واع��ت��م��د  الت�ضويق.  لعمليات  ال��داع��م��ة  وال��ط��رق 
تقدمي خدمة حت�ضيل قيمة خمالفات هيئة الطرق واملوا�ضلت 
يف ال�ضارقة واملزمع توقيعه بني هيئة الطرق واملوا�ضلت باإمارة 
اأبوظبي. ووافق املجل�ص على  ال�ضارقة والقيادة العامة ل�ضرطة 
موظفيها  اأح��د  اإيفاد  يف  ال�ضارقة  ل�ضرطة  العامة  القيادة  طلب 
درجة  ع��ل��ى  للح�ضول  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  درا���ض��ت��ه  ل���ض��ت��ك��م��ال 
ال�ضادرة  الأمريية  املرا�ضيم  على  املجل�ص  اطلع  كما  املاج�ضتري. 
من �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي 
ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة. واأ�ضدر املجل�ص التنفيذي 
القرار رقم 28 ل�ضنة 2018 ب�ضاأن تنظيم الو�ضاطة العقارية 

يف اإمارة ال�ضارقة.

•• ابوظبي - وام: 

اك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين ب��ن اأحمد 
والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  الزيودي 
تنوع  ب�ضان  الم����ارات  ا�ضرتاتيجية  ان 
ح��ق��ي��ق��ي يف ���ض��ل��ة ال����غ����ذاء ت���رك���ز على 
الزراعية،  املحا�ضيل  يف  ت��ن��وع  حتقيق 
وت�����ض��ك��ل اأ���ض��ا���ض��اً ل�����ض��م��ان وج����ود نظام 
التنوع  وه��ذا  متكامل،  م�ضتدام  غذائي 
ي�����ض��م��ل م���ا ي��ت��م زراع���ت���ه حم��ل��ي��ا اأو يف 
ال����ض���ت���ث���م���ارات ال���زراع���ي���ة يف اخل�����ارج، 
وت���ن���وي���ع اآل����ي����ات واأ����ض���ال���ي���ب ال����زراع����ة، 
ا�ضترياده  يتم  ما  تنويع  اإىل  بالإ�ضافة 
ا�ضتريادها،  وم�����ض��ادر  حم��ا���ض��ي��ل  م��ن 
يف  التغذية  منظومة  يف  النظر  واإع���ادة 
امل�ضتهلكني  وت��وع��ي��ة  امل��ح��ل��ي  امل��ج��ت��م��ع 
للح�ضول  �ضلة طعامهم  تنويع  باأهمية 

على القيمة الغذائية احلقيقية.
وا�ضاف معاليه “ وب�ضكل اأكر اي�ضاحاً 
الناحية  م��ن  نتطلع  ف��اإن��ن��ا  وحت���دي���داً 
اإعادة  اإىل  لل�ضرتاتيجية  الإن��ت��اج��ي��ة 

الهتمام بت�ضمني بع�ص املحا�ضيل اإىل 
وتطوير  حت�ضني  عرب  الغذائية  ال�ضلة 
انتاجها ومنها اأ�ضناف التمور اجليدة، 
وت�����ض��ج��ي��ع ت���رب���ي���ة ال���ن���ح���ل وال����زراع����ة 
املا�ضية  ���ض��للت  ال��ع�����ض��وي��ة، وحت��دي��د 
املحلية  ب��ي��ئ��ت��ن��ا  يف  ل��ل��رتب��ي��ة  امل��ن��ا���ض��ب��ة 
كما  عالية.  اقت�ضادية  ع��وائ��د  لتوليد 
نعمل اأي�ضا على حماية اأنواع الأ�ضماك 
اإن�ضاء  عرب  بالنقرا�ص  املهددة  املحلية 
التجارية  الأ����ض���م���اك  ت��ف��ري��خ  م������زارع 
ون�ضر  امل�����اجن�����روف  اأ����ض���ج���ار  وزراع��������ة 
ال�����ض��ع��اب ال���ض��ط��ن��اع��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز بيئة 

تكاثر الأ�ضماك«.
م�ضابقة  يف  ال��دول��ة  م�ضاركة  ان  وق���ال 
اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي  امل�ضتقبل  ط��ع��ام  طهي 
ن���ي���وي���ورك ب��ال��ت��زام��ن م���ع ي����وم العمل 
التنمية  اأه��������داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال�������دويل 
اإعادة  �ضهدت  وال��ت��ي  ال��ي��وم  امل�ضتدامة 
معروفة،  غ����ري  حم��ا���ض��ي��ل  اك���ت�������ض���اف 
واأ�ضهمت الإم��ارات فيها بعر�ص تراثها 
الغني من التمور واإمكاناتها امل�ضتقبلية 

.. تندرج �ضمن اجلهود الدولية لدولة 
الإم��ارات يف هذا املجال وغري ذلك من 
على  خللها  نحر�ص  التي  امل�ضاركات 
لطرح  ع��امل��ي��اً،  وا�ضتعرا�ضها  تقدميها 
منوذج عملي عن التعامل ال�ضحيح مع 
حتدي تناق�ص الغذاء عاملياً، وامل�ضاهمة 
ال��رام��ي��ة ل�ضمان  ال��دول��ي��ة  يف اجل��ه��ود 
الغذائية وحتقيق  القيمة  �ضل�ضلة  تنوع 
“غذاء  ���ض��ع��ار  ا���ض��ت��دام��ت��ه��ا، وحت���وي���ل 

للأبد” اإىل واقع ملمو�ص.
التخطيط  و����ض���م���ن  ان������ه  اىل  ون����ب����ه 
�ضرورة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  مت  امل�ضتقبلي، 
املحليني  مل��ن��ت��ج��ي��ن��ا  حم���ف���زات  اإي����ج����اد 
اأف�ضل  اع����ت����م����اد  ع���ل���ى  ل��ت�����ض��ج��ي��ع��ه��م 
لإيجاد  الأ���ض��واق  وتطوير  امل��م��ار���ض��ات، 
وتعزيز  املحلية،  املنتجات  على  الطلب 
ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر وت��ط��ب��ي��ق اأح����دث 
التقنيات، وجمع التمويل الكايف وزيادة 

وعي امل�ضتهلكني.
ونبه معاليه اىل اهمية اجتماع “غذاء 
للأبد “ الذي عقد موؤخراً يف العا�ضمة 

�ضاحب  وا�ضت�ضافه  لندن،  الربيطانية 
ال�����ض��م��و امل��ل��ك��ي الأم�����ري ت�����ض��ارل��ز اأمري 
التغري  وزارة  ف��ي��ه  و���ض��ارك��ت  “ويلز” 
وناق�ص  الإم���ارات���ي���ة  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
اآل����ي����ات ال���ت���ع���اون ون�����ض��ر ال���وع���ي حول 
بال�ضكل  املحا�ضيل  تنوع  حتقيق  كيفية 
الأغذية  اإىل  النتباه  واإع��ادة  ال�ضحيح 
الغذاء عامليا  ا�ضتدامة  املن�ضية لتحقيق 
خطوة  ميثل  الجتماع  ان  اىل  م�ضريا 
عملية ملنظومة غذائية مرنة ومنوذجاً 
الدولية  ل��ل��ت��ح��رك��ات  وف����ع����اًل  ن��اج��ع��ا 

املطلوبة بهذا اخل�ضو�ص.
واو����ض���ح م��ع��ال��ي��ه ان���ه ع��ل��ى ال��رغ��م من 
ال��ت��اري��خ احل��اف��ل ملجتمع الم�����ارات يف 
لتنوع  حتقيقاً  املا�ضية  وتربية  الزراعة 
وال�ضيد  ال��زراع��ة  مهن  اأن  اإل  ال��غ��ذاء، 
ب�����ض��ي��ط��اً من  اإل ح���ي���زاً  ت��ع��د مت��ث��ل  مل 
اه��ت��م��ام��ات اأب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، اإذ 
حتول الأمر من ال�ضكل التجاري الذي 
يعتمد عليه يف الدخل، اإىل �ضكل فردي 
تكفى  �ضغرية  م��زارع  يتملك  فالبع�ص 

للحتياجات ال�ضخ�ضية فح�ضب، الأمر 
توافر  ت��راج��ع ح��اد يف  ت�ضبب يف  ال���ذي 
حما�ضيل عدة مثل العلف والنباتات 
الطبيعة وبع�ص الفواكه ومنها “اللوز، 
هذا  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ل��ك��ن  والنبق”، 
لتو�ضيح  الجتماع  يف  م�ضاركتنا  جاءت 
ال�ضرتاتيجية التي اعتمدتها الإمارات 
الغذاء  ���ض��ل��ة  ح��ق��ي��ق��ي يف  ت���ن���وع  خل��ل��ق 
والأخرى  التقليدية  املحا�ضيل  ي�ضمل 

املن�ضية.
وذكر معاليه انه وعلى م�ضتوى التطبيق 
الفعلي اأجرت جامعة الإمارات العربية 
املتحدة يف العني بحثاً مكثفاً ل�ضتزراع 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ال��ت��م��ر،  اأن�����ض��ج��ة نخيل 
ب��ح��ث اآخ����ر ح����ول امل���راع���ي والأع�����لف 
الإم����ارات، كما  دول��ة  ل��ظ��روف  املنا�ضبة 
الع�ضوية  ال���زراع���ة  م��ع��دلت  ارت��ف��ع��ت 
ال�����ض��ن��وات اخلم�ص  اأ���ض��ع��اف خ���لل   4
الأخرية عما كانت عليه �ضابقاً، يف ظل 
البيئية  بال�ضتدامة  اله��ت��م��ام  تنامي 

والنظم الغذائية ال�ضحية.

التنوع  م����دى  ان  اىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
الغذائي يف دولة المارات، والذي يعتمد 
مدعوماً  ال����ض���ت���رياد،  ع��ل��ى  مب��ع��ظ��م��ه 
الذي  واحل�ضاري  القت�ضادي  بالنمو 
املا�ضية،  العقود  خلل  الدولة  حققته 
الأمر  تناولنا  اإن  ه��ام��اً  ت�����ض��اوؤًل  يطرح 
مبنظور عاملي: هل ت�ضتطيع دول العامل 
كافة حتقيق هذا التنوع يف ظل الطلب 
التي  والتحديات  الغذاء،  على  املتنامي 
واخل�ضائر  امل��ن��اخ��ي،  ال��ت��غ��ري  يفر�ضها 
امل���ت���زاي���دة ل��ه��ذا ال���ت���ن���وع، ح��ي��ث ت�ضري 
الدرا�ضات العاملية اإىل �ضياع %90 من 

تنوع املحا�ضيل على م�ضتوى العامل.
اأهمية  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ان  معاليه  وق���ال 
الن��ت��ب��اه ل��ه��ذا ال��ت�����ض��اوؤل، وال��ع��م��ل على 
اعتماد �ضيا�ضات واآليات ومبادرات عاملية 
قادرة على خلق حلول فعاله له، ال�ضبغة 
القطاع  على  ا�ضتحوذت  التي  التجارية 
ال��ع��ق��ود الأخ�������رية، حيث  ال����زراع����ي يف 
يركز كبار منتجي وم�ضوقي املحا�ضيل 
ملجموعة  ال����رتوي����ج  ع���ل���ى  ال����زراع����ي����ة 

حم�����دودة م���ن امل��ح��ا���ض��ي��ل ال��ت��ي ميكن 
عالياً من جتار  انتاجها، وت�ضجل طلباً 
التجزئة وامل�ضتهلكني، وعلى الرغم من 
الغذاء  الزراعية  ال�ضيا�ضة  هذه  توفري 
اإل  العاملي،  املجتمع  من  وا�ضعة  لفئات 
اأ�ضناف  ان��ت��اج  تقلي�ص  يف  ت�ضببت  اأن��ه��ا 
اأخرى ون�ضيانها، والتي ميكنها تقدمي 
للم�ضتهلكني،  ع��ال��ي��ة  غ��ذائ��ي��ة  ق��ي��م��ة 

وخلق تنوع حقيقي يف �ضلة الغذاء.
واك���������د م�����ع�����ايل ال�����دك�����ت�����ور ث�������اين بن 
املناخي  التغري  وزي���ر  ال��زي��ودي  اأح��م��د 
اأ�ضناف  تنوع  على  احلفاظ  ان  والبيئة 
امل��ح��ا���ض��ي��ل و���ض��للت احل��ي��وان��ات اأمر 
ب��ال��غ الأه��م��ي��ة لأن���ه يتيح م��رون��ة اأكرب 
التغري  ت����داع����ي����ات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  يف 
الزراعية  باملحا�ضيل  مقارنة  املناخي 
واحليوانات التقليدية املعتادة التي يتم 
دوره  ع��ن  ف�ضًل  وتربيتها،  ح�ضادها 
التي  املنظومات  على  احلفاظ  يف  املهم 
تدعم اإنتاج الطعام عاملياً. فمثًل، ميكن 
واجلفاف  للحرارة  املقاومة  للأ�ضناف 

مناطق  يف  تنتج  اأن  اجل��اف��ة  املناطق  يف 
الأفكار  من  م��زي��داً  اأن متنح  اأو  اأخ��رى 
ال��ت��ي ت�����ض��اع��د ع��ل��ى ال��ت��اأق��ل��م م��ع املناخ 
الأ�ضناف  ه���ذه  ُن�ضيت  اإذا  ل��ك��ن  احل���ار 
و�ضاعت اإىل غري رجعة لأ�ضباب جتارية 
اأو بيئية اأو غري ذلك، فاإننا لن نتمكن 
من ا�ضتك�ضاف قدراتها الكاملة والتايل 
ف�����اإن ال���ت���اأك���ي���د ع��ل��ى �����ض����رورة اإط����لق 
مبادرات واعتماد �ضيا�ضات عاملية لإعادة 
ال��ت��ف��ك��ري وا���ض��ت��خ��دام ه����ذا ال���ن���وع من 
الغذاء املن�ضي، من �ضاأنه حتقيق توازن 

عاملي على املدى املتو�ضط والبعيد.

ثاين بن اأحمد الزيودي : الإمارات جتربة ناجعة نحو »غذاء م�ستدام«

وفد من حماكم دبي ي�سارك �سمن الجتماع ال�سنوي الدويل للجمعية الدولية لإدارة 
املحاكم يف الربازيل حتت �سعار » �سيادة القانون يف عامل متنوع الثقافات«

•• دبي –الفجر:

�ضارك وفد من حماكم دبي برئا�ضة �ضعادة القا�ضي عبد القادر مو�ضى 
نائب مدير عام حماكم دبي، يف الجتماع ال�ضنوي الدويل للجمعية 
يف  القانون  “ �ضيادة  �ضعار  حتت  الربازيل  يف  املحاكم  لإدارة  الدولية 
وذلك حر�ضا  �ضبتمرب،   19-17 الفرتة  الثقافات”، يف  عامل متنوع 
وتوفري  التميز  ا�ضرتاتيجيات  اأف�ضل  تقدمي  على  دب��ي  حماكم  م��ن 
ومنظومة  الق�ضائية،  امل��م��ار���ض��ات  اإدارة  يف  الإداري  ال��دع��م  خ��دم��ات 
نائب مدير عام حماكم دبي اىل  واأ�ضار  املحاكم.  الق�ضائي يف  العمل 
الق�ضائية  والهيئات  املوؤ�ض�ضات  للتقاء  متميزة  فر�ضة  الجتماع  ان 
واخلربات  املعرفة  لتبادل  وذل��ك  والعاملي،  الإقليمي  امل�ضتويني  على 

املمار�ضات يف مواجهة  واأف�ضل  ال�ضرتاتيجيات  اأحدث  والتعرف على 
التحديات املتجددة يف اإدارة املحاكم والتعرف على طرق اإدارة التغيري 
ان  �ضعادته  واأ�ضاف  املحاكم،  اإدارة  بنظم  والرت��ق��اء  التنمية  لتحقيق 
الجتماع تناول العديد من التجارب العاملية اأبرزها التحول الرقمي 

لإجراءات املحاكم والتطور التقني يف منظومة الق�ضاء.
الوليات  دبي خلل اجلل�ضات على جتربة  تعرف وفد حماكم  حيث 
الأحوال  دع��اوى  يف  وال�ضلح  الت�ضويات  نظام  يف  الأمريكية  املتحدة 
الربازيلي  النظام  جتربة  على  والتعرف  الإنرتنيت،  عرب  ال�ضخ�ضية 
العدل  وزارة  جتربة  وعلى  الق�ضاء،  يف  والتعليم  الف�ضاد،  مكافحة  يف 
ال�ضعودية يف النتقال من الأ�ضاليب التقليدية اإىل الرقمية، كما زار 

وفد حماكم دبي اأكرب حمطة اإنتاج الطاقة النظيفة.

وعلى هام�ص الجتماع التقى الوفد بالوفود اخلليجية امل�ضاركة مثل، 
وزارة العدل الإماراتية برئا�ضة القا�ضي الدكتور حممد الكعبي رئي�ص 
باململكة  العدل  وزارة  ووف��د  البتدائية،  الحتادية  الفجرية  حمكمة 
ال�ضعودية  العربية  باململكة  املظامل  دي��وان  ووف��د  ال�ضعودية  العربية 
كما التقى �ضعادته ف�ضيلة ال�ضيخ خالد بن را�ضد املنوري نائب رئي�ص 
علي  القا�ضي  �ضعادة  بح�ضور  وذل��ك  عمان،  �ضلطنة  ب�  العليا  املحكمة 

�ضام�ص املدحاين رئي�ص جمل�ص اجلمعية لل�ضرق الأو�ضط. 
و�ضم وفد حماكم دبي �ضعادة القا�ضي خالد املن�ضوري قا�ضي ابتدائي 
يف املحكمة التجارية الإبتدائية، وال�ضيد عبد الرحيم امل�ضرب مدير 
اإدارة تقنية املعلومات، وال�ضيد مروان عبدول مدير مكتب مدير عام 

حماكم دبي.

ويل عهد ال�سارقة ي�ستقبل رئي�س واأع�ساء جلنة 
حتكيم جائزة ال�سارقة لالت�سال احلكومي

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

حاكم الفجرية يت�سلم ن�سخة من ر�سالة 
الدكتوراة لباحث اإماراتي

•• الفجرية-وام: 

ا�ضتقبل �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ال�ضرقي 
�ضموه  ق�ضر  يف  الفجرية  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�ضو 
ال��ذب��اح��ي مبنا�ضبة  ب��ن عي�ضى  �ضيف  ع��ب��داهلل  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��ام من  ال��ق��ان��ون  ال��دك��ت��وراة يف  ح�ضوله على درج���ة 

جامعة ال�ضارقة.
وت�ضلم �ضاحب ال�ضمو حاكم الفجرية ن�ضخة من ر�ضالة 
الإجناز  ه��ذا  على  وه��ن��اأه  الذباحي  للباحث  ال��دك��ت��وراة 

الطيب.
لأبناء  والعلمي  الأكادميي  التاأهيل  اأهمية  �ضموه  واأك��د 

التي  احل�ضارية  والنه�ضة  التطور  م�ضرية  يف  الوطن 
ت�ضهدها الدولة. واأعرب الدكتور عبداهلل �ضيف الذباحي 
ع���ن ت��ق��دي��ره و���ض��ع��ادت��ه ب��ل��ق��اء ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
وتوجيهاته  ال�ضتقبال  حفاوة  ل�ضموه  �ضاكرا  الفجرية 
الذباحي اجلامعية  الدكتور  ر�ضالة  اأن  يذكر  احلكيمة. 
للنتخابات  اجلنائية  “احلماية  بعنوان  ج���اءت  ال��ت��ي 
درا�ضة   - املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الربملانية 
تبحث  الدولة  م�ضتوى  على  درا�ضة  اأول  تعد  مقارنة” 
يف مو�ضوع احلماية اجلنائية للعملية النتخابية بكافة 
مراحلها يف دولة الإمارات بدءاً من املرحلة التمهيدية 

للنتخابات وحتى اإعلن النتائج النهائية.

»اأرا�سي عجمان« ع�سوا يف جمل�س انطالق الدورة ال�سابعة من مهرجان كلباء للم�سرحيات الق�سرية
معايري التقييم الدويل

•• عجمان -وام:

اإىل  عجمان  يف  العقاري  والتنظيم  الأرا���ض��ي  دائ���رة  ان�ضمت 
ع�ضوية جمل�ص معايري التقييم الدويل، وهو موؤ�ض�ضة عاملية 
غري ربحية م�ضوؤولة عن و�ضع معايري ذات جودة عالية تدعم 
ال�ضالح  اأج��ل  من  املالية  الأ�ضواق  وحتمي  التجارية  الأعمال 
100 دول��ة وي�ضم عدة  اأك��ر من  العام.  ويعمل املجل�ص مع 
جهات حكومية وهيئات مهنية وموؤ�ض�ضات التقييم املتخ�ض�ضة، 
ال��ع��امل��ي��ة جل��م��ي��ع فئات  التقييم  ب��و���ض��ع م��ع��اي��ري  ي��ت��ف��رد  ك��م��ا 

التجاري  والتقييم  العقاري  التقييم  ذل��ك  وي�ضمل  الأ���ض��ول، 
للأعمال وال�ضكوك املالية.

واأكد يافع الفرج مدير عام دائرة الأرا�ضي والتنظيم العقاري 
نوعية  قفزة  تعد  الع�ضوية  اأن   - املنا�ضبة  بهذه   - عجمان  يف 
العقاري  التقييم  عملية  وب��الأخ�����ص  ال��دائ��رة  عمل  جم��ال  يف 
موؤ�ض�ضات  م��ع  العمل  فر�ضة  تتيح  الع�ضوية  اأن  مو�ضحا   ..
وممار�ضاتها  خ��ربات��ه��ا  م���ن  وال���ض��ت��ف��ادة  ال���رائ���دة  ال��ت��ق��ي��ي��م 
و�ضفافية  دقة  ي�ضمن  ال��ذي  النحو  على  وتطبيقها  الناجحة 

عملية التقييم.

•• كلباء-وام: 

تنطلق اليوم فعاليات الدورة ال�ضابعة من “مهرجان امل�ضرحيات 
الق�ضرية” التي تنظمها اإدارة امل�ضرح بدائرة الثقافة يف حكومة 
�ضاحب  برعاية  وذل��ك  كلباء  ملدينة  الثقايف  امل��رك��ز  يف  ال�ضارقة 
ال�ضمو ال�ضيخ الدكتور �ضلطان بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص 

الأعلى حاكم ال�ضارقة.
وت��ت��ن��اف�����ص ع�����ض��رة ع��رو���ص يف ال�����دورة اجل���دي���دة م��ن املهرجان 
املكر�ص لحت�ضان واكت�ضاف واإبراز املواهب امل�ضرحية وقد تاأهلت 
مناف�ضة متهيدية  بعد  املهرجان  على جوائز  للت�ضابق  العرو�ص 
�ضهدت م�ضاركة 20 عر�ضا ومت اختيار العرو�ص بوا�ضطة جلنة 

حمكمة بعد تقييمها فنيا و�ضمت الفنانني اإبراهيم �ضامل وعبد 
اهلل م�ضعود ويو�ضف البحري. وتتناف�ص العرو�ص على جملة من 
والتمثيل  ك�الإخراج  امل�ضرحي  العر�ص  لفنيات  املوجهة  اجلوائز 
وال�ضينوغرافيا وتعاينها جلنة حتكيم ت�ضم من الإم��ارات وليد 
الزعابي ونبيل املازمي ومن تون�ص فاطمة فاحلي ومن العراق 

هيثم عبد الرزاق ومن اجلزائر حممد بوكرا�ص. 
وينظم املهرجان - الذي يختتم يف الثلثني من ال�ضهر اجلاري 
امل��ق��دم��ة وت�ضتك�ضف  ال��ع��رو���ص  ت��ق��راأ  ي��وم��ي��ة  ن��ق��دي��ة  ن����دوات   -
ي�ضارك  اأن  للجمهور  �ضيتاح  كما  الفكرية  وروؤاه����ا  جمالياتها 
تقدم  ال��ت��ي  ال��ت��ظ��اه��رة  وحتتفي  الفنية.  م�ضتوياتها  تقييم  يف 
الدرمكي  في�ضل  بالفنان  الف�ضحى  العربية  باللغة  عرو�ضها 

الفنية  جتربته  ح��ول  ن��دوة  وتنظم  املهرجان  �ضخ�ضية  بو�ضفه 
بداياتها  منذ  الإبداعية  �ضريته  حول  املهرجان  اأ�ضدره  وكتيب 
ل��ه يف م�ضريته. وينظم  اأ���ض��دق��اء وزم���لء  م��ن  ���ض��ه��ادات  وي�ضم 
الق�ضرية  امل�ضرحيات  عنوان”  حت��ت  الفكري  ملتقاه  املهرجان 
بني الن�ص والعر�ص” مب�ضاركة باحثني من الدولة ومن بع�ص 

الدول العربية. 
ال�ضارقة  “ملتقى  م��ن  �ضاد�ضة  دورة  امل��ه��رج��ان  ي�ضت�ضيف  كما 
للبحث امل�ضرحي” الذي يعنى باأحدث الر�ضائل العلمية املنجزة 
يف كليات الدرا�ضات العليا املخت�ضة يف املعارف امل�ضرحية وت�ضهد 
ويحتفل  واملغرب.  وم�ضر  اجلزائر  من  باحثني  ثلثة  م�ضاركة 

املهرجان مبخرجي عرو�ضه وم�ضريف ور�ضاته التدريبية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد حميد مطر الظاهري الرئي�ص التنفيذي 
ل�ضركة اأبوظبي الوطنية للمعار�ص “اأدنيك” 
وجم��م��وع��ة ال�����ض��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا حر�ص 
“اأدنيك” على توفري كافة الإمكانات لإجناح 
يحظى  ال���ذى  وال��ف��رو���ض��ي��ة  ال�ضيد  م��ع��ر���ص 
العاملية  ال�ضركات  اأب��رز  من  كبرية  مب�ضاركة 
القطاع احليوي وذلك من  بهذا  املتخ�ض�ضة 
خلل التطوير امل�ضتمر ملرافق مركز اأبوظبي 
لتجاوز  جهازيته  ورف��ع  للمعار�ص  الوطني 

تطلعات العار�ضني والزوار على حد �ضواء.
م���دار  ع��ل��ى  ق���ام���ت  اأدن����ي����ك  اأن  اىل  وا�����ض����ار 
بالتن�ضيق  املا�ضية  ع�ضرة  اخلم�ضة  ال�ضنوات 
ذات  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  م��ن  كبري  ع��دد  م��ع 
واخلا�ص  احل��ك��وم��ي  القطاعني  يف  ال��ع��لق��ة 
للمعر�ص  الأم��ث��ل  الإخ�����راج  ل�ضمان  وذل���ك 
وال���ف���ع���ال���ي���ات امل�������ض���اح���ب���ة ل�����ه ب���الإ����ض���اف���ة 
للم�ضاهمة الفاعلة يف الت�ضويق للمعر�ص يف 
وذل��ك عرب  الدولية،  املحافل  ع��دد كبري من 
بها  وتقوم  قامت  التي  الرتويجية  احلملت 
والدويل  الإقليمي  ال�ضعيدين  على  ال�ضركة 

املعار�ص  م��ن  للعديد  امل��ي��دان��ي��ة  وال���زي���ارات 
واملوؤمترات الدولية.

واأعرب عن تطلعه باأن يكون “معر�ص اأبوظبي 
2018”من�ضة  والفرو�ضية  لل�ضيد  الدويل 
الإمارات  دول��ة  مكانة  تعزيز  ت�ضهم يف  عاملية 
العاملية  ال��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى خ��ارط��ة  وح�����ض��وره��ا 
الفرو�ضية وغريها  ريا�ضة  لقطاع  بالإ�ضافة 
بها  تتميز  التي  املتخ�ض�ضة  الريا�ضات  م��ن 
“اأدنيك”  مكانة  لرت�ضيخ  و�ضول  منطقتنا 
وتنظيم  ل����ض���ت�������ض���اف���ة  م��ف�����ض��ل��ة  ك���وج���ه���ة 

الفعاليات.

•• اأبوظبي –الفجر:

امل�ضوؤولية  “ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
باأبوظبي  ث��اين  دو�ضت  فندق  2018” يف  املجتمعية 
العام  ال��ق��ط��اع  ���ض��رك��ات  بح�ضور وم�����ض��ارك��ة ع��دد م��ن 

واخلا�ص. 
وي���اأت���ي امل��ل��ت��ق��ى ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ت��ه ال����دورة 
حر�ص  اإط���ار  يف  امللتقى  ج��اء  حيث   ،2017 املا�ضية 
لتوجيهات  ال�ضتجابة  على  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية 
املجتمعية يف  القطاعات  واإ�ضراك  الر�ضيدة،  احلكومة 
خدمة الوطن، وو�ضع الإطار العام حلوكمة امل�ضوؤولية 
املجتمعية، لهذا ارتاأت البلدية عقد ملتقى امل�ضوؤولية 
اإ�ضراك  يف  امل��ن�����ض��ودة  الأه�����داف  لتحقيق  املجتمعية 
خلل  من  املجتمع  تنمية  يف  والعام  اخلا�ص  القطاع 
اإطار  حتت  م�ضرتكة  مرافق  واإن�ضاء  خدمات،  تقدمي 
التنمية القت�ضادية يف  املجتمعية لتحقيق  امل�ضوؤولية 
والتنمية  العمراين  التطوير  يف  وامل�ضاهمة  املجتمع 
امل�ضتدامة وتقدمي خدمات ح�ضارية من �ضاأنها اإ�ضعاد 
كذلك  ي��ه��دف  امللتقى  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت  ال�����ض��ك��ان. 
مبفاهيم  وال��ع��ام  اخل��ا���ص  القطاع  وتوعية  ن�ضر  اإىل 
امل�����ض��وؤول��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، واإ����ض���راك ال��ق��ط��اع  اخلا�ص 
املجتمعية،  بامل�ضوؤولية  اخلا�ضة  امل��ب��ادرات  يف  وال��ع��ام 
وتنفيذ متطلبات واحتياجات املجتمع يف اإن�ضاء املرافق 
يف  ال�ضراكة  اتفاقيات  وتوقيع  اأبوظبي،  يف  املجتمعية 
�ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  املجتمعية  وامل��راف��ق  امل�ضاريع  تبني 
الرتقاء بجودة احلياة، وتوفر الأ�ضباب الكفيلة باإ�ضعاد 
املوارد  وا�ضتثمار  امل�ضتدامة،  التنمية  وحتقيق  النا�ص 
ال��ع��ام واخلا�ص  ال��ق��ط��اع��ني  امل��ت��اح��ة  بني  واخل����ربات 
تقدمي  يف  وم�ضرتكة  متبادلة  منفعة  اإىل  للو�ضول 
وتطوير اخلدمات املجتمعية وحت�ضني م�ضتوى احلياة 

واملرافق الرتفيهية.
باملخرجات  واإ�ضادتها  تقديرها  عن  البلدية  واأعربت 

التي متخ�ص عنها ملتقى العام املا�ضي 2017 ومنها 
اخلا�ص  القطاع  بها  تكفل  التي  امل�ضاريع  من  العديد 

�ضمن اإطار م�ضوؤوليته املجتمعية.
من جانبها اأكدت بلدية مدينة اأبوظبي خلل كلمتها 
الفتتاحية اأن ملتقى امل�ضوؤولية املجتمعية لهذا العام 
اأهمية ا�ضتثنائية كونه يتزامن مع عام زايد،  يكت�ضب 
اليوم  وهو عام كله خري وعطاء وتكافل، وكذلك مع 
اأن  البلدية  املجتمعية، لذا تتطلع  العاملي للم�ضوؤولية 
لقيم  حقيقيني  وجت�ضيدا  انعكا�ضا  امللتقى  هذا  يكون 
بالكلمات  م�ضت�ضهدة    ، ث��راه  اهلل  املوؤ�ض�ص طيب  زاي��د 
اخلالدات ملوؤ�ض�ص وطننا املغفور له ال�ضيخ زايد حيث 
قال رحمه اهلل: )اإن عملية التنمية والبناء والتطوير 
امل�ضوؤولية فقط، بل  ل تعتمد على من هم يف مواقع 
حتتاج اإىل ت�ضافر كل اجلهود لكل مواطن على اأر�ص 
هذه الدولة(. واأ�ضافت البلدية : بف�ضل اهلل وحكمة 
قيادتنا نعي�ص يف وطن عماده العطاء واأركانه التكافل 
واملبادرات  امل�ضاركات  وبنيانه  و�ضروحه  والت�ضامن، 
امل�ضوؤولية  ملفهوم  توؤ�ض�ص  قيم  كلها  وه���ذه  اخل��ريي��ة 
العامل  دول  اأرق���ى  م��ن  وجتعلنا  وت��ع��ززه��ا،  املجتمعية 
واأغ��ن��اه��ا ب��ه��ذه امل��ب��ادئ، داع��ي��ة اإىل ال���ض��ت��دلل بقول 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص 
امل�ضوؤولية  قيم  جت�ضيد  لن�ضتطيع  اهلل  حفظه  الدولة 
)اإن  ق��ال:  اإذ  ال��واق��ع  اأر���ص  على  واأهدافها  املجتمعية 

كل  قبل  عطاء  اإنها  با�ضتمرار،  اأخ���ذاً  لي�ضت  املواطنة 
ال���ذات يف  اإف��ن��اء  اإن��ه��ا ب��ذل ي�ضل حتى مرحلة  ���ض��يء، 
موقع  ك��ان  اأي��اً  م�ضوؤولية  املواطنة  لأن  الوطن  �ضبيل 
التنمية  عجلة  دف��ع  اإن  البلدية:  وتابعت  امل��واط��ن(.  
وتكامل  اجل��ه��ود،  ت�ضافر  يتطلب  وطننا  يف  ال�ضاملة 
املبادرات من املوؤ�ض�ضات احلكومية ومنظومة املجتمع 
امل��ح��ل��ي وال�����ض��رائ��ح الج��ت��م��اع��ي��ة، ل��ت��اأ���ض��ي�����ص جمتمع 
العليا  الإن�ضانية  امل��ب��ادئ  م��ن  يعزز  ومتناغم  متاآلف 
ع��ن مدى  ليعرب  املجتمع  ف��رد يف  لكل  امل��ج��ال  ويفتح 
اإميانه وجت�ضيده قيم امل�ضوؤولية املجتمعية، نقول هذا 
مرتكزين على احلكمة املكنونة يف قول �ضاحب ال�ضمو 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�ضيخ 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة: )ن�ضعى ملجتمع 
متما�ضك ت�ضوده قيم الت�ضامح والتعاي�ص وروح التاآلف 

والتاآزر(.
املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة  تر�ضيخ  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ض���ارت 
املجتمع  �ضرائح  وب��ني  اخل��ا���ص  القطاع  موؤ�ض�ضات  يف 
خدمة  يف  لتوظيفها  ك��اأول��وي��ة  ال��ب��ل��دي��ة  اإل��ي��ه  تنظر 
التنموية، وتعزيز روح  الوطن وامل�ضاهمة يف م�ضريته 
التطوع وبراجمه التخ�ض�ضية بني فئات املجتمع كافة 
املجتمع،  اإىل  حقيقية  خدمات  تقدمي  من  لتمكينها 
اأن  كافة موؤكدة  املجالت  وال�ضتفادة من كفاءاتها يف 
ملبادراتنا  ت�ضكل هدفا حقيقياً  اأن  يتوجب  القيم  هذه 

خدمة  مفهوم  تعزيز  اإن  كما  املجتمع،  مع  وعلقاتنا 
الإماراتية،  ال�ضخ�ضية  �ضمات  اأه��م  اأح��د  ه��و  ال��وط��ن 
املواطنني  م���ن  ال���وط���ن  ي��ع��ي�����ض��ون يف  م���ن  وجل��م��ي��ع 

واملقيمني على حد �ضواء.  
تكتمل  ل  حكومية  كموؤ�ض�ضة  اأن��ه��ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك����دت 
والتعاون  ال��دع��م  خ��لل  م��ن  اإل  املجتمعية  ر�ضالتها 
بكل  البلدية  وتقدر  اخل��ا���ص،  القطاع  مع  وال�ضراكة 
ب��ه واملبادرات  ال��ذي يقومون  امل��وؤث��ر  ال���دور  الح���رتام 
امل�ضوؤولية  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  يف  ت�����ض��اه��م  ال���ت���ي  ال���ك���ب���رية 
التنمية  حركة  على  الإيجابي  وانعكا�ضها  املجتمعية 

ال�ضاملة يف وطننا. 
م�ساريع   

اإىل  وم�ضاريعها  املجتمعية  امل�ضوؤولية  مبادرات  تهدف 
توفري املرافق املجتمعية للمناطق احل�ضرية، وتاأمني 
جميع  تنا�ضب  للأطفال  وملعب  متنوعة،  ملعب 
م�ضتويات اأعمارهم وتوفري متنف�ضات طبيعية ترفيهية 
الرتفيه  و�ضائل  مت�ضمنة  ال�ضكان  احتياجات  لتلبية 
والنمو  ال�ضاملة  العمرانية  النه�ضة  م��ع  وتتما�ضى 
والفعاليات  الأن�����ض��ط��ة  ودع���م  اأب��وظ��ب��ي،  ال�����ض��ك��اين يف 
بهدف  والتثقيفية  والتعليمية  الرتفيهية  املجتمعية 

اإ�ضعاد املجتمع والرتقاء بجودة احلياة.
من  ال��ع��دي��د  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ة  م���ب���ادرات  وت�ضمل 
البنية  وت�ضم  الإن�ضائية،  امل��ب��ادرات  ومنها  اجل��وان��ب 

األعاب،  م��واق��ع  ال�ضكنية،  الأح��ي��اء  ح��دائ��ق  التحتية، 
وم�ضارات  امل��م��ا���ض��ي  امل���ف���ت���وح���ة،  ال���ع���ام���ة  ال�������ض���اح���ات 

الدراجات وكذلك املبادرات والأن�ضطة الرتفيهية.
الإط��ار حت�ضينات  املقرتحة �ضمن هذا  امل�ضاريع  ومن 
ج��م��ال��ي��ة ع��ل��ى ج�����ض��ر اجل�������وازات، وت��ط��وي��ر وجتميل 
الإن����ارة  ت�ضميم  وم�����ض��روع  ك���ارف���ور،  ج�ضر  وحت�����ض��ني 
خليفة  م��دي��ن��ة  ب��ني  ال��وا���ض��ل��ة  للج�ضور  التجميلية 
ال�ضكنية  الأح��ي��اء  حدائق  وم�ضروع  ال��راح��ة،  و�ضاطئ 
م��ن خ��لل اإن�����ض��اء منطقة م��ت��ع��ددة الأن�����ض��ط��ة جنوب 
يف  الأن�ضطة  متعددة  منطقة  اإن�ضاء  وم�ضروع  الوثبة، 
األ��ع��اب يف بني  ال�ضهامة اجل��دي��دة ، وم�����ض��روع م��واق��ع 
اأجهزة  ت�ضمل  للأطفال  ذكية  األ��ع��اب  ومنطقة  يا�ص، 
وم�ضروع  احل��دي��ري��ات،  ج��زي��رة  يف  مبتكرة  ري��ا���ض��ي��ة 
 – اأب��وظ��ب��ي  كورني�ص  يف  الأن�����ض��ط��ة  م��ت��ع��ددة  منطقة 
احلديقة الر�ضمية، وكذلك م�ضروع املما�ضي وم�ضارات 
ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة ومم����رات، واأم��اك��ن اجل��ل��و���ص يف 

اأبوظبي ومنطقة فلل ال�ضباط القدمية.
مبادرات واأن�سطة 

اأبوظبي يف تفعيل قيم ومبادئ  جنحت بلدية مدينة 
واأن�ضطتها  مم��ار���ض��ات��ه��ا  ع��رب  املجتمعية  امل�����ض��وؤول��ي��ة 
وبراجمها العملية على اأر�ص الواقع وكان لها العديد 
من هذه الإجنازات ومنها على �ضبيل املثال ل احل�ضر: 
نهاية  “�ضوق  حدود”،  ب��ل  “عا�ضمتي”،”ريا�ضة 

الأ�ضبوع”، “مكتباتنا”، “الربنامج التطوعي”.
حماور اأ�سا�سية

حيث  وامل��ح��اور،  ال��ف��ق��رات  م��ن  بالعديد  امللتقى  حفل 
ا���ض��ت��ع��ر���ص امل��ل��ت��ق��ى م���ن خ����لل ع��ر���ص ف��ي��دي��و اأهم 
والتي   2017 ل��ع��ام  بامل�ضاريع  اخل��ا���ض��ة  الإجن�����ازات 
جاءت ثمرة لتفاعل القطاع اخلا�ص مع قيم ومبادئ 
امل�ضوؤولية املجتمعية، كما تناول العر�ص اأبرز مبادرات 
مفتوحة  حوارية  جل�ضة  تبعتها  املجتمعية،  امل�ضوؤولية 
املجتمعية  امل�ضوؤولية   تفعيل  متطلبات  اأه��م  تناولت 
املجتمع،  واإ�ضعاد  ال�ضاملة  التنمية  دعم  يف  وتوظيفها 
التكاتف والت�ضامن بني �ضرائح املجتمع  وتعزيز قيم 

وبني القطاعني العام واخلا�ص.
اأعمال  ختام  يف  اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�ضت  وق��د 
امللتقى على تكرمي اجلهات واملوؤ�ض�ضات التي �ضاركت يف 
امللتقى والتي اأحدثت ب�ضمة مميزة �ضمن م�ضوؤوليتها 
اأ���ض��ه��م��ت يف  م���ب���ادرات وم�����ض��اري��ع  املجتمعية وق��دم��ت 
اأكدت البلدية  توفري خدمات ومرافق ترفيهية،حيث 
وهي:  الإيجابية،  امل��ب��ادرات  لهذه  وتقديرها  �ضكرها 
���ض��رك��ة الإم�����ارات ال��ع��امل��ي��ة ل��لأمل��ن��ي��وم، ���ض��رك��ة غنتوت 
�ضركة  ال��ق��اب�����ض��ة،  احل��ي��ل  ���ض��رك��ة  وامل���ق���اولت،  للنقل 
جيبال  �ضركة  )دو(،  املتكاملة،  للت�ضالت  الإم���ارات 
جي،  اإي  �ضوفتوير  �ضركة  ذ.م.م،  وال�ضترياد  للتجارة 
�ضركة �ضيجفوك�ص م.م.ح، �ضركة �ضميثلين، جمموعة 
اأبوظبي  ت����ارم����اك   ،GMBH ه����ول����دجن  دور��������ص 
املحدودة، �ضركة التطوير وال�ضتثمار ال�ضياحي، �ضركة 
 ،  TSME الأو�ضط  لل�ضرق  التقنية  اإ�ضرتاتيجيات 
 M العامة  ذ.م.م،  للمقاولت  ال�ضحراء  ن��ور  �ضركة 
 E N A Engineering Equipment
 IWIRE ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ل��ول��و  جم��م��وع��ة   ،LLC
 Connect L.L.C، Orange Business
Services، عا�ضمة البناء للمقاولت العامة ذ.م.م، 

فرانكي�ص، جمموعة نايا للتميز.

تزامنًا مع عام زايد واليوم العاملي للم�سوؤولية املجتمعية

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ملتقى امل�سوؤولية املجتمعية 2018
م�ساريع ومبادرات عديدة �سمن اإطار امل�سوؤولية املجتمعية مقدمة من القطاع اخلا�س  

ملتقى قادة الإعالم العربي اخلام�س ينطلق اليوم يف ال�سارقةحميد الظاهري : »اأدنيك« رفعت جاهزيتها لإجناح معر�س ال�سيد والفرو�سية
•• ال�شارقة -وام: 

الإع����لم  ق����ادة  ملتقى  اأع���م���ال  الرب���ع���اء  ال��ي��وم  تنطلق 
نادي  ي�ضت�ضيفها  ال��ت��ي  اخلام�ضة  ن�ضخته  يف  ال��ع��رب��ي 
حلكومة  الإعلمي  للمكتب  التابع  لل�ضحافة  ال�ضارقة 

ال�ضارقة.
هيئة  م��ب��ادرات  �ضمن  ي��ن��درج  ال��ذي  امللتقى  يف  ي�ضارك 
 100 نحو  الكويت  ب��دول��ة  العربي  الإع��لم��ي  امللتقى 
وكبار  والإع��لم��ي��ني  ال�ضحفيني  اأب����رز  م��ن  �ضخ�ضية 
امل�ضوؤولني يف قطاع ال�ضحافة والإعلم بدولة الإمارات 

ودول جمل�ص التعاون اخلليجي والوطن العربي.
جل�ضات  ث���لث  ي��وم��ني  ي�ضتمر  ال����ذي  امل��ل��ت��ق��ى  وي��ع��ق��د 

“واقع الإعلم  حيث تقام اجلل�ضة الأوىل حتت عنوان 
العربي.. وامل�ضتقبل املاأمول” وتناق�ص م�ضارات التنمية 
يف املوؤ�ض�ضات الإعلمية وقدرات الإعلميني اإ�ضافة اإىل 
وامل�ضوؤولية  الإع��لم  �ضناعة  تطوير  يف  املوؤ�ض�ضات  دور 
اجلل�ضة  تاأتي  و  الإعلمية..  للموؤ�ض�ضات  الجتماعية 
“التطورات احلديثة يف الإعلم..  الثانية حتت عنوان 
واملتغريات املهنية” بهدف مناق�ضة دور الإعلم العربي 
التغريات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  م��ع  املرحلة  وحت��دي��ات 
ثورة  ظ���ل  يف  الإع���لم���ي���ة  الأدوات  ع��ل��ى  ط�����راأت  ال��ت��ي 

التكنولوجيا.
وي�ضارك قادة الإعلم العربي يف جل�ضة للع�ضف الذهني 
للمزيد  وكيفية حتقيقه  واأهدافه  الإع��لم  تاأثري  حول 

من التطور.
واأكدت اأ�ضماء اجلويعد مديرة نادي ال�ضارقة لل�ضحافة 
ح���ر����ص ال����ن����ادي ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���وا����ض���ل ال���ب���ن���اء بني 
وت�ضارك  والإع����لم  ال�ضحافة  ق��ط��اع  يف  املتخ�ض�ضني 
التطوير وت�ضاهم  اأه��داف  التي تخدم  والأفكار  ال��روؤى 
يف تاأدية الر�ضالة الإعلمية للمهام املنوطة بها باأف�ضل 

�ضورة ممكنة.
ولفتت اإىل اأن الن�ضخة احلالية من ملتقى قادة الإعلم 
العربي �ضتتطرق لنقاط رئي�ضية وحيوية على ال�ضاحة 
الإع��لم��ي��ة وت��ط��رح احل��ل��ول ال��ت��ي م��ن ���ض��اأن��ه��ا تخطي 
اآليات  من  تعزز  التي  امل�ضتجدات  ومناق�ضة  التحديات 

العمل الإعلمي.

•• منطقة الظفرة - لطيفة جابر 

 3 تنفيذ  اجل��اري  العام  الظفرة  منطقة   ت�ضهد 
ك��ل من  الأم���ط���ار يف  م��ي��اه  لت�ضريف  م�����ض��اري��ع 
النتهاء  ويتوقع  وال�ضلع  وغياثي  زاي��د  مدينة 
م����ن م�������ض���روع���ني ق���ب���ل ن���ه���اي���ة ال����ع����ام اجل������اري  
املوا�ضفات  ح�ضب  حتتية  بنية  بهدف  ت�ضميم 
التي  والتطوير  التنمية  عملية  ملواكبة  املعتمدة 
امل���ج���الت كافة،  ت�����ض��ه��ده��ا م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة يف 
ال�ضمو  توجيهات  �ضاحب  م��ن  انطلقاً  وذل��ك 
الدولة،  اآل نهيان رئي�ص  ال�ضيخ خليفة بن زايد 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  واه��ت��م��ام  اهلل،  ح��ف��ظ��ه 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
�ضمو  ومتابعة  امل�ضلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد 
اآل نهيان ممثل احلاكم  ال�ضيخ حمدان بن زايد 
يف م��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة، وح���ر����ص ���ض��م��وه��م على 
للمواطنني  الكرمية  احلياة  �ضبل  اأف�ضل  توفري 
اجلاري  امل�ضاريع  باملنطقة.وتت�ضمن  واملقيمني 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا م�����ض��روع ت�����ض��ري��ف م��ي��اه الأم���ط���ار يف 

ت�ضريف  �ضبكة  اإن�����ض��اء  وي�ضمل  ال�ضلع  م��دي��ن��ة 
الرئي�ضية  22.5 كيلو مرت على الطرق  بطول 
ت�ضريف  خللها  من  يتم  املدينة  يف  والفرعية 
خزان  اإىل  و�ضحبها  ال��ط��رق  م��ن  الأم��ط��ار  مياه 

جتميع رئي�ص.
اأن��اب��ي��ب باأقطار  ���ض��ب��ك��ة  امل�����ض��روع م���ن  وي��ت��األ��ف 
اأنحاء املدينة مع غرف  خمتلفة تغطي خمتلف 
الذي  التجميع  خ���زان  يف  كلها  وت�ضب  جتميع 
وفقاً  امل�ضروع  من  الأوىل  املرحلة  يف  اإن�ضاوؤه  مت 
وبداأ  القيا�ضية،  وامل��ع��اي��ري  امل��وا���ض��ف��ات  لأح���دث 
اأغ�ضط�ص  ���ض��ه��ر  يف  امل�����ض��روع  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال��ع��م��ل 
خلل  الأعمال  كافة  اإجن��از  وخمطط   2017
العام اجلاري ويهدف امل�ضروع الذي تقدر قيمته 
ب� 31 مليون درهم اإىل اإيجاد حلول لتجمع مياه 
على  حر�ضاً  وذل���ك  ال�ضلع،  مدينة  يف  الأم��ط��ار 
اأية  �ضلمة م�ضتخدمي الطريق ولتجنب وقوع 
الطرق  يف  املياه  جتمع  عن  تنتج  بيئية  ملوثات 
العامة، كما يخدم امل�ضروع منطقة املزارع املقابلة 
ارتفاع  م�ضكلة  حل��ل  وذل���ك  امل��واط��ن��ني،  مل�ضاكن 

الأمطار  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  اجل��وف��ي��ة  امل��ي��اه  من�ضوب 
وال�����ري. ويف م��دي��ن��ة غ��ي��اث��ي ب����داأت الإج�����راءات 
لتنفيذ م�ضروع لت�ضريف مياه الأمطار يف مرابع 
الظفرة مبدينة غياثي  بعد النتهاء من تعيني 
ا�ضت�ضاري لت�ضميم �ضبكه ت�ضريف مياه الأمطار 

ملرابع الظفرة يف غياثي ، 
ت�ضريف  م�ضروع  اأي�ضا  امل�ضاريع  قائمة  وت�ضمل 
 33 تبلغ  بتكلفة  زاي��د  الأم��ط��ار يف مدينة  مياه 
مليون درهم، وذلك مبوا�ضفات فنية وهند�ضية 
وتقنية عالية ت�ضتهدف حل م�ضكلت جتمع مياه 
الأمطار يف مدينة زايد  و يتوقع اأن يتم النتهاء 
ي��ه��دف اإىل توفري  ال��ع��ام اجل���اري و  منه خ��لل 
 ، زاي��د  الأم��ط��ار يف مدينة  نظام لت�ضريف مياه 
على الطرق الرئي�ضية والفرعية يف املدينة يتم 
من خللها ت�ضريف مياه الأمطار من الطرق 

و�ضحبها اإىل خزان جتميع رئي�ضي.
وك��ان��ت ب��ل��دي��ة منطقة ال��ظ��ف��رة ق��د ان��ت��ه��ت من 
تنفيذ م�ضاريع اأخرى لت�ضريف مياه الأمطار يف 

كل من جزيرة دملا ومدينة املرفاأ وغياثي.

اإجناز طبي جديد يف امل�ست�سفى

»كليفالند كلينك اأبوظبي« ي�سهد عملية زراعة كبد 
تربع به �ساب اإماراتي لإنقاذ حياة �سقيقته

تنفيذ 3 م�ساريع لت�سريف مياه الأمطار يف الظفرة العام اجلاري

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأجرى الأطباء يف م�ضت�ضفى “كليفلند 
الرعاية  مرافق  اأحد  اأبوظبي”،  كلينك 
ال�ضحية عاملية امل�ضتوى التابعة ل�ضركة 
كبد  زراع���ة  عملية  لل�ضتثمار،  مبادلة 
ت����ربع لها  اأن  ب��ع��د  اإم���ارات���ي���ة  مل��ري�����ض��ة 
لإنقاذ  ال�ضليم  كبده  �ضقيقها بجزء من 
حياتها، وهي اأول عملية زراعة كبد من 

متربع حي ي�ضهدها امل�ضت�ضفى. 
ومت خلل اجلراحة ا�ضتئ�ضال جزء من 
الكبد ل��دى الأخ ع.���ص  وزرع��ه يف ج�ضم 
�ضقيقته ن.�ص التي تبلغ من العمر 21 
الكبد، ثم  وتعاين من حالة ف�ضل  عاماً 
ت��ل��ق��ى الث���ن���ان ال��رع��اي��ة ال��ك��ام��ل��ة حتى 
تعافيا وغادرا امل�ضت�ضفى، وهما ل يزالن 
ي��ح��ظ��ي��ان ب��ال��دع��م وامل��ت��اب��ع��ة م���ن قبل 
الفريق الطبي امل�ضرف على حالتيهما.  

اأك����رب  ه����و  ال���ك���ب���د  اأن  امل�����ع�����روف  وم�����ن 
ال��رئ��ي�����ض��ة يف اجل�����ض��م ويقوم  الأع�����ض��اء 
يتميز  كما  ومناعية،  اأي�ضية  بوظائف 
ب��ق��درت��ه ع��ل��ى ال��ن��م��و م��ن ج��دي��د، وهذا 
منه  ا�ضتئ�ضال جزء  بالإمكان  اأنه  يعني 
من ج�ضم املتربع وزرعه يف ج�ضم املتلقي 
اأن  ميكن  كامًل.  ع�ضواً  وي�ضبح  لينمو 
بالطريقة  اإم��ا  الكبد  زراع��ة  تتم عملية 
التقليدية من متربع متوفى، حيث يتم 
متربع  م��ن  اأو  الكبد،  ك��ام��ل  ا�ضتئ�ضال 
حي، ويف هذه احلالة يكون التربع بجزء 

من كبد اأحد الأقارب. 
ويف �ضرح حول ال�ضعوبات التي تنطوي 
هذا  من  الأع�ضاء  زراع��ة  عمليات  عليه 
ب��ي��ن��ا، الطبيب  اأن��ت��ون��ي��و  ق���ال د،  ال��ن��وع، 
اجلهاز  اأم���را����ص  معهد  يف  الأخ�����ض��ائ��ي 
“كليفلند  م�����ض��ت�����ض��ف��ى  يف  ال��ه�����ض��م��ي 
الفريق  ت��راأ���ص  اأبوظبي” ال��ذي  كلينك 

“تعد  اأج���رى اجل��راح��ة:  ال���ذي  الطبي 
زراع�����ة ال��ك��ب��د م���ن م��ت��ربع ح���ي عملية 
ف��ه��ي تتطلب  م��ع��ق��دة و���ض��ع��ب��ة ج������داً، 
واح��د لقتطاع  اآن  اإج���راء جراحتني يف 
ج����زء م���ن ك��ب��د امل���ت���ربع ث���م زرع�����ه عند 
اأجرينا اجلراحة،  لقد  املتلقي.  املري�ص 
وو���ض��ع��ن��ا امل��ري�����ض��ني حت���ت امل��راق��ب��ة يف 
وحدة العناية املركزة قبل النتقال اإىل 
الزراعة  عملية  ب��ع��د  ال��ن��ق��اه��ة  ب��رن��ام��ج 

حيث �ضن�ضتمر بتقدمي الدعم لهما«.
برنامج  ل��ن��ا  “يتيح  ب��ي��ن��ا:  د.  واأ����ض���اف 
اأقارب  متربعني  م��ن  الأع�����ض��اء  زراع���ة 
للجراحة  التخطيط  اإم��ك��ان��ي��ة  اأح���ي���اء 
املري�ص  حياة  لإنقاذ  موعدها  وحتديد 
وهذا  ال�ضحية،  حالته  تتدهور  اأن  قبل 
ما ي�ضاعد كثرياً يف احلد من املخاطر. 
كبد  زراع���ة  اأول  اإج����راء  يف  جنحنا  لقد 
من متربع قريب حي، ويعد هذا اإجنازاً 

هدفنا  حتقيق  نحو  م�ضريتنا  يف  كبرياً 
املتمثل بتطوير برنامج م�ضتدام لزراعة 
اإن���ق���اذ حياة  وامل�����ض��اه��م��ة يف  الأع�������ض���اء 
الكثري م��ن امل��ر���ض��ى يف دول���ة الإم����ارات 
واملنطقة«.    من جهته، لفت د. راكي�ص 
�ضوري، الرئي�ص التنفيذي يف م�ضت�ضفى 
اأن  اإىل  اأبوظبي”  كلينك  “كليفلند 
تاأ�ضي�ص مركز لزراعة الأع�ضاء املتعددة 
ال���ت���ي ارتبطت  ال����وع����ود  ب���ني  ك����ان م���ن 
مب�ضت�ضفى “كليفلند كلينك اأبوظبي” 
قبل افتتاحه، وقال: “لقد وفينا بالوعد 
وافتتحنا املركز الأول والوحيد يف دولة 
الإمارات لزراعة الأع�ضاء املتعددة. بعد 
الكلية  لزراعة  عملية  اأول  اأجرينا  ذلك 
كبد  زراع����ات  تلتها   ،2017 اأب��ري��ل  يف 
اأحياء  وك��ل��ي��ة م��ت��ع��ددة م���ن م��ت��ربع��ني 
ومتوفني، بالإ�ضافة اإىل عمليات زراعة 
ال��ق��ل��ب وال����رئ����ة، ك��م��ا ن��وا���ض��ل م�ضرية 

بالتعاون  وتو�ضيعه  ال��ربن��ام��ج  تطوير 
وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  ال�ضلطات  م��ع 
الأخرى. يتيح برنامج التربع بالأع�ضاء 
اأو���ض��ع للمر�ضى  م��ن الأح���ي���اء خ��ي��ارات 
داخل  زراع��ة  لعمليات  يحتاجون  الذين 
لتو�ضيع  با�ضتمرار  نعمل  نحن  الدولة. 
نوفرها  ال����ت����ي  ال����ع����لج����ات  خ�����ي�����ارات 
الرعاية  احتياجات  يلبي  مبا  للمر�ضى 

ال�ضحية اخلا�ضة باملنطقة«.
وح������ول ال����ظ����روف ال���ت���ي ���ض��ب��ق��ت هذه 
اأن  لحظنا   : ع.����ص  الأخ  ق��ال  العملية، 
اأخ��ذت تظهر على  هناك م�ضكلة عندما 
�ضقيقتي علمات الإرهاق ال�ضديد. بعد 
ت�ضخي�ص  مت  الفحو�ضات،  من  �ضل�ضلة 
ا�ضتدعى  ما  وه��و  الكبد،  بف�ضل  حالتها 
احلاجة اإىل زراعة كبد من متربع حي، 
واق��ت��ن��ع��ن��ا ب���اأن ه���ذا ه��و الإج�����راء الذي 

يجب اتخاذه. 
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•• العني - الفجر

 234 ال��ع��ني   مدينة  بلدية  �ضجلت 
بوحدة  مم��ث��ل��ة    ، األ����ي����ف����اً  ح����ي����وان����اً 
احليوانات الليفة والطيور وا�ضماك 
بالتعاون مع حمال  وذل��ك    ، الزينة 
باملدينة   الأل���ي���ف���ة  احل���ي���وان���ات  ب��ي��ع 
37 حم���ًل ، حيث  وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 
احليوانات  بيانات  بت�ضجيل   قامت  
بيانات  اإىل ت�ضجيل   اإ�ضافة   ، املباعة 
امل�����ض��رتي��ن ب��ح��ي��ث ي��ت��م ���ض��م��ه��ا اإىل 
ال��ب��ي��ان��ات اخل��ا���ض��ة بالوحدة  ق��اع��دة 
ب��دوره��ا معلومات  وال��ت��ي حت�ضر     ،
مبا   ، واأ�ضحابها  الأليفة  احليوانات 
التي  الإع��لن عن احليوانات  ي�ضهل 
فقدت والتي وجدت من خلل تتبع 

بياناته .
واأ����ض���ار ح�����ض��ن ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����ص ق�ضم 
اأن ب��ل��دي��ة مدينة  امل�����ض��ال��خ ال��ع��ام��ة   
ال��ع��ني ت�����ض��رف ك��ذل��ك ع��ل��ى حملت  

الأليفة   احل����ي����وان����ات   اأغ����ذي����ة  ب��ي��ع 
وط��ي��ور ال��زي��ن��ة  م��ن خ��لل الرقابة  

على   تعمل  حيث    ، عليها   امل�ضتمرة 
التعريفية  ال��ب��ط��اق��ة  م���ن  ال���ت���اأك���د 

طيور  و  الأليفة  احليوانات  لأغ��ذي��ة 
اأن حتتوي على  الزينة  والتي يجب 

ا����ض���م  امل�����ادة ، ون����وع امل��ن��ت��ج،  والبلد 
امل�ضنع ،  واملحتويات ،  وتاريخ النتاج 
طريقة  اإىل   اإ���ض��اف��ة  ال�ضلحية   و 
احل���ف���ظ وال���ت���خ���زي���ن وال���ت���اأك���د من 

درجات احلرارة الأن�ضب  حلفظها .
ومن جانب اآخر  ، توعي بلدية العني 
امل��وق��ع والظروف  ت��ه��ي��ئ��ة   ب�����ض��رورة 
�ضاعة    24 قبل  ل��ل��ح��ي��وان   املنا�ضبة 
وذلك  احل��ي��وان،  اقتناء  اأو  �ضراء  من 
ل��ت��ج��ن��ب الع���را����ص امل��ر���ض��ي��ة  التي 
والظروف  البيئة  تغري   ي�ضببها  قد 

املحيطة باحليوان  .
وق����ال ال��ك��ع��ب��ي ت��دع��و ب��ل��دي��ة مدينة 
الأليفة  احل��ي��وان��ات  مقتني  ال��ع��ني  
)مايكرو  ���ض��ري��ح��ة  و���ض��ع  ل�����ض��رورة 
�ضيب(  ، والتي ت�ضهل  مهمة التعرف 
اإليها  يف حال هروبها من املنزل  او 
ع��ل��ى حيوانات  ال��ع��ث��ور  اأو  ���ض��رق��ت��ه��ا  
مت�ضابهة  مما ي�ضعب حتديد هويتها 
،  حيث وجود هذه ال�ضريحة ت�ضاعد 

ع��ل��ى هوية  ال��ت��ع��رف  وت�����ض��ه��ل مهمة 
وعمر احليوان و حالته ال�ضحية  .

وت��ع��م��ل ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال���ع���ني على 
التوعوية  تنظيم عدد من احلملت 
يجري  حيث   ، �ضهرياَ   والتطويرية 
حملة  تنفيذ  احل���ايل  ال�ضهر  خ��لل 
ال�ضايت�ص  اأوراق  م���ف���ه���وم   ت��ع��زي��ز 
التجارة  : وهي معاهدة  )ال�ضايت�ص  
املهدد  ال��ع��امل��ي��ة لأ���ض��ن��اف احل���ي���وان 

،  وذل����ك م���ن خلل  ب���الإن���ق���را����ص( 
الأوراق   هذه  حلفظ  �ضناديق  توزيع 
الطيور  و جت����اره  ب��ي��ع   يف حم����لت 
اجلارحة و الهدف من احلملة تنظيم 
جوازات  و  ال�ضايت�ص  اوراق  حفظ  و 
من  للتاأكد  اجل��ارح��ة  ال��ط��ي��ور  �ضفر 
املخت�ضة.   اجل��ه��ات  م��ن  ت�ضجيلها  
اأطباء وح��دة احليوانات  كما  ونظم  
الزينة  ا�ضماك  و  الطيور  و  الليفة 

حم��ا���ض��ره ت���وع���وي���ة  ح����ول خطورة 
والذي   ) الكلب  )داء  ال�ضعار  مر�ص 
الكلب  لداء  العاملي  اليوم  مع  تزامن 
ل��ت��ق��دمي ور����ض���ة عمل   ب���ال����ض���اف���ة   ،
ا�ضماك  مل��رب��ي  تثقيفية  و  ت��وع��وي��ة 
ال���زي���ن���ة ، ك���م���ا و����ض���ت�������ض���ارك وح����دة 
احليوانات الأليفة  معر�ص يف بوادي 
تبني  م��ف��ه��وم عملية  ل��ت��ع��زي��ز  م���ول  

احليوانات الليفة و رعايتها.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ف����ازت دول����ة الإم������ارات مم��ث��ل��ة ب�����ض��ع��ادة الدكتور 
امل��ه��ن��د���ص حم��م��د ن��ا���ض��ر الأح���ب���اب���ي م��دي��ر عام 
املجل�ص  ب��ع�����ض��وي��ة  ل��ل��ف�����ض��اء،  الإم��������ارات  وك���ال���ة 
والفلك،  الف�ضاء  لعلوم  العربي  للحتاد  الأعلى 
اإح��دى اجلهات الأع�ضاء يف جمل�ص  الذي يعترب 
ال��وح��دة الق��ت�����ض��ادي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��اب��ع جلامعة 
اأع�ضائه  ت�ضويت  ب��ع��د  وذل���ك  ال��ع��رب��ي��ة،  ال����دول 

بالإجماع. 
وياأتي اختيار الدكتور الأحبابي لع�ضوية املجل�ص 
الف�ضائي  القطاع  مكانة  تنامي  ظ��ل  يف  الأع��ل��ى 
الإقليمية  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى  الإم���ارات���ي  ال��وط��ن��ي 
والعاملية، ونتيجة للم�ضاريع والربامج الطموحة 
اإطار الربنامج الوطني  اأطلقتها الدولة يف  التي 
ا�ضتك�ضاف  يف  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة  وغ���ريه���ا  ل��ل��ف�����ض��اء 
م�ضبار  م�ضاريع  بينها  وم��ن  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء 
العلمية،  املريخ  ومدينة   ،2117 واملريخ  الأم��ل 
ل�����رواد الف�ضاء  ب��رن��ام��ج الإم�������ارات  ف�����ض��ًل ع���ن 
الذي اأعلن موؤخراً عن اختيار اأول رائدي ف�ضاء 
اأحدهما  لينطلق  الإم�����ارات  دول���ة  م��واط��ن��ي  م��ن 
على  العمل  بهدف  الدولية  الف�ضاء  حمطة  اإىل 

العام  اأبريل من  الب�ضرية بحلول  م�ضاريع تخدم 
املقبل. وُيعد اختيار الأحبابي بو�ضفه مديراً عاماً 
لوكالة الف�ضاء الوطنية لدولة الإمارات انعكا�ضاً 
على  الف�ضائية  الأن�ضطة  ري��ادة  يف  الدولة  ملكانة 
للعديد  مرجعاً  اأ�ضبحت  حيث  العربي،  امل�ضتوى 
قطاع  لتاأ�ضي�ص  ت�ضعى  التي  العربية  ال��دول  من 
والأه���داف  الطموحات  ي��دع��م  متكامل  ف�ضائي 
وكالة ف�ضاء  اإط��لق  ال��دول، ويف  لتلك  الوطنية 
وا�ضتك�ضافية  ع��ل��م��ي��ة  م�����ض��اري��ع  ت���دي���ر  وط��ن��ي��ة 
طموحة، ف�ضًل عن الكفاءة العالية يف ا�ضتغلل 
امل�ضتقبلية  القدرات  وتطوير  احلالية  الإمكانات 

خا�ضة على �ضعيد الكفاءات الب�ضرية.
واأعرب الأحبابي عن فخره بنيل ع�ضوية املجل�ص 
والفلك،  الف�ضاء  لعلوم  العربي  للحتاد  الأعلى 
اأب���رز اجلهات  ب��ني  ُي��ع��د م��ن  خا�ضة واأن الحت���اد 
واملتخ�ض�ضني  العلماء  من  جمموعة  ت�ضم  التي 
املجال،  هذا  يف  املتخ�ض�ضني  العرب  واملهند�ضني 
بهدف التعريف باأهمية القطاع الف�ضائي بو�ضفه 
اإىل  املنطقة،  ودول  �ضعوب  م�ضتقبل  نحو  ج�ضراً 
الف�ضائية  والإمكانات  بالقدرات  الرتقاء  جانب 

على م�ضتوى الدول العربية. 
واأكد الأحبابي عزمه موا�ضلة العمل على اإي�ضال 

ر�ضالة اخلري وال�ضلم التي تبعثها دولة الإمارات 
خلل  من  الف�ضائي  برناجمها  عرب  العامل  اإىل 
خا�ضة  ل��لحت��اد،  الأع��ل��ى  املجل�ص  يف  ع�ضويته 
ال��ت��ي تعمل دول���ة الإم���ارات  ال���دول العربية  ب��ني 
ب�ضكل حثيث على اجلمع بني قدراتها واإمكاناتها 
ف�ضائية  م�ضاريع  لإط���لق  الب�ضرية  وك���وادره���ا 
بالو�ضع  ل��لرت��ق��اء  ت��ه��دف  امل�ضتقبل،  يف  عربية 

القت�ضادي والعلمي ل�ضعوبها. 
تعزيز  نحو  الحت���اد  مب�ضاعي  الأح��ب��اب��ي  واأ���ض��اد 
حتفيز  خ��لل  م��ن  والقليمية  العربية  التنمية 
ت��ع��ل��ي��م ع��ل��وم ال��ف�����ض��اء وال��ف��ل��ك وت��ن��م��ي��ت��ه��م��ا يف 
اإتاحته  عن  ف�ضًل  العربي،  العامل  اأنحاء  جميع 
م�ضاركة حتى اأكر الدول فقراً يف جميع البحوث 
والن�ضاطات العلمية املتطورة ذات ال�ضلة بالقطاع 
للنهو�ص  مهمة  من�ضة  م��ن��ه  جت��ع��ل  ال��ف�����ض��ائ��ي، 
بقدرات  تتمتع  التي  وال��ك��وادر  العلمي  باملجتمع 

وخربات عالية يف الدول العربية. 
اإدارة  وتوجه الأحبابي اإىل معايل رئي�ص جمل�ص 
وكالة الإم��ارات للف�ضاء واأع�ضاء جمل�ص الإدارة 
ع��ل��ى ال���دع���م ال��ك��ب��ري ال����ذي ح�����ض��ل ع��ل��ي��ه خلل 
الفرتة املا�ضية، والتي جنحت الوكالة من خللها 
يف قطع اأ�ضواط طويلة يف اأوقات ا�ضتثنائية لقت 

واملنظمات  ال��وك��الت  اأك���رب  وا�ضتح�ضان  اإع��ج��اب 
العاملية �ضمن القطاع الف�ضائي العاملي. 

والفلك  الف�ضاء  لعلوم  العربي  اأن الحت��اد  يذكر 
ت��اأ���ض�����ص ع���ام 1998 مب��واف��ق��ة ج��ام��ع��ة ال���دول 
الفلكية  ال���ع���ل���وم  ����ض���اأن  رف����ع  ب���ه���دف  ال���ع���رب���ي���ة، 
والف�ضائية العربية، والنهو�ص مب�ضتواها لتقوم 
املجتمع  وتطوير  التقدم،  عجلة  دفع  يف  بدورها 
الرتاث  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  وت��ق��ن��ي��اً  علمياً  ال��ع��رب��ي 
الفلكي العربي والإ�ضلمي واإحيائه واإبراز دوره 

يف تقدم احل�ضارة الإن�ضانية. 
�ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  وواف���ق 
بن حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم 
الرئا�ضة  ت��ويل  على   2008 ال��ع��ام  يف  ال�����ض��ارق��ة 
الفخرية للحتاد العربي لعلوم الف�ضاء والفلك 
وذلك خلل لقاء �ضموه باأع�ضاء املجل�ص العلى 

للحتاد مبقر جامعة ال�ضارقة.  
الحت���ادات  ب��ني  الحت���اد مبكانة مم��ي��زة  ويتمتع 
والعاملية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات  واجل��م��ع��ي��ات 
ُتعنى مبجالت علوم وتكنولوجيا  التي  املتقدمة 
برامج  وي��دي��ر  الأر����ص،  وم���دار  والفلك  الف�ضاء 
واأن�ضطة بحثية ور�ضدية وثقافية ترفد املجتمع 
العربي باأعمال متميزة ت�ضهم يف حتقيق رفاهيته، 

وذلك من خلل اإعداد ال�ضباب والهواة والباحثني 
لتويل اأدوار علماء قادرين على ا�ضتك�ضاف الف�ضاء 
اإحياء الرتاث العربي وربط  والكون، ف�ضًل عن 

املا�ضي باحلا�ضر. 
ت��ط��ور علوم  رف��ع م�ضتوى  اإىل  وي��ه��دف الحت���اد 
جانب  اإىل  العربية،  ال���دول  يف  والفلك  الف�ضاء 
لعلوم  الأ���ض��ا���ض��ي��ة  امل��ف��اه��ي��م  اإدراج  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
ال��ف�����ض��اء وال��ف��ل��ك يف امل��ن��اه��ج ال��درا���ض��ي��ة ملختلف 
وكالة  اأول  تاأ�ضي�ص  عن  ف�ضًل  العمرية،  الفئات 
ف�ضاء عربية على غرار الوكالت العاملية لُت�ضهم 
يف التقدم العلمي والتكنولوجي للدول العربية. 
وي�ضم الحتاد جمموعة من العلماء واملخت�ضني 
بعلوم الف�ضاء والفلك املحرتفني والهواة، حيث 

واملوؤمترات  املهنية  ال��ن��دوات  تنظيم  يف  يدعمهم 
والج����ت����م����اع����ات مل���ن���اق�������ض���ة الأف������ك������ار اجل����دي����دة 
والبتكارات ونتائج البحوث ذات ال�ضلة بالقطاع 

الف�ضائي.  
املواقيت،  ح�����ض��اب  دق����ة  ع��ل��ى  الحت�����اد  وي�����ض��رف 
ومنها مواقيت ال�ضلة وحتديد بدايات ال�ضهور 
وتعزيزها  الدقيقة  العلمية  ب��ال��ط��رق  القمرية 
الحتاد  يعمل  كما  الفلكية.  الر�ضدية  بالو�ضائل 
على توحيد امل�ضطلحات العلمية يف جمال علوم 
ال��ع��رب��ي وت�ضجيع  ال��وط��ن  ال��ف�����ض��اء وال��ف��ل��ك يف 
والتاأليف  وال��ن�����ض��ر  ال��ع��ل��م��ي  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث 
باللغة  العلمية  واملو�ضوعات  للمواد  والرتجمة 

العربية.

•• الكويت-الفجر:

الإماراتية  الربملانية  ال�ضعبة  �ضاركت 
ندوة  يف  الحت��ادي  الوطني  للمجل�ص 
ت���وط���ني ال���وظ���ائ���ف وال����ض���ت���ث���م���ار يف 
املوارد الب�ضرية لدول جمل�ص التعاون 
اخل��ل��ي��ج��ي، ال��ت��ي ع��ق��دت م�����ص الأول 
الإثنني املوافق 24 �ضبتمرب 2018، 
ال�ضعبة  مثل  حيث  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  يف 
ال�ضام�ضي،  �ضعادة كل من �ضامل عبيد 
ع�ضوا  ال����رح����وم����ي،  اأح����م����د  وح���م���د 

املجل�ص الوطني الحتادي.
ال�ضام�ضي  عبيد  ���ض��امل  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
الأمة  جمل�ص  نظمها  التي  الندوة  اإن 
اأ�ضحاب  لقرار  الكويتي جاءت تنفيذاً 
روؤ�����ض����اء جمال�ص  وال�������ض���ع���ادة  امل���ع���ايل 
ال�����ض��ورى وال���ن���واب وال��وط��ن��ي والأم���ة 
ل���دول اخل��ل��ي��ج يف الج��ت��م��اع ال���دوري 
احل����ادي ع�ضر ال���ذي ع��ق��د ب��ت��اري��خ 8 
الكويت،  دول�����ة  يف   2018 ي��ن��اي��ر 
امل�ضرتكة  اخلليجية  املوا�ضيع  ب�ضاأن 
ي��ن�����ص ع��ل��ى اخ��ت��ي��ار مو�ضوع  وال����ذي 
)ت���وط���ني ال��وظ��ائ��ف وال���ض��ت��ث��م��ار يف 
املوارد الب�ضرية لدول جمل�ص التعاون 
للتعرف  وذل���ك   ،)2018 اخلليجي 
ع���ل���ى جت������ارب ال�������دول اخل��ل��ي��ج��ي��ة يف 
مو�ضوع توطني الوظائف وال�ضتثمار 

يف املوارد الب�ضرية.
امل�ضاركني  اأن  اإىل  ���ض��ع��ادت��ه  واأ�����ض����ار 
اأث���ن���وا ع��ل��ى جت��رب��ة دولة  يف ال���ن���دوة 
الإمارات العربية املتحدة يف اإدارة ملف 

التوطني، خا�ضة التوطني يف القطاع 
اخل���ا����ص م���ن خ����لل ت��ع��اق��د اجلهات 
العاملة  املختلفة  ال�ضركات  املعنية مع 
القت�ضادية  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
يف  ال��ت��وط��ني  م��ن  ن�ضبة  حتقيق  ع��ل��ى 

الوظائف التي توفرها.
م���ن ج��ان��ب��ه ا���ض��ت��ع��ر���ص ���ض��ع��ادة حمد 
ال��رح��وم��ي خ��لل م�ضاركته يف  اأح��م��د 
الندوة، جهود دولة الإم��ارات العربية 
الحتادي  الوطني  واملجل�ص  املتحدة 
�ضعادته  ق��ال  حيث  التوطني،  ملف  يف 
ر�ضم  ع��ل��ى  عملت  الإم�����ارات  دول���ة  اإن 
توظيف  ب��غ��ر���ص  ج���دي���دة  ���ض��ي��ا���ض��ات 

واخلا�ص  العام  بالقطاعني  املواطنني 
م�ضوؤولية  التوطني  جعل  خ��لل  م��ن 
الحتادية  احل��ك��وم��ة  ب���ني  م�����ض��رتك��ة 
وامل��ن��اط��ق احل����رة، وتطوير  وامل��ح��ل��ي��ة 
القوى  لتخطيط  ا�ضرتاتيجي  اإط���ار 
م�ضتقبلية  روؤي������ة  وو����ض���ع  ال��ع��ام��ل��ة 
وحتفيز  ال���ع���م���ل،  ����ض���وق  لجت����اه����ات 
التوطني،  ع��ل��ى  امل��وؤ���ض�����ض��ات  وت�ضجيع 
وت�ضجيع املواطنني يف الدخول للعمل 

بالعديد من القطاعات.
وعر�ص �ضعادته املبادرات التي اأطلقتها 
اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة مب��ل��ف ال��ت��وط��ني يف 
ال���دول���ة ع��ل��ى راأ���ض��ه��ا م���ب���ادرة العمل 

اإىل توظيف  ت��ه��دف  وال��ت��ي  ب��ع��د  ع��ن 
مما  منازلهم،  من  بالقرب  املواطنني 
اخلا�ص،  بالقطاع  دخولهم  يف  ي�ضهم 
ومبادرات املتعلقة بالإر�ضاد والتوجيه 

املهني، واإقامة معار�ص التوظيف.   
املجل�ص  جهود  �ضعادته  ا�ضتعر�ص  كما 
ملف  دع�����م  الحت���������ادي يف  ال���وط���ن���ي 
�ضعادته  وق����ال  ال���دول���ة،  يف  ال��ت��وط��ني 
ا�ضرتاتيجية  روؤي���ة  و�ضع  املجل�ص  اإن 
ل��ل��ت��وط��ني ل��ت�����ض��ك��ل اأح������د امل����ب����ادرات 
امل��ق��رتح��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اأن ت�����ض��ه��م يف 
للتوطني،  وط��ن��ي  ب��رن��ام��ج عمل  ب��ن��اء 
وارت���ك���زت ه���ذه ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة على 

اأ���ض��ا���ض��ي��ة مت��ث��ل��ت يف توجيه  ع��ن��ا���ض��ر 
احتياجات  لتاأمني  التعليم  خمرجات 
العمالة  م����ن  ال�����دول�����ة  م���وؤ����ض�������ض���ات 
ال��وط��ن��ي��ة، وت��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��ب ال���لزم 
املهنية  وال��ك��ف��اءة  اخل���ربات  لكت�ضاب 
موؤ�ض�ضات  ل��دى  بالعمل  وال�ضتحقاق 
الدولة، وو�ضع فرتات زمنية حمددة 

لتحقيق متطلبات التوطني.
العنا�ضر  ه�����ذه  اأن  ����ض���ع���ادت���ه  واأك�������د 
ملو�ضوع  �ضمولية  نظرة  اإعطاء  هدفها 
متطلباً  نعتربها  ل  بحيث  التوطني 
القت�ضادية،  الأو�ضاع  فر�ضته  طارئاً 
امن����ا ه���و م��ت��ط��ل��ب ط��ب��ي��ع��ي يف اإط����ار 

املوارد  خطة وطنية لتنمية وا�ضتثمار 
الب�ضرية الوطنية.

ك��م��ا اأك����د ���ض��ع��ادت��ه خ���لل ال���ن���دوة اأن 
مو�ضوع توطني الوظائف وال�ضتثمار 
املوا�ضيع  يعد من  الب�ضرية  امل��وارد  يف 
القت�ضادية  امل��ج��الت  كافة  يف  امللحة 
دول  يف  والج���ت���م���اع���ي���ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 
جم��ل�����ص ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي، وذل���ك 
العربي  اخلليج  دول  �ضوق  اأن  باعتبار 
اأك����ر الأ����ض���واق يف ال��ع��امل جذباً  م��ن 
ل��ل��ع��م��ال��ة ال�����واف�����دة، وال�������ذي ب�����دوره 
من  ال��ع��دي��د  ال����دول  ات��خ��اذ  اإىل  اأدى 
التي  وال�����ض��ي��ا���ض��ات  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ات 

الناجتة  الآث�������ار  م���ن  ق��ل��ل��ت  ب����دوره����ا 
لكرة العمالة الوافدة.

على  تعمل  الإم������ارات  دول���ة  اإن  وق���ال 
دائماً  للبحث  الأع���م���ال  ب��ي��ئ��ة  ت��ع��زي��ز 
ت�ضجيع  ع���رب  ل��ل��ت��وط��ني  ح���ل���ول  ع���ن 
البتكار والبحث والتطوير، وتوا�ضل 
جهودها للنتقال اإىل اقت�ضاد معريف، 
الوطنية  الأج��ن��دة  رك��ائ��ز  اأح��د  لكونه 
لروؤية الإم��ارات 2021، كما توا�ضل 
اإم��ك��ان��ات املواطنني  اإط���لق  دوره���ا يف 
القت�ضادي  التطوير  عجلة  ليقودوا 
وغر�ص  امل�ضاريع،  ت�ضجيع  خ��لل  م��ن 
الأع���م���ال يف اجلامعات  ري����ادة  ث��ق��اف��ة 

اأج���ي���اٍل تتمتع  وت��خ��ري��ج  وامل����دار�����ص، 
بروح الإبداع وامل�ضوؤولية، والطموح، اإذ 
وتهدف احلكومة الر�ضدية اإىل توفري 
احلياة الكرمية للنا�ص. واأ�ضار �ضعادته 
مناق�ضات  ال��ن��دوة  خ���لل  مت  اأن���ه  اإىل 
ال��راأي حول القرارات  مطولة وتبادل 
قبل  من  اتخاذها  مت  التي  وامل��ب��ادرات 
على  امل��واط��ن��ني  لتحفيز  اخلليج  دول 
بهدف  املختلفة،  القطاعات  يف  العمل 
التجارب بني دول اخلليج  تبادل تلك 
لل�ضتفادة منها يف دعم ملف توطني 
الوظائف �ضواء يف القطاع العام اأو يف 

�ضركات القطاع اخلا�ص. 

•• عجمان-الفجر:

يف اطار مد ج�ضور التعاون بني خمتلف ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني 
م��ن ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وق��ع��ت م��وؤ���ض�����ض��ة امل��وا���ض��لت العامة 
اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية ال�ضياحية يف عجمان يف خطوة 
تعك�ص م�ضاعي املوؤ�ض�ضة  لتفعيل دورها يف تطوير قطاع النقل 

ال�ضياحي، من خلل اطلق “ك�ضتة عجمان«.
ب��ح�����ض��ور ال�����ض��ي��خ ع��ب��د ال��ع��زي��ز ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�ص 
موؤ�ض�ضة  جانب  من  التفاقية  وق��ع  ال�ضياحية،  التنمية  دائ��رة 
املوا�ضلت العامة �ضعادة املهند�ص عمر اأحمد بن عمري املدير 
�ضعادة  عجمان  يف  ال�ضياحية  التنمية  دائ��رة  جانب  ومن  العام 

�ضالح اجلزيري املدير العام.

تفعيل  ���ض��رورة  ب��ن عمري  اأح��م��د  املهند�ص عمر  ���ض��ع��ادة  واأك���د 
النه�ضة  مل�����ض��ارك��ة  امل���ت���اح���ة  الإم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع  وت�����ض��خ��ري 
الإمارة  ت�ضهدها  التي  وال�ضتثمارية  واملجتمعية  القت�ضادية 
من خلل تعزيز التوا�ضل الدائم وتكوين علقات مع الدوائر 
ا�ضتثمارية وتبادل  واملوؤ�ض�ضات احلكومية بهدف توفري فر�ص 
م�ضريا  امل�ضرتك،  الهتمام  ذات  اجلهود  توحد  التي  اخل��ربات 
اإىل اأن اتفاقية ك�ضتة عجمان تهدف اإىل توفري خدمة �ضياحية 
الإمارة  يف  ال�ضياحي  النقل  تطوير  �ضاأنها  من  والتي  متميزة 
اإىل  املجال، لفتا  املتخ�ض�ضني يف هذا  وال�ضتفادة من جتارب 
الرتقاء  يف  املبذولة  وجهودها  ال�ضياحية  التنمية  دائ��رة  دور 
روؤية  حتقيق  يف   ي�ضاهم  وال��ذي  ب��الإم��ارة  ال�ضياحي  بالقطاع 

عجمان 2021.

وق����ال ���ض��ع��ادة ���ض��ال��ح اجل���زي���ري، م��دي��ر ع���ام دائ�����رة التنمية 
ال�ضياحية مت اليوم توقيع اتفاقية تعاون بني الدائرة وموؤ�ض�ضة 
املوا�ضلت العامة ب�ضاأن ت�ضغيل خدمة “ك�ضتة” التي تهدف اإىل 
تقدمي خدمة �ضياحية مميزة من خلل �ضيارات رباعية الدفع 
لنقل ال�ضياح داخل الإمارة، وهو الأمر الذي ياأتي يف اإطار �ضعي 
اجلانبني اإىل ت�ضخري كافة الإمكانيات التي ت�ضهم يف الرتقاء 

باخلدمات املقدمة للزوار واملقيمني على حد �ضواء.
التنوع  تعزيز  “ك�ضتة” ت�ضهم يف  اأن خدمة  اإىل  �ضيادته  واأ�ضار 
التي ميتاز  امل��م��ي��زات  اأه��م  اإح���دى  ك��ان  ال��ذي لطاملا  ال�ضياحي 
احتياجات  يلبي  مبا  عجمان،  اإم���ارة  يف  ال�ضياحي  القطاع  بها 
داخل  والقادمني من  وال���زوار  ال�ضياح  اأن���واع  ورغ��ب��ات خمتلف 

دولة الإمارات وخارجها.

تع��اون بي��ن امل��وا�س��الت الع���ام��ة و�سي��اح��ة عجمان 

خالل م�ساركتها يف ندوة توطني الوظائف واال�ستثمار يف املوارد الب�سرية لدول التعاون بالكويت

ال�سعب��ة الربملاني��ة الإم��اراتي���ة ت�ستع���ر�س جت�رب��ة ال�دول�ة يف التوط�ني 

�سمانًا حلقوق مالكها و حفاظًا على �سحتها

بلدية مدينة العني ت�سجل بيانات 234 حيوانا األيفا يف 37 حمال لبيعها

ممثلة بالدكتور املهند�س حممد االأحبابي مدير عام وكالة االإمارات للف�ساء

الإمارات تفوز بالإجماع بع�سوية املجل�س الأعلى لالحتاد العربي لعلوم الف�ساء والفلك
االأحبابي: م�ساريع االإمارات الف�سائية ت�سهم يف االرتقاء االقت�سادي والعلمي لل�سعوب العربية
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اأم��ل عبداهلل  الدكتورة  بحثت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ض��ة  القبي�ضي 
غابرييل  م����ع����ايل  م����ع  الحت����������ادي 
ب�������ارون رئ��ي�����ض��ة الحت�������اد ال���ربمل���اين 
الدويل، �ضبل تعزيز علقات التعاون 
اأهمية  على  التاأكيد  م��ع  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
بني  املربمة  التعاون  اتفاقية  تفعيل 
التي  الأوىل  ت��ع��د  وال���ت���ي  اجل��ان��ب��ني 
ال���ربمل���اين الدويل  ي��ع��ق��ده��ا الحت����اد 
م�ضتوى  على  برملانية  موؤ�ض�ضة  م��ع 
ال��ع��امل، ل��ل��دور امل��ه��م ال���ذي ي�ضطلع 
دبلوما�ضيته  خ���لل  م��ن  املجل�ص  ب��ه 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة. وت���ط���رق لقاء 
ال�ضت�ضارية  املجموعة  رئي�ضة  معايل 
امل�ضتوى  رفيعة  ال��دول��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
والتطرف  الإره��اب  مبكافحة  املعنية 
مع رئي�ضة الحت��اد الربملاين الدويل 
املجل�ص  اإىل التفاقية الربملانية بني 
بنودها  م��ن �ضمنها  وال��ت��ي  والحت���اد 

الإل��ك��رتوين للحتاد  امل��وق��ع  تعريب 
ال��ربمل��اين ال���دويل ال���ذي مت اطلقه 
ال�137  اجلمعية  اجتماعات  خ��لل 
التي عقدت يف مدينة �ضان بطر�ضربغ 
املا�ضي، وذلك حر�ضا  اأبريل  يف �ضهر 
التوا�ضل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  امل��ج��ل�����ص  م��ن 
ب��ني ال��ربمل��ان��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات والدول 
العربية  باللغة  الناطقة  وال�����ض��ع��وب 
ن�ضاطاته  على  للطلع  الحت��اد  مع 
ي�����ض��ه��م يف ح�ضول  وق����رارات����ه، ومب���ا 
ع��ل��ى اخلدمات  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ربمل��ان��ات 
وت�ضهيل  ال��ربمل��ان��ي��ني  دور  ل��ت��ع��زي��ز 
عملهم من خلل امل�ضاركة يف خمتلف 

اأن�ضطة الحتاد واجتماعاته.
�ضعادة  ح�ضره  ال���ذي  اللقاء  وت��ن��اول 
اأح����م����د ���ض��ب��ي��ب ال���ظ���اه���ري الأم�����ني 
التعاون  تفعيل  �ضبل  للمجل�ص  العام 
ب�����ني الحت����������اد ال������ربمل������اين ال�������دويل 
الأمم  �ضيما  ل  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
املتحدة، وخمرجات الجتماع الثاين 
الربملانية  ال�ضت�ضارية  للمجموعة 

الإره���اب  مبكافحة  املعنية  ال��دول��ي��ة 
ونظمه  ا�ضت�ضافه  ال��ذي  وال��ت��ط��رف، 
امل���ج���ل�������ص ب����ال����ت����ع����اون م�����ع الحت������اد 
اأبوظبي خلل  ال��دويل يف  ال��ربمل��اين 

�ضهر مايو املا�ضي.
واأ�������ض������ادت م���ع���ايل رئ��ي�����ض��ة الحت�����اد 
ال�ضراكة  بعلقة  ال���دويل  ال��ربمل��اين 
واملجل�ص  الحتاد  ال�ضرتاتيجية بني 
الوطني الحتادي، موؤكدة اأن اإطلق 
العربية  باللغة  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع 
ياأتي يف اإطار حر�ص املجل�ص والحتاد 
الربملانية  ال�����رواب�����ط  ت��ف��ع��ي��ل  ع���ل���ى 
غايات  ولتحقيق  بينهما،  امل�ضرتكة 
الربملانية،  الثقافة  ن�ضر  ومتطلبات 
الربملانية  امل��ع��رف��ة  اأ���ض�����ص  وت��وط��ي��د 
اإقليميا ودوليا، واإمياناً منهما باأهمية 
ال�ضلم  ن�����ض��ر  يف  ال���ربمل���ان���ات  ودور 
وال���ض��ت��ق��رار وال��ت��وا���ض��ل ب��ني �ضعوب 
العامل. من جهة اخرى التقت معايل 
القبي�ضي  اهلل  ع��ب��د  اأم����ل  ال���دك���ت���ورة 
الحت���ادي،  ال��وط��ن��ي  املجل�ص  رئي�ضة 

نفكوكا  م��لم��ب��و  ف��وم��زي��ل��ي  ���ض��ع��ادة 
وك��ي��ل الأم����ني ال��ع��ام ل���لأمم املتحدة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ه��ي��ئ��ة الأمم  وامل����دي����رة 
امل��ت��ح��دة ل���ل���م���راأة ح��ي��ث ج����رى بحث 
�ضبل تعزيز اأوجه التعاون مع منظمة 

الأمم املتحدة يف جمال املراأة .
امل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وا�ضتعر�ضت 
القبي�ضي خلل اللقاء جتربة الدولة 
وال�ضباب  امل����راأة  وري��ادت��ه��ا يف مت��ك��ني 
والتعاي�ص  ال��ت�����ض��ام��ح  ن��ه��ج  وت��ب��ن��ي 
حققته  ال�����ذي  وال���ن���ج���اح  واجل����ه����ود 
الفجوة  ���ض��د  ي��خ�����ص  ف��ي��م��ا  ال���دول���ة 
ال���ن���وع���ي���ة وحت���ق���ي���ق امل���������ض����اواة بني 
اأم���ل عبد  م��ع��ايل  واأك����دت  اجلن�ضني. 
اهلل القبي�ضي رئي�ضة املجل�ص الوطني 
اأثبتت  الإماراتية  املراأة  اأن  الحتادي، 
قدرات ا�ضتثنائية، وحققت مكت�ضبات 
ال��ق��ي��ادة وال����دور  ل��دع��م  ع���دة نتيجة 
ال�ضيخة  ل�����ض��م��و  وال���ك���ب���ري  ال���ب���ن���اء 
الحتاد  رئي�ضة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة 
الن�ضائي العام رئي�ضة املجل�ص الأعلى 

للأمومة والطفولة الرئي�ضة الأعلى 
ملوؤ�ض�ضة التنمية الأ�ضرية م�ضرية اإىل 
العام  يف  ال��دول��ة  تاأ�ضي�ص  وم��ن��ذ  اأن���ه 
على متهيد  �ضموها  عملت   ،1971
الطريق اأمام م�ضاركة املراأة يف املجال 
كانت  ع��ق��ود  م���دار  وع��ل��ى  ال�ضيا�ضي، 
املراأة  تعترب منوذجا رائ��دا يف متكني 
وتعزيز مكانتها �ضواء على امل�ضتويني 

املحلي والعربي.
ال�ضيخة  �ضمو  دور  ان  على  و���ض��ددت 
ي�������ض���ار اليه  ب���ن���ت م����ب����ارك،  ف���اط���م���ة 
عديدة،  اإجن���ازات  حتقيق  يف  بالبنان 
امل������راأة، ل  خ��دم��ة  ���ض��ب��ت جميعها يف 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة ف��ح�����ض��ب، بل 
والدويل،  الإقليمي  امل�ضتويني  وعلى 
وعربياً  حملياً  امل���راأة  ملف  حظي  اإذ 
ب��اه��ت��م��ام خ���ا����ص م���ن �ضمو  ودول����ي����اً 
ال�����ض��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م���ب���ارك، مما 
التي  امل���ن���ج���زات  حت��ق��ي��ق  يف  ����ض���اه���م 
متتعت بها املراأة على كافة الأ�ضعدة. 
فومزيلي  �ضعادة  اأ�ضادت  جهتها  ومن 

العام  الأم���ني  وكيل  نفكوكا  ملمبو 
التنفيذية  وامل��دي��رة  امل��ت��ح��دة  ل���لأمم 
ل���ل���م���راأة، مبا  امل��ت��ح��دة  الأمم  ل��ه��ي��ئ��ة 
حققته املراأة الإماراتية بف�ضل جهود 
مبارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو 
التنمية  مل��وؤ���ض�����ض��ة  الأع���ل���ى  ال��رئ��ي�����ص 
الن�ضائي  الحت����اد  رئ��ي�����ض��ة  الأ���ض��ري��ة 
العام ودورها الريادي يف تعزيز مكانة 

امل��راأة وم�ضاندة ح�ضورها يف املجتمع 
حملياً وعربياً وعاملياً، وثمنت الأدوار 
احل�����ض��اري��ة والإن�����ض��ان��ي��ة ال��ت��ي قامت 
 ، ف��اط��م��ة  ال�ضيخة  �ضمو  ب��ه��ا  وت��ق��وم 
واأع��رب��ت ع��ن اع��ت��زازه��ا بجهودها يف 
دعم وم�ضاندة املراأة يف الإمارات، وما 
اإجن��ازات حملية وعربية  حققته من 

ودولية يف هذه املجالت.

ح�����ض��ر ال��ل��ق��اء ���ض��ع��ادة ك���ل م���ن: عزا 
�ضليمان  �ضليمان، وعلياء  �ضليمان بن 
الب�ضطي،  را���ض��د  وع���ف���راء  اجل��ا���ض��م، 
الطنيجي،  حممد  ن�ضال  والدكتورة 
وعائ�ضة  ال�ضرهان،  عبداهلل  وناعمة 
را����ض���د ل��ي��ت��ي��م، وع��ائ�����ض��ة ����ض���امل بن 
�ضمنوه، اأع�ضاء املجل�ص و�ضعادة اأحمد 

�ضبيب الظاهري اأمني عام املجل�ص.

•• اأبوظبي - الفجر:

العام  الأم��ني  الظاهري  �ضبيب  اأحمد  �ضعادة  ا�ضتقبل 
للمجل�ص الوطني الحتادي، يف مقر املجل�ص باأبوظبي، 
ال�ضودان  بجمهورية  الوطني  ال��دف��اع  كلية  م��ن  وف��دا 
ال�ضقيقة برئا�ضة اللواء الركن اأحمد عمر �ضنان قائد 

الكلية.
وبحث اجلانبان �ضبل تعزيز وتطوير علقات التعاون 
وال�ضراكة وتبادل اخلربات واملعرفة بينهما مبا يخدم 
الإمارات  دول��ة  ال�ضقيقني  للبلدين  امل�ضرتكة  امل�ضالح 
بالنفع  وي��ع��ود  ال�����ض��ودان  وجمهورية  املتحدة  العربية 
تطوير  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دي��ن  ال�ضقيقني،  ال�ضعبني  ع��ل��ى 
املجالت  خمتلف  يف  البلدين  بني  الثنائية  العلقات 

اإىل اأفق اأرحب.
الظاهري  �ضبيب  اأحمد  �ضعادة  نقل  اللقاء  م�ضتهل  يف 

القبي�ضي  ع���ب���داهلل  اأم�����ل  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  حت���ي���ات 
ال�ضعادة  واأ�ضحاب  الحت��ادي  الوطني  املجل�ص  رئي�ضة 
اأع�������ض���اء امل��ج��ل�����ص ل��ل��وف��د ال�����ض��ي��ف، واأك������د ع��ل��ى قوة 
ومتانة العلقات التاريخية التي تربط بني الإمارات 
اأر���ض��ى قواعدها  امل��ج��الت، وال��ت��ي  وال�����ض��ودان يف �ضتى 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�ضيخ زايد بن �ضلطان  املغفور له 
العلقات  ت��ل��ك  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ثراه”.  اهلل  “طيب 
التن�ضيق  م���ن  م��ت��ق��دم��ة  م��رح��ل��ة  اإىل  ح��ال��ي��ا  و���ض��ل��ت 
توجيهات  بف�ضل  ال�ضرتاتيجية  وال�ضراكة  والتعاون 
الذي  الأم��ر  ال�ضقيقني،  البلدين  يف  احلكيمة  القيادة 
وي�ضاهم كذلك يف  البلدين،  �ضعبي  ي�ضب يف م�ضلحة 
وال�ضتقرار  الأم��ن  وحتقيق  العربية  الق�ضايا  خدمة 
قيم  ون�ضر  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  املنطقة وحم��ارب��ة  يف 

الت�ضامح والتعاي�ص.
ن�ضاطات  على  ال�ضيف  الوفد  الظاهري  �ضعادة  واأطلع 

الت�ضريعية  واأدواره  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي  امل��ج��ل�����ص 
الدبلوما�ضية  يف  م��ت��م��ث��ل��ة  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  وال��رق��اب��ي��ة 
القوانني  م�����ض��روع��ات  م��ن��اق�����ض��ة  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة، 
وتبني  الأ�ضئلة  وطرح  العامة  واملو�ضوعات  الحتادية 
بالأبعاد  املتعلقة  املوا�ضيع  خمتلف  ب�ضاأن  التو�ضيات 
كذلك  وتعرفوا  والقت�ضادية،  والثقافية  الجتماعية 
على الأ�ضاليب الإلكرتونية احلديثة التي ي�ضتخدمها 
الت�ضويت  واآل��ي��ة  واللجان  اجلل�ضات  اإدارة  يف  املجل�ص 

الإلكرتوين.
ك��م��ا اأط��ل��ع��ه��م ع��ل��ى م�����ض��رية ت��ط��ور احل��ي��اة الربملانية 
عام  ف��رباي��ر   12 يف  املجل�ص  تاأ�ضي�ص  منذ  ال��دول��ة  يف 
مرت  التي  الناجحة  النتخابية  والتجربة  1972م، 
و2015،  و2011   2006 اأع�����وام  يف  ال���دول���ة  ب��ه��ا 
والت�ضويت  الإل���ك���رتوين  الت�ضويت  بتجربة  م�ضيدا 
خ���ارج ال��دول��ة يف 94 م��رك��زا ان��ت��خ��اب��ي��ا م��وزع��ة على 

ال�ضفارات والبعثات الدبلوما�ضية يف معظم دول العامل 
يف النتخابات الأخرية.

الحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�ص  ال���ع���ام  الأم�����ني  واأك�����د   
حر�ص القيادة الر�ضيدة للدولة على دعم املجل�ص، واأن 
التدرج يف املمار�ضة الربملانية هو تعبري عن خ�ضو�ضية 
التدرج  واأن هذا  الإم��ارات،  لدولة  ال�ضيا�ضية  التجربة 
ي�ضاهم يف بناء جتربة برملانية نا�ضجة. منوها ب�ضيا�ضة 
للربنامج  تنفيذا  الحت���ادي  الوطني  املجل�ص  متكني 
ال�ضيا�ضي الذي اأطلقه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه اهلل«.
�ضهر  يف  اأج��ري��ت  التي  املجل�ص  انتخابات  اأن  واأو���ض��ح   
مهمة  جت��رب��ة  اأول  ج�����ض��دت   ،2006 ع���ام  دي�����ض��م��رب 
القيادة  اهتمام  اأي�ضا  ور�ضخت  ال�ضعبية،  للم�ضاركة 
املجتمع،  يف  ف��اع��ل  ���ض��ري��ك  وجعلها  ب���امل���راأة  ال��ر���ض��ي��دة 
باأحد  املواطنات  اإح��دى  فوز  النتخابات  �ضهدت  حيث 

وقامت  عليها،  التناف�ص  جرى  التي  الع�ضرين  املقاعد 
يف  اأخريات  مواطنات  ثماين  بتعيني  احلكيمة  القيادة 
ع�ضوية املجل�ص، لي�ضل عدد املقاعد التي �ضغلتها املراأة 
اإىل ت�ضعة مقاعد بن�ضبة بلغت %22.3 من جمموع 

املقاعد البالغ عددها 40 مقعدا.
اللقاء جهود دولة  وا�ضتعر�ص �ضعادة الظاهري خلل 
الإمارات يف تطوير القطاع احلكومي وتطبيق اأف�ضل 
املمار�ضات العاملية يف املجالت كافة، واهتمامها املتنامي 
مبجالت البتكار والذكاء ال�ضناعي والتعليم وال�ضحة، 
وذلك  وال�ضباب،  امل��راأة  متكني  على  العمل  عن  ف�ضل 
�ضعيا لتحقيق الروؤى امل�ضتقبلية للدولة خ�ضو�ضا روؤية 

الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
الوطني بجمهورية  الدفاع  كلية  اأثنى وفد  من جهته 
البلدين  تربط  التي  املتميزة  العلقات  على  ال�ضودان 
والطفرة  امل��ل��ح��وظ  ب��ال��ت��ط��ور  م�����ض��ي��دا  ال�����ض��ق��ي��ق��ني، 

امليادين،  الإم��ارات يف خمتلف  ت�ضهدها  التي  املتنامية 
ما جعلها يف م�ضاف الدول املتقدمة. واأكد على �ضرورة 
ونه�ضتها  التنموية  الإم����ارات  جتربة  م��ن  ال�ضتفادة 
القائمة  احلديثة  للدولة  فريدا  منوذجا  تعترب  التي 

على اأ�ض�ص وقيم اأ�ضيلة را�ضخة ومتينة.
وث��م��ن ال��وف��د اجل��ه��ود ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا دولة 
العربية  الق�ضايا  خلدمة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
الإقليمية  املحافل  خمتلف  يف  ودعمها  والإ���ض��لم��ي��ة 
والدولية. وكذلك دورها الإن�ضاين واخلريي واأياديها 
ل��ك��ل حمتاج  وامل�����ض��اع��دة  ال��ع��ون  ت��ق��دم  ال��ت��ي  البي�ضاء 

وتن�ضر اخلري يف خمتلف بقاع العامل.
املجل�ص  مبنى  يف  بجولة  الوفد  ق��ام  اللقاء  نهاية  ويف 
���ض��م��ل��ت ق��اع��ة زاي����د ال��ت��ي ي��ت��م ف��ي��ه��ا ع��ق��د اجلل�ضات 
ومتحف الحت��اد الذي يوثق اإجن��ازات وتطور امل�ضرية 

الربملانية يف الدولة.

اأمل القبي�سي تبحث مع الحتاد الربملاين الدويل والأمم املتحدة �سبل تعزيز عالقات التعاون

اأكد على قوة ومتانة العالقات التاريخية بني البلدين يف �ستى املجاالت

املجل�س الوطني الحتادي يبحث �سبل تعزيز التعاون مع كلية الدفاع الوطني ال�سودانية

•• العني - الفجر

الإ�ضلمية  للثقافة  زاي���د  دار  ك�ضفت 
ع����ن ال���ن�������ض���ب���ة ال����ت����ي ح��ق��ق��ت��ه��ا خ���لل 
الن�ضف �ضنوي الأول من العام اجلاري 
 ،63% بلغت  حيث  موظفيها  لتدريب 
وذل�����ك ب���اإج���م���ايل ع����دد 23 ور����ض���ة مت 
التقنية  امل��ج��الت  خمتلف  يف  تقدميها 
والتعليمية والتطويرية، حيث بلغ عدد 
ال��ت��ي مت تقدميها  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ور����ص 
ور�ضة،   18 ال���دار  موظفي  ط��ري��ق  ع��ن 
وذلك جت�ضيدا لقيم الدار يف ال�ضتغلل 
لتدوير  ال��ب�����ض��ري��ة،  ل���ل���م���وارد  الأم����ث����ل 
العمل  تطوير  بهدف  املوظفني  كفاءات 
امل��وؤ���ض�����ض��ي، م��ن خ��لل ت��ق��دمي الربامج 

التدريبية املتنوعة.
الإ�ضلمية  ل��ل��ث��ق��اف��ة  زاي����د  دار  ت��ه��دف 
ذوي  امل���وظ���ف���ني  م����ن  ال����ض���ت���ف���ادة  اإىل 
اخل�������ربة، ون���ق���ل خ���ربات���ه���م م����ن اأج����ل 
تاأهيل زملءهم املوظفني يف الوظائف 
اآلية تت�ضمن  الأخ���رى، ويتم ذل��ك عرب 

حتديد التخ�ض�ضات واخلربات املتوفرة 
امل�����راد  امل���وظ���ف���ني  اإىل ج���ان���ب حت���دي���د 
اأج���ن���دة �ضنوية  ت��دري��ب��ه��م، م���ن خ����لل 
تقوم باإعدادها وحدة املوارد الب�ضرية يف 
الدار. وقالت د.ن�ضال الطنيجي املدير 
الإ�ضلمية:  للثقافة  زاي���د  ل���دار  ال��ع��ام 

مهاراتهم  و  املوظفني  ق���درات  ن�ضتثمر 
يف التدريب، من خلل اإما نقل املعرفة 
�ضابقة  تدريبية  وور���ص  حما�ضرات  من 
معرفتهم  بنقل  اأو  بح�ضورها،  ق��ام��وا 
اك��ت�����ض��ب��وه��ا خلل  ال���ت���ي  و خ���ربات���ه���م 
�ضنوات عملهم.   واأ�ضافت: ت�ضعى الدار 

التدريبية  ال�������دورات  م���ن  م��زي��د  ن��ح��و 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  ذل���ك  ك���ون  املتخ�ض�ضة، 
على  اإ�ضافية،  املوظفني مهارات  اإك�ضاب 
ينعك�ص  م��ا  والتخ�ض�ص،  املهنة  �ضعيد 
املقدمة  اخل��دم��ة  م�ضتوى  على  اإي��ج��اب��اً 

من خللهم للمتعاملني.

•• دبي-الفجر:

داون  ملتلزمة  الإم���ارات  جمعية  تطلق 
لتحرير  “معاً  ب��ع��ن��وان  ح��م��ل��ة  ب���دب���ي 
�ضهر  مب��ن��ا���ض��ب��ة  الكامنة”  ال����ق����درات 
ي�ضادف  الذي  داون  التوعية مبتلزمة 

�ضهر اأكتوبر من كل عام.
رئي�ص  جعرور  منال  الدكتورة  واأ���ض��ادت 
توليها  التي  بالرعاية  الإدارة  جمل�ص 
على  الهمم  لأ�ضحاب  احلكيمة  القيادة 
كافة الأ�ضعدة وامل�ضتويات،  وبال�ضيا�ضة 
اأطلقها  التي  الهمم  لأ�ضحاب  الوطنية 
را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو  �ضاحب 
رئي�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
وكافة  دب�����ي  ح���اك���م  ال���������وزراء  جم��ل�����ص 
املبادرات التي ي�ضرت لهم ال�ضبل وفتحت 
امل�ضاواة  لهم  ت�ضمن  ال��ت��ي  الأف���ق  لهم 

ومتكنهم من العي�ص الكرمي. 
احلملة  ب���رن���ام���ج  ي�����ض��م��ل  واأ�����ض����اف����ت: 
جمموعة من  ور�ص العمل التخ�ض�ضية 
امل����ت����ن����وع����ة ال�����ت�����ي ت�������ض���م���ل اخل�����دم�����ات 
التي  املبكر  التدخل  مرحلة  يف  املقدمة 
يف  واملخت�ضني  الأم��ور  اأولياء  ت�ضتهدف 
املجانية  الطبية  امل��ج��ال��وال���ض��ت�����ض��ارات 
للم�ضتفيدين  تقدم  التي  التخ�ض�ضية 

اإىل  بالإ�ضافة  �ضواء  حد  على  واملجتمع 
والفعاليات  الأن�����ض��ط��ة  م���ن  جم��م��وع��ة 
اخلا�ضة بذوي متلزمة داون اأنف�ضهم .

ت�ضمل احلملة ور�ضة عمل تفاعلية  كما 
هي الأوىل من نوعها تقامبالتعاون مع 
م�ضت�ضفى اجلليلة التخ�ض�ضي للأطفال 
عن ا�ضطرابات التنف�ص اأثناء النوم عند 
تقدمها  وال���ت���ي  داون  م��ت��لزم��ة  ذوي 
ا�ضت�ضارية طب  بوباتيا  رزوانا  الدكتورة 
عن  وامل�����ض��وؤول��ة  امل�ضت�ضفى  يف  الأط��ف��ال 
يتم  ال��ن��وم   ا�ضطرابات  معاجلة  مركز 
اأموالعديد  جتربة  عر�ص  خللها  من 

م��ن الأم����ور ال��ت��ي ت��ه��م الأ����ض���رة يف هذا 
املجال.

واأكدت الدكتورة جعرور اأن هذه احلملة 
ل تقت�ضر فقط على التوعيةالتقليدية 
مبتلزمة داون بل تتعداها اإىل التوعية 
ب���اخل���دم���ات ال��ن��وع��ي��ة امل���ق���دم���ة ل���ذوي 
والتي  املجالت  كافة  يف  داون  متلزمة 
وت�ضعى  مل�ضتفيديها  اجلمعية  تقدمها 
الفاعلة  وامل�ضاركة  الأ���ض��رة  دور  لتعزيز 
ال���ق���رارات اخلا�ضة  و���ض��ن��اع��ة  ر���ض��م  يف 
من  الهمم  اأ���ض��ح��اب  اأبنائنا  مب�ضتقبل 

ذوي متلزمة داون. 

احلاج  ن��وال  الأ�ضتاذة  قالت  جانبها  من 
الإدارة:  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  ن��ا���ض��ر 
اإىل  م�ضتمرة  ب�����ض��ورة  اجلمعية  ت�ضعى 
التوا�ضل مع القطاعني العام واخلا�ص 
متلزمة  ذوي  ودم�����ج  مت��ك��ني  ب���ه���دف 
تقدمي  ���ض��ي��ت��م   الإط�����ار  ه���ذا  ويف  داون 
ب��رن��ام��ج ت���دري���ب ن��وع��ي مل��ج��م��وع��ة من 
جاميا  ���ض��رك��ة  يف  داون  م��ت��لزم��ة  ذوي 
متهيداً  “بايارا”  الغذائية  لل�ضناعات 
�ضالة  اف���ت���ت���اح  مت  ك���م���ا  ل��ت��وظ��ي��ف��ه��م، 
ليتلقى  اجل��م��ع��ي��ة   م��ق��ر  ال����روب����وت يف 
امل�ضتفيدين التدريبات اخلا�ضة من قبل 
متخ�ض�ضني يف هذا املو�ضوع، بالإ�ضافة 
اإىل العديد من الربامج والأن�ضطة التي 

تقدم على مدار العام.
واأ����ض���اف���ت احل����اج ن��ا���ض��ر: ن��دع��م كافة 
ونطوع  للجمعية  ي��ل��ج��اأ  وم���ن  الأه����ايل 
ونعمل  خلدمتهم  املتاحة  امل���وارد  ك��اف��ة 
بجد لتذليل كافة العقبات التي تواجهنا 
لتقدمي الأف�ضل، واثقون من اأننا ن�ضري 
يف الطريق ال�ضحيح بف�ضل اهلل ونثمن 
موؤ�ض�ضة  ال�ضرتاتيجيني  الرعاة  جهود 
وتعاونية  القرق اخلريية  عي�ضى �ضالح 
ا  حت��ق��ي��ق  يف  ي�ضهمون  ال��ذي��ن  الحت����اد 

لأهداف ال�ضامية للجمعية. 

الإ�سالمية للثقافة  زايد  ملوظفي  تدريبية  ور�سة  الإمارات ملتالزمة داون تطلق حملة “معًا لتحرير القدرات الكامنة”23 

•• راأ�ص اخليمة-الفجر: 

واإدارة  وامل���اء  للكهرباء  الحت��ادي��ة  الهيئة  �ضم  اج��ت��م��اع  اأم�����ص  بحث 
ال�ضرطة املجتمعية براأ�ص اخليمة مواجهة الأخطار املحتملة ملحاولت 

الكهرباء املك�ضوفة.
ال�ضرطة املجتمعية ممثلة بفريق  اإدارة  جاء ذلك خلل اجتماع �ضم 
برئا�ضة  اخليمة  راأ���ص  ل�ضرطة  العامة  بالقيادة  املجتمعية  ال��دوري��ات 
املجتمعية  ال�ضرطة  اإدارة  مدير  ال�ضلحدي  را���ض��د  ال��دك��ت��ور  العقيد 
املعمورة  �ضرطة  مركز  رئي�ص  كنف�ص  حممد  وليد  العقيد  وبح�ضور 
ال�ضامل والنقيب را�ضد بلهون رئي�ص الفريق وذلك بقاعة الجتماعات 
باإمارة  وامل��اء  للكهرباء  الحتادية  الهيئة  و  ال�ضرطة  مبركز  الكربى 

راأ�ص اخليمة.

تعاونهم  على  للهيئة  بال�ضكر  ال��ف��ري��ق  ت��وج��ه   ، الج��ت��م��اع  ب��داي��ة  يف 
جهود  م��ن  ب��ه  يقومون  م��ا  وعلى  الفريق  م��ع  املتوا�ضلني  وتفاعلهم 
ك��ب��رية وف��اع��ل��ة م��ن اأج���ل حتقيق الأه����داف وت��ع��زي��ز الأم���ن والأم���ان 
الهيئة  م��ن  �ضامل  م�ضلم  �ضقر  املهند�ص  اأث��ن��ى  وب���دوره   ، املجتمع  يف 
الحتادية للكهرباء واملاء على زياراتهم امل�ضتمرة مع الدائرة من اأجل 
جمتمع  اإىل  الو�ضول  اإىل  تهدف  موحدة  عمل  اآلية  وو�ضع  التن�ضيق 
اآمن من خلل توحيد اجلهود والعمل على تقدمي اأف�ضل اخلدمات 

للجمهور.
ومت خلل الجتماع الطلع على اأبرز املقرتحات البتكارية والأفكار 
حمولت  خ��ط��ر  م��واج��ه��ة  اأج����ل  م��ن  تنفيذها  �ضيتم  ال��ت��ي  ال��ن��وع��ي��ة 
الكهرباء املك�ضوفة ، والنتائج التي �ضيتم حتقيقها بناًء على امل�ضتهدفات 
املو�ضوعة والتي �ضيتم التفاق عليها خلل هذا الجتماع القائم ، كما 

�ضرح  وت��ق��دمي  عملها  لكيفية  ح��دا  على  جهة  ك��ل  دور  ا�ضتعرا�ص  مت 
املهام  لإمت��ام  ال��لزم��ة  واملعلومات  البيانات  ا�ضتخراج  اآلية  عن  واٍف 
والتكليفات املوكلة بكل ي�ضر و�ضهولة ، ومناق�ضة التحديات والعقبات 
مت  كما   ، لها  املنا�ضبة  احللول  وو�ضع  العمل  �ضري  تعرت�ص  قد  التي 
مناق�ضة خطة غلق غرف املعدات واملحولت الكهربائية وح�ضرها يف 
خمتلف املناطق ارتكازاً على حالت الوفاة التي �ضببتها هذه املحولت 

املك�ضوفة .
اجلانبني  ب��ني  والتن�ضيق  ال��ت��وا���ض��ل  ���ض��رورة  اإىل  الج��ت��م��اع  وخل�ص 
ب�ضكل م�ضتمر ودائم ويف اأي وقت عند احلاجة للم�ضاهمة يف حتقيق 
الأه��داف مبا يتما�ضى مع روؤى قيادتنا الر�ضيدة امل�ضجعة دوم��اً على 
الإبداع والبتكار الإيجابي الذي يدفع بدوره اإىل حتقيق النجاحات 

املرجوة على خمتلف الأ�ضعدة.

الكهرباء وال�سرطة املجتمعية تواجهان حمولت الكهرباء املك�سوفة
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وزير  ن��ائ��ب  امل���ق���داد  في�ضل  ع��ن  ال�����ض��وري��ة  ال��وط��ن  �ضحيفة  نقلت 
�ضلما”  اأو  “حربا  اإدل��ب  �ضت�ضتعيد  �ضوريا  اإن  ام�ص  قوله  اخلارجية 
م�ضريا اإىل عزم احلكومة على هزمية املعار�ضني هناك على الرغم 

من اتفاق رو�ضي تركي اأوقف هجوما للجي�ص كان متوقعا.
وو�ضف املقداد اتفاق اإدلب باأنه ياأتي يف اإطار م�ضار دبلوما�ضي اأ�ضمل 
اأوجد مناطق “خف�ص الت�ضعيد” يف عدة مناطق قال اإنها عادت بعد 
ذلك ل�ضيطرة الدولة. وقال املقداد ل�ضحيفة الوطن “كما انت�ضرنا 
يف كل بقعة من بقاع �ضوريا �ضننت�ضر يف اإدلب، والر�ضالة وا�ضحة جدا 

لكل من يعنيه الأمر: نحن قادمون اإىل اإدلب حربا اأو �ضلما«.
وم��ن��ع الت��ف��اق ال��رو���ض��ي ال��رتك��ي الأ���ض��ب��وع امل��ا���ض��ي ه��ج��وم��ا هددت 
منزوعة  منطقة  اإن�����ض��اء  على  الت��ف��اق  ط��ري��ق  ع��ن  ب�ضنه  احل��ك��وم��ة 

ال�ضلح بني املعار�ضة والقوات احلكومية يف �ضمال غرب البلد.
يف  يقيمون  �ضخ�ص  مليني  ثلثة  نحو  اإن  املتحدة  الأمم  وت��ق��ول 
املنطقة التي ت�ضيطر عليها املعار�ضة وحذرت من كارثة اإن�ضانية يف 
الرو�ضي  الرئي�ص  اأعلنه  ال��ذي  التفاق  ومبوجب  هجوم.  �ضن  حالة 
اأردوغ��ان يف �ضوت�ضي  فلدميري بوتني ونظريه الرتكي رجب طيب 
من  الن�ضحاب  مت�ضددين  يعتربون  ال��ذي��ن  املعار�ضني  على  يتعني 

املنطقة منزوعة ال�ضلح بحلول منت�ضف اأكتوبر ت�ضرين الأول.
 

انفجار لغم  التون�ضية ام�ص مقتل �ضخ�ضني يف  الدفاع  اأعلنت وزارة 
البلد حيث يتح�ضن متطرفون  ال�ضعانبي يف غرب  مبنطقة جبال 

وتقوم القوات التون�ضية بعمليات ع�ضكرية متوا�ضلة مللحقتهم.
زكري  حممد  ال��رائ��د  ال��دف��اع  وزارة  با�ضم  الر�ضمي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
اأيلول   24 الث��ن��ني  الأول  ام�����ص  ظهر  بعد  “�ضجل  ب��ر���ص  لفران�ص 
بجبل  املغلقة  الع�ضكرية  باملنطقة  ل��غ��م  ان��ف��ج��ار  �ضبتمرب2018 
ال�ضعانبي تويف على اثره مواطنان �ضقيقان كانا على منت �ضاحنة”، 
من دون اأن يحدد هوية القتيلني. واأعلنت وزارة الدفاع منذ 2014 
جبال ال�ضعانبي مبحافظة الق�ضرين منطقة ع�ضكرية مغلقة، وتقوم 
عمليات  نفذت  م�ضلحة  ملجموعات  تعقبا  م�ضتمرة  بعمليات مت�ضيط 
اأغنام  راعي  والأم��ن. وقتل م�ضلحون  ا�ضتهدفت فيها قوات اجلي�ص 
وزارة  واأك����دت  املنطقة،  يف  ال��ف��ائ��ت  يونيو  ح��زي��ران  يف  ع��ام��ا(   28(
الدفاع اآنذاك ان جمموعة اإرهابية احتجزته وتويف متاأثرا بجروحه 
بعد تعر�ضه لعنف. وجددت ال��وزارة اليوم دعوتها لل�ضكان اىل عدم 
القرتاب من املنطقة الع�ضكرية “حفاظا على اأرواحهم من اإمكانية 
تعر�ضهم خلطر انفجار الألغام او ا�ضتهدافهم من طرف الإرهابيني 

املحتمل تواجدهم باملنطقة«.
 

الوليات  ا�ضرتاتيجية  اإن  الأمل��اين هايكو ما�ص  وزير اخلارجية  قال 
اإي��ران لن جتدي مبفردها  اأق�ضى �ضغط على  التي تفر�ص  املتحدة 

وتهدد بت�ضعيد يف املنطقة.
وفرن�ضا  وال�ضني  بريطانيا  فيه  �ضاركت  اجتماع  بعد  م��ا���ص  وق���ال 
واأملانيا ورو�ضيا واإيران يف نيويورك ملناق�ضة اتفاق اإيران النووي “اإذا 
ت�ضددت املواقف لن تكون الأمور اأف�ضل اأو �ضهل واإمنا �ضتكون اأكر 

خطورة و�ضعوبة بكثري«.
واتفقت الأطراف املتبقية يف اتفاق اإيران النووي على موا�ضلة العمل 
للحفاظ على التجارة مع طهران رغم ال�ضك يف اإمكانية ذلك، اإذ من 
النفط  مبيعات  تكبل  التي  الأمريكية  العقوبات  ت�ضتاأنف  اأن  املقرر 

الإيرانية يف نوفمرب ت�ضرين الثاين.
 

ع���رت ال�����ض��رط��ة يف ت��اي��لن��د ام�����ص ع��ل��ى جثتي ب��ري��ط��اين وزوجته 
البلد  ب�ضمال  ممتلكاتهما  يف  ج��دول  ق��رب  مدفونتني  التايلندية 

بعد اأيام من الإبلغ عن اختفائهما.
وكان مت الأ�ضبوع املا�ضي الإبلغ عن اختفاء رجل الأعمال املتقاعد 

اآلن هوج )64 عاما( وزوجته نود �ضودين )61 عاما(.
ل�ضلتهم  تايلنديني  رج���ال  ث��لث��ة  على  القب�ص  ال�ضرطة  واأل��ق��ت 

بالواقعة.
وقال نائب املتحدث با�ضم ال�ضرطة لرويرتز “تاآمر الرجال الثلثة 

يف واقعة قتل الزوجني وحتقيقاتنا جارية«.
ال�ضفارة  اإن  بانكوك  يف  الربيطانية  ال�ضفارة  با�ضم  متحدث  وق��ال 
على ات�ضال بال�ضلطات التايلندية “وتقدم امل�ضاعدة لعائلة زوجني 

توفيا يف تايلند«.

عوا�شم

بريوت

برلني

بانكوك

تون�س

ترامب ل يعتزم لقاء روحاين يف الأمم املتحدة 
 •• نيويورك-اأ ف ب:

اأعلن الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اإنه ل يعتزم لقاء الرئي�ص الإيراين 
رغم  املتحدة  ل��لأمم  العامة  اجلمعية  اأع��م��ال  هام�ص  على  روح��اين  ح�ضن 

وجود مطالب بذلك.
وكتب ترامب على تويرت “ل اأنوي لقاء الرئي�ص ح�ضن روحاين رغم وجود 
مطالب” بذلك، م�ضيفا “رمبا يوما ما يف امل�ضتقبل. اأنا متاأكد باأنه رجل 

رائع!«.
العامة  اأمام اجلمعية  الرئي�ضني  �ضاعات من كلمتي  التغريدة قبل  وجاءت 
للأمم املتحدة وبعد اأربعة اأ�ضهر على ان�ضحاب ترامب من التفاق النووي 

الإيراين.
اأيار مايو مثريا ا�ضتياء  وان�ضحب ترامب من التفاق النووي الإي��راين يف 
املفاو�ضات  من  �ضنوات  ا�ضتثمرت  التي  وال�ضني  ورو�ضيا  اأوروب��ي��ني  حلفاء 

للتو�ضل اإىل اتفاق تاريخي للحد من الطموحات النووية لإيران.
وقال روحاين يف وقت �ضابق اإنه ك�ضرط م�ضبق لأي حوار، على ترامب اأن 
ي�ضلح ال�ضرر الذي ت�ضبب به بالن�ضحاب من التفاق النووي. وقال ل�ضبكة 

“اإن بي �ضي” اإنه يتعني اإعادة بناء ذلك اجل�ضر.
وتقول الوليات املتحدة اإنها ت�ضعى لزيادة ال�ضغط على اإيران التي تتهمها 

بن�ضر الفو�ضى يف العراق و�ضوريا واليمن ولبنان.
 

نتانياهو يرد على »�سفعة بوتن« يف �سوريا

»الت�سعيد الرو�سي اخلطري« يثري هلع اإ�سرائيل.. ووا�سنطن تتدخل

وا�سنطن توثق اأدلة على
 عنف ممنهج بحق الروهينغا   

•• �شتوكهومل-رويرتز:

ت�ضويتا  لوفني  �ضتيفان  ال�ضويدي  ال��وزراء  رئي�ص  خ�ضر 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة يف ال���ربمل���ان ام�����ص مم���ا ي��ع��ن��ي اأن����ه �ضيرتك 
املقبلة  احلكومة  �ضي�ضكل  م��ن  يت�ضح  مل  لكن  من�ضبه، 

نظرا لعدم وجود كتلة �ضيا�ضية حتظى 
ب��الأغ��ل��ب��ي��ة. وج���اء ال��ن��اخ��ب��ون بربملان 
يوم  اأج��ري��ت  انتخابات  يف  اأغلبية  ب��ل 
ح�ضلت  اأي��ل��ول  �ضبتمرب  م��ن  ال��ت��ا���ض��ع 
ينتمي  ال��ت��ي  ال��و���ض��ط  ي�ضار  كتلة  فيه 
مقعدا   144 ع���ل���ى  ل����وف����ني  اإل���ي���ه���ا 
ب��زي��ادة مقعد واح��د ع��ن كتلة حتالف 
و�ضاند  الو�ضط.  تيار ميني  تتبع  التي 
ال�ضويدي  الدميقراطي  احلزب  اأي�ضا 
املناه�ص للهجرة والذي ي�ضيطر على 
لوفني.  ع��زل  ال��ربمل��ان  62 مقعدا يف 
ويتوقع املحللون اأن يقع اختيار رئي�ص 
الربملان على اأولف كري�ضرت�ضون زعيم 

احلزب املعتدل، وهو اأكرب حزب يف كتلة حتالف، ليحاول 
لغياب  ن��ظ��را  دع���م،  اإىل  ي��ح��ت��اج  لكنه  ح��ك��وم��ة.  ت�ضكيل 
اأو  ال�ضويدي  الدميقراطي  احل��زب  من  �ضواء  الأغلبية، 
اأح���زاب  “اإذا اخ��ت��ارت  ل��وف��ني  ال��و���ض��ط. وق���ال  م��ن ي�ضار 

�ضتجعل  فاإنها  كتلة  كاأ�ضغر  احلكم  حم��اول��ة  التحالف 
ال�ضويديني«.  الدميقراطيني  على  متاما  معولة  نف�ضها 
واأكد ميي اأوكي�ضون زعيم احلزب الدميقراطي ال�ضويدي 
امل�ضاركة يف و�ضع  اأن حزبه يريد  الثلثاء  ام�ص  جم��ددا 
ال�ضيا�ضات مقابل دعمه حلكومة جديدة. وقال اأوكي�ضون 
اأي  ل���وق���ف  و���ض��ع��ن��ا  يف  م����ا  “�ضنبذل 
و�ضنبذل  ح��ك��وم��ة  لت�ضكيل  حم��اول��ة 
ل  حكومة  اأي  لإ�ضقاط  و�ضعنا  يف  ما 
مع  يتنا�ضب  م��ع��ق��ول  ن��ف��وذا  متنحنا 
دعمنا النتخابي«. وقال التحالف اإنه 
لن يتفاو�ص مع احلزب الدميقراطي 
الهجرة  وق��ف  يريد  ال��ذي  ال�ضويدي 
ع�ضوية  على  ج��دي��د  لت�ضويت  ودع���ا 
لوفني  وا�ضتبعد  الأوروب�����ي.  الحت���اد 
حتالف  ك��ت��ل��ة  ت�ضكلها  ح��ك��وم��ة  دع���م 
قيادة  يف  ال����ض���ت���م���رار  “اأريد  وق�����ال 
واأ�ضاف  ل����ل����وزراء«.  ك��رئ��ي�����ص  ال��ب��لد 
بقاعدة  حتظى  حكومة  قيادة  “اأريد 
تاأييد اأكرب يف برملان البلد«. ومن امل�ضتبعد اأن يغري اأي 
ت�ضويت جديد الو�ضع بدرجة كبرية لذلك من املرجح 
التو�ضل اإىل حل و�ضط. و�ضيقود لوفني حكومة انتقالية 

اإىل حني تن�ضيب حكومة جديدة.

•• عوا�شم-وكاالت:

اإ���ض��رائ��ي��ل ج��ه��دا ملنع ت��زوي��د رو���ض��ي��ا ل�ضوريا  مل ت��ّدخ��ر 
مدى  على  )اإ�ص–300(،  اجل���وي  ال��دف��اع  مبنظومة 
ال�ضنوات املا�ضية، لكن حادث اإ�ضقاط الطائرة الع�ضكرية 
الرو�ضية اآي.اإل 20 فوق الأرا�ضي ال�ضورية كان مفتاح 
اإىل  ال�ضاروخية  املنظومة  منه  �ضتدخل  ال���ذي  ال��ب��اب 

دم�ضق.
فبعد التهام الرو�ضي للإ�ضرائيليني بامل�ضوؤولية الكاملة 
عن اإ�ضقاط الطائرة احلربية، تدهورت العلقات �ضريعا 
اأعلنت  ت�ضعيدية،  خ��ط��وة  ويف  واإ���ض��رائ��ي��ل،  رو�ضيا  ب��ني 
اأر�ص جو  اإ�ص-300  اأنها �ضتزود �ضوريا بنظام  مو�ضكو 
ال�ضاروخي. وقال وزير الدفاع الرو�ضي �ضريغي �ضويغو 
بالمتناع  املا�ضي  يف  اإ�ضرائيل  على  تف�ضلت  مو�ضكو  اإن 
احلادث  لكن  ال�����ض��اروخ��ي.  بالنظام  �ضوريا  ت��زوي��د  ع��ن 
الذي وقع الأ�ضبوع املا�ضي، واأودى بحياة 15 فردا من 
“اإجراءات  اتخاذ  على  رو�ضيا  اأج��رب  الرو�ضية،  ال��ق��وات 

من اأجل احلفاظ على اأمن قواتها. ملئمة للرد”، 
وبهذه اخلطوة، تكون رو�ضيا بداأت اإر�ضاء اأوىل القواعد 
حادثة  بعد  اإ�ضرائيل،  م��ع  اجل��دي��دة  ال�ضرتاتيجية  يف 
لدى  �ضيكون  اأ�ضبوعني  غ�ضون  ويف  الطائرة.  اإ�ضقاط 
القوات ال�ضورية منظومة اإ�ص 300 التي با�ضتطاعتها 
250 كم،  ت��ط��ال الأه�����داف اجل��وي��ة ع��ل��ى م�����ض��اف��ة  اأن 
القتالية  القدرات  يعزز من  اأه��داف، مما  ومتابعة عدة 

للدفاعات اجلوية ال�ضورية.

ما يقلق اإ�سرائيل
اإىل  تهدف  الرو�ضية  اخلطوة  اأن  الكرملني  اأكد  وبينما 
ت��ع��زي��ز ���ض��لم��ة اجل��ي�����ص ال��رو���ض��ي، ف��اإن��ه��ا ت��اأت��ي يف ظل 
الأمريكي  والتن�ضيق  ال�ضورية  الأج��واء  �ضبط  حماولة 

الإ�ضرائيلي ل�ضتهداف املراكز الإيرانية يف �ضوريا.
ال���رادار  اأج��ه��زة  اإي��ق��اف   300 اإ����ص  وب��اإم��ك��ان منظومة 

والت�ضالت لكل القوات التي توجه ال�ضربات للأرا�ضي 
�ضيمنع  لأنه  اإ�ضرائيل  هلع  يثري  الذي  الأم��ر  ال�ضورية، 

طريانها احلربي من التحليق فوق الأرا�ضي ال�ضورية.
�ضديد،  بقلق  حتديدا  امليزة  ه��ذه  اإىل  اإ�ضرائيل  وتنظر 
متخوفة م��ن ا���ض��ت��غ��لل اإي����ران ل��ه��ا ون��ق��ل اأ���ض��ل��ح��ة اإىل 

�ضوريا واإىل ذراعها ميلي�ضيات حزب اهلل اللبنانية.
ياأمل يف  اإن��ه  قائل  الأبي�ص  البيت  دخ��ل  اخل��ط،  وعلى 
اأن تعيد رو�ضيا النظر يف هذا القرار، كما قال م�ضت�ضار 
الأم����ن ال��ق��وم��ي الأم���ريك���ي ج���ون ب��ول��ت��ون اإن���ه �ضيمثل 

ت�ضعيدا خطريا يف احلرب املمتدة منذ �ضبعة اأعوام.
اإ�ضرائيليني  اأبلغ الكرملني م�ضوؤولني  وبو�ضوح �ضريح، 
امل�ضالح  م��ع  يتعار�ص  ���ض��وري��ا  يف  اأه����داف  مهاجمة  اأن 
الرو�ضية يف املنطقة التي تتجلى باإنهاء احلرب يف هذا 

البلد ل�ضالح احلليف الأ�ضد.
املا�ضية، ر�ضائل حتمل  واأر�ضلت رو�ضيا، خلل الأ�ضابيع 
الق�ضف  ا�ضتهداف  حيال  ت�ضعيدية  ن��ربة  �ضطورها  يف 

الإ�ضرائيلي املتكرر لأهداف تابعة للنظام ال�ضوري.
ا�ضت�ضعرت  الرو�ضية،  ال��ط��ائ��رة  اإ���ض��ق��اط  ح��ادث��ة  وعقب 
اإ���ض��رائ��ي��ل ف��داح��ة م��ا ف��ع��ل��ت،  ف��اأر���ض��ل��ت وف���دا م��ن كبار 
م�����ض��وؤول��ي��ه��ا، م��ع��رب��ة ع���ن ت��ف��اوؤل��ه��ا م���ن ه���ذه الزيارة 

التو�ضيحية حل�ضن النية الإ�ضرائيلية.
اللهجة  ���ض��دي��دة  ت�ضريحات  قابله  ال��ت��ف��اوؤل  ه��ذا  لكن 
الرو�ضي  ال��رئ��ي�����ص  ورف�������ص  ال���رو����ض���ي،  اجل���ان���ب  م���ن 
الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، مم��ا ي�ضري  ���ض��لح اجل��و  ق��ائ��د  ل�ضتقبال 
اإىل فتح �ضفحة جديدة بني الرو�ص  بح�ضب مراقبني، 
املنطقة  يف  امل�ضهد  تغري  اأن  املمكن  من  والإ�ضرائيليني، 

ب�ضكل كامل.
اىل ذل���ك، ق���ال رئ��ي�����ص ال�����وزراء الإ���ض��رائ��ي��ل��ي بنيامني 
الإ�ضرائيلي  اجل��ي�����ص  اإن  ال���ث���لث���اء،  ام�����ص  ن��ت��ان��ي��اه��و، 
من  اإي�����ران  مل��ن��ع  ���ض��وري��ا  يف  عملياته  تنفيذ  ���ض��ي��وا���ض��ل 

التو�ضع ع�ضكريا.
اأعلنت  التي  لرو�ضيا،  متحديا  نتانياهو  ت�ضريح  وياأتي 

•• نيويورك-اأ ف ب:

ارتكاب  على  اأدل���ة  لديها  اأن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  اأع��ل��ن��ت 
اأقلية  ب��ح��ق  ع��ن��ف ممنهجة  اأع��م��ال  ال��ب��ورم��ي  اجل��ي�����ص 
على  واغ��ت�����ض��اب  قتل  عمليات  ذل��ك  يف  مب��ا  الروهينغا 

نطاق وا�ضع.
اإعلن  مع  بالتزامن  التقرير  اخلارجية  وزارة  ون�ضرت 
دولر  م��ل��ي��ون   185 ت��خ�����ض��ي�����ص  امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
ل��لج��ئ��ني ال��روه��ي��ن��غ��ا وذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع يف الأمم 

املتحدة حول بورما.
مقابلت  اإىل  ي�ضتند  ال���ذي  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وت��ق��ري��ر 
الروهينغا  م��ن   1024 م��ع  اب��ري��ل  ني�ضان  يف  اأج��ري��ت 
ال��ب��ال��غ��ني مم��ن جل����اأوا اإىل ب��ن��غ��لد���ص امل���ج���اورة، يقدم 
رواي����ات تتطابق م��ع ت��ق��اري��ر جم��م��وع��ات م��داف��ع��ة عن 

حقوق الإن�ضان.
اإبادة  كلمات  ا�ضتخدام  وا�ضح  ب�ضكل  التقرير  ويتجنب 
للروهينغا،  اجلماعي  القتل  و�ضف  يف  اإتني  تطهري  اأو 
ولية  يف  اأف��راده��ا  غالبية  يقيم  التي  امل�ضلمة  الأق��ل��ي��ة 
راخ������ني ح���ي���ث ل ت��ع��ت��ربه��م الك����ري����ة ال���ب���وذي���ة من 

مواطنيها.
ال�ضتخبارات  م��ك��ت��ب  اأج�����راه  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ق���ول 
اأن  تك�ضف  “الدرا�ضة  اإن  اخل��ارج��ي��ة  ب���وزارة  والأب��ح��اث 

كانت  راخ���ني  ولي���ة  �ضمال  الأخ����رية يف  العنف  اأع��م��ال 
ما  وم�ضت�ضرية وموجهة على  النطاق  ووا�ضعة  مفرطة 

يبدو لرتهيب ال�ضعب وطرد ال�ضكان الروهينغا«.
واأ�ضاف التقرير اأن “هدف وحجم العمليات الع�ضكرية 
ب�ضكل  لها  وخم��ط��ط  من�ضقة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  اإىل  ي�����ض��ريان 
املنفذون  ا���ض��ت��خ��دم  امل��ن��اط��ق  بع�ص  “يف  وت��اب��ع  ج��ي��د«. 
حب�ص  مثل  كبرية،  ب�ضرية  خ�ضائر  يف  ت�ضببت  تكتيكات 
قبل  برمتها  وت�ضييج قرى  منازل لحراقهم  النا�ص يف 
اإط����لق ال��ن��ار ع��ل��ى احل�����ض��د اأو اإغ����راق م��راك��ب حمملة 

مبئات الروهينغا الهاربني«.
ذكر التقرير اأن 82 باملئة من اللجئني الذين �ضملتهم 
اأكدوا  باملئة منهم  �ضاهدوا عمليات قتل و51  الدرا�ضة 

وقوع اأعمال عنف جن�ضية.
الذين قدموا  العيان  �ضهود  اإن  وزارة اخلارجية  وقالت 
من قرى عدة، اأكدوا وقوع عمليات اغت�ضاب، مع اإجبار 

عنا�ضر اجلي�ص جميع الن�ضاء على مغادرة منازلهن.
وي�ضيف التقرير “بعد ذلك يختارون جمموعة اأ�ضغر 
من الن�ضاء -عادة اأربع اأو خم�ص، لكن بع�ص اللجئني 
حقول  اإىل  ج��ن��دي��ا   15 ي��اأخ��ذه��م   -20 ع��ن  حت��دث��وا 
وغابات ومنازل ومدار�ص اأو اإىل املراحي�ص، لغت�ضابهن 

ب�ضكل جماعي«.
ما  يف  قتلن  ال�ضحايا  م��ن  “العديد  اإن  التقرير  وق��ال 

مبنظومة  ���ض��وري��ا  ���ض��ت��زود  اأن��ه��ا  طائرتها  اإ���ض��ق��اط  بعد 
لإ�ضرائيل  �ضفعة  يف  )اإ�ص–300(  اجل����وي  ال���دف���اع 
التي �ضنت ع�ضرات ال�ضربات الع�ضكرية على اأهداف يف 
الطائرات  اأن  تثبت  اأدل��ة  رو�ضيا عر�ضت  وكانت  �ضوريا. 
تنفيذها  اأثناء  الرو�ضية  بالطائرة  احتمت  الإ�ضرائيلية 
���ض��رب��ات ع��ل��ى ���ض��وري��ا، ل��ك��ن اإ���ض��رائ��ي��ل ن��ف��ت ذل���ك، مما 
الت�ضال  اإىل  بوتن  ف��لدمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�ص  دف��ع 

بنتانياهو معربا عن رف�ضه الرواية الإ�ضرائيلية.
ال���رادار  اأج��ه��زة  اإي��ق��اف   300 اإ����ص  وب��اإم��ك��ان منظومة 
والت�ضالت لكل القوات التي توجه ال�ضربات للأرا�ضي 
�ضيمنع  لأنه  اإ�ضرائيل  هلع  يثري  الذي  الأم��ر  ال�ضورية، 

طريانها احلربي من التحليق فوق الأرا�ضي ال�ضورية.

�ضديد،  بقلق  حتديدا  امليزة  ه��ذه  اإىل  اإ�ضرائيل  وتنظر 
متخوفة م��ن ا���ض��ت��غ��لل اإي����ران ل��ه��ا ون��ق��ل اأ���ض��ل��ح��ة اإىل 

�ضوريا واإىل ذراعها ميلي�ضيات حزب اهلل اللبنانية.
والإ�ضرائيلي،  الرو�ضي  اجلانبني  بني  الت�ضعيد  وبعد 
دخل البيت الأبي�ص على خط الأزمة  قائل اإنه ياأمل يف 
اأن تعيد رو�ضيا النظر يف هذا القرار، كما قال م�ضت�ضار 
الأم����ن ال��ق��وم��ي الأم���ريك���ي ج���ون ب��ول��ت��ون اإن���ه �ضيمثل 
“ت�ضعيدا خطريا” يف احلرب املمتدة منذ �ضبعة اأعوام. 
اإ�ضرائيليني  اأبلغ الكرملني م�ضوؤولني  وبو�ضوح �ضريح، 
امل�ضالح  م��ع  يتعار�ص  ���ض��وري��ا  يف  اأه����داف  مهاجمة  اأن 
الرو�ضية يف املنطقة التي تتجلى باإنهاء احلرب يف هذا 

البلد ل�ضالح احلليف الأ�ضد.

»ترويكا جمل�س التعاون« والحتاد 
الأوروبي يبحثان تعزيز العالقات

•• نيويورك -وام:

اأكد جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية والحتاد الأوروبي حر�ضهما على 
امل�ضرتكة  م�ضاحلهما  يخدم  مبا  بينهما  امل�ضرتك  التعاون  علقات  تطوير 
والإ�ضهام يف تعزيز الأمن وال�ضتقرار يف املنطقة. جاء التاأكيد خلل جل�ضة 
مباحثات عقدتها ترويكا جمل�ص التعاون برئا�ضة ال�ضيخ �ضباح خالد احلمد 
ال�ضباح نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء ووزير اخلارجية بدولة الكويت رئي�ص 
برئا�ضة فيديريكا  الأورب���ي  الحت��اد  ال���وزاري مع  للمجل�ص  ال��دورة احلالية 
موغريني املفو�ضة ال�ضامية لل�ضوؤون ال�ضيا�ضية والأمنية يف الحتاد الأوروبي 
يف مقر بعثة الحتاد الأوروبي يف مدينة نيويورك مب�ضاركة معايل الدكتور 

عبداللطيف بن را�ضد الزياين الأمني العام ملجل�ص التعاون.

م�ضيفا  بعد كما يعتقد لكن لي�ص يف معظم احلالت” 
اإىل  احل��الت يذهبون من منزل  بع�ص  ب��اأن اجلنود يف 
ب�ضكل  لغت�ضابهن  الفتيات”  “اأجمل  عن  بحثا  منزل 

جماعي.
ويف 88 باملئة من احلالت قال �ضهود العيان اإن اجلي�ص 
تعر�ضوا  اإن��ه��م  ق��ال��وا  قليل  وع��دد  الفظائع.  وراء  يقف 
ل��ه��ج��م��ات م���ن ج��ان��ب ج��ي�����ص اإن���ق���اذ روه��ي��ن��غ��ا اأراك������ان، 
مواقع  على  هجماتها  ت�ضببت  التي  امل�ضلحة  اجلماعة 

للجي�ص يف ت�ضرين الأول اكتوبر يف عملية القمع.
اإىل  انتقالها  بعيد  ب��ورم��ا  يف  العنف  اأع��م��ال  وان��دل��ع��ت 
و�ضفوه  مب���ا  ال���غ���رب  دول  وت��رح��ي��ب  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 

انت�ضار احلوار.
وق�����د ����ض���وه���ت احل���م���ل���ة �����ض����ورة اون������غ ����ض���ان ����ض���و ت�ضي 
رمزا  تعترب  كانت  والتي  لل�ضلم  نوبل  جائزة  احلائزة 
للدميوقراطية وحقوق الن�ضان ب�ضبب �ضمتها حيال ما 

تعر�ضت له اأقلية الروهينغا.

حما�س توؤكد ا�ستمرار جهود القاهرة للتهدئة 

الربملان ال�سويدي يعزل رئي�س الوزراء 

باأنها معنية بتعطيل اجلهود  اأبو زهري حركة فتح  واتهم 
التهدئة  ترف�ص  اإنها  وا�ضح.  فتح  موقف  وتابع  امل�ضرية. 
وهي تعمل كل جهد من اأجل تعطيلها رغبة من فتح لإبقاء 

ال�ضغط على قطاع غزة.
للأمر  الف�ضائل  ومعها  حما�ص  ت�ضت�ضلم  “لن  واأ���ض��اف 
للتو�ضل  مدى  اأبعد  امل�ضري  ال��دور  اأعطينا  نحن  الواقع. 

اىل تفاهمات يف ملفي التهدئة وامل�ضاحلة«.
لعملية  املتحدة  الأمم  بالتعاون مع مبعوث  وتتوىل م�ضر 
ال�����ض��لم يف ال�����ض��رق الأو���ض��ط ن��ي��ك��ولي م��لدي��ن��وف جهود 
ا���ض��رائ��ي��ل م��ن ج��ه��ة وح��م��ا���ص والف�ضائل  ال��و���ض��اط��ة ب��ني 
تهدئة  اىل  التو�ضل  لأج��ل  اأخ��رى  جهة  من  الفل�ضطينية 

•• غزة-اأ ف ب:

جهودها  ت��وا���ض��ل  م�ضر  اأن  حما�ص  ح��رك��ة  يف  ق��ي��ادي  اأك���د 
من اأجل حتقيق التهدئة مع ا�ضرائيل، وحتقيق امل�ضاحلة 

الفل�ضطينية، نافيا �ضائعات عن توقفها.
وق����ال ���ض��ام��ي اأب����و زه����ري ل��وك��ال��ة ف��ران�����ص ب��ر���ص “جهود 
امل�ضاحلة  التهدئة مع  الأخ��وة يف م�ضر م�ضتمرة يف ملفي 
حما�ص  يف  ونحن  الح��ت��لل.  مع  والتهدئة  الفل�ضطينية، 

متجاوبون مع هذه اجلهود التي مل تتوقف«.
ب��زي��ارة اىل  “�ضيقوم  م��ن حركته  قياديا  وف��دا  اأن  واأو���ض��ح 

القاهرة مل يتم حتديد موعدها، ملوا�ضلة اجلهود«.

طويلة الأمد مقابل تخفيف احل�ضار ال�ضرائيلي املفرو�ص 
منذ عقد على قطاع غزة.

وزار وفد اأمني م�ضري برئا�ضة م�ضوؤول امللف الفل�ضطيني 
يف املخابرات العامة اأحمد عبد اخلالق، غزة ال�ضبت املا�ضي 
ل�ضاعات عدة التقى حللها رئي�ص حركة حما�ص اإ�ضماعيل 

هنية، وتباحثا يف اإنقاذ التهدئة، بح�ضب قيادي يف حما�ص.
اأ�ضار  التهدئة،  مفاو�ضات  على  تاأكيده  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
م�ضريات  يف  م��ت��زاي��دا  ت�ضعيدا  “هناك  اأن  اىل  زه��ري  اأب��و 
وتنوع  م�ضاحتها  وتو�ضيع  غ��زة  ق��ط��اع  ح���دود  على  ال��ع��ودة 
اأدواتها لل�ضغط على الحتلل، لأن ا�ضتمرار احل�ضار غري 

مقبول«.

 50 األف �سوري يعودون من لبنان 
•• بريوت-رويرتز:

اإىل  ع���ادوا  ���ض��وري  األ��ف   50 اإن  الثلثاء  اأم�����ص  لبناين كبري  ق��ال م�ضوؤول 
 200 اإىل  العدد قد ي�ضل  2018 واإن  ديارهم من لبنان منذ بداية عام 

األف خلل �ضنة واحدة.
وقال اللواء عبا�ص اإبراهيم مدير عام الأمن العام اللبناين لوكالة رويرتز 
اإن جهاز الأمن العام نظم عودة 25 األف �ضوري بالتن�ضيق مع دم�ضق واإن 

عددا مماثل غادر لبنان طواعية عائدا اإىل بلده.
وي�ضت�ضيف لبنان 976 األف نازح �ضوري م�ضجل وفقا للمفو�ضية ال�ضامية 
اإجمايل  اإن  اللبنانية  احلكومة  وتقول  اللجئني.  ل�ضوؤون  املتحدة  ل��لأمم 

اأعداد ال�ضوريني يف البلد تبلغ حوايل 1.5 مليون.
لديارهم  العودة  اإىل  ال�ضوريني  النازحني  اللبنانيون  ال�ضيا�ضيون  ويدعو 
على  �ضيطرته  الأ�ضد  ب�ضار  ال�ضوري  الرئي�ص  فيه  يب�ضط  ال��ذي  الوقت  يف 
املزيد من مناطق البلد، قائلني اإن لبنان ل يقوى على ا�ضت�ضافة عدد من 

اللجئني يعادل ربع عدد �ضكانه.
وقال اإبراهيم “هناك نوعان من العودة: العودة كمجموعات والتي ينظمها 
الأمن العام، والعودة الفردية الطوعية. اإذا ما ح�ضبنا كل هوؤلء �ضاروا اأكر 
الأمن  األفا رجعوا كمجموعات عرب   25 ح��وايل  الآن  األفا. حتى   50 من 

العام وهناك 25 األفا اآخرين رجعوا ب�ضكل فردي خلل هذه ال�ضنة«.
واأ�ضاف “يوجد دفعة قريبة. عندنا حوايل 1500 ا�ضم، واإذا ما بقينا على 

هذا النحو من الآن وحتى �ضنة قد يعود 200 األف«.
اآلف  التن�ضيق بني بريوت ودم�ضق لإع��ادة  العام على  ويعمل مدير الأم��ن 

ال�ضوريني الذين يريدون العودة اإىل ديارهم.

ت�سليم م�ساعدات طارئة 
يف دارفور بال�سودان 

•• اخلرطوم-رويرتز:

الحتاد  ب��ني  م�ضرتكة  بعثة  قالت 
اإنها  امل��ت��ح��دة  والأمم  الأف���ري���ق���ي 
ت��ق��دم م�����ض��اع��دات ط���ارئ���ة ملنطقة 
حيث  بال�ضودان  دارف���ور  جنوب  يف 
نتيجة  حتفهم  �ضخ�ضا   16 لقي 
وقت  يف  الأر����ض���ي���ة  ل���لن���ه���ي���ارات 
واجتاحت  ال�ضهر.  ه��ذا  من  �ضابق 
الن����ه����ي����ارات ال��ط��ي��ن��ي��ة يف اأوائ�����ل 
اأيلول قريتني يف منطقة  �ضبتمرب 
جبل مرة ال�ضرقية. وقالت البعثة 
بع�ص  ع���ن  الإب������لغ  “مت  ب��ي��ان  يف 
وتدمري  والأم����را�����ص  الإ����ض���اب���ات 
املنازل وفقدان املا�ضية بني ال�ضكان 
 76 اأن  م�����ض��ي��ف��ة  املت�ضررين” 
ع��ائ��ل��ة ن��زح��ت م��ن دي���اره���ا. وقدم 
البيان اأول عدد قتلى موؤكد نتيجة 
الن����ه����ي����ارات الأر�����ض����ي����ة. وذك�����رت 
البعثة اأن حكومة ال�ضودان وجي�ص 
عبد  اأ�ض�ضه  الذي  ال�ضودان  حترير 
الواحد حممد النور يتعاونان مع 

بعثة الإغاثة.
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املق�ص 

الربونزي لتف�ضيل وخياطة امللب�ص الن�ضائية
رخ�ضة رقم:CN 1013688  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/جت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

برو كل�ص ل�ضلح الدراجات
رخ�ضة رقم:CN 2021425  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
ام  ال�ض�����ادة/اأيه  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اي لتلميع ال�ضيارات
رخ�ضة رقم:CN 2514618  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/ بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
ميلينيوم اآند كوبثورن ميدل اي�ضت هولدينجز  ليمتد 

  CN 2243448:اأبوظبي رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب - الغاء رخ�ضة

العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/الهامور لتاأجري ال�ضيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1187855 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد زكي يون�ص ابوالعطا ٪49

تعديل الركاء تنازل وبيع
خالد عبدالبا�ضط �ضيف �ضيف ال�ضويدي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ خالد عبدالبا�ضط �ضيف �ضيف ال�ضويدي من 100٪ اىل ٪51
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 1*3.1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/الهامور لتاأجري ال�ضيارات

AL HAMOOR RENT CAR
اىل/الهامور لتاأجري ال�ضيارات ذ.م.م

AL HAMOOR RENT CAR LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية 
خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بيوند للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1049553 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة �ضعيد حممد �ضعيد مر�ضد املقبايل ٪1

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة املال لل�ضتثمار والتطوير العقاري ذ.م.م
AL MAL INVESTMENT & REAL ESTATE DEVELOPMENT LLC

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بن  مر�ضد القاب�ضة ذ.م.م
BIN MURSHID HOLDING LLC

تعديل راأ�ص املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/بيوند للمقاولت العامة

BEYOND GENERAL CONTRACTING
اىل/بيوند للمقاولت العامة ذ.م.م

BEYOND GENERAL CONTRACTING LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�ضادية خلل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
للطباعة  ال�ض�����ادة/النه�ضة  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والرتجمة رخ�ضة رقم:1159356 
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ضاحة 4.47*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/النه�ضة للطباعة والرتجمة
AL NAHDA TYPING & TRANSLATION

اىل/النه�ضة للرتجمة القانونية والطباعة
AL NAHDA LEGAL TRANSLATION & TYPING

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�ضادية خلل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بخ�ضو�ص الرخ�ضة 
احللول  التجاري  بال�ضم   CN رقم:1198985 
اخل�ضراء مل�ضاريع التنمية بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة 

واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية القت�ضادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�ضادية بان ال�ض�����ادة/ور�ضة ال�ضدقاء لعمال احلدادة 

CN قد تقدموا الينا بطلب والملنيوم ذ.م.م رخ�ضة رقم:1032921 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضامل �ضالح احمد علي امل�ضعبي ٪51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضانديب كونهي رامان ٪49
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف كونهي رامان �ضريوكاى

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضامل �ضالح احمد علي امل�ضعبي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضانديب كونهي رامان

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�ص  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
ريد لين  ال�ض�����ادة/بريفكت  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لل�ضيانة العامة ذ.م.م رخ�ضة رقم:2349600 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
ملقط �ضينغ باكيتار �ضينغ من 49٪ اىل ٪30

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة داجليت �ضينغ ماجنال �ضينغ ٪19

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26

اإعــــــــــالن
املبدعني  ال�ض�����ادة/مركز  بان  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN لغ�ضيل ال�ضجاد  رخ�ضة رقم:1448340 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة احمد �ضعيد را�ضد �ضامل املقبايل ٪100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف �ضيف �ضعيد را�ضد �ضامل املقبايل

فعلى كل من له حق او اعرتا�ص على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خلل  القت�ضادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك

طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: املجل�ص الوطني للعلم
National Media Council

املودعة بالرقم 298945 تاريخ: 2018/9/24
باإ�ضم : املجل�ص الوطني للعلم

�ضندوق   - ه���ات���ف:024044333   - املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  مبنى   ، امل��رور  �ضارع   - ابوظبي   : وعنوانه 
.khalid.aboueida@nmc.gov.ae:الربيد:3790 - امييل

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

و�ضف العلمة: ر�ضم زخريف باللوان وبجانبه عبارة املجل�ص الوطني للعلم بحروف عربية وحتتها عبارة 
بال�ضكل. كما  لتينية  بحروف   National Media Council

ال�ضرتاطات:احلماية للعلمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�ضري عن الكلمات املجل�ص الوطني اعلم 
كل على حدة يف الو�ضع العادي

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /املالك

طلب لت�ضجيل بيانات العلمة التجارية: �ضتارز للع�ضاير والفواكه
STARS JUICE & FRUITS

املودعة بالرقم 293601 تاريخ: 2018/6/11
باإ�ضم : �ضتارز للع�ضاير والفواكه

وعنوانه : ابوظبي - جلوبال اوتليت مول جنب حديقة المارات للحيوانات الباهية ابوظبي
�ضندوق الربيد:111636 .

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات تقدمي الطعمة وامل�ضروبات ، خدمات اليواء املوؤقت.

و�ضف العلمة: عبارة عن تفاحة مق�ضمة اىل ثلث اجزاء فيها برعم �ضغري يف الراأ�ص ومن حواليها جنمتني 
ويتو�ضط النجمتني كلمة �ضتارز بالعربي و STARS بالجنليزي وحتتها عبارة �ضتارز للع�ضائر والفواكه 

بال�ضكل. كما   STARS JUICE & FRUITS
 ، والكلمات ع�ضائر  الر�ضم  املطالبة بحق ح�ضري عن  للعلمة يف جمملها مع عدم  ال�ضرتاطات:احلماية 

فواكه ، stars كل على حدة يف الو�ضع العادي
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�ضدار هذا الإعلن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2986  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ور�ضة ايه جي ا�ص للهند�ضة �ص.ذ.م.م 2- اوليفر اجنا �ضيو�ص برييرا ايجنا 
�ضيو�ص - ب�ضفته الكفيل ال�ضخ�ضي لور�ضة ايه جي ا�ص للهند�ضة �ص.ذ.م 3- ديانا ارتور بارني�ص - 
ب�ضفتها الكفيل ال�ضخ�ضي لور�ضة ايه جي ا�ص للهند�ضة �ص.ذ.م.م 4- جريجوري مورزيلو لوي�ص 
مار�ضال - ب�ضفته الكفيل ال�ضخ�ضي لور�ضة ايه جي ا�ص للهند�ضة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�ضركة اخلليج للتمويل �ص.م.خ )فرع ل�ضركة( قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
والتكافل مببلغ وقدره  والرابعبالت�ضامن  والثالثة  والثاين  املدعي عليهم الول  بالزام  املطالبة 
)363.495.89( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ ال�ضتحقاق 
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت  بل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى 
اأو  املوافق:2018/10/10 ال�ضاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3388  جتاري جزئي

�����ص.ذ.م.م جمهول  اي�ضت  �ضبورت ميدل  م��وت��ور  1-ه��ام��ان   / امل��دع��ي عليه  اىل 
���ص.ذ.م.م وميثله:اأمل عمري  الم��ارات  /اأرامك�ص  املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�ضبيعي 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )108359( وقدره  مببلغ 
9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام.وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.12:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  امل���واف���ق:2018/10/18 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3045  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-النا�ضر ل�ضناعة املقطورات ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /ديال لتوريد احلديد )�ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة( وميثله:عبدالرحمن 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  ح�ضن حممد املطوع قد 
مببلغ وقدره )183.794( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية 
املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪18 بواقع 
ب��ل ك��ف��ال��ة.وح��ددت لها جل�ضة ي��وم الح��د امل����واف����ق:2018/10/14 ال�����ض��اع��ة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3214  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ببلي�ضنج  1-ب��راون��ب��وك   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
هاو�ص(  )�ضبيد  ال�ضريعة  اجل��اه��زة  امل�ضاكن  /موؤ�ض�ضة  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ها�ضم  ب��و  عبدالرحمن  علي  اح��م��د  وميثله:حممد 
ومو�ضوعها دعوى �ضحة وثبوت احلجز التحفظي رقم:461/2018 حجز حتفظي 
جتاري بتاريخ:2018/8/8.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق:2018/10/15 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة:ch1.C.12  لذا  ال�ضاعة:08:30 �ص 
للمحكمة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2908  جتاري جزئي
حمل  جمهول  والفنادق  املطابخ  معدات  لتجارة  1-امل��ذن��ب   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /مانا لند مطعم كوري فرع دبي ذ.م.م وميثلها مديرها/
يوجن هو نام قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
تاريخ  م��ن  وال��ف��ائ��دة ٪9  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م  وق���دره )4750(  مببلغ 
املوافق:2018/10/9  الثلثاء  التام.وحددت لها جل�ضة يوم  لل�ضداد  ال�ضتحقاق 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  بالقاعة:ch1.C.13  لذا  ال�ضاعة:08:30 �ص 
للمحكمة  او م�ضتندات  بتقدمي ما لديك من مذكرات  قانونيا وعليك  ميثلك 

قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2390  جتاري جزئي
مبا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  م.م.ح  اي�ضت  ميدل  1-�ضاك�ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ص.ذ.م.م  املكيفات  لتجارة  ال�ضيف  /ملك  املدعي  ان 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )19929( درهم والر�ضوم 
التام. ال�ضداد  وحتى  ال�ضيكات  ا�ضتحقاق  تاريخ  من   ٪12 والفائدة  وامل�ضاريف 
وح����ددت ل��ه��ا جل�ضة ي���وم ال��ث��لث��اء امل�����واف�����ق:2018/10/9 ال�����ض��اع��ة:08:30 �ص 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
اعالن حكم بالن�شر

        يف  الدعوى رقم 2018/141  جتاري جزئي
�ضيتوكوندو  حممود   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطيار  �ضركة  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  العامة  للتجارة  الطيار  ل�ضركة  ال�ضخ�ضي  الكفيل  �ضيتوكوندو  حاجي  عبداهلل 
���ص.م.ع وميثله:خليفة يو�ضف  املدعي/م�ضرف الهلل  ان  جمهول حمل القامة مبا 
حممد علي بن عمري نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/5/28  
ب��ال��زام امل��دع��ي عليهما  ال��ه��لل ����ص.م.ع  امل��ذك��ورة اع��له ل�ضالح/م�ضرف  يف ال��دع��وى 
بالت�ضامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )135.551.25( درهم والزمتهما 
الر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ خم�ضمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك 
من طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابل لل�ضتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�ضر هذا العلن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن 

�ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12437 بتاريخ 2018/9/26   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2431  جتاري جزئي
جمهول  ������ص.ذ.م.م  الن��اب��ي��ب  ان��ظ��م��ة  لت�ضنيع  كون�ضبت   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي/وجيهي هارد وير ���ص.ذ.م.م قد 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )4.393.4( درهم والر�ضوم 
وحتى  الق�ضائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   ٪9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثلثاء املوافق 2018/10/9 ال�ضاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثلثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

اأبو الغيط يطالب الحتاد الأوروبي 
مبوا�سلة دعم الق�سية الفل�سطينية

•• نيويورك-وام: 

الأوربي  الحت���اد  الغيط  اب��و  احمد  العربية  ال���دول  ال��ع��ام جلامعة  الأم���ني  طالب 
مبوا�ضلة م�ضاندة احلقوق امل�ضروعة لل�ضعب الفل�ضطيني ب�ضكل قوي وفعال خلل 

املرحلة املقبلة، خا�ضة يف �ضوء ال�ضيا�ضات والقرارات الأخرية للإدارة الأمريكية.
العليا للحتاد  املمثلة  الغيط مع فديريكا موجرييني  اأب��و  لقاء  ذلك خلل  جاء 
اأعمال  يف  م�ضاركته  هام�ص  علي  الأمنية،  وال�ضيا�ضة  اخلارجية  لل�ضئون  الأوروب��ي 
الدورة الثالثة وال�ضبعني للجمعية العامة للأمم املتحدة بنيويورك. وقال ال�ضفري 
نقا�ضاً  �ضهد  اللقاء  اأن  ال��ع��ام،  الأم���ني  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  عفيفي،  حم��م��ود 
م�ضتفي�ضاً حول اأهم تطورات الأو�ضاع يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط، خا�ضًة ما يتعلق 
بالق�ضية الفل�ضطينية والتطورات يف الدول العربية التي ت�ضهد نزاعات م�ضلحة. 
واأعرب الأمني العام يف هذا الإطار عن تقديره ملجمل املواقف الوروبية ازاء الق�ضية 
الفل�ضطينية ومن بينها ا�ضتمرار مت�ضك الحتاد الأوروبي بحل الدولتني كاأ�ضا�ص 
لت�ضوية الق�ضية، واأي�ضاً للدور املهم الذي يلعبه عدد من دول الحتاد يف مواجهة 
الأزمة املالية احلالية التي متر بها وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�ضغيل اللجئني 
الفل�ضطينيني اونروا. واأ�ضار املتحدث اإىل اأن اأبو الغيط بحث اأي�ضاً مع موجرييني 
املبذولة لتحقيق كامل  الدولية  واأبعاد اجلهود  ليبيا  الأو�ضاع يف  اأخر م�ضتجدات 
الأمن وال�ضتقرار فيها. واأو�ضح عفيفي 
الأوروبية  وامل�����ض��وؤول��ة  ال��ع��ام  الأم���ني  اأن 
القمة  تكت�ضبها  التي  الهمية  اأك��دا علي 
اأن  امل��ق��رر  الأويل  ال��ع��رب��ي��ة-الأوروب��ي��ة 
املقبل  العام  العربية  م�ضر  ت�ضت�ضيفها 
والتي �ضتمثل فر�ضة هامة لتحقيق نقلة 
الأوروبية  العربية/  العلقات  يف  نوعية 
والقت�ضادية  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  امل���ج���الت  يف 
والثقافية  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة  وال��ت��ج��اري��ة 
الهجرة  ق�����ض��اي��ا  خم��اط��ب��ة  يف  واأي�������ض���اً 
وغريها  الإره��اب  ومكافحة  واللجئني 
للطرفني  الأول����وي����ة  ذات  امل��ل��ف��ات  م���ن 

خلل هذه املرحلة.

•• الفجر - تون�ص – خا�ص
حتدث  مبا�ضر  تلفزي  ح���وار  يف     
قائد  ال��ب��اج��ي  التون�ضي  ال��رئ��ي�����ص 
ال�������ض���ب�������ض���ي ع�����ن اأب����������رز ع���ن���اوي���ن 
ولكن  تون�ص  يف  ال�ضيا�ضية  الأزم��ة 
املتوقع  عن  تخرج  مل  ت�ضريحاته 
الأوىل  ت��ت��ع��ّل��ق  ن��ق��ط��ت��ني  يف  اإّل 
الف�ضل  تفعيل  امل��رح��ل��ي  برف�ضه 
�ضترتتب  ال��ذي  الد�ضتور  من   99
قد  كبرية  �ضيا�ضية  ت��داع��ي��ات  عنه 
اأو�ضاعها  يف  ال��ب��لد  تتحملها  ل 
الثانية  ال��ن��ق��ط��ة  اأّم�������ا  ال���راه���ن���ة 
حركة  م��ع  القطيعة  اإع��لن��ه  فهي 
منها  وبطلب  اأ�ضبوع  منذ  النه�ضة 

على حد قوله.

النه�سة نف�ست يديها
التون�ضي  ال��رئ��ي�����ص  اأّك�����د  ف��ق��د      
حوار  يف  ال�ضب�ضي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
اأّن  الث����ن����ني،  م�������ض���اء  ت���ل���ف���زي���وين 
النه�ضة  ح����رك����ة  م�����ع  ع����لق����ت����ه 
انقطعت بطلب من حركة النه�ضة 

اأو ب�ضعي منها، ح�ضب تعبريه.
   وقال “اإىل حد الأ�ضبوع الفارط 
بنا  علقتها  قطع  النه�ضة  ق��ررت 
ال�ضاهد  لختلفنا يف م�ضاألة بقاء 

من عدمه«.
   وتابع “اليوم علقة الباجي قائد 
ال�ضب�ضي بالنه�ضة انقطعت متاما 
وهي من اختارت ذلك... اأنا دافعت 
وكلفني  النه�ضة  اإق�ضاء  على عدم 
ذلك الكثري لأّنهم اتهموين باأنني 
خ��ن��ت الأم����ان����ة... ل��ك��ن اأن����ا رئي�ص 
وه����ي خدمة  واج���ب���ات  دول�����ة ويل 
ال��ب��لد وق��د ك��ان يل اأم���ل لإخراج 

الأخرية التي اأ�ضر على ان جتري 
يف موعدها.

تعديل الد�ستور
   كما اأّكد الرئي�ص التون�ضي اأّنه لن 
بتغيري  اأو  الد�ضتور  بتغيري  يقوم 
ال��ق��ان��ون الن��ت��خ��اب��ي. وق����ال “لن 
يتهمونني  ك��ي ل  ال��د���ض��ت��ور  اأغ���ري 
اأو�ضي  لكنني  باملن�ضب  بالت�ضبث 
من  الد�ضتور  بتغيري  التون�ضيني 
بعدي وتغيري القانون النتخابي«.     
ان  اعتربوا  الذين  تعليق على  ويف 
اأ�ضعف  التون�ضي ظهر يف  الرئي�ص 
حالته ومعزول �ضيا�ضيا يف حواره، 
با�ضم  ال��ر���ض��م��ي��ة  ال��ّن��اط��ق��ة  ق��ال��ت 
قرا�ص،  �ضعيدة  التون�ضية  الرئا�ضة 
قائد  “الباجي  ان  الثلثاء،  اأم�ص 
ك�ضخ�ص  ينته  ول���ن  مل  ال�ضب�ضي 
مل�ضروع  حامل  لأّن��ه  كرئي�ص..  ول 
وهو  دول�����ة..  وم�����ض��روع  جمتمعي 
اجلميع  وي�������ض���ه���د  دول���������ة  رج�������ل 

بتاريخه«.
    جاء ذلك يف رّده��ا على ت�ضريح 
ن���داء تون�ص  ال�����ض��اب��ق يف  ال��ق��ي��ادي 
اإّن  فيه  قال  ال��ذي  العكرمي  لزهر 

“الرئي�ص قائد ال�ضب�ضي انتهى«.
   واأ�ضارت قرا�ص يف ت�ضريح اذاعي، 
اإىل وجود اأطراف قالت اإّنها “تريد 
ح�ضر الباجي قائد ال�ضب�ضي يف دور 
احَلَكم يف معارك بني الأ�ضخا�ص”، 
الأزم�����ة  ���ض��ب��ب  اأن  ع��ل��ى  م�������ض���ّددة 
اخللف  لي�ص  الراهنة  ال�ضيا�ضية 
القائم بني رئي�ص احلكومة يو�ضف 
للنداء  التنفيذي  واملدير  ال�ضاهد 
اأّن  معتربة  ال�ضب�ضي،  قائد  حافظ 

الأزمة “متعّددة الأبعاد«.

ال��ب��لد م��ن ه��ذه الأزم���ة بالتوافق 
مع النه�ضة«.

‘’النه�ضة نف�ضت  ان  واأ���ض��ار اىل    
ال�ضب�ضي  قايد  الباجي  من  يديها 
للجميع من  يدي ممدودتان  لكن 
للم�ضالح  ل  تون�ص  م�ضلحة  اأج��ل 
اق�����رتاب  ب�����ض��ب��ب  اأو  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 

النتخابات«.
الرئي�ص  ب��ني  “العلقات  وق���ال    
وال��ن��ه�����ض��ة ان��ق��ط��ع��ت ب��ط��ل��ب من 
ولن  م��ن��ه��ا  ب�����ض��ع��ي  اأو  ال��ن��ه�����ض��ة 
الطرفني”،  بني  التوافق  يتوا�ضل 
م���وؤك���دا اأن����ه “يف اأم����ور ال���دول���ة ل 

وفق تعبريه. وجود لأ�ضدقاء”، 
اأن تفهم  “النه�ضة يجب  وتابع     
واأّن  لهم  معنى  ل  الأ���ض��خ��ا���ص  اأّن 
ي��خ��دم��ون م�ضالح  ال��دول��ة  رج���ال 

الأحزاب...  قبل  هي  التي  الدولة 
باحلوار..  اإّل  حتل  ل  الإ�ضكاليات 
وحققت  ب��احل��وار  قبلت  والنه�ضة 
ن�ضبيا  ا���ض��ت��ق��رارا  ذل��ك  اإث���ر  تون�ص 
اأنا  اليوم يف مغامرة جديدة  لكننا 

منها براء«.

النه�سة تو�سح
   و�ضارعت حركة النه�ضة لتو�ضيح 
ل�ضان  ع���ل���ى  ورد  مم����ا  م���وق���ف���ه���ا 
ال��ب��اج��ي، واك����دت يف ب���لغ ل��ه��ا اأن 
النظر حول  الختلف يف وجهات 
ال��ت��ي تعي�ضها  ال��ق�����ض��اي��ا  ع���دد م��ن 
ال�ضتقرار  مقدمتها  ويف  ال��ب��لد 
احلكومي ل يعني تنكرها للعلقة 
بالرئي�ص  ت��رب��ط��ه��م  ال��ت��ي  امل��ت��ي��ن��ة 
و�ضّددت  ال�ضب�ضي.  ق��ائ��د  ال��ب��اج��ي 

اأ�ضتطيع تنحية رئي�ص حكومة«.
النتخابات  اإج���راء  وبخ�ضو�ص     
اأكد  املقبلة،  للرئا�ضيات  والرت�ضح 
ال�ضب�ضي ان النتخابات الت�ضريعية 
وال��رئ��ا���ض��ي��ة امل��ق��ب��ل��ة ���ض��ت��ج��ري يف 
لهذه  ال���رت����ض���ح  وان  م����وع����ده����ا، 
د�ضتوري  “حق  ال����ض���ت���ح���ق���اق���ات 
بخ�ضو�ص  “م�ضددا  ل��ل��ج��م��ي��ع 
رئا�ضية  ل��ع��ه��دة  خ��و���ض��ه  اإم��ك��ان��ي��ة 
الرت�ضح  يف  احل���ق  “لدي  ج��دي��دة 
وتون�ص ل تقف عند �ضخ�ص معني 

ولكل حدث حديث«.
   وا�ضاف ب�ضاأن مواعيد النتخابات 
املقبلة انها �ضتجري وفق الد�ضتور 
الدعوات  رغ��م  املقبل  العام  اأواخ��ر 
موعدها،  ت��ق��دمي  او  تاأجيلها  اىل 
البلدية  ب��الن��ت��خ��اب��ات  م�ضت�ضهدا 

يدعو لإعادتها.
   ويف حديثه عن الزمة ال�ضيا�ضية 
اعترب اأن امل�ضهد ال�ضيا�ضي منق�ضم، 
ل����وج����ود اأط��������راف ت�����ض��ع��ى لإب���ق���اء 

ال�ضاهد واأخرى ت�ضعى لإبعاده.
يو�ضف  اخ��ت��ار  م��ن  “اأنا  وت��اب��ع     
وكنت  للحكومة  رئ��ي�����ض��ا  ال�����ض��اه��د 
لكن  الختيار،  اأح�ضنت  اأنني  اأظ��ن 
بالتفكري  مطالب  ال�ضاهد  ال��ي��وم 
يف كل من يحيط به، رغم اأنه يقوم 
م�ضتقبل  ‘’ل  وا���ض��اف  بواجبه”. 
اإىل  امل����ي����اه  ع�������ودة  دون  ل���ت���ون�������ص 
وحدة  حكومة  وت��ك��وي��ن  جم��اري��ه��ا 
اأنا م�ضوؤول على  وطنية... �ضحيح 
الآليات  ل��ك��ن  ت��ون�����ص  يف  ال��و���ض��ع 
التي اأملكها ل ت�ضمح يل بالذهاب 
ل  ب�ضاطة  وبكل  لأنني  الأم��ام  اإىل 

 •• ليفربول-برلني-اأ ف ب:

العمال  ح������زب  يف  امل����ت����ح����دث  ق������ال 
كري  بريك�ضت  ل�����ض��وؤون  ال��ربي��ط��اين 
�ضتارمر ام�ص اإنه يجب عدم ا�ضتبعاد 
البقاء يف الحت��اد الأوروب���ي يف حال 
اإج������راء ا���ض��ت��ف��ت��اء ث����ان ح����ول خروج 

البلد من الحتاد الأوروبي.
ال�ضنوي  املوؤمتر  يف  �ضتارمر  و�ضرح 
ل��ل��ح��زب ال��ي�����ض��اري اأن���ه ي��ج��ب اإتاحة 
خ���ي���ار اإج��������راء ت�����ض��وي��ت ث�����ان على 
ال��ع��لق��ة ب���ني ب��ري��ط��ان��ي��ا والحت����اد 
اأم���ام امل�ضاركني يف  الأوروب����ي. وق��ال 
ليفربول  يف  ج����رى  ال����ذي  امل���وؤمت���ر 
اأن  “�ضحيح  ان��ك��ل��رتا  غ���رب  ���ض��م��ال 
حول  العليا”  ال��ك��ل��م��ة  ل��ه  ال���ربمل���ان 
ب��ري��ك�����ض��ت تربمه  ب�����ض��اأن  ات���ف���اق  اي 
اإذا  ولكن   .. بروك�ضل  م��ع  احلكومة 
اأردنا ك�ضر اجلمود فيجب اأن ت�ضتمل 
لت�ضويت عام  اجراء حملة  خياراتنا 
يف  البقاء  خيار  ي�ضتبعد  اأح��د  ول   -

الحتاد الأوروبي«.
البتهاج  ب�ضيحات  ت�ضريحه  وقوبل 
يف  امل�ضاركني  م��ن  احل��ار  والت�ضفيق 

املوؤمتر.
مدرجة  الت�ضريحات  تلك  تكن  ومل 
التي  ل��ك��ل��م��ت��ه  ال��ر���ض��م��ي  ال��ن�����ص  يف 
حت�ضل على موافقة زعامة احلزب.

وي������ح������اول ح�������زب ال����ع����م����ال خ����لل 

داخله  الن��ق�����ض��ام��ات  راأب  امل���وؤمت���ر 
العديد  وي��ع��ار���ص  بريك�ضت.  ب�����ض��اأن 
املدن والأع�ضاء  ال�ضباب و�ضكان  من 
ب�ضدة  ال����ع����م����ال  ح������زب  يف  اجل�������دد 
اخلروج من الحتاد الوروبي، ولكن 
الناخبني الأكرب �ضنا واأبناء الطبقة 
العاملة من معاقل احلزب التقليدية 

يوؤدون اخلروج.
جريمي  احل��������زب  زع����ي����م  وح����������اول 
امل���ت�������ض���ك���ك يف الحت�������اد  ك������ورب������ني، 
الدلء  ع���دم  الآن  ح��ت��ى  الوروب������ي، 

بت�ضريح وا�ضح ب�ضاأن بريك�ضت.
وقال �ضتارمر اأن حزب العمال طالب 
اأول يف  ك��خ��ي��ار  ع���ام���ة  ب��ان��ت��خ��اب��ات 
حماولة لك�ضر اأي جمود يف الربملان 

ب�ضاأن بريك�ضت.
ولكن اإذا مل يكن ذلك ممكنا فيجب 
الب����ق����اء ع��ل��ى اخل����ي����ارات الأخ�����رى 
م��ف��ت��وح��ة مب���ا ف��ي��ه��ا اإج�������راء حملة 

ل�ضتفتاء ثان.
واأكد �ضتارمر اأنه اإذا تو�ضلت رئي�ضة 
اتفاق  اإىل  م����اي  ت���ريي���زا  ال��������وزراء 
م��ع ب��روك�����ض��ل ل��ل��خ��روج م��ن الحتاد 
العمال  ي��ر���ض��ي ح���زب  الأوروب������ي ل 
-وه����و الأم�����ر ال����ذي ق���ال اأن����ه يبدو 
ف�ضي�ضوت  متزايد-  ب�ضكل  مرجحاً 

احلزب �ضد التفاق يف الربملان.
ونظراً لأن حزب املحافظني اليمني 
الو�ضط الذي تتزعمه ماي ل ميلك 

ال�ضناعية  ل��ل�����ض��ل��ع  احل����ر  ل��ل��ت��ب��ادل 
ل��ك��ن لي�ص  ال����زراع����ي����ة،  وامل���ن���ت���ج���ات 

للخدمات وال�ضخا�ص.
وي��ف��رت���ص ان ي��ت��ي��ح ه���ذا الق����رتاح 
اي�����������ض�����ا، ك����م����ا ت�����ق�����ول احل����ك����وم����ة 
اإقامة  بتجنب  ال�ضماح  الربيطانية، 
“حدود طبيعية” بني اقليم ايرلندا 
وجمهورية  ال��ربي��ط��اين  ال�ضمالية 
ايرلندا، كما تطالب بذلك بروك�ضل 
ال27  البلدان  على  ويتعني  اي�ضا. 
الأول  ت�����ض��ري��ن  الت���ف���اق يف  ول���ن���دن 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�ضرين  او  اك��ت��وب��ر 
وعلى  ط��لق��ه��م��ا  ينهي  ات��ف��اق  ع��ل��ى 
علقتهما  اط��������ار  ي����ح����دد  اع��������لن 
اإىل  اأملحت  مريكل  لكن  امل�ضتقبلية. 
الغمو�ص يرجئ اىل  بالغ  اإعلنا  اأن 
وقت لحق اخللفات ال�ضا�ضية، لن 

يكون مقبول.
الإع�������لن  ه�����ذا  ك�����ان  “اذا  وق����ال����ت 
ف�ضتكون  ج������دا،  ع���ام���ا  ال�����ض��ي��ا���ض��ي 
الفرتة النتقالية عندئذ غري كافية 

للتو�ضل اىل اتفاق معقول«.
اتفاق،  اىل  ال��ت��و���ض��ل  ي��ت��م  مل  واذا 
ابتداء  ق��ا���ص  ان��ف�����ض��ال  ف�ضيح�ضل 
مت  اذا  ام��ا   ،2019 مار�ص  اذار  من 
فرتة  ف�ضتبداأ  ت�ضوية،  اىل  التو�ضل 
2020 مع  اأواخ����ر  ان��ت��ق��ال��ي��ة ح��ت��ى 
املوؤ�ض�ضات  على  ق�ضوة  اق��ل  ع��واق��ب 

وال�ضلطات على حد �ضواء.

وب��ع��ده��ا يتعني  ال�����ض��اق ج���دا،  العمل 
رهن  وه��ذا  �ضيا�ضية.  ق���رارات  اتخاذ 
تريده  مب��ا  بالتاأكيد  كبري  ح��د  اىل 
بريطانيا فعل، وهذه النقطة لي�ضت 

وا�ضحة كثرياً«.
“يتعني علي اي�ضا  وا�ضافت مريكل 
الن��ت��م��اء اىل  اأق��ول��ه��ا: ل ميكننا  ان 
املوحدة ولي�ص اىل  ال�ضوق  جزء من 
فيما تعر�ص  اجزاء اخرى”،  ثلثة 
منطقة  اإق�����ام�����ة  خ��ط��ت��ه��ا  يف  م�����اي 

مب�ضار  ال���ت���زام���ه���ا  ع��ل��ى  احل���رك���ة 
وتقديرها  الرئي�ص،  م��ع  ال��ت��واف��ق 

لدوره الوطني.
   يف حني اعترب القيادي يف حركة 
يف  امل��ك��ي،  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د  النه�ضة 
ت�ضريح اذاعي، اإن اإعلن ال�ضب�ضي 
التوافق  اإن��ه��اء  التلفزي  ح��واره  يف 
م��ع ح��رك��ة ال��ن��ه�����ض��ة ه��و حماولة 
ولي�ص  ب���ال���ق���ّوة  ع��ل��ي��ه��ا  ل��ل�����ض��غ��ط 
ب��غ��اي��ة ال��ق��ط��ي��ع��ة م��ع��ه��ا، جم����ّددا 
�ضيا�ضة  بامل�ضي يف  مت�ّضك احلركة 

التوافق.
   من جانبه، قال الناطق الر�ضمي 
با�ضم احل��رك��ة عماد اخل��م��ريي يف 
النه�ضة  اأن  �ضحفّية  ت�ضريحات 
رئي�ص  م�����ع  ق���ط���ي���ع���ة  يف  ل���ي�������ض���ت 
مت�ضّبثة  اأنها  واأ�ضاف  اجلمهورية 

بفكرة التوافق.
ويف نف�ص ال�ضياق اأّكد اخلمريي اأن 
النه�ضة مت�ضّبثة بفكرة ال�ضتقرار 
احلكومي وباحلوار خدمة مل�ضلحة 
ورد يف  ما  اأن  ال��ب��لد، م�ضّددا على 
هناك  واأّن  م��ه��ّم  ال�ضب�ضي  خ��ط��اب 
النتقال  اإدارة  يف  حقيقّيا  م�ضكل 
اإّل  الدميقراطي ل ميكن جت��اوزه 

مبزيد من احلوار والتوافق.
ما  على  تعليقه  ويف  م��ن جهته،     
ال�ضب�ضي، نعت  ج��اء يف ح��وار قائد 
رئي�ص جلنة الإعلم بحزب حركة 
ن�����داء ت��ون�����ص م��ن��ج��ي احل���رب���اوي 

معتربا  ب�الإخوان،  النه�ضة  حركة 
الباجي  فتحها  ان �ضفحة جديدة 
يف تاريخ تون�ص دون الإخوان ودون 

النتهازيني” ح�ضب تعبريه.

ال�ساهد والربملان
دع��وت��ه لرئي�ص  ال�ضب�ضي     وج��دد 
احل���ك���وم���ة ي���و����ض���ف ال�������ض���اه���د اىل 
التوجه اىل الربملان لف�ص الأزمة 
ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة احل���ال���ي���ة وجت���دي���د 

ال�ضرعية له وحلكومته. 
رحل  “اإذا  ال�ضب�ضي  قائد  وتابع     
ال�ضاهد وحافظ قائد ال�ضب�ضي من 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي لن تت�ضرر تون�ص 
وه���ن���اك ك���ف���اءات ك���ربى ت��وج��د يف 

تون�ص«.
احلكومة  رئ��ي�����ص  اأن  واع���ت���رب     
يو�ضف ال�ضاهد ل �ضرعية �ضيا�ضية 
ل���ه ول����ه ���ض��رع��ي��ة ب��رمل��ان��ي��ة فقط، 
لديه  اأ����ض���ب���ح���ت  “الآن  م��ت��اب��ع��ا 
يذهب  اأن  وميكنه  برملانية  اأغلبية 

اىل الربملان«.
اإن���ه ل��و ك��ان �ضد ال�ضاهد     وق���ال 
مرجحا   99 ال��ف�����ض��ل  ل���ض��ت��ع��م��ل 
يوم  يف  الف�ضل  ا�ضتعمال  امكانية 
اآخ�������ر، وف�����ق ت���ع���ب���ريه، م����وؤك����دا يف 
ال�ضياق ذاته اأنه طلب من ال�ضاهد 
اي��ج��اد ح��ل م��ع الأط���راف املطالبة 
ب���اإق���ال���ت���ه، م���ف���ي���دا ب������اأن ال���وح���دة 
الوطنية انتهت ومت اإيقافها اإل اأنه 

اأغ��ل��ب��ي��ة ���ض��غ��رية يف جمل�ص  ���ض��وى 
اف�ضال  ي��ت��م  اأن  ف��ي��م��ك��ن  ال���ع���م���وم، 
ع��دد �ضغري  ان�ضق  الت��ف��اق يف ح��ال 
اعتربت  ذل������ك،  اىل  ح���زب���ه���ا.  م����ن 
امل�ضت�ضارة الملانية اأنغيل مريكل ان 
لندن مل تعرب بعد عن موقف وا�ضح 
بالحتاد  علقاتها  مب�ضتقبل  يتعلق 
ب��ري��ك�����ض��ت، م�ضرية  ب��ع��د  الوروب�������ي 
�ضوى  لي�ضت  املتبقية  الفرتة  ان  اىل 
“�ضتة اىل ثمانية ا�ضابيع” للتو�ضل 

امل�ضت�ضارة  اأدل�����ت  وق���د  ات���ف���اق.  اىل 
الملانية مبلحظتها بعدما اعتربت 
ترييزا  الربيطانية  ال���وزراء  رئي�ضة 
ماي اأن رف�ص امل�ضوؤولني الوروبيني 
مقرتحاتها خلل قمة غري ر�ضمية 
اإن  وق��ال��ت  مقبول”  “غري  اجلمعة 

املفاو�ضات يف ماأزق.
وقالت امل�ضت�ضارة يف خطاب القته امام 
جمموعة من رجال ال�ضناعة الأملان 
“اأمامنا �ضتة اىل ثمانية ا�ضابيع من 

اأو�سى التون�سيني بتغيري الد�ستور من بعده:

ال�سب�سي يعلن القطيعة بينه وبني حركة النه�سة...!

هل هي القطيعة  ام جمرد �ضغط؟ من �ضي�ضحك يف الخري..؟

االنتخابات الرئا�سية والت�سريعية 
املقبلة �ستجري يف موعدها 

دعوة ال�ساهد للتوجه اىل 
الربملان لف�س الأزمة ال�سيا�سية 

رئي�س جلنة الإعالم بالّنداء 
ينعت الّنه�سة ب� »الإخوان«

النه�سة تتم�سك بالتوافق
 وتنفي تنّكرها للرئي�س ال�سب�سي

مريكل: لندن »غري وا�سحة كثريًا« حول بريك�ست 

العمال الربيطاين ل ي�ستبعد البقاء يف الحتاد الأوروبي

•• كراكا�ص-اأ ف ب:

اأكد الرئي�ص الفنزويلي نيكول�ص مادورو اأنه ميتلك “عنا�ضر 
وكولومبيا  ت�ضيلي  من  دبلوما�ضيون  قدمه  دع��م  على  اأدلة” 
كان  اأن��ه  ي��وؤك��د  ال��ذي  الع��ت��داء  ع��ن  امل�ضوؤولني  اإىل  واملك�ضيك 
ي�ضتهدفه يف الرابع من اآب اأغ�ضط�ص املا�ضي. وقال مادورو عرب 
اأدل��ة على م�ضاركة  “اليوم لدينا عنا�ضر  والتلفزيون  الإذاع��ة 
واملك�ضيك يف حماية هذه  ت�ضيلي وكولومبيا  دبلوما�ضيني من 

الكيانات التي نفذت العمل الإرهابي«.
واأ�ضاف “اإنني م�ضتعد لأن ت�ضكل جلنة م�ضتقلة ولتقدمي كل 
عنا�ضر الأدلة املتوفرة لدينا وال�ضهادات عن م�ضاركة وتواطوؤ 

ت�ضيلي  يف  اليمينية  احل��ك��وم��ات  م��ن  دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني  ع��ن��ا���ض��ر 
هذا  يف  الطلب  �ضيقدم  اأن��ه  مو�ضحا  واملك�ضيك”،  وكولومبيا 
ال�ضاأن اأمام نظام الأمم املتحدة«. ونفت حكومات الدول الثلث 
اأي علقة مع ما حدث يف الرابع من اآب اأغ�ضط�ص، بعد ن�ضر 
املا�ضي  ال�ضبت  رودريغيز  خورخي  الفنزويلي  الت�ضال  وزي��ر 
ت�ضجيل فيديو يظهر فيه رجل يدعى هرنيبريث ريفا�ص وهو 
مب�ضاعدته.  قاموا  الثلث  ال��دول  من  دبلوما�ضيني  اأن  يوؤكد 
وبث مادورو ت�ضجيل فيديو اآخر تقول فيه اأنخيل اإيك�ضبوزيتو 
املوقوفة لأنها اأخفت هرنيبريث ريفا�ص يف منزلها، اإن منظمي 

الهجوم تلقوا دعما من جوا�ضي�ص كولومبيني.
وا�ضتدعت مك�ضيكو �ضفرية فنزويل يف املك�ضيك ماريا لوردي�ص 

“ل  املك�ضيك  اإىل  املوجهة  التهامات  باأن  لإبلغها  اأوربانيخا 
اأع�ضاء يف  دول��ة   14 م��ن  واح���دة  ه��ي  واملك�ضيك  ل��ه��ا«.  اأ�ضا�ص 
جمموعة ليما التي �ضكلت يف 2017 بهدف البحث عن حلول 

للأزمة القت�ضادية وال�ضيا�ضية العميقة التي تهز فنزويل.
وكان مادورو اتهم الرئي�ص الكولومبي ال�ضابق خوان مانويل 
نفذ  ا�ضتهدفه  اأن��ه  ي��وؤك��د  اع��ت��داء  ع��ن  م�ضوؤول  ب��اأن��ه  �ضانتو�ص 
بطائرات م�ضرية حمّملة باملتفجرات خلل عر�ص ع�ضكري يف 

كراكا�ص، ح�ضب ال�ضلطات الفنزويلية.
ودعا الرئي�ص الكولومبي ايفان دوكي يف نيويورك على هام�ص 
اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل����لأمم امل��ت��ح��دة، الث��ن��ني اإىل 

ال�ضغط على فنزويل لإعادة الدميوقراطية اإىل البلد.

ال�سني تهنئ رئي�س املالديف اجلديد 
•• بكني-رويرتز:

املعار�ضة  زعيم  اجلديد  املالديف  رئي�ص  ام�ص  ال�ضني  هناأت 
اإبراهيم حممد �ضليح بالفوز يف النتخابات التي خا�ضها �ضد 
مناف�ضه الرئي�ص عبد اهلل ميني يف الأ�ضبوع احلايل. اأدىل قنغ 
�ضوانغ املتحدث با�ضم وزارة اخلارجية بهذا الت�ضريح يف اإفادة 
�ضحفية يومية يف بكني. واأقر الرئي�ص عبد اهلل ميني، الذي 
عزز علقات بلده مع ال�ضني وال�ضعودية، بالهزمية بعدما 
الذي  الن��ت��خ��اب��ات  ف��وز �ضليح يف  الن��ت��خ��اب��ات  اأع��ل��ن��ت جلنة 
النتخابات  وقبل  باملئة.   16.7 ب��ف��ارق  الأح���د  ي��وم  اأج��ري��ت 
ال�ضينية لأ�ضباب  اإنها �ضرتاجع ال�ضتثمارات  املعار�ضة  قالت 
منها القلق ب�ضاأن �ضروطها بعدما نبه خرباء اإىل اأن املالديف 

تواجه خطر ال�ضقوط يف فخ ديون.

مادورو يتهم دبلوما�سيني بدعم العتداء �سده 
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اعالن جتديد 

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية     
بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 114052
با�ض������م : لين�ضو ويل كومباين ليمتد.

�ضب- �ضني  ه��وم  اإ���ض��ت��اي��ت،  اإن��د���ض��رتي��ال  وي��ل��غ��رو   ،1 من��رب.  فيليدج   ،100  : وعنوان����ه 
دي�ضرتيكت، بانغ باكونغ دي�ضرتيكت، �ضا�ضوينغ�ضاو بروفين�ص، 24180 تايلند.

وامل�ضجلة حتت رقم : )98556(    بتاريخ : 2009/12/16  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2018/06/08  اإيل 2028/06/08.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية    

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 30390
با�ض������م : �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و�ضركاه للت�ضويق املحدودة.

– ���ص.ب.8680 جدة - اململكة  ب��لزا، البغدادية، طريق املدينة  وعنوان����ه : العي�ضائي 
العربية ال�ضعودية.

وامل�ضجلة حتت رقم : )22465(    بتاريخ : 1999/10/20  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2019/03/13  اإيل 2029/03/13.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /  جاه للملكية الفكرية
بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية:         

                                                                                                               
املودعة حتت رقم : 287964                بتاريخ : 2018/02/25 م

تاريخ اإيداع الأولوية: // م
با�ض��م: اأرزوم اإليكرتكلي اإيف األيتلريي �ضانايي يف تيكاريت اأنونيم �ضريكيتي.

وعنوانه: اأوتاك�ضيلر كادي�ضي منرب: 78 كات: 1 بي بلوك منرب: بي1بي فلتوفي�ص اإيوب اإ�ضطنبول تركيا .
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات : اأجهزة ت�ضخني وتوليد البخار وطهي وتربيد وجتفيف وتهوية ولأغرا�ص 
كهربية  خبز  وحمم�ضات  كهربية  �ضاي  وق��دور  منزلية  لأغرا�ص  كهربية  �ضاي  غليات  وبالتحديد،  املياه،  وتوريد  �ضحية 
ومر�ضحات للقهوة لي�ضت من الورق كاأجزاء من اأجهزة �ضنع القهوة الكهربية وماكينات كهربية للقهوة وم�ضايف كهربية 
للقهوة واأجهزة حتمي�ص النب وملفات كاأجزاء من تركيبات تقطري اأو ت�ضخني اأو تربيد؛ اأجهزة طهي، وبالتحديد، قدور 
كهربية للطبخ وقدور كهربية للطبخ بال�ضغط؛ اأجهزة وتركيبات الطهي، وبالتحديد، اأجهزة طهي بالغاز واأفران وحلقات 
للطهي  و�ضوايات كهربية ومواقد  الزبادي و�ضواين خبز كهربية  ل�ضناعة  واأجهزة كهربية  و مقايل كهربية عميقة  طهي 
و�ضخور بركانية لل�ضتخدام يف ال�ضوايات و اأجهزة حتمي�ص منقوع ال�ضعري كهربية واأفران امليكروويف؛ جتهيزات تربيد 
بال�ضغط كهربية؛ قدور  اأجهزة طهي  املاء؛  اللنب احلليب، وبالتحديد، ثلجات؛ �ضنابري اخللط لل�ضتخدام يف حنفيات 
كهربية ذات مقاب�ص للطهي بال�ضغط؛ �ضهاريج �ضغط للماء ال�ضاخن؛ �ضخانات املاء؛ جمففات كهربية للمغ�ضلة؛ جمففات 

ال�ضعر؛ اأجهزة لتجفيف الأيدي.
الواق�عة بالفئة: 11

و�ضف العلمة: تتكون العلمة من الكلمة arzum منطوقها العربي اأرزوم كتبت بحروف لتينية ب�ضكل مميز وكتبت 
حتتها الكلمة OKKA منطوقها العربي اأوكا كتبت بحروف لتينية، وكتبت الكلمتان باللون الذهبي.

ال�ض��رتاطات: فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العلمات التجارية يف وزارة القت�ضاد ، اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
ما�ضري انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م

بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 287097          بتاريخ : 09/02/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: ما�ضري انرتنا�ضيونال للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
وعنوانة : �ص.ب 410775، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
بطارية ال�ضيارة ، بطاريات كهربائية للمركبات ، اأجهزة �ضحن البطاريات.

الواق�عة بالفئة: 09
و�ضف العلمة: كلمة "CALL A BATTERY " بالأحرف اللتينية بخط مميز باللون الربتقايل، 
" و ر�ضم بطارية اجلانب الأي�ضر كما هو مو�ضح   CALL A" الأ�ضود والأبي�ص و ر�ضم هاتف فوق كلمة 

بال�ضكل املرفق.
 a وكلمة  البطارية  ر�ضم  عن  ح�ضري  بحق  املطالبة  عدم  مع  جمملها  يف  للعلمة  احلماية  ال�ضرتاطات: 

العادي  الو�ضع  يف  حدة  على  كل   battery
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العلمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

 يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن انتقال ملكية
جاه للملكية الفكرية

 ت�ضجيل العلمة التجارية التالية :
املودعة حتت رقم : 140019              بتاريخ: 2010/03/14

امل�ضجلة حتت رقم : 140019                  بتاريخ: 2012/02/06
با�ض��م: �ضيلينا ماركيتينغ انترينا�ضيونال ا�ص بي. زاد او.او.

وعنوانه: يو ال. �ضرتزيغوم�ضكا 2-4، 53-611 وروكلو ، بولندا.
رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :اأ�ضرطة ل�ضقة بخلف القرطا�ضية ولي�ضت لغايات طبيه اأو منزلية، مواد 
اأغلفة  عازلة،  واأربطة  اأ�ضرطة  عازلة،  م��واد  املباين،  يف  للرطوبة  عازلة  م��واد  التمددية،  للو�ضلت  ح�ضوات  ال�ضقوق،  ل�ضد 
و�ضل، مركبات كيميائية لإ�ضلح فتحات الت�ضرب، مواد عازلة للرطوبة يف املباين، اأغطية بل�ضتيكية لي�ضت للتغليف، مواد 
بل�ضتيكية �ضبه معاجلة، مركبات ملنع الإ�ضعاع احلراري، مركبات منع الت�ضرب للمفا�ضل، اأ�ضرطة تلقائية الل�ضق بخلف 

القرطا�ضية ولي�ضت لغايات طبية اأو منزلية، مواد عازلة لل�ضوت، مركبات للأ�ضرطة املقاومة للعوامل اجلوية.
الواقعة بالفئة : 17

* التعديلت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�ضم مالك العلمة املتنازل عنها  : �ضيلينا ا�ص.ايه.
- ا�ضم املتنازل له: �ضيلينا ماركيتينغ انترينا�ضيونال ا�ص بي. زاد او.او.

- مه�نته : ال�ضناعة والتجارة.
- جن�ضيته: بولندا.

- عنوان وحمل اإقامته : يو ال. �ضرتزيغوم�ضكا 2-4، 53-611 وروكلو ، بولندا.
- تاريخ انت�قال امللكية:  2016/03/14  

- تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل: 2016/05/23  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأورا ليفينج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 287677          بتاريخ : 20/02/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: اأورا ليفينج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 391377، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
امللب�ص ولبا�ص القدم واأغطية الراأ�ص.

الواق�عة بالفئة: 25
كلمة   وحتتها  الأ���ض��ود،  باللون  مميز  بخط  اللعربية  " ب��الأح��رف  " ليم  كلمة  العلمة:  و�ضف 

املرفق. بال�ضكل  مو�ضح  هو  كما  الأ�ضود  باللون  مميز  بخط  اللتينية  بالأحرف   leem
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العلمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

 يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن منح برتخي�ص العلمة جاه للملكية الفكرية
 ت�ضجيل العلمة التجارية التالية :

املودعة حتت رقم : 141566              بتاريخ: 2010/04/21
امل�ضجلة حتت رقم : 164630                  بتاريخ: 2012/02/18

با�ض��م: موينا باري�ص �ضا�ص.
وعنوانه: 348، ري �ضاينت هونوري ، 75001 باري�ص –فرن�ضا.

رقم وتاريخ الن�ضر ال�ضابق يف اجلريدة الر�ضمية : )      ( – )     /      /  200 م (
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :اجللود املدبوغة وتقليدها، حتديدا �ضناديق م�ضنوعة من اجللود املدبوغة اأو 
الألواح اجللدية، اأكمام م�ضنوعة من اجللود املدبوغة اأو تقليدها؛ حافظات وحقائب واأطقم ال�ضفر، حقائب المتعة لل�ضفر 
، �ضناديق الثياب وحقائب ال�ضفر ، حقائب المتعة، حافظات مل�ضتح�ضرات التجميل )غري معباأة(، حقائب الظهر ، حقائب 
اليد، حقائب ال�ضاطئ، حقائب الت�ضوق، حقائب الكتف، حقائب م�ضتطيلة م�ضطحة لل�ضتخدام يف ال�ضفر، حقائب م�ضتطيلة 
م�ضطحة حلفظ الوثائق، حقائب حلفظ الكتب املدر�ضية، اأكيا�ص )اجلراب(، �ضلع جلدية، حتديدا حمافظ اجليب، جزادين، 
امل�ضي، ع�ضي  و�ضما�ضي وع�ضي  البطاقات؛ مظلت،  املفاتيح، حاملت  النفي�ضة، حقائب معلقة، حافظات  املعادن  من غري 

م�ضي علي �ضكل مقاعد.
 الواقعة بالفئة : 18

* التعديلت على الطلب بعد الن�ضر ال�ضابق: 
- تنازل رقم : 

- ا�ضم مالك العلمة مانح الرتخي�ص  : رين�ضا�ص 1849 اإ�ص اأية.
- ا�ضم املمنوح له الرتخي�ص: موينات باري�ص �ضا�ص.

- مه�نته : ال�ضناعة والتجارة.
- جن�ضيته: فرن�ضا.

- عنوان وحمل اإقامته : 348، ريو �ضاينت اونوري، 75001 مدينة باري�ص – فرن�ضا.
- تاريخ اإتفاقيه منح الرتخي�ص:  2015/01/01  

- تاريخ التاأ�ضري يف ال�ضجل: 2018/09/11  
   اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

يعلن ق�ضم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك
اأورا ليفينج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م
بطلب لت�ضجيل العلمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 287678          بتاريخ : 20/02/2018م
تاريخ اإيداع الأولوية:     /     / 200م

با�ض��م: اأورا ليفينج للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.
وعنوانة : �ص.ب 391377، دبي، المارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية والإعلن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ضاط املكتبي.

الواق�عة بالفئة: 35
كلمة  وحتتها  الأ���ض��ود،  باللون  مميز  بخط  اللعربية  " ب��الأح��رف  " ليم  كلمة  العلمة:  و�ضف 

املرفق. بال�ضكل  مو�ضح  هو  كما  الأ�ضود  باللون  مميز  بخط  اللتينية  بالأحرف   leem
ال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العلمات التجارية يف وزارة القت�ضاد  
اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خلل 30 يوماً من هذا الإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 114595
با�ض������م : كوزميتك ديرماتولوجي، انك.

وعنوان����ه : 8798 نورث وي�ضت 15 �ضرتيت، ميامي، فلوريدا 33172 – الوليات املتحدة 
الأمريكية.

وامل�ضجلة حتت رقم : )98560(    بتاريخ : 2009/12/16  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2018/06/15  اإيل 2028/06/15.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 30391
با�ض������م : �ضركة عمر قا�ضم العي�ضائي و�ضركاه للت�ضويق املحدودة.

– ���ص.ب.8680 جدة - اململكة  ب��لزا، البغدادية، طريق املدينة  وعنوان����ه : العي�ضائي 
العربية ال�ضعودية.

وامل�ضجلة حتت رقم : )44110(    بتاريخ : 2003/12/29  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2019/03/13  اإيل 2029/03/13.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 123495
با�ض������م : كوزميتك ديرماتولوجي، انك.

وعنوان����ه : 8798 نورث وي�ضت 15 �ضرتيت، ميامي، فلوريدا 33172 – الوليات املتحدة 
الأمريكية.

وامل�ضجلة حتت رقم : )126147(    بتاريخ : 2010/11/29  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2018/12/16  اإيل 2028/12/16.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

اعالن جتديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / جاه للمكية الفكرية     

بطلب لتجديد ت�ضجيل العلمة التجارية : 

املودعة بالرق�م : 123504
با�ض������م : �ص. فو�ضان نانهاي اأيغو �ضانيتاري وار كو.، األ تي دي.

وعنوان����ه : �ضيلينغ ديفيلومبنت زوون ، كزياوتانغ تاون ، نانهاي دي�ضرتيكت ، فو�ضان 
�ضيتي ، غوانغدونغ ، ال�ضني

وامل�ضجلة حتت رقم : )103248(    بتاريخ : 2010/05/11  
انت��هاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اخ��ري  �ضنوات  ع�ضر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ضتظل 

احلم��اية يف :   2018/12/16  اإيل 2028/12/16.
هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد اخرى متتالية كل منها ع�ضر �ضنوات وفقاً للأو�ضاع 
وال�ضروط املن�ضو�ص عليها باملادة )19( من القانون الحتادي رقم 1992/37 ال�ضادر يف 

�ضاأن العلمات التجارية .
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك : التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119603
باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م

وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2011/01/31 وامل�ضجلة حتت الرقم : 130471 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :12
ال�ضفن والقوارب مبا يف ذلك اليخوت ، اأجزاء وملحقات لل�ضلع اأنفة الذكر )الواقعة يف الفئة 12 

وغري املت�ضمنة يف فئات اأخرى(.
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/22 

وحتى تاريخ: 2028/09/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 40144

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك : التميمي وم�ضاركوه 

بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 119714

باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م
وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة.   

بتاريخ:2011/01/31 وامل�ضجلة حتت الرقم : 130472 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
وخمت�ضرة،  موجزة  دوري��ات  الكتب،  الكتيبات،  ال�ضحف،  الدورية،  الإخبارية  الن�ضرات  املطبوعة،  املن�ضورات 
املجلت، ال�ضفحات املطبوعة بوا�ضطة احلا�ضوب، الأدلة )الكتب املوجزة(، الدفاتر، تعليمات الت�ضغيل، مواد 
التوجيه والتدري�ص )عدا الأجهزة(، دفاتر قطع )قرطا�ضية(، الورق املرو�ص، املغلفات، ملفات للأوراق، اأقلم 
حرب، كتيبات، بطاقات، األبومات ، تقاومي، اأعلم من الورق، بطاقات بريدية، اإعلنا كبرية، بطاقات اإعلن 
الورق  الورق، �ضفائح من  دليلية )قرطا�ضية(،  تهنئة، بطاقات  �ضائب، بطاقات  )قرطا�ضية(، حافظات ورق 
مل�ضقات  األبومات،  )اأختام(،  توثيق، طبعات  اأختام  الإعلنية،  البيانات  الدوريات،  الكرا�ضات،  )قرطا�ضية(، 
من  خمروطية  اأكيا�ص  اأطال�ص،  لل�ضهادات،  ملفات  للملحظات،  تقاومي  للنقل،  معدة  �ضور  )قرطا�ضية(، 
م�ضورة،  كتيبات  املقوى،  ال��ورق  اأو  ال��ورق  من  �ضناديق  للتغليف،  البل�ضتيك  اأو  ال��ورق  من  اأكيا�ص  ال��ورق، 
اأو ر�ضم، دفاتر قطع للكتابة، ورق  قرطا�ضية واأدوات كتابة، خرائط جغرافية، اأحرف الطباعة، دفاتر كتابة 

كتابة.
انتهاء حلماية يف: 2018/09/22 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �ضنوات  ملدة ع�ضر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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EAT 40145

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك : التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119602
باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م

وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2010/11/14 وامل�ضجلة حتت الرقم : 109475 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :39
املتعلقة  اخل��دم��ات   ، امل�ضتودعات  يف  التخزين   ، ال�ضلع  تخزين   ، التخزين   ، امل�ضتودعات  تاأجري 

بالتخلي�ص واملتطلبات التنظيمية اخلا�ضة بالقوارب وال�ضفن واملركبات البحرية الأخرى .
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/22 

وحتى تاريخ: 2028/09/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  26  �شبتمرب 2018 العدد 12437

EAT 40149

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك : التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119601
باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م

وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2011/01/31 وامل�ضجلة حتت الرقم : 130474 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :37
املعدات  واإ�ضلح  و�ضيانة  تركيب  الإن�ضاء،  عن  معلومات  الإن�ضاء،  املباين،  اإن�ضاء  على  الإ�ضراف 
الآلية، اإن�ضاء واإ�ضلح امل�ضتودعات، بناء ال�ضفن والقوارب مبا يف ذلك اليخوت، �ضيانة واإ�ضلح 

ال�ضفن والقوارب مبا يف ذلك اليخوت. 
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/22 

وحتى تاريخ: 2028/09/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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EAT 40148

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك : التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119600
باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م

وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:2011/01/31 وامل�ضجلة حتت الرقم : 130473 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
اإدارة العقارات، تاأجري العقارات، تاأجري املكاتب )عقارات(؛ تاأجري ال�ضقق. 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�ضر �ضنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/22 
وحتى تاريخ: 2028/09/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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EAT 40147

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل /      

املالك : التميمي وم�ضاركوه 
بن�ضر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 119599
باإ�ضم: امللحة العاملية ذ م م

وعنوانه: �ص.ب 17000 ،دبي،  الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2011/01/31 وامل�ضجلة حتت الرقم : 130475 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
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عربي ودويل
تفرت�س قواعد ا�ستباك جديدة

حروب امل�ستقبل اأبطالها ع�سابات ومافيات

لويجي دي مايو وماتيو �ضالفيني 
ل ي��ت��وا���ض��لن م��ن��ذ اأ����ض���ب���وع، يف 
حني ق�ضى �ضالفاين اأربع �ضاعات 
�ضيء وعن  طويلة، حت��دث يف كل 
برل�ضكوين يف مقر  م��ع  ���ض��يء،  ل 
اركوري  الأخ��ري فيل  ه��ذا  اإقامة 

قرب ميلنو.
ه���ذا  يف  ن�����رى  اأن  ي���ج���ب  ه����ل     
علمة م��ا؟ هل هو الإع���لن عن 
حتول حمتمل، نرى فيه الرابطة 
 33 ب���  القوية  اليمني(،  )اأق�ضى 
ب��امل��ائ��ة م���ن ن���واي���ا ال��ت�����ض��وي��ت يف 
ا���ض��ت��ط��لع��ات ال�������راأي الخ�����رية، 
دون  م��ن  ج��دي��دة  �ضيغة  ل  تف�ضّ
)املناه�ضة  جن�������وم،   5 ح����رك����ة 
للنظام(؟ �ضيغة لن تكون حتالفا 
واليمني،  ال�ضعبوي  الي�ضار  ب��ني 
هند�ضة  داخ�������ل  حت����ال����ف  وامن�������ا 
ا�ضتفزازا  واأق��ل  اأك��ر،  كل�ضيكية 
واث��ارة، تتكون من ميني �ضعبوي 

متجان�ص؟
   هذا التوتر بني �ضريكي الئتلف 

يف ال�ضلطة له عدة اأ�ضباب.

الرابطة  زع��ي��م  اإن  ب��اخ��ت�����ض��ار،     
املناه�ضة  ����ض���ي���ا����ض���ت���ه  ي����وا�����ض����ل 
تقلي�ص  ب�����ن�����ّي�����ة  ل�����ل�����ه�����ج�����رة، 
الإن�ضانية”،  “الرتاخي�ص 
لإع����ادة  “مراكز  ب��ن��اء  وت�����ض��ري��ع 

املهاجرين اىل اأوطانهم«.
�ضالفيني مزاجا  �ضيا�ضة  تخلق     
متزايد  ن��ح��و  ع��ل��ى  ق���وي���ا  ���ض��ي��ئ��ا 
داخل حركة 5 جنوم، وقد انطلق 
الغ�ضب مع تكرار �ضالفيني رف�ضه 
ا�ضتقبال املهاجرين يف اأحد موانئ 
ُنقلوا  �ضبه اجلزيرة، حتى عندما 

على منت �ضفن اإيطالية.
    وترى ال�ضيناتورة باول نوغنا�ص، 
حلركة  ال��ي�����ض��اري  اجل��ن��اح  ممثلة 
قانون  ح�����ول  ال���ن�������ص  جن������وم،   5
لله�ضم  ق���اب���ل  “غري  احل���م���اي���ة 
ل�ضحيفة  �ضرحت  كما  متاما”، 
وهذا ما يعتقده  “ل ريبوبليكا”، 

ثلث منا�ضلي احلركة.
   كما توؤكد جمعية من اجل درا�ضة 
 “ ان  م�ضتقلة،  �ضلطة  ال��ه��ج��رة، 
الوحيد  العمومي  النظام  �ضطب 
للإدماج، الذي يعمل ب�ضكل جيد، 
�ضتكون له عواقب �ضلبية يف جميع 

اأنحاء اإيطاليا، وحتى اأوروبا«.

املنعطف
منعطف  اأول  ام���ام  اذن،  ن��ح��ن     
اإيطاليا”.  اإين  “مايد  لل�ضعبوية 
الإقليمية  الن��ت��خ��اب��ات  اأف���ق  ويف 
2019، قد  والأوروب��ي��ة يف ربيع 
مع  القطيعة  اىل  �ضالفيني  مييل 
هوؤلء الي�ضاريني غري املتنا�ضقني 
م��ن ح��رك��ة 5 جن���وم، ل��ي��ع��ود اإىل 
العجوز  الدائم،  �ضديقه  اأح�ضان 
برل�ضكوين،  “الكافاليرييه” 

الذي ل ينتظر ال هذا.
   حينها، ميكنه اأن ين�ضر �ضيا�ضة 
ومناه�ضة  للمهاجرين،  معادية 
ل��ل�����ض��رائ��ب، وم���ع���ادي���ة لأوروب������ا، 
ت���روق  اأن  اإل  مي��ك��ن  ل  ���ض��ي��ا���ض��ة 
لرجال اأوروبا في�ضيغراد، وفيكتور 

اوربان على وجه اخل�ضو�ص.
عن لونوفال اوب�سرفاتور

   وي��ت��وّق��ع ه���ذا امل���ر����ض���وم، الذي 
اأي�ضا،  مت��ري��ره  ���ض��ال��ف��اين  ي��ري��د 
لطالبي  احل���م���اي���ة  ن���ظ���ام  اإل����غ����اء 
ي�ضمل  الذي  واللجئني،  اللجوء 
والتي،  اإي��ط��ال��ي��ة،  ب��ل��دي��ة   400
بذكاء  ت��دم��ج  ال��دول��ة،  مب�ضاعدة 
م��ع��ظ��م امل���ه���اج���ري���ن – وق���ان���ون 
ي�ضت�ضهد  ما  احلماية هذا، كثريا 
ب��ه كنموذج يف اأم��اك��ن اأخ���رى من 

اأوروبا.

قانون املالية 2019
زعيم  �ضبتمرب،   20 اخلمي�ص     
نائب  �ضالفيني،  ماتيو  الرابطة، 
الداخلية،  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�ص 
كتاب  م��ع  ح��زب��ه،  “فريق”  جمع 
الدولة للقت�ضاد، وجميعهم من 
الرابطة، لتاأكيد النقاط ال�ضاخنة 
الثابتة”،  “ال�ضريبة  للربنامج: 
وال�ضلم ال�ضريبي، واإلغاء قانون 

فورنريو حول التقاعد.

5 جنوم مل تتفق اأب��دا مع اخلط 
�ضالفاين.  ل����راب����ط����ة  امل���ت�������ض���دد 
اأعلن فيه  وخا�ضة اليوم، يف وقت 
قانون  مر�ضوم  ع��ن  “القبطان” 
جذري يريد ان يح�ضر يف الزاوية 
املهاجرين املاكرين الذين، ح�ضب 
قوله، “مل يهربوا ل من احلروب 
لن يكون لهم  ول من املجاعة”: 
حق احل�ضول على ت�ضريح اإقامة 

يف اإيطاليا ».

موافقا”،  احل��ك��وم��ة  يف  احل��ل��ي��ف 
�ضبيل  ع��ل��ى  امل��واط��ن�����������ة،  دخ�����������������ل 

املثال.
   هكذا يريد دي مايو ك�ضب اأكرب 
املهيمن  ���ض��ري��ك��ه  ع��ل��ى  م�����ض��اح��ة 
م��ن خ��لل و���ض��ع ���ض��روط��ه، حتى 
هدفه  ل��ت��ح��ق��ي��ق  الم����ر  ل���زم  وان 
اإملءاته  لكن  عجز”.  “احداث 
نهج  م��ع  مبا�ضر  ���ض��راع  يف  دخلت 
ال��ت��ق�����ض��ف ال�����ذي ي��ن��ت��ه��ج��ه وزي���ر 

   من جانبه، يف رحلة اإىل ال�ضني، 
اأكد زعيم حركة 5 جنوم، لويجي 
احلكومة  رئي�ص  نائب  م��اي��و،  دي 
القت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ووزي�������ر 
ب�ضكل  م���رة  لأول  اأك����د  وال��ع��م��ل، 
�ضتطرح  حركته  ان  ا�ضتعرا�ضي 
تدابري  وب�ضرعة،  الت�ضويت،  على 
م��ك��اف��ح��ة الم����ت����ي����ازات ال���ت���ي مت 
احلملة  خ�����لل  ع��ن��ه��ا  الإع��������لن 
يكن  مل  واأن  “حتى  النتخابية، 

امل���ال���ي���ة ج���ي���وف���اين ت����ري����ا، ال����ذي 
امليزانية  عجز  ي��ت��ج��اوز  ال  ي��ري��د 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ائ��ة   1.6
التفاو�ص  مت  م���ا  اأي  الإج���م���ايل 

ب�ضاأنه مع بروك�ضل.

املهاجرون
التوتر  ه������ذا  اإىل  ي���ن�������ض���اف     
ثان  م�������ض���در  “القت�ضادي”، 
امل��ه��اج��رون. ان حركة  ل��ل�����ض��راع: 

التوتر بني �سريكي االئتالف له عدة اأ�سباب:

ايطاليا: هل هو الطالق بني حركة 5 جنوم والرابطة...؟
لن يكون حتالفا بني الي�سار ال�سعبوي واليمني، وامنا حتالف كال�سيكي يتكون من ميني �سعبوي متجان�س

•• وا�شنطن-وكاالت:

بولي�ضي”،  “فورين  م��وق��ع  ل��دى  راأي  ك��ات��ب  م��اغ��اه،  روب���رت  ي��رى 
اأن م��ع��ظ��م ال�����ض��راع��ات امل��ق��ب��ل��ة ���ض��وف ت��ق��وده��ا ع�����ض��اب��ات خم���درات 
العامل  يف  ال�ضيا�ضة  �ضناع  داع��ي��اً  واإره��اب��ي��ون،  م��اف��ي��ا،  وجم��م��وع��ات 
لإعادة التفكري يف قواعد ال�ضتباك من اأجل تفادي وقوع مثل تلك 

ال�ضراعات، قدر املمكن. 
وي�ضري الكاتب اإىل ا�ضتداد حدة ال�ضراعات الأهلية وت�ضاعف عددها 
لل�ضليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وح�ضب   .2001 ع��ام  ب���  م��ث��ًل  م��ق��ارن��ة 
الأح��م��ر، ي�����ض��ارك يف ق��راب��ة ن�ضف احل���روب احل��ال��ي��ة م��ا ب��ني ثلث 
اإىل ت�ضع جمموعات معار�ضة. وت�ضم اأكر من 20٪ منها ما يزيد 
تتناف�ص مئات  10 كتل متناحرة. ويف عملية ح�ضابية �ضغرية،  عن 
اأهلية، مبا فيها  املجموعات امل�ضلحة على ال�ضيطرة �ضمن �ضراعات 
ال��دائ��رت��ان يف ليبيا و���ض��وري��ا. ويف معظم احل���الت، ت�ضود  احل��رب��ان 
ويرجح  ذاتها،  املتحاربة  الف�ضائل  تلك  داخ��ل  وان�ضقاقات  خلفات 

ارتباطها بكارتلت خمدرات وع�ضابات مافيا وجمموعات اإجرامية وتنظيمات 
اإرهابية اأكر من كونها حتارب �ضمن جيو�ص اأو ف�ضائل معار�ضة منظمة.

وي���رى ك��ات��ب امل��ق��ال اأن ه��ذا امل��زي��ج م��ن امل��ج��رم��ني وامل��ت��ط��رف��ني واملتمردين 
اأفريقيا  و�ضمال  اأم��ري��ك��ا،  وو���ض��ط  جنوب  م��ن  اأج���زاء  يف  الفو�ضى  ين�ضر  ب��ات 
اآ�ضيا. ويف هذه احلالة، ل غرابة  وو�ضط  الأو�ضط  وال�ضرق  فيها،  وال�ضحراء 
تقليدية،  دول��ي��ة  اإج����راءات  بوا�ضطة  التنظيمات  لتلك  الت�ضدي  �ضعوبة  يف 
كمفاو�ضات لوقف اإطلق نار، واتفاقات �ضلم، وعمليات حفظ �ضلم. كما ل 
يدري ديبلوما�ضيون وخمططون ع�ضكريون وعمال اإغاثة ماهية الرد الأمثل 

على ذلك النوع من الإجرام. 
وح�ضب الكاتب، تكمن امل�ضكلة يف عدم وجود اإطار عمل م�ضرتك للتعامل مع 

تلك احلروب اجلديدة رغم ما حتدثه من فو�ضى وفقدان للأمان. 
وذك���ر ال��ك��ات��ب، م��ا ي��ج��رى عند اخل��ط��وط الأم��ام��ي��ة يف املك�ضيك حيث 
ال�ضكان  من   ٪40 ن�ضبة  ب��اأن  عامة  �ضلطات  وتقدر  اجلرمية.  تفاقمت 
معر�ضون حلالت عنف وقتل وغياب ق�ضري وت�ضريد، يف جميع الأوقات. 
ومنذ اأعلن الرئي�ص املك�ضيكي ال�ضابق حربه على املخدرات، عام 2006، 
م��ع ع�ضابات  ال�����ض��رط��ة  ورج����ال  املك�ضيكي  اجل��ي�����ص  ب��ني  ال��ق��ت��ال  خ��ل��ف 
املخدرات وف�ضائل اإجرامية، ما ل يقل عن 200 األف قتيل. كما وقع يف 
العام املا�ضي اأكر من 29 عملية قتل، ولكن العام اجلاري �ضجل اأكرب 

معدلت القتل والغتيال يف املك�ضيك. 
الربازيل،  العنف يف  اإىل وج��ود ح��الت مماثلة من  املقال  وي�ضري كاتب 

حيث تقع مناطقة وا�ضعة من بع�ص اأكرب املدن الربازيلية حتت �ضيطرة 
بلة،  الطني  وي��زي��د  م�ضلحة.   وميلي�ضيات  خم���درات  تهريب  ع�ضابات 
دولياً،  تنت�ضر  لتينية  اأمريكية  م�ضلحة  جمموعات  اأن  الكاتب،  ح�ضب 
وكرات�ضي.  ولغ��و���ص  ت���اون  ك��اب  مثل  بعيدة  م��دن  اإىل  بع�ضها  وو���ض��ل 
وباتت تلك الع�ضابات جتند اأطفاًل خلو�ص معاركها وخلدمة جتارتها 

يف املخدرات واملعادن وتهريب الب�ضر، عرب احلدود.
ويرى الكاتب اأن احلروب العبثية الإجرامية لن تنتهي، وهذا ما يتطلب 
من الأمم املتحدة، واملجتمع الإن�ضاين الدويل، تو�ضيح ما اإذا كان ارتفاع 
معدل اجلرمية يف منطقة ما يعترب م�ضكلة حملية يجب التعامل معه 
اخلرباء  بع�ص  ي��رى  )كما  الق�ضائية  وامل��ح��اك��م  ال��ق��وان��ني  فر�ص  ع��رب 
كري�ضتيان  كما يرى  اإجرامي  اأنه جمرد حالت ع�ضيان  اأو  الدوليني(، 
فيانا دي اآذرفيدو من املحكمة الفيدرالية يف الربازيل، وباحثون اآخرون. 
وبراأي الكاتب، يف حال التفاق يف الراأي حول وجهة النظر الثانية، فمن 
احلماية  بواجبات  ع�ضكرية  نظامية  م�ضلحة  ق��وات  تلتزم  اأن  املفرت�ص 

الواردة يف القانون الإن�ضاين الدويل.  

دي مايو  غا�ضب من احلليف

ماتيو �ضالفيني يخطط لنقلب

العودة اىل ال�ضديق البدي

فيتو وزير املالية جيوفاين تريات�ضديد اخلناق على املهاجرين

ن������ح������ن 
اأول  يف 
م��ن��ع��ط��ف 
ية  لل�س���عبو
»م�����اي�����د
اإي������������ن 
اإي��ط��ال��ي��ا«

حتليل اخباري

  ال �سيء على ما يرام 
جنوم   5 حركة  بني 
دي  لويجي  برئا�سة 
ماتيو  ورابطة  مايو، 
“التوتر  �سالفيني. 
عنونت  ال�سديد”، 
“كوريريي  �سحيفة 
م�سرية  �سريا”،  ديال 
االئــتــالف  اأن  اإىل 
االأ�سفر  احلــكــومــي 
ــــــر، يف  واالأخــــــ�ــــــس
اأربعة  منذ  ال�سلطة 
اإيطاليا،  يف  اأ�ــســهــر 

ميكن اأن ينفجر.

•• الفجر - ترجمة خرية ال�شيباين

 املهاجرون م�سدر ثان لل�سراع 
ين�ساف اإىل التوتر االقت�سادي 

مييل �سالفيني للعودة اإىل اأح�سان 
�سديقه الدائم، العجوز برل�سكوين
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الفجر الريا�ضي

قام الحتادين الدويل و الآ�ضيوي للقوة  البدنية  
ا�ضيا  ا�ضت�ضافة المارات لبطولة  وعلى هام�ص 
التى �ضهدت م�ضاركة 375 بطل من 12 دولة 
،  مبنح  م��وؤخ��را بدبي  اختتمت  ،وال��ت��ي  ا�ضيوية 
لأكادميية   ال�ضيوي  و  ال��دويل  الحت��ادي��ن  درع 
الحتاد الدويل لبناء الأج�ضام واللياقة البدنية 
والريا�ضة بدبي ، برئا�ضة عبد الكرمي بن �ضعيد  

بح�ضور  جو�ضنت بارا�ص رئي�ص الحتاد الدوىل 
بن  حمد  بن  اهلل  عبد  وال�ضيخ  البدانية  للقوة 
لكمال  الآ�ضيوي  الحت��اد  رئي�ص  ال�ضرقي  �ضيف 

الج�ضام والقوة البدنية.
لبناء  ال��دويل  الحت��اد  اأكادميية  تكرمي  وي��اأت��ى 
هام�ص  على  بدبي   البدنية  واللياقة  الأج�ضام 
تلك البطولة نظرا للدور الذى لعبته يف خدمه 

من  والبدنية،  وال��ق��وة  الج�����ض��ام  كمال  ريا�ضة 
خلل تخريج العديد من الدفعات من مدربى 
ك��م��ال الج�������ض���ام وال���ق���وة ال��ب��دن��ي��ة م���ن خلل 
باملحا�ضرة  يقوم  التى  املكثفة  العلمية  الربامج 
فيها خرباء دوليني فى اللعبه  وظهرت تاأثريها 
اللعبني  كبرية من  اع��داد  على  مبا�ضر  ب�ضكل 
�ضواء من المارات اأو خارج الإمارات، وما تركته 

م��ن ب�ضمه وم��ن��ذ اع��ت��م��اده��ا م��ن ق��ب��ل الحتاد 
�ضعت  حيث   ،  1990 ع��ام  منذ  للعبه  ال���دوىل 
لرفع  والأدوات  بالعلم  املدربني  جميع  لتزويد 
م�ضتوى معايري الحتاد الدويل لبناء الأج�ضام 
�ضهادة  برنامج  ،و  والريا�ضة  البدنية  واللياقة 
الحتاد الدويل لبناء الأج�ضام واللياقة البدنية 
ه���و ب��رن��ام��ج م��ع��رتف ب���ه دول���ي���ا وحم��ل��ي��ا ومن 

الحت���ادات  ت�ضمل  وال��ت��ي  التنظيمية  الهيئات 
الريا�ضية و الأندية الريا�ضية يف كل دولة ومت 
الوطني  ال�ضعيد  على  ب��ه  والع����رتاف  و�ضعه 

والدويل.
و�ضهادة الكادمية معتمدة يف جميع الحتادات 
الوطنية يف 193 دولة وع�ضو ) جمعية العامة 
 )GAISF  - الدولية  الريا�ضية  ل��لحت��ادات 

ورابطة الألعاب العاملية الدولية )IWGA(؛ 
ومعرتف به من قبل املجل�ص الأوملبي الآ�ضيوي 
)OCA( واأكر من 90 من اللجان الأوملبية 
الوكالة  يف  ع�ضوا  كونه  عن  ف�ضل  ؛  الوطنية 
ال��ع��امل��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل��ن�����ض��ط��ات، مت الع�����رتاف ب� 
ال�ضلطة الوحيدة يف كمال  IFBB  باعتبارها 

الأج�ضام واللياقة البدنية.

والأملانية  ف��وزن��ي��اك��ي  ك��ارولي��ن  ال��دمن��ارك��ي��ة  م��ن  ك��ل  حققت 
بداية  تواليا،  عامليا  وثالثة  ثانية  امل�ضنفتان  كريبر  اأجنيليك 
جيدة يف دورة ووهان ال�ضينية الدولية يف كرة امل�ضرب، وبلغتا 
الدور الثالث. وتغلبت فوزنياكي املتوجة بلقب بطولة ا�ضرتاليا 
املفتوحة، اوىل البطولت الأربع الكربى، مطلع العام احلايل، 

على ال�ضويدية ريبيكا بيرت�ضون 6-4 و1-6.
دي  ري��و  اوملبياد  بطلة  مع  املقبل  ال��دور  يف  فوزنياكي  وتلتقي 
2016 البورتوريكية مونيكا بويغ التي تغلبت على  جانريو 

البيلرو�ضية األك�ضندرا �ضا�ضنوفيت�ص 6-2 و2-6.
ال�ضينية  ال��دورة  وت�ضعى فوزنياكي اىل موا�ضلة م�ضوارها يف 
م���ن اأج����ل ���ض��م��ان ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل اىل ب��ط��ول��ة امل��ا���ض��رتز يف 
املقبل(  الأول/اأك��ت��وب��ر  ت�ضرين   28 اإىل   21 )م��ن  �ضنغافورة 
والتي  العامل،  اأف�ضل ثماين لعبات يف  ت�ضهد م�ضاركة  والتي 

توجت بلقبها العام املا�ضي.
تكون  اأن  ال���رائ���ع  “من  ف��وزن��ي��اك��ي  وق��ال��ت 

ب��ال��ط��ب��ع. ك��ل مباراة  ال��ب��داي��ة ج��ي��دة 
“اأنا  م�����ض��ي��ف��ة  مهمة”،  ت��ع��ت��رب 

اأحاول فقط الرتكيز وحماولة 
ال���ف���وز ق����در م���ا اأ���ض��ت��ط��ي��ع من 
بطولة  )اإىل  ال���ت���اأه���ل  اأج������ل 

املا�ضرتز(«.
التي  كريبر  تخطت  املقابل،  يف 
بطولة  يف  ت���واج���ده���ا  ���ض��م��ن��ت 
امل���ا����ض���رتز، ال�����دور ال���ث���اين على 
مادي�ضون  الأم��ريك��ي��ة  ح�����ض��اب 

ك���ي���ز ال����ت����ي ان�������ض���ح���ب���ت يف 
الثانية  امل����ج����م����وع����ة 

ب�����ض��ب��ب اإ����ض���اب���ة يف 
الركبة.

وح���������ض����م����ت 
ك�����������ريب�����������ر، 
ب���������ط���������ل���������ة 
ن  و ميبلد و
ث������������������������������اين 

ب����������ط����������ولت 
ال��������غ��������ران��������د 

�����������������ض����������������لم، 
امل������ج������م������وع������ة 

ب�ضهولة  الوىل 
تقدمت  ث��م  -6�ضفر، 

اأن  ق���ب���ل  ال���ث���ان���ي���ة  يف   1-4
بلغت  ال��ت��ي  الأم��ريك��ي��ة  تن�ضحب 

فرن�ضا  بطولتي  نهائي  ن�ضف 
رولن  م��لع��ب  على  املفتوحة 
غارو�ص والوليات املتحدة على 

ميدوز  ف��ل���ض��ي��ن��غ  م��لع��ب 
ث�����اين واآخ��������ر ب���ط���ولت 

الغراند �ضلم تواليا.

ب��اأن��ن��ي يف ح��ال��ة ج���ي���دة. لعبت  اأ���ض��ع��ر  “كنت  وق���ال���ت ك��ريب��ر 
املجموعة الأوىل ب�ضكل جيد”، م�ضيفة “من اجليد اأن تكون 
�ضهلة.  لي�ضت   ... الأوىل  “الأدوار  وتابعت  املقبل«.  ال��دور  يف 

عليك اأن جتد اإيقاعك«.
وكانت كريبر التي ميكنها العودة اإىل �ضدارة الت�ضنيف العاملي 
اأكدت  احل���ايل،  املو�ضم  نهاية  يف  جيدة  نتائج  حققت  ح��ال  يف 

الإثنني اأنها غري مهتمة بالت�ضنيف العاملي.
اإىل  اأذه��ب  اأن  اأهمية هو  الأك��ر  الأم��ر  “بالن�ضبة يل،  وقالت 
امللعب وتقدمي اأف�ضل ما لدي، واأ�ضتمتع هناك، وبكل حلظة”، 

م�ضيفة “�ضرنى ما �ضيحدث يف نهاية العام«.
بارتي  اأ�ضلي  ال�ضرتالية  مع  الثاين  ال��دور  يف  كريبر  وتلتقي 
جينغ  �ضاي�ضاي  ال�ضينية  على  تغلبت  والتي  ع�ضرة  ال�ضاد�ضة 

امل�ضاركة ببطاقة دعوة 4-6 و6-1 و2-6.
كفيتوفا اخلام�ضة وحاملة  الت�ضيكية برتا  ذاته  ال��دور  وبلغت 
اللقب مرتني عامي 2014 و2016، بفوزها على ال�ضربية 

اأنيت  والإ���ض��ت��ون��ي��ة  و4-6،   3-6 ك��رون��ي��ت�����ص  األ��ك�����ض��ن��درا 
 2-6 فيكيت�ص  دون��ا  الكرواتية  على  بفوزها  كونتافيت 

الرو�ضية  م��ع  م��وع��دا  الأوىل  لت�ضرب  و4-6، 
ان��ا���ض��ت��ا���ض��ي��ا ب��اف��ل��ي��وت�����ض��ن��ك��وف��ا ال��ف��ائ��زة على 
الهولندية كيكي برتنز الثانية ع�ضرة 4-6 

�ضوياي  ال�ضينية  م��ع  وال��ث��ان��ي��ة  و2-6، 
جانغ.

غاربيني  الإ���ض��ب��ان��ي��ة  ت��اأه��ل��ت  ك��م��ا 
الرابعة  م��وغ��وروت�����ض��ا 

بفوزها  ع�����ض��رة 
ع�����������ل�����������ى 

ال�ضوي�ضرية فيكتوريا غولوبيت�ص -6�ضفر و6-1، لتلتقي مع 
الفرن�ضية كارولني غار�ضيا حاملة اللقب اأو الت�ضيكية كاترينا 
ال�ضاد�ضة  �ضفيتولينا  اإيلينا  الأوكرانية  وخرجت  �ضينياكوفا. 
من الدور الثاين بخ�ضارتها اأمام البيلرو�ضية اأرينا �ضابالينكا 
جوليا  الأملانية  مع  الأخ���رية  لتلتقي  و6-1،  و2-6   6-4
غورغي�ص احلادية ع�ضرة والتي تغلبت على الأمريكية �ضوفيا 

كينني ال�ضاعدة من الت�ضفيات 6-3 و2-6 و4-6.
وخرجت اأي�ضا الت�ضيكية كارولينا بلي�ضكوفا الثامنة بخ�ضارتها 
اأمام ال�ضينية كيانغ وانغ امل�ضاركة ببطاقة دعوة 1-6 و3-6 
و3-6. وكانت بلي�ضكوفا توجت بلقب دورة طوكيو الأحد على 

ح�ضاب اليابانية ناومي اأو�ضاكا بطلة فل�ضينغ ميدوز.
غافريلوفا  داري���ا  الأ�ضرتالية  النهائي  ثمن  يف  وان��غ  وتلتقي 
و6-7   2-6 �ضرتيت�ضوفا  ب���ارب���ورا  الت�ضيكية  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زة 
اوىل  امل�ضنفة  هاليب  �ضيمونا  الرومانية  وت�ضتهل   .)3-7(
م�������ض���واره���ا يف  غ����ارو�����ص  وب���ط���ل���ة رولن  ع���امل���ي���ا 
اأعفيت من خو�ص دورها  ال��دورة التي 
الثماين  امل�ضنفات  غ��رار  على  الأول 
ال�ضلوفاكية  مبواجهة  الأول��ي��ات، 

دومينيكا ت�ضيبولكوفا لحقا.

الحتادين الدويل والآ�سيوي للقوة البدنية يكرمان اأكادميية الحتاد الدويل لبناء الأج�سام 
والقوة البدنية بدبي على هام�س البطولة الآ�سيوية 

»ال�سارقة الريا�سي« يبحث ترتيبات تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم 
ناق�ص جمل�ص ال�ضارقة الريا�ضي مع ممثلي اأندية الإمارة و�ضركائهم 
ال�ضرتاتيجيني مقرتح تنظيم ملتقى لتطوير كرة القدم وذلك خلل 
هلل  عي�ضى  ���ض��ع��ادة  بح�ضور  املجل�ص  مقر  يف  عقد  ال���ذي  الج��ت��م��اع 
اإدارة الأن�ضطة  احلزامي الأمني العام للمجل�ص و�ضعيد العاجل مدير 
مكتب  م��دي��ر  العظيم  ع��ب��د  حم��م��د  وال��دك��ت��ور  واملجتمعية  الثقافية 

الدرا�ضات ال�ضرتاتيجية واملوؤ�ض�ضية يف املجل�ص.
العزيز  عبد  �ضعادة  منهم  الأن��دي��ة  ممثلي  م��ن  ع��دد  الج��ت��م��اع  ح�ضر 
النعيمي رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي خورفكان الريا�ضي الثقايف و�ضعادة 
ن���ادي دب���ا احل�ضن  ال��ع��ام يف  ال�����ض��ر  اأم���ني  جمعة ع��ب��د اهلل احل���م���ودي 
كلباء  احت��اد  لنادي  التنفيذي  املدير  النقبي  وخالد  الثقايف  الريا�ضي 
يف  التنفيذي  امل��دي��ر  ���ض��امل  خلف  ح��م��ود  وال��دك��ت��ور  الثقايف  الريا�ضي 
اإبراهيم املدير التنفيذي لنادي  نادي الذيد الثقايف الريا�ضي واأحمد 

لنادي  التنفيذي  امل��دي��ر  �ضالح  وم��اأم��ون  الريا�ضي  الثقايف  البطائح 
احلمرية الثقايف الريا�ضي والدكتور جمال �ضالح املدير الريا�ضي يف 
نادي ال�ضارقة الريا�ضي و�ضامل �ضلطان رئي�ص اللجنة الريا�ضية لنادي 
لنادي  الريا�ضية  الإدارة  مدير  عتيق  و�ضامل  الريا�ضي  الثقايف  امل��دام 
نادي احلمرية  �ضكرتري فني  وال�ضيد عبا�ص  الريا�ضي  الثقايف  مليحة 
الثقايف  امل���دام  ن��ادي  فني  م�ضرف  �ضبحي  وحممد  الريا�ضي  الثقايف 

الريا�ضي.
ونقل �ضعادة عي�ضى احلزامي للح�ضور حتيات و�ضكر ال�ضيخ �ضقر بن 
حممد القا�ضمي رئي�ص جمل�ص ال�ضارقة الريا�ضي ومن ثم مت مناق�ضة 
الفر�ص  وه����ي..  حم���اور  ث��لث��ة  خ���لل  م��ن  امللتقى  تنظيم  تفا�ضيل 
التح�ضينية لكرة القدم يف اأندية املحرتفني يف الإمارة ويف اأندية الهواة 
ويف قطاع املراحل ال�ضنية ومدار�ص الكرة .. ومت توزيع جل�ضات العر�ص 

بجانب  ومكانه  وتوقيته  امل��ق��رتح  امل��وع��د  ومناق�ضة  بامللتقى  اخلا�ضة 
حتديد موعد النتهاء من اإعداد عرو�ص وتقارير الأندية.

امللتقى  الأندية تناولت تفا�ضيل  املناق�ضة مع ممثلي  اإن  وقال �ضعادته 
اإدارات واأق�ضام املجل�ص  اجلاري الرتتيب لها بالتن�ضيق مع املعنيني يف 
املرجوة منه حر�ضا  ي�ضاهم يف جناح احل��دث وحتقيقه للأهداف  مبا 
بن  �ضلطان  ال��دك��ت��ور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  ترجمة  على 
حممد القا�ضمي ع�ضو املجل�ص الأعلى حاكم ال�ضارقة ورعاية ومتابعة 
�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن حممد بن �ضلطان القا�ضمي ويل عهد ونائب 
ال�ضيخ  التنفيذي ومتابعة م�ضتمرة من  ال�ضارقة رئي�ص املجل�ص  حاكم 
املجل�ص مبا ي�ضب يف م�ضرية تطور  القا�ضمي رئي�ص  �ضقر بن حممد 
وامل�ضتقبلية  احلالية  للتحديات  ومواجهتها  ال�ضارقة  اأن��دي��ة  وت��ق��دم 
واخلدمات  التحتية  والبنى  الأج���واء  وتهيئة  ل��لإجن��ازات  وحتقيقها 

الريا�ضية حتقيقا لروؤية احلكومة الر�ضيدة.
والأفكار  ال��روؤى  وتبادل  توا�ضل  نقطة  اإل  هو  ما  امللتقى  اأن  واأ���ض��اف 
هذه  حتمل  حيث  امل��رات��ب  اأف�ضل  اإىل  و���ض��ول  امل�ضتقبلية  والأه����داف 
امل�ضرتك هو مواكبة  الهدف  و�ضيكون  بالإمارة  الريا�ضة  راية  الأندية 
الطموحات الكبرية التي ت�ضبو لها الإمارة اأول ومن ثم الأندية الأمر 
املحافظة على مكت�ضباتها  اأكرب يف  ب�ضكل  �ضينعك�ص على رغبتها  الذي 

وترجمة هذا الهتمام الكبري بها وحتقيق النتائج الباهرة.
الذي عقد مع  املثمر  اللقاء  الأندية على  اأثنى ممثلو  اآخر  من جانب 
اأندية  به  حتظى  ال��ذي  الكبري  والتقدير  الدعم  على  تاأكيدا  املجل�ص 
واملبادرات  والأن�����ض��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  خمتلف  يف  وم�����ض��ارك��ت��ه��م  الإم�����ارة 
بالريا�ضة  ال�ضارقة  حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  ودع��م  اهتمام  ت��وؤك��د  التي 

والريا�ضيني.

بداية جيدة لفوزنياكي وكريبر يف دورة ووهان

ال��ق��دم معاقبة مدرب  اأع��ل��ن الحت���اد الإي��ط��ايل لكرة 
التواجد  من  مبنعه  �ضباليتي،  لوت�ضيانو  اإن��رت  ن��ادي 
مبالغته  ب�ضبب  واح����دة،  مل��ب��اراة  فريقه  مقاعد  على 
بالحتفال بالفوز على �ضمبدوريا يف املرحلة اخلام�ضة 

.
ال�ضاخب  احتفاله  بعد  �ضباليتي  امل��ب��اراة  حكم  وط��رد 
الكرواتي  �ضجله  وال��ذي  امل��ب��اراة،  الوحيد يف  بالهدف 
وكان   ،4+90 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ب��روزوف��ي��ت�����ص  م��ار���ض��ي��ل��و 
كافيا لتحقيق فريقه الفوز الثاين فقط له يف خم�ص 
امل��درب وهو ي�ضرخ فرحا، بالرك�ص يف  مراحل. وقام 
تقرير  اأف��اد  بينما  التلفزيوين،  البث  كامريات  اجت��اه 
مثريا  “موقفا  اأظهر  �ضباليتي  اأن  عن  امل��ب��اراة  حكم 

للجدل حيال احلكم الرابع«.
�ضتحول  التي  العقوبة  لهذه  با�ضتئناف  اإن��رت  وتقدم 

دكة  ���ض��ب��ال��ي��ت��ي يف  ت���واج���د  دون  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا،  ح����ال  يف 
الثلثاء  فيورنتينا  ي�ضت�ضيف  عندما  الفريق  ب��دلء 
املدرجات  يف  ح�ضورته  اأن  علما  ال�ضاد�ضة،  املرحلة  يف 

�ضيكون متاحا.
ومن املتوقع اأن يتم النظر يف ال�ضتئناف بحلول ظهر 

الثلثاء.
وقال �ضباليتي يف موؤمتر �ضحايف الإثنني “اأنا اآ�ضف ملا 
جرى لكنني ل اأريد اأن اأ�ضيف اأي اأمر اآخر”، معتربا 

اأن اإيقافه ي�ضكل “�ضابقة«.
اأ���ض��رخ +غول+  لكي  ال��ك��ام��ريا  نحو  “اجتهت  اأ���ض��اف 
)ه����دف(، وق���ال يل احل��ك��م ال��راب��ع اأن��ن��ي قمت بذلك 
بقوة مبالغ بها )...( كان الهدف مهما )بالن�ضبة اىل 
رد  اأن��ه  على  الأم��ر  وف�ّضروا  التحرير،  مثل  الفريق(، 

فعل عاطفية جدا«.

معاقب��ة �سب��الييت���ي مب����اراة 
ملبالغت����ه بالحتف����ال 
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ال�ضبعية  ���ض��ب��اق  ل��ل��م�����ض��ارك��ة يف  امل�����ض��ج��ل��ني  ع���دد  ب��ل��غ 
للمحامل ال�ضراعية “فئة 43 قدما” 65 حتى الآن 
ومن املنتظر اأن ي�ضل العدد قبل بدء ال�ضباق اإىل اأكر 

من 160 م�ضاركا.
ال�ضباقات  ق�ضم  رئ��ي�����ص  امل��ه��ريي  م��ان��ع  اأح��م��د  وق���ال 
البحرية الرتاثية يف نادي تراث الإمارات اأن الت�ضجيل 
�ضي�ضتمر خلل اأوقات الدوام الر�ضمية حتى يوم 26 

�ضبتمرب.
ينظم ال�ضباق بتوجيهات ورعاية �ضمو ال�ضيخ �ضلطان 

بن زايد اآل نهيان ممثل �ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة 
رئ��ي�����ص ال��ن��ادي يف ال��ت��ا���ض��ع وال��ع�����ض��ري��ن م��ن �ضبتمرب 
القرية  يف  البحرية  ال�ضباقات  ق�ضم  مبقر  اجل���اري 

الرتاثية على كا�ضر الأمواج.
من جانبه اأعرب النوخذة اإبراهيم املهريي مدرب فريق 
ال�ضباحة بالنادي عن �ضكره ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان بن 
زايد اآل نهيان لدعمه اللحمدود لل�ضباقات البحرية 
ال�ضباق  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ي�ضارك  اأن��ه  مو�ضحا  الرتاثية 
برتاثهم  تعريفهم  بهدف  النادي  ط��لب  من  بطاقم 

البحري وتر�ضيخ الروح التناف�ضية لديهم.
واأ�ضاد خمي�ص عبيد الرميثي اأحد امل�ضاركني يف ال�ضباق 
نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ب���دور 
اأن  ال��رتاث البحري بعد  اإحياء  اهلل ثراه” يف  “طيب 

كادت املحامل ال�ضراعية تختفي بفعل التطور.
واأكد اأن ال�ضباق منا�ضبة تراثية تناف�ضية ت�ضلط ال�ضوء 
ل�ضمو  �ضكره  عن  معربا  للدولة  الغني  امل���وروث  على 
لت�ضهيل  ال��ن��ادي  واإدارة  ال�ضباق  راع��ي  ال��ن��ادي  رئي�ص 

اإجراءات الت�ضجيل.

اإقبال كبري على امل�ساركة يف �سباق ال�سبعية للمحامل ال�سراعية “43” قدما

ك�ضف احتاد الإمارات للجوجيت�ضو ام�ص الثلثاء 
 -  2018 اجلديد  الريا�ضي  املو�ضم  اأجندة  عن 
اأقيم  �ضحفي  م��وؤمت��ر  خ���لل  وذل���ك   ،2019
بح�ضور  اأبوظبي،   – كارلتون  الريتز  فندق  يف 
عدد من  م�ضوؤويل الحتاد وال�ضيوف وال�ضركاء 

والريا�ضيني.
الها�ضمي،  املنعم  عبد  �ضعادة  توجه  جانبه  ومن 
النائب  والآ�ضيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  رئي�ص 
للجوجيت�ضو  ال����دويل  الحت����اد  ل��رئ��ي�����ص  الأول 
ال�ضمو  ���ض��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  وال��ت��ق��دي��ر  ب��ال�����ض��ك��ر 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����ض��ي��خ حم��م��د 
امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
راعي ريا�ضة اجلوجيت�ضو حملياً وعاملياً، حلر�ص 
�ضموه امل�ضتمر والدائم على دعم ورعاية الريا�ضة 

عموماً وريا�ضة اجلوجيت�ضو خ�ضو�ضاً.
اجلديد،  املو�ضم  انطلق  اإن  الها�ضمي:  واأ�ضاف 
حققناه  مبا  والفخر  الثقة  من  باملزيد  ي�ضعرنا 
ومبا  ال���دول���ة،  اأن��ح��اء  جميع  يف  اللعبة  ن�ضر  يف 
ح�����ض��دن��اه م���ن اإجن������ازات ق���اري���ة وع��امل��ي��ة، ومبا 
ت��ع��زز م��ن قيم  اأخ��لق��ي��ة  ق��دم��ن��اه م��ن مفاهيم 
ال�ضرب والتحمل والن�ضباط وال�ضجاعة، ولكننا 
كذلك ن�ضعر مب�ضوؤوليتنا املتزايدة جتاه الك�ضف 
عن املزيد من املواهب، وتاأهيل و�ضقل اآلف من 
ا�ضتثنائي  من��وذج  وتقدمي  والبطلت،  الأب��ط��ال 

ينظر اإليه اجلميع بكل تقدير واإعجاب.
ثمار م�ضروع اجلوجيت�ضو املدر�ضي

الظاهري  �ضامل  حممد  �ضعادة  قال  جانبه  ومن 
التعليم  دائ������رة  يف  ال��رئ��ي�����ص  م��ك��ت��ب  م�����ض��ت�����ض��ار 
واملعرفة  ال��ت��ع��ل��ي��م  دائ�����رة  »ن��ح��ن يف  وامل���ع���رف���ة: 
باأننا كنا وما  بالفخر والعتزاز  ن�ضعر  باأبوظبي 
زلنا جزءاً من هذا الإجناز الكبري، ول �ضيما اأن 
جاكرتا  يف  التتويج  من�ضات  �ضعدوا  من  معظم 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  م�ضروع  اإنتاج  من 
حممد بن زايد اآل نهيان للجوجيت�ضو املدر�ضي، 

الذي انطلق يف عام 2008«.
وق����ال ي��ع��ق��وب ال�����ض��ع��دي رئ��ي�����ص ���ض��ب��ك��ة قنوات 
اأب��وظ��ب��ي للإعلم  تفخر  ال��ري��ا���ض��ي��ة:  اأب��وظ��ب��ي 
ممثلة ب�ضبكة قنوات اأبوظبي الريا�ضية بتقدمي 
الدعم لتغطية مناف�ضات املو�ضم اجلديد 2018 
– 2019 ملناف�ضات التي ينظمها احتاد الإمارات 
و�ضراكتنا  التزامنا  اإط��ار  يف  وذل��ك  للجوجيت�ضو 

ال�ضرتاتيجية مع الحتاد.
املوا�ضم  خ�����لل  جن��ح��ن��ا  ال�������ض���ع���دي:  واأ������ض�����اف 
ال��ري��ا���ض��ي��ة امل��ا���ض��ي��ة يف ت��ع��زي��ز ح�����ض��ور هذه 
وا�ضعة  ق��اع��دة  م�ضتوى  على  النوعية  الريا�ضة 
من�ضاتنا  خم��ت��ل��ف  ع��رب  متابعينا  ج��م��ه��ور  م��ن 
وذلك  الريا�ضية،  لأبوظبي  التابعة  الإعلمية 
ال��رام��ي��ة ل��رت���ض��ي��خ ح�ضور  اإط�����ار م�����ض��اع��ي��ن��ا  يف 
ونقلها  اجلوجيت�ضو  لريا�ضة  كعا�ضمة  اأبوظبي 
اإىل العاملية ف�ضًل عن تو�ضيع قاعدة تابعي هذه 
ال�ضباب  حتفيز  يف  والإ�ضهام  املتميزة  الريا�ضية 

ملمار�ضتها.
كما قال ال�ضيد �ضعيد خليفة املهريي مدير اإدارة 
الريا�ضي:  اأبوظبي  جمل�ص  يف  الفنية  ال�ضوؤون 
بداية نتقدم باأ�ضمى اآيات ال�ضكر والعرفان تقديراً 
للدعم ال�ضخي الذي يوليه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 
التنمية  مل�ضرية  امل�ضلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

الريا�ضية وتقدم ريا�ضة اجلوجيت�ضو. 

الريا�ضي  اأبوظبي  جمل�ص  اأن  املهريي  اأك��د  كما 
الإمكانيات  كافة  وت�ضخري  تقدمي  على  حري�ص 
للمو�ضم  ال���ن���ج���اح  م�����ض��اع��ي  ل���دع���م  وال�����ق�����درات 
ل�ضيما  اجلوجيت�ضو،  لحتاد  اجلديد  الريا�ضي 
بعد اأن برهنت الريا�ضة مكانتها ودورها الكبري 
وجناح جنومها يف حتقيق الجن��ازات ورفع علم 
الم������ارات يف امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة وال��ق��اري��ة وكان 
 ، جاكرتا  يف  ال�ضيوية  الل��ع��اب  دورة  يف  اخ��ره��ا 
والتي �ضهدت حتقيق 9 ميداليات ملونة لأبطال 

الإمارات. 
واأ�ضاف املهريي: نبارك تد�ضني الحتاد لأجندة 
ون�ضيد  والدولية،  املحلية  وبطولته  م�ضابقاته 
المارات  احت��اد  قطعها  التي  الكبرية  باجلهود 
للجوجيت�ضو برئا�ضة �ضعادة عبد املنعم الها�ضمي 
يف حتقيق اهدافه وترجمة خططه على ال�ضعيد 
الر�ضيدة  القيادة  اأن دعم  العاملي، كما ن�ضري اىل 
بتنمية  الكبري  واهتمامها  لريا�ضة اجلوجيت�ضو 
حتى  الريا�ضية،  الل��ع��اب  ب��ني  ودوره���ا  مكانتها 
العاملية،  اجلوجيت�ضو  عا�ضمة  اأب��وظ��ب��ي  ب��ات��ت 
ونوؤكد لكم بف�ضل هذا الدعم ال�ضخي ا�ضتطاعت 
ت�ضبح  واأن  ا�ضتثنائية  جتربة  حتقق  اأن  اللعبة 
ونافذة  الخ��رى  الريا�ضات  بني  مميزاً  منوذجاً 

ملزيد من الجنازات الدولية لريا�ضة الإمارات.
ل�ضركة  املنتدب  الع�ضو  املطرو�ضي،  اأحمد  وق��ال 
ال�ضرتاتيجي  ال�����ض��رك  العقارية”،  “اإعمار 
لحتاد الإم��ارات للجوجيت�ضو:  ي�ضعدنا توطيد 
الإم�����ارات  امل�ضتمر م��ع احت����اد  ال��ت��ع��اون  اأوا����ض���ر 
�ضيكون  املو�ضم  ه��ذا  ب��اأن  �ضك  ول  للجوجيت�ضو، 
والفعاليات  الأح��������داث  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ح���اف���ًل 
املزدهر  الريا�ضي  امل�ضهد  ت��ري  التي  اجل��دي��دة 
التزامنا  مع  التعاون  ه��ذا  وين�ضجم  ال��دول��ة.  يف 
والجتماعية  الريا�ضية  املبادرات  بدعم  الرا�ضخ 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن�����ض��ات ب�����ارزة للتعرف 
امتداداً  ميثل  كما  الإم��ارات��ي،  ال�ضباب  باإمكانات 
الهيئات  خمتلف  م��ع  ل��ل��ت��ع��اون  ال��دائ��م  ل�ضعينا 
ملا  القطاعات  �ضتى  و�ضمن  الوطنية  واملوؤ�ض�ضات 

يف خري جميع فئات املجتمع.
مدير  �ضلمة  حجازي  �ضائد  ال�ضيد  ق��ال  بينما 
ع����ام م�����ض��اع��د م��ب��ي��ع��ات ج���اك���وار لن����د روف�����ر يف 
الإم����ارات  ب��رمي��ري م��وت��ورز: لعب احت���اد  �ضركة 
دعائم  ت��ر���ض��ي��خ  يف  رائ�����داً  دوراً  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و،  
طوال  الإم�����ارات  دول���ة  يف  اجلوجيت�ضو  ري��ا���ض��ة 
العقد املا�ضي، وذلك من خلل تنظيم فعالياتها 
يف خمتلف اأنحاء البلد. وبو�ضفنا وكيل املبيعات 
احل�ضري ل�ضيارات “جاكوار لند روڤر” يف دولة 
الإمارات، ي�ضرنا اأن نوا�ضل دعمنا للحتاد الذي 
اأبوظبي  م��ك��ان��ة  تر�ضيخ  يف  ك��ب��ري  ب�ضكل  ���ض��اه��م 

كمركز اإقليمي للتميز يف ريا�ضة اجلوجيت�ضو.
من  ج����زءاً  ن��ك��ون  اأن  ي�ضرنا  ح��ج��ازي:  واأ����ض���اف 
مو�ضم 2018 – 2019، بالتعاون مع العلمة 
للفعاليات  قدماً  ونتطلع  روڤر،  ’لند  التجارية 
الأ�ضهر  خ���لل  �ضتقام  ال��ت��ي  وامل��م��ي��زة  ال��ع��دي��دة 

املقبلة”.
الأحداث اجلديدة لهذا املو�ضم

التطورات،  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  امل��و���ض��م  ه���ذا  ي��ح��ف��ل 
رئي�ص  ن��ائ��ب  ك��اأ���ص  بطولة  تد�ضني  راأ���ض��ه��ا  على 
مدار  على  �ضتقام  وال��ت��ي  للجوجيت�ضو  ال��دول��ة 
الأندية  للعبي  ال���دوري  بنظام  ج��ولت  ث��لث 
دبي  يف  الثالثة  اجلولة  تقام  اأن  على  املواطنني، 

ليتم فيها تتويج الفائزين والإعلن عن اأ�ضحاب 
من  البطولة  هذه  اأهمية  وتاأتي  الأوىل،  املراكز 
كونها حتمل ا�ضم نائب رئي�ص الدولة، وهو عامل 
على  وال��لع��ب��ني  الأن���دي���ة  حتفيز  يف  �ضي�ضاهم 
لنيل  تطوير مهاراتهم وال�ضتثمار يف مواهبهم 
�ضاحب  بطولة  ت��ق��ام  كما  امل�����ض��رف.  اللقب  ه��ذا 
ال�����ض��م��و رئ��ي�����ص ال���دول���ة ه���ذا امل��و���ض��م ع��ل��ى مدار 
ثلث جولت، حيث �ضتقت�ضر امل�ضاركة يف هاتني 
الذكور من منت�ضبي  املواطنني  البطولتني على 
الأندية املحلية، فيما �ضتحظى املواطنات بفر�ضة 
جلوجيت�ضو  الإم������ارات  اأم  ب��ط��ول��ة  يف  امل�����ض��ارك��ة 

ال�ضيدات واملخ�ض�ضة لهن.
واجلدير بالذكر اأن بطولة اأم الإمارات لل�ضيدات 
ال�ضيخة  �ضمو  م��ن  ك��رمي��ة  رع��اي��ة  حت��ت  �ضتقام 
الن�ضائي  الحت����اد  رئي�ضة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
الأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  الأعلى  الرئي�ص  العام 
)اأم  والطفولة  للأمومة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ضة 
اأكادميية  وبالتن�ضيق مع  الإم��ارات( حفظها اهلل 

فاطمة بنت مبارك للريا�ضة الن�ضائية.
الأندية  ب��ني  اأك���رب  ت��ع��اون  امل��و���ض��م  ه���ذا  وي�ضهد 
املحلية يف الدولة واحتاد الإمارات للجوجيت�ضو، 
اللعبني  واإع����داد  ال��ب��ط��ولت  تنظيم  جهة  م��ن 
الأمر  وال��دول��ي��ة،  املحلية  املحافل  يف  للم�ضاركة 
امل��زي��د من  تنظيم  على  اإي��ج��اب��اً  �ضينعك�ص  ال��ذي 
هذه  �ضت�ضت�ضيفها  التي  والبطولت  الفعاليات 
الأندية خلل املو�ضم القادم، ما ينذر بانطلقة 
ت��ن��ب��وؤات بنمو م��ت��زاي��د يف معدلت  ق��وي��ة و���ض��ط 
امل�ضاركة بالبطولت، ودعم معزز لرفد الأبطال 
واملحرتفني  والنا�ضئني  والأ���ض��ب��ال  ال�ضغار  م��ن 
م��ك��ان��ة جوجيت�ضو  ل��ت��ع��زي��ز  ال���لزم���ة  ب��امل��ه��ارات 

الإمارات على امل�ضتوى العاملي.
ا�ضت�ضافات  تنوع  اأي�����ض��اً،  املو�ضم  ه��ذا  مييز  وم��ا 
للتعاون  الدولة للبطولت،  وه��ذا يعود  اإم��ارات 
ال��دول��ة واحتاد  الأن��دي��ة املحلية يف  ب��ني  الأك���رب 
تنظيم  ج���ه���ة  م����ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ض��و،  الإم�����������ارات 
البطولت واإعداد اللعبني للم�ضاركة يف املحافل 
اإيجاباً  �ضينعك�ص  الذي  الأمر  والدولية،  املحلية 
والبطولت  الفعاليات  م��ن  امل��زي��د  تنظيم  على 
املو�ضم  خ��لل  الأن��دي��ة  ه��ذه  �ضت�ضت�ضيفها  التي 
تنبوؤات  و�ضط  قوية  بانطلقة  ينذر  ما  ال��ق��ادم، 
بالبطولت،  امل�ضاركة  معدلت  يف  متزايد  بنمو 
ودعم معزز لرفد الأبطال من ال�ضغار والأ�ضبال 
والنا�ضئني واملحرتفني باملهارات اللزمة لتعزيز 
مكانة جوجيت�ضو الإمارات على امل�ضتوى العاملي.

2019  - البطولت املحلية ملو�ضم 2018 
هذا وتبداأ اأن�ضطة املو�ضم اجلديد باجلولة الأوىل 
ال�ضيدات،  جلوجيت�ضو  الإم���ارات  اأم  بطولة  من 
العا�ضمة  م��ن  امل��ق��ب��ل��ة  اجل��م��ع��ة  �ضتنطلق  ال��ت��ي 
تت�ضمن  فيما  ج���ولت،  ث��لث  وت�ضهد  اأب��وظ��ب��ي 
�ضاحب  ك��اأ���ص  مناف�ضات  �ضبتمرب  �ضهر  اأن�ضطة 
بجولتها  للجوجيت�ضو   ال��دول��ة  رئي�ص  ال�ضمو 

�ضبتمرب. من  الأوىل يوم 29 
للنا�ضئني  ال����دول����ي����ة  ال���ع���ني  ب���ط���ول���ة  وت�����اأت�����ي 
فعاليات  راأ�ص  على  �ضنة(  والنا�ضئات )حتت 18 
مدار  على  العام  هذا  �ضتقام  حيث  اأكتوبر،  �ضهر 
يومني يف  12 و 13 اأكتوبر، تليها بطولة العني 
ال�ضهر  من   27 و   26 يف  للمحرتفني  الدولية 

نف�ضه.
اطلق  ي�ضهد  اأن  املقرر  فمن  نوفمرب  �ضهر  اأم��ا 

الأوىل  ن�ضختها  يف  ال��دول��ة  رئي�ص  نائب  بطولة 
اجلولة  ت��ق��ام  حيث  وا�ضتثنائية،  مم��ي��زة  وبحلة 
بطولة  ت���ق���ام  ب��ي��ن��م��ا  ن��وف��م��رب،   10 يف  الأوىل 
ال�����ض��ه��ي��د وال����ت����ي حت���م���ل ق��ي��م��ة خ���ا����ض���ة لدى 
اأنها  كما  املنظمة،  امل�ضاركني واجلهات  اللعبني 
بال�ضهداء من  اأج��واء من الحتفاء  تنظم �ضمن 
لدولة  الوطني  باليوم  والحتفال  الوطن  اأبناء 
الإمارات، و�ضتبداأ من 22 حتى 24 من ال�ضهر 
اأيام  ل��ث��لث  ال��ب��ط��ول��ة  ح��ي��ث مت مت��دي��د  نف�ضه، 
ب����دًل م��ن ي��وم��ني وذل����ك مل��ا ���ض��ه��دت��ه م��ن اإقبال 
واأولياء  وامل�ضجعني  اللعبني  من  م�ضبوق  غري 
الأم��ور، الأم��ر ال��ذي يعك�ص حر�ضاً �ضديداً على 
حتمله  ملا  البطولة  ه��ذه  يف  واحل�ضور  امل�ضاركة 
م���ن ق��ي��م وط��ن��ي��ة ت��ت�����ض��م��ن ال������ولء والع����ت����زاز 

والفخر ب�ضهدائنا.
ويف �ضهر دي�ضمرب �ضوف تقام اجلولة الثانية من 
 7 يف  ال�ضيدات  جلوجيت�ضو  الإم���ارات  اأم  بطولة 
دي�ضمرب، كما �ضتقام اجلولة الثانية من بطولة 
 15 ك��اأ���ص ���ض��اح��ب ال�ضمو رئ��ي�����ص ال��دول��ة ي���وم 
الدولية  دب��ي  بطولة  جانب  اإىل  ه��ذا  دي�ضمرب، 

ملحرتيف اجلوجيت�ضو يومي 28 و 29.
الدولية  الفجرية  بطولة  يناير  �ضهر  و�ضي�ضهد 
بتاريخ 18و 19، بالإ�ضافة اإىل اجلولة الثانية 
من بطولة نائب رئي�ص الدولة يف 26 يناير. ويف 
للنا�ضئني  التحدي  بطولة  �ضتقام  فرباير  �ضهر 
)حتت 18 �ضنة( على مدار ثلث اأيام يف 7 و 8 
و 9 فرباير، كما �ضتقام بطولة راأ�ص اخليمة يف 

نف�ضه. ال�ضهر  من   23 و   22
من  ك��ل  نهائيات  �ضهر  ه��و  م��ار���ص  �ضهر  ويعترب 
وكاأ�ص  ال��دول��ة  رئي�ص  ك��اأ���ص  الثلثة  البطولت 
نائب رئي�ص الدولة وبطولة اأم الإم��ارات والذي 
مرا�ضم  �ضمن  الفائزة  الأن��دي��ة  تتويج  �ضي�ضهد 
احتفالية تليق بالأ�ضماء التي حتمل األقاب هذه 
البطولت، حيث �ضتقام اجلولة الثالثة والأخرية 
من بطولة كاأ�ص نائب رئي�ص الدولة يف 2 مار�ص، 
و���ض��ت��ق��ام اأي�����ض��اً اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة والأخ�����رية من 
بطولتي اأم الإمارات جلوجيت�ضو ال�ضيدات وكاأ�ص 
من   30 و  �ضاحب ال�ضمو رئي�ص الدولة يف 29 

ال�ضهر نف�ضه.
حمطات عاملية وا�ضتعدادات مكثفة

بامل�ضاركة  امل��ق��ب��ل  ال��ري��ا���ض��ي  امل��و���ض��م  وي���زدح���م 
وامل�ضابقات  الأن�ضطة  من  ملجموعة  والتح�ضري 
ي�����ض��ارك فيها  اأن  امل���ق���رر  ال��ت��ي م���ن  اخل���ارج���ي���ة 
منتخب الإم��ارات للجوجيت�ضو، حيث مت اعتماد 
العاملية  البطولت  يف  الوطني  املنتخب  م�ضاركة 
امل��ق��ب��ل��ة وان��ط��ل��ق��ت ال��ت��ج��ه��ي��زات خل���و����ص هذه 
املناف�ضات الهامة، ويف مقدمتها بطولة العامل يف 
ال�ضويد والتي �ضتكون من 21 حتى 25 نوفمرب 
القادم، ودورة الألعاب الآ�ضيوية القادمة واملقرر 

انعقادها يف ال�ضني عام 2022.
 « العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو  اأبوظبي  »بطولة 

تعود يف 2019
بالبدء  للجوجيت�ضو  الإم���ارات  احت��اد  با�ضر  كما 
العاملية  اأبوظبي  بطولة  لعودة  التح�ضريات  يف 
ملحرتيف اجلوجيت�ضو يف ن�ضختها احلادية ع�ضرة، 
والتي من املقرر اأن تنعقد يف العا�ضمة اأبوظبي 
يف �ضهر اأبريل 2019، على اأن ت�ضتمر على مدار 
ت�ضعة اأيام يختتمها حفل جائزة اأبوظبي العاملية 
البطولة  امل��و���ض��م  ه��ذا  و�ضي�ضهد  للجوجيت�ضو، 

املتتالية  النجاحات  �ضوء  على  ا�ضتثنائية  بحلة 
يليق  وب�����ض��ك��ل  ال�����ض��اب��ق��ة،  ال��ن�����ض��خ  ال��ت��ي حققتها 
الآخر  تلو  عاماً  ترت�ضخ  التي  البطولة  مبكانة 

على اأجندة اجلوجيت�ضو العاملية.
برنامج فح�ص املن�ضطات

الحتاد  اإدارة  اعتمد جمل�ص  اآخ��ر،  �ضعيد  وعلى 
يف اجتماعه الأخ��ري بدء تطبيق برنامج فح�ص 
امل��ن�����ض��ط��ات يف ج��م��ي��ع ال���ب���ط���ولت امل��ح��ل��ي��ة على 
 ،2019  -  2018 ال��ري��ا���ض��ي  امل��و���ض��م  اأج���ن���دة 
امل�ضاركني  واللعبات  للعبني  فح�ص  واإج���راء 
العمرية،  امل����راح����ل  ج��م��ي��ع  م����ن  ب���ال���ب���ط���ولت 
ب��رن��ام��ج ت��وع��ي��ة مكثف،  ب��الإ���ض��اف��ة اإىل اع��ت��م��اد 
وذلك حر�ضاً من الحتاد على القيام مب�ضوؤوليته 
و�ضمان  وج���ه،  اأك��م��ل  على  والأخ��لق��ي��ة  املهنية 
ريا�ضية  بيئة  وتوفري  الكاملة  ال�ضفافية  تقدمي 
اأبطال  بتن�ضئة  ت�ضمح  ومتكافئة  وعادلة  �ضحية 

م�ضتقبليني.
اأبرز حمطات املو�ضم ال�ضابق 2017 - 2018

�ضهد املو�ضم املا�ضي 2017 – 2018 جناحات 
تاريخ  را�ضخة يف  واإجن��ازات تركت ب�ضمة  كبرية 
حيث  وال���دويل،  املحلي  ال�ضعيدين  على  اللعبة 
املا�ضي  للمو�ضم  ال��ب��ط��ولت  ع��دد  اإج��م��ايل  ك��ان 
بطولت  اإمارات   5 ا�ضت�ضافت  كما  بطولة،   16
دبي،  وه��ي  ال�ضابق   املو�ضم  خ��لل  اجلوجيت�ضو 
ع��ج��م��ان، راأ�����ص اخل��ي��م��ة وال��ف��ج��رية، اإىل جانب  
اإم�������ارة اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ي ���ض��م��ت م��دي��ن��ت��ي العني 

والظفرة.
 2018 –  2017 ك��م��ا ���ض��ارك خ���لل م��و���ض��م 
20،000 لعب ولعبة من خمتلف  اأك��ر من 
اجلن�ضيات حول العامل وجميع الفئات العمرية، 
والر�ضمي  اإىل جانب احل�ضور اجلماهريي  هذا 
والإعلمي يف جميع بطولت املو�ضم، حيث و�ضل 
عدد احل�ضور واجلماهري اإىل 50،000 �ضخ�ص 

يف خمتلف البطولت خلل املو�ضم املا�ضي.
ومن اأبرز املحطات املحلية كانت اجلولت الثلثة 
للنا�ضئني،  العني  وبطولة  الإم��ارات،  اأم  لبطولة 
وبطولة  للمحرتفني،  العني  لبطولة  بالإ�ضافة 
بجولتها  ال��دول��ة  رئي�ص  ال�ضمو  �ضاحب  ك��اأ���ص 
التي  ال�ضهيد  ب��ط��ول��ة  ه��ن��ا  نغفل  ول  اخل��م�����ض��ة، 
املجتمعي،  ال�ضعيد  على  ب��اه��راً  جن��اح��اً  حققت 
الدولة،  اإم��ارات  املتنوعة يف خمتلف  والبطولت 
اخليمة،  وراأ���ص  والفجرية  وعجمان  دب��ي  ومنها 
والنا�ضئني،  لل�ضباب  ال��ع��امل  بطولة  جانب  اإىل 

وبطولة اأبوظبي العاملية ملحرتيف اجلوجيت�ضو.
اأما على ال�ضعيد الدويل فكانت الدورة الآ�ضيوية 
اخلام�ضة لل�ضالت املغلقة والريا�ضات الدفاعية 
والتي  العاملية،  املحطات  اأب��رز  من  اآب��اد  ع�ضق  يف 
للجوجيت�ضو  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ف��ي��ه��ا  ح�����ض��د 
اإىل جانب النجاحات  هذا  ملونة،  ميدالية   15
العامل  بطولة  يف  اأ�ضبالنا  حققها  التي  الكبرية 
حيث  مونتينيجرو،  يف   15 ال���  حت��ت  ل��لأ���ض��ب��ال 
بطلنا  رف��ع  كما  م��ل��ون��ة،  ميدالية   18 ح�����ض��دوا 
بطولة  يف  عالياً  الإم����ارات  ا���ض��م  الكتبي  في�ضل 
امليدالية  ح�����ض��د  ح��ي��ث  ك��ول��وم��ب��ي��ا  يف  ال���ع���امل 
الوطني يف  جاء فوز منتخبنا  واأخ��رياً  الذهبية، 
اختتم  ملونة،  ميداليات   9 ب���  ج��اك��رت��ا«  »اأ���ض��ي��اد 
حافًل   الإم��ارات للجوجيت�ضو مو�ضماً  بها احتاد 
يف  الإم����ارات  ا���ض��م  رف��ع  ب��ه  ا�ضتطاع  بالنجاحات 

خمتلف املحافل الريا�ضية الدولية.

2018  - جوائز مو�ضم 2017 
واجلدير بالذكر اأن احتاد الإمارات للجوجيت�ضو 
بن  حممد  ج��ائ��زة  املا�ضي  املو�ضم  خ��لل  ح�ضد 
را���ض��د اآل م��ك��ت��وم ل���لإب���داع ال��ري��ا���ض��ي ع��ن فئة 
حممد  عمر  م��ن  ك��ل  ف��از  كما  املحلية،  املوؤ�ض�ضة 
م�ضتوى  ع��ل��ى  الأول  امل�����ض��ن��ف  الف�ضلي  ع��ل��وان 
النا�ضئني،  فئة  اجلوجيت�ضو  ريا�ضة  يف  ال��ع��امل 
الأوىل  امل�ضنفة  اليافعي  �ضعيد عبداهلل  وودمي��ة 
على م�ضتوى العامل يف ريا�ضة اجلوجيت�ضو فئة 
مكتوم  اآل  را���ض��د  ب��ن  »حممد  بجائزة  النا�ضئات 
فئة  عن  التا�ضعة  ال��دورة  يف  الريا�ضي«  للإبداع 

الريا�ضي النا�ضئ املحلي.
الرعاة وال�ضركاء ال�ضرتاتيجيني

مو�ضمه  للجوجيت�ضو  الإم������ارات  احت����اد  ي��ط��ل��ق 
اجلديد 2018 – 2019، برعاية العديد من 
الإعلم  و�ضائل  ودعم  ال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء 
املوا�ضم  جن����اح  يف  ك��ب��ري  دور  ل��ه��م  ك����ان  ال���ذي���ن 
اإمتام  يف  الأعظم  ال��دور  لهم  و�ضيكون  ال�ضابقة، 
املو�ضم اجلديد وحتقيقه النت�ضارات والجنازات 

كما املوا�ضم التي �ضبقته.
للجوجيت�ضو  الإم������ارات  احت����اد  ���ض��راك��ة  ومت��ث��ل 
ال��رع��اة وال��داع��م��ني ام��ت��داداً للتزام  م��ع جميع 
ال���ط���رف���ني ب��ن�����ض��ر ري���ا����ض���ة اجل��وج��ي��ت�����ض��و على 
املواهب  اأمل��ع  على  ال�ضوء  وت�ضليط  نطاق  اأو���ض��ع 
ال�ضركاء  م��ن  الكثري  ي�ضاهم  حيث  الإم��ارات��ي��ة، 
يف ن�ضر ريا�ضة اجلوجيت�ضو واعتمادها كاأ�ضلوب 
الدولة  لأب��ن��اء  ري��ا���ض��ي��ة  بيئة  يتيح  مم��ا  ح��ي��اة، 
الإجن����ازات  حتقيق  يف  ال���ض��ت��م��رار  ل��ه��م  ت�ضمن 
الأطراف  �ضعياً من جميع  امل�ضتويات،  على كافة 
للم�ضاهمة يف بناء جيل قوي قادر على احلفاظ 

على مكت�ضبات املا�ضي وبناء امل�ضتقبل.
الثقة  حجم  على  ال�ضراكات  ه��ذه  وتنعك�ص  كما 
بها الحت��اد وبراجمه من  التي يحظى  الكبرية 
قبل كل املوؤ�ض�ضات الوطنية يف الدولة، ول �ضيما 
اجلوجيت�ضو  عا�ضمة  اأبوظبي  اأ�ضبحت  اأن  بعد 

العاملية.
ال�����ض��رك��اء ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ني ملو�ضم  اأه�����م  وم����ن 
اجلوجيت�ضو اجلديد 2018 – 2019 ، �ضركة 
الإعلمي  ال�����ض��ري��ك  وه���ي  ل���لإع���لم  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ضريك  وه����ي  ال��ري��ا���ض��ي��ة  وب���امل���ز  ال���ر����ض���م���ي، 
ال���ض��رتات��ي��ج��ي، و���ض��رك��ة اإع��م��ار ال��ع��ق��اري��ة وهي 
اأ���ض��ال��ي��ب احل��ي��اة ال��ع�����ض��ري��ة، اإىل جانب  م��ط��ور 
ال�ضيارات  �ضريكا  روڤر  ولن��د  م��وت��ورز  برميري 
وهي  الريا�ضية  اأب��وظ��ب��ي  وق��ن��وات  احل�ضريني، 
اأبوظبي  وم�ضرف  الر�ضمية  الريا�ضية  القناة 
و�ضركة  امل���ا����ض���ي،  ال�������ض���ري���ك  وه�����و  الإ�����ض����لم����ي 
الطاقة،  �ضريك  وه��ي  الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
الداخلية،  ب���وزارة  املتمثل  احلكومي  وال�ضريك 
»�ضحة«  ال�ضحية  للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  و���ض��رك��ة 
جانب  اإىل  ال�����ض��ح��ي��ة،  ال���رع���اي���ة  ���ض��رك��ة  وه����ي 
ال�ضركاء الذهبيني واملتمثلني بدولفني للطاقة، 
لل�ضيارات،  وامل�ضعود  للتمويل،  الإ�ضلمية  واآفاق 
وكافالو، و�ضركة اأبوظبي ال�ضتثمارية للأنظمة 
ودائرة  ل��لأمل��ن��ي��وم  العاملية  والإم�����ارات  ال��ذات��ي��ة، 
ال�ضركاء  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  وال�����ض��ي��اح��ة،  ال��ث��ق��اف��ة 
الداعمني واملتمثلني مبجل�ص اأبوظبي الريا�ضي 
ودائرة التعليم واملعرفة، وال�ضريك الف�ضي وهو 
جمموعة ال�ضقر املتحدة وجريدة الحتاد وهي 

اجلريدة العربية الر�ضمية.

احتاد الإمارات للجوجيت�سو يك�سف تفا�سيل اأجندة املو�سم اجلديد 2019-2018

الرميثي ي�سدر قرارًا بت�سكيل اللجنة 
الإعالمية لكاأ�س اآ�سيا »الإمارات 2019 «

الإمارات  اآ�ضيا  كاأ�ص  لبطولة  املنظمة  املحلية  العليا  اللجنة  رئي�ص  نائب  الرميثي  خلفان  حممد  اللواء  معايل  اأ�ضدر 
البادع. علي  حممد  برئا�ضة  القارية  للبطولة  الإعلمية  اللجنة  بت�ضكيل  قرارا  التنفيذية  اللجنة  رئي�ص   2019

ال�ضعدي وحممد  با�ضيل و�ضامي عبد الم��ام  اأميت  ون��ور  اأحمد وه��اب اجلبوري  اللجنة يف ع�ضويتها كل من  وت�ضم 
الزعابي  اإبراهيم  �ضعيد  وعلي  العولقي  �ضالح  علي  وفي�ضل  جميد  ح�ضني  فاخر  وحميد  احلمادي  علي  عبدالرحمن 

وع�ضام هجو ح�ضن وايهاب زهدي اخلمي�ضي ونورة خمي�ص العلوي.
1 فرباير  اإىل  5 يناير  24 منتخبا خلل الفرتة من  اأن البطولة القارية �ضتقام بن�ضختها اجلديدة مب�ضاركة  يذكر 

الدولة. م�ضتوى  على  ا�ضتادات   8 يف   2019
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الفجر الريا�ضي
الفرن�ضي  ان  )�ضوي�ضرا(،  ل��وزان  “كا�ص” يف  الريا�ضية  التحكيم  اأف��ادت حمكمة 
جريوم فالك، الأمني العام ال�ضابق للحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا(، واملوقوف 
10 اعوام بتهمة الف�ضاد، اأفاد وعائلته من ا�ضتخدام رحلت جوية عرب طائرات 

خا�ضة، ف�ضل عن ا�ضتغلل من�ضبه لتمرير عقد جتاري مربح لأحد ابنائه.
وكان فالك املدان بق�ضية بيع تذاكر ملباريات عائدة ملونديال الربازيل 2014، 
عوقب بداية بالإيقاف 12 �ضنة من قبل جلنة الأخلق يف )فيفا(. ثم خف�ضت 
 27 “كا�ص” يف  به و�ضدقت عليه  ا�ضتئناف تقدم  اإث��ر  �ضنوات   10 العقوبة اىل 

متوز/يوليو املا�ضي.
بني كانون الثاين/يناير 2012 واأيلول/�ضبتمرب 2013، بلغت كلفة ا�ضتخدام 
م�ضوؤولني نافذين يف )فيفا( لرحلت جوية عرب طائرات خا�ضة 11،7 مليون 
دولر اأمريكي )9،9 مليني يورو(، وحمل اجلزء الأكرب منه اىل فالك، بح�ضب 
الفرن�ضي،  اىل  موجهة  )فيفا(  عن  داخلية  اإداري��ة  مذكرة  نقلت  التي  “كا�ص” 

تت�ضمن الطلب اليه اإيجاد حلول “بديلة واأقل كلفة«.
وخلل وليته اأمينا عاما للحتاد الدويل، مت ت�ضجيل قيام فالك “باأربع رحلت 
مل تكن جزءا من �ضيا�ضة ال�ضفر اخلا�ضة بالفيفا، لأن ا�ضتخدام الطائرت اخلا�ضة 

مل ي�ضتوف متطلبات ال�ضلمة اأو خف�ص التكاليف ولأن )فالك( كان م�ضحوبا 
باأفراد من اأ�ضرته على ح�ضاب الفيفا«.

للرئي�ص  اليمنى  ال��ذراع  ال��ذي كان يعترب  قام فالك   ،2012 �ضبتمرب  اأيلول  يف 
نيودلهي  مدينة  يف  وج���وده  اث��ن��اء  “�ضيب” ب��لت��ر،  ج���وزف  وامل��وق��وف  ال�ضابق 

الهندية، بزيارة اىل تاج حمل، م�ضحوبا بزوجته واأحد ابنائه.
بطر�ضربغ  ���ض��ان  مدينة  اىل  خا�ضة  ب��ط��ائ��رة  انتقل   ،2015 يوليو  مت��وز  ويف 
الرو�ضية للم�ضاركة يف اجتماع خا�ص باللجنة العليا املنظمة لنهائيات مونديال 
رو�ضيا وامل�ضاركة يف عملية �ضحب القرعة اخلا�ضة بالت�ضفيات. ورافقته يومذاك 
زوجته، وابنته، وولداه واملربية. وقبل التوجه اىل �ضان بطر�ضربغ، ا�ضتقل جنل 
فالك �ضيبا�ضتيان الطائرة من مدينة �ضاو باولو الربازيلية اىل مدينة زيوريخ 
ال�ضوي�ضرية “على درجة رجال الأعمال وعلى ح�ضاب )فيفا(”. وقدرت التكاليف 
 71،699 “بزهاء  متفرعاتها  مع  بطر�ضربغ  �ضان  اىل  الرحلة  بهذه  اخلا�ضة 

دولرا من قبل الفيفا، ومل يتم ح�ضمها من الراتب ال�ضهري لفالك من الحتاد 
بالطائرات اخلا�ضة يف  ي�ضتعني  كان  “كا�ص” انه  اأم��ام  فالك  واأو�ضح  ال��دويل«. 
جتارية  رح��لت  ع��رب  ال�ضفر  بعدم  بلتر  �ضيب  لتعليمات  “ا�ضتجابة  رح��لت��ه، 
م�ضوؤولني  على  ا�ضهر،  قبل  القب�ص  اإل��ق��اء  بعد  ذل��ك  وج��اء  للإيقاف”.  تفاديا 
املنظمة  واجهتها  ف�ضاد  ف�ضيحة  باأ�ضواأ  ت�ضبب  ما  زي��وري��خ،  يف  عامليني  كرويني 

الكروية الدولية يف تاريخها.
بعقد  الفوز  �ضيبا�ضتيان من  ابنه  لتمكني  فالك من�ضبه  ا�ضتغلل  اأفيد عن  كما 
قيمته 709 اآلف دولر موقع بني “الفيفا” وموؤ�ض�ضة “اإيون” يتعلق با�ضتخدام 
وقتذاك  فالك  مرر  وقد  ال��ربازي��ل.  مونديال  خلل  الفرتا�ضي  الواقع  خدمة 

ر�ضائل داخلية خا�ضة بالحتاد الدويل اىل جنله.
واعرتف فالك )57 عاما( ال�ضحايف ال�ضابق يف �ضبكة “كانال بلو�ص” التلفزيونية 
الفرن�ضية، ب�”حذف 1034 وثيقة اأو ملف من جهاز الكومبيوتر اخلا�ص به” 

اإىل  جهازه  ت�ضليم  ع�ضية  اأكتوبر،  الأول  ت�ضربن  و11  �ضبتمرب  اأيلول   24 بني 
“دون جدوى تثبيت برنامج  واإيقافه. كما حاول  خدماته  اإنهاء  بعد  “الفيفا” 

حذف للم�ضتندات التي حماها«.
كذلك فتحت اج��راءات جنائية بحق فالك من قبل الق�ضاء ال�ضوي�ضري، تطال 
اي�ضا القطري نا�ضر اخلليفي، الرئي�ص التنفيذي ملجموعة “بي ان” العلمية 
ورئي�ص نادي باري�ص �ضان جرمان الفرن�ضي، على خلفية عمليات منح حقوق بث 

مباريات كاأ�ص العامل.
وبح�ضب التحقيق ال�ضوي�ضري، قام فالك “بقبول م�ضاعدات غري م�ضتحقة من 
رجل اأعمال يف جمال احلقوق الريا�ضية على �ضلة مبنح احلقوق العلمية لعدد 

من الدول ملونديالت 2018، 2022، 2026، و2030«.
“ونا�ضر  فالك  بني  قانونية  غري  عمليات  اىل  ال�ضوي�ضري  التحقيق  اأ�ضار  كما 
يف  ال��ع��امل  لكاأ�ص  ال���دول  لبع�ص  العلمية  احل��ق��وق  مبنح  �ضلة  على  اخلليفي 

ن�ضختي 2026 و2030«.
ويتخذ فالك من مدينة بر�ضلونة الإ�ضبانية مقرا لإقامته حيث اأن�ضاأ �ضركة تعنى 

بتنظيم الأحداث الريا�ضية واملو�ضة.

»كا�س«: فالك يفرط با�ستخدام الطائرات اخلا�سة مع عائلته 

ليربون: الطريق طويل ملناف�سة غولدن �ستايت 
نبه جنم كرة ال�ضلة المريكي ليربون جيم�ص، اأن�ضار ناديه 
اجلديد لو�ص اأجنلي�ص ليكرز اإىل عدم توقع دخول فريقهم 
على  ووري���رز  �ضتايت  غ��ول��دن  ح��د لحتكار  وو���ض��ع  املناف�ضة 

اللقب يف ال�ضنوات الأخرية يف وقت ق�ضري.
وجاء كلم جيم�ص يف موؤمتر �ضحايف ي�ضبق انطلق املو�ضم 
ت�ضرين   16 يف  للمحرتفني  الأم��ريك��ي  ل��ل��دوري  اجل��دي��د 
ليكرز  اإىل  ان�ضم  عاما(   33( جيم�ص  وك��ان  اأكتوبر.  الأول 
يف  كافاليريز  كليفلند  من  قادما  املا�ضي  متوز/يوليو  يف 

اأربع  مل��دة  بعقد  دولر  مليون   154 بلغت  �ضخمة  �ضفقة 
�ضنوات.

اإىل  ب��ق��وة  ال�ضاعي  ليكرز  اىل  جيم�ص  وان�����ض��م 
من  �ضنوات  بعد  الغابرة  اأجم��اده  ا�ضتعادة 

بلوغ  يف  ف�ضله  بدليل  م�ضتواه  ت��راج��ع 
اخلم�ضة  امل���وا����ض���م  يف  اأوف  ال���ب���لي 

الأخرية.
ال������ذي  ج���ي���م�������ص  ان�����ت�����ق�����ال  وادى 
المريكي  ال�����دوري  ن��ه��ائ��ي  خ��ا���ص 
الثمانية  امل��وا���ض��م  يف  للمحرتفني 
الأخ��رية، اإىل تعزيز حظوظ ليكرز 
يف املناف�ضة على اللقب جمددا، بيد 
ال��ت��خ��ف��ي��ف من  ال���لع���ب ح����اول  اأن 

يحتاج  فريقه  ب���اأن  ال��ت��وق��ع��ات حم���ذرا 
اإىل وقت كبري ملزاحمة غولدن �ضتايت على 

“ل يزال الطريق  اللقب وقال يف هذا ال�ضدد 
م�����ض��ت��وى غولدن  اإىل  ل��ل��و���ض��ول  اأم��ام��ن��ا  ط��وي��ل 

التي  النقطة  م��ن  الن��ط��لق  ي�ضتطيعون  ���ض��ت��اي��ت. 
التدريبي.  باملع�ضكر  بدءا  املا�ضي  املو�ضم  اإليها  و�ضلوا 
الطريق  وبالتايل  ال�ضفر  نقطة  من  فنبداأ  نحن  اأم��ا 

طويل اأمامنا«.
وتابع “ل ن�ضتطيع اأن نقلق ملا يقوم به غولدن �ضتايت. 
الأبطال،  وه���م  �ضتايت  غ��ول��دن  ه��و  �ضتايت  غ��ول��دن 

الفريق �ضويا منذ �ضنوات«.
مب�ضتوانا  الرت��ق��اء  على  الرتكيز  “ن�ضتطيع  واأ���ض��اف 
املناف�ضة  يوؤهلنا  مل�ضتوى  ما  يوما  الو�ضول  اأم��ل  على 
���ض��ت��اي��ت يف ال�ضنوات  ك��م��ا ف��ع��ل غ���ول���دن  ال��ل��ق��ب  ع��ل��ى 

الأخرية«.

يحرز  اأن  ليكرز  على  يتعني  ب��اأن��ه  مقولة  جيم�ص  ورف�����ص 
اللقب لكي يكون فريقا ناجحا بقوله “ل اأعتقد ذلك. هناك 
بطل واحد لكن ذلك ل يعني باأن فريقك مل يحقق مو�ضما 
انت�ضارات  ه��ن��اك  ���ض��ت��ك��ون  ن��اج��ح��ا. 
وه������زائ������م واأ������ض�����ي�����اء م�����ن ه����ذا 
ال��ق��ب��ي��ل...ل��ك��ن ب��اإم��ك��ان��ن��ا اأن 
ا�ضتعدادنا  طريقة  نراقب 
وكيفية  ي���وم  ب��ع��د  ي��وم��ا 
تطوير م�ضتوانا. 
ن�����������ح�����������ن 
يق  فر

جديد ل نعرف بع�ضنا البع�ص جيدا«.
�ضويا،  وال�ضعوبات  املطبات  نعي�ص  اأن  علينا  “يتعني  وق��ال 
اأوقاتا جيدة واأخ��رى �ضيئة، هذا ما يح�ضل عندما  �ضنعي�ص 
يكون الفريق جديدا، لكن اإذا تابعنا العمل وقمنا بالت�ضحية 
من اأجل بع�ضنا البع�ص وبذلنا جهودا كبرية، فاإننا �ضن�ضل 
القمي�ص  ال��ه��دف«. واع��رب جيم�ص عن فخره لرت��داء  اإىل 
الأ�ضفر ال�ضهري للنادي الذي �ضبق لعمالقة اللعبة اأن دافعوا 
اجلبار،  عبد  كرمي  جون�ضون،  ماجيك  واأب��رزه��م  الوانه  عن 
“اأعتقد  ال�ضدد  هذا  يف  وق��ال  اأونيل  و�ضاكيل  براينت  كوبي 
تاريخا عريقا  املوؤ�ض�ضة متلك  ب��اأن ه��ذه  ي��درك  ب��اأن اجلميع 
يف الدوري املحلي ل�ضنوات عدة، عندما تتحدث عن الألقاب 
ال��ت��ي اح��رزه��ا ه���ذا ال���ن���ادي، ال��لع��ب��ون ال��ذي��ن داف��ع��وا عن 
األوانه، اإنها اإثارة بحد ذاتها. اأنا فخور لكي اأكون جزءا من 
اأمر مميز«. واأكد جيم�ص ان انتقاله اإىل لو�ص اجنلي�ص 
التلفزيوين  الن��ت��اج  عا�ضمة  تعترب  التي  املدينة 
وال�ضينمائي حيث ميلك النجم العديد من 
فقط  مبنيا  كان  ال�ضدد،  هذا  يف  امل�ضاريع 
وقال  �ضواها  �ضيء  ول  ال�ضلة  ك��رة  على 
عائلتي  على  يعتمد  ك��ان  “قراري 
لعب  اأن��ا  ليكرز.  اأجنلي�ص  ولو�ص 
كرة �ضلة، هذا ما اأق��وم به. اما يف 
التجارية،  ب��الأع��م��ال  يتعلق  م��ا 
ف���اإن ه��ذا الأم���ر مت الع��ت��ن��اء به 

قبل جميئي اإىل هنا«.
واأحرز جيم�ص حتى الآن لقب الدوري 
8 م��رات، لكنه  ثلث مرات وخا�ص النهائي 
اأم����ام  و2018   2017 يف  ن�����ض��خ��ت��ني  اآخ����ر  خ�����ض��ر 

غولدن �ضتايت ووريرز.
وخا�ص جيم�ص 1143 مباراة �ضمن الدور العادي 
حتت األوان كليفلند وميامي هيت، حيث بلغ معدل 
 7،4 نقطة،   27،2 الواحدة  املباراة  يف  ت�ضجيله 

متابعات و7،2 متريرات حا�ضمة.
الرتتيب  ال�����ض��اب��ع يف  امل���رك���ز  وي��ح��ت��ل ج��ي��م�����ص 
التاريخي مل�ضجلي الدوري )31308 نقاط(، 
وميلك ذهبيتني اوملبيتني يف 2008 و2012 

مع املنتخب الأمريكي.

لوكا مودريت�س.. طفل العامل املدلل 
يف اأقل من 30 يوماً.. توج الدويل الكرواتي ولعب 
ري���ال م��دري��د ب��ج��ائ��زت��ني ه��م��ا الأع��ل��ى ع��امل��ي��اً يف كرة 
اأف�ضل لعب  اليوم الأح��د لقب  القدم، حيث اقتن�ص 
يف 2018، بينما نال يف 30 اأغ�ضط�ص )اآب( املا�ضي، 
جائزة اأف�ضل لعب يف اأوروبا املو�ضم املا�ضي، بالإ�ضافة 
اإىل فوزه يف 15 يوليو )متوز( املا�ضي، بجائزة الكرة 

الذهبية لأف�ضل لعب يف املونديال الرو�ضي.
مي�ضي  ليونيل  الثنائي  فيه  هيمن  كامل  عقد  فبعد 
يف  لع��ب  اأف�����ض��ل  ج��ائ��زة  على  رون��ال��دو  وكري�ضتيانو 

احتكار  مودريت�ص  ك�ضر  العامل، 
الكبريين  ال��ن��ج��م��ني 

وانتزع  ل��ل��ج��ائ��زة، 
ع������ر�������ص اأف���������ض����ل 
العامل  يف  لع����ب 
الأوىل  ل����ل����م����رة 
م�����������ض�����ريت�����ه  يف 

الكروية.
وج�������������������اء ف��������وز 

يت�ص  ر د مو

“الأف�ضل” للحتاد  )32 عاماً( خلل حفل جوائز 
الدويل لكرة القدم “فيفا” يف العا�ضمة الربيطانية 

لندن.
وخلت القائمة النهائية للمر�ضحني للجائزة من ا�ضم 
القائمة  ه��ذه  يف  ت��واج��ده  منذ  الأوىل  للمرة  مي�ضي 
تواجد  2007، حيث  عام  الأوىل يف  للمرة  النهائية 
ن�ضخة   11 م����دار  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  يف  “الربغوث” 

متتالية.
با�ضتعدادات  متعلًل  اليوم  حفل  عن  رون��ال��دو  وغ��اب 
التوقعات  و���ض��ط  ال��ث��ان��ي��ة، وذل����ك  ل��ل��م��ب��اراة  ف��ري��ق��ه 
اجلائزة  ب��اأن  احلفل  �ضبقت  التي  الكبرية  والتكهنات 
ف��وزه مع ريال  �ضتكون من ن�ضيب مودريت�ص يف ظل 
مدريد بلقب دوري اأبطال اأوروبا، وتاأهله مع املنتخب 
العامل  النهائية لبطولة كاأ�ص  املباراة  اإىل  الكرواتي 

.2018
وا���ض��ت��ف��اد م��ودري��ت�����ص ك���ث���رياً م���ن اخل�����روج املبكر 
من  ب���لده  منتخب  م��ع  ���ض��لح  حممد  للم�ضري 
ثلث  بعد  الرو�ضي  املونديال  يف  املجموعات  دور 
هزائم متتالية، وكذلك من عدم بلوغ اأي لعب 
املونديال  بلقب  الفائز  الفرن�ضي  املنتخب  من 
اإىل القائمة النهائية للمر�ضحني جلائزة 

“الأف�ضل«.
وت���ف���وق و���ض��ي��ف ب��ط��ل ال���ع���امل مع 
عملية  خ���لل  ك��روات��ي��ا  منتخب 
الت�ضويت على النجمني لعب 
ليفربول الإجنليزي، امل�ضري 
حم�����م�����د ��������ض�������لح، ولع�������ب 
الإيطايل وريال  يوفنتو�ص 
�ضابقاً،  الإ�ضباين  مدريد 
كري�ضتيانو  الربتغايل 

رونالدو.
لي�ص  مودريت�ص  فوز 
متابعي  على  غريباً 
ك������رة ال�����ق�����دم، فل 
ي�����خ�����ت�����ل�����ف ع���ل���ى 
اثنان،  م��وه��ب��ت��ه 
ال�������ك�������ل ي����ع����رف 
لي�ص  اأه���م���ي���ت���ه 
ف��������ق��������ط ع����ل����ى 
ت�ضكيلة  م�ضتوى 
ف����ري����ق����ه ري����������ال م����دري����د 
اأبطال  بطولتي  يف  ومبارياته 
اأوروب�������ا وال�������دوري الإ����ض���ب���اين، ولكن 
لنجاعته يف قيادة منتخب بلده بالو�ضول 
اإىل نهائي كاأ�ص العامل املن�ضرم يف رو�ضيا 2018 

اأمام املنتخب الفرن�ضي.
اأ�ضبح لوكا مودريت�ص اأول لعب كرواتي عرب التاريخ 
واأوروبا،  العامل  يف  لعب  اأف�ضل  جائزة  على  يح�ضل 
واأول من يك�ضر احتكار لعبي بر�ضلونة، الأرجنتيني 
الربتغايل  احل������ايل،  ي��وف��ن��ت��و���ص  م��ي�����ض��ي،  ل��ي��ون��ي��ل 
كري�ضتيانو رونالدو، على اجلائزة منذ فرانك ريبريي 

مو�ضم 2013-2012.
ا�ضتثنائياً  مو�ضماً  ال��ك��روات��ي  الأل��ع��اب  �ضانع  واأن��ه��ى 
لقبه  اإىل  الإ���ض��ب��اين  فريقه  ق��ي��ادة  يف  خ��لل��ه  �ضاهم 
�ضارة  وحمل  الأم،  القارية  امل�ضابقة  يف  توالياً  الثالث 
النهائية  امل��ب��اراة  ببلوغه  و�ضاهم  املنتخب  يف  القيادة 
لكاأ�ص العامل للمرة الأوىل يف تاريخه، قبل اخل�ضارة 

اأمام فرن�ضا 2-4 يف مونديال رو�ضيا 2018.
زغرب،  دينامو  ن���ادي  م��ع  م�ضريته  مودريت�ص  وب���داأ 
يف  الإجنليزي  هوت�ضرب  توتنهام  اإىل  الن�ضمام  قبل 
النادي  اىل  اأع����وام  ب��اأرب��ع��ة  وب��ع��ده��ا   ،2008 �ضيف 
األقاب  �ضل�ضلة  معه  اأح��رز  ال��ذي  الإ�ضباين  “امللكي” 
اأب��رزه��ا دوري اأب��ط��ال اأوروب���ا اأرب���ع م��رات )2014، 
الإ�ضباين  وال���دوري  و2018(،   2017  ،2016
مرة )2016(، وكاأ�ص العامل للأندية ثلث مرات 

)2014، 2016 و2017(. 

اأعلن نادي ريال مدريد الإ�ضباين لكرة القدم ان لعب و�ضطه 
و�ضيخ�ضع  الدودية  الزائدة  يف  حادا  التهابا  يعاين  اإي�ضكو 
جلراحة ل�ضتئ�ضالها، ما �ضيوؤدي اىل غيابه عن املباراتني 
�ضد ا�ضبيلية اليوم الأربعاء واأتلتيكو مدريد ال�ضبت املقبل 

يف الدوري املحلي.
وك��ت��ب ال��ن��ادي امل��ل��ك��ي يف ب��ي��ان اأن���ه “بعد ال��ف��ح��و���ض��ات، مت 

�ضيخ�ضع  ال��دودي��ة.  ال��زائ��دة  التهاب ح��اد يف  ت�ضخي�ص حالة 
القليلة  ال�ضاعات  يف  )ل�ضتئ�ضالها(  جراحية  لعملية  اللعب 

املقبلة”، دون الإ�ضارة اإىل فرتة غياب اللعب.
“اآ�ص” اإىل  ل�����ض��ح��ي��ف��ة  الإل�����ك�����رتوين  امل���وق���ع  وت���ط���رق 

���ض��ه��ر، فيما  اإىل  ال��لع��ب ق��د مت��ت��د  اأن ف���رتة غ��ي��اب 
�ضيكون  اإي�ضكو  غياب  “ماركا” اأن  �ضحيفة  اعتربت 
تفا�ضيل  اإع��ط��اء  دون  م��ن  املقبلة”،  الأ�ضابيع  “يف 

اإ�ضافية.
امل��ل��ك��ي ج��ول��ن لوبيتيغي يف  ال���ن���ادي  وق���ال م���درب 
التمرين هذا  اإي�ضكو اىل  “ح�ضر  موؤمتر �ضحايف 

ال�ضباح وهو ي�ضعر باآلم يف بطنه«.
���ض��يء ع��ل��ى م��ا يرام  اأن مي��ر ك��ل  “اآمل  واأ����ض���اف 

اأ�ضتطع  مل   )...( ج��ي��دا.  تعافيا  ل��ه  واأمت��ن��ى 
التحدث معه، كان على و�ضك الدخول اإىل 

يتمكن  اأن  اآم��ل  ولكن  العمليات،  غرفة 
ا�ضتعادة  اأق����رب وق���ت مم��ك��ن م��ن  يف 

عافيته التي كانت ممتازة«.
وياأتي غياب اإي�ضكو، لي�ضاف اىل 

غياب الظهري دانيال كارفاخال 
ع�ضليا(،  تقل�ضا  )ي��ع��اين 

موجعة  ���ض��رب��ة  ل��ي�����ض��ك��ل 
يف  لوبيتيغي  امل����درب  اىل 

ا�ضبوع حافل للفريق: فبعد 
ا�ضبيلية  اىل  ال�����ض��ع��ب��ة  رح��ل��ت��ه 

مباراة  الفريق  يخو�ص  الربعاء،  م�ضاء 
مدريد  اأتلتيكو  ج��اره  اأم��ام  العا�ضمة  درب��ي 

�ض�ضكا  ع��ل��ى  �ضيفا  ي��ح��ل  ث��م  امل��ق��ب��ل،  ال�ضبت 
اجلولة  يف  املقبل  ال��ث��لث��اء  ال��رو���ض��ي  مو�ضكو 
يف  ال�ضابعة  املجموعة  مناف�ضات  م��ن  الثانية 
اأوروبا  اأبطال  دوري  مل�ضابقة  املجموعات  دور 

التي يحمل لقبها.

ريال مدريد يفتقد اإي�سكو ب�سبب 
التهاب الزائدة 

مان�س�سرت يونايتد يتوقع 
اإيرادات قيا�سية يف 2019 

اإي��رادات قيا�ضية يف مو�ضم  يتوقع مان�ض�ضرت يونايتد حتقيق 
2018-2019، رغم تراجعه مبكرا يف �ضباق املناف�ضة على 

لقب الدوري الجنليزي املمتاز لكرة القدم هذا املو�ضم.
الفائز  بوجبا  ب��ول  ت�ضكيلته  ت�ضم  ال���ذي  يونايتد،  وق���ال 
اإنه  �ضان�ضيز،  واليك�ضي�ص  خيا  دي  وديفيد  العامل  بكاأ�ص 
يتوقع اإيرادات بني 615 و630 مليون جنيه ا�ضرتليني 

يف ال�ضنة التي تنتهي يف يونيو حزيران 2019.
-2017 مو�ضم  يف  قيا�ضية  اإي���رادات  يونايتد  حقق  كما 

 775.4( ا�ضرتليني  مليون جنيه   590 بلغت   2018
ب�ضبب  الأخ����ري،  ال��رب��ع  يف  التباطوؤ  رغ��م  دولر(  مليون 

تراجع اإيرادات البث التلفزيوين والإيرادات التجارية.
بيان  يف  ل��ل��ن��ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  وودوارد  اإد  وق����ال 

“توقعاتنا بزيادة الإيرادات للعام املقبل تو�ضح الأداء املايل 
القوي للنادي على املدى البعيد وهو ما ي�ضمح لنا بالتناف�ص 

على �ضم اأبرز املواهب يف �ضوق النتقالت«.
حزيران  يونيو  يف  املنتهية  الثلثة  الأ�ضهر  اإي���رادات  وتراجعت 

147.6 مليون جنيه ا�ضرتليني مع ف�ضل  اإىل  باملئة   16 بواقع 
يونايتد يف جتاوز دور ال�ضتة ع�ضر يف دوري اأبطال اوروبا يف تناق�ص 

ال��دوري الأوروب���ي، وهي  اأح��رز فيها لقب  التي  ال�ضابقة  ال�ضنة  مع 
م�ضابقة امل�ضتوى الثاين للأندية يف القارة.

املمتاز  الجنليزي  ال��دوري  يف  الثاين  املركز  حاليا  يونايتد  ويحتل 
بفارق ثماين نقاط خلف ليفربول املت�ضدر و�ضت نقاط وراء غرميه 

يف املدينة مان�ض�ضرت �ضيتي حامل اللقب.
وفاز �ضيتي، اململوك للملياردير الإماراتي من�ضور بن زايد اآل نهيان، 
امل��ا���ض��ي ويتطلع  امل��و���ض��م  ي��ون��اي��ت��د  19 نقطة ع��ن  ب��ف��ارق  ب���ال���دوري 

لتقلي�ص الفجوة مع مناف�ضه خارج امللعب اأي�ضا.
ويف وقت �ضابق هذا ال�ضهر �ضجل �ضيتي اإيرادات بلغت 500.5 مليون 
يف  ا�ضرتليني  جنيه  مليون   10.4 قيمتها  واأرباحا  ا�ضرتليني  جنيه 

ال�ضنة املنتهية يف 30 يونيو حزيران.
ويتوقع يونايتد اأرباحا معدلة قبل الفوائد وال�ضرائب والهلك 

 175 ب��ني  ال��ق��ادم��ة  لل�ضنة  ال��دي��ن  واإط���ف���اء 
ا�ضرتليني  ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون  و190 

جنيه  مليون   177.1 مقابل 
ا����ض���رتل���ي���ن���ي ح���ق���ق���ه���ا يف 

.2018-2017



قاعدة يف املريخ ترحب ب�»الفقراء«
قال موؤ�ض�ص �ضركة الف�ضاء الأمريكية "�ضبي�ص اإك�ص"، اإلون مو�ضك، 
اإنه يعتزم اإقامة قاعدة على كوكب املريخ بحلول �ضنة 2028، م�ضريا 
"�ضبي�ص  �ضركة  وتعكف  فقط.  للأثرياء  متاحة  تكون  لن  اأنها  اإىل 
روكيت"،  فالكون  "بيغ  ت�ضمى  مركبة  تطوير  على  حاليا  اإك�ص" 
اإىل  �ضياحية  رحلة  يف  ياباين  ملياردير  تنقل  اأن  املرجح  من  التي 
هذه  لكن  الربيطانية.  "مريور"  القمر، ح�ضب ما ذكرت �ضحيفة 
املريخ،  �ضوب  رحلة  يف  اأي�ضا  ا�ضتخدامها  �ضيتم  الف�ضائية  املركبة 
ل�ضيما اأن مو�ضك �ضارك موؤخرا يف تويرت �ضورا ت�ضميمية تك�ضف 
القاعدة املرتقبة يف الكوكب الأحمر. واأو�ضح مو�ضك يف وقت �ضابق 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري اأن ال��ق��اع��دة ال��ت��ي ي��ن��وي اإق��ام��ت��ه��ا يف امل��ري��خ لن 
بغ�ص  للكثريين،  متاحة  �ضتكون  بل  فقط،  للأثرياء  وجهة  تكون 
اإقامة  �ضت�ضهد  الأوىل  املرحلة  اأن  واأك��د  امل��ادي.  النظر عن و�ضعهم 
والأمور   زراعية،  ومن�ضاآت  للطاقة  حمطة  مثل  اأ�ضا�ضية"،  "اأمور 
اأوائ��ل النا�ص يف املريخ  التي ل ميكن العي�ص بدونها، وبالتايل فاإن 
وقال  امل�ضروع.  ه��ذا  حتقق  اإذا  �ضظف،  يف  العي�ص  اإىل  �ضي�ضطرون 
مو�ضك اإنه حري�ص على امل�ضروع "حتى يحمي اجلن�ص الب�ضري من 
النقرا�ص" ب�ضبب التطور املت�ضارع للذكاء ال�ضطناعي، معتربا اأن 

هذا اخلطر يتجاوز التهديدات ال�ضاروخية.

فريق يبحث عن اأ�سنان م�سجعه
ن�ضر نادي كرينغتون �ضتانلي الإجنليزي لكرة القدم، اإعلنا طريفا 
على �ضفحته يف موقع تويرت يف م�ضعى للبحث عن م�ضجع �ضاع 

منه طقم اأ�ضنان خلل مباراة الفريق الأخرية مع وميبلدون.
انت�ضر يف مباراته الأخ��رية بهدفني لواحد،  ون�ضح الفريق الذي 
يقوم  النادي كي  اإدارة  اإىل  ياأتي  ب��اأن  الأ�ضنان  من �ضاع منه طقم 
ب��ا���ض��ت��لم��ه. وق����ال م��ع��ل��ق��ون ���ض��اخ��رون ع��ل��ى احل���ادث���ة اإن فرحة 
الفريق الأخرية و�ضلت اإىل حد خروج طاقم الأ�ضنان من فم اأحد 

املتحم�ضني، بح�ضب ما نقلت �ضحيفة "مريور" الربيطانية.
جتاه  عرفان  مبثابة  واعتربوه  النادي  �ضلوك  على  اآخ��رون  واأثنى 
على  القائمون  اأب��دى  القمامة  يف  الطاقم  اإلقاء  فعو�ص  امل�ضجع، 
اإىل  بعد  ال��ن��ادي  يتو�ضل  ومل  ال��غ��ري.  اأ���ض��ي��اء  على  حر�ضا  امللعب 
حمظوظا  �ضيكون  الأ�ضنان  �ضاحب  لكن  الطاقم،  �ضاحب  هوية 
اإذا اكت�ضف طاقمه املفقود على تويرت، بعدما نال تفاعل وا�ضعا يف 
من�ضة التوا�ضل الجتماعي.  وتقدم اأكرينغتون �ضتانلي اإىل املركز 
التا�ضع يف دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي، بعد ثلثة انت�ضارات 

وخم�ضة تعادلت وخ�ضارة واحدة من مبارياته الت�ضعة الأوىل.  

كوكايني ب�سناديق ل تخطر على البال
�ضبطت ال�ضلطات يف ولية تك�ضا�ص بالوليات املتحدة الأمريكية 
كمية �ضخمة من الكوكايني يف اأحد موانئ الولية، وفق ما اأعلن 
ق�ضم  ون�ضر  اأي���ام.  قبل  ال��ع��دل،  وزارة  يف  اجلنائية  اجل��رائ��م  ق�ضم 
اجلرائم اجلنائية يف 21 �ضبتمرب اجلاري، على ح�ضابه يف تويرت، 
���ض��ورا ل��ع��دد ك��ب��ري م��ن ���ض��ن��ادي��ق امل���وز ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى عبوات 
اجلنائية  اجلرائم  ق�ضم  وذكر  املخدرة.  الكوكايني  مبادة  حم�ضوة 
امل��وز يف م��وان��ئ فريبورت  45 �ضندوقا م��ن  اأن��ه مت �ضبط ح��وايل 
مر�ضلة اإليه ل�ضبب غري مفهوم. وقال اأحد املوظفني: "�ضعرت اأن 
اأحد ال�ضناديق خمتلف عن الأخرى، قطعت الأ�ضرطة التي تلفه، 
اأنه  ب��دا  ما  وحتتها  امل��وز،  من  حزمة  فوجدت  ال�ضندوق،  وفتحت 
املوانئ  �ضلطات  الفور  اأبلغوا على  اأنهم  واأ�ضاف  اأبي�ص".  م�ضحوق 
ال�ضحنة، وعندما و�ضل موظفو اجلمارك  اإج��راءات بحق  لتخاذ 

واختربوا املادة، وجدوا اأنها م�ضحوق كوكايني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

طبيب الت�سريح يك�سف خطاأ ديانا القاتل 
امل��وت يف حادث  �ضتنجو من  الراحلة كانت  اأن  ديانا،  الأم��رية  اأج��رى ت�ضريحا جلثة  اأك��د طبيب بريطاين معروف 

ال�ضيارة ال�ضهري الذي وقع قبل 21 عاما، يف حالة واحدة.
وبح�ضب ما نقلت �ضحيفة "مريور" عن الربوفي�ضور املرموق، ريت�ضارد �ضيفرد، فاإن الأمرية ديانا ا�ضطدمت جراء 

احلادث مبا يعادل وزن ن�ضف فيل، وج�ضم الإن�ضان ل ي�ضتطيع حتمل هذه ال�ضربة الهائلة.
اأثناء  اأنها فقط، كانت تربط حزام الأم��ان يف ال�ضيارة  اأن الأم��رية املحبوبة كانت �ضتنجو بب�ضاطة لو  واأكد �ضيفرد 

جلو�ضها باملقعد اخللفي، لكنها ل�ضوء احلظ مل تفعل ذلك.
ولقيت ديانا م�ضرعها برفقة �ضديقها امل�ضري، دودي الفايد، اإثر حادث ال�ضري الذي وقع يوم 31 اأغ�ضط�ص 1997 

داخل اأحد اأنفاق العا�ضمة الفرن�ضية.
ونقلت الأمرية البالغة من العمر حينها )36 عاما(، اإىل م�ضت�ضفى بتي �ضالبتري يف باري�ص، لكن اأعلن عن وفاتها 

بعد �ضاعات، مما �ضكل �ضدمة هائلة للمليني يف اإجنلرتا والعامل.
اأن الأم��رية ديانا كانت �ضت�ضاب على  األف جثة،   30 واأ�ضاف �ضيفرد، الذي قام يف م�ضريته الطبية بت�ضريح قرابة 
الأرجح بك�ضر يف ذراعها، اأو م�ضكلة بعينها، اأو ما �ضابه لو اأنها قامت بارتداء احلزام، لكنها كانت �ضتتمكن ل حمالة 

من البقاء على قيد احلياة ح�ضب تقديره.
اأنه مل تكن ثمة موؤ�ضرات توؤكد كون الأم��رية ديانا حامل وقت احل��ادث لكن والد دودي، حممد  واأو�ضح الطبيب 

الفايد، يقول اإن الأمرية اأكدت له م�ضاألة احلمل قبل مدة ق�ضرية من وقوع الفاجعة.
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مدينة تفر�س غرامة على اجللو�س
يواجه ال�ضياح يف مدينة البندقية الإيطالية غرامة ثقيلة ت�ضل اإىل 500 
اإذا جل�ضوا يف الأماكن غري املخ�ض�ضة، لكن ال�ضكان املنزعجني من  دولر، 

كرة الزوار يبدون ترحيبا باملبادرة.
واقرتح عمدة املدينة العائمة، ليغي بروغنارو، فر�ص الغرامة ومن املرتقب 
اأن يجري الت�ضويت على م�ضروع القرار من قبل جمل�ص البلدية يف اأكتوبر 
املقبل. وتاأتي الغرامة اجلديدة يف اإطار حملة اأطلقت خلل ال�ضيف الأخري 
لأجل حث ال�ضياح على ال�ضتماع باإجازتهم يف املدينة ال�ضاحرة دون الت�ضبب 

باإزعاج لل�ضكان املحليني.
واأو�ضح العمدة اأن الهدف من هذه الغرامة هو و�ضع نقط على احلروف، 
حتى يفهم النا�ص اأنه لي�ص بو�ضعهم اأن ياأتوا اإىل البندقية ليفعلوا ما �ضاءوا 

دون احرتام رونق املدينة واأمنها.
ويف اأبريل املا�ضي، و�ضعت �ضلطات البندقية اأبوابا موؤقتة يف نهايات بع�ص 

اجل�ضور، لأجل التحكم يف اأعداد ال�ضياح حني ياأتون باأعداد غفرية.
وي�ضكو �ضكان املدن ال�ضياحية يف اأوروبا التبعات ال�ضلبية لل�ضياحة، ويقولون 
اإن كرة الزوار حتدث �ضجيجا وجتلب عادات هجينة، كما توؤدي اإىل رفع 

اأ�ضعار الفنادق واملواد ال�ضتهلكية الأخرى.
املا�ضي،  العام  خلل  خطة  و�ضعت  قد  الإ�ضبانية  بر�ضلونة  مدينة  وكانت 
لأجل وقف ت�ضييد وحدات فندقية واحلد من توافد ال�ضياح بحلول العام 
2020. وموازاة مع ذلك، ك�ضف حتقيق فرن�ضي اأجري موؤخرا اأن الربتغال 
دافئ  الباحثني عن طق�ص  الأوروبيني  ال�ضياح  بدورها كرة  تعاين  �ضارت 

واأ�ضعار منا�ضبة ل تتاأتى يف دول اأخرى مثل فرن�ضا واأملانيا ب�ضبب الغلء.

الأفيال توؤدب املتطفل بطريقتها اخلا�سة
يف حلظة مثرية يف حديقة حيوانات بالدمنارك، كانت حياة "دخيل" على 

املحك بعدما �ضبطته اأفيال مت�ضلل داخل حظريتها.
لكن الأفيال العملقة قادته اإىل بر الأمن بلطف، دون اأن تلحق به الأذى، 
بعد اأن �ضاهدته بالقرب من مكان وجودها، حيث �ضارعت اإىل ت�ضكيل حاجز 

حماية ل�ضغريها، وبداأت تر�ضل حتذيرات لل�ضيف غري املرغوب فيه.
وبعد هذه التحذيرات، قفز الدخيل عن ال�ضخرة التي كان يجل�ص عليها 
بذراعيه  الثلث ملوحا  الأفيال  بالتحرك، على نحو غريب، نحو  بداأ  ثم 

يف الهواء.
اأن��ه يف  وقتها  اأيقن  رمب��ا  الغا�ضبة،  الأف��ي��ال  مع  لوجه  ب��ات وجها  وعندما 
خطر، فاأخذ يتجه نحو ال�ضياج اخل�ضبي، فيما الأفيال ترافقه عن كثب نحو 
املخرج. وعندما اأ�ضبح بعيدا بع�ص ال�ضيء عن الأفيال، ت�ضارعت خطواته ثم 
قفز عن اجلدار لي�ضقط بني يدي رجال اأمن حديقة احليوانات، التي تعد 
بني الأقدم يف اأوروبا واأحد املوؤ�ض�ضات الثقافية الأكر �ضعبية يف الدمنارك، 

جنمة �سينما ت�سكو 
ت�سرفا م�سينا باملطار

�ضيلبا   ، ال��ه��ن��دي��ة  امل��م��ث��ل��ة  ك�ضفت 
�ضيلتي كوندا، عن تعر�ضها ملوقف 
موؤخرا.  اأ�ضرتايل  مطار  يف  مقيت 
النا�ص  معاملة  ع���دم  ع��ل��ى  وح��ث��ت 

ا�ضتنادا اإىل األوانهم وانتمائهم.
واأو����ض���ح���ت ك����ون����دا، ال��ب��ال��غ��ة من 
على  ح�ضابها  يف  ع��ام��ا،   43 العمر 
اأنها كانت موؤخرا  اإن�ضتغرام  موقع 
�ضيدين فواجهت م�ضكلة  يف مطار 
يف ت�ضجيل الأمتعة على منت رحلة 

ل�ضركة "كانتا�ص".
اأن حتمل  الهندية  النجمة  واأرادت 
الطائرة  اإىل  فارغة  ن�ضف  حقيبة 
موظفة  لكن  اليد"  "متاع  �ضمن 
حجم  اإن  قالت  الرحلة  طاقم  من 
احلقيبة يتجاوز احلد امل�ضموح به.

وت�ضاءلت  ���ض��ورة  ك��ون��دا  ون�����ض��رت 
هذه  ح��ج��م  اأن  ت��ع��ت��ق��دون  "هل 
احلقيبة كبري فعل"، وفق ما نقل 

موقع هندو�ضتان".
ودع����ت ���ض��رك��ة ال���ط���ريان اإىل حث 
امل�ضاعدة  ي��ق��دم  اأن  ع��ل��ى  طاقمها 
بينهم  يفا�ضل  ول  للم�ضافرين، 
اعتمادا على لون الب�ضرة يف اإ�ضارة 

اإىل ال�ضلوك "العن�ضري".
وت��ق��ول امل��م��ث��ل��ة اإن��ه��ا ا���ض��ط��رت يف 
احلقيبة  اإي���داع  اإىل  املطاف  نهاية 
بني اأمتعة احلجم الكبري، واأ�ضرت 
له  املغلوط  التقدير  ه��ذا  اأن  على 

بواعث عن�ضرية �ضرفة.
ويف املقابل اعترب معلقون اأن املمثلة 
�ضتمنحها  ���ض��ه��رت��ه��ا  اأن  اع��ت��ق��دت 
لكن  الأ���ض��رتايل  املطار  يف  امتيازا 
ط����اق����م ال���رح���ل���ة اجل����وي����ة ال���ت���زم 

باملعايري ال�ضارمة.

رحيل رائد الرواية 
الكويتية اإ�سماعيل فهد 

الكاتب  الكويتيني  الأدب�����اء  راب��ط��ة  ن��ع��ت 
الذي  اإ�ضماعيل  فهد  اإ�ضماعيل  والروائي 
تويف عن 78 عاما بعد م�ضوار حافل اأثرى 
والعربية  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال�����ض��اح��ت��ني  خ��لل��ه 
على  الرابطة  وكتبت  املتميزة.  باأعماله 
جمل�ص  "ينعي  ت��وي��رت  مب��وق��ع  �ضفحتها 
الكبري  الأدي�������ب  وف�����اة  ال���راب���ط���ة  اإدارة 
اإ�ضماعيل فهد اإ�ضماعيل الذي وافته املنية 
اإليه راجعون". ولد  واإن��ا  اإن��ا هلل   .. اليوم 
اإ�ضماعيل يف الب�ضرة بالعراق عام 1940 
وتلقى تعليمه يف الكويت والعراق. ح�ضل 
من  والنقد  الأدب  يف  البكالوريو�ص  على 
املعهد العايل للفنون امل�ضرحية بالكويت.

جملة  يف  الق�ضرية  الق�ض�ص  بكتابة  ب��داأ 
الرائد الكويتية عام 1963 والتي جمعها 
بعنوان  ق�����ض�����ض��ي��ة  جم��م��وع��ة  يف  لح���ق���ا 
)البقعة الداكنة( �ضدرت عام 1965 عن 

مكتبة النه�ضة يف بغداد.

يبيعان منزلهما لأجل طفلتيهما 
املتو�ضطة  للطبقة  ينتميان  بريطانيان  زوج���ان  ي��ن��وي 
بيع منزلهما وكافة موجوداته، بهدف توفري مبلغ كاف 

ل�ضطحاب طفلتيهما يف رحلة تثقيفية حول العامل. 
يعترب الزوجان ناتايل ووليام جودكر )30 عاماً( تثقيف 
ابنتيهما عرب ال�ضفر اأكر اأهمية من ارتيادهما املدر�ضة. 
ممتلكاتهما  جميع  ببيع  حا�ضماً  ق���راراً  ات��خ��ذا  فقد  ل��ذا 
دولة   20 م��ن  اأك��ر  ل��زي��ارة  لل�ضغريتني  فر�ضة  لتوفري 
�ضهر  لق�ضاء  ال��زوج��ان  ال��ع��امل. ويخطط  ح��ول  خمتلفة 
يناير  يف  �ضتبداأ  التي  رحلتهما  اأث��ن��اء  بلد،  ك��ل  يف  كامل 
القادم من مدينة دبي، باجتاه الهند و�ضريلنكا، مروراً 

باأ�ضرتاليا ونيوزلندا وانتهاء بفيجي. 
ومن املزمع اأن ي�ضتخدم الزوجان الأموال التي �ضيجنيانها 
اإ�ضافة  الرحلة،  لتمويل  وممتلكاتهما  منزلهما  بيع  من 
ويعتقد  عملهما.  من  ب��ادخ��اره  حالياً  يقومان  مبلغ  اإىل 
الأبوان باأن الرحلة �ضتكون فر�ضة تثقيفية وتعليمية ل 
املنزل  اللتان تتلقيان تعليمهما يف  مثيل لها لطفلتيهما 
الرحلة  على  معلقة  ناتايل  وتقول  احلا�ضر.   الوقت  يف 
املزمعة "ناأمل اأن ن�ضافر ملدة عام على الأق��ل، وقد متتد 
الثقافات  يف  ننغم�ص  اأن  ن���ود  ذل���ك.  م��ن  لأك���ر  رحلتنا 
املختلفة ونتذوق الطعام من جميع اأنحاء العامل، ونزور 

املعابد واملعامل ال�ضياحية يف البلدان التي �ضنزورها".
بالطبيعة  يتعلق  ���ض��يء  اأي  الأط���ف���ال  "يحب  واأ���ض��اف��ت 
اإىل امل�ضي والغط�ص، ودرا�ضة احلياة  اإ�ضافة  واحليوانات، 
الربية. ناأمل يف القيام ببع�ص الأعمال اخلريية وزيارة 
املدار�ص املحلية لتتمكن طفلتينا من اللعب مع الأطفال 

وجتربة الثقافات املختلفة ب�ضكل مبا�ضر".

طفلة نيوزيلندا الأوىل حت�سر قمة لل�سالم 
نيوزيلندا  "طفلة  عليها  م�ضجل  اأم��ن��ي  م���رور  ببطاقة 
العمر ثلثة  البالغة من  اراه��ا  الأوىل"، دخلت نيف تي 
اأ�ضهر اأروقة وقاعات الأمم املتحدة لأول مرة بينما كانت 
اأمها رئي�ضة الوزراء جا�ضيندا اأرديرن تلقي كلمة يف قمة 
كلرك  الطفلة  وال���د  اأم���ا  ال��ع��ام��ة.  باجلمعية  لل�ضلم 
ج��ي��ف��ورد، وال����ذي ي��ت��ف��رغ ل��رع��اي��ة ال��ط��ف��ل��ة، ف��ق��د جل�ص 
�ضريكته  كانت  بينما  نيف  وحمل  نيوزيلندا  وف��د  �ضمن 
ع��ام��ا( هي  واأردي����رن )38  الث��ن��ني.  اأم�����ص  تلقي كلمتها 
وه��ي يف  م��ول��ودا  ت�ضع  ال��ع��امل  زعيمة منتخبة يف  ث��اين 
ال�ضلطة بعد رئي�ضة وزراء باك�ضتان الراحلة بينظري بوتو 
�ضورة  جيفورد  ن�ضر  اأم�����ص،  �ضابق  وق��ت  ويف   .1990 يف 
ح�ضورها  جتيز  التي  الأمنية  نيف  لبطاقة  تويرت  على 
التجمع ال�ضنوي لزعماء العامل. واأ�ضاف "كنت اأمتنى لو 
اأين التقطت �ضورة لنظرة الذهول على وجه وفد ياباين 
دخل قاعة اجتماعات اأم�ص اأثناء تغيري حفا�ضة. �ضتكون 

حكاية مثرية يف عيد ميلدها احلادي والع�ضرين".
وزراء  رئ��ي�����ص  من�ضب  ي�ضغل  م��ن  اأ���ض��غ��ر  ه��ي  واأردي������رن 
اأث��ن��اء �ضغلها  اإج����ازة و���ض��ع  ن��ي��وزي��ل��ن��دا، واأول م��ن ت��اأخ��ذ 
الأمم  با�ضم  املتحدث  دوجاريك  �ضتيفان  وق��ال  املن�ضب. 
الطفلة نيف يف قاعة  �ضعيدة لوجود  املنظمة  اإن  املتحدة 
الوزراء  "رئي�ضة  واأ���ض��اف  العامة.  اجلمعية  اجتماعات 
اأردي����رن خ��ري م��ث��ال على اأن���ه م��ا م��ن اأح���د ميكنه متثيل 
بلده اأف�ضل من اأم عاملة. خم�ضة يف املئة فقط من زعماء 

العامل ن�ضاء، لذا نود اأن نرحب بهن هنا قدر امل�ضتطاع". املمثلة اآن وينرتز ت�سل اإىل العر�س االأول لفيلم )مدر�سة م�سائية( يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا.   )ا ف ب(

اأ�سبوع باري�س للمو�سة 
يبداأ بعر�س راق�س 

ديور  كري�ضتيان  اأزي����اء  ب��ي��ت  اأزاح 
ال�ضتار عن اأ�ضبوع باري�ص للمو�ضة 
على  املعا�ضر  الرق�ص  من  بعر�ص 
العار�ضات  ���ض��ري  راف���ق���ه  امل��م�����ض��ى 
التنورات  �ضملت  التي  مبجموعته 
الهفهافة  وال��ف�����ض��ات��ني  ال��ق�����ض��رية 

امل�ضممة ل�ضمان حرية احلركة.
ودي�����ور ج����زء م���ن جم��م��وع��ة لوي 
وهي  ال��ف��اخ��رة  للمنتجات  فيتون 
التي  الأوىل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��لم��ة 
للربيع  ت�ضميماتها  ع��ن  تك�ضف 
�ضل�ضلة  �ضمن  املقبلني  وال�ضيف 
اأ�ضبوعا  ت�����ض��ت��م��ر  اأزي������اء  ع���رو����ص 
املو�ضة  اأ���ض��اب��ي��ع  م��و���ض��م  وت��خ��ت��ت��م 
ن��ي��وي��ورك ولندن  ب��ع��د  ب��اري�����ص  يف 

وميلنو.
ديور  دار  ج���دي���دة  اإدارة  وت���ت���وىل 
الفرن�ضية للأزياء منذ بداية العام 
بعد �ضل�ضلة من التغيريات �ضهدتها 
تهدف  ف���ي���ت���ون  ل������وي  جم���م���وع���ة 
التجارية  ع��لم��ات��ه��ا  اإع���ط���اء  اإىل 
دف���ع���ة ج����دي����دة تلئم  ال�������ض���ه���رية 
اأ�ضبحوا  الذين  ال�ضن  �ضغار  ذوق 
العملء  من  كبريا  ق�ضما  ميثلون 
على  الت�ضويق  على  تركيزها  م��ع 

النرتنت.
فتوىل بيرتو بيكاري، املدير ال�ضابق 
كذلك  التابعة  فيندي  اأزي��اء  لبيت 
الرئي�ص  م��ن�����ض��ب  ف��ي��ت��ون،  ل��ل��وي 
كانون  يناير  يف  ل��دي��ور  التنفيذي 
الثاين يف حني تولت ماريا جرازيا 
منذ  الت�ضميمات  اإدارة  ت�ضيوري 
منت�ضف عام 2017 لت�ضع مل�ضاتها 
اخل��ا���ض��ة ع��ل��ى جم��م��وع��ة تفي�ص 
خارجيا  خ��ط��ا  وت���ط���ور  ب���الأن���وث���ة 

مميزا بالتنورات ال�ضفافة.

الل�س املنقب يك�سف تفا�سيل �سرقة البنك
قدم منفذ عملية ال�ضطو على بنك كويتي، التي قام 
تف�ضيلية  اعرتافات  النقاب،  يرتدي  وهو  بتنفيذها 
جلرميته التي خطط لها منذ نحو �ضهر، بح�ضب ما 

ذكرت �ضحيفة الأنباء الكويتية.
التحقيق  خلل  اأو�ضح  الرجل  اإن  ال�ضحيفة  وقالت 
معه اأنه راقب البنك على فرتات متقطعة، وراأى اأن 
الأوقات  اأن�ضب  ال��دوام، هو  بداية  يوم اخلمي�ص، مع 
�ضوق  ب��ال��رتدد على  ق��ام  لرت��ك��اب اجل��رمي��ة، وعليه 
�ضعبي ل�ضراء العباءة والنقاب مبقايي�ص تتنا�ضب مع 
طول قامته، كما ا�ضرتى حقيبة يد ن�ضائية مببلغ 3 

دنانري، بالإ�ضافة اإىل م�ضد�ص "لعبة".
عربية،  جن�ضية  يحمل  ال���ذي  ال�ضطو،  منفذ  واأك���د 
التي يجب على موظفي  الإج���راءات  اأن��ه اطلع على 
البنوك اتباعها يف حالة وقوع جرائم ال�ضطو، حيث 
اأن  ب��اع��ت��ب��ار  م��ق��اوم��ة  اأي���ة  يلقى  ل��ن  اأن���ه  اإىل  خل�ص 
مقاومة  بعدم  �ضريحة  تعليمات  لديهم  املوظفني 
التي  املالية  املبالغ  واإعطائهم  اأي ل�ضو�ص م�ضلحني 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  بعد  فيما  يتم  اأن  على  يطلبونها، 
جرمية  بوقوع  الداخلية  اأج��ه��زة  اإخ��ط��ار  �ضاأنها  من 

�ضطو اأو �ضرقة يف غ�ضون ثوان، خلل توقيت تنفيذ 
ا�ضتهداف  اإىل  دفعته  التي  الأ�ضباب  وب�ضاأن  العملية. 
التي  املنطقة  اأن  اأو حمل، خا�ضة  بنك ولي�ص �ضوقا 
ي��ق��ع ف��ي��ه��ا ال���ف���رع امل�����ض��ت��ه��دف ت�����ض��م حم���لت ذهب 
اإىل  ال�����ض��ادرة  التعليمات  اإن  ال��ل�����ص  ق���ال  وه���وات���ف، 
تركيزه  ك��ل  جعلت  امل��ق��اوم��ة  بعدم  البنوك  موظفي 

ين�ضب على امل�ضرف.
يعر�ضني  قد  جموهرات  ملحل  "ا�ضتهدايف  واأ���ض��اف: 
املجني  يتعرف علي  اأن  املمكن  اأن��ه من  للخطر، كما 
الذي  اللعبة  ال�ضلح  زي��ف  يكت�ضفوا  اأن  اأو  عليهم، 

اأحمله".
واأكد الل�ص اأن مطالبات حار�ص البناية التي يقطن 
بها، بدفع الإيجار وتعطله عن العمل كانت من بني 
الأ�ضباب التي دفعته اإىل ح�ضم اأمره وتنفيذ جرمية 

ال�ضطو.
يف  اأخ��ف��ى  ال��ت��ي  الفلبينية  �ضديقته  اأن  اأو���ض��ح  كما 
�ضقتها بال�ضاملية مبلغ 3900 دينار عقب دفع الإيجار 
تنفيذ  يفكر يف  ب��اأن��ه  تعلم  ت��ك��ن  ع��ل��ي��ه، مل  امل��رتاك��م 

جرمية �ضطو.

نح لقبًا  ريهانا تمُ
جديدًا وهكذا عّلقت

العاملية   املغنية  الكاريبي(  البحر  دول  )اح��دي  بربادو�ص  دول��ة  منحت 
لها،  ال��ع��ادة  ف��وق  مفو�ص  �ضفري  لقب  الأ�ضلي  بلدها  هي  والتي  ريهانا  

بهدف الرتويج لل�ضياحة وال�ضتثمار والتعليم.
وقال رئي�ص الوزراء "ميا عمر موتلي" اإن ريهانا "روبني ريهانا فينتي" 
�ضتكون  اأنها  اإىل  م�ضريا  ومفو�ص  العادة  فوق  �ضفري  لقب  على  ح�ضلت 

م�ضوؤولة عن جلب ال�ضتثمار وت�ضجيع التعليم وال�ضياحة.
ولهذا عّلقت ريهانا على منحها هذا اللقب قائلًة:" اأ�ضعر بالفخر ملنحي 
هذا اللقب املرموق يف بلدي، واأنا م�ضتعدة ومتحم�ضة لتحمل امل�ضوؤولية". 
ي�ضار اإىل اأن ريهانا ولدت وعا�ضت يف بربادو�ص، قبل اأن تتعرف على املنتج 

الأمريكي "ايفان روجرز" الذي ك�ضف عن مواهبها الغنائية.


