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ح�سر اجلل�سة احلوارية لـ »جمل�س دبي« يف دار الأوبرا 
حممد بن را�صد يوجه ب�صرورة تنفيذ تو�صيات 

املجل�س بعيدا عن الروتني والبريوقراطية
•• اأبوظبي-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” �جلل�شة �حلو�رية 
ل� “جمل�س دبي” يف دورته �لثانية �لتي عقدت يف د�ر �لأوب��ر� يف دبي 
قبل ظهر �م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب حاكم دبي. وقد تركز �حلو�ر - �لذي �شارك فيه �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم بح�شور عدد من �ل��وزر�ء وروؤ�شاء  �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
ومديري �لدو�ئر �حلكومية يف دبي ونخبة من روؤ�شاء وممثلي �شركات 
�ل�شتثمار �لعاملية �لعاملة يف �لدولة ورجال جمتمع �لأعمال يف دبي - 
حول �لتو�شيات �لتي خرج بها �لجتماع �لأول للمجل�س �لذي عقد يف 

�شهر �بريل �ملا�شي وما مت تنفيذه .               )�لتفا�شيل �س2(

»الهالل الأحمر« يفتتح ثانوية ال�صديق 
بزجنبار بعد اإعادة تاأهيلها بتمويل اإماراتي

•• اأبني-وام:

�فتتح �ملهند�س �شعيد �آل علي رئي�س بعثة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف 
عدن و �للو�ء �أبوبكر ح�شني حمافظ �أبني .. ثانوية �ل�شديق بزجنبار 

بعد �إعادة تاأهيلها بتمويل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أ�شاد حمافظ �أبني يف ت�شريحات له خالل �لإفتتاح بجهود فريق  و 
هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي لإجناز وتاأهيل �ملدر�شة لتكون جاهزة 
لإ�شتقبال �أبناء �ملحافظة بعد فرتة من �لإنقطاع.)�لتفا�شيل �س9(

جمل�س الوزراء يعتمد منوذج الإمارات للقيادة احلكومية

حممد بن را�صد: الإمارات بقيادة خليفة ومتابعة حممد 
بن زايد توا�صل تركيزها على ال�صتثمار يف املواطن

اإندوني�صيا تطلب م�صاعدات دولية بعد زلزال وت�صونامي
•• جاكرتا -وام:

طلبت �حلكومة �لإندوني�شية م�شاعدة دولية يف �أعقاب زلز�ل وت�شونامي 
�شربا �لبالد وخلف 832 قتيال على �لأقل .

جوكو  �لإندوني�شي  �لرئي�س  �إن  �حلكومي،  �مل�شوؤول  ليمبونغ  توم  وق��ال 
وي��دودو: �شمح لنا بقبول م�شاعد�ت دولية طارئة لال�شتجابة للكارثة، 
يف وقت �أبدى �لع�شر�ت من منظمات �لإغاثة و�ملنظمات غري �حلكومية 
�ل�شتعد�د لتقدمي م�شاعدة طارئة بعد هذه �لكارثة. و�جتاحت �أمو�ج مد 
عالية )ت�شونامي(، و�شل �رتفاعها �إىل 6 �أمتار، مدينتي بالو ودونغال يف 
جزيرة �شولوي�شي �جلمعة �ملا�شية ، عقب هزة �أر�شية بقوة 7.5 درجة.

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �أع�شاء �لمانة �لعامة للمجل�س �لعاملي للمجتمعات �مل�شلمة  )و�م(حممد بن ر��شد خالل تكرميه خريجي دفعتني للقياد�ت �لتنفيذية يف برنامج قياد�ت حكومة �لإمار�ت  )و�م(

ا�ستقبل اأع�ساء الأمانة العامة للمجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة

حممد بن زايد يوؤكد على ر�صالة الإمارات لن�صر ثقافة ال�صلم 
والت�صـامح واحلوار بني خمتلف ال�صعوب والأديان والثقافات

•• اأبوظبي -وام:

�ع��ت��م��د جم��ل�����س �ل������وزر�ء من����وذج �لإم������ار�ت للقيادة 
�حل��ك��وم��ي��ة، �ل���ذي ي��ق��وم ع��ل��ى 3 حم���اور تتمثل يف: 
و�لإجن����از  �مل�شتقبلية،  و�ل��ن��ظ��رة  �ل��ق��ي��ادي��ة،  �ل����روح 
و�لتاأثري، فيما كرم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد 

�لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( بح�شور �لفريق �شمو 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يد  �شيف بن  �ل�شيخ 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�شوؤون  وزي��ر  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
�ل��ر�ب��ع��ة و�خلام�شة  �ل��دف��ع��ت��ني  �ل��رئ��ا���ش��ة، خ��ري��ج��ي 
ب��رن��ام��ج ق���ي���اد�ت حكومة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف  ل��ل��ق��ي��اد�ت 

�لإمار�ت.                     )�لتفا�شيل �س3(

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أع�شاء   ���� �لبحر  ق�شر  جمل�س  يف   ���� �م�����س  �مل�شلحة 
�لأمانة �لعامة للمجل�س �لعاملي للمجتمعات �مل�شلمة 
�لذي يعقد �جتماعه �لأول يف �أبوظبي لإقر�ر خطة 

ع��م��ل��ه �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة و�أن�����ش��ط��ت��ه �مل���ق���ررة ل��ل��ع��ام �لأول 
ير�فقهم معايل �لدكتور علي ر��شد �لنعيمي رئي�س 
�ملجل�س. ورحب �شموه خالل �للقاء باأع�شاء �لأمانة 
تنفيذ  يف  و�لنجاح  �لتوفيق  لهم  متمنيا  للمجل�س 
�لعي�س  قيم  تر�شيخ  �إىل  �لهادفة  وروؤيتهم  خطتهم 
�مل�شرتك و�حلو�ر و�لت�شامح و�لحرت�م �ملتبادل بني 

خمتلف �لأديان و�ل�شعوب.        )�لتفا�شيل �س2(

جنود يعاينون �ل�شر�ر �لتي حلقت مبدرعة تابعة لالحتاد �لوروبي يف مقدي�شو

�ختار كارلي�س بويغدميون �ملنفى

دمار هائل خلفه زلز�ل وت�شونامي �ندوني�شيا  )رويرتز(

باإ�سناد من قوات التحالف العربي

م�صرع واأ�صر ع�صرات احلوثيني يف عملية للمقاومة بال�صاحل الغربي

•• مقدي�شو-رويرتز:

و�أحد  �ل�شومالية  �ل�شرطة  قالت 
�ل��ع��ام��ل��ني ب��خ��دم��ة �ل���ط���و�رئ �إن 
تفجري  يف  قتلو�  �أ�شخا�س  ثالثة 
�مل��ت�����ش��ددة �شيارة  �ل�����ش��ب��اب  ح��رك��ة 
مدرعة  �شيار�ت  رك��ب  يف  ملغومة 
�لعا�شمة  يف  �لأوروب�����ي  ل��الحت��اد 

مقدي�شو �م�س �لثنني.
�ل�شاعة  نحو  يف  �لتفجري  ووق���ع 
بالتوقيت  م���������ش����اء   12:10

•• الفجر - اعداد خرية ال�شيباين

»هل تريد �أن تكون كاتالونيا دولة 
جمهورية؟”،  �شكل  يف  م�شتقلة 
�أج��اب عنه  �ل�شوؤ�ل �لذي  ذ�ك هو 
قبل  ك��ات��ال��وين  مليونا  ي��ف��وق  م��ا 

عام م�شى، 1 �أكتوبر 2017.
�لإقليمية  �حل���ك���وم���ة  ن��ظ��م��ت��ه   
و�لربملان، ��شتفتاء تقرير �مل�شري 
ه���ذ�، �ل���ذي �ع��ت��رب غ��ري قانوين، 
�شكل منعطفا يف �لتاريخ �حلديث 

لالإقليم �ملتمتع باحلكم �لذ�تي.
 18 ف���ا����ش���ل   90 �����ش����ّوت  ول���ئ���ن 
ل�شتقالل  �لناخبني  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
ك���ات���ال���ون���ي���ا، ف�����ان ع����و�ق����ب ذ�ك 
طبعت  �ل����ت����ي  ه�����ي  �ل���ت�������ش���وي���ت 

�للحظة �لتاريخية، حيث �غرقت 
كل ��شبانيا يف �أ�شو�أ �أزمة �شيا�شية 

وهو  �ل�شناعي  �ل�شارع  يف  �ملحلي 
�لعا�شمة  ب��ق��ل��ب  رئ��ي�����ش��ي  ����ش���ارع 

�ل�شومالية.
قتل  �ملهاجم  �إن  �ل�شرطة  وقالت 

كذلك يف �لتفجري.
رجال  روي���رتز  م��ن  �شاهد  ور�أى 
ي���ج���رون ���ش��ي��ارت��ه��م �ل��ت��ي حلقت 
وكانت  �لتفجري.  يف  �أ���ش��ر�ر  بها 
علمي  ترفع  �مل�شفحة  �ل�شيار�ت 

�إيطاليا و�لحتاد �لأوروبي.
�لتي  �ل�����ش��ب��اب  و�أع���ل���ن���ت ح���رك���ة 

منذ  �ل��ب��الد  عرفتها  وموؤ�ش�شية 
و�لفرنكية.     ف��ر�ن��ك��و  عهد  نهاية 

•• احلديدة-وام:

لقي 54 حوثيا م�شرعهم، بينما مت �أ�شر 13 �آخرين بينهم 
�ليمنية  للمقاومة  ع�شكرية  عملية  يف  �مليلي�شيا،  يف  قيادي 
بال�شاحل �لغربي �شنتها �ملقاومة �ليمنية �مل�شرتكة مب�شاركة 
�لعربية  �ململكة  بقيادة  �لعربي  �لتحالف  ق��و�ت  من  و�إ�شناد 

�ل�شعودية.
هجوما  �شنت  قد  �مل�شرتكة  �ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  وكانت 
دقيق  ر�شد  بعد  للحوثيني  مو�قع وجتمعات  على  ع�شكريا 
ومناطق  �لفقيه،  بيت  مديرية  غ��رب  �جل���اح  مبنطقة  لها 

تو�جدها مبديريتي �لتحيتا وحي�س مبحافظة �حلديدة.
وتتلقى ميلي�شيا �حلوثي �لنقالبية �شربات قوية وهز�ئم 
خمتلف  يف  �لع�شكرية  �لعمليات  م��ع  ب��ال��ت��ز�م��ن  م��ي��د�ن��ي��ة 

�جلبهات و�لتقدم �مل�شتمر و�ملدرو�س من عدة حماور.
هجوما  �مل�شرتكة  �ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  �شنت  وتف�شيال، 
�ملو�لية  �حلوثي  ميلي�شيات  وجتمعات  مو�قع  على  ع�شكريا 
لإي��ر�ن بعد ر�شد دقيق لها مبنطقة �جل��اح غرب مديرية 
للميلي�شيا  يائ�شة  ت�شلل  ت�شهد حم��اولت  �لتي  �لفقيه  بيت 
مبحافظة  وحي�س  �لتحيتا  مبديريتي  تو�جدها  ومناطق 

عن  �أ�شفرت  ومباغتة  نوعية  ع�شكرية  عملية  يف  �حل��دي��دة 
خلفهم  ت��ارك��ني  منهم  كبري  ع��دد  وه���روب  عنا�شرها  دح��ر 
من  و�إ�شناد  مب�شاركة  وذل��ك  وقتالهم،  و�أ�شلحتهم  عتادهم 

قو�ت �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�شعودية.
ومتكنت قو�ت �ملقاومة �ليمنية، كل يف قطاع م�شوؤوليته يف 
ع�شكرية  عملية  تنفيذ  من  لليمن،  �لغربي  �ل�شاحل  جبهة 
�آخرين   13 و�أ�شر  حوثيا   54 م�شرع  عن  �أ�شفرت  مباغتة 
قيادي ميد�ين يدعى حممد علي �شالح غالب  بينهم  من 
ميلي�شيا  م�شلحي  ���ش��ف��وف  �لرت���ب���اك يف  م��ن  ح��ال��ة  و���ش��ط 

�حلوثي �لنقالبية.
وجنحت قو�ت �ملقاومة �ليمنية يف تدمري حت�شينات �مليلي�شيا 
�لفقيه و�لتقدم  “ غ��رب مديرية بيت  “ �جل��اح  يف منطقة 
�شرقا �شوب منطقة �حل�شينية مبحافظة �حلديدة، وذلك 
خالل ت�شديها لعملية ت�شلل حوثية فا�شلة حاولت �مليلي�شيا 
جبهات  يف  �ملهزومة  عنا�شرها  معنويات  رف��ع  خاللها  من 

�لقتال يف ظل �لتقدم �ل�شريع لقو�ت �ملقاومة �ليمنية.
يف  �مليلي�شيا  م��و�ق��ع  �لعمالقة  �أل��وي��ة  ق��و�ت  ��شتهدفت  كما 
مديريتي �لتحيتا وحي�س بال�شاحل �لغربي لليمن وكبدتها 
�ل�شيطرة  �إىل  �إ���ش��اف��ة  و�لأرو�ح  �ل��ع��ت��اد  يف  ف��ادح��ة  خ�شائر 

حي�س  مديرية  �شرق  بقب�شتها  كانت  ع�شكرية  مو�قع  على 
وم�����ش��ادرة ع���دد م��ن �لأ���ش��ل��ح��ة �ل��ت��ي ك��ان��ت ت�شتخدمها يف 
نف�شها  باملديرية  ومنازلهم  �لأب��ري��اء  �ملدنيني  ��شتهد�ف 
وذل����ك ���ش��م��ن خ��ط��ة ع�����ش��ك��ري��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��دح��ر عنا�شر 
�مليلي�شيات �لتي تتخذ من �ملدنيني دروعا ب�شرية وتتمرت�س 
�لعبادة �لأمر �لذي  �ملن�شاآت �ل�شحية و�ملد�ر�س ودور  د�خل 
�حلرب  ج��ر�ء  �ليمنيني  �ملو�طنني  معاناة  زي��ادة  �شاأنه  من 

�لتي فر�شتها ميلي�شيات �حلوثي.
�لوطنية  �ملقاومة  ق��و�ت  توجيه  رك��ن  غيالن،  �أحمد  وق��ال 
�ليمنية “ �إن �ملقاومة متكنت من مت�شيط عدد من �ملز�رع 
�أثناء  وع���رت  وت��ط��ه��ريه��ا  للحوثيني  و�أوك�����ار  ج��ي��وب  م��ن 
فر�رها  بعد  �مليلي�شيا  تركتها  وذخ��ائ��ر  �أ�شلحة  على  ذل��ك 
من مو�قعها وذلك خالل عمليات نوعية ر�عت يف تكتيكها 

�لع�شكري �حلفاظ على �أرو�ح �ملدنيني ».
�شربات  تلقت  �لن��ق��الب��ي��ة  �حل��وث��ي  ميلي�شيا  �أن  و�أ���ش��اف 
�لع�شكرية  �لعمليات  مع  بالتز�من  ميد�نية  وهز�ئم  قوية 
عدة  من  و�مل��درو���س  �مل�شتمر  و�لتقدم  �جلبهات  خمتلف  يف 
حماور ما �أدى �إىل تقهقرها ومتزيق �شفوفها �لأمر �لذي 

جعلها عاجزة عن �ل�شمود و�لثبات يف �شاحات �لقتال.

•• عوا�شم-وكاالت:

�أبلغت �جلبهة �لوطنية للتحرير �لتي ت�شم �أبرز �لف�شائل 
�لرتكي  �جل��ان��ب  وحميطها،  �إدل���ب  حمافظة  يف  �ملعار�شة 
�ل�شالح  �مل��ن��زوع��ة  �ملنطقة  يف  رو���ش��ي  ت��و�ج��د  �أي  رف�شها 
�مل��رت��ق��ب��ة، مب��وج��ب �ت��ف��اق �أب��رم��ت��ه م��و���ش��ك��و و�أن���ق���رة قبل 
يف  وتركيا  رو�شيا  �إل��ي��ه  تو�شلت  �ت��ف��اق  وج��ّن��ب  �أ���ش��ب��وع��ني. 
هجوماً  �إدل��ب  حمافظة  �ملا�شي،  �ل�شهر  من  ع�شر  �ل�شابع 

و��شعاً لوحت به قو�ت �لنظام على مدى �أ�شابيع. 
بعمق  �ل�شالح  �إقامة منطقة منزوعة  �لتفاق على  وين�س 
�لتما�س بني قو�ت  خطوط  على  كيلومرت�ً   20 �إىل   15
�لنظام و�لف�شائل عند �أطر�ف �إدلب و�أجز�ء من حمافظات 

جماورة، على �أن تنت�شر فيها قو�ت تركية و�شرطة رو�شية.

للتحرير  �لوطنية  �جلبهة  با�شم  �لر�شمي  �لناطق  و�أف���اد 
بيان ن�شره عرب �شفحته على  �لنقيب ناجي م�شطفى، يف 
“لقاء  �لأح��د عن  ليل  تلغر�م، يف وقت متاأخر من  تطبيق 
م��ط��ول م���ع �حل��ل��ي��ف �ل���رتك���ي ب��خ�����ش��و���س ب��ن��ود �لتفاق 
وجه  على  �ملعزولة  �ملنطقة  يف  �لرو�شي  �لتو�جد  ومو�شوع 

�لتحديد«.
�ىل ذلك، تد�ول نا�شطون �إير�نيون من د�خل �إير�ن مقاطع 
تظهر �شقوط �شاروخني بالي�شتيني، من �أ�شل 6 �شقطتا يف 
�إي��ر�ن مركز  منطقة جو�نرود بالقرب من كرمن�شاه غرب 
�إط���الق تلك �ل�����ش��و�ري��خ �ل��ت��ي ي��ق��ول �حل��ر���س �ل��ث��وري �إنه 
�نتقاما لهجوم  �ل�شورية  �لبوكمال  �أه��د�ف يف  �أطلقها �شد 

�لأحو�ز.
�شر�ب  �ل�شو�ريخ يف قرية  �أحد  �شقوط  �ملقاطع  كما تظهر 

•• لندن-وكاالت:

حّذر وزير بريك�شت �لربيطاين دومينيك ر�ب �لحتاد 
حكومته  ��شتعد�د  �أن  م��ن  �لث��ن��ني،  �م�س  �لأوروب����ي 
للتو�شل �إىل ت�شوية يف حمادثات �خلروج من �لتكتل 
�أف�شل من  �تفاق  �إبر�م  عدم  �أن  حدود” ويوؤكد  “له 

�لتو�شل �إىل ت�شوية �شيئة.
ويف كلمة خالل موؤمتر حزب �ملحافظني يف برمنغهام 
يف و�شط �إجنلرت�، كرر ر�ب تهديد لندن باخلروج من 

�ملفاو�شات يف حال مل حت�شل على �تفاق مقبول.
و�قعية  “مقاربتي لربيك�شت  �إن  كلمته  ر�ب يف  وقال 
ح����دود. نحن  ب��ال  ل��ي�����س  للت�شوية  ����ش��ت��ع��د�دن��ا  ل��ك��ن 
�شنخرج فعال من �لحتاد �لأوروبي، ولي�س فقط على 

�لورق«.
وكان �لقادة �لأوروبيون رف�شو� خطة رئي�شة �حلكومة 
وثيقة  جتارية  رو�ب��ط  على  للمحافظة  م��اي  ترييز� 
بعد بريك�شت، وطالبوها باإعادة �لنظر فيها قبل قمة 

�شتعقد �ل�شهر �ملقبل.              )�لتفا�شيل �س11(

ياوري، و�أدت �إىل تدمري �ملحا�شيل �لزر�عية و�لب�شاتني.
“ذو  ب�����ش��و�ري��خ  مت��ت  هجماتها  �أن  �إي����ر�ن  �أع��ل��ن��ت  وبينما 
نا�شطون  ذك���ر  �ل������درون،  وط���ائ���ر�ت  و”قيام”  �لفقار” 
�لباغوز  يف  �ملدنيني  منازل  دم��رت  �ل�شو�ريخ  �أن  �شوريون 
 10 �أك��ر من  �ل���زور، وت�شبب مبقتل  دي��ر  وهجني �شرقي 
مدنيني يف �ملناطق �لقريبة من �شيطرة تنظيم “د�ع�س”، 

بح�شب �شهاد�ت �شكان حمليني.
عرب  �ل�شورية،  �لبوكمال  ب��اجت��اه  �ل�شو�ريخ  �إط���الق  ومت 
�لأر�����ش���ي �ل��ع��ر�ق��ي��ة مب��ح��اف��ظ��ات دي����اىل و���ش��الح �لدين 
و�لنبار و�شقطت قريباً من مدينة �لقائم. و�أعلن �حلر�س 
ب�6 �شو�ريخ  �لثنني،  ��شتهدف، فجر  �أنه  بيان  �لثوري يف 
بالي�شتية “�أر�س - �أر�س” متو�شطة �ملدى، �أهد�فاً يف �شرق 

�لفر�ت �ل�شورية، رد�ً على هجوم �لأحو�ز �لأخري.

�سواريخ اإيران على �سوريا.. قتلى مدنيون واإ�سابة مدن اإيرانية

ف�صائل اإدلب لرتكيا: نرف�س تواجد رو�صيا يف املنطقة العازلة

�سنة اأوىل بر�سلونة حتت �سغط عال:

كاتالونيا: ما م�صري اأبطال اجلولة الأوىل لالأزمة؟

ت�����ش��ن ه��ج��م��ات م���ن ح���ني لآخ���ر 
�ل��و�ق��ع يف منطقة  �لبلد  ذل��ك  يف 
عن  م�شوؤوليتها  �لأفريقي  �لقرن 

�لتفجري.
�إن قافلة  �لإيطايل  وقال �جلي�س 
عائدة  كانت  مركبات  خم�س  م��ن 
من مهمة تدريب تعر�شت لهجوم 

لكن مل ي�شقط جرحى �و قتلى.
�أ���ش��ر�ر طفيفة  و�أ����ش���اف: حلقت 
مب��رك��ب��ة ك��ان��ت ت��ق��ل �أرب��ع��ة جنود 

ومتكنت من �لعودة للقاعدة.

ت�صعى  ــرائــيــل  اإ�ــص لــبــنــان: 
ــر عـــــدوان اآخـــر« ــري ــت »ل

•• بريوت-رويرتز:

�للبناين  �خل���ارج���ي���ة  وزي����ر  ق����ال 
�إ�شر�ئيل  �إن  �م�س  با�شيل  ج��رب�ن 
ت�شعى لتربير عدو�ن �آخر مبز�عم 
�شاروخية  م����و�ق����ع  ع����ن  ز�ئ����ف����ة 
جل���م���اع���ة م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا ح������زب �هلل 

�للبنانية �ملدعومة من �إير�ن.
وع���ق���دت �ل��������وز�رة �ج��ت��م��اع��اً مع 
�شفر�ء �أجانب للرد على �تهامات 
�لإ�شر�ئيلي  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س 
لهم  و�شتنظم  نتانياهو،  بنيامني 
جولة يف موقع و�ح��د على �لأقل 

من �ملو�قع يف بريوت.
ووف��ق��اً ل��الإع��الم �ل��ل��ب��ن��اين، �شدد 
�ل�شفر�ء  ل���ق���ائ���ه  ب���ع���د  ب���ا����ش���ي���ل 
�أن  ع��ل��ى  ل���ب���ن���ان،  �مل��ع��ت��م��دي��ن يف 
�إ�شر�ئيل ل حترتم �لقر�ر �لدويل 
رئي�س  �أن  �إىل  م�شري�ً   ،1701
بنيامني  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي  �ل�������وزر�ء 
�لأمم  م��ن��رب  ي�شتخدم  نتانياهو 
�إ�شر�ئيل  خ���رق  ل��ت��ربي��ر  �مل��ت��ح��دة 

للقر�ر�ت �لدولية.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

الرئي�س ال�صيني باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 
برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س �شي جني بينغ رئي�س جمهورية �ل�شني �ل�شعبية 
وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده. وبعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �شي جني 
بينغ. كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�شاحب �ل�شمو 
كه  يل  معايل  �إىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ 

ت�شياينغ رئي�س جمل�س �لدولة بجمهورية �ل�شني �ل�شعبية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س املالديف بفوزه يف النتخابات الرئا�صية

•• اأبوظبي- وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  �شليح  حممد  �إبر�هيم  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل« 
�ملالديف وذلك مبنا�شبة فوزه يف �لنتخابات �لرئا�شية. كما بعث �شاحب 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�يد 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �إبر�هيم حممد �شليح.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س نيجرييا بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث 
رئي�س جمهورية  �إىل فخامة حممد بخاري  تهنئة  برقية  »حفظه �هلل« 
بعث  كما  ب���الده.  ��شتقالل  ذك��رى  وذل��ك مبنا�شبة  �لحت��ادي��ة  نيجرييا 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع��اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 

�مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س حممد بخاري.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�س قر�س بذكرى ا�صتقالل بالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  �نا�شتا�شياد�س  نيكو�س  فخامة  �إىل  تهنئة  برقية  �هلل« 
قرب�س وذلك مبنا�شبة ذكرى ��شتقالل بالده. كما بعث �شاحب �ل�شمو 
جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ 
ز�يد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  »رع��اه �هلل« و�شاحب  �ل��وزر�ء حاكم دبي 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي 

تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س نيكو�س �نا�شتا�شياد�س.

ح�سر اجلل�سة احلوارية لـ »جمل�س دبي« يف دار الأوبرا 

حممد بن را�صد يوجه ب�صرورة تنفيذ تو�صيات املجل�س بعيدًا عن الروتني والبريوقراطية

ل�شتقطاب  �ل��الزم��ة  �لج�����ر�ء�ت 
ورجال  �لعاملية  �ل�شركات  وحتفيز 
بالتعاون  ي�����ش��ه��م��و�  ك���ي  �لع���م���ال 
و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق م���ع �ل��ق��ط��اع �ل���ع���ام يف 
تطوير �قت�شادنا �لوطني وتوفري 
ف���ر����س ع��م��ل ج���دي���دة خ��ا���ش��ة يف 
و�لتكنولوجيا  �ل�شناعة  قطاعات 
�ملجالت  م��ن  وغ��ريه��ا  و�ل�شياحة 

ه�������وؤلء �ل�������ش���ي���وف م���رح���ب بهم 
وي����ح����ظ����ون ب����ال����رع����اي����ة �ل���ت���ام���ة 
و�مل���ت���اب���ع���ة �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة م���ن قبل 
�لخت�شا�س  ذ�ت  و�جلهات  �شموه 
من �أجل توفري كافة �شبل �لر�حة 
هنا  ولعائالتهم  لهم  و�ل�شتقر�ر 
ويف  �لطيبة  �لم����ار�ت  �أر����س  على 
�لثقافات  �مل��ت��ن��وع  جمتمعنا  كنف 

�لأخرى.
�ل��ت��ي ح�شرها   - �جل��ل�����ش��ة  ت��خ��ل��ل 
�آل  �شعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�شيخ  �شمو 
للطري�ن  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طري�ن  ملجموعة  �لأعلى  �لرئي�س 
بن  �أحمد  �ل�شيخ  و�شمو  �لإم���ار�ت 
رئي�س  �آل مكتوم  ر��شد  حممد بن 
م��وؤ���ش�����ش��ة حم���م���د ب����ن ر������ش����د �آل 

و�لأع����ر�ق وه��م ب��ات��و� ج��زء� مهما 
من ن�شيج �ملجتمع �لإمار�تي.

�مل�شوؤولني  ج��م��ي��ع  ���ش��م��وه  ووج����ه 
�ملخت�شة  و�جل���ه���ات  �حل��ك��وم��ي��ني 
�لتو�شيات  ت���ن���ف���ي���ذ  ب���������ش����رورة 
و�مل����ط����ال����ب �ل����ت����ي ت�������ش���در ع����ن » 
�لروتني  بعيد� عن   « دب��ي  جمل�س 
و�تخاذ  �مل��ك��ات��ب  وب���ريوق���ر�ط���ي���ة 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ح�����ش��ر 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�������وزر�ء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه �هلل« 
�جلل�شة �حلو�رية ل� »جمل�س دبي« 
�ل��ت��ي ع��ق��دت يف  �لثانية  يف دورت���ه 
د�ر �لأوبر� يف دبي قبل ظهر �م�س 
بن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور 
حم��م��د ب��ن ر����ش��د �آل م��ك��ت��وم ويل 
عهد دبي و�شمو �ل�شيخ مكتوم بن 
نائب  �آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  حممد 

حاكم دبي.
وق��د تركز �حل���و�ر - �ل��ذي �شارك 
فيه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عدد  بح�شور  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
ومديري  وروؤ�����ش����اء  �ل�������وزر�ء  م���ن 
�لدو�ئر �حلكومية يف دبي ونخبة 
�شركات  ومم���ث���ل���ي  روؤ�������ش������اء  م����ن 
�ل���ش��ت��ث��م��ار �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ع��ام��ل��ة يف 
�لأعمال  جمتمع  ورج���ال  �ل��دول��ة 
�ل��ت��و���ش��ي��ات �لتي  يف دب���ي - ح���ول 
خرج بها �لجتماع �لأول للمجل�س 

حممد  وم��ع��ايل  للمعرفة  مكتوم 
بن عبد�هلل �لقرقاوي وزير �شوؤون 
جمل�س �لوزر�ء و�مل�شتقبل ومعايل 
مدير  �ل�شيباين  �إب��ر�ه��ي��م  حممد 
حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي���و�ن  ع��ام 
�لغرير  �شيف  ماجد  و�شعادة  دب��ي 
جتارة  غرفة  �د�رة  جمل�س  رئي�س 
خليفة  و����ش���ع���ادة  دب����ي  و���ش��ن��اع��ة 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
و�ل�����ش��ي��اف��ة يف دبي  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
و�شعادة �للو�ء حممد �أحمد �ملري 
مدير عام �لإد�رة �لعامة لالإقامة 
و���ش��وؤون �لأج��ان��ب يف دب��ي و�شعادة 
عبد�هلل �لب�شطي �أمني عام �ملجل�س 
و�شعادة  دب���ي  لإم������ارة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  مركز  حمافظ  كاظم  عي�شى 
�ملايل �لعاملي و�شعادة �شامي ظاعن 
�لتنمية  د�ئ��رة  عام  �لقمزي مدير 
حمد  و���ش��ع��ادة  ب��دب��ي  �لقت�شادية 
غ��رف��ة جتارة  ع��ام  م��دي��ر  بوعميم 

و�شناعة دبي - غد�ء عمل .
وق���د �أو����ش���ح ���ش��ع��ادة ه���الل �شعيد 
�مل���ري م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �ل�شياحة 
و�ل��ت�����ش��وي��ق �ل��ت��ج��اري يف دب���ي �ن 

�ملا�شي  �بريل  �شهر  �ل��ذي عقد يف 
يتعلق  م��ا  خا�شة  تنفيذه  مت  وم��ا 
�شاحب  وت���وج���ي���ه���ات  مب�����ب�����ادر�ت 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
ب�شاأن  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س 
�لمكانات  ك���اف���ة  وو����ش���ع  ت���وف���ري 
�للوج�شتية  و�لت�شهيالت  �ملتاحة 
�جلهات  ق���ب���ل  م����ن  و�لن�������ش���ان���ي���ة 
�ل���دول���ة ع��م��وم��ا ودبي  �مل��ع��ن��ي��ة يف 
ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش��و���س يف خدمة 
�شركات �ل�شتثمار ورجال �لأعمال 
ل��ت��ط��وي��ر ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��م وزي�����ادة 
حجمها و�لتو�شع فيها مبا ينعك�س 
�لوطني  �ق��ت�����ش��ادن��ا  ع��ل��ى  �ي��ج��اب��ا 
�شتى  �مل��ح��ل��ي يف  �ل���ن���اجت  وزي�������ادة 

�لقطاعات.
�رتياحه  ع���ن  ���ش��م��وه  �أع�����رب  وق���د 
�لأجنبية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  حل��ج��م 
ع��م��وم��ا ودب����ي خا�شة  �ل���دول���ة  يف 
خ���الل جتاذبه  ���ش��م��وه  م���وؤك���د�   ..
�أط������ر�ف �حل���دي���ث م���ع �أك�����ر من 
وعربية  ع��امل��ي��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  م���ائ���ة 
��شتثمار�تها  يف  �شركاتهم  ميثلون 
جميع  �ن  دب����ي  يف  ت��ن��ف��ذه��ا  �ل��ت��ي 

ت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و نائب 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�جلل�شة  يف  دب����ي  ح���اك���م  �ل�������وزر�ء 
عقدت  �ل���ت���ي  ل��ل��م��ج��ل�����س  �لأوىل 
و�شعت  �مل��ا���ش��ي  �ب���ري���ل  ���ش��ه��ر  يف 
�ن  �ىل  ..م�����ش��ري�  �لتنفيذ  مو�شع 
ب�شرورة  تق�شي  �شموه  توجيهات 
�شركات  ب����ني  �ل����ت����ع����اون  ت��ك��ث��ي��ف 
و�لقطاع  دب��ي  يف  �خلا�س  �لقطاع 
��شرت�تيجية  �شر�كة  وب��ن��اء  �ل��ع��ام 
ط��وي��ل��ة �لأم�����د م���ن �أج����ل تطوير 
مد�خيل �قت�شادنا �ملحلي وتنويعه 
�ملتبادلة  �ل���ش��ت��ف��ادة  ج��ان��ب  �ىل 
م��ن �خل���رب�ت و�ل��ك��ف��اء�ت وتبادل 
لبناء  �خل���الق���ة  و�لأف����ك����ار  �لآر�ء 
بالدنا  �شلبة يف  �قت�شادية  قاعدة 
وم��ت��ن��وع��ة وت���وف���ري ف���ر����س عمل 

لل�شباب يف �شتى �ملجالت.
�مل������ري �ن »جم���ل�������س دب����ي«  و�أك�������د 
�ملجل�س  ب���ني  م�����ش��رتك  ه���و ج��ه��د 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي وغ�����رف�����ة �ل����ت����ج����ارة 
�لتنمية  ود�ئ�����������رة  و�ل�������ش���ن���اع���ة 
د�ئ����رة  �لق���ت�������ش���ادي���ة �ىل ج���ان���ب 

�ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري.

ا�ستقبل اأع�ساء الأمانة العامة للمجل�س العاملي للمجتمعات امل�سلمة

حممد بن زايد يوؤكد على ر�صالة الإمارات لن�صر ثقافة ال�صلم والت�صامح واحلوار بني خمتلف ال�صعوب والأديان والثقافات
•• اأبوظبي-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ����ش���اح���ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم���م���د بن 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د 
ق�شر  جمل�س  يف   �� �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
�لعاملي  للمجل�س  �لعامة  �لأمانة  �أع�شاء   �� �لبحر 
للمجتمعات �مل�شلمة �لذي يعقد �جتماعه �لأول يف 
و�أن�شطته  �لتنفيذية  �أبوظبي لإق��ر�ر خطة عمله 
�ملقررة للعام �لأول ير�فقهم معايل �لدكتور علي 

ر��شد �لنعيمي رئي�س �ملجل�س.
ب��اأع�����ش��اء �لأمانة  �ل��ل��ق��اء  ���ش��م��وه خ���الل  ورح����ب 
للمجل�س متمنيا لهم �لتوفيق و�لنجاح يف تنفيذ 
خطتهم وروؤيتهم �لهادفة �إىل تر�شيخ قيم �لعي�س 
�ملتبادل  و�لح��رت�م  و�لت�شامح  و�حل��و�ر  �مل�شرتك 
وتعزيز  و�لأمم  و�ل�شعوب  �لأدي����ان  خمتلف  ب��ني 

قيم �ملو�طنة و�لتعددية �لثقافية.

و �أكد �شموه �أهمية �أن يعمل �ملجل�س على �لنهو�س 
�حل�شاري  ب��دوره��ا  للقيام  �مل�شلمة  باملجتمعات 
�لتي  جمتمعاتها  ب��ن��اء  يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  و�ل��وط��ن��ي 
للدين  �حلقيقية  �ل�����ش��ورة  وع��ك�����س  فيها  تعي�س 
�لإ����ش���الم���ي �ل�����ش��م��ح �ل����ذي ي��دع��و �إىل �ل��ب��ن��اء و 
�لتعاي�س �مل�شرتك. و �شدد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حم��م��د ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان ..ع��ل��ى ر���ش��ال��ة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �حل�شارية �لتي تهدف 
�ملجتمعي  �لأم��ن  لتحقيق  �ل�شلم  ثقافة  ن�شر  �إىل 
و�لت�شامح و�حلو�ر بني خمتلف �ل�شعوب و�لأديان 
و�لثقافات.. م�شري� �إىل �أن دولة �لإمار�ت ترحب 
�لتي  و�لفعاليات  �مللتقيات  خمتلف  با�شت�شافة 
تعلي �لقيم �لإن�شانية و�لتاآلف و�لتعاي�س �ل�شلمي 
�لأمانة  �أع�شاء  �أع���رب  جانبهم  م��ن  �لعامل.      يف 
�مل�شلمة عن  �لعامة للمجل�س �لعاملي للمجتمعات 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ل��ق��اء  �شعادتهم 

�لإمار�ت  دول��ة  دور  نهيان.. مثمنني  �آل  ز�ي��د  بن 
تخدم  �ل��ت��ي  �لإن�����ش��ان��ي��ة  وم��ب��ادر�ت��ه��ا  وم�شاعيها 

�شعوب ودول �لعامل.
و عربو� عن تقديرهم ل�شت�شافة دولة �لإمار�ت 
يعد  �لذي  و  �مل�شلمة  للمجتمعات  �لعاملي  �ملجل�س 
�مل�شلمة  �ملجتمعات  ق�شايا  خلدمة  بناءة  من�شة 
من  �ل��دول��ة  به  حتظى  مبا  م�شيدين   .. �ملختلفة 
�نفتاح على �جلميع و ما تقوم به من جهد فاعل 

لتكري�س قيم �لعتد�ل و �لو�شطية و �لت�شامح.
فيما  ع�شو�   60 ي�شم  �لعاملي  �ملجل�س  �أن  يذكر 
ميثلون  ع�شو�   17 م��ن  �ل��ع��ام��ة  �أم��ان��ت��ه  تت�شكل 
�لإ�شالمية  غ��ري  �ل����دول  يف  �مل�شلمة  �مل��ج��ت��م��ع��ات 
�إىل  »�ملجل�س«  يهدف  و  �ل��ع��امل..  �أرج���اء  �شتى  يف 
يف  و�أف���ر�ده���ا  �مل�شلمة  �ملجتمعات  ب���دور  �لرت��ق��اء 
و�لقت�شادية  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  �مل��دن��ي��ة  دول��ه��ا  نه�شة 
�لإ�شالم  عن  �لنمطية  �ل�شورة  ت�شحيح  بجانب 

�شمو  �شموه  جمل�س  ح�شر  �مل�شلمة.  و�ملجتمعات 
�ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة و �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد 
�آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني و �شمو 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�أمناء موؤ�ش�شة ز�يد بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال 
�خلريية و�لإن�شانية و �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�آل  ز�ي��د  �ل�شيخ حامد بن  وزي��ر �لد�خلية و �شمو 
�شمو  و  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  دي���و�ن  رئي�س  نهيان 
جمل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خ��ال��د  �ل�شيخ 
و  �لإن�شانية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
ذوي �لإحتياجات �خلا�شة و �شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شاحب  م�شت�شار  نهيان  �آل  خليفة  ب��ن  �شلطان 
�ل�شمو رئي�س �لدولة و معايل �ل�شيخ �شلطان بن 

طحنون �آل نهيان ع�شو �ملجل�س �لتنفيذي.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي-وام:

مع  بالتعاون   ، �لإم���ار�ت«  »�شقيا  موؤ�ش�شة  نظمت 
لالأعمال  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  م��ظ��ل��ة  وحت����ت  و�لإن�����ش��ان��ي��ة  �خل���ريي���ة 
�لعاملية،  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  م���ب���ادر�ت حم��م��د 
�مل�شروعات  م���ن  ع����دد  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ت��ط��وع��ي��ة  ح��م��ل��ة 
�لتنموية و�لت�شغيلية يف �شعيد م�شر حتت �شعار 
» �أيادي ز�يد ». وتعد �حلملة - �لتي ت�شارك فيها 
متطوعون من هيئة كهرباء ومياه دبي - �لثانية 
�أوغند� يف  �إىل  لهذ� �لعام بعد �لرحلة �لتطوعية 
�شهر يوليو �ملا�شي و�لثانية �إىل �شعيد م�شر بعد 

�لرحلة �لأوىل يف �شهر دي�شمرب �ملا�شي.
و�متدت �حلملة �لتطوعية على مد�ر �أربعة �أيام يف 
عدد من قرى حمافظتي �لأق�شر وقنا وت�شمنت 

منزًل   80 �إىل  �ل�����ش��رب  م��ي��اه  ���ش��ب��ك��ات  مت��دي��د 
وتوزيع م�شروعات ت�شغيلية لنحو 400 �أ�شرة من 
�أهايل �لقرى �شملت قو�رب لل�شيد ودر�جات نقل 
�إىل  �إ�شافة  و�لأغنام  �لأبقار  لرتبية  وم�شروعات 
بناء منازل بح�شور  مل�شروع  �لأ�شا�س  و�شع حجر 

معايل �للو�ء عبد�حلميد �لهجان حمافظ قنا.
ومالب�س  بطانيات  بتوزيع  �ملتطوعون  ق��ام  كما 
 600 ملا يقارب  لالأطفال وحل��وم وم��و�د غذ�ئية 
�إ�شافة �إىل متابعة �مل�شروعات �لتي نفذتها  �أ�شرة 
�ملوؤ�ش�شتان يف �شهر دي�شمرب من �لعام �ملا�شي �شمن 
 .2017 حملة رحلة �خلري خالل »ع��ام �خل��ري« 
وقال �شعادة �شعيد حممد �لطاير رئي�س جمل�س 

�لإمار�ت  دول��ة  �إن  �لإم��ار�ت  �شقيا  موؤ�ش�شة  �أمناء 
�لعربية �ملتحدة يف ظل �لقيادة �لر�شيدة بالدولة 
مت�شي على نهج �لعطاء و�لعمل �لإن�شاين �لذي 
ر�شخ ركائزه �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان طيب �هلل ثر�ه حتى باتت �لإمار�ت تت�شدر 
وج��اءت يف  للم�شاعد�ت �خلارجية  �ملانحة  �ل��دول 
�ملركز �لأول عاملياً كاأكرب جهة مانحة للم�شاعد�ت 
�ل��ق��وم��ي يف  لدخلها  ن�شبة  �ل��ع��امل  �لإن�����ش��ان��ي��ة يف 

.»2017
بن  حممد  موؤ�ش�شة  بجهود  �لطاير  �شعادة  و�أ�شاد 
ر��شد �آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية يف 
فريق  جهود  على  و�أثنى  �مل�شروعات،  هذه  تنفيذ 

�مل��ت��ط��وع��ني م���ن م��وظ��ف��ي ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء ومياه 
�مل�شوؤولية  تعزيز  على  �لهيئة  حر�س  موؤكد�ً  دبي 
�ملوظفني  ب��ني  �لتطوع  روح  وتر�شيخ  �ملجتمعية 
�ملبادر�ت  خمتلف  يف  �مل�شاركة  على  وت�ش�������جيعهم 
�شم�����ن  و�ل�����������������خ��ريي��ة  �ملج�����تمعية  و�ل���رب�م���ج 

من����ظومة �لعم�����ل �ملج��تمعي �ملتكامل.
م�شت�شار  بوملحة  �إبر�هيم  �مل�شت�شار  �شعادة  و�أك��د 
�لإن�شانية  ل��ل�����ش��وؤون  دب��ي  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
موؤ�ش�شة  �أم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ونائب  و�لثقافية 
�خلريية  ل��الأع��م��ال  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
و�طالق  تبني  على  �ملوؤ�ش�شة  حر�س  و�لإن�شانية 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل���رب�م���ج و�مل����ب����ادر�ت مت��ا���ش��ي��اً مع 
�آل  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  �إع��الن �شاحب 
نهيان رئي�س �لدولة » حفظه �هلل » باأن يكون عام 

. ز�يد  عام   2018

» اأيادي زايد « يف �صعيد م�صر

جمل�س الوزراء يعتمد منوذج الإمارات للقيادة احلكومية

حممد بن را�صد: الإمارات بقيادة خليفة ومتابعة حممد بن زايد توا�صل تركيزها على ال�صتثمار يف املواطن
�سموه يكرم خريجي الدفعتني الرابعة واخلام�سة للقيادات التنفيذية يف برنامج قيادات حكومة الإمارات

بناء القيادات يف نهج تطويري متجدد وم�ستدام، ي�ستقطب العقول والكفاءات الوطنية 
•• اأبوظبي -وام:

�عتمد جمل�س �لوزر�ء منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية، �لذي يقوم على 3 
حماور تتمثل يف: �لروح �لقيادية، و�لنظرة �مل�شتقبلية، و�لإجناز و�لتاأثري، 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ك��رم  فيما 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي » رعاه �هلل » بح�شور �لفريق �شمو 
�ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية 
و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير 
�شوؤون �لرئا�شة، خريجي �لدفعتني �لر�بعة و�خلام�شة للقياد�ت �لتنفيذية 

يف برنامج قياد�ت حكومة �لإمار�ت.
وياأتي �عتماد منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية، �لذي ي�شكل �جليل �لثاين 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  �أطلقه �شاحب  �لذي  �ل�21  �لقرن  لنموذج قائد 
�لإم��ار�ت ملو�كبة  2015، ليعزز جهود حكومة دولة  �آل مكتوم عام  ر��شد 
�لتوجهات �لعاملية يف �لعمل �حلكومي و��شتباق �ملتغري�ت �مل�شتقبلية، نحو 

حتقيق م�شتهدفات » مئوية �لإمار�ت 2071 ».
و�أكد �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي �أن 
» رحلة دولة �لإمار�ت �إىل �مل�شتقبل تتطلب عملية تطوير متو��شلة تركز 
على �لإن�شان �لإمار�تي، تبني قدر�ته، وترتقي بخرب�ته و�أد�ئه، ومتكنه من 

�لأدو�ت �لكفيلة مب�شاعدته على مو�جهة �لتحديات �ملقبلة ».
هذ�  ي�شكل  �حلكومية،  للقيادة  �لإم����ار�ت  من��وذج  �عتمدنا   « �شموه  وق��ال 
�لنموذج �إ�شافة نوعية ملنهج حكومة دولة �لإمار�ت يف �إعد�د �لقياد�ت وبناء 
�جلهات  �لعمل يف  �أط��ر  تطوير  نريد  �لوطنية،  و�لكفاء�ت  �لكو�در  ق��در�ت 

�حلكومية لتو�كب توجهاتنا يف بناء حكومة �مل�شتقبل ».
و�أ�شاف �شموه » تو��شل دولة �لإم��ار�ت بقيادة �أخي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« ومتابعة �أخي �شاحب 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�مل��و�ط��ن وتوفري  ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى �ل���ش��ت��ث��م��ار يف  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لأع��ل��ى 
�إدر�كنا لأهمية دور  مقومات �لنجاح له يف خمتلف �ملجالت، �نطالقا من 
�أبناء �لوطن يف كافة جمالت �لتطوير و�لتنمية.. نريد �حلفاظ على هذ� 
نحو  �حلكومي  �لعمل  تطوير  جهود  لتو�كب  �لعمل  وت��رية  ورف��ع  �لن�شق 

.« حتقيق �أهد�ف روؤية �لإمار�ت 2021 ومئوية �لإمار�ت 2071 
تخريج  خ��الل  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك���د 

برنامج  يف  �لتنفيذية  �ل��ق��ي��اد�ت  لربنامج  و�خلام�شة  �ل��ر�ب��ع��ة  �لدفعتني 
قياد�ت حكومة �لإمار�ت يف �جلهات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية و�لقطاع 
�لعمل �حلكومي ل تخت�شره م�شميات ول  �لقيادة يف  �أن مفهوم  �خلا�س، 
��شت�شر�ف  على  قائمة  ومنظومة  �لتطور  د�ئ���م  ف��ك��ري  منهج  ب��ل  م��و�ق��ع 
�مل�شتقبل و��شتباق متغري�ته و�ل�شتعد�د للتطور�ت و�لتعامل معها بحكمة 

وكفاءة ونتائج يف �مليد�ن.
وقال �شموه » نفخر بتخريج �أكر من 1000 قيادي �شاركو� يف و�شع ب�شمة 
متميزة يف م�شرية �لعمل �حلكومي، وننتظر منكم �إ�شافات نوعية �إىل هذه 
�مل�شرية ». و�أ�شاف �شموه » �إن بناء �لقياد�ت يف حكومة دولة �لإمار�ت نهج 
تطويري متجدد وم�شتد�م، ي�شتقطب �لعقول و�لكفاء�ت �لوطنية ويرتقي 
بقدر�تها و�إمكاناتها ويعزز خرب�تها ومهار�تها، لت�شارك بفعالية يف ت�شكيل 
ممثلة  �ل�شرت�تيجية  خططنا  �أه��د�ف  وحتقيق  �لدولة  م�شتقبل  مالمح 

بروؤية �لإمار�ت 2021، ومئوية �لإمار�ت 2071 ».
رئي�شيا  حمركا  متثل  �لتي  �لتنفيذية  �لقياد�ت  من  ننتظر   « �شموه  وتابع 
ل�شناعة �لقر�ر�ت يف �جلهات �حلكومية �أن تطبق ما �كت�شبته من معارف 
وخرب�ت يف جهاتها، و�أن تكون م�شدر �إلهام وحتفيز لفريق �لعمل �حلكومي 
ومو�جهة  �مل�شتجد�ت  مع  �لتكيف  على  و�لقدرة  �لروؤية  وو�شوح  بالتفاين 

�لتحديات ».
وميثل منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية �جليل �لثاين لنموذج قائد �لقرن 
�ل�21، و�آلية �لعمل �ملعتمدة لبناء �لقدر�ت �لوطنية و�إعد�د وتاأهيل قياد�ت 
�لتنموية  �لإم��ار�ت  م�شرية  تعزيز  �إىل  �لنموذج  ويهدف  �حلكومي،  �لعمل 
�لقياد�ت  �إع��د�د  خ��الل  من  �مل�شتقبل،  �إىل  �لنتقال  عملية  ودع��م  �ل�شاملة 
و�شول  ج��دي��دة،  �آف���اق  �إىل  �حلكومي  بالعمل  لالنتقال  �ملوؤهلة  و�ل��ك��و�در 

لتحقيق م�شتهدفات » مئوية �لإمار�ت 2071 ».
ويتبنى منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية منظور� متفرد� ل�شمات �لقياد�ت 
�حلكومي  �لقائد  يكون  �أن  يف  تتمثل  رئي�شية  �شفات  ويحدد  �حلكومية، 
�إمار�تي �جلوهر عاملي �لطموح، يتحلى بروح �مل�شوؤولية، �إيجابي ومت�شامح 
و�شعيد، و��شع �خليال، مطلع على تكنولوجيا �مل�شتقبل، �شفري عاملي للدولة، 
�لتعلم، �شريع �لإجن��از، و�أن يكون  يركز على قيادة �لتغري �جل��ذري، د�ئ��م 

قادر� على ت�شكيل �إ�شافة نوعية يف عمله.
ويرتكز منوذج �لإمار�ت للقيادة �حلكومية على ثالثة حماور رئي�شية هي: 
�لروح �لقيادية، و�لنظرة �مل�شتقبلية، و�لإجناز و�لتاأثري، ويتكون كل حمور 

من جمموعة معايري ت�شكل باجتماعها �شورة و�قعية لنموذج �لقيادة.
ويقوم �ملحور �لأول وهو �لروح �لقيادية على جملة من �ملعايري �لأ�شا�شية 
�لتي تت�شمن �أن يكون �لقائد ممكنا لالإن�شان، يلهم وي�شجع ويحفز �لآخرين 
ويطور �لطاقات �لب�شرية و�ملو�هب، يبني �لقياد�ت وينقل �ملهار�ت وي�شتفيد 
من قدر�ت فريق �لعمل على نحو فعال، ويتمتع بالذكاء �لعاطفي، ويحفز 
�لتعاون، ويرفع  تو��شل فعالة، وير�شخ ثقافة  �لآخرين من خالل عملية 
�تخاذ  يف  و�ل��الم��رك��زي��ة  �مل�شوؤولية  ح�س  وي�شجع  بالعمل،  �ل�شغف  طاقة 
�لقر�ر�ت، ويركز على نوعية �لعمل وعلى تعزيز فكرة �أن جناح �لفرد من 
�ملختلفة،  �لظروف  �إد�رة  يف  �لعاطفي  بالذكاء  ويتمتع  �لعمل،  فريق  جناح 

ويو�زن بني �لذكاء �لعقلي و�لذكاء �لعاطفي.
�لقائد  �لتي ميثلها  �لقدوة �حل�شنة  �لقيادية على  �لروح  كما يركز حمور 
�لذي يتحلى بالأخالق و�لنز�هة و�لتو��شع، و�لتفاوؤل بامل�شتقبل و�ل�شغف 
و�ملثابرة، وتبني مفاهيم �ل�شعادة و�لإيجابية وجودة �حلياة ون�شرها، و�لذي 
للدولة،  �حل�شنة  �ل�����ش��ورة  ويعك�س  ملمو�شة،  م�شاهمات  لتقدمي  ي�شعى 
ويتمتع بعالقات �إيجابية مع �ملجتمع ي�شودها �ل�شعور بالتقدير و�لمتنان، 

وي�شعى لتقدمي م�شاهمات ملمو�شة تدعم �لتوجهات �لوطنية.
ويت�شمن هذ� �ملحور �أي�شا �شمة �أ�شا�شية للقائد تكمن يف �شرورة �أن يكون 
منفتحا على �لعامل يتمتع بال�شلم و�لت�شامح و�لتعاي�س، ويتطلع للتو��شل 
�لعامل و�ل�شتفادة من �خلرب�ت �ملختلفة، ولديه �شبكة عالقات، وو�ع  مع 
�ملحتملة  و�لفر�س  �لرت�جع  فرت�ت  توقع  ح�س  ميتلك  �لدولية،  بالثقافة 

ويرتجم �ملعلومات �ملتاحة �إىل �إجر�ء�ت �شريعة.
معايري  ع��دة  على  �مل�شتقبلية  �لنظرة  يف  �ملتمثل  �ل��ث��اين  �مل��ح��ور  وي�شتمل 
للم�شتقبل،  م�شت�شرفا  ي��ك��ون  �أن  تت�شمن  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ائ��د  يف  �أ�شا�شية 
بعيد �لنظر، مطلعا على �لجتاهات �لعاملية، يتخيل �مل�شتقبل، يعمل على 
و�خلطط  �ل�شيناريوهات  وو�شع  وحتليلها  و�لتحديات  �لفر�س  ��شت�شر�ف 
�ل�شتباقية، ويتمتع بالقدرة على �لتجدد �مل�شتمر، و�لتفاعل مع �ملتغري�ت 

�ملت�شارعة و�لجتاهات �لعاملية و�مل�شتقبلية ومو�كبتها.
مبتكر� وحمفز�  �لقائد  يكون  �أن  على  �ملحور  يركز هذ�  ذل��ك،  �إىل  �إ�شافة 
للتغيري �جلذري، يتبنى تفكري� �إبد�عيا وي�شجع ويحفز فكر ريادة �لعمال 
ويبحث ب�شكل د�ئم عن �لفر�س و�لتحديات وت�شجيع �لتجربة و�لختبار، 
ويكافئ �لإقد�م على �ملخاطر �ملدرو�شة �لتي قد ينتج عنها حتقيق �إجناز�ت 
ك���ربى، وي��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة ع��ل��ى خ��ل��ق �ل��ق��ي��م��ة �مل�����ش��اف��ة، وم���ه���ارة �لتفكري 

�لنقدي.
�ملتقدمة  �مل�شتقبل  بتكنولوجيا  ملم  قيادي  تاأهيل  �إىل  �ملحور  هذ�  وي�شعى 
مثل �أدو�ت �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة و�لذكاء �ل�شطناعي وتاأثريها وطرق 
�مل�شتجد�ت  �مل�شتقبل، عرب مو�كبة  و��شتثمارها يف �شناعة  �ل�شتفادة منها 
يف جمالت �لتكنولوجيا �حلديثة، وتعزيز �لوعي باأثرها يف �حلياة، و�شبل 

��شتثمارها يف �شناعة �مل�شتقبل.
وترتكز روؤية �لنموذج للقائد يف هذ� �ملحور �أي�شا على �أن يكون قائد �لعمل 
�مل�شتمر  �لتعلم  �شغف  لديه  �حل��ي��اة،  وم��دى  با�شتمر�ر  متعلما  �حلكومي 
با�شتمر�ر  وحتديثها  �مل��ه��ار�ت  تنويع  �أج��ل  م��ن  �ل��ذ�ت��ي  للتطوير  وي�شعى 
لتتما�شى مع �ملتطلبات و�ملتغري�ت �مل�شتقبلية ولديه حب �لطالع و�لبحث 
على  ويعمل  �مل�شتمر  �لتعلم  لفكرة  �ملحفزة  �لبيئة  ويوفر  جديد،  كل  عن 

غر�س روح �لعلم.
�أما �ملحور �لثالث �لذي يتمثل يف �لإجناز و�لتاأثري، فريكز على 3 جمالت 
�لعليا  �لغايات  على  يركز  �أن  تت�شمن  �حلكومي،  �لعمل  قائد  يف  رئي�شية 
�حلكومة،  توجهات  على  مطلعا  ي��ك��ون  و�أن  �لنتائج،  وحتقيق  للحكومة 
ين�شر مفهوم �لغايات و�لهد�ف �لعليا للحكومة، يعمل وي�شاهم يف حتقيق 

�لأهد�ف �لوطنية �مل�شرتكة و�لنتائج �ملحددة.
وكفوؤة،  وفعالة  ذكية  ق���ر�ر�ت  �شنع  على  �ل��ق��درة  �ملحور  ه��ذ�  يت�شمن  كما 
وتبني طريقة تفكري عملية وفعالة وحكيمة، و�لتحلي بالوعي و�ل�شجاعة 
�لتغيري  تعزز  مرنة  بيئة  ويبني  و�ل�شرعة  باملرونة  يتحلى  و�أن  و�حلنكة، 
و�شرعة حتقيق �لإجناز، و�لقدرة على �ل�شتفادة بفعالية من �ملو�رد �ملتاحة، 

و�أن يتمتع بالثقة بالذ�ت يف �ملو�قف �ملختلفة.
ي�شار �إىل �أن برنامج قياد�ت حكومة �لإمار�ت تاأ�ش�س عام 2008، بتوجيهات 
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، بهدف متكني �جلهات 
�لكو�در  ق���در�ت  وتعزيز  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق  م��ن  �حلكومية 
�لوطنية ملو�كبة �لتحديات �مل�شتقبلية وبكفاء�ت قيادية عاملية، بالتعاون مع 
�أف�شل �ملر�كز �لعلمية و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية �ملحلية و�لعاملية، و�أبرز رو�د 

�لأعمال و�ل�شركات �لعاملية.
تدفق  ��شتمر�ر  �إىل  د�ئ��م  ب�شكل  �لإم���ار�ت  حكومة  قياد�ت  برنامج  وي�شعى 
�لقياد�ت �حلكومية وذلك ل�شمان بناء وجتديد �لطاقات �لوطنية و�لكو�در 
و�لقياد�ت �حلكومية مبختلف م�شتوياتها �لوظيفية بالتعاون مع �جلهات 

�حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�جلامعات �لعاملية.

الوزاري للتنمية  يناق�س اإ�صدار دليل الإجراءات املالية املوحد للحكومة الحتادية
•• اأبوظبي-وام:

للتنمية  �ل����وز�ري  �ملجل�س  ناق�س 
�ملالية  حت��دي��ث دل��ي��ل �لإج������ر�ء�ت 
�مل���وح���د يف �حل���ك���وم���ة �لحت���ادي���ة 
ليكون مرجعا و��شحا و�أد�ة مي�شرة 

�لإد�ر�ت  م��وظ��ف��ي  ج��م��ي��ع  ل����دى 
�مل���ال���ي���ة يف �جل����ه����ات �لحت����ادي����ة 
�ملنظمة  �لقانونية  للمبادئ  طبقا 
ل��ه��ا وذل����ك ح��ر���ش��ا ع��ل��ى تطوير 
وتب�شيط  �حل��ك��وم��ي  �ل��ع��م��ل  �أد�ء 
لدى  �لر�شا  وحتقيق  �لإج����ر�ء�ت 

�جلهات  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �مل��وظ��ف��ني 
�لحتادية من خالل �شرعة �إجناز 
ذلك  جاء  عالية  وبكفاءة  �لأعمال 
يف ظ���ل ت��اأك��ي��د �مل��ج��ل�����س �ل�����وز�ري 
�لذي  �جتماعه  خ��الل   - للتنمية 
عقد �شباح �م�س يف ق�شر �لرئا�شة 
�ل�شيخ  �شمو  برئا�شة  �أب��وظ��ب��ي  يف 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون 
�لوز�ري  �ملجل�س  رئي�س  �لرئا�شة 
منظومة  ت��وح��ي��د  �أن   - للتنمية 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل������وز�ر�ت 
مع  ي��ت��و�ف��ق  �حلكومية  و�جل��ه��ات 
روؤية �لإمار�ت 2021 �لتي ت�شعى 
�ل��ع��م��ل �حلكومي  ك��ف��اءة  ل��ت��ع��زي��ز 
وب��اأن تكون دول��ة �لإم���ار�ت �شمن 

�أف�شل دول �لعامل.
وقال �شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�لتطوير  حتقيق  “�إن  ن��ه��ي��ان  �آل 
�لعمل  �لكفاءة يف  وتعزيز  �مل�شتمر 
و�شبيلنا  وطنية  �أولوية  �حلكومي 

لتحقيق �لأهد�ف �لوطنية.”
“توحيد  ������ش�����م�����وه:  و�أ���������ش��������اف 

�لإجر�ء�ت �ملالية لالرتقاء بالأد�ء 
�لقيادة  ت��وج��ه  يعك�س  �حل��ك��وم��ي 
وت�شريع  �ل��ت��ن��م��ي��ة  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 

�لإجر�ء�ت.” .
ك���م���ا ن���اق�������س �مل���ج���ل�������س �ل��������وز�ري 
�ليوم  جل�شته  خ���الل   - للتنمية 
ب�شاأن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  �ل���الئ���ح���ة   -
�لأو�شمة و�مليد�ليات �لدبلوما�شية 
�لأو�شمة  م��ن��ح  ت��ت�����ش��م��ن  و�ل���ت���ي 
و�لمتياز�ت  و�مليد�ليات و�حلقوق 
و�ملقايي�س  �مل��و����ش��ف��ات  حت��دد  كما 
و�ل�����ش��ار�ت ل��ك��ل م��ي��د�ل��ي��ة وين�س 
�لأو�شمة  ب�����ش��اأن  �حل���ايل  �ل��ق��ان��ون 
و�مليد�ليات على �أن متنح �لأو�شمة 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  م��ن  ب��ق��ر�ر 
�ل���دول���ة ب��ن��اء ع��ل��ى ت��ر���ش��ي��ح وزير 
�خل����ارج����ي����ة و�ل����ت����ع����اون �ل������دويل 
�ل�شلك  لأع�شاء  �مليد�ليات  ومتنح 
�لدبلوما�شي و�لقن�شلي �ل�شابقني 
و�حلاليني �أو ممن قدمو� خدمات 
هامة للدولة يف تطوير عالقاتها 
و�ل�شديقة  �ل�شقيقة  �ل����دول  م��ع 

و�ملنظمات �لدولية.

ويف �إط����ار ح��ر���س �حل��ك��وم��ة على 
و�شع ت�شريعات فعالة ملجتمع �آمن 
�ملجل�س  ن��اق�����س   .. ع����ادل  وق�����ش��اء 
�لالئحة  �إ�شد�ر  للتنمية  �ل��وز�ري 
“حمكمة  ل���ن���ظ���ام  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
يف  ي�شاهم  �لو�حد” و�ل��ذي  �ليوم 
�لق�شايا خا�شة  �لف�شل يف  �شرعة 
�جل���ز�ئ���ي���ة �ل��ب�����ش��ي��ط��ة م���ن خالل 
�لعامة  �لنيابة  �إىل  �ملتهم  �إح��ال��ة 
و�إحالته  م��ع��ه  �لتحقيق  و�إج�����ر�ء 
�ل��ق�����ش��اء ليوم  ل��ق��ا���ش��ي حم��ك��م��ة 
�ل��دع��وى و�شدور  ل��ت��د�ول  و�ح���د 
وت�شمل  ن��ف�����ش��ه  �ل���ي���وم  يف  �حل��ك��م 
�لالئحة �لتنفيذية كل �لتفا�شيل 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ط���رق رف�����ع �ل���دع���وى 
وغيابهم  �خل���������ش����وم  وح���������ش����ور 
ونظامها  �جل��ل�����ش��ة  و�إج�����������ر�ء�ت 

و�إ�شد�ر �لأحكام وغريها.
ناق�س   .. �ل���دويل  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
�ل��دول��ة يف  �ك��ت��ت��اب  �ملجل�س زي���ادة 
�لدويل لالإن�شاء  �لبنك  ر�أ�س مال 
و�ل��ت��ع��م��ري ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �مل����و�رد 
�ل��ت��م��وي��ل��ي��ة م��ن �أج����ل �ل��ت��ن��م��ي��ة يف 

�مل�شادقة  وناق�س  �لنامية  �ل���دول 
على �لتفاقية �ل�شريبية �لدولية 
و�لتوقيع  �لأط����������ر�ف  م���ت���ع���ددة 
يف  �ل��ت��ج��ارة  حت��ري��ر  �تفاقية  على 
�خلدمات و�طلع على تقرير �لأد�ء 
تنفيذ  ع��ن  �شنوي  �لن�شف  �مل���ايل 
�مليز�نية �لعامة لالحتاد و�جلهات 
لل�شنة  �مللحقة  �مل�شتقلة  �لحتادية 
�لن�شف  وت��ق��ري��ر   2018 �مل��ال��ي��ة 
�آخ���ر  ح����ول   2018 ل���ع���ام  �لأول 

�مل�شتجد�ت يف مفاو�شات �تفاقيات 
ب��ني دول �ملجل�س  �ل��ت��ج��ارة �حل���رة 
�لقت�شادية  و�ل��ت��ك��ت��الت  و�ل����دول 
�لأخ��رى و تقرير دي��و�ن �ملحا�شبة 
�ل���ن���ه���ائ���ي ب��ن��ت��ي��ج��ة �ل���ت���دق���ي���ق يف 
و�لعمليات  �خل���ت���ام���ي  �حل�������ش���اب 
�لعقارية  �لإم��ار�ت  ملوؤ�ش�شة  �ملالية 
عن �ل�ش�نة �ملالية �ملا�شية و تقرير 
بنتيجة  �لنهائي  �ملحا�شبة  دي��و�ن 
�ملالية  �ل���ب���ي���ان���ات  يف  �ل���ت���دق���ي���ق 

�خلتامية ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت �لعامة 
للبرتول عن �ل�شنة �ملالية �ملنتهية 

يف �لعام �ملا�شي.
ون�����اق�����������س �مل����ج����ل���������س ع����������دد� من 
بتطوير  �مل��ت�����ش��ل��ة  �مل���و����ش���وع���ات 
و�لعمل  �حل���ك���وم���ي���ة  �خل�����دم�����ات 
�حل��ك��وم��ي يف ع���دد م��ن �ل�����وز�ر�ت 
جانب  �إىل  �لحت���ادي���ة  و�جل���ه���ات 
�ملدرجة على  �لأخ��رى  �ملو�شوعات 

جدول �أعماله.

حممد بن را�صد ي�صدر مر�صوما بت�صكيل 
جمل�س اإدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

•• دبي-وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�إد�رة هيئة  2018 بت�شكيل جمل�س  30 ل�شنة  »رعاه �هلل« ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي �ملر�شوم رقم 
كهرباء ومياه دبي. ووفقاً للمر�شوم ي�شم جمل�س �إد�رة �لهيئة برئا�شة مطر حميد �لطاير يف ع�شويته 
كاًل من: �شعيد حممد �لطاير وه�الل خلفان بن ظ��اهر وعبد�هلل حمم�د �لها�شمي و خلف�ان �أحمد 
حارب وماجد حمد �ل�شام�شي وعبي�د �شعيد بن م�شحار و�شعيد حممد �ل�شارد ونبيل عبد�لرحمن 
عارف وذلك ملُّدة ثالث �شنو�ت قابلة للتجديد على �أن ي�شتمر �شعيد حممد �لطاير ُع�شو�ً ُمنتدباً 

دوره وُين�شر يف �جلريدة �لر�شمّية.  لإد�رة �أعمال �لهيئة. وُيعمل بهذ� �ملر�شوم من تاريخ �شُ
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اأخبـار الإمـارات
دبي ت�صت�صيف موؤمتر الأمرا�س اجللدية وطب التجميل اخلمي�س

•• دبي -وام:

ت�شت�شيف دبي يوم �خلمي�س �ملقبل �أعمال موؤمتر �ل�شرق �لأو�شط �لثالث 
�شمو  برعاية  يقام  “ميد�م” �ل��ذي  �لتجميل  وط��ب  �جللدية  لالأمر��س 
رئي�س  �ملالية  وزي��ر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
هيئة �ل�شحة يف دبي بالتعاون مع جائزة حمد�ن بن ر��شد للعلوم �لطبية. 
ي�شارك يف �ملوؤمتر - �لذي يقام يف فندق “ �نرتكونتيننتال دبي “ وي�شتمر 
900 طبيب متخ�ش�س يف �لأمر��س �جللدية و  �أي��ام - �أكر من  ثالثة 

طب �لتجميل من خمتلف دول �لعامل.
و�لتجميل  �جللدية  �لأم��ر����س  ��شت�شاري  �لنعيمي  خالد  �لدكتور  وق��ال 
�لتطور�ت  �أب���رز  على  �ل�شوء  ي�شلط  �حل��دث  �إن  �مل��وؤمت��ر  رئي�س  و�ل��ل��ي��زر 
و�ل��روؤى و�كت�شاف  باأمر��س �جللد وتبادل �خلرب�ت  �ملتعلقة  و�لبتكار�ت 

85 حما�شرة  ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ع��امل �جل��ل��د و�لتجميل م��ن خ��الل 
و20 جل�شة علمية �إ�شافة �إىل 19 ور�شة عمل حول �لأجهزة و�لتقنيات 
�أن عدد �ملتحدثني �لدوليني يف �ملوؤمتر و�شل �إىل  �حلديثة.. م�شري� �إىل 
31 و�لإقليمني 32 متحدثا فيما و�شل عدد �ملتحدثني من د�خل �لدولة 
�ملبادرة �لإن�شانية  �أنه �شيتم خالل �ملوؤمتر تد�شني  22 متحدثا. و�أ�شاف 
“نحن نهتم” و�لتي يتم من خاللها توفري �مل�شاعدة و�ل�شت�شارة �لطبية 
�ملجانية للمحتاجني من ذوي �لإعاقة بهدف م�شاعدة ودعم �لأ�شر �لتي 
ت�شم �شخ�شا من ذوي �لإعاقة .. موؤكد� �أن هذه �ملبادرة حتظى بدعم �لكثري 
من �لأطباء من خمتلف �لتخ�ش�شات. من جانبه ذكر �لدكتور �شعد بن 
�أنه �شيتم خالل �جلل�شة �لفتتاحية  �شامي �ل�شقري نائب رئي�س �ملوؤمتر 
تكرمي  �شيتم  حيث  �لعام  لهذ�  �ل���رو�د  بجائزة  �لفائز  ��شم  عن  �لإع���الن 
تطوير  يف  ب��ارز  ب�شكل  �أ�شهمو�  �لذين  و�خل���رب�ء  �ملتخ�ش�شني  كبار  �أح��د 

جمال طب �جللد وجر�حة �لتجميل يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط لي�شبح 
�إىل  و�أ�شار  بتطلعاته.  و�مل�شتقبل  باإجناز�ته  �ملا�شي  �ملوؤمتر ج�شر� ما بني 
�أن �ملوؤمتر �شي�شهد هذ� �لعام عدد� من ور�س �لعمل حتت �إ�شر�ف �خلرب�ء 
�إليه �لعلم يف تقنيات ��شتخد�م  �لعامليني لالإطالع على �أحدث ما تو�شل 
�لليزر و�لبالزما يف طب �جللد و�لتجميل و�أحدث طرق عالج ومقاومة 
�ل�شيخوخة و �لأمر��س �جللدية �ملعقدة وذلك بح�شور نخبة من �لرو�د 
يف جمالت �لأمر��س �جللدية من �أطباء وممر�شني وباحثني من جميع 
كل  ومو�كبة  �لتطور�ت  �أح��دث  ومناق�شة  �خل��رب�ت  لتبادل  �لعامل  �أنحاء 
ما هو جديد يف �لعالجات �لناجعة و�لأجهزة و�ملعد�ت و�لأدوي��ة و�أف�شل 
�ملمار�شات و�ملعايري �ملعمول بها عامليا. و�أو�شح �أن �حلدث يهدف �إىل دعم 
�لعلمية و�لإب��د�ع و�لبتكار يف دول��ة �لإم��ار�ت ما  �لعلوم و�لبحوث  قطاع 
�جللدية  �لأم��ر����س  جم��ال  يف  متميزة  وطنية  ك��و�در  تطوير  يف  �شي�شهم 

�لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �أك��رب ح�شد من  وهو ميثل  �لتجميل  وطب وجر�حة 
�لتنفيذي  �ملدير  �شوقات  بن  عبد�هلل  �أكد  جهته  من  و�لأطباء.  و�لعلمية 
وبتوجيهات  �جل��ائ��زة  حر�س  �لطبية  للعلوم  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  جل��ائ��زة 
�لهادفة  �لطبية  �مل��وؤمت��ر�ت  دع��م  على  ر��شد  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  من 
�أ�شا�شيا من عملية �لتعليم �لطبي خا�شة و�أنها جتمع نخبة  كونها جزء� 
و�أو�شح  �ملختلفة.  �لطبية  �لتخ�ش�شات  �لعامليني يف  �لأطباء  متميزة من 
�أن �جلائزة تقييم �لأور�ق �لعلمية �لتي �شيتم مناق�شتها خالل �ملوؤمتر .. 
موؤكد� �أن �جلائزة تر�عي د�ئما �لفائدة �لتي �شتعود على �أطبائنا �لعاملني 
يف خمتلف �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�أطباء �ملنطقة ب�شكل عام للحاق 
ع��امل طب �جللد  ومبتكر يف  ما هو جديد  بكل  و�لإمل���ام  �لتطور�ت  بتلك 
و�لتجميل وذلك مب�شاركة خرب�ء من �ل�شني و�لوليات �ملتحدة و�أمريكا 

�لالتينية و �ل�شرق �لأو�شط و�أوروبا .

حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج ومبادرات »الهالل الأحمر«
•• عجمان-وام:

�طلع �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
و�أن�شطة ومبادر�ت  بالديو�ن على خطط وبر�مج  حاكم عجمان يف مكتبه 
ه��ي��ئ��ة �ل��ه��الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي �لإن�����ش��ان��ي��ة وت��ن��وع �مل�����ش��اري��ع �حلالية 
د�خل  و�ملعوزين  �ملحتاجني  معاناة  من  �لتخفيف  يف  ودوره��ا  و�مل�شتقبلية 
�لدولة وخارجها. جاء ذلك خالل ��شتقبال �شموه لوفد من �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي برئا�شة �شعادة ر��شد مبارك �ملن�شوري نائب �لأمني �لعام لل�شوؤون 
�لأحمر  �لهالل  مر�كز  وم��در�ء  �لرميثي  �شعيد  حممد  و�مل�شت�شار  �ملحلية 

على م�شتوى �لدولة وعدد من مدر�ء �لإد�ر�ت.
�لإن�شانية  وبر�جمها  �لهيئة  خطة  �إىل   - �للقاء  خ��الل   - �شموه  و��شتمع 
�لجتماعية  �ل�شر�ئح  ملختلف  �ل��ع��ون  لتقدمي  و��شتعد�د�تها  ون�شاطاتها 

�ملحتاجة يف دولة �لإمار�ت وخارجها.
و�أثنى �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان على �إ�شهامات �لقيادة �لر�شيدة يف دعم 
�ملحتاجني  وم�شاندة  رعاية  على  �ملتو��شل  وحر�شها  �لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات 
و�ملعوزين .. م�شيد� �شموه مبا يوليه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  “حفظه �هلل” و�شاحب  �لدولة  نهيان رئي�س  �آل 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه 
�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة من �هتمام كبري وم�شاهمتهم ودعمهم 
�ملتو��شل من �أجل تقدمي و�إي�شال �لعون و�مل�شاعدة لالأ�شر �ملتعففة وتخفيف 
و�لالجئني  �ليمن  �لأ�شقاء يف  �لدولة وخا�شة  وخ��ارج  د�خ��ل  �ملعاناة عنهم 

�ل�شوريني وكل �ملحتاجني يف �لدول �لعربية و�لإ�شالمية وغريها.
وثمن �شموه متابعة �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف 
منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر للعمل �لإن�شاين �لذي تقوم بها 
�لهيئة ودعمه �ملتو��شل وم�شاندته �لد�ئمة ملر�كز �لهالل يف �إمار�ت �لدولة 
كافة وملا يقوم به من جهود يف خدمة �لعمل �لإن�شاين على م�شتوى �لدولة 
وخارجها ودوره يف �إي�شال �مل�شاعد�ت �لتي يقدمها “�لهالل” باأ�شرع وقت 
�لهيئة  �لقائمني يف  بجهود  م�شيد�   .. �لإم���ار�ت  �ملتعففة يف  لالأ�شر  ممكن 
ودورهم يف خدمة �لعمل �لإن�شاين وتقدمي �مل�شاعد�ت لكل حمتاج يف �لدول 
�ل�شقيقة و�ل�شديقة منها وخدمة �حلالت �لإن�شانية يف �ليمن و�لالجئني 

�ل�شوريني يف خميم �لإمار�ت يف �لأردن.
وقال حاكم عجمان �إن و�جبنا جتاه �أ�شقائنا يف �ليمن و�لالجئني �ل�شوريني 
وغريهم من �ملعوزين يحتم علينا �أن مند لهم يد �لعون و�مل�شاعدة ليتغلبو� 
على م�شاعب �حلياة و�لأزمات �لتي يو�جهونها من خالل تنوع �خلدمات 

ما بني �لطبية و�لتعليمية و�لإغاثية و�لغذ�ئية.
وتطرق �شموه مع �لوفد خالل �للقاء �إىل مهام ومبادر�ت و�إجناز�ت هيئة 
�لهالل �لأحمر �لإمار�تي يف �لعامل ودورها يف تنفيذ بر�مج وم�شاريع �إغاثية 
تفيد كل حمتاج �إ�شافة �إىل توفري �لحتياجات لالأ�شر �لإمار�تية �ملتعففة 
�لإن�شانية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  و�لتن�شيق  �لتعاون  ب�شرورة  �شموه  وج��ه  حيث 
ع��ام��ة وعجمان  �لإم����ار�ت  دول���ة  �لإن�����ش��اين يف  �لعمل  وت�شجيع  و�خل��ريي��ة 
خا�شة و�أن يكون هناك تعاون بني هيئة �لهالل �لأحمر و�ملوؤ�ش�شات �لعاملة 

يف �إمارة عجمان يف جمال �لعمل �لإن�شاين.
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  �ملن�شوري  مبارك  ر��شد  �شعادة  ثمن  جانبه  من 

م�شاريعها  على  ب��الط��الع  �لبالغ  و�هتمامه  �لهيئة  لوفد  عجمان  حاكم 
وبر�جمها ومبادر�تها �ملتنوعة .. موؤكد� �أن هذ� �للقاء يعترب مبثابة خطوة 
��شرت�تيجية جديدة على طريق تعزيز �آفاق �لعمل �لإن�شاين و�لتنموي بني 

�ملوؤ�ش�شات �لوطنية لتحقيق روؤية �لإمار�ت يف �ملجال �لإن�شاين.
�أولوياتنا  حتقيق  نحو  �مل�شتمرة  مهمتنا  يدعم  �شموه  مع  �للقاء  �إن  وق��ال 
�لفئات  ل�شائر  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  تقدمي  يف  و�ملتمثلة  �ل�شرت�تيجية 
�ملحتاجة ومو��شلة جهودنا للحفاظ على مكانة �لإمار�ت و�شمعتها �لعاملية 

�لتي باتت منوذجا للعمل �لإن�شاين.

�شيتم من  �لهيئة لديها بر�مج وم�شاريع م�شتقبلية  �أن  �ملن�شوري  و�أ�شاف 
�مل�شاعد�ت  وتقدمي  �لعون  يد  وم��د  �لتطلعات  من  �ملزيد  حتقيق  خاللها 

و�لوقوف �إىل جانب �ملحتاجني و�ملعوزين وتخفيف معاناتهم.
رئي�س  �لنعيمي  �شعيد  بن  ماجد  �لدكتور  �ل�شيخ  معايل   .. �للقاء  ح�شر 
مدير  �لنعيمي  ر��شد  حمد  و�شعادة  عجمان  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  دي��و�ن 
يو�شف  و�شعادة  �حل��اك��م  مكتب  مدير  غليطة  ب��ن  ط��ارق  و�شعادة  �ل��دي��و�ن 
حممد �لنعيمي مدير عام �لت�شريفات و�ل�شيافة وعدد من �ل�شيوخ وكبار 

�مل�شوؤولني.

�صرطة عجمان تنظم حملة �صالمة امل�صاة م�صوؤولية اجلميع�صامل بن ركا�س: املزانية اجلديدة .. اإجنازات اأكر بروؤية وحكمة القيادية
•• ابو ظبي - الفجر

�لدكتور �شامل حممد  �ل�شيخ  �أ�شاد 
بن ركا�س �لعامري ع�شو �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي �شابقاً، باملز�نية 
�ل��ت��ي �ع��ت��م��ده��ا جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��رئ��ا���ش��ة 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، معترب�ً 
�لنجاحات  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����د�ً  ذل�����ك 
�قت�شادها  وق��وة  للدولة  �ملتتالية 
�لتخطيط  ب�شرية  �لوطني وعمق 

يف �إد�رة كل �لقطاعات و�ملر�فق.
�أب��ن ركا�س يف ت�شريح له :  وق��ال 
�لثالث  �ل�شنو�ت  مز�نية  �ق��ر�ر  �إن 

•• عجمان-وام:

تنظم �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�شرطة 
�مل�شاة  “�شالمة  ح��م��ل��ة  ع���ج���م���ان 
�أطلقتها  �لتي  �جلميع”  م�شوؤولية 
يف  �مل��روري  للتن�شيق  �لعامة  �لإد�رة 
�أكتوبر  �شهر  خ��الل  �لد�خلية  وز�رة 
حادثة   70 ت�شجيلها  بعد  �جل���اري 
ده�س ت�شببت يف 8 وفيات وذلك حتى 
فيما   2018 �شبتمب�ر  �شه�ر  نهاية 
�شهد �لعام �ملا�شي 96 حادثة مماثلة 
�أدت �ىل 12 وفاة. وقال �لر�ئد ر��شد 
حميد خليفة بن هندي رئي�س ق�شم 
�مل��ب��اح��ث و�ل�����ش��ب��ط �مل�����روري ب����اإد�رة 
�ملرور و�لدوريات ب�شرطة عجمان �ن 

م��ن ح��ي��ث �ل��ت��اأك��د م��ن خ��ل��و �ل�شارع 
�لأماكن  م��ن  و�لعبور  �ملركبات  م��ن 
�إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للم�شاة  �ملخ�ش�شة 
�ملركبات  ل�شائقي  �ل��ز�ئ��دة  �ل�شرعة 
مل�شتخدمي  �ح�����رت�م�����ه�����م  وع��������دم 
�ل���ط���ري���ق. و�أو�����ش����ح �ن����ه مت �إع�����د�د 
خطة لن�شر �لثقافة �لتوعية و�إجناح 
ن�شر�ت  ت���وزي���ع  ت��ت�����ش��م��ن  �حل��م��ل��ة 
ومطويات �حلملة باللغات “�لعربية 
على  و�لأوردو”  و�لإجن����ل����ي����زي����ة 
�شائقني،  م��ن  �لطريق  م�شتخدمي 
�لن�شائح  وت��وج��ي��ه  ورك����اب، وم�����ش��اة، 
و�لإر�����ش����اد�ت لإت��ب��اع ق��و�ع��د �مل���رور، 
ع��ل��ى خمالفة  �مل��رتت��ب��ة  و�ل��ع��ق��وب��ة 
حما�شر�ت  ج��ان��ب  �ىل  �مل�شاة  ع��ب��ور 

�حلملة تهدف �ىل �حلد من حو�دث 
�ملرورية  �ل��ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  �ل��ده�����س 
لكافة م�شتخدمي �لطريق وتر�شيخ 
�ل��وع��ي ب��اأه��م��ي��ة ���ش��الم��ة �مل�����ش��اة بني 
و�لوقاية  �ملجتمع  ���ش��ر�ئ��ح  خمتلف 
م��ن ه���ذه �حل�����و�دث ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
�ملجتمعية بني  �مل�شوؤولية  دور  تعزيز 
�لهدف  لتحقيق  �لأط������ر�ف  ج��م��ي��ع 
�لإ�شرت�تيجي �ملتمثل يف �شبط �أمن 
�ل��ط��رق .  وح��دد �ل��ر�ئ��د �ب��ن هندي 
�ملت�شدرة  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب  �أه���م 
حل���و�دث �ل��ده�����س وه��ي ع��دم �إلتز�م 
بالأماكن  �ل���ط���ري���ق  م�����ش��ت��خ��دم��ي 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ع���ب���ور �مل�������ش���اة، وع����دم 
�إملامهم بقو�عد عبور �مل�شاة �ل�شليمة 

�ملوؤ�ش�شات  يف  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ت��وع��ي��ة 
قو�عد  لتعليمهم  ب��الإم��ارة  �ملختلفة 
ن�شر  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �ل�شليم  �مل���رور 
وو�شائل  �ل�����ش��ح��ف  ع���رب  �ل��ت��وع��ي��ة 

�لتو��شل �لجتماعي.
�أن  ه���ن���دي �ىل  �ب����ن  �ل����ر�ئ����د  ون���ب���ه 
�ملخالفني  ع��ل��ى  �مل��رتت��ب��ة  �ل��غ��ر�م��ة 
�ل��ذي��ن ي��ع��ربون م��ن �لأم���اك���ن غري 
�مل��خ�����ش�����ش��ة ل���ع���ب���ور �مل�������ش���اة، وع����دم 
�ل�شوئية  ب��الإ���ش��ار�ت  �مل�����ش��اة  �إل��ت��ز�م 
ح�شب �ملادة 89 م�ن �لقر�ر �لوز�ري 
لقو�عد   2017 ل�شنة   178 رق��م 
و�إج�������ر�ء�ت �ل�����ش��ب��ط �مل�����روري تبلغ 
�ل�شائقني  ..د�ع����ي����ا  دره�������م   400
و�مل�شاة �ىل �شرورة �لإلتز�م بالتوقف 

�مل�شاة  عبور  خطوط  عند  و�ل��رتي��ث 
و�ل��ع��م��ل م��ع رج���ال �مل����رور م��ن �أجل 
�آم���ن���ة لعبور  �ل�����ش��ع��ي لإي���ج���اد ب��ي��ئ��ة 
�مل�شاة وحتقيق �أعلى معدل لل�شالمة 
�مل���روري���ة و�ل��ت��ق��ي��د ب��الأن��ظ��م��ة �لتي 

ت�شمن �ل�شالمة للجميع.

 180 بقيمة  �حلجم  بهذ�  �ملقبلة 
�لطموحات  مي��ث��ل   دره����م  م��ل��ي��ار 
نحو  و�شعبها  ل���الإم���ار�ت  �ل��ك��ب��رية 

وحكمة  ب����روؤي����ة  �أك������رب  �جن��������از�ت 
�ل���ت���ي ت�شعى  �ل���ر����ش���ي���دة   �ل���ق���ي���ادة 
�لوطن  �ل��ت��ن��م��ي��ة ورخ�����اء  خل��دم��ة 
وكل  للمو�طنني  �ل��رف��اه   وتعزيز 

وما يتعلق مبتطلبات حياتهم.
و�أ�شاف �شامل بن ركا�س: �إن وطناً 
�لإن�شان،  لبناء  �خلري  ز�ي��د  �أ�ش�شه 
���ش��ي��ظ��ل وي���ك���رب ب���الإن�������ش���ان ومن 
دولة  ف��ح��م��ى �هلل  ���ش��ع��ادت��ه،  �أج����ل 
�لرفاه  نعم  عليها  و�أد�م  �لإم���ار�ت، 
و�ل����ع����دل و�لأم��������ن و�ل����ش���ت���ق���ر�ر، 
باأعمارهم  و�أط��ال  قيادتها  وحفظ 
�ل�شحة  موفور  يف  مديدة  �أع��و�م��اً 

و�لعافية. 

انتوا اخلري والركة  يف اآثار ومتاحف راأ�س اخليمة  
•• راأ�س اخليمة- الفجر

ن��ظ��م��ت د�ئ����رة �لآث�����ار و�مل��ت��اح��ف يف 
ر�أ�س �خليمة بالتعاون مع م�شت�شفى 
عبيد�هلل لعالج �أمر��س كبار �ل�شن 
“�إنتو� �خلري  و�ل�شيخوخة منا�شبة 
�ليوم  ف��ع��ال��ي��ات  “�شمن  و�ل���ربك���ة 

�لعاملي للم�شن لالحتفاء بامل�شنني.
وتعد �لفعالية تعبري� �ن�شانيا للفت 
�لعمرية  �ل��ف��ئ��ة  ه���ذه  �إىل  �لن��ت��ب��اه 
�إن�شاء  �ل��ف�����ش��ل يف  ل��ه��ا  ك���ان  و�ل��ت��ي 
�إىل  بالإ�شافة  �ملجتمعات  وتاأ�شي�س 

�خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة و ���ش��ع��ادة  �أحمد 
د�ئرة  ع���ام  م��دي��ر  �لطنيجي  عبيد 
ر�أ�����س �خليمة   �لآث�����ار و�مل��ت��اح��ف يف 
و����ش���ع���ادة  �ل��دك��ت��ور ي��و���ش��ف �لطري 
لعالج   �هلل  عبيد  م�شت�شفى  م��دي��ر 
�ل�شيخوخة  و�أم���ر�����س  �ل�شن  ك��ب��ار 
و�شعادة حممد ح�شن �ل�شبب مدير 
غرفة �شناعة وجتارة ر�أ�س �خليمة 
�أحمد غامن  �لعميد غامن  و�شعادة  
�ل�شرطية   �ل��ع��م��ل��ي��ات  ع����ام  م���دي���ر 
ر�أ�س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة   يف 

�خليمة . 

و�لتعاون  �لعمل  وموؤ�ش�شات  كاأفر�د 
هي  و�ل��ت��ي  �لفئة  ه��ذه  لرعاية  معا 
�لذي ي�شهده  �شبب �خلري و�لربكة 
قيادتنا  ج���ه���ود  ظ����ل  يف  �مل��ج��ت��م��ع 

�لر�شيدة.
�ل���ط���ن���ي���ج���ي  تعترب  ������ش����اف  ك���م���ا 
�ل�شر�ئح  م��ن  �ل�شن  ك��ب��ار  �شريحة 
�مل��ج��ت��م��ع  ح��ي��ث متتلك  �مل��ه��م��ة يف 
�شيء ل ميتلكه غريهم مثل �خلربة 
و�لعلم و�ل�شرب و�لوفاء و�لعالقات 
�ل�شنني  م��دى  على  بناءها  مت  �لتي 
حكومتنا  �أول�������ت  ول������ذ�  �ل���ط���وي���ل���ة 

�لتعامل  بكيفية  �مل��ج��ت��م��ع  ت��وع��ي��ة 
�لوقاية من  �لفئة وكيفية  مع هذه 
و�لأ�شاليب  �ل�����ش��ي��خ��وخ��ة  �أم���ر�����س 
�ل�شن   كبار  لعالج  �ملتبعة  و�ل��ط��رق 
من  ع���دد  �لفعالية  ت�شمنت  ح��ي��ث 
و�لنف�شية  �ل�����ش��ح��ي��ة  �ل����ف����ق����ر�ت 

و�لعرو�س �لرت�ثية.
مفتاح  �ل�������ش���ي���خ  �حل�����ف�����ل  ح�������ش���ر 
�لنار  ����ش���امل  �خل����اط����ري و����ش���ع���ادة  
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل�����ش��ح��ي 
�لحتادي  و�شعادة  �لدكتور عبد�له 
�أحمد �لنعيمي  مدير منطقة ر�أ�س 

�لطنيجي  ع��ب��ي��د  �أح����م����د  و�����ش����رح 
م��دي��ر ع��ام د�ئ���رة �لآث���ار و �ملتاحف  
�لفعالية  ه��ذه  �إن   ر�أ���س �خليمة  يف 
����ش��ت��ه��دف��ت �مل�����ش��ن��ني �مل��ق��ي��م��ني يف 
كبار   ل��ع��الج  �هلل  ع��ب��ي��د  م�شت�شفى 
وكافة  �ل�شيخوخة  و�أم��ر����س  �ل�شن 
�لفئة  ه��ذه  �إن  حيث  �ملجتمع  فئات 
لبنات  و���ش��ع  يف  كبري  دور  لها  ك��ان 
له  و�شلنا  م��ا  و�أن  �لأوىل  �ملجتمع 
�ل��ي��وم م��ن ت��ق��دم وت��ط��ور م��ا ه��و �إل 
نتاج ما تكبده �لآب��اء و�لأج��د�د من 
م�شقة وتعب وعناء لذ� وجب علينا 

�لر�شيدة �هتماما كبري�  يف �لعناية 
بهذه �لفئة �ملهمة   وذلك من خالل 
ومتابعة  معهم   �ملبا�شرة  �ل��ل��ق��اء�ت 
�أح���و�ل���ه���م و �أو����ش���اع���ه���م و�إط�����الق 
و�لتي  معهم  �مل��ب��ادر�ت  م��ن  �لعديد 
�شاهمت يف حفظ مكانة كبار �ل�شن. 
�ل�شركاء  ب��ت��ك��رمي  �حل���ف���ل  �خ��ت��ت��م 
و  �لرت�ثي  ز�ي��د  وجولة يف معر�س 
تخللت  حيث  �مل�شنني  لعنابر  زي��ارة 
�ل���زي���ارة ت��وزي��ع �ل��ه��د�ي��ا ع��ل��ى كبار 
�ل�شن �ملقيمني يف �مل�شت�شفى وجتاذب 

�أطر�ف �حلديث معهم.  

خريية عجمان  تطلق حملتها 
ال�صتوية  دفئوهم 

•• عجمان-وام:

�أطلقت هيئة �لأعمال �خلريية يف عجمان حملتها �ل�شتوية �جلديدة لهذ� 
�لعام حتت �شعار “دفئوهم “ للربع �لأخري من �لعام �جلاري وذلك �شمن 
�لإمار�تي  �لإرث  وت��اأ���ش��ي��ل  �لإن�����ش��اين  �لعمل  مفاهيم  لرت�شيخ  ج��ه��وده��ا 

�مل�شتمد من �ملوروثات �لدينية.
وقال �شعادة �لدكتور خالد عبد�لوهاب �خلاجة �ملدير �لتنفيذي للهيئة �إن 

ياأتي متا�شيا مع  �إط��الق �حلملة 
لتغطية  �لهيئة  ��شرت�تيجيات 
م�����ش��اري��ع �خل���ري خ���الل �لربع 
�لأخري من �لعام �جلاري حيث 
رئي�شية  م�����ش��اري��ع   4 تت�شمن 
وتطعيم  �ل�شتوية  �لتدفئة  هي 
�لأط������ف������ال وت����رم����ي����م �مل����ن����ازل 
بالرتكيز  م�شتقبلهم  ولن�شيء 
ع��ل��ى �لأ���ش��ر و�لأط���ف���ال �لذين 
�لقار�س  �ل��ربد  وي��الت  يعانون 
�لتي  و�ل��دول  �ملناطق  يف بع�س 
وت�شل  �ل���ه���ي���ئ���ة  ف��ي��ه��ا  ت��ع��م��ل 
درجات �حل��ر�رة فيها �إىل �أكر 

من 40 درجة حتت �ل�شفر.
و�أ�شاف �أن �لهيئة - منذ تاأ�شي�شها عام 1984 - حظيت مبكانة مرموقة 
وح�شور متميز حمليا و�إقليميا ودوليا يف جمال �لعمل �لإن�شاين و�خلريي 
من خالل م�شاهمتها �لفعالة يف حت�شني ظروف �ملحتاجني ورعاية �لأيتام 
�إىل دورها يف تنفيذ م�شاريع تنمية �ملجتمع د�خل  �إ�شافة  و�لأ�شر �ملتعففة 
وخارج �لدولة يف جمالت خمتلفة كالتعليم و�ل�شحة و�لقت�شاد ف�شال عن 

دورها يف �إغاثة منكوبي �لكو�رث و�حلروب و�لالجئني حول �لعامل.
و�أ�شار �خلاجة �إىل �أن �لهيئة ويف �إطار حر�شها على تعزيز مفاهيم �لأعمال 
و�لإن�شانية  م�شروعاتها �خلريية  تنفيذ  م�شتوى  رفع  �إىل  ت�شعى  �خلريية 
حول �لعامل بدعم م�شتمر من �ملح�شنني ومتابعة من �شعادة �ل�شيخ حممد 

بن عبد�هلل بن �شلطان �لنعيمي رئي�س جمل�س �لأمناء و�أع�شاء �ملجل�س.
يف  و�مل�����ش��اه��م��ة  �خل���ريي  �ل��ع��م��ل  ري����ادة  ف��ى  ر�شالتها  لأد�ء  �لهيئة  وت�شعي 
حتقيق تنمية �شاملة وبيئة �شحية وتوفري �شبل �حلياة �لكرمية لهم عرب 
م�شاريعها �ملتعددة وقد وقعت �لعديد من �لإتفاقات ومذكر�ت �لتفاهم مع 
�لالزمة  و�مل�شاعدة  �لعون  لتقدمي  �ليون�شيف  �لعاملية  �ملنظمات  من  عدد 

لتنمية �ملجتمعات �لفقرية.
تبني  ز�يد” وتو��شل  “عام  مع  تز�منا  �مل��ب��ادر�ت  من  �لعديد  �أطلقت  كما 
وتنفيذ �لعديد منها وتطوير م�شروعاتها وتو�شيع رقعة تو�جدها لت�شمل 
كل �لفئات �مل�شتهدفة د�خليا وعرب مكاتبها �خلارجية �لتي يبلغ عددها 14 

مكتبا حول �لعامل.
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حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

اعالن حكم بالن�شر
يف  الدعوى رقم 2018/481 ت ج  

�ملرفوعة من �ملدعي/ د�ر �لتمويل �ل�شالمي - �س م خ 
�ىل �ملدعي عليه / عبيد �شيف ر��شد عبيد �ملعمري 

مبلغ  ب�شفتها  �ملدعية  لل�شركة  يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م    : �ملحكمة  حكمت 
درهم  و�شبعون  و�شبعة  وثمامنائة  �لف  وخم�شون  وثالثة  )مائة  درهم   153.877.89
�ملطالبة  تاريخ  �شنويا من  تاأخريية قدرها %5  فل�س( وفائدة  وت�شعة وثمانون  وثمانية 
وحتى متام �ل�شد�د و�لزمته بامل�شروفات و�لر�شوم ومائتي درهم مقابل �تعاب �ملحاماة 

ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  
حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالعالن ، وبفو�ت 
هذ� �مليعاد دون طعن منكم على �حلكم �مل�شار �ليه و�شتتخذ بحقكم �لجر�ء�ت �لقانونية 

لتنفيذه �شدكم. 
  اإدارة اخلدمات الق�شائية  

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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انذار عديل بالن�شر
رقم )5638-2018 (

�ملنذر : مر��س �لعقارية - �س ذ م م  وميثلها �ل�شيد/ حممد يو�شف ، مبوجب وكالة رقم 111327/1/2018 �ملوؤرخة لدى 
�لكاتب �لعدل بدبي بتاريخ 2018/5/14

�لعنو�ن : دبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة - �س ب : 123311  رقم �لهاتف : 0097145114500 
�ملنذر �ليه : �ركيتكت�شر �شاوند & �مييج لاللكرتونيات - �س ذ م م 

�لعنو�ن : حمل رقم  G34A  ملك �ل�شيخة مرمي بنت ر��شد �ل مكتوم �لكائن على قطعة �لر�س رقم 969 - 352 
مبنطقة جمري� - �إمارة دبي - هاتف رقم 3807714-04 رقم �لهاتف �ملتحرك : 0503527019 فاك�س رقم : 043807718  

- �س ب : 118904 دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �للتز�م بجميع �حكام �لعقد و�شد�د �لق�شاط ومتاأخر�ت �ليجار و�لر�شوم و�ملبالغ 
�ملرتتبة على �لفيال �مل�شتاأجرة رقم  52  �لكائن على قطعة �لر�س رقم 0 - 164 رقم �لبلدية 303-367  مبنطقة  �م 
�إم��ارة دبي - �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة ، يف غ�شون ثالثني يوما وذلك من تاريخ ن�شر هذ� �لإع��الن و�إل  �ل�شيف -  
�شت�شطر �ملنذرة �ىل �للجوء للجنة �لق�شائية �خلا�شة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س �لز�م 
�لز�مها  �لفعلي مع  �لخ��الء  تاريخ  �ملرتتبة عليها حتى  �ليجار  و�شد�د متاأخر�ت  �ملوؤجرة  �لعني  باخالء  �ليها  �ملنذر 

بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�شر
رقم 2018/6055

�ملنذرة / خليفة عبد�هلل �حمد لوتاه 
وميثله بالتوقيع �ل�شيد / ن�شات �مني �لد�شوقي �حمد �بو �لنجا - هاتف : 0507321771 

مبوجب وكالة م�شدقة ��شول بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر  2014/1/6997 
�ملنذر �ليه : ثريا ��شماعيل حممد ، �لعنو�ن : جمهول �لهوية 

مدة  يف  وذل��ك  عليها  �مل�شتحقة  �لر�شوم  ودف��ع  �لعقد  بتجديد  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر   -  : �ملو�شوع 
من  خالية  للمنذر  وت�شليمه  �لعقار   و�خ���الء   ، �لن���ذ�ر  ه��ذ�  ��شتالمها  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم   30 �ق�شاها 
�ل�شو�غل وباحلالة �لتي ت�شلمها مع ��شالح ما قد يكون قد حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم �ملفاتيح 
و�شد�د م�شاريف ��شتهالك �لكهرباء و�ملياه حتى تاريخ �لخالء �لفعلي ، و�ي ��شر�ر �خرى ترتبة على 
عدم �لتز�م �ملنذرة �ليها ، و�ل �شي�شطر �ملنذر �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�شائية �لالزمة للمطالبة مبا 
ذكر ، مع �لتعوي�س �جلابر للعطل و�ل�شرر ، وحتميل �ملنذرة �ليها كافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي 

�أتعاب �ملحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

اقت�صادية عجمان تعتمد بطاقة الهوية يف 
تعامالتها با�صتخدام اأجهزة القارئ الإلكرتوين

وت�����ش��ه��ي��ل �خل���دم���ات �مل��ق��دم��ة، ما 
و�جلهد  �لوقت  �خت�شار  يف  ُي�شهم 
ع��ل��ى �مل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع �ل���د�ئ���رة من 
�آخر،  و�ملوظفني من جانب  جانب 
مب�شتوى  �لرت��ق��اء  �إىل  بالإ�شافة 
هوية  م�����ن  �ل���ت���ح���ق���ق  ع���م���ل���ي���ات 
م�شاحلهم  وح��م��اي��ة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني 
�لآن  ي���ج���ري  �ن�����ه  �ىل  ..م�������ش���ري� 

•• عجمان-وام:

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ��رة  �أعلنت 
يف عجمان عن بدء �عتماد بطاقة 
�لهيئة  ع����ن  �ل���������ش����ادرة  �ل���ه���وي���ة 
و�جلن�شية  ل��ل��ه��وي��ة  �لحت�����ادي�����ة 
�ملعامالت  يف  ت���دري���ج���ي  وب�����ش��ك��ل 
�خلدمة  ت��ق��دمي  م��ر�ك��ز  جميع  يف 
حتديث  بهدف  وذلك  لها،  �لتابعة 
�أق�شى  و�شمان  �ملتعاملني  بيانات 
قاعدة  ت��وف��ري  �ل���دق���ة يف  درج�����ات 

بيانات �شحيحة.
وقال �شعود �شلطان �ل�شمري، مدير 
�إد�رة �لت�شجيل �لتجاري يف �لد�ئرة 
تفعيل  تطبيق  �ل��ز�م��ي��ة  ق���ر�ر  �إن 
�لهوية �لإمار�تية للم�شتثمرين يف 
جميع مر�كز ��شعاد �ملتعاملني لدى 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بعجمان 
�لد�ئرة  ياأتي �نطالقاً من حر�س 
وتب�شيط  �ل��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى حت��دي��ث 

تركيب �أجهزة �لقارئ �لإلكرتوين 
مر�كز  جميع  يف  �ل��ه��وي��ة  لبطاقة 

�إ�شعاد �ملتعاملني لدى �لد�ئرة.
هذه  �أن  �إىل  �ل�������ش���م���ري  و�أ������ش�����ار 
�خلطوة تاأتي بهدف �ل�شتفادة من 
�ملتقدمة  �لإلكرتونية  �لتطبيقات 
لبطاقة �لهوية لالرتقاء مب�شتوى 
 .. للمتعاملني  �ملقدمة  �خل��دم��ات 
موؤكد� ��شتمر�ر �لد�ئرة يف تطوير 
ت�شهم  متميزة  م��ب��ادر�ت  وتطبيق 
�إم������ارة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني يف  يف خ���دم���ة 

عجمان.
�ل��ز�م��ي��ة تطبيق  وب��اع��ت��م��اد ق����ر�ر 
ت���ف���ع���ي���ل �ل�����ه�����وي�����ة �لإم������ار�ت������ي������ة 
�لتنمية  د�ئ���رة  ف��اإن  للم�شتثمرين 
�لق����ت���������ش����ادي����ة ت���ن�������ش���م لأو�ئ��������ل 
يف  �حلكومية  و�ل��دو�ئ��ر  �ملوؤ�ش�شات 
حتقيقا  بذلك  قامت  �لتي  �لدولة 
�لتعامل  ت���ع���زي���ز  ن���ح���و  ل�����ش��ع��ي��ه��ا 

ببطاقة �لهوية كوثيقة ر�شمية.

جامعة خليفة  الأوىل عربيا يف البحث العلمي وفق ت�صنيف تاميز للتعليم العايل
•• اأبوظبي- وام:

�أعلنت جامعة خليفة للعلوم و�لتكنولوجيا �م�س ح�شولها على �لت�شنيف 
�ل��ع��ل��م��ي و�لدخل  �ل��ب��ح��ث  �ل��ع��رب��ي��ة يف م��وؤ���ش��ري  ب��ني �جل��ام��ع��ات  �لأول 
�لعايل  “ للتعليم  “ ت��امي��ز  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شنيف  �أح����دث  وف���ق  �ل�����ش��ن��اع��ي 
على  �لثالث  وللعام  فيما حافظت �جلامعة   ..  2019 �لعامل  جلامعات 
عربيا  و�لثانية  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �لأع��ل��ى  �لت�شنيف  على  �ل��ت��و�يل 
�جلامعة   - خليفة  جامعة  �حتلت   .. وتف�شيال  �ملوؤ�ش�شة.  وف��ق  وذل���ك 
�لبحثية �لتي تركز على �لنهو�س بالتعليم من خالل �لتدري�س و�لبحث 
و�كت�شاف وتطبيق �ملعرفة - �ملرتبة �لأوىل بني �جلامعات �لعربية وفقا 

ملوؤ�شر “�لبحث �لعلمي” �لذي ينظر �إىل �شمعة �جلامعة يف جمال �لتميز 
�لبحثي بني نظر�ئها كما �حتلت �ملركز �لأول يف �لعامل �لعربي يف موؤ�شر 
“�لدخل �ل�شناعي” و�لذي يقي�س قدرة �جلامعة على م�شاعدة �لقطاعات 
ذ�ت �ل�شلة من خالل �لبتكار�ت و�لخرت�عات و�ل�شت�شار�ت وهو موؤ�شر 

مرتبط بجهود نقل �ملعرفة من �ملحيط �لأكادميي �إىل �لو�قع �لعملي.
وقال �لدكتور عارف �شلطان �حلمادي نائب �لرئي�س �لتنفيذي جلامعة 
�لأول  �ملركز  يف  خليفة  جامعة  ت�شنيف  �إن  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة 
على م�شتوى �لدولة للعام �لثالث على �لتو�يل و�لثانية عربيا ب�شكل عام 
ما  �لعلمي” بعد  “�لبحث  �ل�شناعة” وموؤ�شر  “دخل  موؤ�شر  وت�شدرها 
يقرب من عام على ت�شكيلها ب�شكلها �حلايل من خالل �ندماج �ملوؤ�ش�شات 

�لتعليمية �لثالث يوؤكد �لتفاين يف �إنتاج �أبحاث ذ�ت م�شتوى عاملي تتمتع 
بتطبيقات عملية مل�شاكل �لعامل �حلقيقية.

و�لقطاعات  �ملجتمع  �حتياجات  تلبية  على  تركز  �جلامعة  �أن  و�أو���ش��ح 
�لتي  �ملجالت  يف  و�لتطوير  �لبحث  خالل  من  �ل�شلة  ذ�ت  �لقت�شادية 

تعد ذ�ت �أهمية ��شرت�تيجية للدولة و�لعامل.
وت�شم جامعة خليفة 16 مركز� بحثيا متخ�ش�شا تبحث يف �إيجاد حلول 
منظمة  بطريقة  و�ل��ع��امل  باملنطقة  �ل�شلة  ذ�ت  �لرئي�شية  للتحديات 
وموجهة كما �أن لديها معاهد �أبحاث رئي�شة مثل معهد م�شدر و�ملعهد 
�ملو�د  و��شتك�شاف  �ل�شتد�مة  جم��ال  يف  �لبحوث  على  ت�شرف  �لبرتويل 

�لهيدروكربونية.

وت�شارك �جلامعة مع رو�د �ل�شناعة و�لبتكار يف جميع �أنحاء �لعامل يف 
�لعديد من �مل�شاريع �لبحثية لإيجاد حلول وتطبيقات من �لو�قع �لعملي 
ومنح �لطلبة خربة عملية ت�شاهم يف تعزيز جودة �لأبحاث �لتي يقومون 
بها وقد قامت �جلامعة وبال�شر�كة مع �أكر من 50 موؤ�ش�شة �شو�ء من 
80 مليون  قيمتها عن  تزيد  �أب��ح��اث  برعاية  �أو خارجها  �ل��دول��ة  د�خ��ل 

دولر �أمريكي.
ي�شار �إىل �أنه خالل �شهر مايو �ملا�شي حققت جامعة خليفة قفزة قدرها 
�لتاميز جلامعات  15 يف ت�شنيف موؤ�ش�شة  �ل�  �ملركز  34 مركز� لتحتل 
جامعات  على  �لأول  �مل��رك��ز  يف  متفوقة   2018 �لنا�شئة  �لق��ت�����ش��اد�ت 

عريقة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا.

حاكم الفجرية ي�صتقبل وفد مركز الأمن الغذائي

حاكم الفجرية ي�صتقبل وفدا من اأدنوك للتوزيع

•• الفجرية -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد 
�ملجل�س  �ل�شرقي ع�شو  بن حممد 
�لأع��ل��ى ح��اك��م �ل��ف��ج��رية، يف ق�شر 
���ش��ع��ادة خليفة  ب��ال��رم��ي��ل��ة،  ���ش��م��وه 
�ل��ع��ل��ي م���دي���ر ع����ام م���رك���ز �لأم����ن 
�لتنفيذين  و�مل��دي��ري��ن  �ل��غ��ذ�ئ��ي، 
و�ل�شركات  ل��ل��م��رك��ز  و�ل���ع���ام���ني 

�لغذ�ئية �لأع�شاء فيه.
وبحث �شموه مع وفد مركز �لأمن 
توحيد �جلهود بني  �شبل  �لغذ�ئي 
و�ملركز مبا يخدم  �لفجرية  �إم��ارة 
خطط وتوجهات �لدولة يف حتقيق 
�لتعاون  وتعزيز  �ل��غ��ذ�ئ��ي،  �لأم���ن 
لتن�شيق  ب��ي��ن��ه��م��ا،  ف��ي��م��ا  �مل�����ش��رتك 
�ملوؤ�ش�شات على  �جلهود بني جميع 
�مل�����ش��ت��وي��ني �مل���ح���ل���ي و�لحت��������ادي، 
وت�شخري جميع �إمكانياتها �ملتاحة 
�لغذ�ئي  �لأم����ن  مل��ن��ظ��وم��ة  خ��دم��ة 

خمزونها  و�إد�رة  �ل������دول������ة،  يف 
�ل�شرت�تيجي وتطويره.

حاكم  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  و�أك���������د 
�ل��ف��ج��رية ���ش��رورة ت��ط��وي��ر �لعمل 

�لأغذية  قطاع  تطوير  يف  �ل��دول��ة 
و�لرتقاء  �لغذ�ئية  و�ل�شتثمار�ت 
به و�لو�شول �إىل �أف�شل �ملمار�شات 
�ل��ق��ط��اع �حل��ي��وي وتعزيز  ه���ذ�  يف 

�لوطني.
�����ش����ع����ادة حممد  �ل����ل����ق����اء  ح�������ش���ر 
�لديو�ن  مدير  �ل�شنحاين  �شعيد 
و�شعادة  �ل���ف���ج���رية  يف  �لأم�������ريي 

و�ملبادر�ت �مل�شرتكة يف جمال �أمن 
�أهم  م��ن  و�ح���د�ً  باعتباره  �ل��غ��ذ�ء، 
�لر�شيدة،  حلكومتنا  �لأول���وي���ات 
مبا ي�شهم يف حتقيق ��شرت�تيجية 

م�شيدين  �ل�����ش��رق��ي،  حم��م��د  ب���ن 
ب����دور ���ش��م��وه �مل��ه��م يف دع���م قطاع 
�لغذ�ئية  و�ل�������ش���ن���اع���ات  �ل����غ����ذ�ء 
�لغذ�ئي  �لأم������ن  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

�أمنه يف �لإمار�ت.
�لعلي  خليفة  �شعادة  تقدم  ب���دوره 
و�لمتنان  بال�شكر  �ملر�فق  و�لوفد 
حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 

�لأفخم  ���ش��ي��ف  حم��م��د  �مل��ه��ن��د���س 
و�لكابنت  �ل��ف��ج��رية  ب��ل��دي��ة  م��دي��ر 
مو�شى مر�د مدير ميناء �لفجرية 

�لبحري.

•• الفجرية-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
“�أدنوك  �شركة  بالرميلة وفد� من  �شموه  �لفجرية يف ق�شر  �لأعلى حاكم 
للتوزيع” برئا�شة �شعيد مبارك �لر��شدي �لرئي�س �لتنفيذي ير�فقه نا�شر 
�حلمادي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �لتجزئة وحممد �لزعابي نائب �لرئي�س 

يف �ملناطق �ل�شمالية و�شلطان �جلنيبي نائب �لرئي�س ملبيعات �لتجزئة.
و�طلع �شموه على عمل �ل�شركة وخططها �لر�مية �إىل رفع كفاءة خدماتها 
وتو�شيعها وتنويع �أن�شطتها يف قطاع �لنفط و�لغاز باعتباره ركيزة �أ�شا�شية 

لتمكني جهود �لتنمية �ل�شاملة يف �لدولة.
بالأد�ء  “�أدنوك” �لتوفيق و�لنجاح يف �لرتقاء  ومتنى �شموه للعاملني يف 
مع  يتما�شى  مبا  �لتناف�شية  وقدرتها  �ل�شركة  عمل  وتعزيز  �لكفاءة  ورف��ع 

روؤية �لدولة وخططها �ل�شرت�تيجية.
�لأمريي  �لديو�ن  مدير  �ل�شنحاين  �شعيد  حممد  �شعادة   .. �للقاء  ح�شر 

يف �لفجرية.

قائد عام �صرطة الفجرية يتفقد اإدارة املوؤ�ص�صة العقابية والإ�صالحية �صمن برنامج التفتي�س ال�صنوي
•• الفجرية-الفجر:

بن غامن  �أحمد  حممد  �ل��ل��و�ء  تفقد 
�لكعبي �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية 
�لعقابية و�لإ�شالحية  �ملوؤ�ش�شة  �إد�رة 
�شمن برنامج �لتفتي�س �ل�شنوي لعام 

.2018
بد�أت �لزيارة بتفقد طابور �لع�شكري 
وم�����ن ث����م �لط��������الع ع���ل���ى �لآل����ي����ات 
و�ملركبات، ثم قام بجولة تفقدية على 
�أق�شام و �أفرع �إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية 
�شعادته  تفقد  ح��ي��ث  و�لإ���ش��الح��ي��ة، 
�لأمن  وق�شم  �ل��ن��زلء،  ���ش��وؤون  ق�شم 
و�طلع على غرفة �لعمليات باملوؤ�ش�شة 
و�لتاأهيل  �لإ����ش���الح  ق�����ش��م  ز�ر  ك��م��ا 
لالطالع على �شري �لعمل و�ل�شتماع 
ومالحظاتهم  �ل��ع��ام��ل��ني  �آر�ء  �إىل 
�أهمية  ع��ل��ى  و�ل��ت��اأك��ي��د  ومناق�شتهم 
وتلبية  �ل��ن��زلء  حقوق  على  �حلفاظ 
�لأ�شا�شية،  و�حتياجاتهم  متطلباتهم 
�آل����ي����ة و�شري  �ل��ك��ع��ب��ي ع���ل���ى  و�ط����ل����ع 
�لعمالء  خ���دم���ة  م��ك��ت��ب  يف  �ل��ع��م��ل 

�ملتعاملني  �إي����الء  ب�����ش��رورة  م��وج��ه��اً 
�لهتمام �لأكرب و�حلر�س على �جناز 

معامالتهم باأ�شرع وقت ممكن.
ثم عقد �لقائد �لعام ل�شرطة �لفجرية 
بن  حممد  �لعميد  بح�شور  �جتماعا 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �لطنيجي  ن��اي��ع 
�لإد�رة  مدير  م��ع  �لفجرية  ل�شرطة 
�ل��ع��م��ي��د �أح����م����د ح����م����د�ن �ل����زي����ودي 
�لأفرع مت  �لأق�شام ومديري  وروؤ�شاء 
خالله ��شتعر��س �أهم �إجناز�ت �لإد�رة 
و�ملوؤ�شر�ت  �ل�شرت�تيجية  وخطتها 
بالإد�رة،  و�لت�شغيلية  �ل�شرت�تيجية 
�ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  مناق�شة  مت  كما 
�أهم  و����ش��ت��ع��ر����س  تنفيذها  مت  �ل��ت��ي 

جمالت �لقوة وفر�س �لتح�شني.

طلبات الرت�سيح تنتهي 29 نوفمرب القادم

جائزة راأ�س اخليمة تفتتح اأبواب امل�صاركة لأفراد املجتمع 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أعلنت �للجنة �لعليا �ملنظمة جلائزة 
ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ل��ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي عن 
�نطالقة ��شتثنائية وقوية لدورتها 
تنظمها  و�ل���ت���ي  ع�����ش��رة،  �ل��ت��ا���ش��ع��ة 
للقر�آن  �خل��ي��م��ة  ر�أ�������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
�ل��ك��رمي وع��ل��وم��ه يف ك��ل ع���ام، حتت 
�شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية 
�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر   ب��ن 

�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة.
لقاء  �جل����ائ����زة يف  �ن���ط���الق  وج�����اء 
�خليمة،  ر�أ��������س  ����ش���ال���ة  يف  �ن���ع���ق���د 
�ل�شحي  �أحمد حممد  �شعادة  وجمع 
�أحمد  و�شعادة  �ملوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير 
�أمني عام �جلائزة  �شبيعان  �إبر�هيم 

�ملنظمة،  �ل��ع��ل��ي��ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����س 
�لقر�آن  م��ر�ك��ز حتفيظ  م���در�ء  م��ع 
�لتابعة للموؤ�ش�شة، و�ملوظفني. و�أكد 
�نطالقة  ت��اأت��ي  �أن���ه  �ل�شحي  �أح��م��د 
متيز  ب��ك��ل  ع�����ش��رة  �لتا�شعة  �ل����دورة 
وتاألق، وذلك يف ظل �لإقبال �لكبري 
�ل���ذي ت�����ش��ه��ده �جل���ائ���زة يف ك��ل عام 
م��ن �مل��و�ط��ن��ني و�مل��ق��ي��م��ني م��ن كال 
�جلن�شني من جميع �أطياف �ملجتمع، 
ومع �ت�شاع رقعة كثري من م�شابقات 
�مل�شاركني  خمتلف  لت�شمل  �جلائزة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �ل���دول���ة، مم��ا يوؤكد 
ح�����ش��وره��ا �ل��ق��وي ومت��ي��زه��ا يف كل 
عام.  و�أ�شاف �أن جائزة ر�أ�س �خليمة 
حفظة  ت�شجيع  �إىل  تهدف  للقر�آن 
�لرتتيل  و�أ�شحاب  �لكرمي  �ل��ق��ر�آن 

�لتناف�س،  غ���م���ار  خل���و����س  �مل���م���ي���ز 
من  �شنويا،  وتقديرهم  لتكرميهم 
خ���الل م�����ش��اب��ق��ات��ه��ا �مل��ت��ن��وع��ة �لتي 
ت��ن��ظ��م��ه��ا ل����ه����م. م����ن ج���ان���ب���ه ذكر 
�جلائزة  ع��ام  �أم���ني  �شبيعان  �أح��م��د 
ترجمة  ع��ل��ى  �جل���ائ���زة حت��ر���س  �أن 

�لدولة،  يف  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  روؤي���ة 
وت��وج��ه��ات حكومة دول��ة �لإم����ار�ت، 
و�لبتكار  و�لإب����د�ع  �لتميز  دع��م  يف 
و�ل�����ش��ع��ادة، ل��ت��ت�����ش��در ج���ائ���زة ر�أ����س 
م�����ش��اف �جلو�ئز  ل��ل��ق��ر�آن  �خل��ي��م��ة 

�ملتخ�ش�شة يف �ملجال �لقر�آين.
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ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2278 ل�شنة 2017    
�ىل �ملحكوم عليه /  �شرد�ر جهانكري خان  

ليكن معلوما لديكم بان حمكمة �ل�شارقة �لحتادية �لبتد�رية قد ��شدرت بحقكم 
ب��اأد�ء مبلغ  حكما  بتاريخ 2017/3/28 يف �لق�شية رقم 2280 ل�شنة 2016 بالز�مكم 

وقدره )41348( درهم - ل�شالح �ملحكوم لها/ د�ر �لتمويل - �س م ع  
وحيث �ن �ملحكوم له قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم و�شجل برقم �مل�شار �ليه �عاله، 

لذ� يتوجب عليكم تنفيذ �لقر�ر خالل 15 يوما من تاريخ �ليوم �لتايل للن�شر. 
ويف حال تخلفك عن �حل�شور يف �مليعاد و�لتاريخ �ملحدد فان �ملحكمة �شتبا�شر �لنظر 

�لق�شية يف غيابك
 مدير مكتب اإدارة التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/1302 تنفيذ جتاري  

مو�شوع �لق�شية :  تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 2013/237 جتاري كلي و�ملعدل 
بال�شتئنافني رقمي 887 و 2014/893 جتاري �لقا�شي بالز�م �ملنفذ �شدهم ب�شد�د مبلغ 

وقدره 22092239.50 درهم �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف.   
طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ :  بنك �لإمار�ت دبي �لوطني - �س م ع 

�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شدهما : 1- ر��شد عبد�هلل �لعمر�ن  2-�شركة �لحتاد �لدولية 
لال�شتثمار - ذ م م  - جمهول حمل �لقامة - مو�شوع �لإعالن :- نعلنكم بانه مت �حلجز 
على �لعقار �لكائن مبنطقة مردف رقم �لر���س - 65 - و رقم �لر���س رقم 467 و 466 
 )11904616.81( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  ح��دود  يف  وذل��ك   - بور�شعيد  مبنطقة  �لكائن 

درهم. بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 2018/9/26. 
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

بريتوكان   / �مل���دع���و  ف��ق��د 
�ثيوبيا     ، �ف���ت�������ش���و  ول������د 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP1862330( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0504448640

فقدان جواز �صفر
عبد�لكرمي   / �مل��دع��و  ف��ق��د 
نا�شر عبد�هلل �حلد�د ، �ليمن   
�جلن�شية - جو�ز �شفره رقم 
)05502020( من يجده 
عليه �لت�شال بتليفون رقم  

0543420258

فقدان جواز �صفر
بيغم  �شلمه   / �مل��دع��و  فقد 
زوجه �مري على ، باك�شتان   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )3950852HU( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0565705003

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د �مل���������دع���������و/ ري�������ش���ي���ل 
�لفلبني   ، �لقويليتا  لوماياو 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
)EC6245985(- يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لهالل لتوريد�ت حقول �لنفط 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1025328 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�بر�هيم حممد جا�شم �ل�شكر من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �بر�هيم حممد جا�شم �ل�شكر من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �تا �لقاب�شة لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م

ATTA HOLDING REPRESENTATION OF COMPANIES LLC

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 50000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 50*30 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لهالل لتوريد�ت حقول �لنفط

CRESCENT OIL-FIELD SUPPLIES ESTABLISHMENT
�ىل/�لهالل لتوريد�ت حقول �لنفط ذ.م.م

CRESCENT OIL-FIELD SUPPLIES LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/�ك�شرت ميديكال �شنرت ل�شحة �لعظام  �لتنمية �لقت�شادية بان  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�ملفا�شل  رخ�شة رقم:1170667 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/ولء �كر�م م�شطفى �ل�شيوطي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ ولء �كر�م م�شطفى �ل�شيوطي من 100% �ىل %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/مر�شد عي�شى عبيد بطي �ل�شام�شي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ مر�شد عي�شى عبيد بطي �ل�شام�شي من 0% �ىل %51
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 2*3 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�ك�شرت ميديكال �شنرت ل�شحة �لعظام و�ملفا�شل

EXETER MEDICAL CENTER FOR BONE & JOINT HEALTH
�ىل/�ك�شرت ميديكال �شنرت ل�شحة �لعظام و�ملفا�شل ذ.م.م

EXETER MEDICAL CENTER FOR BONE & JOINT HEALTH LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لن�شر للوكالت �لتجارية �لفنية - ق�شم �لفح�س 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لفني للمعد�ت رخ�شة رقم:1067400 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �بر�هيم حممد جا�شم �ل�شكر %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �تا �لقاب�شة لتمثيل �ل�شركات ذ.م.م
ATTA HOLDING REPRESENTATION OF COMPANIES LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بر�هيم حممد جا�شم �ل�شكر
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 500000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�لن�شر للوكالت �لتجارية �لفنية - ق�شم �لفح�س �لفني للمعد�ت
AL NASSR TECHNICAL TRADING AGENCIES - EQUIPMENTS TECHNICAL INSPES

�ىل/�لن�شر للوكالت �لتجارية �لفنية - ق�شم �لفح�س �لفني للمعد�ت ذ.م.م
AL NASSR TECHNICAL TRADING AGENCIES - EQUIPMENTS TECHNICAL INSPES LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مركز ري�س فلورز لتجميل �ل�شيد�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1996332 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/مركز ري�س فلورز لتجميل �ل�شيد�ت

RICH FLOWERS LADIES BEAUTY CENTRE

�ىل/مركز ري�س فلورز لتجميل �ل�شيد�ت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

RICH FLOWERS LADIES BEAUTY CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/حممد عمر فاروق لل�شياحه ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2520577 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خمي�س حممد �شعيد حممد �حلليان %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �ر�شد م�شعود م�شعود �لرحمن %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عمر فاروق �شيخ �شويف من�شور �حلق

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف خالد خمي�س ن�شيب عبد�هلل �ل�شويدي
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/حممد عمر فاروق لل�شياحه ذ.م.م
MUHAMMAD OMAR FAROOQ TOURS LLC

�ىل/د�شتيني�شن �ند روت�س لل�شياحة ذ.م.م
DESTINATION AND ROUTES TOURS LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كافترييا بوتيتو بالنت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1034588 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/كافترييا بوتيتو بالنت

POTATO PLANET CAFETERIA

�ىل/كافترييا جل�شة كرك -�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

JALSAT KARK CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بنت �ململكة لل�شيلة و�لعبابا

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1200705 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/بنت �ململكة لل�شيلة و�لعبابا

BINT ALMAMLAKA SHAILA & ABAYA

�ىل/توب و�يت خلياطة �ملالب�س �لرجالية

TOP WHITE GENTS CLOTHES TAILORING

تعديل ن�شاط/��شافة خياطة �ملالب�س �لرجالية �لعربية )1410903(

تعديل ن�شاط/حذف تف�شيل وخياطة �ملالب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية( )1410906(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 

خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
لعمال  ويز  �ل�ش�����ادة/�شكاي  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2117125 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عادل ح�شن عبد�هلل ح�شن ��شماعيل %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف عمر ��شماعيل �حمد قا�شم �حلو�شني

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم نا�شر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1018488 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي حممد عبيد جا�شم �لزعابي من وكيل خدمات �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي حممد عبيد جا�شم �لزعابي من 0% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة كاد�فات عبد�لقادر %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �جنيالث عبد�لرحمن
تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 150000

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/مطعم نا�شر
NASSER RESTAURANT

�ىل/مطعم نا�شر ذ.م.م
NASSER RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/عيادة �ملدينة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1020804 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد ري�شال بوفانكافيل %44

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة بك�شه �شعيد حممد �ملحريبي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ليالما جورج %5

تعديل وكيل خدمات/حذف ورثة/طار�س ع يل طار�س �ملحريبي
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ليالما جورج

تعديل ر��س �ملال/من null �ىل 100000
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/عيادة �ملدينة

CITY CLINIC
�ىل/مركز فري�شت �شيتي �لطبي ذ.م.م

FIRST CITY MEDICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
توفيق  رغيد  �لدكتور  �ل�ش�����ادة/عيادة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب لال�شنان ذ.م.م رخ�شة رقم:2620844 

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة null*null �ىل 1*1

تعديل ��شم جتاري من/عيادة �لدكتور رغيد توفيق لال�شنان ذ.م.م

DR.RAGHEED TAWFEEQ DENTAL CLINIC LLC

�ىل/مركز �لدكتور رغيد توفيق لال�شنان ذ.م.م

DR.RAGHEED TAWFEEQ DENTAL CENTRE LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
�لمار�ت  �ل�ش�����ادة/ثريماكوت  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لتجارة �ل�شباغ ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1465684 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة مانع علي حممد �شادق �لبلو�شي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ر��شد �قبال %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ر��شد �قبال

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف يا�شر خلفان حممد خلفان �ل�شام�شي

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
للمقاولت  �ل�ش�����ادة/بيزك�س  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامه رخ�شة رقم:2436619 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة حممد عبد�ملح�شن في�شل �لغالب �لعنزي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعاد �شمري �مام �شيد �جلمال
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
للتجارة  باك  �ل�ش�����ادة/ترو  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامه رخ�شة رقم:1066695 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �ل�شيخ �شلطان بن نا�شر حميد ر��شد �لنعيمي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعود حممد �شعيد �شري�ين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ملنارة لل�شحن �لبحري 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2518598 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة نا�شر �شامل خلفان عليان �ل�شام�شي %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف عتيق مو�شى خليفة �شامل �ملهريي
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�لن�شيحة لعمال �لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1149019  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بقالة حفيت �حلديثة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1105463 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة �شلطان حممد �شيف علي �حل�شاين %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد �شيف علي �حل�شاين
د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�م هولد 

للدو�جن و�ملو�د �لبيطرية - فرع �بوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 2146848  قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/م�شغل د��س لل�شيلة و�لعبايا

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:17499981 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة عبيد�هلل حميد�هلل عبد�لرحيم %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شعيد قنون مطر حممد �ل�شام�شي %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد قنون مطر حممد �ل�شام�شي

تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 3*1 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/م�شغل د��س لل�شيلة و�لعبايا
DAS SHAILA AND ABAYA WORKSHOP

�ىل/م�شغل د��س لل�شيلة و�لعبايا ذ.م.م
DAS SHAILA AND ABAYA WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
�لقمر  ظل  �ل�ش�����ادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

للحالقة �لرجالية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2346763 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة �شياح حمد �شيف حممد �ملن�شوري %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�س حممد علي تيمور

د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي - الفجر:

ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة �أب���وظ���ب���ي يف 
م��ق��ره��ا �ل��رئ��ي�����ش��ي ب��اأب��وظ��ب��ي ندوة 
�ل���ذك���اء  ي�����ش��اه��م  “”كيف  ب���ع���ن���و�ن 
�ل�شطناعي يف ت�شكيل �ملدن �لذكية” 
�لتي  �لفعاليات  �شل�شلة  وذلك �شمن 
ل��ت��ح��ف��ي��ز عن�شر  �ل��ب��ل��دي��ة  ت��رع��اه��ا 
من  وتوظيفها   ، و�لإب�����د�ع  �لب��ت��ك��ار 

�أجل �لرتقاء باخلدمات.
ح�����ش��ر �ل���ن���دوة �ل��ع��دي��د م��ن ممثلي 
�جل�����ه�����ات �حل����ك����وم����ي����ة و�خل����ا�����ش����ة 
�لأك�����ادمي�����ي�����ني  �إىل  ب�����الإ������ش�����اف�����ة 
�لذكاء  جم����الت  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
�ل�����ش����ط����ن����اع����ي وت������ب������ادل �مل���ع���رف���ة 
دعم  �ل��ن��دوة يف  وتوظيف خم��رج��ات 
�لتحول  جم��ال  يف  �لبلدية  م�����ش��روع 

�لرقمي للخدمات .
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ���ش��ع��ادة ���ش��ي��ف بدر 
لبلدية مدينة  �لعام  �ملدير  �لقبي�شي 
�ملنا�شبة  بهذه  ت�شريحه  يف  �أبوظبي 
�نعقاد ندوة  �لذكاء �ل�شطناعي  �أن 
و�ملدن �لذكية يتز�من مع حدث كبري 

ومهم يف هذ� �ل�شاأن و�ملتمثل باإطالق 
د�ئرة �لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات 
�ملرحلة �لتجريبية للخطة �خلم�شية 
�ل�شطناعي  و�لذكاء  �لذكية  للمدن 
م�شمى  حت��ت   )2022 –  2018(
وهو  �لذكية،  للمدينة  ز�ي��د  م�شروع 
�لبنية  عنا�شر  لإد�رة  ر�ئ��د  م�شروع 
�لأ�شياء  �ن���رتن���ت  بتقنية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
و�لذي يهدف �إىل ��شت�شر�ف �مل�شتقبل 
وحتقيق  �لبتكار  منظومة  وتفعيل 
وهذ�  �ملو��شفات،  عاملية  حتتية  بنية 
م�شار�ت  ع��دة  على  ن�شري  �أن��ن��ا  يعني 
بنا  ، م�شار�ت تف�شي  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 
�إىل �مل�شتقبل �لرقمي وذلك جت�شيد� 
�حلري�شة  �لر�شيدة  حكومتنا  لروؤية 
على م�شابقة �لزمن و��شتباقه، وهذ� 
�أي�شا يكتمل حينما نحقق مع نهاية 
م�شروعنا   2018 �حل�����ايل  �ل���ع���ام 
�لهادف �إىل �لتحول �لرقمي جلميع 
د�ئرة  يف   100% بن�شبة  �خل��دم��ات 

�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات .
ندوة  �ن��ع��ق��اد  �إن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
جدية  �ل�شطناعي” يوؤكد  “�لذكاء 

م�����ش��روع �لرت���ق���اء �ل��رق��م��ي يف كافة 
�أن هذه  �جت��اه��ات ح��ي��ات��ن��ا، وي�����ش��رن��ا 
�ل��ن��دوة جن��ح��ت يف ج��م��ع ه���ذ� �لعدد 
و�خلا�شة،  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  من 
و�لأك���ادمي���ي���ني حت���ت ���ش��ق��ف و�ح����د، 
وي�����ش��رف��ن��ا �أن ن��ت��ق��دم ب��اأ���ش��دق �آي���ات 
�مل�شاركني  حلر�س  و�لتقدير  �ل�شكر 
على �إثر�ء هذه �لندوة ، ولرن�شم معاً 
�لرقمنة  على  �ل��ق��ائ��م  �ل��غ��د  م��الم��ح 
و�لتطور و�حلد�ثة من �أجل �لرتقاء 
�أ�شباب  ب��ج��ودة �حل��ي��اة، وت��وف��ري ك��ل 
�ل�������ش���ع���ادة، ك��م��ا ت��ك��م��ن �أه��م��ي��ة هذه 
باملحاور  ح��اف��ل��ة  ك��ون��ه��ا  يف  �ل���ن���دوة 
و�لتحديات  �لجتاهات  تتناول  �لتي 
و�لأفكار �جلديدة حول هذ� �جلانب 
�حليوي يف بناء وت�شكيل �ملدن �لذكية 

وروؤية �أبوظبي للجيل �لقادم.
كما �أعرب �شعادته عن �ل�شكر و�لتقدير 
�ل�شرت�تيجيني  �ل��ب��ل��دي��ة  ل�����ش��رك��اء 
و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  م��ن 
للدفاع  �ل���ع���ام���ة  ب���������الإد�رة  مم��ث��ل��ني 
�ملدين، )تدوير(، د�ئرة �لنقل،�شركة 
�ل�شحي،  �ل�شرف  خلدمات  �أبوظبي 

�خلا�س  �ل���ق���ط���اع  مم��ث��ل��ي  وج���م���ي���ع 
�لذين �أ�شهمو� يف �إجناح وتنظيم هذه 
�لندوة �ل�شت�شر�فية، موؤكد� تقديره 
جلميع �ملتحدثني خالل �لندوة على 
�إث����ر�ء �لندوة  ج��ه��وده��م ودوره����م يف 

وحتقيق �أهد�فها .
�لتخطيط  د�ئ���رة  و�أ���ش��اف: نحن يف 
�شركائنا  م���ع  م���ا����ش���ون  �ل���ع���م���ر�ين 
يف �ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���س نحو 
حتقيق روؤية حكومتنا و�أهد�فها على 
وتوظيف  و�حل��د�ث��ة  �لتطور  طريق 
�لتنمية  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  خم��رج��ات��ه��ا 
�لإن�شان  وخلدمة   ، قدماً  �مل�شتد�مة 

و�إ�شعاده. 
و�أكد �شعادته �أن م�شروع �ملدن �لذكية 
�أبوظبي،  روؤي����ة  م��ن  �ن��ط��الق��اً  ي��اأت��ي 
�شيا�شات  حت���ق���ي���ق  ن���ح���و  و����ش���ع���ي���اً 
توفري  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �لبلدي  �لنظام 
�ملن�شودة، وتعزيز معايري  �ل�شتد�مة 
�أبوظبي،  �إم�������ارة  يف  �حل���ي���اة  ج�����ودة 
�خلطة  تنفيذ  يف  ب��د�أت  �أنها  م�شرية 
و�لذكاء  �ل��ذك��ي��ة  ل��ل��م��دن  �خلم�شية 

�ل�شطناعي.

على  �ل��ب��ل��دي��ة  ح���ر����س  �إىل  و�أ�����ش����ار 
تعزيز �شر�كات فعالة وهادفة، بهدف 
حتقيق �أف�شل �لنتائج لهذ� �مل�شروع، 
�أ���ش�����ش��ت بلدية  �مل��ن��ط��ل��ق  وم����ن ه����ذ� 
��شرت�تيجية  �شر�كة  �أبوظبي  مدينة 
م��ع جم��م��وع��ة م��ن ���ش��رك��ات �لقطاع 
�خلا�س كد�عمني وم�شاركني يف هذ� 

�مل�شروع.
على �ل�شعيد ذ�ته ��شتعر�س �ملهند�س 
دعم  �إد�رة  م��دي��ر  �لها�شمي،  �شامي 
ب��ل��دي��ة مدينة  �ل��ت��ح��ت��ي��ة يف  �ل��ب��ن��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي خ���الل �ل���ن���دوة ب��ع�����ش��اً من 
�لتقنيات �جلديدة �لتي مت �إطالقها 
�أبوظبي،  مدينة  �أن��ح��اء  خمتلف  يف 
�ملتوقع  �ل���ت���ق���ن���ي���ات  م����ن  وغ����ريه����ا 

ظهورها يف �مل�شتقبل.
بو�شمي�س،  حممد  �شف  جانبه  ومن 
من �شركة TSME، دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة باأنها “�لبلد �لأكر 
ومن�شة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �بتكار� 

للمدن �لذكية”. 
وق����د ح��ف��ل��ت �ل����ن����دوة ب��ال��ع��دي��د من 
�ملحاور �ملهمة منها على �شبيل �ملثال 

ل �حل�شر، تاأثر �لذكاء �ل�شطناعي 
�ل�شطناعي  و�ل���ذك���اء  �ل��غ��د،  وع��ل��م 
يكمن يف �ملدن �لذكية، كما مت تقدمي 
ع��ر���س ت��ق��دمي��ي ح���ول م��دي��ن��ة ز�يد 
�لذكية قدمه فريقا تقنية �ملعلومات 
مدينة  ب��ل��دي��ة  يف  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة 

�أبوظبي.
�ل�����ن�����دوة حم���ا����ش���رون  و������ش�����ارك يف 
بو�شر  ج��ا���ش��نت  منهم  متخ�ش�شون 
باحث متخ�ش�س �لتعلم �لآيل، وجاك 
يف  �لرئي�شي  �ل��ب��اح��ث  فيتز�شيمونز 

خرب�ء  �إىل  بالإ�شافة  �لآيل،  �لتعلم 
�حلكومة  �جل�����ه�����ات  خم���ت���ل���ف  م�����ن 
�ملهند�س  منهم  �ل��ن��دوة  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
تقنية  �إد�رة  م���ن  �مل����ره����ون  ي��و���ش��ف 
باأبوظبي  �لنقل  د�ئ��رة  يف  �ملعلومات 
حيث قدم ورقة حول توظيف �لذكاء 
�لنقل،  �ل�شطناعي يف جمال تعزيز 
و�ملهند�س عماد �لها�شمي من �لإد�رة 
�لعامة للدفاع �ملدين -�أبوظبي، وقدم 
بدوره ورقة حول جهود �لدفاع �ملدين 
يف ت�شخري �لذكاء �ل�شطناعي لدعم 

خدماتهم وقدر�تهم، وكذلك مرو�ن 
لإد�رة  �أبوظبي  مركز  م��ن  �مل��رزوق��ي 
ورق��ة عمل  وق��دم  �لنفايات )تدوير( 
�ل�شطناعي  �لذكاء  ��شتخد�م  حول 

يف عمليات نقل وترحيل �لنفايات.
نقا�شية  حلقات  �ل��ن��دوة  �شهدت  كما 
�خلرب�ء  ب��ني  �ملعرفة  ت��ب��ادل  تناولت 
�لذكاء �ل�شطناعي  و�حل�شور حول 
و�آف��������اق �مل������دن �ل���ذك���ي���ة ودوره��������ا يف 
ب���ج���ودة �حل���ي���اة، وحتقيق  �لرت���ق���اء 

�ل�شعادة للمجتمع .

•• دبي – الفجر 

قدم عدد من �جلامعات �لأمريكية منحاً للطلبة 
�لإمار�تيني  م���ن  ب��ه��ا،  �ل���در�����ش���ة  يف  �ل���ر�غ���ب���ني 
و�ملقيمني، خالل معر�س نظمته �شبكة �لطالب 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  بعثة  م��ع  بالتعاون  �ل��دول��ي��ني 
�لأمريكية لدى �لدولة، �أول من �أم�س، يف كل من 
�أبوظبي ودبي، مو�شحًة �أن هذه �ملنح تنق�شم �إىل 
كاملة  و�أخ��رى  �لدر��شية،  �لر�شوم  ت�شمل  جزئية 
و�لنفقات  و�ل�����ش��ك��ن  �ل��در����ش��ي��ة  �ل��ر���ش��وم  ت�شمل 
يومية  ع��م��ل  ���ش��اع��ات  ت��خ�����ش��ي�����س  �إىل  �إ����ش���اف���ة 

للطالب مبقابل مادي.
و�أف�����ادت �ل�����ش��ف��ارة �لأم��ري��ك��ي��ة ب��ال��دول��ة �أن عدد 
جامعات  يف  �ل���د�ر����ش���ني  �لإم����ار�ت����ي����ني  �ل��ط��ل��ب��ة 
بلغ  �لإح�����ش��اء�ت،  �آخ��ر  �ملتحدة، ح�شب  �ل��ولي��ات 

تخ�ش�شات  ي��در���ش��ون  وط��ال��ب��ة،  طالب   2700
خمتلفة، ودرجات علمية تتنوع بني �لبكالوريو�س 
من  �أن  �إىل  لف���ت���ة  و�ل����دك����ت����ور�ة،  و�مل��اج�����ش��ت��ري 
بني  �لثنائية  �لعالقة  تعزيز  م�شتهدفاتها  �أه��م 
�لإم���ار�ت، خ�شو�شاً يف  �ملتحدة ودول��ة  �ل��ولي��ات 

جمال �لتعليم �لعايل.
�لإمار�تيني  �لطلبة  ع���دد  �أن  �ل�����ش��ف��ارة  و�أك����دت 
�مل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى �ل���در�����ش���ة يف �جل���ام���ع���ات د�خ���ل 
ثقة  نتيجة  م�شتمر  �زدي���اد  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
�لطالب ودول��ة �لإم��ار�ت يف ج��ودة �لتعليم د�خل 
و�لبالغ  �لأم��ري��ك��ي��ة،  �ل��ع��ايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 

عددها �أكر من �أربعة �آلف موؤ�ش�شة تعليمية.
�أك��ر من  ز�ره  �ملعر�س  �أن  �إىل  �ل�شفارة  و�أ���ش��ارت 
و�ملقيمني  �لإمار�تيني  من  وطالبة  طالب  �ألفي 
يف دول�����ة لإم���������ار�ت، خ����الل ي���وم���ي �مل���ع���ر����س يف 

�أبوظبي ودبي ، لفتة �إىل �أن �ملعر�س �لذي �نتهت 
�أحد  يعد  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �أم�����س  م��ن  �أول  فعالياته 
�لإر�شاد  �لتي ينظمها مكت  �لتعليمية  �لفعاليات 
 ،Education USA �لأمريكي   �لتعليمي 
�لفعاليات  ه��ذه  بني  من  وياأتي  لل�شفارة،  �لتابع 
يتم  �ل���ذي  �لتعليمي  جن��اح  معر�س  يف  �مل�شاركة 
تنظيمه يف �لعا�شمة �أبوظبي خالل �شهر �أكتوبر 

من كل عام.
وقدم ممثلو �جلامعات �لأمريكية �لذين ح�شرو� 
�لز�ئرين  للطلبة  تف�شيلياً  �شرحا  �مل��ع��ر���س  يف 
عن  معلومات  ولتقدمي  �لتعليمية  �لفر�س  عن 
و�لرب�مج  �لت�شجيل،  وعملية  �جلامعي،  �لقبول 

�لأكادميية، و�إجر�ء�ت �لتاأ�شرية.
�لتعليمية  �لإر���ش��اد  م��ر�ك��ز  �أن  �ل�شفارة  وذك���رت 
�أبوظبي  �مل��ت��ح��دة يف  �ل���ولي���ات  ���ش��ف��ارة  ت��وج��د يف 

وميكن  دب��ي  يف  �ل��ع��ام��ة  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�لقن�شلية 
�لإلكرتوين  �لربيد  طريق  عن  معاها  �لتو��شل 
educationusaAD@state. ع��ل��ى 
educationUSADubai@وgov

�لتعليم  م�����ش��ت�����ش��ارو  ي��ق��دم  �إذ   .state.gov
جل�شات  يوفرون  كما  للطالب،  �ملجانية  �مل�شورة 
�مل�شت�شارين،  ل��ت��وج��ي��ه  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  �إر����ش���ادي���ة 
�مل���و�رد و�مل��ع��ل��وم��ات ع��ن �ملعار�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�لإمار�ت  دول��ة  �لقادمة يف  �لتعليمية  و�لأح���د�ث 
�لإر�شاد  مر�كز  ت�شت�شيف  كما  �ملتحدة.  �لعربية 
حول  �لإن��رتن��ت  ع��رب  �إر���ش��اد  جل�شات  �لتعليمية 
مو��شيع خمتلفة وجمالت �لدر��شة يف �لوليات 

�ملتحدة.
وت�����ش��م��ن��ت ق��ائ��م��ة �جل��ام��ع��ات �ل��ت��ي ���ش��ارك��ت يف 
جامعة  ه��ي  ع���اٍل،  تعليم  موؤ�ش�شة   14 �مل��ع��ر���س، 

معهد  ف���رج���ي���ن���ي���ا،  وي�������ش���ت  وج���ام���ع���ة  دروري، 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، وج��ام��ع��ة ���ش��اوث �ألب���ام���ا، وكلية 
وجامعة  �شتيت،  بياي  �أو�شنت  وجامعة  مور�فيا، 
ك��ون��ك��وردي��ا، وج��ام��ع��ة ���ش��اوث ف��ل��وري��د�، ومعهد 

ومعهد  �ملهر�شت،  وكلية  للتكنولوجيا،  نيويورك 
لوي�س،  �شانت  وج��ام��ع��ة  للتكنولوجيا،  �شتيفنز 
وج��ام��ع��ة ب���وردو ف���ورت و�ي���ن، وج��ام��ع��ة �إلينويي 

�شيكاغو، وجامعة فول �شايل.

•• راأ�س اخليمة-وام:

����ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة يف 
ق�شر �شموه مبدينة �شقر بن حممد �م�س وفد� من 

ولية كجر�ت �لهندية.
بالوفد  �خليمة  ر�أ����س  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب  ورح���ب 
�ل���زي���ارة ع���ن تعزيز  ت�����ش��ف��ر  �أن  �أم���ل���ه يف  م��ع��رب��ا ع���ن 
�لطرفني  بني  �مل�شرتك  و�لتعاون  �ل�شد�قة  عالقات 
وبناء عالقات ��شرت�تيجية مع جمهورية �لهند ب�شكل 

عام وولية كجر�ت ب�شكل خا�س.  ومن جانبهم �أ�شاد 
ت�شهدها  �ل��ت��ي  �حل�شارية  بالنه�شة  �ل��وف��د  �أع�����ش��اء 
�لإمار�ت  بني  �لقائمة  بالعالقات  منوهني  �لإم���ار�ت 
�مل�شرتك  �لتعاون  من  �ملزيد  حتقيق  متمنني  و�لهند 
يف خمتلف �ملجالت وتو�شيع �لآف��اق لت�شمل جمالت 
من  فريما  مامتا  �شري  �ل�شيدة  �لوفد  �شم  عديدة. 
مفو�شة  �مل��ع��ت��م��دي��ن  �ل��ق��ان��ون��ي��ني  �مل��ح��ا���ش��ب��ني  معهد 
و�شعادة  ك��ج��ر�ت  ولي��ة  حكومة  يف  �ل�شناعات  قطاع 
من  وع��دد  �لإم���ار�ت  يف  للهند  �لعام  �لقن�شل  فيبول 

�مل�شوؤولني.

•• دبي-وام:

بالتعاون مع موؤ�ش�شة نور  �لب�شرية �حلكومية �م�س  �لهيئة �لحتادية للمو�رد  �أطلقت 
�أمانة” �ملجتمعية للتكفل بعالج عدد كبري  “�شندهم  دبي حملة خريية �شمن مبادرة 
من �لأ�شخا�س �مل�شنني �مل�شابني بالعمى يف �لدول �لفقرية وذلك بالتز�من مع “�ليوم 

�لعاملي للم�شنني” �لذي ي�شادف �لأول من �أكتوبر من كل عام.
وقال حممود �ملرزوقي مدير �إد�رة �لت�شال �حلكومي يف �لهيئة �إن ريع �حلملة بالكامل 
�شيخ�ش�س لدعم �أن�شطة موؤ�ش�شة نور دبي وخميماتها �لعالجية يف �لدول �لفقرية .. 

مو�شحا �أن 50 درهما فقط كفيلة بعالج �أربعة �أ�شخا�س من �لعمى.
“ عام  خالل  و�لإن�شانية  “�لهيئة” �ملجتمعية  مبادر�ت  �شمن  تاأتي  �حلملة  �أن  وذك��ر 
باأهمية  منها  �إميانا  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  م�شتوى  على  �حلملة  �أ�شهرت  “ و�أنها  ز�ي��د 

منح �لفر�شة لأكرب عدد من موظفي �لوز�ر�ت و�جلهات �لحتادية ومن �أفر�د �ملجتمع 
�لتو��شل  مو�قع  على  �ملختلفة  ح�شاباتها  خ��الل  من  وذل��ك  �خل��ري  فعل  يف  للم�شاركة 
“بياناتي”  �لحتادية  �حلكومة  يف  �لب�شرية  �مل��و�رد  معلومات  �إد�رة  ونظام  �لجتماعي 
عرب  درهما   50 ب�  و�لتربع  �حلملة  لدعم  كافة  �ملجتمع  �أف��ر�د  �إىل  �لدعوة  موجها   ..
�إر�شال كلمة “�أمل” يف ر�شالة ن�شية ق�شرية �إىل �لرقم 4565 عرب �ت�شالت �أو �لرقم 

دو. عرب   4849
�لدولة  م�شتوى  على  �خلريية  و�ملوؤ�ش�شات  �جلمعيات  مع  �لتعاون  �أن  �مل��رزوق��ي  و�أك��د 
يعطي �ملبادر�ت زخما وتاأثري� �أكرب لدى فئات �ملجتمع كافة .. م�شري� �إىل �أن موؤ�ش�شة 
نور دبي �لتابعة ملبادر�ت حممد بن ر��شد �آل مكتوم �لعاملية تعد من �ملوؤ�ش�شات �لإن�شانية 
�لر�ئدة يف جمال �لعمل �خلريي و�ملتخ�ش�شة يف عالج �أمر��س �لعيون حيث �شاهمت 

خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية يف عالج �أكر من 27 مليون م�شاب حول �لعامل.

»الحتادية للموارد الب�صرية« و»نور دبي« تطلقان حملة لعالج امل�صننيحاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل وفدا من ولية كجرات الهندية

�سمن �سل�سلة فعاليات البتكار

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ندوة »كيف ي�صاهم الذكاء ال�صطناعي يف ت�صكيل املدن الذكية«

اإماراتيون يدر�سون يف الوليات املتحدة

جامعات اأمريكية تقدم منحًا كاملة وجزئية للراغبني يف الدرا�صة بها

اإح�صاء اأبوظبي: 2.9 عدد �صكان العا�صمة ..و884 مليون درهم للرعاية الجتماعية

م�صت�صفى املفرق يوعي طلبة احللقة الأوىل باأهمية الغذاء ال�صحي
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  �شركة  من�شاآت  �أح���د  �مل��ف��رق  م�شت�شفى  ���ش��ارك 
يف  “ذكاوؤك  برنامج  يف  “�شحة”،  �ل�شحية  للخدمات 
غذ�وؤك” �لذي تنظمه د�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة �أبوظبي، 
بعدد  �ملفرق  م�شت�شفى  يف  �لتغذية  �إخ�شائي  �لتق  حيث 
�لتابعة  �ملكتبات  خمتلف  يف  �لأوىل  �حللقة  ط��الب  من 

لد�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة يف مدينة �أبوظبي.
وتقول �لدكتورة هيذر و�د�مز ��شت�شارية غدد �أطفال يف 
م�شت�شفى �ملفرق: �لأطفال يف خمتلف �ملر�حل �لعمرية 
هم يف �أم�س �حلاجة لتغذية �شحية ت�شاعدهم على �لنمو 
�لد�ر�شة نظر� لق�شاء  ج�شديا وذهنيا ل �شيما يف فرتة 
�لأط���ف���ال ���ش��اع��ات ط��وي��ل��ة م��ن ي��وم��ه��م يف �مل��در���ش��ة مما 
�لتعليمي  و�لكادر  و�لأطفال  �لأم��ور  �أولياء  من  يتطلب 
�ل�شحية  �لتغذية  باأهمية  �إط��الع  على  يكونو�  �أن  �أي�شا 

و�ملتكاملة على �شحة �لطالب وتفوقه �لدر��شي.
�لتغذية  �إخ�شائية  �لهاجري  �أح��الم  تقول  جانبها  ومن 
�لعمرية  �ملرحلة  هذه  �لأطفال يف  �ملفرق:  م�شت�شفى  يف 
�أبدو� ��شتعد�د ملعرفة كل ما يتعلق بالغذ�ء وتاأثريه على 
�أج�شادهم مما يوؤكد على �أن �لطفل ميكنه �أن يقبل على 
�لأغذية �ل�شحية �إذ� مت �لتو�شيح له �أهمية هذ� �لغذ�ء 
وجد  و�إذ�  �ل��در����ش��ة،  يف  وتركيزه  ون�شاطه  ج�شده  على 

�لبيئة �لد�عمة له يف كل من �ملدر�شة و�ملنزل.
يف  �ل��ت��غ��ذي��ة  �إخ�����ش��ائ��ي��ة  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �شيماء  وت�شيف 

معنا  ���ش��ارك��ت  �ل��ت��ي  �مل��د�ر���س  بع�س  �مل��ف��رق:  م�شت�شفى 
فيما  �شحية  �شيا�شة  يطبقون  �أنهم  �أك��دو�  �لربنامج  يف 
�أنهم  �إل  �ملدر�شة  يتم تقدميها يف  �لتي  بالأغذية  بتعلق 
ي��و�ج��ه��ون ���ش��ع��وب��ة يف �ل�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى �ل��وج��ب��ات �لتي 
ي��ح�����ش��ره��ا �ل��ط��ل��ب��ة م��ع��ه��م م���ن �مل���ن���زل، ف��ه��ي تت�شمن 
�شاندوي�شات مدهونة بزبدة �ل�شوكولتة لعتقاد �لأهل 
جانب  �إىل  بالطاقة  تزويدهم  يف  �لأط��ف��ال  ت�شاعد  �أنها 
ذهاب �لأطفال �إىل �ملدر�شة من دون تناول وجبة �لإفطار 
يف �ملنزل و��شطر�رهم حل�شور �حل�ش�س �لأوىل �لتي قد 
تت�شمن ح�ش�س �لتمارين �لريا�شية وهم �شائمون �إىل 
حني موعد �لف�شحة مما يوؤثر على حت�شيلهم �لدر��شي 

وي�شعف �أج�شادهم.
وتقول نفي�شة �لها�شمي �إخ�شائية �لتغذية يف م�شت�شفى 
�لتي  �لتوعوية  �لفعاليات  هذه  ملو��شلة  نتطلع  �ملفرق: 
�ل��غ��ذ�ء على �شحة  ت��اأث��ري  �ملجتمع م��دى  تبيني لأف���ر�د 
�لإن�شان، لي�س فقط لطلبة �ملد�ر�س و�إمنا جلميع �لفئات 
�أن ت��ت��ع��ر���س لأم���ر�����س خطرية  �ل��ع��م��ري��ة �ل��ت��ي مي��ك��ن 
مثل  �ل�شحية  غ��ري  �لغذ�ئية  �لأنظمة  ب�شبب  ومزمنة 
�لأوعية  و�أم���ر�����س  �ل�����ش��م��اء  �ل��غ��دد  و�أم���ر�����س  �ل�شمنة 
�لدموية و�لقلب و�لكولي�شرتول وغريها من �لأمر��س 
�ل�شحية �لتي ميكن جتنبها من خالل وعي �لإن�شان بكل 
ما يتناوله ومدى فائدته، و�أعتقد �أن �لأم يف عاتقها �أن 
تبني ثقافة �لغذ�ء �ل�شحي يف بيتها وبني �أفر�د �أ�شرتها 

حلمايتهم من �لأخطار �ل�شحية وبناء جمتمع �شحي.

•• اأبوظبي-وام:

عن  �أبوظبي   ���� �لإح�����ش��اء  مركز  ك�شف 
لإمارة  �لإح�شائية  �مل��وؤ���ش��ر�ت  �أح���دث 
و�لتي   2017 �ل���ع���ام  ع���ن  �أب���وظ���ب���ي 
�إىل  �ل�����ش��ك��ان  ع����دد  �إىل من���و  �أ�����ش����ارت 
ن�شمة  و173  �لف  و908  مليونني 
وثقت  فيما   ،2016 منت�شف  لغاية 
خالل  زو�ج  ع��ق��ود   5703 �لإم�������ارة 

�لعام 2017.
�لكتاب  م��ن  �لأخ���رية  للن�شخة  ووف��ق��اً 
�أبوظبي  لإم���ارة  �ل�شنوي  �لإح�����ش��ائ��ي 
ن�����ش��ره ع���رب م��وق��ع �ملركز  و�ل�����ذي مت 
�مل�شت�شفيات  ع���دد  �رت��ف��ع  ف��ق��د  �ل��ي��وم 
�لعاملة يف �لإمارة �إىل 60 م�شت�شفى، 
 441 �مل�شجلة  �ملد�ر�س  بلغ عدد  فيما 
مدر�شة. و�أ�شار �لكتاب �إىل بلوغ �لقيمة 
�لجتماعية  للم�شاعد�ت  �لإج��م��ال��ي��ة 
مليون   884،6 للمو�طنني  �ملقدمة 
درهم خالل عام 2017 وبزيادة 3،6 

باملائة عن عام 2015.
�لعنا�شر  �لإح�������ش���ائ���ي���ات  و����ش��ت��م��ل��ت 
�لجتماعية  �لإم��ارة  لروؤية  �لرئي�شية 
يف خلق جمتمع يتمتع بن�شب عالية يف 
و�لتعليم و�خلدمات  �لرعاية  جمالت 
�آمن  ب��ن��اء جمتمع  ���ش��اأن��ه��ا  و�ل��ت��ي م��ن 
�لثقايف لإمارة  �لرت�ث  وحمافظ على 
�لح�شائي  �ل��ك��ت��اب  وك�شف  �أب��وظ��ب��ي. 
عدد  �أن   ”2017 “�أبوظبي  �ل�شنوي 
و  مليونني  بلغ  �أب��وظ��ب��ي  �إم���ارة  �شكان 
908 �آلف و 173 ن�شمة يف منت�شف 
باملائة   63،9 ب��ن�����ش��ب��ة   2016 ع����ام 

للذكور و 36،1 لالإناث.
�لكتاب،  �ل�����و�ردة يف  ل��ل��ب��ي��ان��ات  ووف���ق���اً 
لعام  �مل�شجلني  �ملو�ليد  ع��دد  بلغ  فقد 
�أب��وظ��ب��ي م��ا يعادل  �إم����ارة  يف   2017
 20036 منهم  م��ول��ود�ً،   39،222
عدد  بلغ  كما  �أن��ث��ى،  و19186  ذك���ر�ً 
�ل��وف��ي��ات �مل�����ش��ج��ل��ة خ���الل �ل��ع��ام ذ�ته 
 2344 م��ن��ه��ا  وف�����اة،  ح���ال���ة   3462
معدل  وج����اء  �إن���ث���ى.  و1069  ذك�����ر�ً 

�ملو�ليد عام 2017 للمو�طنني وغري 
 29،6 �ل�شكان  ولإج��م��ايل  �مل��و�ط��ن��ني 
 1000 لكل  م��ول��ود�  و13،6  و9،4 

من �ل�شكان على �لتو�يل.
وي��ع��رف �ل��ع��م��ر �مل��ت��وق��ع ع��ن��د �ل����ولدة 
ب���اأن���ه م��ت��و���ش��ط ع����دد �ل�����ش��ن��و�ت �لتي 
بافرت��س  �ل���ولدة  حديثو  �شيعي�شها 
�ل���وف���ي���ات يف فرتة  ت��ط��ب��ي��ق م���ع���دلت 
كان   ،2017 ع��ام  ويف  معينة.  زمنية 
�إمارة  يف  �ل���ولدة  عند  �لعمر  متو�شط 
و80،2  للذكور  �شنة   76،4 �أبوظبي 
���ش��ن��ة ل����الإن����اث. و�أ�����ش����ار �ل���ك���ت���اب �إىل 
�مل�شجلة  و�لطالق  �ل��زو�ج  �إح�شائيات 
لعام 2017، حيث بلغت عقود �لزو�ج 
لزوجة   3254 منها  عقود،   5703
�لطالق  ح��الت  بلغت  بينما  مو�طنة، 
منها  ح��ال��ة،   1859 نف�شها  لل�شنة 

مو�طنة. لزوجة  طالق  حالة   981
ويظهر متو�شط عمر �لعز�ب و�لعازبات 
مياًل   SMAM �لأول  �ل���زو�ج  عند 
هذ�  و�زد�د  �أك�����رب،  �أع���م���ار  يف  ل���ل���زو�ج 
 23،7 من  �ملو�طنات  ل��الإن��اث  �ملوؤ�شر 
�شنة   25،5 �إىل   1995 ع��ام  يف  �شنة 
متو�شط  �شجل  بينما   ،2017 ل��ع��ام 
بالن�شبة  �لأول  �ل������زو�ج  ع��ن��د  �ل��ع��م��ر 
زيادة ملحوظة من  �ملو�طنني  للذكور 
�إىل   1995 ع��ام  �شنة يف   25،3 عمر 

�شنة يف عام 2017.  28،5
وق�����دم �ل���ك���ت���اب �ل�����ش��ن��وي �إح�������ش���اء�ت 
تف�شيلية حول �لتعليم للعام �لدر��شي 
عدد  ب��ل��غ  ح��ي��ث   ،2017-2016
مدر�شة   441 �لإم�������ارة  يف  �مل����د�ر�����س 
و191  حكومية  مدر�شة   250 منها 

خا�شة.
ف�شاًل   16712 �مل����د�ر�����س  و���ش��م��ت 
در��شياً يدر�س فيها 373586 تلميذ� 
�إد�رياً،  و26953 مدر�شا و12145 
 13،9 �لتعليم  موؤ�شر�ت  �شجلت  فيما 
لكل  طالب  و22،4  معلم  لكل  طالب 

ف�شل.
�أن  �إىل  �لح�����ش��ائ��ي  �ل���ك���ت���اب  و�أ�����ش����ار 

بلغ  �ل��ع��ايل  بالتعليم  �مللتحقني  ع��دد 
52035 يف �لعام �لدر��شي 2015-
8082 طالبا. منهم  تخرج   2016

�ل�شنوي  �لإح�������ش���ائ���ي  �ل��ك��ت��اب  و�أك������د 
�أن �خلدمات   2017 �أبوظبي  لإم��ارة 
�أب��وظ��ب��ي �شهدت  �إم�����ارة  �ل�����ش��ح��ي��ة يف 
تطور�ً و�ت�شاعاً ملحوظني كماً وكيفاً.

و�أ�شارت بيانات عام 2017 �إىل و�شول 
م�شت�شفى   60 �إىل  �مل�شت�شفيات  ع��دد 
�مل�شت�شفيات  من  ع��دد  �فتتاح  مت  حيث 
�خلا�شة �جلديدة يف منطقة �أبوظبي، 
ملحوظا  �رتفاعا  �لإم���ارة  �شهدت  كما 
�ل�شحية  و�ل���ع���ي���اد�ت  �مل���ر�ك���ز  ع���دد  يف 
3،3 لكل  �إىل  حيث بلغ ع��دد �لأط��ب��اء 
 1،9 �أل��ف م��ن �ل�شكان وع��دد �لأ���ش��رة 

لكل �ألف من �ل�شكان.
�لطبية يف  �ملهن  �شاغلي  ع��دد  و�رت��ف��ع 
�إمارة �أبوظبي، حيث بلغ عدد �لأطباء 
�ملمر�شات  وع�����دد  ط��ب��ي��ب��اً   9444
�أ����ش���رة  وع������دد  مم���ر����ش���ة   27568

�مل�شت�شفيات �إىل 5536 �شرير�ً.
عدد  �رت����ف����اع  �إىل  �ل���ب���ي���ان���ات  وت�����ش��ري 
�حلكومية  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف  �لأط���ب���اء 
�إىل   2009 ع�����ام  يف   1822 م����ن 
2549 يف عام 2017، يف حني و�شل 
�ل��ع��الج يف  تلقو�  �ل��ذي��ن  �ملر�شى  ع��دد 
 2614916 �لعياد�ت �خلارجية �إىل 
و�أظهرت   .2017 ع����ام  يف  م��ري�����ش��ا 
بيانات �لكتاب �لإح�شائي مدى عناية 
مبو�طنيها  �أبوظبي  حكومة  و�هتمام 
و��شعة  ح��زم��ة  ت��وف��ري  على  وحر�شها 
من �خلدمات �لجتماعية �لتي تتحقق 

لهم �حلياة �لكرمية.
للم�شاعد�ت  �لإجمالية  �لقيمة  وبلغت 
�لج��ت��م��اع��ي��ة �مل��ق��دم��ة ل��ل��م��و�ط��ن��ني يف 
درهم  مليون   884،6 �أبوظبي  �إم��ارة 
خالل عام 2017 وبزيادة 3،6 باملائة 

عن عام 2015.
ن�شبة فئة  كانت   ،2017 وخ��الل عام 
�لفئات  ب��ني  م��ن  �لأك����رب  ه��ي  �مل�شنني 
�أبوظبي،  �لتي حظيت برعاية حكومة 

�حلالت  تلتها  باملائة   35 بلغت  حيث 
 14 بن�شبة  �ل�شحي  بالعجز  �خلا�شة 
�مل��ط��ل��ق��ات بن�شبة  ب��امل��ائ��ة، ث��م ح����الت 
�آخر،  جانب  ومن  تقريبا.  باملائة   13
 246 �لإم��ارة  بلغ عدد �حل�شانات يف 
ح�شانة ت�شم 15247 طفال وطفلة، 
�مل�����ش��ت��غ��ل��ني يف هذه  ب���ل���غ ع�����دد  ف��ي��م��ا 

�حل�شانات 3139 موظفا.
�ل����روة �ل��زر�ع��ي��ة و�حل��ي��و�ن��ي��ة حقق 
ق���ط���اع �ل�����زر�ع�����ة و�ل���ب���ي���ئ���ة يف �إم������ارة 
�أبوظبي مردود�ً كبري�ً رغم �لتحديات 
�ملياه،  ندرة  تو�جهه من  �لتي  �لكبرية 
وم���ل���وح���ة �ل����رتب����ة، و�رت����ف����اع درج����ات 

�حلر�رة و�لرطوبة.
وبلغ ع��دد �حل��ي��از�ت �ل��زر�ع��ي��ة يف عام 
 24018 �أب��وظ��ب��ي  ب���اإم���ارة   2017
 749868 �إجمالية  مب�شاحة  حيازة 
دومناً. و�رتفعت كمية �نتاج �ملحا�شيل 
�أبوظبي خالل عام  �إم��ارة  �لزر�عية يف 
�ألفا و 619   95 �إىل  لت�شل   2017
بلغت  ح��ي��ث  ك��ي��ل��وج��ر�م   500 و  ط��ن��ا 
 4،1 ق��ر�ب��ة  �ل��و�ح��د  �ل���دومن  �إنتاجية 

طن تقريبا.
�حليو�نية  ل��ل��روة  �لكلي  �ل��ع��دد  وبلغ 
�أبوظبي  �إم���ارة  و�مل��اع��ز يف  �ل�شاأن  م��ن 
وتركز �لعدد �لأكرب  ر�أ���س  ماليني   3
�حتوت  حيث  �ل��ع��ني،  منطقة  يف  منها 
�ل�شاأن  �إج����م����ايل  م���ن   66% ع��ل��ى 

و�ملاعز يف �لإمارة.
�أما �جلمال، فقد بلغ �لعدد �لكلي لها 
معظمها  تركز  ر�أ�س  �ألف   408470
 60% بن�شبة  �أي�شاً  �لعني  يف منطقة 
من �إجمايل عدد �جلمال، بينما كانت 
ن�شبة �لأبقار متقاربة يف مناطق �إمارة 

�أبوظبي يف عام 2017.
بتحقيق  �أبوظبي  �إم��ارة  �هتمام  ي��زد�د 
وحمايتها  �لبيئة  جم��الت  يف  �لتنمية 
بها،  �لطبيعية  �مل���و�رد  على  و�حل��ف��اظ 
من  ذلك  �لبيئية  �لإح�شاء�ت  وتعك�س 
و�لتغري  �لتطور  ت��اأث��ري  عر�س  خ��الل 
�لناجت يف عدد من عنا�شر �لإح�شاء�ت 

و�لهو�ء  �ملناخ  مثل  �لرئي�شية  �لبيئية 
و�ملياه و�إد�رة �لنفايات.

�لإح�شائي  �لكتاب  �إح�شاء�ت  وت�شري 
�لوطني  �ملركز  لبيانات  �ل�شنوي، وفقاً 
ل��الأر���ش��اد �جل��وي��ة و�ل�����زلزل، �إىل �أن 
�ل�شغرى  �حل������ر�رة  درج�����ة  م��ت��و���ش��ط 
بلغ   2017 ع���ام  �أب��وظ��ب��ي يف  لإم����ارة 
كان  ح��ني  يف  م��ئ��وي��ة،  درج����ة   22،9
 35 متو�شط درج��ة �حل��ر�رة �لعظمى 
درج����ة م��ئ��وي��ة، �أم����ا م��ت��و���ش��ط هطول 
�لأم����ط����ار �ل�����ش��ن��وي ف��ق��د �رت���ف���ع من 
60،6 مليمرت عام 2016 �إىل 81،4 
يتعلق  وف��ي��م��ا   .2017 ع���ام  مليمرت 
ف��ق��د ظ��ل��ت تركيز�ت  �ل���ه���و�ء  ب��ن��وع��ي��ة 
ملوثات �لهو�ء �شمن حدودها �مل�شموح 
�ملعدل  وت������ر�وح   2017 ع����ام  يف  ب��ه��ا 
�ل�شنوي لرتكيز �لأغربة �لعالقة �لتي 
يبلغ قطرها 10 ميكرونات �أو �أقل، ما 
ميكروجر�م  و129،4   112،7 ب��ني 
�حل�شرية  �مل���ن���اط���ق  يف  م��ك��ع��ب  م���رت 

لإمارة �أبوظبي.
�ل�شحي  �ل�����ش��رف  م��ي��اه  كمية  وبلغت 
 310،7 ن��ح��و   2017 ع���ام  �مل��ع��اجل��ة 
م��ل��ي��ون م���رت م��ك��ع��ب، وف��ي��م��ا يخ�س 
توليد  �لإم����ارة  �شهدت  فقد  �لنفايات 
ن��ف��اي��ات مب��ت��و���ش��ط ي��وم��ي ي�����ش��ل �إىل 
من  ن���ح���و  �أي  ط����ن  �أل������ف   25،96

�شنوياً. طن  مليون   9،477

فقد �ملدعو / حممد قي�شر 
علي كر�مت علي ، باك�شتان   
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )DE1791363( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0568418861

فقدان جواز �صفر



الثالثاء  2   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12442  
Tuesday   2   October   2018  -  Issue No   1244208

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لب�شتان �لف�شي للمقاولت �لعامة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�شة رقم:1178953 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فيجني�س �شاى �شوند�ر موتو�شو�مى فاديفيل %24

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد حممد علي �لر�شا�س �ملن�شوري من مالك �ىل �شريك
تعديل ن�شب �ل�شركاء/�شعيد حممد علي �لر�شا�س �ملن�شوري من 100% �ىل %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة فاديفيل موتو �شو�مى %25
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/�لب�شتان �لف�شي للمقاولت �لعامة

SILVER GARDEN GENERAL CONTRACTING
�ىل/وي فور للمقاولت و�ل�شيانة ذ.م.م

V FOUR CONSTRUCTIONS AND MAINTENANCE LLC 
تعديل ن�شاط/��شافة �شياين �ملباين )4329901(

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي 

حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12442 بتاريخ 2018/10/2
ملالكها  �ملتنقلة  �لطبية  ليبورز  وحدة  �شركة  نحن  نعلن 
�لو�حد  �ل�شخ�س  �شركة  �لزرعوين  عبد�لنور  �بر�هيم 
بقيد  و�مل�شجلة   CN-2143554 �لرخ�شة  رقم  ذ.م.م 

رقم MF-4826 يف وز�رة �ل�شحة.
 2018/09/27 من  �عتبار�  �لرتخي�س  باإلغاء  نتقدم 
وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.

فعلى كل من له حق �لعرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة 
هيئة �ل�شحة خالل ��شبوع من تاريخ �لن�شر.

وحدة ليبورز الطبية املتنقلة 
ملالكها ابراهيم عبدالنور الزرعوين

 �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اإعــــــــــالن اإلـــغـاء ترخيــــ�س 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:268504    بتاريخ: 2012/02/20
باإ�شم : �إلكتا جلف 

وعنو�نه : �س.ب. 61064 ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 14
�ملعادن �لنفي�شة وكل خليط منها و�ملنتجات �مل�شنوعة من معادن نفي�شة �أو مطلية بها غري �لو�ردة يف فئات 

�أخرى ، �ملجوهر�ت و�لأحجار �لكرمية ، �أدو�ت قيا�س �لوقت و�أدو�ت قيا�س �لوقت �لدقيقة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة ELEKTA بخط عري�س مميز على ي�شارها حرف �ل� E بخط 

مميز د�خل ر�شم بي�شاوي و�لكلمات باللغة �لإجنليزية.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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•• اأبني-وام:

�لهالل  بعثة  رئي�س  علي  �آل  �شعيد  �ملهند�س  �فتتح 
�أبوبكر ح�شني  �لأح��م��ر �لإم��ار�ت��ي يف ع��دن و�ل��ل��و�ء 
حمافظ �أبني .. ثانوية �ل�شديق بزجنبار بعد �إعادة 
تاأهيلها بتمويل من دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

و�أ�شاد حمافظ �أبني يف ت�شريحات له خالل �لفتتاح 
ب��ج��ه��ود ف��ري��ق ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر �لإم����ار�ت����ي 
لتكون ج��اه��زة ل�شتقبال  �مل��در���ش��ة  وت��اأه��ي��ل  لإجن���از 
�أب���ن���اء �مل��ح��اف��ظ��ة ب��ع��د ف���رتة م��ن �لن��ق��ط��اع نتيجة 
حرب �لتدمري �ملمنهجة �لتي كانت تتبعها ميلي�شيا 

�حلوثي �لنقالبية قبل حتريرها.

وق�����ال: ك��ن��ا يف ه���ذه �ل��ث��ان��وي��ة ق��ب��ل �أ���ش��ه��ر و كانت 
 .. �لنقالبيون  فر�شها  �لتي  �حل��رب  بفعل  مدمرة 
و�ليوم نت�شلمها بحلتها �جلديدة مع كل ملحقاتها 
وعرب عن �شكره لفريق �لهالل �لأحمر �لذي يزور 
�لتنموية  �مل�����ش��اري��ع  ل��ت��د���ش��ني ع���دد م���ن  �مل��ح��اف��ظ��ة 

و�خلدمية من بينها ثانوية �ل�شديق.

�لعربية  �لإم����ار�ت  �أب��ني على دول��ة  و�أث��ن��ى حمافظ 
�مل��ت��ح��دة �ل��ت��ي م���دت و لت����ز�ل ي��د �خل���ري �إىل �أبناء 
�إىل ج��ان��ب تقدميها  �ل��ي��م��ن ع��ام��ة  �أب���ني خ��ا���ش��ة و 
دن�س  من  �ملحافظة  تطهري  �شبيل  يف  �أبنائها  خ��رية 
ت�����ش��ه��م ع���رب ذر�عها  �ل���ي���وم  �حل��وث��ي��ني .. وه���ا ه���ي 
�ملجالت  كل  دع��م  يف  �لأحمر”  “�لهالل  �لإن�شانية 

�مل�شاريع �خلدمية  �لغذ�ئية وتنفيذ  �مل�شاعد�ت  عرب 
و�لتنموية من �أجل تطبيع حياة �شكانها. من جانبه 
تطرق �ملهند�س �شعيد �آل علي يف كلمة له �إىل حملة 
�لتي ينفذها �لهالل  �لإن�شانية �لطارئة  �ل�شتجابة 
�ليمن على  �لأ���ش��د فقر� يف  �لأ���ش��ر  �لأح��م��ر ل�شالح 
حمافظة  �أن  م��وؤك��د�  �ملقبلة..  �ل�شتة  �لأ�شهر  م��دى 

�أبني �شتنال �لن�شيب �لأكرب من م�شروعاتها .
و���ش��م��ل��ت ع��م��ل��ي��ة ت��اأه��ي��ل ث��ان��وي��ة �ل�����ش��دي��ق - �لتي 
 - �ملحافظة  يف  ثانوية  ك���اأول   1972 ع��ام  تاأ�ش�شت 
تاأثيث ف�شولها �لدر��شية بالكامل وتوزيع �حلقيبة 
 440 عددهم  �لبالغ  طالبها  جميع  على  �ملدر�شية 

طالبا.

•• احلديدة-وام:

م�شاعد�تها  ت��ق��دمي  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��الل  هيئة  و����ش��ل��ت 
�لإغ���اث���ي���ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة ل��الأ���ش��ر �ل��ي��م��ن��ي��ة يف م��دي��ري��ت��ي حي�س 
و�لدريهمي مبحافظة �حلديدة يف �إطار جهودها لتطبيع �حلياة يف 
�ملحافظة ومديرياتها و�لتخفيف من معاناة �لأ�شر �ليمنية جر�ء 
ح�شار ميلي�شيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن. ويف هذ� �لإطار، ��شتفاد 
�مل�شاعد�ت  هذه  من  باحلديدة  ميني  مو�طن   3500 من  �أك��ر 

معظمهم من �لأطفال و�لن�شاء حيث مت توزيع 500 �شلة غذ�ئية 
على �لأ�شر يف مديريتي حي�س و�لدريهمي و�لقرى �لتابعة، فيما 
�ل�شحية  �ليمنية  �لأ���ش��ر  ح��الت  لتفقد  �لهيئة  جهود  تتو��شل 
�خلدمات  وت��ق��دمي  لليمن  �ل��غ��رب��ي  بال�شاحل  �لنائية  باملناطق 
من  �مل�شتفيدون  وع��رب  �ملتنقلة.  �لطبية  �لعيادة  عرب  �لعالجية 
�مل�����ش��اع��د�ت ع��ن �شكرهم ل��دول��ة �لإم�����ار�ت وه��ي��ئ��ة �لهالل  ه���ذه 
�شاهم يف تخفيف  �لذي  �ملتو��شل  �لدعم  �لإمار�تي على  �لأحمر 

عبء �لأو�شاع �لإن�شانية �ل�شعبة �لتي يعي�شونها.

» الهالل«: �صالل غذائية لـ 3500 ميني يف حي�س والدريهمي 
وخدمات عالجية عر عيادة متنقلة

»الهالل الأحمر« يفتتح ثانوية ال�صديق بزجنبار بعد اإعادة تاأهيلها بتمويل اإماراتي

»زايد لالإ�صكان« يعتمد اأ�صماء 341 مواطنا من م�صتحقي الدعم ال�صكني بقيمة 258 مليون درهم 

�صــرطــة اأبوظبـــي ت�صتقبـــل امل�صــافريـــن من كبـــار ال�صـــن يف املطـار بالــورد

»النعيمي اخلريية« حتتفي بكبار ال�صن حتت �صعار »ما عنكم غنى«

الإمارات ت�صارك يف اجتماع » وزراء اإ�صكان دول التعاون« بالكويت

•• عجمان- وام:

�لنعيمي  ر����ش��د  ب��ن  حميد  م��وؤ���ش�����ش��ة  نظمت 
�خلريية حفال تكرمييا حتت �شعار “ما عنكم 
غنى” تقدير� و�عتز�ز� بكبار �ل�شن بالتعاون 
يف  عجمان،  يف  �ل�شياحية  �لتنمية  د�ئ���رة  م��ع 
�ليوم  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  عجمان”  “�شر�ي  ف��ن��دق 
من  �لأول  يو�فق  �ل��ذي  �ل�شن،  لكبار  �لعاملي 

�أكتوبر من كل عام.
ح�����ش��ر �حل��ف��ل �ل�����ش��ي��خ��ة ع����زة ب��ن��ت عبد�هلل 
ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حميد  عام  �لنعيمي مدير 
عام  مدير  �جلزيري  �شالح  و�شعادة  �لنعيمي 

د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة و���ش��ع��ادة يو�شف 
�ل��ع��ج��م��اين و���ش��ع��ادة ع��ب��ي��د �ملازمي  ���ش��ل��ط��ان 
رعاية  د�ر  مديرة  �ل�شام�شي  حمدة  و�ل�شيدة 
بنت  عزة  �ل�شيخة  وقامت   . بعجمان  �مل�شنني 
ع���ب���د�هلل �ل��ن��ع��ي��م��ي، �خل���ريي���ة، ب��ت��ك��رمي 60 
م�����ش��ن��اً، م���ن �أب���ن���اء �ل���وط���ن �مل��ت��ق��اع��دي��ن من 
وظ��ائ��ف م��دن��ي��ة وع�����ش��ك��ري��ة، ق��دم��و� خاللها 
خدمات جليلة للوطن، تقدير�ً من �جلمعية 
�مل�شتمرة  وخ��دم��ات��ه��م  ل��ع��ط��ائ��ه��م  و�ل����رع����اة 

ملجتمعهم.
�أن ه��ذ� �لتكرمي ما هو  �ل�شيخة ع��زة  و�أك��دت 
�إل جزء ي�شري مما ي�شتحقه كبار �ل�شن، وهو 

بذرة �شغرية و�شكر قليل على ما بذلوه طيلة 
بف�شل  و�شلو�  �أجياًل  �أثمرت  �لتي  �أعمارهم، 
�أبنائهم حب  جهودهم �إىل �لعال، غار�شني يف 
�لوطن وخدمة �ملجتمع، بالإ�شافة �إىل �لقيم 
�لوطن  ه���ذ�  يف  ج��م��ي��ع��اً  عليها  ت��رب��ي��ن��ا  �ل��ت��ي 

�لعزيز.
على  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر  نعمل  �أن  علينا  �ن���ه  وق��ال��ت 
لرعاية  �لهادفة  �لإن�شانية  �جل��ه��ود  ت�شجيع 
بهذه  قيادتنا  �هتمام  من  منطلقني  �مل�شنني، 
�ل��ف��ئ��ة �مل��ب��ارك��ة م��ن �أف����ر�د �مل��ج��ت��م��ع، م�شرية 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  ���ش��ّب��اق��ة  ك��ان��ت  �ل��دول��ة  �أن  �إىل 
�لأ�شرة  حتمي  ت�شريعات،  باإ�شد�ر  �لإقليمي 

وتهتم بكبار �ل�شن ب�شكل خا�س. وقال �شعادة 
�شالح �جلزيري �إن كبار �ل�شن ي�شتحقون منا 
كل �لتقدير و�لحرت�م، ونحن حري�شون على 
و�لجتماعي،  �لإن�����ش��اين  ب��اجل��ان��ب  �مل�����ش��ارك��ة 
ملبد�أ �مل�شوؤولية �ملجتمعية جتاه جميع  تاأكيد�ً 

�أفر�د �ملجتمع وخا�شة هذه �لفئة.
و�أ�����ش����اف �أن د�ئ�����رة �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل�����ش��ي��اح��ي��ة يف 
م�شاريعها  خ��الل  م��ن  د�ئ��م��ا  ت�شعى  عجمان، 
وبر�جمها لو�شع فئة كبار �ل�شن يف �أعلى �شلم 
�أولوياتها حتقيقاً لروؤية “عجمان 2021”، 
بامل�شاريع  �له��ت��م��ام  ل��زي��ادة  ت�شجعنا  و�ل��ت��ي 

�لتي تر�عي هذه �لفئة.

•• الكويت -وام:

تر�أ�س معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
رئي�س  �لتحتية  �لبنية  تطوير  وزي��ر  �لنعيمي 
لالإ�شكان  ز�ي���د  �ل�شيخ  ب��رن��ام��ج  �إد�رة  جمل�س 
وفد �لدولة �مل�شارك يف �لجتماع �ل�شاد�س ع�شر 
�ل��وزر�ء �ملعنيني ب�شوؤون  �أ�شحاب �ملعايل  للجنة 
لدول �خلليج  �لتعاون  �لإ�شكان يف دول جمل�س 
�لعربية �لذي عقد �أم�س �لول يف دولة �لكويت 

�ل�شقيقة.

وناق�س �لجتماع ��شرت�تيجية �لعمل �لإ�شكاين 
�مل�شرتك وقو�عد �ملعلومات �لإ�شكانية �إىل جانب 
جائزة جمل�س �لتعاون يف جمال �لإ�شكان و�حتاد 
�ملالك ومو�شوع �لتمويل �لإ�شكاين �إ�شافة �إىل 
�ملتخ�ش�شة يف جمال  �لعمل  وور���س  �مل��وؤمت��ر�ت 
لالجتماعات  و�لإع������د�د  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  �لإ���ش��ك��ان 
�لإقليمية و�لدولية ف�شال عن مقرتح �لأمانة 
�خلليجي  �لإ�شكاين  �لعمل  �إب��ر�ز  ب�شاأن  �لعامة 
من  وغ��ريه��ا  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �مل��ح��اف��ل  يف 
باملنظومة  �ل��ع��الق��ة  ذ�ت  و�ل���ق���ر�ر�ت  �لق�شايا 

�ل�شكانية.
وفازت دولة �لإمار�ت ممثلة بد�ئرة �لإ�شكان يف 
�ل�شارقة باملركز �لأول يف جائزة جمل�س �لتعاون 

يف جمال �لإ�شكان للعام 2018.
و�أث���ن���ى م���ع���ايل �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
بلحيف �لنعيمي على �لتعاون �مل�شرتك و�لفعال 
بني خمتلف �جلهات �ل�شكانية يف دول جمل�س 
�لتعاون �خلليجي �لأمر �لذي �أثمر عن �شيا�شة 
وروؤي������ة ع��م��ل و����ش��ح��ة خ��دم��ت �ل��ت��وج��ه �لعام 
�حليوي  �لقطاع  بهذ�  �لنهو�س  على  و�شاعدت 

�أ�شحاب  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  يحظى  �ل��ذي 
لرتباطه  �ل��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ق���ادة  �ل�����ش��م��و 
�لذين  �ملجل�س  دول  مو�طني  مب�شاعدة  �ملبا�شر 

ي�شكلون �أولوية لدى �لقيادة �لر�شيدة.
و�أ�شار �إىل �أن �خلدمات �لإ�شكانية �لتي تقدمها 
دول �ملجل�س تعد من �خلدمات �ملتميزة و�لفريدة 
ت���ق���دم خدمات  �ل����ع����امل ح���ي���ث  ع���ل���ى م�����ش��ت��وى 
ومر�فق �إ�شكانية متكاملة .. لفتا �إىل دور هذه 
�لجتماعات يف تو�شعة �خلرب�ت و�ل�شتفادة من 
�ملجل�س  دول  حكومات  بها  تقوم  �لتي  �لتجارب 

�ل��ه��ام م��ا ي�شاعد ع��ل��ى حتقيق  �مل��ي��د�ن  يف ه���ذ� 
�ل�شتقر�ر و�لتنمية.

�أبرز  �أح���د  يعترب  �لإ���ش��ك��ان  ق��ط��اع  �أن  و�أو����ش���ح 
�لقطاعات �لتي حتظى باهتمام �شاحب �ل�شمو 
�لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أخ��ي��ه  �هلل”  “حفظه 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة  حممد بن ر��شد 
“رعاه �هلل”  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  ويل عهد 

�ل�شتقر�ر  حت��ق��ي��ق  يف  ل�����دوره  ن��ظ��ر�  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�ل�شعادة  منظومة  ودع��م  و�لجتماعي  �لأ�شري 

ملو�طني دولة �لإمار�ت.
�أن دول������ة �لإم��������ار�ت  �ل��ن��ع��ي��م��ي  و�أك�������د م���ع���ايل 
على  �ل��ر���ش��ي��دة حري�شة  �ل��ق��ي��ادة  وب��ت��وج��ي��ه��ات 
متميزة  مر�فق  ذ�ت  ذكية  م�شتقبلية  مدن  بناء 
�خل�شر�ء  و�لأبنية  �ل�شتد�مة  على  بالعتماد 
وح���ل���ول �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ب��ي��ئ��ة م���ا ي�����ش��ه��م يف 
�ملكانة  وي��ع��زز  �مل�شتد�م  �لتطور  منظومة  دع��م 

�لقت�شادية للدولة.

•• دبي-وام:

�عتمد جمل�س �إد�رة برنامج �ل�شيخ ز�يد لالإ�شكان �أ�شماء 341 مو�طنا 
من م�شتحقي قر�ر�ت �لدعم �ل�شكني بقيمة 258 مليون درهم وذلك 
حتى  �أ�شبوعيا  عنهم  �لإع���الن  �شيتم  �شكني  دع��م  ق��ر�ر   800 �شمن 

نهاية �شهر �أكتوبر �جلاري.
ياأتي هذ� �لعتماد تنفيذ� للتوجيهات �ل�شامية ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” و�أخيه �شاحب 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ومتابعة �شمو �ل�شيخ من�شور 

بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة.

و�أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف �لنعيمي وزير تطوير 
لالإ�شكان  ز�ي��د  �ل�شيخ  برنامج  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتحتية  �لبنية 
حر�س قيادة �لدولة �لر�شيدة على ��شتقر�ر �لأ�شرة �ملو�طنة من خالل 
يعترب  و�ل��ذي  �ملجتمع  �أف��ر�د  بني  و�لتما�شك  �لتالحم  دعم مقومات 
ترجمة  ياأتي  �حلر�س  ه��ذ�  �أن  �إىل  لفتا   .. �لأ�شا�شية  لبنته  �مل�شكن 
�ل�شكني  �ل�شتقر�ر  حتقيق  يف  �ل��دول��ة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  ل��روؤي��ة 
وت��وف��ري م��ق��وم��ات �حل��ي��اة �ل��ك��رمي��ة و�ل���رف���اه و�ل�����ش��ع��ادة للمو�طنني 
متكاملة  م�شتد�مة  �شكنية  �أحياء  وتوفري  �ل�شكني  �لدعم  خالل  من 
�شكني للمو�طنني  800 قر�ر دعم  �لإع��الن عن  �أن  و�أو�شح  �ملر�فق. 
 “ لالإ�شكان  �لعاملي  “ �ليوم  مع  تز�منا  ياأتي  �جل��اري  �ل�شهر  خ��الل 
با�شتقر�ر  �لبالغ  و�هتمامها  �لدولة  قيادة  توجيهات  مع  و�ن�شجاما 

�ملوؤ�ش�س  �لقائد  له  �ملغفور  لنهج  و��شتمر�ر�  �ملو�طنة  �لأ�شرة  و�شعادة 
حر�س  ثر�ه” �ل��ذي  �هلل  “طيب  نهيان  �آل  �شلطان  ب��ن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
وفرت  طموحة  �إ�شكانية  م�شاريع  ع��رب  �ل�شتقر�ر  ه��ذ�  حتقيق  على 
“ عام  “ �إننا يف  �لنعيمي  و�أ�شاف معايل  �مل�شكن �ملالئم للمو�طنني. 
ز�يد “ نو��شل م�شرية �لعطاء �لتي ر�شخها ز�يد “ رحمه �هلل” و�لتي 
يف  �لر�شيدة  �لقيادة  توليه  �ل��ذي  �لبالغ  �لهتمام  على  تاأكيد�  تاأتي 
حتقيق ��شتقر�ر و�شعادة �ملو�طنني وزيادة عدد �مل�شتفيدين من �لدعم 
للقيم  تر�شيخا  �ملعطاء  �لوطن  هذ�  لأبناء  �ل�شعادة  وحتقيق  �ل�شكني 
�لتي �نتهجها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد و�نتهجتها �لقيادة �لر�شيدة من 
خالل توفري مقومات �حلياة �لكرمية و�لرفاه و�ل�شعادة للمو�طنني 

عرب م�شاريع �لأحياء �ل�شكنية �ملتكاملة �ملر�فق«.

•• اأبوظبي -وام:

رحبت �شرطة �أبوظبي بامل�شافرين من كبار �ل�شن �لقادمني �إىل �أر�س �لدولة 
عرب مطار �أبوظبي �لدويل، و��شتقبلهم بالبت�شامة و�لورد و�لهد�يا تز�مناً 

مع �ليوم �لعاملي لكبار �ل�شن �لذي ي�شادف �لأول من �أكتوبر �شنوياً.
�لدولة  يف  رفيعة،  �جتماعية  مبكانة  يحظون  �ل�شن  ك��ب��ار  �أن  و�أو���ش��ح��ت 
باعتبارهم جزء�ً مهماً من �لبيئة �لجتماعية و�لثقافية و�لدينية �لأ�شيلة، 
بحقهم  �ملهمة  �ملجتمعية  �ل�شريحة  ه��ذه  تنعم  �أن  على  �حل��ر���س  م��وؤك��دة 
تربية  يف  جهودهم  وثمنت  �لطبيعية.  �لأ�شرية  بيئتهم  و�شط  �لعي�س  يف 
�لعائلة  و�شط  �أن وجودهم  و�خل��ربة، مو�شحة  و�ملعرفة  باحلكمة  �لأجيال 
وتر�شيخ  و�لن�سء  �لأطفال  تربية  وي�شاعد يف  �لأ�شري،  �لرت�بط  يزيد من 
�أبوظبي باهتمام  و�أ�شادت �شرطة  �لقيم �لأخالقية و�لثقافية يف نفو�شهم. 
�حلكومة بتوفري �لدعم �لالزم لكبار �ل�شن من خالل �إن�شاء عدد من �لدور 
�ل�شمان  عن  ف�شاًل  لهم  �لكاملة  �لرعاية  تقدم  �لتي  �ملتخ�ش�شة  و�ملر�كز 

�لجتماعي و�لكثري من �خلدمات �لأخرى.

» خريية حممد بن را�صد« تدعم »اأنتم جنتنا« باأجهزة طبية
•• دبي -وام:

�خلدمات  د�ئ����رة  تنظمها  �ل��ت��ي  جنتنا”  “�أنتم  م��ب��ادرة  تلقت 
�لجتماعية يف �ل�شارقة دعما من موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل 
درهم  �ألف   290 بقيمة  و�لإن�شانية  �خلريية  لالأعمال  مكتوم 
�لدم” و�أجهزة  �ل�شكر يف  “فح�س  �أجهزة  �آلف من   4 لتوفري 
�ملجتمعية  و�ل��رب�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  لدعم  �لدم”  �شغط  “فح�س 
�لتي تقيمها �ملوؤ�ش�شات �لوطنية. وقال �شعادة �مل�شت�شار �إبر�هيم 
بوملحه م�شت�شار �شاحب �ل�شمو حاكم دبي لل�شوؤون �لإن�شانية 
و�لثقافية ونائب رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية �إن م�شاهمة �ملوؤ�ش�شة يف 
دعم �ملبادرة �لتي تقيمها د�ئرة �خلدمات �لإجتماعية �شي�شتفيد 
منه �أكر من �ألفي �شخ�س من كبار �ل�شن على م�شتوى �إمارة 

�لطبية  �لأج��ه��زة  من  �إحتياجاتهم  توفري  خ��الل  من  �ل�شارقة 
�ل�شكري  لأمر��س  �ليومي  للك�شف  �ملنزل  يف  يحتاجونها  �لتي 
�لد�عمة  �ملتنوعة  �مل�شاريع  تنفيذ  �أهمية  و�أك��د  �ل��دم.  و�شغط 
للمو�طنني من خالل تلبية �إحتياجاتهم �ملختلفة و�لتي ت�شاهم 
يف �لإرتقاء مب�شتوى حياتهم، م�شري� �إىل �أن رعاية كبار �ل�شن 
من �أجل �لأعمال �لتي حث عليها ديننا �حلنيف وجعل لها من 
�إىل  �أف�شل �لقربات  �لأجر و�ملثوبة منزلًة عظيمة وجعلها من 
فرع  مدير  �ل�شام�شي  م��رمي  تقدمت  جانبها،  من  تعاىل.  �هلل 
�ملبادرة  عن  و�مل�شوؤول  باحلمرية  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئ��رة 
ر��شد  ب��ن  حممد  موؤ�ش�شة  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  جميع  �إىل  ب�شكرها 
عن  تعرب  �ل��ت��ي  �لطيبة  �للفتة  ه��ذه  على  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�لتي  �ملجتمعية  �ملبادر�ت  باأهمية مثل هذه  �مل�شوؤولني  �إح�شا�س 

تهدف �إىل تعزيز �لتالحم �ملجتمعي بني �أفر�د �ملجتمع.
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•• دبي-الفجر:

�عتمدت جلنة روؤ�شاء �للجان يف �ملجل�س 
�جتماعها  خ���الل  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�م�����س �لث���ن���ني �ملو�فق  �ل����ذي ع��ق��دت��ه 
�لأمانة  مقر  يف  2018م  �أك��ت��وب��ر   1
ماجد  �شعادة  برئا�شة  دب��ي،  يف  �لعامة 
�للجنة، جدول  رئي�س  �ل�شام�شي  حمد 
�لنعقاد  ل�����دور  �مل��ق��رتح��ة  �جل��ل�����ش��ات 
�لت�شريعي  �لف�شل  من  �لر�بع  �لعادي 

�ل�شاد�س ع�شر.
كما �عتمدت �للجنة �خلطة �لت�شريعية 
م�شروعات  تت�شمن  �ل��ت��ي  و�ل��رق��اب��ي��ة 
�ل�����ق�����و�ن�����ني و�مل�����و������ش�����وع�����ات �ل���ع���ام���ة 
�مل���درج���ة ع��ل��ى ج�����د�ول �أع���م���ال جلان 
در��شة  �ملجل�س، و�طلعت على منهجية 

�ملو�شوعات �لعامة ون�شبة �إجنازها.
حمد  م��ن:  ك��ل  ���ش��ع��ادة  �للجنة  وت�شم 
�أحمد �لرحومي مقرر �للجنة، و�ل�شيخ 

�ل��ن��ع��ي��م��ي، وحممد  ع���ب���د�هلل  حم��م��د 
عل����ي  وحمم�د  �لعامري،  ك��ردو���س  بن 
�ل�شره�ان،  عبد�هلل  وناعم�ة  �لكمال��ي، 
وعائ�ش��ة  �ل�شام�ش����ي،  عبي���د  و�شال��م 
عب��د�هلل  �شعي��د  ود.  �شمنوه،  بن  �شال��م 

�ملط�وع. 
�أح��م��د �لرحومي  ���ش��ع��ادة ح��م��د  وق����ال 
�لجتماع  خ��الل  مت  �إن��ه  �للجنة  مقرر 
على  �للجان”  روؤ���ش��اء  جلنة  “تاأكيد 
����ش���رورة �لل���ت���ز�م ب��امل��و�ع��ي��د �ل��ت��ي مت 
مناق�شة  م����ن  ل���الن���ت���ه���اء  حت���دي���ده���ا 
و�ملو�شوعات  �ل���ق���و�ن���ني  م�����ش��روع��ات 
�ل��ع��ام��ة �مل��درج��ة ع��ل��ى ج����د�ول �أعمال 
�لالزمة  ت��ق��اري��ره��ا  و�إع������د�د  �ل��ل��ج��ان 

�خلا�شة بذلك يف �ملو�عيد �ملحددة. 
�طلعت  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ����ش���اف 
م�شروعات  ع���ل���ى  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ�����الل 
�ملدرجة  �لعامة  و�ملو�شوعات  �لقو�نني 
ع��ل��ى ج�����د�ول �أع���م���ال �ل��ل��ج��ان ون�شب 

�لإجن������از �ل���ت���ي حت��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا وم���دى 
تو�فقها مع جدول جل�شات �ملجل�س.

�لحتادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  �أن  و�أك���د   
ي����ع����م����ل ع�����ل�����ى حت����ق����ي����ق �لأه��������������د�ف 
لتعزيز  ل��ل��م��ج��ل�����س  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة 
مع  بتو�فق  مب��ا  �لت�شريعية  �ملنظومة 
�أف�شل �ملعايري �لعاملية، و�لرتقاء بدور 
حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  �لرقابي  �ملجل�س 
قدر  �أك���رب  ومناق�شة  �لإم�����ار�ت،  روؤي���ة 
وم�شروعات  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  م��ن 

�لقو�نني. 
وعقدت جلان �ملجل�س �لد�ئمة و�ملوؤقتة 
�لثالث  �ل���ع���ادي  �لن��ع��ق��اد  دور  خ���الل 
 116 منها  ن�����ش��اط��اً   133 للمجل�س 
م��ي��د�ن��ي��ة و3  زي������ارة  و15  �ج��ت��م��اع��اً 
ن�شاط  ��شتغرق  وق��د  نقا�شية،  حلقات 

جلان �ملجل�س 314 �شاعة.
�لعامة  �لأم����ان����ة  �إح�������ش���اء�ت  وح�����ش��ب 
�لقو�نني  م�����ش��روع��ات  ف����اإن  للمجل�س 

�ل����ت����ي م�����از�ل�����ت �م�������ام �ل���ل���ج���ان ه���ي: 
م�����ش��روع ق��ان��ون �حت���ادي يف ���ش��ان ربط 
وميز�نيات  ل��الحت��اد  �لعامة  �مليز�نية 
�مللحقة  �مل�شتقلة  �لحت���ادي���ة  �جل��ه��ات 
وم�شروع  2019م،  �ملالية  �ل�شنة  عن 
قانون �حتادي يف �شاأن ��شتخد�م تقنية 
�ملجالت  يف  و�لت�������ش���الت  �مل��ع��ل��وم��ات 
�ل�����ش��ح��ي��ة، وم�����ش��روع ق���ان���ون �حت���ادي 
�لطب  مهنة  م��ز�ول��ة  تنظيم  ���ش��اأن  يف 
�لب�شري، وم�����ش��روع ق��ان��ون �حت���ادي يف 
و�ملن�شاآت  �ل�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن 
�لطبية،  و�مل���ن���ت���ج���ات  �ل�������ش���ي���دلن���ي���ة 
وم�شروع قانون �حتادي يف �شاأن �ل�شكك 

�حلديدية.
�ملو�شوعات  ف��اإن  ل��الإح�����ش��اء�ت  وطبقا 
�للجان  �م�����ام  م���از�ل���ت  �ل���ت���ي  �ل��ع��ام��ة 
و�شيا�شة  �لطاقة،  وز�رة  و�شيا�شة  هي: 
�ملحاماة،  مهنة  ���ش��اأن  يف  �ل��ع��دل  وز�رة 
�شدد  يف  �لتي  �لعامة  �ملو�شوعات  �أم��ا 

هي:  عليها  �ل�����وزر�ء  جمل�س  م��و�ف��ق��ة 
�لتدريب  �شاأن  يف  �لعدل  وز�رة  �شيا�شة 
و�خلدمات  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة،  و�ل���در�����ش���ات 
�مل���ق���دم���ة م����ن ����ش���رك���ات �لت�������ش���الت، 
�شوؤون  دع��م  يف  �ل�شباب  وز�رة  و�شيا�شة 
�ل�شباب بالدولة، و�شيا�شة وز�رة تنمية 
�ملقدمة  �خل���دم���ات  ����ش���اأن  يف  �مل��ج��ت��م��ع 
لأ�شحاب �لهمم، و�شيا�شة وز�رة �لتغري 
�ملناخي و�لبيئة، و�شيا�شة �لهيئة �لعامة 

للمعا�شات و�لتاأمينات �لجتماعية.
ف�شله  ب������د�أ  �ل������ذي  �مل���ج���ل�������س  وو�ف�������ق 
 18 بتاريخ  ع�شر  �ل�شاد�س  �لت�شريعي 
ت�شكيل  �إع���ادة  على  2015م  نوفمرب 
جلانه �لد�ئمة وفق �لالئحة �لد�خلية 
قر�ر  مبوجب  ���ش��درت  �لتي  للمجل�س 
ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �شاحب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، 
و�أ�شبحت  2016م،  1ل�شنة  رق����م 
م�����ش��م��ي��ات �ل���ل���ج���ان ك��م��ا ي��ل��ي : جلنة 

و�لت�شريعية  �ل��د���ش��ت��وري��ة  �ل�������ش���وؤون 
و�ل����ط����ع����ون، وجل���ن���ة �����ش����وؤون �ل���دف���اع 
و�لد�خلية و�خلارجية، وجلنة �ل�شوؤون 
و�ل�شناعية،  و�لق���ت�������ش���ادي���ة  �مل���ال���ي���ة 
و�لطاقة  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  ������ش�����وؤون  وجل����ن����ة 
و�ل��������روة �مل���ع���دن���ي���ة، وجل���ن���ة ����ش���وؤون 
�لتعليم و�لثقافة و�ل�شباب و�لريا�شية 
�ل�شحية  �ل�����ش��وؤون  و�لأع�����الم، وجل��ن��ة 
�لجتماعية  �ل�شوؤون  وجلنة  و�لبيئية، 
�لب�شرية،  و�مل�����و�رد  و�ل�����ش��ك��ان  و�ل��ع��م��ل 
و�لأوقاف  �لإ�شالمية  �ل�شوؤون  وجلنة 

�ل�شكاوى،  وجل��ن��ة  �ل��ع��ام��ة،  و�مل���ر�ف���ق 
وجلنة روؤ�شاء �للجان.

�ل��وط��ن��ي �لحت����ادي قد  �ملجل�س  وك���ان 
�للجان  روؤ�شاء  جلنة  �إن�شاء  على  و�ف��ق 
-3-27 ب��ت��اري��خ  �مل��ع��ق��ودة  جل�شته  يف 
�لعادي  �لن��ع��ق��اد  دور  م��ن  2012م 
�خلام�س  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي  للف�شل  �لأول 
ع�شر، بهدف حتقيق �لتعاون و�لتكامل 
�مل��ج��ل�����س، وتد�ر�س  �أع���م���ال جل���ان  ب��ني 
�إ�شكالت �لعمل بها، وتقدمي �ملقرتحات 

�لالزمة لتطويرها.

ببحث  �للجان  روؤ���ش��اء  جلنة  وتخت�س 
وم��ن��اق�����ش��ة م��ا ي��ح��ال �إل��ي��ه��ا م��ن هيئة 
يخ�س  فيما  �ملجل�س  رئي�س  �أو  �ملكتب، 
مع  ي��ت��ع��ار���س  �أل  ���ش��ري��ط��ة  �ل���ل���ج���ان 
�خ��ت�����ش��ا���ش��ات �ل��ل��ج��ان �ل��ن��وع��ي��ة وفق 
�لرئي�شية  �مل�شكالت  ودر��شة  �لالئحة، 
و�لق�شايا �لتي توؤثر يف �أعمال �للجان، 
ودر�����ش���ة ت��ط��وي��ر وحت�����ش��ني ن��ظ��م عمل 
م�شروع  وم��ت��اب��ع��ة  وت��ن�����ش��ي��ق  �ل��ل��ج��ان، 
هيئة  ومو�فاة  �لرقابية  �ملجل�س  خطة 

�ملكتب بتقرير يف �شاأنها.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

�شاركت �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ممثلة 
�ملجتمعية  �ل�شرطة  و�إد�رة  �ملركزية  �لعمليات  باإد�رة 
و�إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة و�ل�شرطة �لن�شائية 
بالفعالية �لتي نظمتها د�ئرة �لآثار و�ملتاحف يف ر�أ�س 
�خليمة بالتعاون مع م�شت�شفى عبيد�هلل لعالج كبار 
�ل�شن و�أمر��س �ل�شيخوخة و�لتي جاءت حتت �شعار 
منا�شبة  مع  تز�مناً  و�لربكة” وذلك  �خلري  “�إنتو� 
�ليوم �لعاملي للم�شن �لذي ي�شادف �لأول من �شهر 

�أكتوبر من كل عام.
�لقيادة  ��شرت�تيجية  منطلق  م��ن  �مل�����ش��ارك��ة  وت��ع��د 
تعزيز  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �لعامة 
ودعم   ، �مل��ق��دم��ة  �خل��دم��ات  بفاعلية  �جل��م��ه��ور  ثقة 
و�حلر�س   ، �ملجتمع  �شر�ئح  كافة  جتاه  م�شوؤوليتها 
�لإن�شانية  و�لقيم  �لجتماعي  �لإخ���اء  تر�شيخ  على 

ب��ني �ل�����ش��رط��ة وف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع ، وت��ع��زي��ز�ً لدورها 
�لأمني يف ن�شر �لأمن و�لأمان و�ل�شعادة للجميع .

 الفعاليات :
�شهد �لفعالية �لعميد غامن �أحمد غامن مدير عام 
�لعمليات �ملركزية ، �لعقيد �لدكتور ر��شد �ل�شلحدي 
موزة  �أول  و�مل��الزم  �ملجتمعية  �ل�شرطة  �إد�رة  مدير 
�خل����اب����وري رئ��ي�����س ق�����ش��م ب���ر�م���ج �ل��ت��وع��ي��ة رئي�شة 
�ل�شباط  م��ن  وع����دد�ً  �لن�شائية  �ل�����ش��رط��ة  جمل�س 
و�شف �ل�شباط و�لأفر�د ، بح�شور �لدكتور عبد�هلل 
�ل��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر م��ن��ط��ق��ة ر�أ������س �خل��ي��م��ة �ل��ط��ب��ي��ة ، 
�لدكتور يو�شف �لطري مدير م�شت�شفى �إبر�هيم بن 
حمد عبد�هلل وم�شت�شفى عبيد �هلل لعالج كبار �ل�شن 
، و�شعادة �شامل �لنار ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
لإم��ارة ر�أ���س �خليمة ، �أحمد عبيد �لطنيجي مدير 
ع���ام د�ئ�����رة �لآث�����ار و�مل��ت��اح��ف ، وع�����دد�ً م���ن ممثلي 
و�ملحلية  �حلكومية  و�جل��ه��ات  و�ملوؤ�ش�شات  �ل��دو�ئ��ر 

على م�شتوى �لإمارة و�شخ�شيات فنية ، وعدد غفري 
�لوطني  �ل�شالم  �لفعالية  وت�شمنت  �جلمهور.  من 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن   ، �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة 
�ل��ط��ري م��دي��ر م�شت�شفى  ي��و���ش��ف  �ل��دك��ت��ور  ،ك��ل��م��ة 
و�إي�شاح  للم�شت�شفى  �لإجن����از�ت  عر�س   ، عببد�هلل 
و�لجتماعية  �لطبية  و�ل��رع��اي��ة  �له��ت��م��ام  ج��و�ن��ب 
و�لإن�شانية لكبار �ل�شن ، عر�س �لعيالة ، م�شرحية 
من تقدمي مدر�شة �ملطاف بعنو�ن “رفقاً بهم” ، فن 
�ل��رو�ح ،   ، �لعازي ، عر�س فيديو من فريق �خل��ري 
م�شرحية من تقدمي وحدة �لنف�شية بعنو�ن “�شر�ع 
ب��ني �لأج���ي���ال«. ث��م ق��ام �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل �لنعيمي 
مدير �ملنطقة �لطبية بر�أ�س �خليمة ، بتكرمي كافة 
�جلهات �ملتعاونة و�مل�شاركة لإجناح فعاليات و�أن�شطة 
بجزيل  لهم  م��وج��ه��اً  حت��دي��د�ً  و�مل�شت�شفى  �ملنطقة 
ومن   ، �لفعال  �لتعاون  ه��ذ�  على  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر 
�شمن �ملكرمني �لقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة 

غر�س  يف  و�ل��ف��ع��ال��ة  �ل���الحم���دودة  �إ�شهاماتها  على 
�مل�شوؤولية �ملجتمعية .

ز�يد”  “عام  �شريط معر�س  بق�س  �مل�شاركون  وق��ام 
على  ل��الط��الع  م��ي��د�ن��ي��ة  ج��ول��ة  و�أخ����ذ  و�مل�شت�شفى 
ومنتجات  حرف  من  ي�شتمله  وما  �ملعر�س  حمتوى 

تر�ثية و�شعبية متنوعة تعك�س �حلياة قدمياً .
 ب�سمة اخلري:

و�أك��د �لعميد غ��امن �أحمد غ��امن ب��اأن ه��ذه �لزيار�ت 
�لأماكن  مبختلف  تو�جدهم  مو�قع  يف  �ل�شن  لكبار 
�أ�ش�شها  �ل��ت��ي  ع��ن ب�شمة �خل��ري  ت��ع��ب��ري�ً  ت��اأت��ي  �أمن���ا 
�مل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن �هلل ت���ع���اىل – �ل�����ش��ي��خ ز�ي�����د بن 
ث����ر�ه يف جمالت  – ط��ي��ب �هلل  ن��ه��ي��ان  �آل  ���ش��ل��ط��ان 
و�لإن�شاين  �لجتماعي  و�لتو��شل  و�لعطاء  �لبذل 
، وي�شادف �ليوم �لحتفال بيوم كبار �ل�شن تقدير�ً 
وت����وق����ري�ً ل���ه���ذه �ل��ف��ئ��ة �ل���ت���ي ���ش��خ��رت ج���ل وقتها 
وجهدها يف �شبيل رفعة هذ� �لوطن وعملو� جاهدين 

على توفري �لأمن و�ل�شعادة للجميع منذ �لأزل مع 
قادتهم وحكومتهم �لر�شيدة �لتي بدورها �أكدت على 
حر�شها �لبالغ يف توفري خدمات متميزة لهم بدون 

م�شقة ول عناء.
بالفعالية  �مل�شارك  �ل�شرطة  �لتقى وفد     هذ� وقد 
من  مبجموعة  غ��امن  �أحمد  غ��امن  �لعميد  يرت�أ�شه 
كبار �ل�شن وتبادلو� معهم �لأحاديث �لودية وتعرفو� 
�حتياجاتهم  �أب����رز  ع��ل��ى  و�ط��ل��ع��و�  �أو���ش��اع��ه��م  ع��ل��ى 
وتباحثو�   ، ومقرتحاتهم  م�شاكلهم  �إىل  و��شتمعو� 
و�لتو��شل  �لت�شال  و�آل��ي��ة  �ملنا�شبة  �حللول  معهم 
بهدف تفعيلها وتر�شيخاً ملبادئ �ل�شعادة و�لإيجابية    
ويف �إطار �لزيارة ، قام �لوفد بتوزيع �لهد�يا و�لورود 
لكبار �ل�شن من �أجل �إدخال �لبهجة يف نفو�شهم بهذه 
�ليوم  �لتهاين مبنا�شبة  لهم  �لوفد  ، وقدم  �ملنا�شبة 
وعرفاناً  جلهودهم  تقدير�ً  و   ، �ل�شن  لكبار  �لعاملي 
وبناء  و�لتطوير  �لنماء  و�لفعال يف  �لكبري  بدورهم 

�مل��ج��ت��م��ع و�لإن�������ش���ان و�ل���ش��ت��د�م��ة ، م��وؤك��دي��ن باأن 
هذه  وت��اأت��ي   ، ل�شتقبالهم  د�ئ��م��اً  مفتوحة  �أب��و�ب��ه��م 
�ل��و����ش��ع ���ش��م��ن مبادر�ت  �جل��ول��ة وه����ذ� �له��ت��م��ام 
�ملجتمعية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
�أفر�د  ب��ني  �ملجتمعية  و�ل��ت��الح��م  للتو��شل  ت��ع��زي��ز�ً 

�ملجتمع و�ل�شرطة.
و�أ�شادو�  �شعادتهم  ع��ن  و�ملر�شى  �ل�شن  كبار  وع��رب 
���ش��ك��ره��م وتقديرهم  ، م��ع��رب��ني ع��ن  �مل���ب���ادرة  ب��ه��ذه 
�لعام  �ل��ق��ائ��د  ر�أ���ش��ه��م  وع��ل��ى  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة 
�ملبادر�ت  تنظيم  يف  وحر�شهم  �هتمامهم  بالغ  على 
كافة  لإ�شعاد  و�حلثيث  �ل��د�ئ��م  و�شعيهم  �ملجتمعية 
و�لتكافل  �لتالحم  على  ت��وؤك��د  �لتي  �ملجتمع  فئات 
وجوههم  على  لالبت�شامة  ور�شمهم  �جلانبني  بني 
�ل��زي��ارة قد رفعت من روحهم  ب��اأن ه��ذه  ، موؤكدين 
و�ل�شعادة  �لر�حة  من  �أج��و�ء  لهم  و�أ�شافت  �ملعنوية 

وغربت من نف�شيتهم.

كبار ال�سن عربوا عن �سعادتهم 

�صرطــة راأ�س اخليمـــة تتــوا�صـــل مع كبــار ال�صـــن يف يومهـــم العاملـــــي 

•• اأبوظبي-وام:

�رت��ف��ع ع���دد �مل�����ش��ج��ل��ني يف �مل��ن�����ش��ة �ل��وط��ن��ي��ة للتطوع 
و253  �أل��ف��ا   328 �إىل  �إمار�ت”  دوت  “متطوعني 
�إح�شاء�ت  �أح��دث  بح�شب  وذل��ك  ومتطوعة،  متطوعا 

�ملوقع �لإلكرتوين �لر�شمي للمن�شة.
وتتيح �ملن�شة ملنت�شبيها قر�بة 5341 فر�شة تطوعية 
�لدولة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  م��وؤ���ش�����ش��ة   326 م��ن  �أك����ر  يف 
تاأدية مهامهم �ملجتمعة ب�شكل �شل�س يف  ومتكنهم من 

بيئة حمفزة.
�ملو�طنني  م���ن  �مل���ت���ز�ي���د  �لإق����ب����ال  �لأرق�������ام  وت��ع��ك�����س 
�لتطوعي  بالعمل  �للتحاق  على  �لدولة  و�ملقيمني يف 
ملمار�شة م�شتد�مة  �إىل حتويله  �لإم��ار�ت  ت�شعى  �ل��ذي 
ترتقي مبفاهيم �لت�شامح و�مل�شاهمة �ملجتمعية. وتعد 
نوعها  من  ذكية  من�شة  �أول  للتطوع  �لوطنية  �ملن�شة 
و�لأكرب على م�شتوى �لدولة كمن�شة �شاملة وتفاعلية 
لتعرب  �لدولة  يف  �لتطوعية  �جلهود  وتنظيم  لتطوير 
عن �ل�شورة �مل�شيئة للتكافل و�لتالحم �ملجتمعي �لذي 
ومدى  �أر�شها  على  و�ملقيمون  �لدولة  �أبناء  به  يتمتع 

مت�شكهم باملبادئ و�لقيم �ملرتبطة بالهوية �لوطنية.
على  كبري�  ر�شميا  �هتماما  �لتطوع  مفهوم  و�كت�شب 

�حلكومية  �مل�شتويات  خمتلف  وعلى  �لقيادة  م�شتوى 
و�لأهلية يف �لدولة.

وتتنوع موؤ�ش�شات وبر�مج �لعمل �لتطوعي يف �لمار�ت 
بتنوع �حلاجات �ملجتمعية و�لتنموية ومنها �لربنامج 
�ل���وط���ن���ي �ل��ت��ط��وع��ي حل�����الت �ل����ط����و�رئ و�لأزم�������ات 
�لهالل  وهيئة  و���ش��ان��د،  تكاتف  وم��ب��ادرت��ي  و�ل���ك���و�رث 
و�أكادميية  �شرطة  كلنا  وم��ب��ادرة  �لإم���ار�ت���ي  �لأح��م��ر 
للتطوع  دب��ي  وبرنامج  �أبوظبي  يف  للتطوع  �لإم����ار�ت 
ومبادرة “�شندوق �لوطن” �إ�شافة �إىل نظام حا�شنات 

�لتطوع.
وتز�منا مع “عام ز�يد” �أقر �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
يف �إبريل �ملا�شي م�شروع قانون ب�شاأن �لعمل �لتطوعي، 

بهدف �عتماده كمرجعية موحدة له يف �لدولة.
يف  توفرها  �لو�جب  �ل�شروط  �لقانون  م�شروع  وح��دد 
�ملتطوع �لطبيعي و�شروط و�شو�بط تطوع �لأ�شخا�س 
�لع���ت���ب���اري���ني، ك��م��ا حت����دد ����ش���روط و����ش���و�ب���ط تطوع 

�لأ�شخا�س �لز�ئرين للدولة.
ويلزم م�شروع �لقانون �جلهات �ملنظمة للعمل �لتطوعي 
للمتطوعني  و�ل�����ش��الم��ة  �ل�شحة  متطلبات  ب��ت��وف��ري 
و�لفرق  �ملتطوعني  على  و�لتاأمني  �لتطوعية،  و�لفرق 

�لتطوعية �أثناء ممار�شة �لعمل �لتطوعي.

•• ال�شارقة-وام:

يف  للطفل  �ل��دويل  �ل�شينمائي  �ل�شارقة  مهرجان  ي�شت�شيف 
 19 14 حتى  �لفرتة من  خ��الل  تقام  �لتي  �ل�شاد�شة  دورت��ه 
تعالج  فيلما   12 ل���  �ل��ع��امل��ي  �لأول  �ل��ع��ر���س  �جل���اري  �أك��ت��وب��ر 

ق�شايا مرتبطة بالطفولة �شتة منها �أعدها طلبة موهوبون.
وي��وف��ر �مل��ه��رج��ان - �ل��ذي يعد �لأول م��ن نوعه ل��الأط��ف��ال يف 
لعر�س  �لأف����الم  ل�شناع  ع��امل��ي��ة  من�شة   - و�مل��ن��ط��ق��ة  �ل��دول��ة 
 5 �شمن  �لأوىل  للمرة  �جلمهور  �أم���ام  �ل�شينمائي  نتاجهم 
فئات ت�شمل - �أفالم �لطلبة �لتي تقدم هذ� �لعام �شتة �أعمال 
تعر�س للمرة �لأوىل من �أربع دول و�لأفالم �لدولية �لق�شرية 
�ل�”�أنيمي�شن” و�لأفالم  و�أف��الم  �لطويلة  �لرو�ئية  و�لأف��الم 

�لعربية �لق�شرية.
م�شتوى  على  �لأوىل  للمرة  تعر�س  �لتي  �لأعمال  �أب��رز  ومن 
�ل��ع��امل ���ش��م��ن ف��ئ��ة �أف����الم �ل��ط��ل��ب��ة ف��ي��ل��م �ل��ر���ش��وم �ملتحركة 
�ل�شامت “متاهة �لقلب” من �إخر�ج مرمي خياط وهي معدة 
�ملرئي و�لرقمي  �لإنتاج  بر�مج ر�شوم متحركة متخ�ش�شة يف 
�ملر�شع  “�لفر�غ  وف��ي��ل��م  �ل�����ش��ع��ودي��ة  �ل��ع��رب��ي��ة  �مل��م��ل��ك��ة  م���ن 
بالنجوم” وهو فيلم ر�شوم متحركة خيايل من�شوج على منو�ل 
حكاية “�ألي�س يف بالد �لعجائب” من �إخر�ج �إيثار باعامر من 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية �إىل جانب فيلم “�شكول” من �إخر�ج 
�شانعة �لأفالم ور�ئدة �لأعمال �ل�شابة �أبر�ر قاري وهو فيلم 

باللغة �لعربية.
ويعر�س �أحمد �حلد�د وهو ر�شام من م�شر فيلم ر�شوم متحركة 

ق�شري مدته ثالث دقائق بعنو�ن “لقطة” وفيلم “بلد عاملي” 
وهو فيلم ق�شري عن �حلرب من �إخر�ج حممد برزوعي. كما 
“�ملنف�شلة”  لفيلم  �لعامل  يف  �لأول  �لعر�س  �ملهرجان  يقدم 
و�لذي  �لفلبني  من  جو�س  �أليك�ش�س  �لهاوي  �لأف��الم  ل�شانع 
يتناول �لتاأثري�ت �ل�شلبية �لناجتة عن �لعي�س يف ع�شر �لثورة 
يعر�س   .. �لق�شرية  �لدولية  �لأف��الم  فئة  و�شمن  �لرقمية. 
�ملهرجان �لفيلم �لعائلي �لق�شري “ق�شة �لكعكة” من �إخر�ج 
روك�شانا تب�شم من �لهند وفيلم “�ل�شوكول” وهو فيلم ر�شوم 
�شانع  �إخ���ر�ج  من  دقيقة   12 مدته  ق�شري  �شامت  متحركة 

�لأفالم مهدي حيدري.
�ل�شاب  �ملخرج  يعر�س   .. �لطويلة  �لرو�ئية  �لأف��الم  فئة  ويف 
حممد ر�شا خري�دماند�ن فيلمه “بعد 21 يوما “ .. ويف فئة 
�أفالم �لأنيمي�شن يقدم �ملهرجان �لعر�س �لأول لفيلم �خليال 
“�لقطار” للمخرج جو�د ماتوري كما يعر�س فيلم  �لق�شري 
فئة  و�شمن  كافو�س..  ريحانة  �لأ�شود” للمخرجة  “�لوح�س 
�لأفالم �لعربية �لق�شرية .. يعر�س فيلم “ 0-1 “ من �إخر�ج 

ندى �لأزهري.
و�ملعنية  للمهرجان  �ملنظمة  �جلهة  “ فن”  و�أ�شارت موؤ�ش�شة 
دولة  يف  و�لنا�شئة  ل��الأط��ف��ال  �لإع��الم��ي  �لفن  ودع��م  بتعزيز 
�لعر�س  تقدمي  يت�شمن  �ملهرجان  برنامج  �أن  �إىل  �لإم���ار�ت 
�لأول ل� 34 فيلما من �ل�شرق �لأو�شط �إ�شافة �إىل 7 �أفالم من 
دولة �لإمار�ت وفيلم و�حد من منطقة �خلليج لي�شل �إجمايل 
�ملهرجان  �شا�شة  �لتي �شتعر�س لأول مرة من خالل  �لأف��الم 

�إىل 54 فيلما من 17 دولة.

جلنة روؤ�صاء اللجان باملجل�س الوطني الحتادي تعتمد جدول اجلل�صات 
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•• اأبوظبي-وام:

�أكد معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح �أن �ملغفور 
بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  نه�شتها �حلديثة  وب��اين  �لإم����ار�ت  دول��ة  موؤ�ش�س  ل��ه 
“طيب �هلل ثر�ه” هو قدوتنا يف تر�شيخ ثقافة �لال  �شلطان �آل نهيان 
�إىل  �ل�شامل �لذي ينبع من قيمنا �لتي تت�شع لت�شل  عنف مبفهومها 

�لإح�شان للب�شر و�شائر �ملخلوقات بالإ�شافة للبيئة �ملحيطة.
وقال معاليه “�لعنف ل ميكن �أن يكون �شبياًل لتحقيق �لقيم �ل�شامية 
فهذه  و�ل�����ش��الم،  �لت�شامح  لإ�شاعة  �شاعني  متح�شرين  جتعلنا  �لتي 
�شاأن  م��ن  ُتعلي  و�ل��ت��ي  و�لإن�����ش��ان��ي��ة،  �حل�شارية  �لإم����ار�ت  ر�شالة  ه��ي 
مبادئ �لتفاهم و�لتعاي�س و�لوئام وتنبذ ممار�شات �لفو�شى و�ل�شر�ع 

و�خل�شام«.
�لذي  عنف  ل��ال  �ل���دويل  �ل��ي��وم  ت�شريح مبنا�شبة  - يف  معاليه  و����ش��ار 
�لدولة  توليه قيادة  �إىل ما   - �أكتوبر من كل عام  �لثاين من  ي�شادف 
برئا�شة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
“حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” و�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخ��و�ن��ه��م  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى 
ومبادئ  ر�شائل  ن�شر  نحو  �لإم����ار�ت؛  حكام  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
من  و�لتفاهم  �لت�شامح  وقيم  ملفاهيم  و�لرتويج  جهة،  من  عنف  �لال 
�لتعليمية  و�مل��ن��اه��ج  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل�شيا�شات  خ���الل  م��ن  �أخ����رى،  ج��ه��ة 

و�لرب�مج �لثقافية و�ملبادر�ت �لوطنية �مل�شتمرة، بهدف ��شتد�مة هذه 
�لقيم �لإن�شانية �لنبيلة، و�لتي ت�شرتك فيها جميع �ل�شعوب و�لأديان 

و�لثقافات و�لأعر�ق على حد �شو�ء.
�لإمار�ت  دول��ة  �أن  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�شيخ  معايل  و�أو���ش��ح 
للقائد  �لثابت  و�لنهج  �لر��شخ  �لفكر  ت�شتلهم  و�شعباً  وحكومًة  قيادًة 
�ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان و�لآباء �ملوؤ�ش�شني “طيب �هلل 
ثر�هم”، فقد �أر�شو� بنياناً �شلباً قو�مه نبذ �لعنف و�لع�شبية، ومكافحة 
�لتطرف و�لتمييز و�لكر�هية بكافة �لأ�شكال و�ل�شور و�ملظاهر، وباأنه 
طريق  عن  �إل  و�زدهارها  ورخائها  جمعاء  �لب�شرية  ل�شعادة  منا�س  ل 
حتقيق �ل�شالم و�لوئام و�حرت�م �لتنوع و�لقبول بالآخر فكرياً وثقافياً 

ودينياً وطائفياً.

وقال معاليه �إن ن�شر ثقافة �لال عنف ت�شتدعي �إ�شاعة �لقيم �لإيجابية 
�لتي توؤ�شل �ملبادئ �لرفيعة كالت�شامح و�لتعاون و�لتعاي�س و�لت�شامن 
و�حرت�م حقوق �لإن�شان، و�لرف�س �لد�ئم و�لقاطع ل�شتخد�م �لعنف 
�جل�شدي لتحقيق تغيري�ت �جتماعية �أو مكا�شب �شيا�شية على ح�شاب 
حياة �لأمم و�ل�شعوب، �إذ لبد يف حال وجود خالفات �أو �شر�عات تغليب 

�مل�شالح �لعامة و�نتهاج �لطرق �ل�شلمية يف حل �مل�شكالت و�لنز�عات.
وُيحتفل باليوم �لدويل لال عنف يف �لثاين من �أكتوبر من كل عام، وهو 
تاريخ ميالد �ملهامتا غاندي، زعيم حركة ��شتقالل �لهند ور�ئد فل�شفة 
ر�شالة  لن�شر  منا�شبة  هو  �ليوم  هذ�  �أن  كما  عنف،  �لال  و��شرت�تيجية 
�لال عنف عن طريق �لتعليم وتوعية �جلمهور، بالإ�شافة �إىل �لرتويج 

لثقافة �ل�شالم و�لت�شامح و�لتفاهم و�لال عنف.

نهيان بن مبارك : زايد قدوتنا يف تر�صيخ ثقافة الال عنف واإ�صاعة الت�صامح وال�صالم

»للمن�صة  منت�صب  الف   328
الوطنية للتطوع«

»مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي للطفل« ي�صت�صيف 
العر�س الأول العاملي لـ 12 فيلما

»الإمارات للدرا�صات« ينظم حما�صرة 
»انتهاء احلقبة الريعية يف العامل العربي«

•• اأبوظبي-وام:

م “مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية” حما�شرته رقم  ينظِّ
“قاعة  �لعربي”، غد� يف  �لعامل  يف  �لريعية  �حلقبة  “�نتهاء  بعنو�ن   620

�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان” مبقر �ملركز يف �أبوظبي.
وتاأتي هذه �ملحا�شرة �� �لتي يقدمها معايل �لدكتور مرو�ن �ملع�شر، نائب رئي�س 
�لعلمية  و�لفعاليات  �لأن�شطة  �إط��ار  يف   �� �ل��دويل  لل�شالم  كارنيغي  موؤ�ش�شة 
و�لفكرية �لتي ينظمها “مركز �لإمار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية”؛ 
ملناق�شة خمتلف �لق�شايا �لتي تهم �لدولة ومنطقَتي �خلليج �لعربي و�ل�شرق 
�لأو���ش��ط و�ل��ع��امل، وذل���ك ح��ر���ش��اً م��ن �مل��رك��ز على مم��ار���ش��ة دوره يف خدمة 
ر و��شح حول خمتلف �لق�شايا �ل�شيا�شية  �ملجتمع، و�إ�شهاماً منه يف خلق ت�شوُّ
و�لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية؛ ما ي�شاعد على �قرت�ح �حللول �ملنا�شبة 

لها، وو�شع �ل�شرت�تيجيات �ملالئمة للتعامل معها.
“�لربيع �لعربي”، �لذي و�جه �ملنطقة يف  ويتناول �ملحا�شر حتدي ما �ُشّمي 
�لأعو�م �لقليلة �ملا�شية، و�لذي كان �شبباً مبا�شر�ً يف �نهيار �لعقود �لجتماعية 
�لقدمية يف �لعامل �لعربي، حيث �رتكز �لعقد �لقدمي على حمورين، �شيا�شي 
و�لجتماعي  �لقت�شادي  �مل�شتويني  على  �ل���دول  فيه  �لتزمت  و�ق��ت�����ش��ادي، 
�ملُ�شّغل  مبهمة  �لقيام  �إىل  �إ�شافة  للمو�طنني،  �لأ�شا�شية  �خلدمات  بتقدمي 
�ل�شيا�شي  متثيلهم  �شعف  �مل��و�ط��ن��ني  ق��ب��ول  مقابل  يف  للعمالة،  �لرئي�شي 
..وعندما كرب حجم �لقطاع �لعام يف هذه �لدول، ومل تعد قادرة على تقدمي 
بع�س  و�ن��ه��ارت معها  �ل��ع��ق��ود  ه��ذه  �ن��ه��ارت  �خل��دم��ات،  م��ن  نف�شها  �لنوعية 

�لأنظمة �لعربية.
كما �شريكز معايل �لدكتور مرو�ن �ملع�شر على حتد �آخر يو�جه �ملنطقة �ليوم 
ويكمن يف �نهيار �أ�شعار �لنفط، وهو تطور ينبئ بانتهاء �لدولة �لريعية يف كل 
�لإجابة  �ملحا�شر  .. و�شيحاول  �مل�شتوردة للنفط  �مل�شدرة و�لدول  �لدول  من 

عن �لأ�شئلة �لتي تتعلق بكيفية تاأقلم دول �ملنطقة مع هذه �لتطور�ت.
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قال مكتب �ملدعي �لحتادي يف �أملانيا �إن �ل�شرطة �ألقت �لقب�س على 
متطرفة  ميينية  منظمة  ت�شكيلهم  يف  لال�شتباه  �م�س  رج��ال  �شتة 
هاجمت �أجانب يف مدينة كيمنت�س ب�شرق �لبالد وخططت لهجمات 

على �شيا�شيني وموظفني يف �حلكومة.
تر�فقهم وحد�ت  �ل�شرطة  100 من رجال  �أن نحو  �ملكتب  و�أ�شاف 
ترت�وح  بهم  م�شتبه  �شتة  على  �لقب�س  �أل��ق��ت  �خلا�شة  �ل��ق��و�ت  م��ن 
�أ�شدرته  �ع��ت��ق��ال  ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب  28 و30 ع��ام��ا  ب��ني  �أع��م��اره��م 
�ل�شتة  ويو�جه  �أي��ل��ول.  �شبتمرب   28 ي��وم  �لعدل �لحت��ادي��ة  حمكمة 
�لتي  �ملدينة  ��شم  على  كيمنت�س”  “ثورة  منظمة  بت�شكيل  �تهامات 
�شهدت طعن رجل �أملاين يف �أغ�شط�س �آب يف و�قعة �ألقي فيها باللوم 
�أملانيا  �أ�شو�أ �أعمال عنف لليمني �ملتطرف يف  على مهاجرين و�أث��ارت 
منذ عقود. وذكر �ملدعون “بناء على �ملعلومات �لتي لدينا حتى �لآن 
ينتمي �مل�شتبه بهم �إىل مثريي �ل�شغب حليقي �لروؤو�س من عنا�شر 
�لنازية �جلديدة يف منطقة كيمنت�س«. و�أ�شافو� �أن �ملنظمة خططت 
و�ألقى  بارزين.  و�شيا�شيني  �حلكومة  يف  كبار  موظفني  على  لهجوم 
ومنطقة  كيمنت�س  تقع  حيث  �شاك�شونيا  ولي��ة  يف  عليهم  �لقب�س 

بافاريا �جلنوبية.
 

769 �شجيناً،  �لإث���ن���ني  �م�����س  �لأن��دون��ي�����ش��ي  �لأم����ن  وزي����ر  ط��ال��ب 
زل��ز�ل دمر مباين �شجن يف جزيرة �شولوي�شي، بت�شليم  هربو� بعد 

�أنف�شهم.
وقال �ملن�شق لل�شوؤون �ل�شيا�شية و�لقانونية و�لأمنية وير�نتو �لوزير 
بعد  ودون����د�ل  ب��ال��و  منطقتي  يف  �شجنني  م��ن  ف���رو�  “�ل�شجناء  �إن 
�لزلز�ل �لعنيف �لذي �شرب �لبالد يوم �جلمعة �ملا�شي، و�لذي �أدى 

لنهيار جدر�ن وحو�جز من�شاآت �ل�شجن«.
لت�شليم  �أ�شبوعاً  �أمهلناهم  نهائياً،  م��وع��د�ً  لهم  ح��ددن��ا  و�أ�شاف” 

�أنف�شهم«.
“�حلر��س  �إن  روك��و  ي��ان  �ده��ي  ب��ال��و،  ب�شجن  �مل�شوؤولني  �أح��د  وق��ال 
باإنقاذ  �ن�شغالهم  ب�شبب  �لهروب  �ل�شجناء من  منع  يتمكنو� من  مل 
و�أ�شاف �أن “�لقب�س على �ل�شجناء لي�س �أولوية بالن�شبة  �أنف�شهم”، 
وموجات  �لزلز�لني  �شحايا  مب�شاعدة  م�شغولة  �ل�شلطات  لأن  لهم، 

ت�شونامي«.

�شرب �لإع�شار تر�مي �لعا�شمة �ليابانية طوكيو �م�س مما �أدى �إىل 
�شخ�شني  ومقتل  �حلديدية  �ل�شكك  ق�شبان  على  �لأ�شجار  �شقوط 
�ل�شكك  خ��ط��وط  �إغ���الق  ب�شبب  �لأ���ش��خ��ا���س  ب���اآلف  �ل�شبل  وتقطع 
�حل��دي��دي��ة �أو ت��اأخ��ر �ل��ق��ط��ار�ت.  وق��ال��ت وك��ال��ة �لأر����ش���اد �جلوية 
�أم�س  م�شاء  �ليابان  غ��رب  �إىل  و�شل  تر�مي  �لإع�شار  �إن  �ليابانية 
قوية وحدوث  ري��اح  وهبوب  �أمطار غزيرة  �إىل هطول  و�أدى  �لأح��د 
�نهيار�ت �أر�شية يف جزيرة هوكايدو �لو�قعة يف �أق�شى �شمال �ليابان. 
وتعر�شت �جلزيرة لزلز�ل مميت �ل�شهر �ملا�شي. وقالت هيئة �لإذ�عة 
�أنه عا�شفة مد�رية  �مل�شنف على  �لإع�شار  �إن  �ليابانية  و�لتلفزيون 
من �لدرجة �لأوىل وهي �لأدن��ى على مقيا�س من خم�س نقاط �إىل 
�أن  �لهيئة  و�أ���ش��اف��ت  �شخ�شا.   130 نحو  و�إ���ش��اب��ة  �شخ�شني  مقتل 
هناك �شخ�شني يف عد�د �ملفقودين و�أن �لكهرباء �نقطعت عن قر�بة 
400 �ألف منزل. و�أظهرت لقطات م�شورة �لتقطت من �جلو بثتها 
هيئة �لإذ�عة و�لتلفزيون �ليابانية �أ�شخا�شا ينتظرون �أمام حمطات 
�ل��ك��ربى منذ �لأح���د. وقالت  �إغ���الق خطوط �لنقل  �ل��ق��ط��ار�ت م��ع 

�لهيئة �إن �أكر من 230 رحلة �ألغيت معظمها يف �شمال �ليابان.
�أع��اد فتح  �إن��ه  �ليابان  �أو�شاكا بغرب  �ل��دويل يف  وق��ال مطار كان�شاي 
بالتوقيت  �شباحا  �ل�شاد�شة  �ل�شاعة  لها  مقرر�  كمان  كما  مد�رجه 
�ملحلي )2100 بتوقيت جرينت�س( بعدما �أغلقت منذ �ل�شاعة 11 
�شباحا بالتوقيت �ملحلي �أم�س. وغمرت مياه �لفي�شانات �لناجتة عن 
�لإع�شار جيبي وهو �أقوى عا�شفة ت�شرب �ليابان يف 25 عاما مطار 
�أو�شاكا مما جعله خارج �خلدمة لأي��ام. و�أعيد  كان�شاي �لقريب من 

فتح �ملطار بالكامل يف 21 �شبتمرب �أيلول.

عوا�شم

برلني

طوكيو

جاكارتا

»اأونروا« تخلي 10 من
 كبار موظفيها يف غزة 

•• غزة-وكاالت:

غادر عدد من كبار موظفي وكالة غوث وت�شغيل �لالجئني �لفل�شطينيني 
)�أونرو�( من قطاع غزة، يف طريقهم ملدينة �لقد�س �ملحتلة، و�شط ت�شارب يف 
�لأنباء عن �أ�شباب مغادرتهم، خا�شة �أنها تز�منت مع ت�شاعد �لحتجاجات 

ملوظفي �لوكالة يف غزة.
وقالت �شحيفة يديعوت �أحرنوت �لإ�شر�ئيلية، �إن مغادرة موظفي “�أونرو�” 
جاء �شمن خطة لإجالئهم من قطاع غزة لإ�شر�ئيل، خوفاً على حياتهم بعد 
ل�شيا�شاتها وتقلي�س خدماتها  ت�شاعد �حتجاجات موظفي �لوكالة رف�شاً 

وف�شل عدد من �ملوظفني على بند �لعقود �ملوؤقتة.
و�أكد مدير عمليات معابر قطاع غزة، ماهر �أبو�لعوف، ل�24 مغادرة عدد 
لهم  دع��وة  على  بناء  لإ�شر�ئيل،  غ��زة  قطاع  “�أونرو�”  م�شوؤويل  كبار  من 
لعقد �جتماع طارئ يف مدينة �لقد�س �ملحتلة مع عدد من موظفي �لوكالة 
باإجالئهم من  ق��ر�ر  بناء على  تكون مغادرتهم  ب��اأن  علمه  نافياً  �لدوليني، 
�لقطاع. وت�شاعدت حدة �لحتجاجات �شد م�شوؤويل وكالة غوث وت�شغيل 
�لعاملني يف  �ملوظفني  �حتاد  �أعلن  �أون��رو�، حيث  �لفل�شطينيني  �لالجئني 
�ملوؤ�ش�شة �لدولية، �لع�شيان �لإد�ري، ف�شاًل عن �إعالن �لإ�شر�ب �ل�شامل يف 

كافة مر�فق �أونرو� يومي غد�ً وبعد غد.
وتظاهر عدد من موظفي “�ونرو�” �ملف�شولني �أمام فندق كان يعقد مدير 
عمليات �لوكالة يف قطاع غزة ماتيا�س �شمايل، �جتماعاً بد�خله، حيث حاول 
دون  له حالو�  �ل�شخ�شي  �لأم��ن  �أن  �إل  له،  �لتعر�س  �ملتظاهرين  عدد من 

ذلك.  

غري قادرة على التحكم بالأحداث اأو املغادرة لأمد طويل 

اأمريكا ل تريد حربًا مع اإيران يف �صوريا... ما هي خطتها؟

تظاهرات يف هونغ كونغ للدفاع عن احلريات ال�صيا�صية 
�حل��دي��ث ع��ن �أم���ر �آخ����ر، ويف �أحد 
�ل��ت��ح��دث عن  ن�شتطيع  ل��ن  �لي���ام 

�شيء«.
و�ن����ت����ق����د م����ت����ظ����اه����رون �آخ��������رون 
“برناجما ��شتبد�ديا” للحكومة.

�لهيئة  رئي�شة  �أع��ادت  جانبها،  من 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل��ح��ل��ي��ة، ك�����اري لم، 
�أن  �ل��ت��اأك��ي��د �لث���ن���ني يف خ���ط���اب، 
بحزم  “�لدفاع  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ع��ل��ى 
�ل�شني  و�أم��ن وم�شالح  �شيادة  عن 

وتطورها«.
�لنفوذ  م��ن��ت��ق��دي  ب��ع�����س  وي����وؤك����د 
تندمج  ك��ون��غ  ه��ون��غ  �ن  �ل�����ش��ي��ن��ي 
بو��شطة  ب���ال�������ش���ني  ت����دري����ج����ي����ا 
م�����ش��اع��د�ت م��ال��ي��ة وم�����ش��اري��ع بنى 

حتتية تهدف �ىل �إز�لة �حلدود.
وه��ك��ذ� ف��ت��ح �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي خط 
كونغ  ه��ون��غ  ب��ني  �حل��دي��د  �ل�شكك 
�مل�شروع  �ل��ق��اري��ة. وه���ذ�  و�ل�����ش��ني 
�شغرية  �أر���س  قطعة  بكني  يعطي 
�لربيطانية  �مل�������ش���ت���ع���م���رة  م�����ن 
منتقدوه  وي���ع���ت���ربه  �ل�������ش���اب���ق���ة، 
للعمالق  ط�������رو�دة  ح�����ش��ان  م��ث��ل 

�لآ�شيوي.
م��ن جهة �أخ����رى، م��ن �مل��ق��رر فتح 
ج�شر كبري يفرت�س �أن يتيح ربط 
ت�شرين  وم���اك���او، يف  ك��ون��غ  ه��ون��غ 
تاأخري  رغ���م  ع��ل��ى  �ك��ت��وب��ر،  �لأول 

�مل�شروع.

مقتل ع�صرين مدنيًا 
من الطوارق يف مايل 

•• باماكو-اأ ف ب:

لوكالة  متطابقة  م�����ش��ادر  �أع��ل��ن��ت 
فر�ن�س بر�س �م�س �أن نحو ع�شرين 
مدنيا من �لطو�رق قتلو� يف نهاية 
����ش���رق مايل  ���ش��م��ال  �لأ����ش���ب���وع يف 

بالقرب من �حلدود مع �لنيجر.
وهي  �زو�د  �ن��ق��اذ  ح��رك��ة  و�أع��ل��ن��ت 
جمموعة م�شلحة قو�مها �لطو�رق 
حتارب �ملتطرفني يف هذه �ملنطقة، 
من  وق��ت��ي��ة  ح�شيلة  ع���ن  ب��ي��ان  يف 
م�شن  بينهم  قتلو�  مدنيني  �شبعة 
يف هجوم �ل�شبت �ملا�شي على بلدة 

�مالولو.
�ملحلي  �مل��ج��ل�����س  يف  ع�����ش��و  وق�����ال 
و�ل�شبت  “�جلمعة  بر�س  لفر�ن�س 
25 م��دن��ي��ا من  ق��ت��ل م�����ش��ل��ح��ون 
�أمالولو.  يف  �لأق���ل  على  �ل��ط��و�رق 

و�أ�شيب خم�شة مدنيني بجروح«.
عدم  طلب  �ل��ذي  �مل�شدر  و�أ���ش��اف 
�لذين  �ملهاجمني  �أن  هويته  ك�شف 
قدمو� على در�جات نارية “�أطلقو� 
�لنار على كافة �ل�شكان دون متييز، 

وقد �خفو� وجوههم بعمائم«.

كحرية �لتعبري و�ل�شحافة.
ويف ت�شريح لوكالة فر�ن�س بر�س، 
قائلة  �أ�شفها  ع��ن  موظفة  �أع��رب��ت 
“يتحدثون  ه��او  مي�س  ��شمها  �ن 
عن �لأم��ن �لقومي. لكن ماذ� عن 

�أمننا. �نهم ل ياأبهون«.
لنا  ي���ق���ول���ون  “�ليوم،  و�����ش���اف���ت 
عن  ن��ت��ح��دث  �ن  ن�شتطيع  ل  �إن��ن��ا 
ه��ذ� �لم���ر، وغ���د� ل��ن نتمكن من 

تنا�شل من �جل حق تقرير �مل�شري 
لهونغ كونغ.

وُم��ن��ع��ت �ن��ي��ا���س ���ش��و، �إح����دى �برز 
�أن  م��ن  دميو�شي�شتو،  يف  �ل��وج��وه 
ترت�شح يف كانون �لثاين يناير �ىل 

�لنتخابات �لنيابية �جلزئية.
خالل  ع���ام���ا(   21( وون�����غ  وق�����ال 
�لتظاهرة “يتعني علينا �أن نحمي 
وند�فع عن حرية �لتجمع يف هونغ 

كونغ«.
�لوطني  �حل�������زب  م���ن���ع  وي���ح���م���ل 
�ملا�شي  �ل���ش��ب��وع  ك��ون��غ  ه��ون��غ  يف 
من  �أي�����ش��ا  �ل��ت��خ��وف  على  �لبع�س 
وهو  �لتخريب،  �شد  قانون  �ق��ر�ر 
للحريات  مناه�شا  �ع��ت��رب  ق��ان��ون 

ويقلق �أو�شاط رجال �لأعمال.
�لد�شتور  م���ن   23 �مل�����ادة  وت��ن�����س 
ب�شبه  �ملتمتعة  للمنطقة  �ل�شغري 

1997 �ىل  حكم ذ�ت��ي وع��ادت يف 
هونغ  ت��ع��د  �ن  ع��ل��ى  ب��ك��ني،  ح�شن 
�لمن  ح��ول  ق��ان��ون  م�شروع  كونغ 
“�خليانة و�لنف�شال  �لقومي ملنع 
�ملركزية  �حلكومة  على  و�لتاآمر” 

�ل�شينية.
ب�شبب  �ل���ب���ن���د  ه�����ذ�  ي��ط��ب��ق  ومل 
�لر�أي  خم��اوف متجذرة عميقا يف 
�لعام من �شرب حقوق هونغ كونغ، 

املحافظون الريطانيون يقدمون دعما فاترا حلكومتهم هاموند: بريطانيا ت�صتطيع التاأقلم مع انف�صال اأوروبي دون اتفاق 

قمع اأردوغان يتخطى احلدود.. عقوبات ترامب يف حملها

عملية  �إحياء  حماولة  يف  تتلخ�س 
�ملتحدة  ل����الأمم  ���ش��الم حم��ت�����ش��رة 

يعار�شها �لأ�شد ب�شدة. 
�أن�����ه يف حال  و�ل��ن��ظ��ري��ة م��ف��اده��ا 
�شيا�شية  ت�����ش��وي��ة  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 
م���ق���ب���ول���ة م����ن �إي���������ر�ن ورو����ش���ي���ا، 
يقتنعون  رمب����ا  �لإي���ر�ن���ي���ني  ف����اإن 

بالن�شحاب. 
وقال  جيفري �إن �ل�شيناريو �لذي 
ت�شورته رو�شيا ودم�شق ل� 2018، 
تبقى  م��ا  قو�تهما  ت�شتعيد  �أن  ه��و 
�لثو�ر،  عليها  ي�شيطر  مناطق  من 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ت��ن�����ش��ح��ب  و�أن 
م����ن �أر������������سٍ ت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا يف 
�مل�شاعد�ت  تبد�أ  و�أن  �شوريا،  �شرق 

�لدولية لإعادة �لإعمار بالتدفق. 
�ل����ذي طاملا  ت���ر�م���ب،  �أن  و�أو����ش���ح 
دفع يف �ملا�شي نحو �شحب �لقو�ت 
م���ن ���ش��وري��ا ي��ب��دو م�����ش��ت��ع��د�ً �لآن 
لإبقائها هناك. و�ن�شمت �لوليات 
�ملتحدة �إىل �أوروبا يف رف�س توفري 
م�������ش���اع���د�ت لإع�������ادة �ل���ب���ن���اء قبل 

�لتو�شل �إىل ت�شوية �شيا�شية. 
�لرئي�س  �أن  �ل�شحيفة  ولح��ظ��ت 
�ل���رو����ش���ي ف���الدمي���ري ب��وت��ني علق 
على  ك�����ب�����ري�ً  ج������دي������د�ً  ه����ج����وم����اً 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ر�أت �شحيفة “و��شطن بو�شت” �أن 
م�شت�شار �لأمن �لقومي �لأمريكي 
جون بولتون �أيقظ �لتحذير�ت يف 
�لأخرية  �لأي���ام  خ��الل  �لكونغر�س 
على  �ل�شحافيني  �إىل  �أبلغ  عندما 
هام�س �جلمعية �لعمومية لالأمم 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  ب�����اأن  �مل���ت���ح���دة 
�شتبقى يف �شوريا طاملا بقيت �إير�ن 
هناك، قائاًل: “لن نغادر طاملا بقي 
�لإي��ر�ن��ي��ون خ��ارج �حلدود  �جلنود 
�لإير�نية، وهذ� ينطبق على وكالء 

�إير�ن وميلي�شياتها«. 
ومل����ح ب��ع�����س �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ني �إىل 
تفوي�شاً  ُي��ع��ط  مل  �لكونغر�س  �أن 
�����ش����رع����ي����اً ل�����ش����ت����ه����د�ف �ل����ق����و�ت 
�أو يف �أي مكان  �لإير�نية يف �شوريا 

�آخر. 
و�أ�����ش����اف����ت �أن������ه ع���ق���ب ذل�����ك �أت����ى 
“ل يعني  �ل��ب��ق��اء  ب����اأن  �ل��ت��و���ش��ي��ح 
على  �أمريكيني  جنود�ً  بال�شرورة 
�خلا�س  �مل��م��ث��ل  وف����ق  �لأر�س” 
�لأمريكية حول  ل��وز�رة �خلارجية 
�لذي  جيفري  �إف.  جيم�س  �شوريا 
�لإير�نيني  جُن���رب  “لن  �أ����ش���اف: 

بالقوة...  �شوريا  على �خلروج من 
لأن �لقوة تعني �للجوء �إىل �لعمل 
يتعلق  ذل���ك  ك��ل  �إن  �ل��ع�����ش��ك��ري... 

بال�شغط �ل�شيا�شي«. 
�خلرب  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  ولفتت 
دونالد  �ل��رئ��ي�����س  �أن  ه���و  �جل���ي���د، 
ي���خ���ط���ط حل�������رٍب مع  ت����ر�م����ب ل 
�إي��ر�ن يف �شوريا دون تفوي�س من 

�لكونغر�س. 
�أم�����ا �خل����رب �ل�����ش��ي��ئ، ف��ي��ت��م��ث��ل يف 
�إىل  ت��ف��ت��ق��ر  ت�����ز�ل  ل  �إد�رت��������ه  �أن 
للنز�ع  حد  لو�شع  و�قعية  �شيا�شة 
�لإي����ر�ين  �ل��وج��ود  بينما  �ل���د�ئ���ر، 
�حليوية  للم�شالح  تهديد�ً  ي�شكل 

للوليات �ملتحدة. 
وق����ال ج��ي��ف��ري خ���الل �إي���ج���از مع 
يف  �إي�����ر�ن  “هدف  �إن  ���ش��ح��اف��ي��ني 
�شوريا لي�س فقط دعم نظام ب�شار 
�أي�شاً  ن�����ش��ر  �أي�����ش��اً  �لأ����ش���د، و�إمن����ا 
�لطويلة  �ل�����ش��و�ري��خ  م��ن  �شبكتها 
للطائر�ت  م�شادة  و�أنظمة  �مل��دى، 
ب�شط  لها  ت��خ��ول  �أخ���رى  و�أ�شلحة 
بعد �إخفاق  نفوذها على �ملنطقة”، 
وقف  يف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  غ����ارة   200

�لإير�نيني.
�لأمريكية  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة  ل��ك��ن 

و�إ�شر�ئيل ورو�شيا، لإيجاد ظروف 
من �أجل �ل�شالم وتالياً �لن�شحاب 
�لإي��������ر�ين.  وب���خ���الف ذل����ك، فاإن 
�لوليات �ملتحدة �شتعلق يف �شوريا، 
ف��ت��ك��ون ع����اج����زًة ع���ن �ل��ت��ح��ك��م يف 

�لأحد�ث �أو �ملغادرة، لأمد طويل. 

�أين يعي�س ثالثة  �إدل��ب،  حمافظة 
ماليني ن�شمة مع ع�شر�ت �لألف 
تنظيم  وع���ن���ا����ش���ر  �ل�����ث�����و�ر  م�����ن 
�ل��ق��اع��دة. وع��و���س ذل��ك، و�ف��ق مع 
عازلة  منطقة  �إن�����ش��اء  على  تركيا 

ين�شحب منها �لثو�ر. 

�لوقت  ذل��ك مزيد�ً من  وق��د يتيح 
جيفري.  �ل�شيد  ديبلوما�شية  �أمام 
ل��ك��ن �ل����ولي����ات �مل��ت��ح��دة ل ت���ز�ل 
�شد  معنى  ذ�ت  ر�ف��ع��ة  �إىل  تفتقر 
نظام �لأ�شد. ميكنها فقط �أن تاأمل 
يف �أن يتو�شل �آخ��رون، مثل تركيا، 

للتو�شل �إىل �تفاق مع �لحتاد �لأوروبي. وقال هاموند 
لتلفزيون هيئة �لإذ�عة �لربيطانية “�ملز�ج �ل�شائد هو 
بال ريب هو �أن �لنا�س تريد �تفاقا مع �ململكة �ملتحدة. 
�خلروج  �شي�شببه  �ل���ذي  �ل���ش��ط��ر�ب  خف�س  ي��ري��دون 
�ل��ربي��ط��اين م��ن �لحت���اد �لأوروب����ي �إىل �حل��د �لأدن���ى. 
يريدون �أن ت�شتمر �لعالقة معنا و�شر�كة جتارية �شل�شة 

يف �مل�شتقبل«.
حالة  ب�شبب  ت�شرر  �لقت�شاد  �ن  �لو��شح  “من  وتابع 
�لأوروبي.  �لحت��اد  من  �خل��روج  �شببها  �لتي  �ل�شبابية 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل�����ش��رك��ات ل ي��ت��ح��رك وي���رتق���ب نتيجة 

�ملفاو�شات قبل �أن يوؤكد خططه لال�شتثمار«.

•• لندن-رويرتز:

�إن  �م�س  هاموند  فيليب  �لربيطاين  �ملالية  وزي��ر  ق��ال 
�نف�شال عن  مع  للتاأقلم  �ملالية  �لقدرة  بريطانيا  لدى 
�لجتاه  �أن  يعتقد  لكنه  �ت��ف��اق  دون  �لأوروب����ي  �لحت���اد 

�ل�شائد يف بروك�شل هو نحو �إبر�م �تفاق.
�شيكون  �أن��ه  و�ث��ق من  �أن��ا   : قائال  نيوز  ل�شكاي  و�شرح 
�إذ�  �ل��ربي��ط��اين  �لقت�شاد  لدعم  �ملالية  �ل��ق��درة  لدينا 

وجدنا �أنف�شنا بكل �أ�شف يف و�شع �لال �تفاق.
�أ�شرت  �إز�ء �مل�شتقبل  �أن حالة عدم �لتيقن  �أ�شاف  لكنه 
�ملقبلة �شتكون حرجة  �لقليلة  �لأ�شابيع  و�أن  بالقت�شاد 

مع �لتكتل بعد بريك�شت، عرب �لإبقاء على �لقو�عد �مل�شرتكة.
وقال مارتن وليامز )32 عاما( “ل�شت من �ملعجبني كثري�” بهذه 
لإعطائها  م�شتعد�  �أ�شبحت  �إليها  ��شتمعت  بعدما  “لكن  �خلطة 

فر�شة«.
و�أو�شحت برند� ت�شارلز “و�أنا كذلك. لدي ثقة فيها. �إنها متفائلة 
يف  �آخ���رون  ك��ان  لو  ممكن.  �تفاق  �أف�شل  على  �حل�شول  �إمكانية  يف 

مكانها لكانو� ��شت�شلمو� ب�شرعة«.
وياأ�شف وليامز وت�شارلز للخالفات بني �أركان قيادة حزبهما و�لتي 

متنعه من معاجلة م�شاكل �أخرى غري بريك�شت.
و�أ�شاف  وقال مارتن وليامز “يجب وقف �لت�شرفات �ل�شبيانية”. 
“نريد خطة للم�شتقبل. �ل�شباب يحتاجون �إىل تفاوؤل بدل من �شم 

�آذ�نهم بق�شية بريك�شت«.

•• برمنغهام-اأ ف ب:

�لذين  �لنا�شطون  هم  ن��ادرون  �لربيطانيني،  �ملحافظني  موؤمتر  يف 
�لحتاد  من  للخروج  م��اي  ترييز�  �ل���وزر�ء  رئي�شة  خطط  يدعمون 
يف�شل  ل��ذل��ك،  �مل��ح��ددة  �ملهلة  م��ن  �أ�شهر  �شتة  قبل  لكن  �لأوروب����ي. 
هوؤلء جتنب تغيري يف �لقيادة وياأ�شفون لوجود خالفات بني �أركانها 

ت�شعف حزبهم.
وكان مارتن وليامز وبرند� ت�شارلز ع�شو� �ملجل�س �لبلدي يف وي�شنت 
�ملميزين يف �حلزب  �نكلرت�( بني عدد من  �شوبر مار )جنوب غرب 

�لذي متكنو� من لقاء رئي�شة �حلكومة .
�لحتاد  من  للخروج  خطتها  بالتف�شيل  ماي  �أمامهم  عر�شت  وقد 
�لتي حتمل ��شم “خطة �شيكرز” وتن�س على عالقة جتارية وثيقة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�نتقدت مري� �شفري�شكي �شمن مقالها يف “م�شروع كالريون” 
ملكافحة �لتطرف، �لآمال �لتي علقها بع�س �ل�شحافيني على 
�لوليات  �إىل  �أردوغ�����ان  طيب  رج��ب  �ل��رتك��ي  �لرئي�س  زي���ارة 

�ملتحدة حل�شور �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. 
ويف �لوقت �لذي ر�أى هوؤلء يف زيارة 
�ل��رئ��ي�����س �ل���رتك���ي ف��ر���ش��ة لإع�����ادة 
�إىل  و�أن��ق��رة  و��شنطن  بني  �لعالقات 
�آخر،  طبيعتها، برز �حل��دث يف مكان 
م�شت�شاري  �أب����رز  �أح����د  ه���دد  ع��ن��دم��ا 
�ملعار�شني  ���ش��د  بعمليات  �أردوغ������ان 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  د�خ����ل  �لأت������ر�ك 
بال�شادم  ك��الم��ه  �ل��ك��ات��ب��ة  وو���ش��ف��ت 
و�ملقلق. وذكر موقع “ذ� د�يلي كولر” 
ملر��شلني  ق����ال  ك���ال���ني  �ب���ره���ي���م  �أّن 
�لوطنية  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت  ج���ه���از  �إن 
�شيتحرك وي�شتهدف د�عمي فتح �هلل 
�لتي  �ملّتحدة  �ل��ولي��ات  د�خ��ل  غولن 
�أي  دون    .1999 منذ  فيها  يعي�س 

“عمليات” �شد  �أمر باإطالق  �أردوغ��ان  �أن  �أعلن كالني  خجل، 
�لختطاف  ذل��ك  يف  مب��ا  �لأم��ري��ك��ي،  �ل���رت�ب  على  معار�شني 
من  على  �أن  �شفري�شكي  وتابعت  �لغ��ت��ي��ال.  حتى  �أو  �ملحتمل 
جمرد  �شوى  يطلق  ل  �لإ�شالمي  �لرتكي  �لرئي�س  �أن  يعتقد 
�ختطفت  �لرتكية  �مل��خ��اب��ر�ت  �أن  يعلم  �أن  ف��ارغ��ة،  ت��ه��دي��د�ت 

�إىل تركيا  و�أُعيدو�  �ملا�شي،  �أت��ر�ك يف كو�شوفو يف مار�س  �شتة 
ثالثة  �غ��ت��ي��ل   2013 ويف  غ��ول��ن.   دع���م  بتهمة  ملحاكمتهم 
�ملخابر�ت  م��ن  م�شوؤولني  ي��د  على  باري�س  يف  �أك���ر�د  نا�شطني 
�لرتكية، وفق ما رجحت �ل�شلطات �لفرن�شية.  ويوم �جلمعة 
�ملا�شي، �أعلن كالني �أن “عملّيات �شبيهة بتلك �لتي �أطِلقت يف 
كو�شوفو ميكن �أن ت�شن يف دول �أخرى. يجب على �جلميع �أن 

يعلمو� �أن تركيا لن ت�شمح لفيتو، 
هي  وفيتو  �ل�شعد�ء”.  بتنّف�س 
�خت�شار �ل�شلطات �لرتكية لعبارة 

�لإرهابية«. �هلل  فتح  “منظمة 
�أردوغ��������ان  �أن  ك���ال���ني  و�أ������ش�����اف 
جد�ً  و��شحة  تعليمات  “�أعطى 
�أ�شار  وكما  �مل�شاألة”.  ه��ذه  ح��ول 
�إىل ذلك موقع ذ� د�يلي كولر يف 
�شحافيني  �شتة  ��ور  ���شُ  ،2017
�لأق��ل من قبل  و�أكادمييني على 
و�شائل �إعالمية موؤيدة للحكومة 
�أم���ا ���ش��وره��م فن�شرت  �ل��رتك��ي��ة. 
ن�شاطاتهم  تظهر  فيديوهات  مع 
�لتب�شع  �شمنها  وم���ن  �ل��ي��وم��ي��ة 

�أن  كالني  و�أك��د  �أولده���م.  �أو حتى حمل  �ملهام  بع�س  تاأدية  �أو 
جد�ً  قريب  ب�شكل  حا�شرة  تركيا  ب��اأن  �شي�شعرون  �ملعار�شني 
مهنية  بطريقة  �ل�شلة  ذ�ت  وحد�تنا  “تعمل  م�شيفاً:  منهم، 
جد�ً. ل �أ�شتطيع م�شاركتكم �أي تفا�شيل، لكن ميكن �أن يحدث 
�أي �شيء يف �أي وقت«. ويف هذ �لإطار تو��شل م�شروع كالريون 

مع �شحايف فر�س م�شوؤولو �ملخابر�ت �لرتكية �شغطاً على رب 
عمله من �أجل �إ�شكاته. وخالل زيارة �أردوغان للوليات �ملتحدة 
يف مايو 2017، هاجم “موؤيدو” �لرئي�س �لرتكي جمموعة 
من �ملتظاهرين �ل�شلميني يف �لعا�شمة و��شنطن. لقد �خرتق 
ه����وؤلء ط��وق��اً م��ن رج����ال �ل�����ش��رط��ة و�ع���ت���دو� ب��ال�����ش��رب على 
�ملجموعة �لتي �شمت �أقليات يف تركيا مثل �لأكر�د، و�لأرمن، 
�لذين  و�لأي���زي���دي���ني  و�ل��ي��ون��ان��ي��ني، 
�شيا�شات  م��ن وط����اأة  ع��ان��و� حت���دي���د�ً 

�أردوغان �لقمعية. 
وق��ال �شحايا �لع��ت��د�ء، وم��ن بينهم 
�إن  �ل�������ش���ن،  وم���ت���ق���دم���ون يف  ن�������ش���اء 
عاديني  مدنيني  يكونو�  مل  �ملعتدين 
ع�شكري  بتدريب  يتمتعون  كانو�  بل 
ع��ل��ى �لأرج�����ح م��ن �أج���ه���زة �أردوغ�����ان 

�لأمنية.
����ش���ددت �ل��ك��ات��ب��ة ع��ل��ى ����ش���رورة �أخذ 
ت��ه��دي��د�ت ك��ال��ني ع��ل��ى حم��م��ل �جلد 
�لبع�س  حم��اول��ة  ع��ن  �ل��ن��ظ��ر  بغ�س 
تقدميها يف �شورة حماولة لتخويف 
ت�شريحات  �إن  �أردوغ�����ان.   معار�شي 
مماثلة لي�شت فقط خرقاً جدياً للقانون �لدويل بل متثل �أي�شاً 
�ل�شيطرة.  عن  خارجاً  نظاماً  وتعك�س  �لوقاحة،  درج��ات  �أعلى 
لقد كان تر�مب حمقاً حني فر�س عقوبات قا�شية على تركيا 
ل�شجنها �لق�س �لأمريكي �أندرو بر�ن�شون �لذي يقول �أردوغان 

نف�شه �إنه يحتجزه ليقاي�شه بغولن.

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

يف  �م�س  �ل�شخا�س  �آلف  تظاهر 
�حلريات  ع��ن  للدفاع  كونغ  هونغ 
�ل�شيا�شية يف �مل�شتعمرة �لربيطانية 
من  م��زي��د  ينتقد  فيما  �ل�����ش��اب��ق��ة، 
بكني  قب�شة  ت�شديد  �لأ���ش��خ��ا���س 
ب�شبه  �ملتمتعة  �ملنطقة  ه��ذه  على 

حكم ذ�تي.
وي���اأت���ي ه���ذ� �ل��ت��ج��م��ع، ي���وم �لعيد 
�ل���وط���ن���ي، ب��ع��د ����ش��ب��وع ع��ل��ى منع 
�ل�������ش���ل���ط���ات �مل���ح���ل���ي���ة ح����زب����ا ك���ان 
هونغ  ��شتقالل  �ج��ل  م��ن  ينا�شل 
ك��ون��غ. وه����ذ� �ل���ق���ر�ر ���ش��اب��ق��ة منذ 
�ملنطقة �ىل ح�شن بكني يف  ع��ودة 

.1997
��شتقاليل  ت���ي���ار  ب�����روز  �ث�����ار  وق����د 
يف هونغ ك��ون��غ، م��ن رح��م �حلركة 
�ل�����ك�����ب�����رية ل����ل����دمي����ق����ر�ط����ي����ة يف 
جدوى  ب��ال  طالبت  �لتي   2014
ب����اإ�����ش����الح����ات ����ش���ي���ا����ش���ي���ة، ت���وت���ر� 
�ل�شينية  �ل�شلطات  ل��دى  و��شحا 
�أن  ميكن  حت��رك  �أي  ترف�س  �لتي 

يقو�س �لوحدة �لوطنية.
و�أعرب جو�شو� وونغ، �أحد “وجوه” 
2014، عن  يف  �ملظالت”  “ثورة 
تخوفه �م�س �لثنني من �أن تكون 
دميو�شي�شتو،  �ل�شيا�شية،  حركته 
�حلركة �ملقبلة على �لالئحة لأنها 
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عربي ودويل

   ويف �إحياء ذكرى �ل�شيطرة على 
 1714 �شبتمرب   11 ب��ر���ش��ل��ون��ة 
فيليب  �مل����ل����ك  ق��������و�ت  ق���ب���ل  م�����ن 
�أل����غ����ى �حلكم  �ل������ذي  �خل����ام���������س، 
�لذ�تي للمنطقة، رفع �ملتظاهرون 
�لنف�شالية  �لأع����الم  م��ن  م��وج��ة 
وهم يهتفون: “�ل�شتقالل” على 
�شارع  م��ن  كيلومرت�ت  �شتة  ط��ول 

دياغونال.
 وق��������������ال ك������ي������م ت��������������ور� رئ����ي���������س 
)�حل����ك����وم����ة  “�جلرن�ليتات” 
م�شرية  “بد�أنا  لالإقليم(:  �ملحلية 
ل نهاية لها”، وطلب من �حلكومة 
لتقرير  ��شتفتاء  تنظيم  �ملركزية 
��شتمرت  �إذ�  �أن���ه  م��وؤك��د�  �مل�����ش��ري، 
مدريد يف �لرف�س، فاإنه لن ميتنع 
عن ��شتخد�م “�أي و�شيلة” لقيادة 
كاتالونيا �إىل �ل�شتقالل. لكن من 
�نفر�دي  عمل  �أي  �ن  �مل��وؤك��د،  �شبه 
��شتعادة  ع��ل��ى  م���دري���د  ���ش��ُي��ج��رب 
�ملنطقة، كما فعلت  �ل�شيطرة على 
�أكتوبر  يف  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 

�ملا�شي.
نقطة     ومتثل “ دياد� 2018”، 
مكثفة  �شيا�شية  �ج��ن��دة  �ن��ط��الق 
�لوىل  �ل����ذك����رى  ك���ات���ال���ون���ي���ا:  يف 
�أكتوبر،  م��ن  �لأول  يف  لال�شتفتاء 
�ل�شابع  يف  �ل���ش��ت��ق��الل  و�إع������الن 
و�لع�شرين، و�عتقال �لقادة، �شُيعّد 
�لأر�شية قبل بدء حماكمات �لقادة 
بالفتنة  �مل��ت��ه��م��ني  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
يعاقب  ج���ر�ئ���م  وه����ي  و�ل���ت���م���رد، 

عليها بال�شجن 30 �شنة.
�ل������وزر�ء  رئ��ي�����س  �ن  �ىل  ي�����ش��ار     
�ل�شرت�كي  �جل���دي���د،  �ل����ش���ب���اين 
��شتلم  �ل������ذي  ���ش��ان�����ش��ي��ز،  ب����ي����درو 
�ل�����ش��ل��ط��ة ب��د�ي��ة م��ن غ���رة يونيو، 
�لنف�شاليني،  �أ�����ش����و�ت  ب��ف�����ش��ل 
����ش��ت��اأن��ف �حل����و�ر، و�ق����رتح �إج���ر�ء 
��شتفتاء على تو�شيع �حلكم �لذ�تي 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة.. ع���ر����س رف�����ش��ه كيم 

تور�، و�عتربه “غري كاف«.
رئ����ي���������س �حل���ك���وم���ة     وي������ح������اول 
�ل�شرت�كية �لعزف على وترين يف 
�لتعاطي مع �ل�شر�ع يف كاتالونيا: 
م��ن ن��اح��ي��ة، �حل����زم �ل��ك��ام��ل فيما 
عليه،  ين�س  وما  بالد�شتور  يتعلق 
من  و�حل���و�ر،  �لنفتاح  يف  �لرغبة 

ناحية �أخرى.
   وب��ع��د ع��ام م��ن �ل�شتفتاء �لذي 
و���ش��ع �ل��ب��الد يف ح��ال��ة م��ن �لذعر 
�شان�شيز  ب���ي���درو  ي��ق��ول  �ل�����ش��دي��د، 
�ن �ل��ن��ف��و���س ق��د ه�����د�أت.. ل��ك��ن يف 
�لوقت نف�شه “من �مل�شتحيل �ليوم 
ح���ول هذه  �إج���م���اع  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل 

�مل�شالة �لدقيقة«.
�لإ�شباين  �ل���ي���م���ني  لأن  مل�������اذ�؟    
من  �ذ  و�ل�����ش��ر�م��ة  �حل���زم  يطلب 
�لد�شتور  �نتهاك  مت  نظره،  وجهة 
�لقانوين  غ��ري  �ل�شتفتاء  ذ�ك  يف 
وجهة  وم���ن   .2017 �أك��ت��وب��ر   1
�لكتالونيني  �لن��ف�����ش��ال��ي��ني  ن��ظ��ر 
ب��ر���ش��ل��ون��ة، يجب  �ل�����ش��ل��ط��ة يف  يف 
وبالتايل  لل�شعب”،  “�ل�شتماع 
تنظيم ��شتفتاء جديد ب�شاأن تقرير 

�مل�شري.
�شان�شيز،  بيدرو  �شبيل، ح�شم     ل 
�لقادة  �أن  �أي�������ش���ا،  ي��ع��ت��رب  �ل�����ذي 
تلك  نظمو�  �ل��ذي��ن  �لكاتالونيني 
�ل�شرطة  قمعتها  �لتي  �ل�شت�شارة، 
يبقو�  �أن  ي��ن��ب��غ��ي  ل  �ل���ش��ب��ان��ي��ة، 

كيلومرت�ً   70 بعد  على  ليدونرز 
�شرح  وق������د  ب���ر����ش���ل���ون���ة.  ����ش���م���ال 
فانغو�رديا،  ل  �شحيفة  مل��ر����ش��ل 
�شبتمرب،  مل��ح��اورت��ه يف  �ل���ذي ج��اء 
�إن�������ه ق�������ش���ى ����ش���اع���ات ط���وي���ل���ة يف 
ممار�شة �لريا�شة، وتعليم زمالئه 

�ل�شجناء. 
    وم��ن زن��ز�ن��ت��ه، ميكن لأوري���ول 
جونكويري�س، �لذي ماز�ل ي�شيطر 
�جلمهوري  �ل��ي�����ش��ار  ح���زب���ه  ع��ل��ى 
ب�شعبية  يتباهى  �أن  �ل��ك��ات��ال��وين، 
و��شعة بني �لناخبني �لكاتالونيني. 
وق���د ن���اأى ن��ائ��ب �ل��رئ��ي�����س �ل�شابق 
بويغدميون،  كارلي�س  عن  بنف�شه 
�أك�����ر مرونة  م���د�ف���ًع���ا ع���ن خ���ط 
و����ش���ل���ح���ّي���ا م�����ع ح���ك���وم���ة ب���ي���درو 

�شان�شيز �ل�شرت�كية.

التقاعد الق�سري لراخوي
ل��ل��خ��روج ع���ن طريق     مت دف���ع���ه 
�أو�ئ����ل  �ل��ت�����ش��وي��ت يف �ل���ربمل���ان يف 
ي��ون��ي��و ب��الئ��ح��ة ل���وم ���ش��ده، و�شع 
مل�شريته  ح�����د�ً  ر�خ������وي  م���اري���ان���و 
عن من�شب يف  �ل�شيا�شية، متخلياً 
�ألف  �ل��دول��ة، ور�ت��ب مائة  جمل�س 

يورو �لذي ُوعد به. 
�ل�����وزر�ء �ل�شابق،  ��ل رئ��ي�����س     ف�����شّ
حمافظ  وظ���ي���ف���ة  �إىل  �ل�����ع�����ودة 
بول،  �شانتا  يف  �لعقارية  �ل��ره��ون 
28 �شنة  �ل��ت��ي ت��خ��ل��ى ع��ن��ه��ا ق��ب��ل 
من �جل �لرت�شح للربملان. وق�شى 
�ل�شيف بني هذه �لبلدة �ل�شاحلية 
وبلدة  �ليكانتي،  جنوب  �ل�شغرية 
يلبي  وهو  ر�أ�شه،  م�شقط  غالي�شيا 
�ل��ذي��ن يريدون  �مل���اري���ن  م��ط��ال��ب 
�ل��ت��ق��اط ����ش���ورة �ىل ج��ان��ب��ه، كما 
ومع  ب��اي�����س.  �إل  ���ش��ح��ي��ف��ة  ت��ق��ول 
ب�شرعة  �ل��ع��ودة  يعتزم  ف��اإن��ه  ذل��ك، 
قبول  يتم  �ن  �نتظار  يف  للعا�شمة 

طلب نقلته من قبل �لإد�رة.

ثريا �ساينز ترتك ال�سيا�سة
   نائب رئي�س �حلكومة، تولت ثريا 
�خلريف  يف  �شانتاماريا  دي  �شاينز 
�لتنفيذية  �ل�شلطة  رئا�شة  �ملا�شي 
�ل����ك����ت����ال����ون����ي����ة حم�������ّل ك���ارل���ي�������س 
عاًما   18 وب���ع���د  ب���وي���غ���دمي���ون. 
ظنت  مر�شدها،  ح���ز�م  يف  ق�شتها 
�لإ�شبانية،  �حلديدية”  “�ل�شيدة 
حينها، �أن �شاعة جمدها قد حانت. 
�حل�شبان  يف  ت���اأخ���ذ  مل  �ن���ه���ا  �ل 
يف  �ل�شعب  ح��زب  �أع�����ش��اء  ت�شويت 
بتف�شيلهم  �ل��ذي��ن  ي��ول��ي��و،  ن��ه��اي��ة 
�إر�دتهم  �ىل  �أ�شارو�  كا�شادو،  بابلو 

يف طي �شفحة “�لر�خويزم«.
   ورغم �ن ت�شوية م�شاألة موقعها يف 
�لهيكل �لتنظيمي �جلديد للحزب 
ثريا  �أعلنت  بعد،  تتّم  �ملحافظ مل 
�لنهاية،  يف  �شانتاماريا  دي  �شاينز 
�أو�ئ������ل ���ش��ب��ت��م��رب، �ن�����ش��ح��اب��ه��ا من 
بيان  يف  وقالت  �ل�شيا�شية.  �حلياة 
�جلديدة  ل��ل��ق��ي��ادة  �أف�����ش��ل  “هذ� 
يف ح���زب �ل�����ش��ع��ب، وب��ال��ن�����ش��ب��ة يل، 

ولعائلتي«.
   ه��ك��ذ� �ذن، ب��ع��د م����رور ع����ام، ل 
كاتالونيا،  يف  حية  �لتوتر�ت  ت��ز�ل 
بني  �لتوفيق  ل ميكن  �ن��ه  وي��ب��دو 
�لوحدويني و�لنف�شاليني.. لتبقى 
بر�شلونة �شوكة يف خا�شرة مدريد، 
بل ليبقى �لدربي �لتاريخي قائما 

بني �لفريقني �ىل �مد بعيد...

لفرتة �أطول يف �ل�شجن. 

ما م�سري ابطال اجلولة 
الأوىل؟

   و�ل�شوؤ�ل ما م�شري �لذين مالأو� 
�ل��دن��ي��ا و���ش��غ��ل��و� �ل��ن��ا���س ق��ب��ل �شنة 
لهذه  �لمامية  �ل�شفوف  و�حتلو� 
قبل  ��شبانيا  ق�شمت  �لتي  �لق�شية 

عام؟،
 و�أي���������ن ه�����م م����اري����ان����و ر�خ��������وي، 
وث�����ري�����ا ����ش���اي���ن���ز ����ش���ان���ت���ام���اري���ا، 
وكارلي�س  جونكوير��س،  و�أوري���ول 

بويغدميون �ليوم؟
   لقد مت �إجبار بع�شهم على �ملنفى، 
�أما  �ل��ق�����ش��ب��ان،  ور�ء  و���ش��ع��و�  �أو 

ف�شيحة  جرفتهم  فقد  �لآخ����رون 
�ل�شعب.  ح��زب  ه��زت  �لتي  �لف�شاد 
�أكتوبر،  غ���رة  ��شتفتاء  ب��ع��د  وع���ام 
��شتقالل  على  �لت�شويت  مت  حيث 
�لفاعلني  �ق�����ش��اء  مت  ك��ات��ال��ون��ي��ا، 
�لكاتالونية  �لأزم��ة  يف  �لرئي�شيني 
�أو  بطريقة  �ل�شلطة  من  بالكامل 

باأخرى. 
�حلكومة  ك����ان����ت  �إذ�  ول����ك����ن،     
�ل�����ش����رت�ك����ي����ة ب���رئ���ا����ش���ة ب���ي���درو 
�شان�شيز، يف مدريد، تريد �أن تقطع 
م����ع ت��ع��ن��ت ���ش��ل��ف��ه��ا، ف���م���ن جانب 
�لأبطال  نف�س  ف��اإن  �لنف�شاليني، 
�ل�شيا�شة  على  �لتاأثري  يو��شلون 

�لكاتالونية ور�ء �لكو�لي�س.

�لنتيجة �ملرجوة. كما ظلت دعوته 
�لتي جددها  �لأوروب��ي��ة،  للو�شاطة 
�ملا�شي،  �لأ����ش���ب���وع  ن�����ش��ر  ك��ت��اب  يف 

حرب� على ورق.

احلياة وراء الق�سبان لأوريول
   ب��ع��د �أ���ش��ه��ر ط��وي��ل��ة ق�����ش��اه��ا يف 
رئي�س  نائب  متكن  مدريد،  �ح��و�ز 
�ل�شابق،  �ل��ك��ات��ال��ون��ي��ة  �حل��ك��وم��ة 
�لأ�شلي  م��وط��ن��ه  �إىل  �ل��ع��ودة  م��ن 
�نتظار  ويف  يوليو.  �شهر  بد�ية  يف 
على  �لتحري�س  بتهمة  حماكمته 
�ل��ف��ت��ن��ة و�ل���ت���م���رد و�لخ���ت���ال����س، 
ي��ظ��ل �أوري�����ول ج��ون��ك��وي��ري�����س قيد 
�لعتقال �لحتياطي للمحاكمة يف 

ومنذئذ،  �ملا�شي.  �أبريل  �أملانيا  يف 
تخلت مدريد عن مذكرة �عتقاله 
�ل�شابق  �لرئي�س  ومتكن  �لدولية، 
مة  حلكو � ( ” ت ليتا � للجرن “
�ىل  �ل��ع��ودة  من  لالإقليم(  �ملحلية 
بالقرب من بروك�شل، حيث  فيلته 
ي�شتمر يف حتريك خيوط �ل�شيا�شة 

�لكاتالونية. 
ل�شتحالة  ب��ن��ف�����ش��ه،  ����ش��ط��ف��اه     
م��ب��ا���ش��رة، �ظهر  �ل����دور  ي��ل��ع��ب  �ن 
خ��ل��ي��ف��ت��ه ك�����ومي ت������ور� ح���ت���ى �لآن 
مبادرتهما  �ن  غ��ري  مطلقا.  وف��اء 
�مل�����ش��رتك��ة، �ل��ت��ي ت��ه��دف �إىل جمع 
د�خل  �لنف�شالية  �لت�شكيالت  كل 
بعد  حت���ق���ق  مل  و�ح���������دة،  ح����رك����ة 

املنفى البلجيكي لبويغدميون
   �ختار كارلي�س بويغدميون �ملنفى 

بدل �ل�شجن. وكاد هذ� �لأخري �ن 
�عتقاله  بعد  تقريباً  نهايته  يكتب 

يبدو من ال�سعب التوفيق بني الوحدويني والنف�ساليني.. لتبقى بر�سلونة �سوكة موجعة يف خا�سرة مدريد
�أوريول جونكويري�س �ل�شجني �لكر �شعبية �لنف�شاليون نف�س �لر�دة و�حلما�س

كيم تور�..  �ملعركة م�شتمرة ر�خوي.. �لتقاعد �لق�شري

ثريا �شاينز ترتك �ل�شيا�شة

بيدرو �شان�شيز.. ��شتعد�د للحو�ر �ختار كارلي�س بويغدميون �ملنفى

�ثار �لتخريب يف فيتنام

من جانب النف�صاليني، يوا�صل نف�س الالعبني التاأثري على ال�صيا�صة الكاتالونية من وراء الكوالي�س
ت�صويت اأغرق ا�صبانيا يف اأ�صواأ اأزمة �صيا�صية وموؤ�ص�صية عرفتها البالد منذ نهاية عهد فرانكو

اأي عمل انفرادي
�صيجر  ــد  ــدي ج
مــــدريــــد عــلــى 
ــــادة  ــــع ــــت ــــص ا�
ـــرة  ـــط ـــي ـــص ـــ� ال
ــى املــنــطــقــة ــل ع

�سنة اأوىل بر�سلونة حتت �سغط عال:

كاتالونيا: ما م�صري اأبطال اجلولة الأوىل لالأزمة...؟
•• الفجر - اعداد خرية ال�شيباين

يف  م�ستقلة  دولــة  كاتالونيا  تكون  اأن  تريد  »هــل     
ذاك هو ال�سوؤال الذي اأجاب عنه  �سكل جمهورية؟”، 
اأكتوبر   1 م�سى،  عام  قبل  كاتالوين  مليونا  يفوق  ما 

.2017

ا�ستفتاء  والــربملــان،  الإقليمية  احلكومة  نظمته   
�سكل  قانوين،  غري  اعترب  الذي  هذا،  امل�سري  تقرير 
باحلكم  املتمتع  لالإقليم  احلديث  التاريخ  يف  منعطفا 

الذاتي.
الناخبني  من  باملائة   18 فا�سل   90 �سّوت  ولئن     
ل�ستقالل كاتالونيا، فان عواقب ذاك الت�سويت هي 

كل  اغرقت  حيث  التاريخية،  اللحظة  طبعت  التي 
عرفتها  وموؤ�س�سية  �سيا�سية  اأزمــة  اأ�سواأ  يف  ا�سبانيا 

البالد منذ نهاية عهد فرانكو والفرنكية.

يل الذراع م�ستمر
ت�ســـــري  الأو�ســـاع  ان  يبـــــدو  ل  عـــــام،  وبعـــــــد     

واملحيـــــط،  املركــــــز  بــني  التطبيــــع  نحـــــــو 
يقرب  ما   2018 �سبتمرب   11 يف  احت�ســــــد  حيث 
�ســـــــوارع  يف  كاتالونــــــي  انف�سالــــــــي  مليون  من 
“العيد  “ديادا”،  يف  للم�ســــــاركة  بر�ســــــلونة 
الكاتالوين، وت�ســـــعة من قادتهم ما زالوا  الوطني” 

يف ال�سجن.

مت اق�ساء الفاعلني الرئي�سيني يف الأزمة 
الكاتالونية بالكامل من ال�سلطة بطريقة اأو باأخرى

بعد عام ل يبدو اأن الأو�ساع ت�سري نحو التطبيع، 
وكيــم تــورا يعلـن بدايــة م�ســـــرية ل نهايــة لـهـا
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عربي ودويل

انتقادات لهانت لت�صبيهه الحتاد الأوروبي بـ »ال�صوفياتي« 

•• بريوت-اأ ف ب:

لتطبيق  �لعك�شي  �ل��ع��د  ب���دء  م��ع 
و�إقامة  �لرتكي  �لرو�شي  �لتفاق 
منطقة منزوعة �ل�شالح يف �دلب 
وحميطها يف �شمال غرب �شوريا، 
ي�شود �رتباك يف �شفوف �لف�شائل 
مع  �لتطبيق  �آل��ي��ة  �إز�ء  �ملعار�شة 
لق�شم  حم�����اولت  م���ن  خ�شيتها 

مناطق �شيطرتها تدريجياً.
�لف�شائل  غالبية  ك��ان��ت  وب��ع��دم��ا 
�مل��ت�����ش��ددة رح��ب��ت مب�شمون  غ��ري 
�لتفاق �لذي جّنب �دلب هجوماً 
و�����ش���ع���اً ل���وح���ت ب���ه دم�����ش��ق على 
�لوقت  يف  مبدية  �أ���ش��اب��ي��ع،  م��دى 
�شارع  ب��رو���ش��ي��ا،  ثقتها  ع���دم  ذ�ت���ه 
بع�شها يف �ليومني �لأخريين �ىل 
�عالن رف�شه بنود�ً عدة ت�شمنها 
من  تو�شيحات  وط��ل��ب  �لت��ف��اق، 

�لد�عم �لرتكي.
�أعلن  وي��ن�����س �لت���ف���اق وف����ق م���ا 
فالدميري  �ل����رو�����ش����ي  �ل���رئ���ي�������س 
�لرتكي  نظريه  لقائه  �ث��ر  بوتني 
�ردوغ���ان يف �شوت�شي  رج��ب طيب 
على  ���ش��ب��ت��م��رب،  �أي����ل����ول   17 يف 
�ل�شالح  م��ن��زوع��ة  منطقة  �إق��ام��ة 
كيلومرت�ً   20 �إىل   15 ب��ع��م��ق 
قو�ت  ب��ني  �لتما�س  خطوط  على 

�لنظام و�لف�شائل.
وجتلت حالة �لإرب��اك يف �شفوف 
ن��ف��ت �جلبهة  ب��ع��دم��ا  �مل��ع��ار���ش��ة 
من  �ملدعومة  للتحرير  �لوطنية 
�أنقرة، �لتي تاأ�ش�شت منذ �شهرين 
وت�����ش��م غ��ال��ب��ي��ة �ل��ف�����ش��ائ��ل غري 
�مل��ت�����ش��ددة يف �مل��ن��ط��ق��ة، �أن���ب���اء عن 
بدء �شحب �ل�شالح �لثقيل تنفيذ�ً 
ل��الت��ف��اق. و�أك������دت رف�����ش��ه��ا لأي 
تو�جد رو�شي يف �ملنطقة �ملنزوعة 

�ل�شالح �ملرتقبة.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ن���اط���ق  وي���ق���ّر 
�جلبهة �لوطنية للتحرير �لنقيب 
فر�ن�س  لوكالة  م�شطفى  ن��اج��ي 
تز�ل  �لنقاط ل  “بع�س  �أن  بر�س 
مو�شع خالف وثمة ج��د�ل حول 

تف�شريها«.
ومب�����وج�����ب م�����ا �أع����ل����ن����ه ب���وت���ني، 
�لف�شائل  ك���اف���ة  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب 
����ش���ح���ب ����ش���الح���ه���ا �ل���ث���ق���ي���ل من 

•• بالو-اأ ف ب:

بد�أ متطوعون �أم�س بدفن مئات 
�ل��زل��ز�ل �ل��ذي تاله  م��ن �شحايا 
�شولوي�شي  جزيرة  يف  ت�شونامي 
�لإندوني�شية يف قرب جماعي ملنع 
�نت�شار �أوبئة، بينما ي�شابق رجال 
�لإنقاذ �لزمن للعثور على �أحياء 

حتت �لأنقا�س.
�لكارثة  ه���ذه  م��و�ج��ه��ة ح��ج��م  يف 
�شخ�شا،   832 بحياة  �أودت  �لتي 
�لإندوني�شية  �حل��ك��وم��ة  ط��ل��ب��ت 

م�شاعدة دولية.
وجت��اوزت �حل�شيلة عدد �شحايا 
جزيرة  ����ش���رب  �ل�����ذي  �ل����زل����ز�ل 
�أغ�شط�س  �آب  يف  ل����وم����ب����وك 
�شخ�س.   500 مبقتل  مت�شببا 
وتتوقع �ل�شلطات �رتفاع ح�شيلة 
�لو�شول  ز�ل  ما  بينما  �ل�شحايا 
�ملنطقة  م��ن  و����ش��ع��ة  �أج�����ز�ء  �إىل 

�ملت�شررة متعذر�.
و�أب�������������دت ع�����������ش�����ر�ت �مل���ن���ظ���م���ات 
�لإن���������ش����ان����ي����ة و�مل����ن����ظ����م����ات غري 
لتقدمي  ����ش��ت��ع��د�ده��ا  �حل��ك��وم��ي��ة 
ل��ك��ن��ه��ا تو�جه  م�����ش��اع��دة ع��اج��ل��ة 
�مل�شاعد�ت  �إي�����ش��ال  يف  ���ش��ع��وب��ات 
�لطرق  قطع  ب�شبب  �ملناطق  �إىل 

وت�شرر �ملطار�ت.
�ملتحدة  �لأمم  م���ك���ت���ب  �أع�����ل�����ن 
�م�س  �لإن�شانية  �ل�شوؤون  لتن�شيق 
�لثنني �أن 191 �لف �شخ�س يف 
م�شاعدة  �إىل  بحاجة  �إندوني�شيا 

بحلول  �ل�شالح  �ملنزوعة  �ملنطقة 
�ل���ع���ا����ش���ر م����ن �ل�������ش���ه���ر �حل�����ايل، 
�ملت�شددون  ي��ن�����ش��ح��ب  �أن  ع���ل���ى 
منت�شف  ب���ح���ل���ول  م��ن��ه��ا  مت����ام����اً 
�لرتكية  �لقو�ت  وتتوىل  �ل�شهر. 
و�ل�شرطة �لرو�شية �ل�شر�ف على 

هذه �ملنطقة.
وب����ع����د �أ�����ش����ب����وع����ني م�����ن �ع�����الن 
�آل��ي��ة تطبيقه  ت����ز�ل  �لت���ف���اق، ل 
غري و��شحة تقنياً. وتعقد تركيا 
م��ن جهة  �ل��رو���س  م��ع  �جتماعات 
وم���ع �ل��ف�����ش��ائ��ل م��ن ج��ه��ة ثانية 

لتو�شيح �لنقاط �لغام�شة.
جمموعة  يف  �ل���ب���اح���ث  وي����ق����ول 
����ش���ام هيلر  �ل���دول���ي���ة  �لأزم���������ات 
�أن  ب����ر�����س  ل��وك��ال��������������������ة ف���ر�ن�������س 
ول  ع��م��وم��اً  “غام�س  �لتف������اق 
�لتفا�شيل  م��ن  �ل��ك��ث��ري  يت�شمن 
كيفية  ح��ول  خ�شو�شاً  �لعملية” 

تنفيذه.
ويو�شح �أنه “مل يتبلور �أي ت�شور 
لدى  �لتفاق  تنفيذ  ح��ول  و��شح 
�لأيام  يف  �إل  �ملعار�شة  �لف�شائل 
تقنية  ب��ع��د حم����ادث����ات  �مل��ا���ش��ي��ة 
�لرتكي  �ل���ط���رف���ني  ب���ني  ع���ق���دت 
و�ل��رو���ش��ي ول��ق��اء�ت ب��ني �لأتر�ك 

و�لف�شائل«.
�ملتحدث  �ل���رع���د  ���ش��ي��ف  وي�����ش��ري 
�لإعالمي با�شم فيلق �ل�شام، �أحد 

�لنظام و�ملعار�شة، �لو�قعة عملياً 
على �حل���دود �لإد�ري����ة ب��ني �دلب 
جماورة،  حمافظات  من  و�أج���ز�ء 
وريف  �ل�شمايل  حماة  ري��ف  وه��ي 
�لالذقية  وري�����ف  �ل��غ��رب��ي  ح��ل��ب 

�ل�شمايل.
برف�س  �لثانية  �لنقطة  وتتعّلق 
تو�جد  �أي  �مل��ع��ار���ش��ة  �ل��ف�����ش��ائ��ل 
رو�شي يف �ملنطقة �لعازلة �ملرتقبة، 
�أن ميهد لحقاً لعودة  خ�شية من 
قو�ت �لنظام، �لتي متكنت خالل 
بف�شل  �لأخرية  �لثالث  �ل�شنو�ت 
على  �لتقدم  من  �لرو�شي  �لدعم 
جبهات عدة و�ل�شيطرة على نحو 

ثلثي م�شاحة �لبالد.
و�أبلغت �جلبهة �لوطنية للتحرير 
�ل��رتك��ي خ���الل �جتماع  �جل��ان��ب 
�أي تو�جد رو�شي  �لأحد رف�شه�����ا 
�ل�شالح.  �مل���ن���زوع���ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
و�أف��������������اد �مل��ت��ح��دث ب��ا���ش�����م��ه��ا ليل 
من  “وعد”  ت��ل��ق��ي  ع���ن  �لأح������د 
ب��ع��دم ح�شول  �ل���رتك���ي  �جل���ان���ب 

ذلك.
وب��ح�����ش��ب م�����ش��در ����ش���وري قريب 
�ل�شعوبات  ف���اإن  �ل��ف�����ش��ائ��ل،  م��ن 
مل  �أن���ه  “بو�قع  ترتبط  �لقائمة 
�ملعار�شة  �لف�شائل  ��شت�شارة  تتم 
ع����ن ق�����رب ح����ني �أب�������رم �لأت�������ر�ك 

�لتفاقات مع �لرو�س«.

�لوطنية  م��ك��ون��ات �جل��ب��ه��ة  �أك���رب 
للتحرير، يف ت�شريحات لفر�ن�س 
مع  �لتن�شيق  “يتم  �أن��ه  �ىل  بر�س 
�لتفاق  ملتابعة  �لرتكي  �ل�شامن 
ي�شمن  مب�����ا  ت��ط��ب��ي��ق��ه  وط�������رق 

م�شلحة �ملناطق �ملحررة«.
�لف�شائل  ه���و�ج�������س  وت��ت��م��ح��ور 
�لأوىل  رئي�شيتني،  نقطتني  حول 
رف�شها �أن تقت�شر �ملنطقة �لعازلة 
�شيطرتها  مناطق  على  جغر�فياً 
�شيطرة  دون مناطق  فح�شب من 

�لنظام �ل�شوري.
�لعزة”،  “جي�س  ف�شيل  و�أب����دى 
�ل�شمايل  حماة  ري��ف  يف  �لنا�شط 
�ملحاذي لإدلب، رف�ش�������ه �ل�ش�������بت 
�لعازلة  �ملنطق������ة  تك�������ون  لأن 
ف��ق��ط م���ن ج��ان��ب��ن��ا م��ط��ال��ب��اً باأن 
ت�ش�����مل  �أن  �أي  منا�شف�������ة،  تكون 
ق�����و�ت  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت  م��ن��اط��ق 

�لنظام.
وقال قائده �لر�ئد جميل �ل�شالح 
هذ�  �شد  “نحن  ب��ر���س  لفر�ن�س 
�ملناطق  ي��ق�����ش��م  �ل�����ذي  �لت���ف���اق 
�ملحررة ويعمل على �إع��ادة تعومي 

ب�شار �لأ�شد«.
�ملعلن  �لت�������ف�������اق  ي�����ح�����دد  ومل 
�ملنطقة  ح���������دود  ب���ال���ت���ف�������ش���ي���ل 
�لعازلة. و�كتفى بالقول �إنها تقع 
بني  �لتما�س”  “خطوط  ع��ل��ى 

�إن�شانية عاجلة بعد �لزلز�ل.
و��شاف �ملكتب يف تقييمه �ن بني 
م�شاعدة  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  �ل��ذي��ن 
�ل����ف طفل   45 ح�����و�ىل  ع��اج��ل��ة 
و14 �لف م�شن، وهم �ل�شريحتان 
�لأكر �شعفا بني �ل�شكان وغالبا 
ما يقيمون بعيد� عن �ملدن حيث 

ترتكز جهود �حلكومة.
وقالت �شام�شينار زيد موغا )46 
عاما( لوكالة فر�ن�س بر�س لي�س 
متكنا  �ل��غ��ذ�ء.  من  �لكثري  لدينا 
�ملنزل  من جلب ما كان لدينا يف 

فقط ونحتاج �إىل مياه لل�شرب.
�أن  و�أك��دت �شقيقتها �شيتي د�م��ر� 
لأن  ذلك هو �خليام  “�لأهم من 
�لأمطار هطلت وثمة هنا �لكثري 

من �لأطفال«.
�مل�شوؤول  ل��ي��م��ب��ون��غ  ت�����وم  وق������ال 
على  ت�����غ�����ري�����دة  يف  �حل�����ك�����وم�����ي 
�لإندوني�شي  �لرئي�س  �إن  تويرت، 
“�شمح لنا بقبول  جوكو وي��دودو 
ملو�جهة  عاجلة  دول��ي��ة  م�شاعدة 

�لكارثة”. 
تقدمي  يف  �ل����ر�غ����ب����ني  ودع���������������ا 
به  �لت���������ش����ال  �إىل  �مل���������ش����اع����دة 
بالربيد  �أو  ح�شابه  عرب  مبا�شرة 

�للكرتوين.
“�أوك�شفام”  يف  م�شوؤولة  وق��ال��ت 
تنوي  �ملنظمة  �إن  �إندوني�شيا  يف 
�أن  ميكن  لعدد  م�شاعدة  تقدمي 
�أل��ف �شخ�س، من  �إىل مئة  ي�شل 
مو�د غذ�ئية و�أدو�ت لتنقية �ملياه 

�مل�شت�شفيات، متت تغطية ع�شر�ت 
�جلثث باأكيا�س �أو �أغطية بانتظار 
�أن يتم �لتعرف عليها وت�شميتها، 
بينما ينتظر �جلرحى يف �جلانب 
على  �حل�شول  �ملبنى  م��ن  �لآخ���ر 

�لعالج.
وتغطي �شو�رع بالو هياكل �شيار�ت 
مك�شرة  و�أ���ش��ج��ار  مبان  و�أن��ق��ا���س 
وخطوط كهرباء مقطوعة، تدل 
�لأر�شية  �لهز�ت  عنف  على  كلها 
�لتي �شعر بها �شكان مناطق تبعد 
مئات �لكيلومرت�ت، و�ملوجة �لتي 
�رتفاعها  وب��ل��غ  �ل�شاطئ  �شربت 

1،5 مرت.
من  �ل���ن���اج���ني  �أح�����د  �آدي  وق�����ال 
موجة  “جرفتني  �ل��ت�����ش��ون��ام��ي 
يكن  مل  تقريبا،  م��رت�  خلم�شني 
هناك �أي �شيء ��شتطيع �لتم�شك 

به”. 
و�أ�شاف “ت�شلقت �إىل �شطح حمل 
جت��اري حتيط به ق�شبان حديد 

و��شرتحت قليال.
�أعلى،  �أخ���رى  موجة  و�شلت  ث��م   
�شطح  ع����ل����ى  ن���ف�������ش���ي  ووج����������دت 

منزل«.
وع��ن��د وق����وع �ل����زل����ز�ل ك����ان 71 
�أجنبيا موجودين يف بالو وجتري 
بلد�نهم،  �إىل  م��ع��ظ��م��ه��م  �إع������ادة 
وكالة  با�شم  �لناطق  ذكر  ح�شبما 
ب���ورو  ���ش��وت��وب��و  �ل����ك����و�رث  �إد�رة 
�ل�شلطات  �أن  و�أو�شح  نوغروهو. 
�إىل  ت�شعى  ز�ل����ت  م��ا  �ل��ف��رن�����ش��ي��ة 

ومالجئ.
ذي  “�شيف  م����ن����ظ����م����ة  ل�����ك�����ن 
�شعوبة  �أك���������دت  ت�شيلدرن” 
و�أ�شافت  �مل�������ش���اع���د�ت،  �إي�������ش���ال 
�حلكومية  غ���ري  “�ملنظمات  �أن 
و�ل�شلطات �ملحلية تو�جه �شعوبة 
كبرية يف �لو�شول �إىل قرى حول 
تكون  �أن  يحتمل  ح��ي��ث  دون��غ��ال 
�لأ�شر�ر كبرية جد� و�شقط عدد 

كبري من �ل�شحايا«.
و�ُشجل �لعدد �لأكرب من �ل�شحايا 
يف بالو �ملنطقة �لتي ت�شم 350 
�لغربي  �ل�شاحل  على  ن�شمة  �ألف 
جلزيرة �شولوي�شي �لتي �شربها 
 7،5 �شدته  بلغت  زل��ز�ل  �جلمعة 
وبد�أت  ت�شونامي.  ت��اله  درج���ات، 
�مل���ع���ل���وم���ات ت�����ش��ل م����وؤخ����ر� من 

منطقة دونغال �شمال.
ُت�شابق فرق �لإنقاذ  على �لأر�س، 
ناجني من حتت  لإخ���ر�ج  �لزمن 
�ملنقذون  وي����ح����اول  �لأن����ق����ا�����س. 
�لث���ن���ني �ل��ع��ث��ور ع��ل��ى �أح���ي���اء يف 
�أن��ق��ا���س ف��ن��دق رو� رو� �ل���ذي قد 
يكون بني خم�شني و�شتني �شخ�شا 
عالقني فيها. وقال م�شدر ر�شمي 
�ملوقع  �إن��ق��اذ �شخ�شني يف  �إن��ه مت 

حاليا.
وي��ب��ح��ث ع���دد ك��ب��ري م��ن �ل�شكان 
ع���ن �أق����رب����اء ل��ه��م م��ف��ق��ودي��ن يف 
حفظ  �أم����اك����ن  �أو  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

�جلثث.
لأح�����د  �خل���ل���ف���ي���ة  �ل����ب����اح����ة  ويف 

وقال  ودون��غ��ال.  بالو  يف  طاقتها 
هربو�  �أن���ه���م  م���ن  و�ث�����ق  “�إنني 
لأنهم كانو� يخ�شون �أن يت�شررو� 
م�شاألة  بالتاأكيد  �إنها  ب��ال��زل��ز�ل. 
حياة �أو موت بالن�شبة لل�شجناء«.

وتابع �أن �شجن دونغبال خ�شو�شا 
�ل�����ش��ج��ن��اء �ل343  وف����ر  �أح�����رق 
�أن  �إىل  م�شري�  فيه،  �ملحتجزين 
م�شجونني  ك��ان��و�  ه����وؤلء  معظم 
مرتبطة  وج����ن����ح  ف�������ش���اد  ب���ت���ه���م 

باملخدر�ت.
وكان خم�شة �أ�شخا�س م�شجونني 
نقلو�  �إرهابي  طابع  ذ�ت  جلر�ئم 

من هذ� �ل�شجن قبل �أيام فقط.
من  �شل�شلة  �إندوني�شيا  و�شهدت 
�ل����زلزل �مل��دم��رة خ��الل �ل�شنني 

�لأخرية.
ت�شونامي  �أ���ش��ف��ر   ،2004 ف��ف��ي 

حمكمة العدل تبت يف 
العقوبات على اإيران الأربعاء 

•• الهاي-اأ ف ب:

ت�شدر حمكمة �لعدل �لدولية غد� 
برتقب  �ملنتظر  ق��ر�ره��ا  �لأرب���ع���اء 
قدمتها  �ل��ت��ي  �ل�شكوى  يف  �شديد 
 2018 ي��ول��ي��و  ط���ه���ر�ن يف مت���وز 
�شد و��شنطن للطعن يف �لعقوبات 

�لأمريكية عليها.
م��ع��رك��ة ق�شائية  �إي����ر�ن  وب��ا���ش��رت 
�لدولية  �ل����ع����دل  حم��ك��م��ة  �أم�������ام 
متهمة �لوليات �ملتحدة ب�”خنق” 
�إد�رة  �أع�����ادت  ب��ع��دم��ا  �ق��ت�����ش��اده��ا، 
�ل��رئ��ي�����س دون���ال���د ت���ر�م���ب فر�س 
و�حد  ط��رف  من  �شارمة  عقوبات 
علقتها  �أن  ���ش��ب��ق  ط����ه����ر�ن،  ع��ل��ى 
مبوجب �لتفاق �لنووي �ملوقع مع 
يف  ب��الده  تر�مب  و�شحب  طهر�ن. 
�أي���ار مايو م��ن ه��ذ� �لت��ف��اق �لذي 
�ل�����دول �ل�شت  �إي������ر�ن م���ع  وق��ع��ت��ه 
فيه  وتعهدت   2015 يف  �ل��ك��ربى 
�ل�شالح  لم���ت���الك  �ل�����ش��ع��ي  ب��ع��دم 
�ل����ن����ووي. وت��ع��ت��رب و����ش��ن��ط��ن من 
�لعقوبات  فر�س  �إع��ادة  �ل�شروري 
�ل�����دويل. ويقول  حل��م��اي��ة �لأم�����ن 
تر�مب �إن هذه �لتد�بري تهدف �إىل 
�لنظام  على  �ل�شغط”  “ت�شديد 
“تغيري  ع���ل���ى  حل��م��ل��ه  �لإي���������ر�ين 
�شلوكه” ول �شيما ب�شاأن برناجمه 
“�أن�شطته  وجم���م���ل  �ل��ب��ال�����ش��ت��ي 

�مل�شرة” يف �ملنطقة.
�لهيئة  تعترب  �لتي  �ملحكمة  وتبت 
�لتابعة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة  �ل��ق�����ش��ائ��ي��ة 
�لربعاء  ���ش��ب��اح  �مل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 
�لعقوبات  تعليق  ط��ه��ر�ن  طلب  يف 
جل�شات  عقدت  بعدما  �لأم��ريك��ي��ة 
����ش��ت��م��اع ����ش��ت��م��رت �أرب���ع���ة �أي�����ام يف 

نهاية �آب �أغ�شط�س.

بقوة  �لبحر  زل���ز�ل حت��ت  �أع��ق��ب 
�شومطرة  ق��ب��ال��ة  درج�����ات   9،3
�ألف   220 عن  �إندوني�شيا  غ��رب 
�مل��ط��ل��ة على  �ل���ب���ل���د�ن  ق��ت��ي��ل يف 
 168 بينهم  �ل��ه��ن��دي،  �مل��ح��ي��ط 

�ألفا يف �إندوني�شيا.
 430 ن���ح���و  ُق����ت����ل   2010 يف 
�شخ�شا عندما ت�شبب زلز�ل بقوة 
7،8 درج���ات مب��د ب��ح��ري �شرب 
قبالة  �ملعزولة  مينتاوي  منطقة 

�شاحل �شومطرة.
قوته  زل��ز�ل  �شرب   ،2006 ويف 
�ملكتظ  ج��او�  �إقليم  درج���ات   6،3
 6 مقتل  يف  ت�شبب  م��ا  بال�شكان 
�ألفا   38 و�إ���ش��اب��ة  �شخ�س  �آلف 
�آخ���ري���ن. ودم����ر �ل���زل���ز�ل 157 
ت�شريد  يف  ت�شبب  م��ا  منزل  �أل��ف 

420 �ألف �شخ�س.

و��شحاً  ك����ان  �أن�����ه  ه��ي��ل��ر  وي�����رى 
“�ملنطقة  �أن  �لتفاق  �ع��الن  منذ 
�شمن  �شتكون  �ل�����ش��الح  �مل��ن��زوع��ة 
مناطق �ملعار�شة فقط” وحتديد�ً 
“د�خل منطقة خف�س �لت�شعيد” 
“مناطق  ع��م��ل��ي��اً  ت�����ش��م��ل  �ل���ت���ي 

�شيطرة �ملعار�شة فقط«.
منطقة  وحميطها  �دل��ب  وت�شكل 
خ���ف�������س �ل���ت�������ش���ع���ي���د �لأخ���������رية 
مبوجب  ����ش���وري���ا،  يف  �ل�������ش���ام���دة 
رو�شيا  ب����ني  �����ش���ت���ان���ا  حم����ادث����ات 
و�ي������������ر�ن، ح���ل���ي���ف���ت���ي �حل���ك���وم���ة 
�ل���������ش����وري����ة، وت����رك����ي����ا �ل���د�ع���م���ة 

للف�شائل.
ويرى هيلر �أنه “من غري �ملعقول 
ين�س  �تفاق  رو�شيا على  توقع  �أن 
و�شيطرة  ����ش���ي���ادة  ن��ق�����ش��ان  ع��ل��ى 
وبالتايل،  �ل�شورية”.  �حلكومة 
فاإن تدخلها ياأتي من باب تقوية 
ح��ل��ي��ف��ه��ا �ل���������ش����وري و�����ش���ت���ع���ادة 

�شيطرته على كامل �أر��شيه.
�ملعلن يتحدث  �لت��ف��اق  �أن  ورغ��م 
و�لرو�س  ل���الأت���ر�ك  دوري�����ات  ع��ن 
هيلر  �أن  �إل  �ل��ع��ازل��ة،  �ملنطقة  يف 
تنفيذ  ذل��ك عند  ي�شتبعد ح��دوث 
�لتفاق مع وجود بع�س �لف�شائل 
و�مل��ج��م��وع��ات �جل��ه��ادي��ة �ل��ت��ي قد 
ولو  �أج��ن��ب��ي  وج���ود  �أي  ت�شتهدف 

كان تركياً.
ج���ان���ب  �ىل  ����ش���ي���ط���رت���ه���ا  وم�������ع 
متحالفة  م��ت�����ش��ددة  جم��م��وع��ات 
�ملئة  يف  �شبعني  ن��ح��و  ع��ل��ى  معها 
�ملرتقبة،  �ل��ع��ازل��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
�ل�شام )جبهة  تبقى هيئة حترير 
�لعقبة  ع��م��ل��ي��اً  ���ش��اب��ق��اً(  �ل��ن�����ش��رة 
�لأب���������رز �أم��������ام ت��ن��ف��ي��ذ �لت����ف����اق 

�لرو�شي �لرتكي.
موقف  �أي  �لآن  حتى  ي�شدر  ومل 
�أعربت  �ل��ت��ي  �لهيئة  م��ن  ر���ش��م��ي 
على  �مل�شاومة  رف�شها  عن  �شابقاً 
�ل�������ش���الح، م��ع��ت��ربة �لأم������ر خطا 

�أحمر. 
�لدين  ح���ر�����س  ت��ن��ظ��ي��م  و�أع����ل����ن 
قبل  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  �مل��رت��ب��ط 
�أك���ر م��ن �أ���ش��ب��وع يف ب��ي��ان جرى 
�لتو��شل  م���و�ق���ع  ع��ل��ى  ت��ن��اق��ل��ه 
�لجتماعي رف�شه لهذه �ملوؤ�مر�ت 

وهذه �خلطو�ت كلها.

حتديد مكان ثالثة من رعاياها.
ويف �شاحية بتوبو يف جنوب بالو، 
�أظهرت �شور جوية دم��ار� هائال 

مروعا.
وبح�شب تقدير�ت حكومية ميكن 
يف  قتلو�  �شخ�س   700 يكون  �أن 
دمر  حيث  وح��ده��ا  �ملنطقة  ه��ذه 

�أكر من 1740 منزل.
�لإندوني�شية  �ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت 
 1200 ن��ح��و  �أن  �لث��ن��ني  �م�����س 
�شجون  ث��الث��ة  م��ن  ف���رو�  �شجينا 
وقوع  م�شتغلني  �إن��دون��ي�����ش��ي��ا،  يف 

�لزلز�ل.
�لعدل  وز�رة  يف  م�شوؤول  و�أو���ش��ح 
لفر�ن�س  �أوت���ام���ي  ب��وغ��وه  ���ش��ري 
وجدو�  �ل�شجناء  ه��وؤلء  �أن  بر�س 
�لتي  �ل�شجون  و�شيلة للفر�ر من 
يفوق  �ملعتقلني  م��ن  ع���دد�  ت�شم 

بدء العد العك�سي لتطبيق اتفاق ادلب 

ارتباك يف �صفوف الف�صائل ال�صورية املعار�صة  

•• برمنغهام-اأ ف ب:

�نتقاد�ت  هانت  جريميي  �لربيطاين  �خلارجية  زير  و�ج��ه 
�لأوروب�����ي  �لحت����اد  �ش�������به  لأن���ه  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  ع���امل  م��ن 
�حلزب  م��وؤمت��ر  يف  �أل��ق��اه  خط�����اب  يف  �ل�شوفياتي  ب��الحت��اد 

�ملحافظ.
�ىل  بال�شعي  �لوروب����ي  �لحت���اد  هانت  جريميي  �تهم  وق��د 
منه،  �لن�شحاب  ق���ررت  لأن��ه��ا  �ملتحدة  �ململكة  “معاقبة” 
و���ش��ب��ه ذل���ك مب��ح��اول��ة �لحت����اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي �ل�����ش��اب��ق منع 

مو�طنيه من �ل�شفر.
�خلارجية  يف  �ل����د�ئ����م  �ل�����ش��ك��رت��ري  ري��ك��ي��ت�����س  ب���ي���رت  ورد 

�رف��ع من�شب يف  2010، �ي  2006 �ىل  �لربيطانية من 
�لوز�رة، على تويرت، و��شفا هذه �لت�شريحات باأنها حماقات 

ل تليق بوزير للخارجية �لربيطانية.
وعلى �ل�شبكة �لجتماعية نف�شها وبعد �للورد ريكيت�س، قال 
“�أيا  �ملن�شب  هذ�  من  �ي�شا  ��شتقال  �ل��ذي  فريزر  �شاميون 
لوزير  �لفا�شح  ف��اإن من �خلطاأ  بريك�شت،  ر�أي��ك حول  يكن 
�خلارجية �لربيطاين �أن يقارن �لحتاد �لأوروبي بالحتاد 

�ل�شوفياتي«.
�أو�خر  �لأوروب����ي  �لحت���اد  م��ن  �ملتحدة  �ململكة  و�شتن�شحب 
تر�وح  ذل��ك،  ��شهر من  �شتة  2019، لكن قبل  �ذ�ر مار�س 

�ملفاو�شات مكانها.

ويف خطابه �لح���د، ت��ط��رق ج��ريمي��ي ه��ان��ت �ىل زي���ارة �ىل 
يف  ع�شو�  حديثة،  “دميوقر�طية  ��شبحت  �لتي  ليتو�نيا، 
بعدما ح�شلت  �لوروبي”  �لأطل�شي و�لحت��اد  �شمال  حلف 

على ��شتقاللها.
و��شاف “ماذ� حل بالثقة ومبثل �حللم �لوروب��ي؟ �لهدف 
من �لحتاد �لوروبي هو حماية �حلرية. �لحتاد �ل�شوفياتي 

هو �لذي كان مينع �لنا�س من �ملغادرة«.
و�أطلق حتذير� ق���������ال في������ه “�إذ� ما حولتم �لنادي �لأوروبي 
لكنه��������ا  تنق�س،  لن  �ل��ف��ر�ر  يف  �لرغب�������ة  ف��اإن  �ش�جن،  �ىل 
���ش��ت��ك��رب ول����ن ن��ك��ون �ل�����ش��ج��ني �ل��وح��ي��د �ل����ذي ي�����ش��ع��ى �ىل 

�لفر�ر«.

“�لحتاد  ب��اأن  تويرت  على  لندن  يف  ليتو�نيا  �شفرية  وردت 
�لأوروب�����ي ج��ل��ب �لزده�����ار و�مل�����ش��او�ة و�ل��ن��م��و و�لحرت�م” 

لبالدها، فيما دمر �ل�شوفيات حياة ثالثة �جيال.
حمتمال  خليفة  يعترب  �ل��ذي  هانت  جريميي  ����ش��ار  كذلك 
�لتي  ثات�شر  مارغريت  �ىل  م��اي،  ترييز�  �ل���وزر�ء  لرئي�شة 
�ملفو�شية  رئي�س  ملقرتحات  �شهرية  ول”  ل  “ل،  �أطلقت 

�لوروبية جاك ديلور يف 1990.
�نتقد  �لث��ن��ني،  ن�شرت  ت��ل��غ��ر�ف  �شحيفة  م��ع  مقابلة  ويف 
“�لذين  هاجم  �لذي  ماكرون  �إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س 
 2016 خالل �حلملة ل�شتفتاء  �لعجائب”  ب�شنع  وعدو� 

حول بريك�شت، وو�شفهم باأنهم “كاذبون«.

191 األف �سخ�س بحاجة اإىل م�ساعدة اإن�سانية 

قبور جماعية ل�صحايا زلزال وت�صونامي اإندوني�صيا 

نافذة 
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   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• اآن ليفاد

    مل ي��ك��ن �ل��ب��ن��اء �لأوروب������ي �أب�����د�ً ن��ه��ر� طويال 
“�خلطو�ت  �لثناء على منهج  ف��رط  وم��ن  ه��ادئ��ا. 
�أي�شا.  ه��ز�ت  هناك  كانت  �أن��ه  ن�شينا  �ل�شغرية”، 
خم�شني  ب��ف��ارق  بتعطيل،  ن�شيبها  فرن�شا  �أخ���ذت 
�ملجموعة  م�����ش��روع  رئي�شيني:  م�شروعني  ع��ام��اً، 
�لأوروبية للدفاع، عام 1954، وم�شروع �لد�شتور 
2005. وم���ع ذلك  ����ش��ت��ف��ت��اء ع���ام  �لأوروب������ي، يف 

�شمدت �أوروبا؛ بل وخرجت يف كل مرة متغرية.
    �إل �أن تلك �لهز�ت، مل تخلو� �أي�شا من �نفعالت 
قوية عديدة، �دت �إىل �نق�شام �لر�أي �لعام يف �لدول 
�لأع�شاء بني موؤيدين ومعادين لأوروبا. �نك�شفت 
�ل�شدمة يف حلظة معاهدة ما�شرتيخت، ومنذئذ، 
وقبل  �ملناه�شني.  �شفوف  جديدة  رّج��ة  كل  ُتعّزز 
�ملقبلة،  �لأوروب��ي��ة  �لنتخابات  من  �أ�شهر  ثمانية 
�لتي �شتعقد يف �لفرتة من 23 �إىل 26 مايو، مل 
يعد �أمام �لحتاد �لأوروبي من خيار �شوى �ن يكون 

على جميع �جلبهات.
   �لأوىل، هي جبهة �لربيك�شيت: �ىل هذه �للحظة، 
�ن  غ��ري  ومو�قعهم،  مبو�قفهم  �جلميع  يتم�شك 
�لو�شع �أ�شبح مع�شلة بحيث ل ميكن لأحد �لتنبوؤ 

بالكيفية �لتي �شتنتهي بها �ملعركة.
منذ  �شهر�ً  وع�����ش��رون  �شبعة  �ل��ي��وم،  لقد م�شى     
باملائة،   89 فا�شل   51 ب�  �لربيطانيون،  ق��رر  �أن 
مغادرة �لحتاد �لأوروبي، و�ملوعد �لنهائي هو 29 
باأن  �ل��ق��ول  �أ�شبح  �شاعتها  وم��ن   ،2019 م��ار���س 

�ملفاو�شات تغرق، ل يفي بالتعبري.
تُتّخذ فيه على حممل  باتت  �ل��ذي  �ل��وق��ت     ويف 
�جلد فر�شية �ن�شحاب �ململكة �ملتحدة من �لحتاد 
دون �تفاق، ُيعيد حزب �لعمال وحزب �ملحافظني، 
�ما  ثان.  ��شتفتاء  �لنقا�س من جديد حول  �إحياء 
فقط:  ممكنة  ر�شالة  فهناك  �لحت���اد،  جانب  من 
�حل���زم ب�����ش��اأن ���ش��روط �لن�����ش��ح��اب، و�ت���ف���اق قابل 

للحياة يحّدد و�شع �إيرلند�.

املعركة �ستكون �سعبة
عليها  تاأ�ش�س  �لتي  �لقيم  هي  �لثانية،  �جلبهة     
و��شحة:  �مل���ع���اه���د�ت  �ل�����ش��دد،  ه���ذ�  �لحت�����اد: يف 

�حرت�م �لكر�مة و�حلرية و�لدميقر�طية و�مل�شاو�ة 
و�شيادة �لقانون و�حرت�م حقوق �لإن�شان، هي �لقيم 
�مل�شرتكة للدول �لأع�شاء. وجميعها �شرط م�شبق 
ع�شو  دول���ة  لأي  ي��ج��وز  ول  ج��دي��د،  �ن�شمام  لأي 
�نتهاكها.    وعلى هذ� �مليد�ن، �ندلعت �ملعركة مع 
بولند� و�ملجر �لآن. ومع �ن �إجر�ء�ت �لتعاطي مع 
�حلالتني لي�شت يف نف�س �ملرحلة، فان �شالح �ملادة 
7 هو �لذي ي�شتل يف كل مرة ب�شبب �أن �لإ�شالحات 
و��شحة  “خماطر  تك�شف عن وجود  �لدولتني  يف 
مثالية  فر�شة  �لقانون”.  لدولة  ج�شيم  لنتهاك 

للمناه�شني لأوروبا ل�شجب �لنيل من �ل�شيادة.
�لأوروب��ي��ة حيال  �ل�شيا�شة  �لثالثة، هي     �جلبهة 
�لأوروب���ي،  �لت�شامن  تقو�س  ق�شية  �ملهاجرين: 
�ل����ر�ي �ل��ع��ام. بالن�شبة  وت��ب��ل��ور �ل��ت��وت��ر�ت د�خ���ل 
م�شد�قية،  ق�شية  �لق�شية،  �أ�شبحت  ل��الحت��اد، 
�لأع�شاء  �ل���دول  جميع  يف  �ل�شعبويني  �أن  حيث 
يخرجون مطالبني بحماية �شعوبهم، ولي�س مهما 
عندما  �لحت���اد  �شلل  �شبب  �أنف�شهم  ه��م  ك��ان��و�  �ن 
يرف�شون �لت�شويت على �لتد�بري �لتي يقرتحها 
�أوروب��ا هي �مل�شوؤولة  عليهم؟ �ن ر�شالتهم جاهزة: 
حماية  على  ق��ادرة  غري  خ�شو�شا،  �شيء،  كل  عن 

مو�طنيها.
�أن تكون  �ملتوقع  �ل�شاحات �لثالث، من     يف هذه 
�مل��ع��رك��ة م��ن �ل�����ش��ر����ش��ة م��ا ي��ف��ر���س ع��ل��ى �لحتاد 
�لقيم  ب�شبب  حما�شر  ك�شبها.  حتمّية  �لأوروب����ي 
توجه  �لتي  �لنتقاد�ت  �ن  رغم  عليها،  يقوم  �لتي 
�ل��ي��ه غ��ال��ب��ا ت��ت��ه��م��ه ب��ان��ه ل��ي�����س دمي��ق��ر�ط��ي��ا مبا 
يكفي، فاإن �لحتاد �لأوروبي، مع ذلك، هو �لنظام 
بان  ي�شمح  �ل��ذي  �لعامل  �لوحيد يف  �لدميقر�طي 
ي��رت���ش��ح ل��الن��ت��خ��اب��ات م���ن ي��ت��م��ّث��ل ب��رن��اجم��ه يف 

�جللو�س د�خل �ملوؤ�ش�شات بهدف ن�شفها. 
   �شُيقال �ن �خلطاأ على �أوروبا: �شاذجة �إىل درجة 
عدم �لتخطيط حلماية نف�شها من �لذين يريدون 
ق����وة �مل�شروع  ك��ان��ت  ل��ق��د  ي����وم م����ا.  ت��دم��ريه��ا يف 
�لأوروب�����ي ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة: �ل��ق��ن��اع��ة ب��اأن��ه يج�ّشد 

�لتقدم..
�لأ�شهر  ز�ل��و� يوؤمنون بذلك:  �إ�شعار للذين ما     

�لقادمة هي �أ�شهر كل �ملخاطر.
ترجمة خرية �ل�شيباين

اأوروبا: عام كل املخاطر...!

* �أ�شتاذة جامعية يف �لقانون �لعام، رئي�شة �جلمعية �لفرن�شية للقانون �لد�شتوري. 



الثالثاء  2   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12442  
Tuesday   2   October   2018  -  Issue No   1244216

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2



الثالثاء  2   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12442  
Tuesday   2   October   2018  -  Issue No   12442 17

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2 �لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2

�لعدد 12442 بتاريخ 2018/10/2



الثالثاء  2   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12442  
Tuesday   2   October   2018  -  Issue No   12442الفجر الريا�ضي

1818
فر�سة مواتية ليوفنتو�س لفوز ثان على ح�ساب يونغ بويز 

مهمة �صعبة ل�صيتي ويونايتد اأمام هوفنهامي وفالن�صيا
�جلولة  يف  �شعبة  مهمة  �لإنكليزية  مان�ش�شرت  مدينة  قطبي  تنتظر 
�لذي  �شيتي  �لقدم حيث يحل  لكرة  �أوروب��ا  �أبطال  دوري  �لثانية من 
�لأملاين،  �لثالثاء على هوفنهامي  �ليوم  �لأوىل، �شيفا  مبار�ته  خ�شر 

وي�شت�شيف يونايتد �ملاأزوم فالن�شيا �لإ�شباين.
و�شيحاول كل من ريال مدريد �لإ�شباين �ل�شاعي �ىل لقب ر�بع تو�ليا، 
ويوفنتو�س �لإيطايل وبايرن ميونيخ �لأملاين وليون �لفرن�شي، حتقيق 
فوز ثان على �لتو�يل. يحل مان�ش�شرت �شيتي �لذي �شقط على ملعبه 
�ل�شاد�شة، �شيفا على  1-2 يف �جلولة �لأوىل للمجموعة  �أم��ام ليون 
هوفنهامي مبعنويات مرتفعة بعدما ��شتعاد �شد�رة �لدوري �لإنكليزي 

�لذي يحمل لقبه، بفارق �لأهد�ف �أمام ليفربول.
و�شتكون �ملبار�ة عبارة عن �ملو�جهة بني �أفكار مدرب �شاب هو �لأملاين 

�لأعلى  ومثله  هوفنهامي،  م��درب  ع��ام��ا(   31( ناغل�شمان  يوليان 
�لإ�شباين جو�شيب غو�رديول )47 عاما(.

هذه  يف  �أر�شه  على  لهوفنهامي  �لأوىل  �ملبار�ة  هذه  و�شتكون 
�مل�شابقة.

“ل  وقال مدربه عن �ملو�جهة �ملرتقبة مع غو�رديول 
�أدري ما �إذ� كانت معرفته ت�شكل �أف�شلية، لأنه ما 

�أنه يقوم بالكثري بالطريقة  �إن تعرفه، تدرك 
�ل�شحيحة �أو بالطريقة �لأف�شل«.

�ل��ق��ول كيف  �ل�شهل  م��ن  “لي�س  و�أ���ش��اف 
ل���دي���ه ط����رق خمتلفة  ف��ري��ق��ه  ي��ع��د 

خمتلفني.  مناف�شني  �شد  للعب 
�أن ترى ت�شابهات كثرية  ميكنك 

يف �أ�شلوبه، وكذلك �ختالفات 
“لي�س من  كثرية”، متابعا 

تعرف  �أن  �أب������د�  �ل�����ش��ه��ل 
�أ�شلوب لعبه، لكن لدي 

بع�س �لأفكار«.
وهي �ملو�جهة �لأوىل 
�مل��درب��ني، علما  بني 
ب���������اأن غ�������و�ردي�������ول 
توىل تدريب بايرن 
م���ي���ون���ي���خ �لأمل�������اين 
�ىل   2013 م�����ن 

2016، عندما كان 
لفريق  مدربا  ناغل�شمان 

دون 19 عاما يف هوفنهامي، 
وقبل �أن يتوىل �لإ�شر�ف على 

فرب�ير  �شباط  يف  �لأول  �لفريق 
2016 وهو يف �شن �ل� 29 عاما.

و����ش���ي���ح���اول ل����ي����ون، حت��ق��ي��ق ف����وزه 
�ل���ث���اين �أوروب����ي����ا ع��ل��ى ح�����ش��اب �شيف 

���ش��اخ��ت��ار د�ن��ي��ي��ت�����ش��ك �لأوك������ر�ين �لذي 
على  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  �لهزمية  ت��ف��ادى 
�أر�شه وخرج بتعادل مثري مع هوفنهامي 

.2-2
ب��ع��د �ل���ف���وز ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ه ي���ون���غ بويز 
ن���ظ���ي���ف���ة قبل  ب���ث���الث���ي���ة  �ل�������ش���وي�������ش���ري 
�أ�شبوعني يف �جلولة �لأوىل من مناف�شات 
�ملجموعة �لثامنة، �نتهى �لأ�شبوع �لفائت 
باأ�شو�أ طريقة ممكنة بالن�شبة �إىل �ملدرب 

�لربتغايل جوزيه مورينيو.
يونايتد  مان�شت�شر  فريقه  تلقى  فقد 

خ�شارته �لثالثة يف �شبع مباريات هذ� 
�ملو�شم يف �لدوري �ملحلي ب�شقوطه 
�ل�����ش��ب��ت ع��ل��ى �أر�������س و����ش���ت هام 

�أكر، وبد�أ يتز�يد �حلديث عن  مع لعبيه  عالقاته  وتوترت   ،3-1
قرب �نتهاء عالقته بناديه.

ويجد يونايتد، و�شيف بطل �ملو�شم �ملا�شي حمليا، نف�شه يف �ملركز 
�لفريق  �لعا�شر حاليا، بعدما حقق 

مرة،   20 باللقب  �ملتوج 
�أ������ش�����و�أ ب����د�ي����ة ل����ه يف 
منذ  �إنكلرت�  بطولة 

وهو  عاما،   29
خ�������������ارج 

د�ئرة �ملر�شحني للقب بعد �شهرين من �نطالق �لن�شخة �حلالية.
�إق�شاء  �لأ���ش��ب��وع:  ه��ذ�  وف��ري��ق��ه  ملورينيو  �ل�شيئة  �لأن��ب��اء  وت��ر�ك��م��ت 
بركالت  �ملحرتفة  �لأن��دي��ة  ر�بطة  لكاأ�س  �لثالث  �ل��دور  من 
�لثانية،  �ل��درج��ة  م��ن  كاونتي  درب���ي  ي��د  على  �لرتجيح 
ولعب  �مل���درب  عالقة  يف  �لتوتر  من�شوب  �رت��ف��اع 
خ��ط �ل��و���ش��ط �ل��ف��رن�����ش��ي ب���ول ب��وغ��ب��ا و�شحب 
و�شول  �لأخ��ري،  �لثاين” من  “�لقائد  �شفقة 
�ىل �خل�شارة �أمام فريق كان قد �كتفى بتحقيق 
�لأوىل من  �ل�شت  �ملر�حل  ف��وز و�ح��د فقط يف 
�ل��ربمي��رل��ي��غ ه����ذ� �مل���و����ش���م ل��ك��ن �مل����درب 
ل��ل��ج��دل، �شيحاول  �مل��ث��ري  �ل��ربت��غ��ايل 
كما يف �جلولة �ملا�شية، �لتخفيف 
�لن����ت����ق����اد�ت �شده  م����ن ح�����دة 
بفوز ثان �أوروبيا على ح�شاب 
فالن�شيا  �لإ�شباين  �ل�شيف 
�جلولة  يف  ���ش��ق��ط  �ل����ذي 
يوفنتو�س  �أم����ام  �لأوىل 
�ل�شبت  �شفر2-، وحقق 
حمليا  �لأول  ف���������وزه 
ب�شعوبة  ت��غ��ل��ب  ح��ي��ث 
ع����ل����ى م�������ش���ي���ف���ه ري�����ال 
-1�شفر  ���ش��و���ش��ي��ي��د�د 
و5  ه��������زمي��������ة  ب������ع������د 
�ملر�حل  يف  ت���ع���ادلت 

�ل�شت �لأوىل.
�لفر�شة  تبدو  �ملقابل،  يف 
لتحقيق  ليوفنتو�س  مو�تية 
ع��ل��ى ح�شاب  ت���و�ل���ي���ا  ث����ان  ف����وز 
�شيفه يونغ بويز، علما �أن �لفريق 
�لإي����ط����ايل ي��ه��ي��م��ن ك���ع���ادت���ه على 
�ل�شبت  �ل��ب��ط��ول��ة حم��ل��ي��ا، وح��ق��ق 
�ل��ف��وز �ل�����ش��اب��ع ت��و�ل��ي��ا ل��ه يف �شبع 
مر�حل، وذلك على ح�شاب نابويل 

.1-3
�لنجم  �شيفتقد  ي��وف��ن��ت��و���س  �أن  �ل 
�ل���ربت���غ���ايل ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون����ال����دو 
�ملبار�ة �لأوىل �شد  �ل��ذي طرد يف 
حمر�ء  ب���ب���ط���اق���ة  ف��ال��ن�����ش��ي��ا 
ملبار�ة  و�أوق����ف  م��ب��ا���ش��رة، 

و�حدة.

ت�شارك �لإمار�ت يف مناف�شات دورة �لألعاب �لأوملبية لل�شباب بالعا�شمة �لأرجنتينية 
بوين�س �آيري�س خالل �لفرتة من 6 �ىل 18 �أكتوبر �جلاري من خالل وفد �للجنة 
 5 يف  ولعبات  لعبني   7 بينهم  ريا�شيا   17 من  يتاألف  �ل��ذي  �لوطنية  �لأوملبية 
ريا�شات خمتلفة. ويرت�أ�س وفدنا �مل�شارك يف دورة �لألعاب �لأوملبية لل�شباب �شعادة 
بالوكالة كما يوجد حممد  �لأوملبية �لوطنية  �للجنة  �أمني عام  �ل�شنقيطي  طالل 
بن دروي�س �ملدير �لتنفيذي للجنة �شمن �لوفد �لر�شمي، فيما متت ت�شمية �أحمد 
�لطيب مدير �ل�شوؤون �لفنية و�لريا�شية باللجنة �لأوملبية مدير� للوفد �لريا�شي. 
عمر  �لفار�س  خالل  من  �لفرو�شية  وهي  خمتلفة  �ألعاب   5 يف  ريا�شيونا  وي�شارك 
عبد �لعزيز �ملرزوقي مب�شابقة قفز �حلو�جز وكل من حممد عادل �لهاجري ورميا 
�أمتار   10 م�شابقة  �لرماية  يف  �ملازمي  ولطيفة  �جلولف  ريا�شة  يف  �حللو  حممد 
بندقية و�شارة �لعامري يف �لكار�تيه وزن 59 كجم كما ي�شارك يف رفع �لأثقال كل 

من �ل�شيخ حممد بن منت�شر �لقا�شمي ومي �ملدين.
وتد�شن �لرماية ورفع �لأثقال م�شاركتنا يف �أوملبياد �ل�شباب حيث يخو�س ريا�شيونا 
�ملرزوقي  �لعزيز  يتناف�س عمر عبد  فيما  �جل��اري  �ل�شهر  �ل�شابع من  �ملناف�شات يف 
مب�شابقة قفز �حلو�جز يف �ليوم �لذي يليه، بينما تبد�أ مناف�شات �جلولف يف �لتا�شع 
من �ل�شهر ذ�ته على �أن تختتم لعبة �لكار�تيه �شارة �لعامري م�شاركتها يف �ل17 
من نف�س �ل�شهر. ويخو�س �أبناء �لإمار�ت حتديا جديد� يف هذ� �ملحفل �لأوملبي �لذي 
ينطلق للمرة �لثالثة على �لتو�يل بعدما �نطلقت �لن�شخة �لأوىل يف �شنغافورة عام 
2014 بهدف حتقيق نتائج �إيجابية  عام  بال�شني  ناجنينج  ثم يف مدينة   2010
و�ل�شتفادة من وجود 206 دول حيث يخو�س ما يقرب من 4000 ريا�شي غمار 
�ملناف�شات يف 32 لعبة �شتقام على 4 من�شاآت ريا�شية هي �حلديقة �لأوملبية لل�شباب 

و�حلديقة �خل�شر�ء و�حلديقة �لتكنولوجية و�شتاند �لون فينيو�س.
�لقادمة من جميع  �لوفود  كافة  �أمام  ر�شمي  ب�شكل  �ليوم  �لأوملبية  �لقرية  وتفتتح 
�أنحاء �لعامل حيث ت�شهد �لدورة للمرة �لأوىل يف دور�ت �لألعاب �لأوملبية �ل�شيفية 

لل�شباب �جناز عملية ت�شجيل �لوفود �لكرتونيا بالكامل.
و�شيقام حفل �فتتاح �لن�شخة �لثالثة لأوملبياد �ل�شباب يف �شاحة بالز� دي ل ريبوبليكا 
�لتذكاري  �ملعلم  عند  �ملقبل  �ل�شبت  ي��وم  �آي��ر���س  بوين�س  �لأرجنتينية  بالعا�شمة 
�حلديث �لتي يقام فيها حفل  �لأوملبي  �لتاريخ  يف  �لأوىل  �ملرة  هي  “�مل�شلة” وهذه 

�فتتاح �أوملبياد يف �شاحة خارجية بعيد�ً عن ملعب تقليدي �أو ملعب.
��شتيعاب  �أربعة مو�قع لكل منها هويتها �خلا�شة وق��ادرة على  �لفعاليات يف  وتقام 
عدد كبري من �حل�شور وتنظيم �لفعاليات �لتناف�شية و�لرتفيهية و�لفنية و�لثقافية 
ولكل منها ميز�ت حمددة مثل تنظيم �لفعاليات �لفنية و�لأدبية و�لعناية باجل�شم 

و�لبيئة مبا يف ذلك ور�س �للياقة و�ليوغا و�لطعام �لع�شوي و�ل�شتد�مة و�لتبادل 
�لثقايف بني �لالعبني و�ملجتمع وملتقى للريا�شة و�لبد�ع �لتقني و�لت�شال.

�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  �أحمد  �ل�شيخ  �شمو  روؤي��ة  �ل�شنقيطي  ط��الل  �شعادة  وثمن 
على  �ملناف�شة  �أج��ل  من  �مل�شاركة  باأهمية  �لوطنية  �لأوملبية  �للجنة  رئي�س  مكتوم 
�مللونة ورفع ر�ية �لوطن يف كل منا�شبة ريا�شية ودعم  ح�شد �لألقاب و�مليد�ليات 
�لهدف  لتحقيق  د�ف��ع  �أك��رب  يعد�ن  �للذين  �لد�ئمة  ومتابعته  �ل��الحم��دود  �شموه 

�ملن�شود و�لعودة باأف�شل �لنتائج. 

اآيري�س ببوين�س  ال�صباب  اأوملبياد  يف  الإمارات  ميثلون  ريا�صيًا   17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

�ملجتمعية بقطاع  �ل�شرطة  �إد�رة   عززت 
�أبوظبي  �شرطة  يف  �ملجتمع  �أم���ن 

�ملخد�رت   مبخاطر  �لتوعية  
“حياتي  ح��م��ل��ت��ه��ا  ���ش��م��ن 

�مل���ب���ار�ة  خ����الل   ، �أغلى” 
�ل����ت����ي ج�����رت ب����ني ن����ادي 
بني يا�س ون��ادي �لوحدة 
�ل��ري��ا���ش��ي �لإم�����ار�ت�����ي ، 
بالتعاون مع فرق  وذلك  

�شرطة” وبالتن�شيق  “كلنا 
مع نادي بني يا�س �لريا�شي 

و برنامج �شوت �ملالعب باإذ�عة 
�ب��وظ��ب��ي. و�أك����د �ل��ر�ئ��د ���ش��امل عمر 

�ملناطق  �لكثريي مدير فرع كلنا �شرطة يف  
�لتجمعات  يف  �مليد�ين   �ل��ت��و�ج��د  �أه��م��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة 
مكافحة  ح��ول  �لتوعية   ر�شالة  لتو�شيل  �ل�شبابية، 
و�أو�شح  �مل��دم��رة.  ب��اآث��اره��ا  و�لتثقيف  �مل��خ��در�ت  �آف���ة 
�ل�شباب،  �أغلبها من  فئة   �أن �ملالعب وجماهريها يف 
و�لتعريف  �ملبا�شر  بالتو��شل  �لتجربة،  جناح  موؤكد�ً 

مبخاطر �ملخدر�ت و�أثرها على حياة �لأن�شان.
به  قامت  �ل��ذي  �لكبري  �ل��دور  ، على  �لكثريي  و�ثنى 

نقل  �أث��ن��اء   ، �ملحلية  �لإع���الم  و�شائل 
�لهو�ء،  على  �ملبا�شر  �مل��ب��اري��ات 
و�ل����ن���������ش����ائ����ح �لإي����ج����اب����ي����ة 
و�ملذيعني  �مل��ع��ل��ق��ني  م���ن 
�لتذكري  يف  وج��ه��وده��م 
�مل�شجعني  �نتباه  ولفت 
و�لتعريف  ب��احل��م��ل��ة   ،
مب�����خ�����اط�����ر ت����ع����اط����ي 
�مل����خ����در�ت، و�ل�����ش����ادة  
�أبوظبي  �شرطة  بجهود 
ح���م���الت���ه���ا  �إط��������������الق  يف 
�لهادفة  وخططها  �لتوعوية  
وتعزيز  �مل��خ��در�ت  لآف��ة  للت�شدي 
�لمن و�لطماأنينة يف �ملجتمع. و�أكد �أهمية 
�أوقات  ��شتغالل  ب�شرورة  و�ل��وع��ي  �جلميع  م�شاركة 
�لفر�غ لدى �لن�سء بن�شاطات ريا�شية وثقافية مفيدة 
يف  وتر�شيخها  �حلميدة   �لقيم   غر�س  يف  لالإ�شهام    ،

نفو�س �ل�شباب وقاية لهم من �لتعاطي و�لدمان.
»حياتي  بحملة  �مل���ب���ار�ة  معلق  ع��ب��دو  ع�����ش��ام  ����ش��اد  و 
�آفة  مبخاطر  �ملجتمع  تعريف   يف  �أغلى« و�هميتها  

�ملخدر�ت.

عاد �لبلجيكي كيفن دي بروين �إىل متارين ناديه مان�ش�شرت 
�شيتي �لإنكليزي لكرة �لقدم بعد نحو �شهر ون�شف �شهر من 
تبعده  �أن  �ملتوقع  من  كان  �لركبة  يف  قا�شية  لإ�شابة  تعر�شه 

ثالثة �أ�شهر عن �شفوف بطل �إنكلرت�.
“تويرت”  على  �شورة عرب ح�شابه  �م�س  بروين  دي  ون�شر 

وهو يقوم بتمارين �جلري، مرفقة بتعليق “عودة 
�ل�شورة  ن�شر  �ل��ن��ادي  و�أع���اد  �لتمارين!«.  �ىل 

نف�شها، �أ�شافة �إىل �شورتني �أخريني �أرفقهما 
بروين  دي  كيفن  ع��ودة  ع��اد!  “لقد  بتعليق 
�لألعاب  ���ش��ان��ع  وت��ع��ر���س  �ل��ت��م��اري��ن«.  �إىل 

�لدويل �لبلجيكي �لبالغ من �لعمر 27 عاما، 
لإ�شابة خطرة يف �لركبة �أثناء �لتمارين يف �آب 
�أغ�شط�س �ملا�شي بعد �أيام فقط من �نطالق 

مناف�شات �لدوري �لإنكليزي.
�آب   17 يف  ���ش��ي��ت��ي  و�أع�����ل�����ن 

بروين  دي  �أن  �أغ�����ش��ط�����س 
يعاين “متزقا يف �لرباط 

�ل�������ط�������ريف �جل����ان����ب����ي 
�ليمنى”،  لركبته 

�أن  �ىل  م�����ش��ري� 
�لالعب �لذي 
�شجل ثمانية 
�أه�����������������������د�ف 

 16 وح������ق������ق 
مت�������������ري�������������رة 

ح��������ا���������ش��������م��������ة 
�مل��و���ش��م �مل��ا���ش��ي يف 

لن  �ل����ربم����ريل����ي����غ، 
عملية  �ىل  ي���ح���ت���اج 

ويف  �أ���ش��ه��ر«.  ث��الث��ة  ن��ح��و   ... ي��غ��ي��ب  �أن  “ويتوقع  ج��ر�ح��ي��ة 
ت�شريحات ب�شاأن دي بروين �لذي �شاهم ب�شكل �أ�شا�شي يف فوز 
فريقه بلقب �لدوري �لإنكليزي �ملو�شم �ملا�شي وحلول منتخب 
بالده ثالثا يف نهائيات كاأ�س �لعامل 2018 يف رو�شيا، رف�س 
مدرب �شيتي �لإ�شباين جو�شيب غو�رديول يف 21 �أيلول 
�شيكون جاهز�  �لالعب  كان  �إذ�  ما  �لتاأكيد  �شبتمرب 
�لدوري  “دربي” يف مان�ش�شرت �شمن  �أول  خلو�س 
�لإنكليزي هذ� �ملو�شم �شد �لغرمي يونايتد، و�ملقرر 

يف 11 ت�شرين �لثاين نوفمرب.
وقال “ل �أعرف ... �أحتدث �ىل �لطبيب �أحيانا 
ويقول يل �أن �لأمور ت�شري على ما ير�م. لكن 
ل �أعرف. عليه �أن يعود. �لأهم حني يعود 
هو �أن يكون جاهز� ب�شكل كامل وقادر� 

على �إكمال ما يتبقى من �ملو�شم«.
�لدوري  ترتيب  �شيتي  ويت�شدر 
مر�حل،  �شبع  بعد  �لإن��ك��ل��ي��زي 
19 نقطة وبفارق  بر�شيد 
�لأهد�ف عن ليفربول. 
�أب����ط����ال  دوري  ويف 
يلتقي  �أوروب������������ا، 
�لثالثاء  �شيتي 
م�������������ش������ي������ف������ه 
ه����وف����ن����ه����امي 
�لأمل���������������اين يف 
�جلولة �لثانية 
ملناف�شات �ملجموعة �ل�شاد�شة، 
�أمام  �لأوىل  �جل��ول��ة  يف  خ�شارته  بعد 

�شيفه ليون �لفرن�شي 2-1.

�صرطة اأبوظبي تعزز التوعية مبخاطر املخدرات يف مالعب كرة القدم

دي بروين يعود اإىل متارين مان�ص�صرت �صيتي 

ت�شع  للجوجيت�شو  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ف��ري��ق  ح�شد 
م��ي��د�ل��ي��ات ت�����ش��م خ��م�����س ذه��ب��ي��ات و�أرب������ع ف�شيات 
من  �لر�بعة  �لن�شخة  مناف�شات  يف  م�شاركته  خ��الل 
للجوجيت�شو” �لتي  �شالم  غر�ند  �أبوظبي  “بطولة 
نظمها �حتاد �لإم��ار�ت للجوجيت�شو يف �شالة مركز 
لو�س  م��دي��ن��ة  يف  �شنرت”  “كونفين�شال  �مل���وؤمت���ر�ت 

�أجنلو�س بولية كاليفورنيا �لأمريكية.
علي  �لالعبون  �لذهبية  �مليد�ليات  على  وقد ح�شل 
�حلو�شني يف وزن 110 ما�شرت 1 وفي�شل �لبلو�شي 
يف وزن 85 ما�شرت 2 و�أحمد �إبر�هيم يف وزن  85 
 2 ما�شرت   69 وزن  يف  �لبلو�شي  وحميد   1 ما�شرت 
فيما حقق   ..2 ما�شرت   94 وزن  �لنقبي يف  ور����ش��د 

�أربع ميد�ليات ف�شية عن طريق �لالعبني  �لفريق 
هيثم هناوي يف وزن  62 ما�شرت 1 وعلي عبا�س يف 
وزن 94 ما�شرت 1 ونا�شر �لربيكي يف وزن 77 �دلت 

و �شعود �حلارثي يف وزن 110 ما�شرت 1.
و�أ�شاد فريق �لقو�ت �مل�شلحة بالهتمام و�لدعم �لكبري 
يف  �جلوجيت�شو  ريا�شة  بها  حتظى  �ل��ذي  و�لرعاية 
دول����ة �لإم�������ار�ت م���ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�شيخ 
نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�لتي كان لها �لأثر 
على  �لريا�شية  �ل��ب��ط��ولت  م��ن  �ل��ع��دي��د  حتقيق  يف 

�مل�شتويني �لآ�شيوي و�لعاملي.
وث�����م�����ن �جل������ه������ود �مل����ت����م����ي����زة لحت���������اد �لإم������������ار�ت 

على  �لبطولت  من  �لعديد  �إق��ام��ة  يف  للجوجيت�شو 
�أن  ��شتطاعت  خاللها  م��ن  و�ل��ت��ي  �ل��دول��ة  م�شتوى 
�لعاملية  �خلارطة  على  مميز�  مكانا  لنف�شها  حتجز 
للريا�شة بجانب ن�شر �للعبة وتو�شيع قاعدة �مل�شاركة 
لت�شمل �لأندية و�ملر�كز �لريا�شية يف جميع �إمار�ت 
ودعم  �لريا�شية  �ملو�هب  ورعاية  لكت�شاف  �لدولة 
بجيل  �جلوجيت�شو  ريا�شة  يف  �لوطنية  �ملنتخبات 
�مل�شاركات  يف  �لإجن����از�ت  تو��شل  �شمان  على  ق���ادر 

�خلارجية.
و�أ�شاد �لفريق بالنجاح �لكبري �لذي حققته �لن�شخة 
�ملناف�شات  بقوة  منوها   .. �جنلو�س  لو�س  �لر�بعة يف 

خالل �لبطولة و�حل�شور �جلماهريي �لكبري.

�صالم«  غراند  »اأبوظبي  يف  للجوجيت�صو  امل�صلحة  القوات  لفريق  ميداليات   9

حققت خيول �شمو �ل�شيخ عمار بن حميد �لنعيمي ويل عهد عجمان �إجناز�ً جديد�ً 
�لإجناز�ت  �شل�شلة  �إىل  ي�شاف  �لعربي  �خليل  جمال  وريا�شة  �لفرو�شية  جمال  يف 
�ل�شابقة على �مل�شتويني �ملحلي و�لدويل بعد �أن هيمنت خيول مربط عجمان على 
معظم �ألقاب بطولة كاأ�س كل �لأمم جلمال �خليل �لعربية �لأ�شيلة 2018 �لتي 
ذهبية  ثالثية  وحققت  �أملانيا  يف  �آخ��ن  مبدينة  �أل��ربت  بقاعة  �لول  �م�س  �ختتمت 
جاءت عرب كل من �ملهر �ل�شاعد �دمري�ل و�لنجم ع ج كفو و�ملهرة ع ج �شمار�. وو��شل 
�عتلى  عندما  �لالفت  تاألقه  هنايا”   x جي  �مير�لد  “�دمري�ل”  �ل�شاعد  �لنجم 
�شد�رة �لأمهار عمر �شنة ونال �للقب �لذهبي بالإجماع. وكان قد تاأهل للمناف�شة 
على �للقب بعد �ن حقق �أعلى معدل نقاط يف فئة �لأمهر عمر �شنة مت�شدر� �شوطه 
�م نف�شها  �يه  �شما   x “ع ج �شمار�” ع ج م��رد�ن  �ملهرة  92.13 نقطة. وفر�شت  ب� 

كنجمة جديدة يف عامل �جلمال حني تو�شحت بذهب �ملهر�ت حيث تاأهلت للمناف�شة 
بعد �أن ت�شدرت �ل�شوط �أ لفئة �ملهر�ت عمر �شنة حمققة 91.80 نقطة فيما نال 
�ملهر “ع ج كافو” �شنغهاي �إي �يه xع ج كحيلة ذهبية �لأمهار بعد �أن ّتاأهل للمناف�شة 
من فئة �لأمهر عمر 3 �شنو�ت. ي�شار �ىل �ن �ملهر “�دمري�ل” قد �شطع جنمه خالل 
و��شتطاع  �ملا�شي  �ل�شهر  �لعربية  �خليل  جلمال  �ملتحدة  �ململكة  بطولة  فعاليات 
�ن  يذكر  �شنة.  عمر  لالأمهار  �لف�شي  �للقب  على  و�حل�شول  �حلكام  ثقة  ينال  �ن 
توج  عندما  “�دمري�ل”  عجمان  ملربط  �جل��دي��د  للنجم  كانت  �ملطلقة  �لنجومية 
بذهبية بطولة دبي �لدولية بعد �ن حقق 91.90 نقطة خالل �ل�شوط �لتاأهيلي 
لي�شعد ل�شوط �لبطولة �لنهائية �لتي نالها عن جد�رة و��شتحقاق لي�شيف �إجناز� 

جديد� خليول مربط عجمان.

خيول مربط عجمان حت�صد 3 ذهبيات يف بطولة كاأ�س كل الأمم باأملانيا



الثالثاء  2   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12442  
Tuesday   2   October   2018  -  Issue No   12442

19191919

الفجر الريا�ضي

•• دبى –الفجر:

�أم�س �لأول مبقر �حتاد �لكرة بدبي حماور دورة �ملدربني   �نطلقت يوم 
�لقدم  لكرة  �لإم��ار�ت  ينظمها �حتاد  »B«�لتي  �لتدريبية  �لرخ�شة  لنيل 
22 مدرباً ميثلون  بالتعاون مع �لحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم مب�شاركة 
�ل�شعودي  �ل��ك��روي��ة منها  �ل��دول��ة وع���دد م��ن �لحت����اد�ت  �أن��دي��ة  خمتلف 
�ل��دورة على فرتتني  و�لكويتي و�لأ�شرت�يل و�ل�شود�ين و�لأمل��اين. وتقام 
، �لأوىل من 29 �شبتمرب �إىل 5 �أكتوبر، فيما �لثانية من 27 من �أكتوبر 
�لوطني  �لآ���ش��ي��وي  �ملحا�شر  فيها  ويحا�شر   ،  2018 نوفمرب   9 �إىل 
عبد�ملجيد �لنمر، يعاونه �ملحا�شر �لآ�شيوي �لوطني خالد د�ح�س، حتت 

بالإد�رة  �لتدريب  ق�شم  رئي�س  ح�شن  عبد�هلل  �لآ�شيوي  �ملحا�شر  �إ�شر�ف 
�لفني  �إىل تطوير �جل��ان��ب   »B« �ل���دورة  وت��ه��دف  �ل��ك��رة.  ب��احت��اد  �لفنية 
للمدربني وتاأهيلهم يف م�شاألة منهجية وطرق تدريب �لالعبني، وجتديد 
فنيات  على  تطر�أ  �لتي  �جلديدة  بامل�شتجد�ت  �حلايل  �ملنهج  و�إ�شتحد�ث 
�للعبة بني �حلني و�لآخر، مبا ينعك�س بالإيجاب علي تطور �لأد�ء �لفني 
لالعبني. ويبد�أ �لربنامج �ليومي للدورة باجلانب �لفني يف متام �ل�شاعة 
�ل�شاد�شة �شباحاً على مالعب �حتاد �لكرة، ويتم �لرتكيز فيه على كيفية 
�لطولية  و�لتمرير�ت  عليها،  و�ل�شيطرة  �لكرة  علي  �لالعب  �إ�شتحو�ذ 
�ملبار�ة، وتعريفه بخطط  �ل�شحيح لالعب خالل  و�لتمركز  و�لعر�شية، 
�للعب �لتي ي�شعها �ملدرب.  فيما ي�شمل �جلانب �لنظري على حما�شر�ت، 

تت�شمن مبادئ �للعب �لهجومي وبناء �لهجمات، ونظام �للعب و�لتكتيك، 
�إ�شافة لتحليل مر�كز �للعب، و�لتي ت�شاعد يف معرفة متطلبات بناء مر�كز 
�لالعبني ، مع �أهمية بناء فل�شفة للعب وكيفية �لتعامل مع �ملو�قف �لتي 
حتدث خالل �ملبار�ة، وو�شع برنامج تدريبي لفرت�ت ق�شرية �أو طويلة. 
للنا�شئني،  �لفني  �لأد�ء  تطوير  معايري  �لعملي،  �جلانب  يت�شمن  بينما 
�شنة   17 حتت  للنا�شئني  �لعامل  كاأ�س  مبباريات  �ل�شتعانة  �شيتم  حيث 
و��شت�شافتها �لهند، و�لتطرق ملبادئ �لهجوم وبناء �لهجمة من �خللف، 
�إىل معرفة تطوير  بالإ�شافة  �لكرة،  وكيفية �ل�شتحو�ذ و�ملحافظة على 
�لهجوم من �لعمق و�لأطر�ف وكيفية �إنهائه، كما �شيتم �لتدريب عملياً 

على �للعب حتت �شغط، و�لتحول من �لهجوم �إىل �لدفاع.

مب�ساركة 22 مدربًا من خمتلف اأندية الدولة

 »B«  انطالق حماور دورة املدربني لنيل الرخ�صة التدريبية

جيم�س يتاألق ... ويخ�صر يف مباراته الأوىل مع ليكرز 
عاما(   33( جيم�س  ليربو�س  �ملخ�شرم  �لنجم  �أمتع 
لو�س  �جلديد  فريقه  مع  �لأول  ظهوره  يف  �جلمهور 
�نطالق  قبل  جتريبية  مبار�ة  خالل  ليكرز  �أجنلي�س 
مو�شم دوري كرة �ل�شلة �لأمريكي للمحرتفني، لكنه 

مل يجنبه �خل�شارة �أمام دنفر ناغت�س 124-107.
متابعات   3 م��ع  ن��ق��اط   9 جيم�س  “�مللك”  و���ش��ج��ل 
�أك��ر بقليل من رب��ع �شاعة  و4 مت��ري��ر�ت حا�شمة يف 
�أمتعت  ر�ئعة  فنية  حركات  �إىل  بالإ�شافة  �للعب  من 
�شان  يف  م��ت��ف��رج  ب�13500  ق����در  �ل����ذي  �جل��م��ه��ور 

دييغو.
كليفالند  قادما من  ليكرز  �إىل  �ملنتقل  وقال جيم�س 
كافاليريز مقابل 154 مليون دولر ملدة �أربعة مو��شم 
مغامرة  وب��دء  �مللعب  �أر�شية  �إىل  �لعودة  ر�ئ��ع  “�أمر 

جديدة. كان �لأمر ر�ئعا �شماع ترحيب �جلمهور«.
وردد �جلمهور �إ�شم جيم�س بحر�رة لدى خروجه من 
�لنفق �ملوؤدي �إىل �أر�شية �مللعب خالل فرتة �لتحمية 

قبل بد�ية �ملبار�ة.
�إىل  جيم�س  �نتقال  ي�شاهم  �أن  �لنادي  �أن�شار  وياأمل 

�أنه  �شيما  ل  ع��رو���ش��ه  حت�شني  يف  فريقهم  ���ش��ف��وف 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  يف  �أوف  �لبالي  مباريات  عن  غ��اب 
�لتوقعات  �لتخفيف من  �لنجم حاول  �لأخ��رية. لكن 
حم���ذر� ب���اأن ف��ري��ق��ه ي��ح��ت��اج �إىل وق���ت ك��ب��ري ملز�حمة 

غولدن �شتايت ووريرز على �للقب.
وقال جيم�س يف هذ� �ل�شدد �ل�شهر �ملا�شي “ل يز�ل 
�لطريق طويال �أمامنا للو�شول �إىل م�شتوى غولدن 
�لتي  �ل��ن��ق��ط��ة  م��ن  �لن���ط���الق  ي�شتطيعون  ���ش��ت��اي��ت. 
�إليها �ملو�شم �ملا�شي بدء� باملع�شكر �لتدريبي.  و�شلو� 
�لطريق  وبالتايل  �ل�شفر  نقطة  فنبد�أ من  نحن  �أما 

طويل �أمامنا«.
وتابع “ل ن�شتطيع �أن نقلق ملا يقوم به غولدن �شتايت. 
�لأبطال،  وه���م  �شتايت  غ��ول��دن  ه��و  �شتايت  غ��ول��دن 

�لفريق �شويا منذ �شنو�ت«.
مب�شتو�نا  �لرتقاء  على  �لرتكيز  “ن�شتطيع  و�أ�شاف 
على �أمل �لو�شول يوما ما مل�شتوى يوؤهلنا للمناف�شة 
ع��ل��ى �ل��ل��ق��ب ك��م��ا ف��ع��ل غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت يف �ل�شنو�ت 

�لأخرية«. 
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CUPAGAHWA  طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: كباقهوة

�ملودعة بالرقم: 288040   بتاريخ: 2018/02/27
بيانات �لأولوية: 

باإ�شم :    بن غاطي �لقاب�شة �ملحدودة
وعنو�نة :  وحدة 108، �لطابق 1، قرية �لبو�بة �ملبنى 6، مركز دبي �ملايل �لعاملي، 

�س.ب: 482010، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 30
�لقهوة و�ل�شاي و�لكاكاو و�لقهوة �ل�شطناعية؛ �لأرز؛ �لتابيوكا و�ل�شاغو؛ �لدقيق و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب؛ 
�مللح؛  �خلبيز؛  وم�شحوق  �خلمرية  �لأ�شود؛  و�لع�شل  �لنحل  ع�شل  �شكر؛  �ملثلجة؛  �حللويات  و�حللويات؛  و�لفطائر  �خلبز 
�خلردل؛ �خلل؛ و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ �لثلج؛ حلوى �للوز؛ ب�شكويت؛ كعك �ملحلى؛ كعك؛ خبز �فرجني؛ كيك؛ 
حلوى؛ �حللويات �لعربية ؛ بقالوة؛ قو�لب حبوب؛ وجبات خفيفة �أ�شا�شها �حلبوب؛ مك�شر�ت مغطاة بال�شوكولتة؛ متور 
�أقر��س �شكرية )حلويات(؛ خبز زجنبيل؛  �ل�شكر؛ ك�شرتد؛  مو�شيه �حللويات؛  مغطاة بال�شوكولتة؛ �شوكولتة؛ حلويات 
�حلليب؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  �ل�شوكولتة؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  �لقهوة؛  �أ�شا�شها  م�شروبات  مثلج؛  �شاي  )�ي�شكرمي(؛  بوظة 
�ل�شوفان؛ فطائر حمالة  �أ�شا�شه  �ملنبت )�مللت( ؛ فطائر حلم؛ معكرونة؛ مو�شلي؛ طعام  �ل�شعري  ب�شكويت من  معكرون؛  
كي�س؛  �جل��وز(؛  �أو  �للوز  )حلوى  بر�لني  فطائر؛  ف��ور؛  بتي  بو�شار؛  بيتز�؛  مهلبية؛  �شندويت�شات؛  معكرونة؛  )بانكيك(؛ 
�أقر��س �أرز؛ �أرز مطبوخ مع �حلليب و�ل�شكر ؛ وجبات خفيفة �أ�شا�شها �لرز؛ �شباغيتي )معكرونة رفيعة(؛ حلويات �شكرية 
؛ تبولة؛ �لتابيوكا؛ م�شروبات �أ�شا�شها �ل�شاي؛ م�شروبات �أ�شا�شها �لكاكاو؛ كعكة ذرة )�لتورتيال(؛ خبز بدون خمرية؛ كعكة 

�لوفل؛ لنب جممد؛ تورتات )كيك بالفو�كه).
و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �شكل مميز لدّلة بد�خل د�ئرة �شغرية وخارج �لد�ئرة ُكتبت �لكلمات "كبا قهوة" باللغة 

�لعربية و" CUPAGAHWA " بالأحرف �لالتينية بد�خل د�ئرة �أكرب كما هو مبني يف �ل�شكل.
�ل�شرت�طات : 

�إر�شالة بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �إعرت��س علي ذلك  فعلي من لدية 
�مل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  2  اأكتوبر 2018 العدد 12442

حممد بن زايد ي�صتقبل فريق نادي العني لكرة القدم 
ويوؤكد اأهمية اإعداد جيل ريا�صي متميز

•• اأبوظبي-وام:

ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ��شتقبل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
�لبحر  ق�شر  جمل�س  يف  �م�����س  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت 
�لقدم و �جلهازين  �لعني لكرة  لعبي فريق نادي 
دوري  بلقب  ت��وج  �ل��ذي  للفريق  �لفني  و  �لإد�ري 
13 يف تاريخه ومن ثم  �ل��  �خلليج �لعربي للمرة 
�لتي  لالأندية  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف  للم�شاركة  �لتاأهل 

جانب  �إىل  �ملقبل  دي�شمرب  �أب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفها 
ز�يد”  “عام  ن�شخته  يف  �لدولة  رئي�س  كاأ�س  لقب 
ير�فقهم �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب 
�لنائب  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لأول لرئي�س نادي �لعني �لريا�شي �لثقايف �لنائب 
جمل�س  رئ��ي�����س  �ل�����ش��رف  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  �لأول 
ح�شره  �ل��ذي   �� �للقاء  خ��الل  �شموه  وهناأ  �لإد�رة. 
ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو 
بن  نهيان  �ل�شيخ  و�شمو  �لعني  منطقة  يف  �حلاكم 

ز�يد  موؤ�ش�شة  �أمناء  رئي�س جمل�س  نهيان  �آل  ز�يد 
بن �شلطان �آل نهيان لالأعمال �خلريية و�لإن�شانية 
و�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة �آل نهيان 
م�شت�شار �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة - �لالعبني 
و�لفني  �لإد�ري  و�ل��ط��اق��م��ني  �ل��ف��ري��ق  وم�����درب 
�ملو�شم  ط��و�ل  جهودهم  بتتويج  �لنادي  وجماهري 

بهذ� �لفوز وحتقيق �لألقاب.
و �أعرب �شموه عن �شكره و تقديره لكل �لفرق �لتي 
و�أمتعت  �لدولة  كاأ�س رئي�س  و  �ل��دوري  �شاركت يف 

وتناف�شية  ريا�شية  ب���روح  ومتابعيها  جماهريها 
عاليتني ت�شهم يف خدمة ريا�شة كرة �لقدم يف دولة 

�لإمار�ت وتعزز مكانتها �إقليميا وعامليا.
�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وق���ال 
نهيان.. �إن دعم �لقطاع �لريا�شي يف دولة �لإمار�ت 
�إط�����ار �ل�شعي  �ل��ق��ي��ادة يف  �أول����وي����ات  ي���اأت���ي ���ش��م��ن 
ميادين  خمتلف  يف  �مل��ت��ق��دم��ة  �مل��ر�ك��ز  �إح����ر�ز  �إىل 
�لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �لريا�شية  �ملناف�شات 
و�لدويل ورفع ر�ية �لإمار�ت عالية يف �شتى �ملحافل 

�إع����د�د جيل ريا�شي  �أه��م��ي��ة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة.. م��وؤك��د� 
�لريا�شية  و�مل��ج��الت  �لأط��ي��اف  متميز يف خمتلف 
وم�شتقبله  حا�شره  �ل��وط��ن  خل��ري  �إ�شتثماره  يتم 
ورفده بطاقات �شبابية وهمم عالية. من جانبهم 
عن  و�لفني  �لإد�ري  و�جل��ه��از�ن  �لالعبون  �أع��رب 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لدعم  وتقديرهم  �شكرهم 
بالريا�شيني  و�هتمامه  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
��شم  تعلي  �لتي  �لإجن����از�ت  لتحقيق  يوؤهلهم  مب��ا 
�لدولة يف �ملحافل �لعاملية.. مثمنني �لرعاية �لتي 

�لدولة  يف  و�ل�شباب  �لريا�شة  ق��ط��اع  بها  يحظى 
ب��اأد�ء هذ�  ب�شكل عام وكرة �لقدم خا�شة لالرتقاء 

�لقطاع وجودة خمرجاته ونتائجه.
�إن  و�لفني  �لإد�ري  �لطاقمان  و  �لالعبون  وق��ال 
�لريا�شية  للحركة  �ل��دول��ة  تقدمه  �ل��ذي  �ل��دع��م 
�أد�ئنا  ي�شع على عاتقنا م�شوؤولية كبرية لتطوير 
وت��ق��دمي �لأف�����ش��ل د�ئ��م��ا م��ن �أج���ل ب��ل��وغ من�شات 
�ملحافل  ع��ال��ي��ا يف  ب���الدن���ا  ع��ل��م  رف����ع  و  �ل��ت��ت��وي��ج 

�لريا�شية �ملحلية و�لقارية و�لدولية.



�صاب ينقذ مئات امل�صافرين من موت حمقق
دفع مر�قب جوي يف �إحدى مطار�ت �إندوني�شيا حياته ثمنا لإنقاذ 

مئات �مل�شافرين بعد ت�شوماين وز�لزل �شربا جزيرة �شولويزي.
وكان �أنتونيو�س جوناو�ن �أجونغ )21 عاما( يعمل يف مطار موتيار� 
�إندوني�شيا  بو�شط  �شولويزي  بجزيرة  بالو  مدينة  يف  �شي�شفري 
م�شاء �جلمعة عندما �شرب  �جلزيرة زلز�ل بلغت قوته 6.1 درجة 

وتاله زلز�ل بقوة 7.5 درجة على مقيا�س ريخرت.
وترك �لهز�ت �لز�لز�لية �شقوقا عميقة يف مدرجات �ملطار، بينما 
كانت طائرة  م�شافرين ت�شتعد لالإقالع وهي حتمل مئات �لركاب 

على متنها، وفقا ل�شحيفة "ديلي ميل" �لربيطانية.
وقد �شارع �ملر�قبون �جلويون وبقية �لعمال للفر�ر بحياتهم عندما 
لكن  حتته،  �لأر����س  �ن�شقت  �أن  بعد  �لتاأرجح  يف  �لتحكم  ب��رج  ب��د�أ 
�أجونغ رف�س �ملغادرة وبقي وحده يف �لربج �ملتهالك، �إىل �أن تاأكد  
باأمان.   تقلع  �لطائرة حتى  �لكافية لطاقم  �لإ�شار�د�ت  �أعطى  �أنه 
وعقب �إقالع �لطائرة بد�أ �ملبنى يهتز بقوة حتت �أقد�م �أجونغ )21 
عاما(، وخوفا من �أن يحا�شر حتت �لأنقا�س، �شارع �إىل �لقفز من 
نافذة �لطابق �لر�بع، ليتم نقله �إىل �أقرب م�شت�شفى، وهناك تبني 

لالإطباء �أن �أجونغ قد  تعر�س لإ�شابات د�خلية وك�شر يف �شاقه.
�آخر  م�شت�شفى  �إىل  لنقله  هليكوبرت  ط��ائ��رة  ����ش��ت��دع��اء  ف��ج��رى 
نقله �شباح  يتم  �أن  �ملقرر  �أف�شل، وكان من  رعاية  للح�شول على 

يوم �ل�شبت، لكنه تويف قبل و�شول �ملروحية.
وقال يوهاني�س �شري�يت �ملتحدث با�شم �شركة طري�ن "�ير �جنو�ن" 

�إن قر�ر �جونغ كلفه حياته لكنه رمبا �أنقذ مئات �لأ�شخا�س.
حمل  فيما  و�ل�شعبية،  �لر�شمية  �لإ���ش��اد�ت  م��ن  مئات  تلقى  وق��د 
جنود من �جلي�س �لإندوني�شي جثمانه �إىل مثو�ه �لأخري، وتقدير� 

لت�شحيته جرى ترقية �أجونغ مبرتبني يف وظيفته.

ت�صقط من علو 48 مرتًا م�صتقرة قرب �صاطئ
�لتو��شل  مو�قع  به  �شّجت  لبنان،  يف  نوعه  من  غريب  ح��ادث  يف 
48 مرت�ً  �م�����ر�أة م��ن ع��ل��و  ت��ق��وده��ا  ���ش��ي��ارة  �لج��ت��م��اع��ي، �شقطت 
من  تعترب  �لتي  �لرو�شة،  �شخرة  قبالة  �ل�شاطئ  �أ�شفل  و��شتقرت 

�أ�شهر �ملعامل �ل�شياحية يف �لعا�شمة بريوت.
فيد�  ف��ق��دت  �للبنانية،  �ل��ن��ه��ار  �شحيفة  بح�شب  �لتفا�شيل  ويف 
ريو،  كيا  ن��وع  م��ن  �شيارتها  على  �ل�شيطرة  ع��ام��اً(   43( ر���ش��و�ن 
ف�شقطت من كورني�س �لرو�شة �إىل �شاطئ �لبحر وذلك عن �رتفاع 
48 مرت�ً، ما �أدى �إىل وفاتها على �لفور. و�ن�شغل �للبنانيون عرب 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي يف تقدمي �شيناريوهات لتف�شري �شبب 
مقاطع  تد�ولهم  �أث��ن��اء  وذل��ك  �شيارتها،  على  �ل�شيطرة  فقد�نها 
فيديو و�شور�ً من موقع �حلادث، حيث بالكاد تظهر معامل �ل�شيارة 
�ملدمرة.  وفيما رجح �لبع�س باأنها كانت ثملة �أثناء �لقيادة، توقع 
�آخ����رون ب��اأن��ه��ا �ن��ح��رف��ت ف��ج��اأة ع��ن �ل��ط��ري��ق بينما ك��ان��ت حتاول 
�لنعطاف لتتجنب ده�س قطة فاجاأتها يف �لطريق، ف�شغطت على 
�إليه م�شدر يف قوى �لأمن  ملّح  �ملكابح، وهو ما  ب��دًل من  �لبنزين 
�لد�خلي �للبناين مقدماً �شيناريو م�شابهاً. وقال �مل�شدر ل�شحيفة 
ت�شري  تكن  مل  فيد�  �أن  �أظهر  ب��احل��ادث  �لأويل  "�لتحقيق  �لنهار 
ب�شرعة كبرية، �إل �أنها �نحرفت فجاأة عن �لطريق. ل نعلم �شبب 
ذلك رمبا مّر حيو�ن من �أمام مركبتها فحاولت تفاديه، لت�شطدم 
باحلاجز �ملعدين �لذي نحقق مبدى ثباته قبل �حلادث".  و�أ�شاف 
يومياً يف هذ� �لتوقيت �إىل  تتوجه  فيد�  �أن  �إىل  ت�شري  "معلوماتنا 
�ملنطقة من �أجل �إطعام �لكالب و�لهررة"، م�شتدركاً بالقول: "هذه 

معلومات �أولية وننتظر �نتهاء �لتحقيق".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ملكة جمال العراق ت�صتغيث باكية 
و�شط �شجة و��شتياء يف �لعر�ق، بعد حو�دث قتل و�غتيال ��شتهدفت جمموعة من �لن�شاء �لنا�شطات يف �ملجتمع، 
2015، مقطعا  �لعر�ق عام  قا�شم، �حلا�شلة على لقب ملكة جمال  �شيماء  �لأزي��اء و�لإعالمية  ن�شرت عار�شة 

م�شور�، قالت فيه �إنها تلقت "تهديد�ت بالقتل".
وظهرت �شيماء، يف بث مبا�شر ن�شرته عرب ح�شابها �لر�شمي على �إن�شتغر�م، وهي تبكي قائلة �إنها تلقت ر�شالة جاء 

فيها "جايلك �لدور"، مت�شائلة "هل ذنبنا �أننا م�شهورون ونظهر على �لإعالم نحن نذبح مثل �لدجاج".
و�خلمي�س �ملا�شي، �غتيلت عار�شة �لأزياء و�ملدونة تارة فار�س يف �شيارتها �لفارهة و�شط بغد�د،  وقبلها بيومني 

�غتيلت �شعاد �لعلي، �إحدى �لنا�شطات يف �ملجتمع �ملدين، باإطالق نار �أي�شا يف �لب�شرة.
كما �شهد �شهر �أغ�شط�س �ملا�شي وفاة خبريتي �لتجميل ر�شا �حل�شن ورفيف �ليا�شري، يف ظروف غام�شة. و�أثارت 

نظر� ل�شهرتهما �لو��شعة. �أي�شا  و�لعربي  �لعر�قي  �ل�شارع  يف  �شدمة  �ل�شيدتني  من  �لوفاة "�ملريبة" لكل 
و�ل�شحة  �لد�خلية  با�شم  �ملتحدثان  كان  و�إن  �لتجميل،  لوفاة خبريتي  �لنهائية  �لأ�شباب  �لآن  ت�شدر حتى  ومل 
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�صاعة الأحالم.. ما ال�صر يف ارتفاع ثمن الروليك�س؟
قبل  م��ن  و�رت��د�ئ��ه��ا  �مل��رت��ف��ع،  و�ل�شعر  "روليك�س" بالفخامة  ����ش��م  �رت��ب��ط 
باهظة  �لفاخرة  �ل�شاعة  هذه  يجعل  �ل��ذي  �ل�شر  فما  �لهامة،  �ل�شخ�شيات 
�لثمن وحمور �هتمام �مل�شاهري؟!. ت�شم �شاعات روليك�س مئات �أو حتى �آلف 
�لأجز�ء �ل�شغرية، ويتطلب ت�شميمها نفقات كبرية ت�شمل حركات �ل�شاعة 
وجتميعها، هذ� �إىل جانب �لكلفة �لعالية للمو�د �لد�خلة يف �شناعتها، و�لتي 
يتم جتميعها يدويا وفق ما ذكر موقع "�إنرت�شتينغ �إجنينريينغ". وت�شتعمل 
يف عملية ت�شميم �ل�شاعات معد�ت ح�شا�شة مثل جماهر �إلكرتونية و�أجهزة 
�لقطع  م��ع  �ل��دق��ي��ق  �ل��ت��ع��ام��ل  ل�شمان  وذل���ك  �ل��غ��ازي��ة،  �لأط���ي���اف  لقيا�س 
نظر�  معاجلتها  ب�شعوبة  �مليكانيكية  �ل�شاعات  حركات  وتتميز  �ل�شغرية. 
�أثناء  و�لأخ��ط��اء  �لأ���ش��ر�ر،  ن�شبة  م��ن  يرفع  �ل��ذي  �لأم���ر  حجمها،  ل�شغر 
�لتجميع و�ل�شقل. ومبا �أن �لعمالة �لتي ت�شتغل على �شناعة هذه �ل�شاعات 
روليك�س يف  وت�شتعمل  ب�شكل كبري.  ترتفع  �لت�شنيع  تكلفة  فاإن  �شوي�شرية، 
�شناعة �شاعاتها �لفولذ 904L، �لأغلى ثمنا من �لأنو�ع �لأخرى �مل�شتخدمة 
يف �شناعة �ل�شاعات.  وتتميز هذه �ملادة بجعل �ل�شاعة �أكر متانة وبريقا. 
وغالبا ما يعتمد �لذهب �لأبي�س يف �شناعة �ملوؤ�شر�ت، بينما ت�شنع �حلو�ف 
من �ل�شري�ميك، وتكون �لأرقام من �لبالتني. وت�شرف روليك�س على عملية 

�شهر �ملعادن �لتي ت�شتخدم يف منتجاتها.

جمهور قرطاج ي�صتعيد ذكريات الطفولة 
��شتعاد جمهور مهرجان �أيام قرطاج �ملو�شيقية يف تون�س ذكريات �لطفولة 
مبرحها وعفويتها ليلة �لأحد �ملا�شية مع مو�شيقى و�أحلان �أ�شهر م�شل�شالت 

�لر�شوم �ملتحركة �لتي قدمها �لفنان �ل�شوري طارق �لعربي طرقان.
بقيادة  �ملو�شيقية  وفرقته  وحم��م��د  ودمي���ا  ت��ال  �أب��ن��ائ��ه  م��ع  ط��رق��ان  ون�شر 
�مل�شري جورج قلته �لبهجة و�ملرح و�شط جمهور �أغلبه من �ل�شبان غ�شت 

به مدرجات م�شرح �لأوبر� مبدينة �لثقافة �لتون�شية.
�لطفولة  ذكريات  ��شتعاد  �أن  بعد  �لعر�س  مع  بحما�س  �جلمهور  وتفاعل 
وبا�س  ماجد  وكابنت  كونان  �ملحقق  م�شل�شالت  ب�شغف  يتابع  ك��ان  عندما 
ود�ي  �لرعد  وه��زمي  وبامتان  و�شيمبا  �لنينجا  و�شالحف  ورمي��ي  �ملدر�شة 
�ل�شجاع. و�أ�شعل �لفنان �ل�شوري �لذي قدم ثاين عرو�س �لدورة �خلام�شة 
و�شط  �لأغ���اين  معه  ردد  �ل��ذي  �جلمهور  حما�س  �ملو�شيقية  ق��رط��اج  لأي���ام 

�لت�شفيق و�لأهازيج بعفوية �لطفولة.
وقال طرقان ممازحا جمهوره "يبدو �أنكم حتفظون �لأغاين �أكر منا".

�ل�شبت  م�شاء  �ملو�شيقية  قرطاج  �أي��ام  ملهرجان  �خلام�شة  �ل��دورة  و�نطلقت 
حتت �شعار )�ملكان للجميع( بعر�س لعازف �لكمان �لتون�شي زياد �لزو�ري.

بيرت�شون  لكي  �لأمريكي  يقدمها  مو�شيقية  عرو�شا  �ملهرجان  ويت�شمن 
مر�د  �لرتكي  للفنان  وحفال  بوليوود(  )تريو  بعنو�ن  �لهند  من  وعر�شا 

وفاة املغني 
الفرن�صي اأزنافور 

عن  فرن�شية  �إع���الم  و�شائل  نقلت 
�لفرن�شي  �مل��غ��ن��ي  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث 
�أزنافور  �إن  ق��ول��ه  �أزن���اف���ور  ���ش��ارل 

تويف عن 94 عاما.
و�أم  لأب  باري�س  يف  �أزن��اف��ور  وول��د 
�مليالد  ع���ن���د  و�����ش���م���ه  �أرم���ي���ن���ي���ني 

�شاهنور فاريناج �أزنافوريان.
�أزنافور �أكر من مئة مليون  وباع 
وكثري�  دول�����ة   80 يف  �����ش���ط���و�ن���ة 
�شيناتر�  بفر�نك  يو�شف  ك��ان  م��ا 

فرن�شا.
ببيع  �لفنية  حياته  �أزن��اف��ور  وب���د�أ 
�أحل�����ان�����ه مل���غ���ن���ي���ني ف���رن�������ش���ي���ني يف 
�لأرب��ع��ي��ن��ي��ات و�خل��م�����ش��ي��ن��ي��ات من 
�إديت  بينهم  وم��ن  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن 
و�شارل  �شيفالييه  وموري�س  بياف 

ترونيه.
و�كت�شف موهبته يف كتابة �لأغاين 
�لليلية مع  �مل��اله��ي  يغني يف  وه��و 
�شديقه بيري رو�س حيث كان رو�س 
ي��ع��زف ع��ل��ى �ل��ب��ي��ان��و ف��ي��م��ا ي�شدو 

�أزنافور.
وبعد �حلرب �لعاملية �لثانية �شمعت 
و��شطحبتهما  �لثنائي  عن  بياف 
معها يف جولة يف �لوليات �ملتحدة 
وكند� حيث �ألف �أزنافور بع�شا من 

�أ�شهر �أغانيه.
بالفرن�شية  �أزن��������اف��������ور  وغ����ن����ى 
و�لإ������ش�����ب�����ان�����ي�����ة و�لجن�����ل�����ي�����زي�����ة 

و�لإيطالية و�لأملانية.
�إميانويل  �لفرن�شي  �لرئي�س  وكان 
�ملعجبني  �أ������ش�����د  م�����ن  م������اك������رون 
�أغانيه  �لكثري من  باأزنافور وغنى 
خالل حفالت �لكاريوكي �لتي كان 
يح�شرها وهو طالب ح�شبما قال 

�أحد زمالئه.

�صيارات بدون �صائق 
يف بريطانيا قريبًا 

�ل���ربي���ط���اين كري�س  �ل���ن���ق���ل  وزي������ر  ق�����ال 
�شري  �شت�شهد  ب��ري��ط��ان��ي��ا  �إن  ج��ر�ي��ل��ي��ن��ج 
عربات بدون �شائق يف �شو�رعها يف غ�شون 
و�أرب���ع �شنو�ت لكن �شيظل  ث��الث  ب��ني  م��ا 
بوقود  تعمل  �ل��ت��ي  لل�شيار�ت  دور  ه��ن��اك 

�لديزل ل�شنو�ت عديدة �أخرى.
وقال جر�يلينج يف موؤمتر حزب �ملحافظني 
يف مدينة برمنجهام "نقرتب �لآن بخطى 
�شريعة من ع�شر �ل�شيار�ت بدون �شائق".

�ل�شيار�ت  �أوىل  تظهر  �أن  "�أتوقع  و�أ�شاف 
�شو�رعنا  يف  �شائق  دون  حقيقة  تقاد  �لتي 

خالل ما بني ثالثة �أو �أربعة �أعو�م".
�ل�شيار�ت  ب��ي��ع  ب���اإن���ه���اء  �ل���ت���ز�م���ه  و�أك������د 
�جل����دي����دة �ل���ت���ي ت��ع��م��ل ب���وق���ود �ل���دي���زل 
و�لبنزين بحلول عام 2040 لكنه قال �إن 
�شيار�ت �لديزل �شتظل تلعب دور� ل�شنو�ت 

قادمة.

ف�صتان زفاف لن ترتديه اأي عرو�س
خرجت �مر�أة من �شمال غرب �ل�شني عن �ملاألوف و�أثارت 
ف�شتانا  �شنعت  بعدما  �لأ�شخا�س،  من  �ملاليني  �إعجاب 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  وق��ال��ت  متوقعة.  غ��ري  م���و�د  م��ن 
�لربيطانية �إن تان ليلي، �لتي تبلغ من �لعمر 28 عاما 
كامال  زفاف  ف�شتان  ن�شجت  لونغنان،  مدينة  يف  وتعي�س 
�أنها  ت��ان  وذك���رت  لالإ�شمنت.  كي�شا   40 على  بالعتماد 
لت�شميم  تعليمية  ح�شة  �أي  �أب���د�  حت�شر  ومل  م��ز�رع��ة 
بدون  �ل��ث��وب  ه��ذ�  �شنعت  �أن��ه��ا  �إىل  م�شرية  �لف�شاتني، 
يقوم  زوج��ي  "كان  وقالت  ممطر.  ي��وم  يف  م�شبق  تفكري 
�أكيا�س من  �لأ�شغال يف منزلنا وح�شل على عدة  ببع�س 
ثوب  حياكة  فكرة  ر�ودتني  "لذلك  م�شيفة  �لإ�شمنت"، 
با�شتخد�م هذه �لأكيا�س وعدم ت�شييعها". و�أظهر مقطع 
و�ل�شاحر،  �لف�شفا�س  �ل��ث��وب  م��رت��دي��ة  �ل�شابة  فيديو 
ينت�شر  جعله  مم��ا  ���ش��اع��ات،   3 �شناعته  ��شتغرقت  �ل��ذي 
"مل  ت��ان  وك�شفت  �لجتماعية.  �ملو�قع  على  كبري  ب�شكل 
وتابعت  �ل�شجة"،  ه��ذه  �شيثري  ف�شتاين  �أن  �أعتقد  �أك��ن 
كانت مفاجاأة كبرية بالن�شبة يل.. �أنا �شعيدة لأن فكرتي 
�أثو�با مب��و�د غري  �أن حاكت  لتان  و�شبق  �لنا�س.  �أعجبت 

عادية، مثل �لأع�شاب و�لزهور و�ل�شحف.

عملية اإنقاذ مده�صة لزوجني 
متكن ُمر�شد جبلي من تنفيذ عملية �إنقاذ ل ُت�شدق يف 
�أخ��رج زوج��ني من طائرة علقت  �أن  بعد  �أفريقيا،  جنوب 
ب��ني �ل�����ش��م��اء و�لأر�������س. وحت��ط��م��ت �ل��ط��ائ��رة �ل�شغرية 
من  ُمعلقة  ظلت  لكنها  معدين،  ب�شلك  ��شطد�مها  بعد 
مروحتها، وظل �لزوجان بيرت وماري، د�خلها بني �حلياة 

و�ملوت، على �رتفاع 330 قدماً فوق �شطح �لأر�س.
�ل�شلك، لإخر�جهما  ت�شلق  �إىل  �ملنقذ روب توما�س  وجلاأ 
من  �إنقاذ  حماولة  �أن  �أدرك  �أن  بعد  �لطائرة،  من  حيني 
بح�شب  حتفهما،  ليلقيا  �لطائرة  ت�شقط  �أن  مُيكن  فوق، 

�شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.
وي�شتخدم �ل�شلك عادًة لنقل �ل�شياح ب�شرعة 100 ميل يف 
�ل�شاعة، يف رحلة م�شوقة عرب منتجع �شن �شيتي بالقرب 
م��ن ج��وه��ا���ش��ب��ريغ، ل��ك��ن��ه ه���ذه �مل����رة، ك���ان مب��ث��اب��ة طوق 

�لنجاة، �لذي حمى �لطائرة من �ل�شقوط.

قبلة مدر�صية تقود طفال اإىل ال�صجن 
ب�شجن  تركيا  جنوب  يف  �أنطاليا  باإقليم  حمكمة  ق�شت 
بتهمة  �أ�شهر  و�شتة  �شنو�ت  �أرب��ع  مل��دة  عاما(   16( �شبي 

تقبيل زميلته )13 عاما( يف �ملدر�شة.
و�شدد تقرير عن �لو�قعة كتبه خبري على �أنه لي�س هناك 
�ل��ث��ان��وي��ة، لكن  �ملرحلة  �ل��ط��ال��ب، وه��و يف  ح��اج��ة لعقاب 

�ملدعي �لعام و�لقا�شي مل ياأخذ� ذلك يف �حل�شبان.
�أيدين  �شيفكان  �لطالب  حم��ام��ي  ق��ال  �ملحاكمة،  فبعد 
�أوزون ل�شحيفة "حرييت"، �جلمعة �ملا�شية: لقد عوقب 
بتهمة �لعتد�ء �جلن�شي. وتتعلق ق�شية �لطالب وزميلته 
�أثناء حلظة عناق  لهما،  ن�شرته �شديقة  مبقطع م�شور 

وتقبيل بع�شهما يف �أحد مبان �ملدر�شة. مايا ريدي حتمل باقة ورد عقب تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان 2018 يف حفل اأقيم بالعا�سمة بريوت. )ا ف ب(

�صورة مفركة 
لرتامب تثري �صجة 
�لرئي�س  ي��ت��ه��م  �ل�����ذي  �ل���وق���ت  يف 
�لأم�������ريك�������ي، دون������ال������د ت����ر�م����ب، 
�ملعادية  �لإعالم  وو�شائل  خ�شومه 
له وغريهم بن�شر �لأخبار �لكاذبة 
بع�شها،  ي��ط��ال��ه  �ل��ت��ي  و�مل���زي���ف���ة، 
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  �ن��ت�����ش��رت 
�أو  "مزيفة"  ���ش��ورة  �لج��ت��م��اع��ي 
ينقذ  وه���و  ل��رت�م��ب  "مفربكة" 
���ش��ح��اي��ا �إع�����ش��ار ف��ل��ور�ن�����س �لذي 
كارولينا  ن�������ورث  ولي�������ة  �����ش����رب 
�ملزيفة،  �ل�������ش���ورة  ويف  م����وؤخ����ر�. 
برنامج  بو��شطة  تعديلها  �لتي مت 
ف��وت��و���ش��وب، ي��ظ��ه��ر ت���ر�م���ب على 
�أحد  يعطي  م��ط��اط��ي  زورق  م��نت 
���ش��ح��اي��ا �لإع�������ش���ار ق��ب��ع��ة حتمل 
�شعار "لنجعل �أمريكا عظيمة مرة 
�لتي  �ل�����ش��ورة،  وحققت  �أخرى". 
�شورة  باعتبارها  �أن�شاره  تبادلها 
�نت�شار�  �لإعالم،  جتاهلتها و�شائل 
�إىل  و���ش��ل  في�شبوك،  على  و����ش��ع��ا 

�أكر من 275 �ألف مرة.
�شحيفة  يف  �ل�����ش��ح��ف��ي  �أن  غ���ري 
نيويورك تاميز، كيفني روز �أو�شح 
على �شفحته يف تويرت �أن �ل�شورة 
�لأ�شلية  �ل�������ش���ورة  و�أن  م��زي��ف��ة 
يحاولون  �إن��ق��اذ  ل��رج��ال  �لتقطت 
�إع�شار �جتاح  �إنقاذ �شخ�س خالل 
 ،2015 ع��ام  تك�شا�س  ولي��ة  و�شط 
ب�شنو�ت،  تر�مب  �نتخاب  قبل  �أي 
منت  على  يكن  مل  بالتاأكيد  و�أن���ه 

قارب مطاطي.
�لتو�شيح،  ذل��ك  من  �لرغم  وعلى 
ب�شورة  تنت�شر  ظلت  �ل�شورة  ف��اإن 
�أول م��رة يف  ك��ب��رية منذ ظ��ه��وره��ا 
�ل�شاد�س ع�شر من �شبتمرب، بح�شب 
ما نقل موقع �لن�شخة �لربيطانية 

من "هافنغتون بو�شت".

تقنية جديدة تقرب حلم امل�صي من امل�صابني بال�صلل
جنح علماء �أمريكيون يف �لتو�شل �إىل عالج جديد، 
مي��ك��ن �لأ���ش��خ��ا���س �مل�����ش��اب��ني ب��ال�����ش��ل��ل م���ن �ل�شري 
جم�����دد�، وذل����ك ب��ف�����ش��ل ت��ق��ن��ي��ة ت��رك��ز ع��ل��ى �حلبل 

�ل�شوكي.
�أب��ح��اث �إ���ش��اب��ات �حلبل  ودر����س باحثون م��ن م��رك��ز 
 4 ح���الت  �لأم��ريك��ي��ة،  لويزفيل  بجامعة  �ل�شوكي 
�ل�شوكي  ت��ع��ر���ش��و� لإ���ش��اب��ات يف �حل��ب��ل  �أ���ش��خ��ا���س 
�لتقنية  ع��ل��ي��ه��م  م��ن��ع��ت��ه��م م���ن �حل���رك���ة، وط��ب��ق��و� 

�جلديدة ب�شورة تدريجية على مد�ر �أ�شهر.
وتنق�شم تقنية �لعالج �إىل �شقني، �لأول هو زرع جهاز 
يقوم بالتحفيز �لكهربائي للحبل �ل�شوكي، و�لثاين 
يعتمد على �لكثري من �لتدريب من قبل �لباحثني 

مل�شاعدة �ملر�شى على �لوقوف و�مل�شي.
ورغم �أنه كانت هناك جتارب �شابقة مع هذ� �لعالج، 
ولكن يف هذه �جلولة �لأخرية من �لتجارب، ��شتعاد 
�ثنان من �ملر�شى �لأربعة �لذين تلقو� عمليات �لزرع 
و�لتدريب، �لقدرة على �مل�شي، وهي �ملرة �لأوىل �لتي 

جنح هذ� �لعالج يف جعلها ممكنة.
�ل�19 من عمرها  فتاة يف  �لدر��شة، متكنت  وخ��الل 
من �ل�شري جمدد� بعد تعر�شها حلادث �شري منعها 
�آخر  مري�س  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �شاقيها،  حت��ري��ك  م��ن 
تعر�س حلادث حرمه �لقدرة على حتريك �أع�شائه 

من �أ�شفل �لرقبة.
ل��دي��ه��م��ا بع�س  ي����ز�ل  ك���ان ل  �مل��ري�����ش��ني  �أن  ي��ذك��ر 
�لإح�شا�س يف �جلزء �ل�شفلي من �جل�شم، رغم �أنهما 
��شتجابتهما  ���ش��ه��ل  مم��ا  حت��ري��ك��ه،  م��ن  يتمكنا  مل 

للعالج، ح�شب ما ذكر موقع "�إن�شايدر".
مع  كبري  ب�شكل  يتقدما  مل  �للذين  �ملري�شني  �أم��ا 
�لعالج، فكانا يفقد�ن �أي �إح�شا�س يف �جلزء �ل�شفلي 
من �جل�شم، ومع ذلك، �أ�شبحا قادرين على �لوقوف 

�أو حتريك �شاق.
و�أو�شحت �ملري�شة �لبالغة من �لعمر 19 عاما، �أنه 
مع جهاز �لتحفيز �لكهربائي، ��شتعادت "�لأحا�شي�س 

�جلن�شية" وبع�س �لقدرة على �لتحكم يف �ملثانة.

هل قررت توبا 
بويوك�صتون العتزال؟

�لتمثيل،  جم��ال  �عتز�لها  حقيقة  بويوك�شتون   �لرتكية  توبا  �لنجمة  �أو�شحت 
�نتهاء مهرجان  بعد  �لرتكية  �لو�شائل �لعالمية  لها لإح��دى  وذلك يف حديث 

�أ�شنا �ل�شينمائي.
غري  "�عتز�يل  قائلة:  �ل�شّحة،  عن  بالعار  �ّي��اه  و��شفة  �خل��رب  ه��ذ�  توبا  ونفت 

�شحيح.. ل يوجد �أي �شيء من هذ�.. و�شاأ�شتمر مبهنتي".
�لوطن  يف  ُعرفت  قد  كانت  بويوك�شتون  توبا  �لرتكية  �ملمثلة  �ن  ذك��ره  �جلدير 
�لعربي ب�شخ�شية ملي�س يف م�شل�شل " �شنو�ت �ل�شياع "، �لذي لقى حينها جناحا 
و��شعا ون�شب متابعة عالية، �إذ �أنه حقق قاعدة جماهريية كبرية، وبقيت �شخ�شية 

ملي�س مطبوعة يف �أذهان كل من تابع هذ� �مل�شل�شل.


