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مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:33            
الظهر.......    12:30  
الع�رص........   03:57   
املغرب.....   07:02  
الع�صاء......   08:20

حمققون يعاينون جثة االرهابي الذي فجر نف�سه قبل و�سوله اىل كني�سة بالقاهرة 

حممد بن زايد .. اميان كامل من القائد بدور ال�سباب يف �سنع م�ستقبل الوطن  

التحالف: امللي�سيات ت�ستغل الأطفال باحلرب »اأحياء واأمواتا«

غار�ت تقتل ع�صر�ت �حلوثيني وتدمر �آليات يف �صنعاء

الإمارات حتتفل باليوم العاملي لل�سباب

حممد بن ز�يد: ن�صتح�صر بد�يات �لتمكني عندما كر�س 
ز�يد ثقته بدور �ل�صباب وحموريته يف ت�صييد لبنات �لوطن

•• اليمن-وكاالت:

املوالية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  م��ن  عن�سرا   54 ق��ت��ل 
الإي���ران وج��رح ع��دد اآخ��ر يف غ��ارات جديدة للتحالف 
العربي على مواقع وجتمعات ع�سكرية جنوب وغرب 

التحيتا يف ال�ساحل الغربي لليمن.
وذك���رت م�����س��ادر مينية اأن ال��غ��ارات دم���رت ع��دد من 

االآليات الع�سكرية مليلي�سيات احلوثي.
بني  متقطعة  ا�ستباكات  الدريهمي  جبهة  و���س��ه��دت 
من  الغربية  اجلهة  يف  واحلوثيني  اليمنية  املقاومة 

مركز املديرية، �سقط على اإثرها قتلى وجرحى.
هذا ودمرت مقاتالت التحالف العربي اأ�سلحة واآليات 
تابعة للحوثيني يف العا�سمة اليمنية �سنعاء، بعدما 
�سنت عليها ثالث غارات ا�ستهدفت مواقع وجتمعات 
امليلي�سيات يف حميط مطار �سنعاء الدويل باالإ�سافة 
حتتلهما  اللذين  وال�سمع  الفريجة  مع�سكري  اإىل 

امليلي�سيا مبديرية اأرحب التابعة ل�سنعاء.
قتلى  عن  اأ�سفرت  الغارات  اإن  حملية  م�سادر  وقالت 
وجرحى يف �سفوف ميلي�سيا احلوثي واأحلقت اأ�سرارا 

مادية فادحة يف االأماكن امل�ستهدفة.
12 �ساعة من �سن  اأق��ل من  ال��غ��ارات بعد  تاأتي ه��ذه 
طريان التحالف �سل�سلة غارات على مواقع وجتمعات 
الع�سكرية  االأ����س���غ���ال  ب���دائ���رة  احل��وث��ي��ة  امل��ل��ي�����س��ي��ات 
ومع�سكر االأمن املركزي ومع�سكر ال�سيانة بالعا�سمة 

�سنعاء.
يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف  با�سم  املتحدث  وق��ال  ه��ذا 
ميلي�سيات  اإن  امل��ال��ك��ي،  تركي  ال��رك��ن  العقيد  اليمن 

املعارك، وت�ستغلهم  اآالف االأطفال يف  احلوثي جندت 
“اأحياء واأمواتا” يف احلرب.

ي�ستغلون  االن��ق��الب��ي��ني  اأن  ام�����س  امل��ال��ك��ي  واأ����س���اف 
وعائالتهم،  ل��الأط��ف��ال  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف 
بهم  يغررون  اأو  القتال يف �سفوفهم،  الإجبارهم على 

اأو يجربوهم بالقوة.
تقدميهم  بعد  حتى  “حتاول  امليلي�سيات  اأن  واأو���س��ح 
امل��دين والعامل  العام  ال��راأي  اأم��ام  ا�ستغاللهم  للموت 

بتقدميهم ك�سحايا للعمليات الع�سكرية«.
اأطلق برناجما خا�سا  التحالف  اأن  املتحدث  اأكد  كما 
امللي�سيات  جندتهم  ال��ذي��ن  االأط��ف��ال  ت��اأه��ي��ل  الإع����ادة 
اإىل  اإعادة االأطفال  باأربع مراحل قبل  احلوثية، مير 
عائالتهم، بني نزع ال�سالح وتقدمي الرعاية الطبية 
والعالج النف�سي وت�سليمهم للجنة الدولية لل�سليب 
التي  ال�سرعية  اليمنية  للحكومة  ث��م  وم��ن  االأح��م��ر 

تعمل على اإعادة تاأهيلهم ودجمهم يف املجتمع.
ويف وقت �سابق من ال�سبت، قال التحالف الذي تقوده 
االإيرانية  احل��وث��ي  ميلي�سيات  جتنيد  اإن  ال�سعودية 

لالأطفال وتعري�سهم للهالك “م�ستمر«.
اإعاده  اإج����راءات  ب��داأ  اأن��ه  بيانه  التحالف يف  واأ���س��اف 
كمقاتلني،  االإرهابية  امليلي�سيات  جندتهم  اأطفال   7
بت�سليمهم للحكومة ال�سرعية بح�سور جلنة ال�سليب 

االأحمر الدويل.
امل���وت  86 ط��ف��ال م���ن  اأن����ق����ذت  ق���وات���ه  اأن  واأو�����س����ح 
م�سددا  املا�سية،  االأ�سهر  خ��الل  الأهاليهم  و�سلمتهم 
على اأن احلفاظ على �سالمة االأطفال وعدم الزج بهم 

يف احلروب وتاأثرهم بها من اهتماماته.

•• اأبوظبي-الفجر:

حتتفل دولة االإمارات اليوم االأحد ب� اليوم العاملي 
لل�سباب الذي ي�سادف 12 اأغ�سط�س من كل عام.

ال�سيخ  ال�سمو  قال �ساحب  الهامة  املنا�سبة  وبهذه 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
�سموه  امل�سلحة على ح�ساب  للقوات  االأعلى  القائد 

العامل  ن�سارك  ونحن  )ت��وي��ر(:  على  ال�سخ�سى 
بدايات  ن�ستح�سر   .. ال�����س��ب��اب  ب��ي��وم  االح��ت��ف��ال 
التمكني .. عندما كر�س الوالد املوؤ�س�س زايد ثقته 
بدور ال�سباب وحموريته يف ت�سييد لبنات الوطن .. 
حينها تر�سخت عالقة وطيدة بني القائد واأبنائه، 
اأ�سا�سها اإميان مطلق بطاقات الوطن ال�سابة ليتولد 

جيال ت�سنع اليوم م�ستقبل االإمارات. الدافع الأ

القوات الرو�سية حتبط هجومني على قاعدة حميميم 

�أنباء عن تن�صيق بني »ق�صد« و�لنظام القتحام �إدلب

�إحباط هجوم �إرهابي ��صتهدف كني�صة قرب �لقاهرة
•• القاهرة-وكاالت:

متكنت قوات االأمن امل�سرية ام�س ال�سبت، من اإحباط حماولة انتحاري 
م�سطرد  مبنطقة  ال��ع��ذراء  ال�سيدة  كني�سة  م��ن  بالقرب  نف�سه  تفجري 

ب�سربا اخليمة، يف القليوبية. ح�سب ما اأفادت و�سائل اإعالم م�سرية.
يف  ال�سنع،  حملي  نا�سف  ب��ح��زام  نف�سه  اأح���اط  ال���ذي  االإره���اب���ي  وك���ان 
بكني�سة  “العذراء”  مبولد  املحتفلني  االأق��ب��اط  و�سط  للت�سلل  طريقه 
االأقباط،  اأكرب ح�سد من  و�سط  نف�سه  لتفجري  ب�سربا  العذراء  ال�سيدة 
وحماولة  للراجع  دفعته  الكني�سة  مبحيط  االأمنية  الت�سديدات  لكن 
تفجري نف�سه اأعلى كوبري م�سطرد، مما اأدى اإىل انفجار احلزام النا�سف 

وم�سرعه على الفور واإ�سابة اثنني من املواطنني.

�ل�صهد�ء  ع��دد  �رت��ف��اع 
غ���زة �أح�����������د�ث  يف 

•• غزة-وكاالت:

ارتفع عدد القتلى الفل�سطينيني 
يف اأح��داث غزة، اإىل 3 اأ�سخا�س، 
بر�سا�س  اإ���س��اب��ت��ه��م  ب��ع��د  وذل���ك 
اجل���ي�������س االإ�����س����رائ����ي����ل����ي خ���الل 

العودة«. “م�سرية 
ام�س  ال�������س���ح���ة،  وزارة  وق����ال����ت 
ال�سبت، اإن قمع “م�سرية العودة” 
م�����ن ط������رف ج���ي�������س االح����ت����الل 
االإ�����س����رائ����ي����ل����ي خ���ل���ف م���ق���ت���ل 3 
�سرقي  املئات،  واإ�سابة  اأ�سخا�س، 

قطاع غزة.
واأط��ل��ق��ت ق���وات االح��ت��الل النار 
املتظاهرين  ال��دب��اب��ات جت��اه  م��ن 
���س��رق��ي رف���ح وخ����ان ي��ون�����س. كما 
اأط��ل��ق��ت ق��ذي��ف��ة م��دف��ع��ي��ة قرب 
�سرقي  حلما�س  ع�سكرية  نقطة 
غزة، دون اإ�سابات، باالإ�سافة اإىل 
قذيفة ثانية قرب ال�سياج االأمني 

�سرق خميم الربيج.

�صحايا بهجوم �إرهابي �صد دورية �أمن باالأردن 
•• عمان-وكاالت:

بدائية  نا�سفة  عبوة  اأن  ال�سبت،  ام�س  االأردن��ي��ة،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ال�سنع كانت وراء انفجار حافلة الدرك يف الفحي�س، الذي اأدى اإىل مقتل 
رقيب واإ�سابة 6 من اأفراد الدورية، يف حادث و�سفه رئي�س الوزراء عمر 
الرزاز بالعمل االإرهابي. وقالت الوزارة يف بيان لها: اإثر حادثة االنفجار 
التي وقعت م�ساء اأم�س االول )اجلمعة( لدورية م�سركة لقوات الدرك 
املخت�سة  االأم��ن��ي��ة  ال��ف��رق  ق��ام��ت  الفحي�س،  منطقة  يف  ال��ع��ام  واالأم����ن 
وخل�ست  احل��ادث��ة،  موقع  م��ن  امل��ت��وف��رة  االأدل���ة  كافة  وجمع  بالتحقيق 

بتحقيقها اإىل اأن االنفجار جنم عن عبوة نا�سفة، بدائية ال�سنع. 
زرعها  مت  النا�سفة  العبوة  اأن  اإىل  اأ���س��ارت  التحقيقات  اأن  البيان،  وذك��ر 
اأ�سفل موقع ا�سطفاف الدورية، قبل و�سولها للقيام بواجبها االعتيادي 

كنقطة غلق يف الطوق اخلارجي ملوقع مهرجان الفحي�س.
اإال عزما  اأن هذا العمل اجلبان لن يزيد االأجهزة االأمنية  البيان  واأك��د 
واإ�سرارا على اأداء واجبها املقد�س يف احلفاظ على اأعرا�س واأموال واأرواح 
املواطنني، متوعدا ب�مالحقة الزمرة اجلبانة الفاعلة واالقت�سا�س منها 

ب�سدة، �ساأنها �ساأن كل من حاول اأو يحاول العبث باأمن الوطن«.
عمان،  �سرقي  ده��م  عملية  ب���داأت  االأم��ن��ي��ة  االأج��ه��زة  اإن  وق��ال��ت م�سادر 

لتوقيف امل�ستبه يف تورطهم بتنفيذ الهجوم.
ويف وقت �سابق اأكد م�سدر اأمني ل�)�سكاي نيوز عربية( اأن �سبب احلادث 
انفجار قنبلة غاز م�سيل للدموع بطريقة اخلطاأ كانت يف املركبة التي 

ي�ستقلها عنا�سر الدرك.

طالبان  م��ن   19 مقتل 
�أفغان�صتان جنوب  بق�صف 

•• كابول-وكاالت:

االأق����ل من  ع��ل��ى  م�سلحاً   19 ق��ت��ل 
حركة طالبان، خالل ق�سف جوي 
نفذته قوات اأمريكية، باإقليم هلمند 
ذكرته  ملا  طبقاً  اأفغان�ستان،  جنوب 
االأفغانية  ب���ر����س(  )خ���ام���ا  وك���ال���ة 
م�سوؤولون  وذك����ر  ام�����س.  ل��الأن��ب��اء 
مت  االأخ����ري،  الق�سف  اأن  حم��ل��ي��ون 
تنفيذه على خمابئ لطالبان، قرب 
واأ�ساف  ����س���رياج«.  “نهر  منطقة 
اأن��ه مت تدمري عدد من  امل�سوؤولون 

االأ�سلحة، التي تخ�س احلركة.
للحكومة  االإع��الم��ي  املكتب  واأك���د 
الق�سف  وق��وع  بيان،  يف  االإقليمية، 
اجلوي وح�سيلة القتلى يف �سفوف 
االأمريكية  القوات  وت�سن  طالبان. 
م�سلحي  �سد  هجمات  واالأفغانية 
بتنفيذ  وت����ق����وم  ط���ال���ب���ان  ح���رك���ة 
ه��ج��م��ات يف ال���ب���الد م��ن��ذ اإط����الق 

هجوم الربيع.

•• بريوت-وكاالت:

اخت�ساراً  املعروفة  الدميقراطية  �سورية  ق��وات  دفعت 
بتعزيزات  م��وؤخ��راً  ال�سوري  النظام  وق���وات  )ق�سد(،  ب��� 
ف�سائل  م���ع  ال��ت��م��ا���س  م��ن��اط��ق  اإىل  ك��ب��رية  ع�����س��ك��ري��ة 
املعار�سة يف ريف حلب ح�سب ما ذكره موقع )با�س نيوز 
الكردي(. واأ�ساف املوقع اأن ع�سرات االآليات الع�سكرية 
التابعة ل�)ق�سد( توجهت اإىل منطقة الكا�ستيلو وال�سكن 
اللريمون  وم��ن��ط��ق��ة  دوار  م���ن  ال��ق��ري��ب��ت��ني  ال�����س��ب��اب��ي 
الغربي  ال��ري��ف  يف  املعار�سة  �سيطرة  ملناطق  امل��ح��اذي��ة 
اىل  .ا�سافة  وحريتان  حمرة  كفر  بلدات  يف  اي  حللب 
ثالثة اآالف مقاتل ار�سلتهم  قبل نحو ثالثة اأيام اإىل 

حي الرا�سدين يف مدينة حلب.
وقوات  ق�سد  بني  التن�سيق  فان  الكردي  املوقع  وح�سب 
عملية  ل�سن  تهدف  االأخ��رية  التحركات  وه��ذه  النظام 
الغربي  حلب  ري��ف  ب��ل��دات  يف  املعار�سة  �سد  ع�سكرية 

واإبعادها عن مركز مدينة حلب متهيداً ملعركتي اإدلب 
وعفرين معا.

اإدلب ت�سهد  اأن  االإن�سان  ال�سوري حلقوق  املر�سد  واأكد 
ح���ال���ة م���ن ال���ه���دوء ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة ب��ع��د ل��ي��ل��ة دامية 
ا�ستهدفت خاللها الطائرات احلربية واملروحية عموم 

الريف االإدلبي بع�سرات الغارات، والرباميل املتفجرة.
اأحد  ال�سورية نقال عن  اأوردت وكالة االأنباء  اىل ذلك، 
مرا�سليها باأن الدفاعات اجلوية ت�سدت لهدف اخرق 

االأجواء فوق منطقة دير الع�ساير يف ريف دم�سق.
عن  الرو�سية  ال��دف��اع  وزارة  اأعلنت  اآخ���ر،  �سعيد  على 
اإحباط هجوم جديد على قاعدتها اجلوية يف حميميم 
مبحافظة الالذقية بوا�سطة طائرتني م�سريتني. وقال 
اليك�سى  حميميم  يف  ال��رو���س��ي  التن�سيق  م��رك��ز  رئي�س 
للدفاع  النظامية  النارية  “الو�سائل  اإن  ت�سيغانكوف 
اجلوي دمرت الهدفني اجلويني على م�سافة بعيدة عن 

مطار حميميم.

   

�الإمار�ت تدين �لتفجري �الإرهابي �لذي ��صتهدف 
دورية لقو�ت �لدرك و�الأمن �لعام يف �الأردن

•• اأبوظبي -وام:

اأدانت دولة االإمارات العربية املتحدة ب�سدة التفجري االإرهابي الذي 
ال��ع��ام مبنطقة  ال����درك واالأم����ن  ل��ق��وات  ا���س��ت��ه��دف دوري����ة م�سركة 

الفحي�س غرب العا�سمة االأردنية عمان.
واأكدت وزارة اخلارجية و التعاون الدويل يف بيان لها وقوف االإمارات 
ما  كل  مواجهة  يف  ال�سقيقة  الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  جانب  اإىل 
يطال اأمنها واإ�ستقرارها و يف االإجراءات التي تتخذها �سد التطرف 

والعنف واالإرهاب.                                   )التفا�سيل �س2(

هز�ع بن ز�يد يوجه حتية ملنت�صبي �خلدمة 
�لوطنية وجنودنا �لبو��صل يف �ليوم �لعاملي لل�صباب 

•• اأبوظبي - وام:

املجل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  وج���ه 
الوطنية  اخلدمة  ملنت�سبي  خا�سة  حتية  اأبوظبي  الإم��ارة  التنفيذي 

وجنودنا البوا�سل يف القوات امل�سلحة.
الذي  لل�سباب  العاملي  اليوم  مبنا�سبة  له  ت�سريحات  يف  �سموه  وق��ال 
ي�سادف 12 اأغ�سط�س من كا عام : “ يف اليوم العاملي لل�سباب نفتخر 
مبا حققه �سباب االإمارات يف كل امليادين ونوجه حتية خا�سة ملنت�سبي 
قدوة  فهم  امل�سلحة  القوات  يف  البوا�سل  وجنودنا  الوطنية  اخلدمة 
�ساحب  مبادئ  و  قيم  حني  كل  يف  ي�ستلهمون  الذين  الوطن  �سباب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و  اهلل”  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 

للقوات امل�سلحة يف العطاء والت�سحية والوفاء«.
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�حلجة ذي  �صهر  غ��رة  �ليوم 
•• الريا�ض-وام:

اململكة  يف  العليا  املحكمة  اأعلنت 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة م�����س��اء ام�س 
ان ال���ي���وم االأح�����د غ����رة ���س��ه��ر ذي 
ان���ه قد  املحكمة  وق��ال��ت  احل��ج��ة. 
�سهر ذي  روؤي��ة ه��الل  ثبت لديها 
ام�س  م�����س��اء  1439ه�  احل���ج���ة 
ال�سهود  من  ع��دد  ب�سهادة  ال�سبت 
العدول. وبهذا يكون اليوم االأحد 
لهذا  احلجة  ذي  �سهر  من  االأول 
تقومي  ح�سب   - 1439ه�  ال��ع��ام 
ع�سر  الثاين  – املوافق  القرى  اأم 
2018م  اآب  اأغ�سط�س  �سهر  من 
���س��ه��ر ذي احل��ج��ة لهذا  ه���و غ���رة 
العام 1439ه� ، والوقوف بعرفة 
ي�����وم االث����ن����ني ال���ت���ا����س���ع م����ن ذي 
احلجة املوافق الع�سرين من �سهر 
وعيد  2018م،  اآب  اأغ�����س��ط�����س 
الثالثاء  ي���وم  امل���ب���ارك  االأ���س��ح��ى 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

اإىل فخامة  تهنئة  “حفظه اهلل” برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
الرئي�س اإدري�س ديبي اإتنو رئي�س جمهورية ت�ساد وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل لبالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “رعاه 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اإدري�س ديبي اإتنو.

•• اأبوظبي - وام: 

اأعلنت دائرة النقل باأبوظبي اطالق خدمة اإ�سافية متكن زائري 
على  احل�����س��ول  م��ن  بالنظام  امل�سجلة  ال�سكنية  الفلل  مناطق 
ت�ساريح وقوف املركبات وذلك عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية 

مواقف«.  - “م 
وذكرت الدائرة اأنه باإمكان زوار الفلل احل�سول على الت�ساريح 

تقدمي  يتم  و  املنا�سبات  ت�سريح  االأوىل  احلالة   .. حالتني  وفق 
ال��ط��ل��ب م���ن ق��ب��ل م��ال��ك ال��ف��ي��ال ال�����س��ك��ن��ي��ة ع���رب رق����م الهاتف 
 “ االت�سال  مركز  عرب  التوا�سل  خ��الل  من  النظام  يف  امل�سجل 
مع  الدائرة  تقررها  التي  املدة  ح�سب  “ وذلك   80088888

مالك الت�سريح.
وبالن�سبة للحالة الثانية - ت�سريح الزائر- يتم تقدميه من قبل 
النظام من  يف  امل�سجل  الهاتف  رقم  ال�سكنية عرب  الفيال  مالك 

الق�سوى  ال�سالحية  تكون  اأن  على  ن�سية  ر�ساله  اإر�سال  خالل 
للت�سريح 8 �ساعات بدءا من اإر�سال الطلب من 12 ليال اإىل 8 
�سباحا. ويف هذا ال�سدد قالت الدائرة اإن املتعامل يقوم باإدخال 
الر�سالة  ع��رب  املر�سل  الطلب  �سمن  ال��زائ��ر  مركبة  لوحة  رق��م 
فيه  تقع  ال��ذي  القطاع  رق��م  تت�سمن  حم��ددة  ب�سيغة  الن�سية 
الفيال كما هو مو�سح بال�سكل التايل : “ 1 رمز املدينة و فئة 

اللوحة + 2 رقم اللوحة + 3 رقم القطاع + 4 عدد ال�ساعات ».

رئي�س �لدولة ونائبه وحممد بن ز�يد يهنئون 
رئي�س ت�صاد بذكرى ��صتقالل بالده

�إطالق خدمة ت�صاريح زو�ر مناطق �لفلل 
�ل�صكنية باأبوظبي عرب »�إ�س �إم �إ�س«

•• اأبوظبي -وام:

اأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اأن  االحت�������ادي 
تاأ�سي�س  منذ  اأول��ت  روؤيتها  وبف�سل 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
زاي��د بن  ال�سيخ  املغفور له  على يد 
ثراه  اهلل  طيب  نهيان-  اآل  �سلطان 

لدورهم  لل�سباب  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة   -
ال�ساملة  التنمية  م�سرية  يف  امل��ه��م 
وحتقيق  امل�����س��ت��ق��ب��ل  وا����س���ت�������س���راف 
تبني  وعملت من خالل  متطلباته 
اال�سراتيجيات  اطالق  و  اخلطط 
قدراتهم  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال���ك���ربى 
ورعاية  امل�سوؤولية  وتاأهيلهم حلمل 

اإبداعاتهم وابتكاراتهم .
وقالت معاليها - يف ت�سريحات لها 

مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب - اإن 
اإليه الدولة من تقدم و  ما و�سلت 
م��ا حتققه م��ن م��رات��ب يف خمتلف 
�سباب  اأن  اأث��ب��ت  العاملية  امل��وؤ���س��رات 
االإم�������ارات اأه����ل ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة عرب 
نه�سة  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  م�����س��ارك��ت��ه��م 

الوطن و الدفاع عنه.
و ثمنت اإطالق “ جمل�س االإمارات 
ل��ل�����س��ب��اب “ ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل���ب���ادرات 

التي عززت دور ال�سباب يف املجتمع 
االإماراتي اإىل جانب �سقل قدراتهم 
وط��اق��ات��ه��م ل��ي��ك��ون��وا ق���ادري���ن على 
�سناعة  يف  ب���ف���اع���ل���ي���ة  االإ������س�����ه�����ام 
هذا  يف  م�سيدة   .. الدولة  م�ستقبل 
العاملية  امل��ج��ال�����س  ب�����دور  ال�������س���دد 
لل�سباب االإماراتي يف تعزيز م�ساركة 
خالل  م��ن  االإم���ارات���ي���ني  املبتعثني 
حتت  ل��ه��م  متثيلية  من�سة  اإن�����س��اء 

اإدارة �سفارات االإم��ارات و  اإ�سراف و 
جمل�س االإمارات لل�سباب.

واأكدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل 
ت�سريحاتها  خ���ت���ام  يف  ال��ق��ب��ي�����س��ي 
اأهمية  ال�سباب  ت��ويل  االإم����ارات  اأن 
خا�سة يف كل خططها لذا كان من 
الوجهة  الدولة  تكون  اأن  الطبيعي 
العربي  لل�سباب  املف�سلة  االأوىل 
على  ب��ذل��ك  متقدمة  فيها  للعي�س 

جميع دول العامل و لر�سخ مكانتها 
يف نفو�س ال�سباب وقلوبهم.

•• اأبوظبي-وام:

“ اليوم  ب�  حتتفل دول��ة االإم���ارات اليوم االأح��د 
اأغ�سط�س   12 “ الذي ي�سادف  العاملي لل�سباب 

من كل عام.
وت���ويل ح��ك��وم��ة دول���ة االإم�����ارات اأه��م��ي��ة كبرية 
لل�سباب ومتكينهم ليكونوا قادرين على حتمل 
امل�سوؤوليات واالبتكار واالإ�سهام يف رفاه املجتمع 
االإماراتي متجاوزة بذلك مرحلة دعم ال�سباب 
اإىل مرحلة تعزيز روح القيادة لديهم واإ�سراكهم 
ال�سعيدين  ع���ل���ى  ال����ق����رار  ���س��ن��ع  ع��م��ل��ي��ة  يف 

الت�سريعي التنفيذي.
واأك�������دت م���ع���ايل ���س��م��ا ب��ن��ت ���س��ه��ي��ل ب���ن فار�س 
املزروعي وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب اأن القيادة 
ال�����س��ب��اب ج���ل اهتمامها  ف��ئ��ة  اأول�����ت  ال��ر���س��ي��دة 
ودعمت م�ساركتهم وم�ساهمتهم يف بناء الدولة 
اأ�سبح مثاال  االإم���ارات  �سباب  اأن  اإىل  .. م�سرية 
ع��امل��ي��ا ي��ح��ت��ذى يف ال����ري����ادة وال���ت���ف���وق وحتمل 

امل�سوؤوليات الوطنية.
لوكالة  خا�سة  ت�سريحات  يف  معاليها  وق��ال��ت 
العاملي  اليوم  “ وام” مبنا�سبة  االإم���ارات  اأن��ب��اء 
على  ت��ق��وم  االإم����ارات  دول���ة  �سيا�سة  اإن  لل�سباب 
كونهم  ال�سباب  وخا�سة  االإن�سان  يف  اال�ستثمار 
ال������روة االأغ���ل���ى وال����راف����د االأ����س���ا����س���ي مل�سرية 
التنمية امل�ستدامة التي مت�سي بها قدما حتت 
قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 

و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
اآل مكتوم نائب  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
“رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
اأ�سحاب  واإخ��وان��ه��م  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
االإمارات  حكام  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو 
االإمارات  دولة  قيادة  ال�سباب من  ي�ستقي  حيث 
احلكمة يف العمل واالإخال�س للوطن والتفاين 

يف رد اجلميل له.
اأن االإم��ارات و�سعت �سيا�سات وخطط  واأ�سافت 
ال�سباب  لتمكني  وا�سحة  وطنية  ا�سراتيجية 
امل�سوؤولية  حلمل  وتاأهيلهم  قدراتهم  وتطوير 
بالتعليم  االهتمام  ال�سيا�سات  ه��ذه  اأب���رز  وم��ن 
ال�سحيحة  ال���ب���ي���ئ���ة  وت�����وف�����ري  وخم����رج����ات����ه 
وال�سباب  ال��ط��ل��ب��ة  ودع����م  واالإب�������داع  ل��الب��ت��ك��ار 
التي ت�سهم يف منح  الوطنية  املمار�سات  وتعزيز 
ل��ل�����س��ب��اب يف جميع  االم���ت���ي���ازات وال��ت�����س��ه��ي��الت 
املجاالت ف�ساًل عن توفري فر�س العمل املنا�سبة 
التي ي�ستطيعون من خاللها لعب دور فعال يف 

جمتمعهم.
واأ���س��ارت امل��زروع��ي اإىل اخلطوات ال��رائ��دة التي 
اتخذتها دولة االإمارات لتفعيل م�ساركة ال�سباب 
وتعزيز روح القيادة لديهم ويف مقدمتها اعتماد 
اإن�ساء جمل�س   2016 ع��ام  ال���وزراء يف  جمل�س 
االحتادية  املوؤ�س�سة  واإن�����س��اء  لل�سباب  االإم����ارات 

ل��ل�����س��ب��اب ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع جمال�س 
ال�سباب املحلية يف و�سع اأجندة �سنوية لالأن�سطة 

والفعاليات ال�سبابية يف الدولة.
واأو���س��ح��ت اأن اه��ت��م��ام االإم������ارات ب��ال�����س��ب��اب ال 
اإىل  ي��ت��ع��داه  ب��ل  امل��ح��ل��ي  يقت�سر ع��ل��ى اجل��ان��ب 
امل�����س��ت��وى ال��ع��رب��ي ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت االإم������ارات عن 
تاأ�سي�س مركز ال�سباب العربي يف القمة العاملية 
يقودها  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  يعمل  ال���ذي   2017
ال�سباب العربي خللق ف�ساءات اأو�سع تتيح لهم 
للتنمية  الوطنية  وامل�ساعي  االإ�سهام يف اجلهود 
امل�ستدامة واعقب ذلك اإطالقها املن�سة الرقمية 
“فر�س ال�سباب العربي” يف عام 2018 لتمثل 
تتوفر  التي  النوعية  الفر�س  لكافة  مرجعية 
من  العربي  الوطن  اأنحاء  عرب  العرب  لل�سباب 
ت��ط��وي��ري��ة وتدريبية  وب���رام���ج  درا���س��ي��ة  ب��ع��ث��ات 
مع  التفاعل  من  متكنهم  وفعاليات  وحا�سنات 

املجتمع واال�ستفادة مما تقدمه لهم.
يف  ت�سكيلها  مت  التي  امل�ستقبل  حكومة  و�سمت 
فرباير 2016 ثمانية وزراء جدد بلغ متو�سط 
38 عاماً من بينهم معايل �سما بنت  اأعمارهم 
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  �سهيل بن 
 22 ال�سباب والتي تولت املن�سب وهي يف عمر 
ان�سم  ك��م��ا   .. ال��ع��امل  يف  وزي���ر  اأ���س��غ��ر  لت�سبح 
املجل�س  ع�سوية  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  ���س��ال��ح  �سعيد 
�سناً  االأع�ساء  اأ�سغر  ليكون  االحت��ادي  الوطني 
منذ  للمجل�س  و�سلوا  ال��ذي��ن  عاما   31 بعمر 

تاأ�سي�سه.
اإن�ساء   2016 عام  ال��وزراء يف  واعتمد جمل�س 
ال��ذي ميثل تطلعات  لل�سباب  االإم���ارات  جمل�س 
وق�سايا ال�سباب لدى احلكومة وي�سم نخبة من 
13 ليكونوا  ال�سباب وال�سابات والبالغ عددهم 

م�ست�سارين للحكومة يف ق�سايا ال�سباب.
لل�سباب  ا�سراتيجية  بو�سع  املجل�س  ويخت�س 
للدولة  امل�ستقبلية  التوجهات  مع  يتوافق  مبا 
وي��ع��م��ل ع��ل��ى اإع����داد درا����س���ات ل���دور ال�����س��ب��اب يف 
القنوات  ك��اف��ة  فتح  خ��الل  م��ن  املجتمع  تنمية 
التي  والتحديات  ال�سباب  اآراء  اإىل  لال�ستماع 
الالزمة  احل��ل��ول  تقدمي  اأج��ل  م��ن  يواجهونها 
خمتلف  يف  ل��ه��م  االإي��ج��اب��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  لتفعيل 

القطاعات يف الدولة.
لل�سباب  االإم���ارات  ت�سكيل جمل�س  اإع��الن  وبعد 
مت اإعالن ت�سكيل �سبع جمال�س حملية لل�سباب 
�سوتاً  ل��ت��ك��ون  ال�سبع  االإم�����ارات  م�ستوى  ع��ل��ى 
اإطالق  االإم���ارات كما مت  لل�سباب على م�ستوى 
متثيلية  ك���اأذرع  تعمل  التي  املوؤ�س�سية  املجال�س 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  يف  لل�سباب 

والعام يف الدولة.
عملية  يف  ال��وط��ن  �سباب  اإ���س��راك  على  وحر�سا 
�سنع القرار جاء االإعالن عن ت�سكيل املجال�س 
العاملية لل�سباب التي تهدف اإىل تعزيز م�ساركة 
من�سة  اإن�ساء  خالل  من  االإماراتيني  املبتعثني 
�سفارات  واإدارة  اإ����س���راف  حت���ت  ل��ه��م  مت��ث��ي��ل��ي��ة 

االإمارات وجمل�س االإمارات لل�سباب.
دول����ة  ح���ك���وم���ة  اع���ت���م���دت   2018 ع������ام  ويف 
االإمارات اإن�ساء املوؤ�س�سة االحتادية لل�سباب التي 
ال�سباب  جمال�س  مع  التن�سيق  مبهمة  ت�سطلع 
لالأن�سطة  �سنوية  اأج��ن��دة  و�سع  بهدف  املحلية 
توافق  الدولة و�سمان  ال�سبابية يف  والفعاليات 
تلك  واأن�سطة  وا�سراتيجيات  وخطط  اأه��داف 
للدولة يف جمال  العامة  املجال�س مع اخلطط 

ال�سباب.
واالأندية  املراكز  اإن�ساء  مهام  املوؤ�س�سة  وتتوىل 
ال�سبابية يف الدولة واإدارتها وتنظيم الفعاليات 
قاعدة  واإن�����س��اء  فيها  واالأن�سطة  العمل  وور����س 
بياناتها  وتوثيق  ال�سبابية  للمجال�س  بيانات 
واأن�����س��ط��ت��ه��ا وف��ع��ال��ي��ات��ه��ا ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع تلك 

املجال�س.
امل�ستويني  ع��ل��ى  االإم���ارات���ي���ة  وت��ب��ذل احل��ك��وم��ة 
االحتادي واملحلي جهوداً حثيثة لتمكني ال�سباب 
امل�ساعي  االإماراتي من خمتلف اجلوانب وهذه 
متوا�سل  ن�سق  يف  ت�سري  واإمن��ا  بجديدة  لي�ست 
ومن اأبرزها: توفري الفر�س التعليمية لل�سباب 
االأع����م����ال وتوفري  ري������ادة  ال���دع���م يف  وت���وف���ري 

الوظائف ومبادرة منحة الزواج.
على  ب��ال�����س��ب��اب  االإم������ارات  اه��ت��م��ام  يقت�سر  وال 
امل�ستوى املحلي بل اإنها حر�ست على اأن ت�سرك 
اإطالق  عرب  امل�ستقبل  �سناعة  يف  العرب  �سباب 
و�سقل  ط��اق��ات��ه��م  لتفجري  م��ت��ن��وع��ة  م���ب���ادرات 

�سوق  يف  التفوق  ل�سمان  ومواهبهم  مهاراتهم 
يتعلق  فيما  خا�سًة  التناف�سية  �سديدة  عاملية 
ب���اإب���داع ال��ت��ق��ن��ي��ات وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي يظهر 

اجلديد منها مع كل اإطاللة �سباح.
واأعلنت االإم��ارات خالل القمة العاملية 2017 
عن تاأ�سي�س مركز ال�سباب العربي الذي �سيعمل 
خللق  ال��ع��رب��ي  ال�سباب  ي��ق��وده��ا  م��ب��ادرات  على 
االإ���س��ه��ام يف اجلهود  اأو���س��ع تتيح لهم  ف�����س��اءات 
اإ�سافة  امل�ستدامة  للتنمية  الوطنية  وامل�ساعي 
اإىل و�سع اأجندة �سنوية لفعاليات ال�سباب ون�سر 

تقارير ودرا�سات �سنوية حولهم.
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  واأطلق 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اأكتوبر   24 “رعاه اهلل” يف  ال��وزراء حاكم دبي 
2017 مبادرة “مليون مربمج عربي” والتي 
اأكرب م�سروع ي�ست�سرف امل�ستقبل وميهد  تعترب 

لتطوير االقت�ساد الرقمي يف املنطقة العربية.
ويف عام 2018 اأطلق �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
�سوؤون الرئا�سة املن�سة الرقمية “فر�س ال�سباب 
العربي” لتمثل مرجعية لكافة الفر�س النوعية 
الوطن  اأنحاء  عرب  العرب  لل�سباب  تتوفر  التي 
تطويرية  وب��رام��ج  درا�سية  بعثات  م��ن  العربي 
وت��دري��ب��ي��ة وح��ا���س��ن��ات وف��ع��ال��ي��ات متكنهم من 
تقدمه  مم��ا  واال���س��ت��ف��ادة  املجتمع  م��ع  التفاعل 

لهم .

�أم��ل �لقبي�ص��ي: �صب��اب �الإم�ار�ت �أه������ل للم�صوؤولي���ة �الإمار�ت تدين �لتفجري �الإرهابي 
�لذي ��صتهدف دورية لقو�ت 

�لدرك و�الأمن �لعام يف �الأردن
•• اأبوظبي -وام:

الذي  االإره��اب��ي  التفجري  ب�سدة  املتحدة  العربية  االإم���ارات  دول��ة  اأدان��ت 
ا�ستهدف دورية م�سركة لقوات الدرك واالأمن العام مبنطقة الفحي�س 

غرب العا�سمة االأردنية عمان.
االإمارات  وق��وف  لها  بيان  ال��دويل يف  والتعاون  واأك��دت وزارة اخلارجية 
اإىل جانب اململكة االأردنية الها�سمية ال�سقيقة يف مواجهة كل ما يطال 
اأمنها وا�ستقرارها و يف االإج��راءات التي تتخذها �سد التطرف والعنف 

واالإرهاب.
و�سددت على موقف االإمارات املبدئي والثابت الراف�س لالإرهاب باأ�سكاله 
و�سوره كافة واأيا كان م�سدره و منطلقاته.. داعية اإىل تكاتف املجتمع 

الدويل ملواجهة االإرهاب واجتثاثه من جذوره.
ال���وزارة عن خال�س تعازي دول��ة االإم���ارات و���س��ادق موا�ساتها  واأع��رب��ت 
الأ�سرة ال�سهيد و حلكومة و�سعب االأردن ال�سقيق متمنية ال�سفاء العاجل 

للجرحى يف هذا العمل االإرهابي االآثم .

•• ال�شارقة - وام:

ق���رن ل�سناعة  رب���ع  اأك����دت م��وؤ���س�����س��ة 
االإمارات  دولة  اأن  املبتكرين  و  القادة 
اأ���س��ب��ح��ت بف�سل  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
ج����ه����ود وا����س���رات���ي���ج���ي���ات ال���ق���ي���ادة 
ال��ت��ن��م��وي��ة من��وذج��ا عامليا  ال��ر���س��ي��دة 
ال�سباب  ب��دع��م  يتعلق  فيما  يحتذى 
على  وحتفيزهم  طاقاتهم  وا�ستثمار 

االإنتاج واالإبداع.
ك����رم ع�سو  ب���ن  ���س��ع��ادة رمي  وق���ال���ت 
ت�سريح  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

لل�سباب خمتلف  الدولة وفرت  اإن   - لل�سباب  العاملي  اليوم  - مبنا�سبة  لها 
ع���ززت لديهم روح  و  اإىل متكينهم يف جم���االت احل��ي��اة  ال��رام��ي��ة  ال��ف��ر���س 
دعائم  تتبناها  التي  والربامج  اخلطط  حزمة  خالل  من  وعمقت  القيادة 
القيم والعادات وال�سلوكيات الفا�سلة يف نفو�سهم وعملت علي تفعيل دورهم 

ليكونوا عنا�سر فاعلة يف بناء حا�سر وم�ستقبل الوطن.
و�سمن  واملبتكرين  القادة  ل�سناعة  قرن  ربع  موؤ�س�سة  نعمل يف   : واأ�سافت 
اأجيال  تاأهيل  اإىل  الرامية  كل اجلهود  توحيد  اال�سراتيجية على  خطتنا 
وا�ستثمار  واالبتكار  االإب���داع  على  وحتفيزهم  مهاراتهم  و�سقل  امل�ستقبل 
االإمارات  دول��ة  يف  ال�ساملة  التنموية  النه�سة  لتحقيق  الكامنة  طاقاتهم 

العربية املتحدة«.

موؤ�ص�صة ربع قرن: �الإمار�ت 
�أ�صبحت منوذجا يف دعم 

�ل�صباب و��صتثمار طاقاتهم 

�الإم��ار�ت حت�تف���ل ب���الي��وم �لع��امل���ي لل�صب����اب �لي������وم

•• دبي-الفجر:

ت��ت��ق��دم ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دبي 
االأم��اين للجميع  واأ�سدق  التهاين  اأح��ر 
وتخ�س  العاملي،  ال�سباب  ي��وم  مبنا�سبة 
اأبناء  بالذكر �سواعدها من ال�سباب من 
الكامل  التزامها  م��وؤك��دة  دب���ي،  �سرطة 
وتفعيل  بتمكينهم  العاملي  اليوم  يف هذا 
القرار،  �سناعة  يف  واإ���س��راك��ه��م  دوره���م 
ال��ت��ي ال  ال����روة احلقيقية  ب��اع��ت��ب��اره��م 
قوتها  واأ���س��ا���س  االأم���ة  ورك��ي��زة  تن�سب، 

وُبناة جمدها وح�سارتها.
واأك����د ���س��ع��ادة ال���ل���واء اأح��م��د حم��م��د بن 
ثاين القائد العام ل�سرطة دبي بالوكالة 
على اإميان �سرطة دبي بقدرات ال�سباب، 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ل��ت��وج��ه��ات  وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، الذي 
قال » اإن اجليل الذي ن�سعى اإىل اإعداده 
اأ�سا�سية«،  دف��اع��ي��ة  ق���وة  ذات���ه  ب��ح��د  ه��و 
م�ست�سهدا اأي�سا مبقولة �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 

هم  ال�سباب  »اإن  اهلل،  رع��اه  دب��ي،  حاكم 
ال���ق���وة وال��ط��اق��ة ال���ق���ادرة ع��ل��ى متكني 
ومتكني  مكانتها،  ا�ستعادة  من  املنطقة 
ال�سباب واإف�ساح املجال اأمامهم لتطوير 
قدراتهم ومهاراتهم م�سوؤولية م�سركة 
ك���ون���ه���م ب���ن���اة ال���غ���د ال����ذي����ن ت���ق���ع على 
م�ستقبل  ���س��ن��اع��ة  م�����س��وؤول��ي��ة  ع��ات��ق��ه��م 

اأف�سل وم�سرق ملجتمعاتهم«.
اأن �سرطة دبي  ث��اين  اب��ن  ال��ل��واء  وب���نينّ 
ب���اإع���الن �سعادة  خ��ط��ت خ��ط��وة ري���ادي���ة 
القائد  امل����ري  خلفية  اهلل  ع��ب��د  ال���ل���واء 
ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دب����ي ت�����س��ك��ي��ل جمل�س 

مواكبة  ال�سابة،  للقيادات  دب��ي  �سرطة 
ولتطلعات  لل�سباب  االإم������ارات  ملجل�س 
احلكومة الر�سيدة، وحر�سا من �سرطة 
االإبداعية  ال��ط��اق��ات  تفجري  على  دب��ي 
لهم  املجال  واإت��اح��ة  الكامنة،  والعلمية 
واملعوقات  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى  ل��ل��وق��وف 
وتذليل العقبات ليكونوا �سركاء فاعلني 
يف امل�سرية التنموية والنه�سوية للبالد، 
دبي  �سرطة  جمل�س  ت�سكيل  جانب  اإىل 
وجمل�س  واجل��ام��ع��ات  ال��ك��ل��ي��ات  لطلبة 
���س��رط��ة دب����ي ال���ط���الب���ي، اإ����س���اف���ة اإىل 
لطلبة  امليدانية  للتدريبات  احت�سانها 
لكافة  امل�ساركة  باب  وفتحها  اجلامعات، 
برامج  اإىل  ل��الن�����س��م��ام  اجل��ن�����س��ي��ات 
واإطالقها لربنامج  ال�سيفية،  ال��دورات 
كل  املدار�س،  التوعية بني طلبة  �سفراء 
حقيقيا  جت�سيدا  متثنّل  اخل��ط��وات  تلك 
ل�����س��ي��ا���س��ة ����س���رط���ة دب�����ي ن���ح���و متكني 

ال�سباب.
واأكد اأن ال�سباب ميثنّلون طاقة ذهنية ال 
االإبداعية  لالأفكار  وم�سدرا  حم��دودة، 
ق�����������ادرون على  واالب�������ت�������ك�������ارات، وه�������م 
امل�ستقبل ومواجهة حتدياته  ا�ست�سراف 

ورف�����د امل��ج��ت��م��ع ب��ت��غ��ي��ريات ج���ذري���ة ال 
ل  يحدها اأفق، م�سرياً اإىل اأن الدولة تعونّ
اأهدافها  لتحقيق  االآم�����ال  ك��ل  عليهم 
اال�سراتيجية املتمثلة يف االبتكار وخلق 

مدينة اآمنة وجمتمع �سعيد.
اح��ت�����س��ان��ن��ا الإبداعات  ب��ق��در  اإن����ه  وق����ال 
واأف�����ك�����ار ال�������س���ب���اب، ب���ق���در مت��ك��ن��ن��ا من 
ل�سالح  ط��اق��ات��ه��م  وت���وج���ي���ه  ت��وظ��ي��ف 
اأعظم  اأن  ذل�����ك  وامل���ج���ت���م���ع،  ال����وط����ن 
اال���س��ت��ث��م��ارات ع��ل��ى االإط����الق ه��ي التي 
ال�سيما  الب�سري  العن�سر  على  ترتكز 

ال�سبابي منها.
ووج�����ه ال����ل����واء اب����ن ث����اين ح��دي��ث��ه اإىل 
ال�سباب يف �سرطة دبي قائال » اأنتم ثروة 
االقت�سادية  وال��ق��وة  ال��دائ��م��ة،  ال��وط��ن 
ن��ع��ول عليها الإح���داث  ال��ت��ي  وال��ف��ك��ري��ة 
التنمية ال�ساملة، والتغيريات احلقيقية 
تت�سلحون  مبا  االأم��ة  اإليها  تطمح  التي 
واإرادة ال تلني  ���س��ادق��ة  ب��ه م��ن ع��زمي��ة 
بقيم  ال��ت��م�����س��ك  فعليكم  ق،  خ����النّ وف��ك��ر 
ومبادئ دينكم ووطنكم، والفخر بتاريخ 
و�سري اأجدادكم، واالقتداء بوالة اأمركم، 

واال�ستفادة من خربات من �سبقوكم.«

�صرطة دبي تهنئ �صباب �لوطن بعيدهم �لعاملي

�صرطة �ل�صارقة تختتم ور�صة عمل م�صرتكة لغرف �لعمليات على م�صتوى �لدولة
•• ال�شارقة-وام:

ال�سارقة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
ور������س�����ة ع���م���ل م�������س���رك���ة ل���ل���ج���ن���ة غ���رف 
ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة ب��ح�����س��ور عدد 
من  االإخت�سا�س  ذوي  ال�سباط  من  كبري 
لتوحيد  بالدولة  ال�سرطة  قيادات  خمتلف 
م�ستوى  على  العمليات  بغرف  االإج���راءات 

الدولة .
التعاون مع  اإط��ار مد ج�سور  ياأتي ذلك يف 
ال�سرطية  و  االأم���ن���ي���ة  االأج����ه����زة  خم��ت��ل��ف 

بالدولة وحتقيقاً لروؤية وزارة الداخلية يف 
اأن تكون دولة االإمارات العربية املتحدة من 
اأف�سل دول العامل يف جمال حتقيق االأمن 

وال�سالمة.
وت��ه��دف ال��ور���س��ة - ال��ت��ي اإ���س��ت��م��رت ثالثة 
اأيام - اإىل تعزيز زمن اال�ستجابة للبالغات 
العمليات  غ���رف  اإىل  ت���رد  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة 
ملوؤ�سر  حت��ق��ي��ق��اً  وذل���ك  ب��ال��دول��ة  املختلفة 
االأجندة الوطنية التي تن�سجم مع تطلعات 
ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة دولة 

االإمارات العربية املتحدة للعام 2021 .

جامعة �أبوظبي : 
�الإمار�ت قدمت منوذجا 
فريد� يف متكني �ل�صباب

•• اأبوظبي -وام:

اإدارة جامعة  اأكد �سعادة علي �سعيد بن حرمل الظاهري رئي�س جمل�س 
منا�سبة جندد  لل�سباب ميثل  العاملي  باليوم  الدولة  احتفاء  اأن  اأبوظبي 
فيها الفخر مبا حققته دولة االإمارات العربية املتحدة من ريادة واإبداع 

يف متكني ال�سباب .
واأ�سار اإىل اأن النموذج االإماراتي يف متكني ال�سباب ميثل جتربة وطنية 
نفخر بها ونعتز باأن تكون منوذجاً يحتذى اإقليمياً وعربياً ودولياً الفتا 
اإىل اأن االإمارات �سباقة كعادتها حيث اأولت ال�سباب رعاية فائقة من خالل 
تخ�سي�س وزارة تعنى ب�سوؤونهم على راأ�سها وزيرة �سابة هي االأ�سغر �سناً 
على م�ستوى العامل وهذا يعك�س حر�س القيادة الر�سيدة على اأن تفتح 
لل�سباب طاقات من االإبداع الفكري والعلمي والثقايف اإمياناً منها باأنهم 

خري ا�ستثمار للوطن.
التفاين  يف  املثل  اأروع  ي��وم  كل  يقدمون  الوطن  وفتيات  �سباب  اأن  واأك��د 
والبذل والعطاء فهم يف ميادين الدفاع عن احلق والكرامة والعزة حماة 
الزكية فداًء  اأرواحهم  رايته وهاماتهم عالية يقدمون  الوطن يرفعون 
باأحرف من  التاريخ ت�سحياتهم وعطاءاتهم  للوطن والواجب وي�سجل 

نور.
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اأخبـار الإمـارات

جمل�س حممد بن ز�يد الأجيال �مل�صتقبل يطلق دورته �لثانية �أكتوبر �ملقبل
•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
الدورة  تنطلق  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
�ست�ستمر  والتي  امل�ستقبل«  زايد الأجيال  بن  الثانية من »جمل�س حممد 

على مدار يومني، الثامن والتا�سع من �سهر اأكتوبر املقبل.  
واأعلن مكتب �سوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد اأبوظبي اأن الدورة الثانية 
تت�سمن  »اأدن��ي��ك«،  للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  ي�ست�سيفها  التي 
العديد من الفعاليات والربامج وور�س العمل والتي ي�سارك فيها الطلبة 

بتجارب ثقافية وتفاعلية تهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على دور ال�سباب يف 
م�ستقبل وطنهم وم�ساهماتهم يف البناء والتنمية والتطوير.

بعد  الفعالية  ح�سور  اجل��دد  واخلريجني  اجلامعيني  الطالب  باإمكان 
عليهم  ال�����س��وء  الفعالية  ت�سلط  حيث  الت�سجيل،  اإج�����راءات  ا�ستكمال 
لهم  الفر�سة  واتاحة  املعرفة،  ونهل  والتميز  االإب���داع  لتبني  وتدعوهم 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى م���ه���ارات ال��ق��رن احل�����ادي، ب��ه��دف حت��ق��ي��ق روؤي����ة الدولة 

امل�ستقبلية والعمل ب�سكل ا�ستباقي من اأجل حتقيقها.
بديوان  التعليمية  ال�سوؤون  مكتب  مدير  النعيمي  خليفة  حممد  وق��ال 
ويل العهد: »اإن القيادة احلكيمة توؤمن باأن االبتكار واالإب��داع يف تفكري 

هذا اجليل �سيكون الدافع االأ�سا�سي للتطوير يف املجاالت احليوية كافة، 
وخا�سة االقت�سادية القائمة على املعرفة، م�سرياً اإىل اأن الطريقة التي 
نن�سئ ونح�سر بها اأبنائنا من االأجيال اجلديدة وقادة امل�ستقبل، �ستحدد 

مكانتنا الرائدة بني البلدان يف العامل. 
اإطالق  احت�سنت  �سنوات،  م��دى  وعلى  املجال�س  اأن  اإىل  النعيمي  واأ���س��ار 
للمجتمع  االأف�سل  تقدمي  اإىل  تهدف  التي  املختلفة  وامل��ب��ادرات  االأفكار 
بلورة  االأخ���رى يف  ت�سهم مع اجلهات  املجل�س من�سة  ه��ذا  وال��ي��وم ميثل 
م�ستقبلية  روؤي���ة  احلكيمة  للقيادة  ت��ق��دم  اأن  �ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  االأف��ك��ار 

للم�سارات التعليمة.

لال�ستفادة  مهمة  فر�سة  االإم����ارات  ط��الب  ل��دى  اأن  النعيمي  واأ���س��اف 
املعرفية لتطورات  والعلوم  واملعلومات  التجارب  واالط��الع على خمتلف 
امل�ستقبل، معرباً عن اأمله يف اأن يرك املجل�س ب�سمة موؤثرة على اأفكار 
والفنون  والتقنيات  العلوم  جم��االت  يف  التناف�س  على  وقدرتهم  طالبنا 

وحتفيزهم وت�سجيعهم على ال�سري يف طريق االإبداع والتميز.
و�سي�سارك عدد من املتحدثني واخلرباء واملوؤ�س�سات املحلية والدولية يف 
خم�سة  خالل  من  امل�ستقبل«  الأجيال  زاي��د  بن  حممد  »جمل�س  فعاليات 
جماالت ت�سمل، العلوم والتكنولوجيا والثقافة واالإعالم والفنون وريادة 

االأعمال والقيادة والتنمية اإ�سافة اإىل الريا�سة واللياقة البدنية.

تطبيق �إلغاء هام�س �ل�صرعة على طرق �أبوظبي �عتبار� من �ليوم

م�سارات خا�سة لكبار ال�سن و اأ�سحاب الهمم و خدمات توفري الثلج و املواقف الإ�سافية

م�صالخ بلدية مدينة �لعني تقدم خدمات حديثة ��صتعد�دً� لعيد �الأ�صحى �ملبارك

•• اأبوظبي-وام:

اللوحات  مع  ال���رادار  �سبط  �سرعات  وتوحيد  ال�سرعة  هام�س  اإلغاء  يدخل 
املرورية على الطرق يف اإمارة اأبوظبي حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم االأحد 
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ال�سركاء  مع  بالتعاون  واملرورية  الفنية  االإج���راءات  اأبوظبي  �سرطة  واأنهت 
اال�سراتيجيني دائرتي » النقل والتخطيط العمراين والبلديات » لتطبيق 

ال�سرعات اجلديدة واإلغاء الهام�س على الطرق الداخلية والرئي�سية.
احلدودية  واملنافذ  اأبوظبي  اإم��ارة  طرق  على  اإر�سادية  لوحات  و�سع  و�سيتم 
وبدايات الطرق التي تربط االإمارة بجهتي دبي وال�سارقة لتنبيه ال�سائقني 

باإلغاء هام�س ال�سرعة وتوحيد �سرعات �سبط الرادار م�سرية اإىل توافق هذه 
االإجراءات مع املعايري واأف�سل املمار�سات العاملية يف جمال ال�سالمة املرورية 

ومواكبة التطور يف �سبكة الطرق وزيادة عدد املركبات وال�سائقني.
حت�سني  جهود  لتعزيز  اجل��دي��دة  بال�سرعات  االل��ت��زام  اإىل  ال�سائقني  ودع��ت 
موؤ�سرات ال�سالمة املرورية على نحو ي�سهم يف احلد من وقوع حوادث املرور 

التي تنتج عن فارق ال�سرعة حفاظا على �سالمة اجلميع.
حدود  هي  الطرق  على  امل��رور  لوحات  على  املثبتة  ال�سرعات  اأن  واأو�سحت 
ر�سده  �سيتم  جت��اوز  واأي  بها  ال�سري  للمركبات  امل�سموح  الق�سوى  ال�سرعة 
وخمالفته فعلى �سبيل املثال » اإذا كانت ال�سرعة على الطريق حمددة ب� 80 

كيلو / �ساعة تبداأ خمالفات الرادارات من 81 كيلو/ �ساعة ».

•• العني -الفجر

للمتعاملني  اخل��دم��ات  م��ن  جمموعة  العني  مدينة  بلدية  م�سالخ  اأطلقت 
ا�ستعداداً لعيد االأ�سحى املبارك ، يف جميع اأفرع امل�سالخ املوزعة على قطاعات 
6 �سباحاً حتى  ال�ساعة  العيد من  اأي��ام  امل�سالخ خالل  تعمل  ، حيث  املدينة 
9 م�سالخ رئي�سية ، ال�ستيعاب االأعداد الكبرية من م�ستخدمي  8 م�ساًء يف 

امل�سالخ يف هذه الفرة من العام.
يتم من خاللها  والتي  ال�سن  وكبار  الهمم  اأ�سحاب  امل�سالخ خدمة  وقدمت 
تخ�سي�س موظف ال�ستقبال و خدمة هذه الفئات �سمن م�سار و رقم تذكرة 
خا�سة بهم منذ انزال احليوان حيث يكون هناك اأولوية يف م�سار الفح�س 
، وتاأتي هذه اخلطوة �سمن جهود بلدية  النهائي  و�سالة الذبح واال�ستالم 

مدينة العني يف ا�سعاد اأ�سحاب الهمم و كبار ال�سن .

و قال ح�سن حممد الكعبي – رئي�س ق�سم امل�سالخ ، اأن بلدية مدينة العني 
الوقت  توفري  فيها  تراعي  للجمهور  مميزة  خدمات  لتقدمي  دائ��م��اً  ت�سعى 
املتعامل  ب��اإم��ك��ان  اأ���س��ب��ح  و   ، امللحمة  خ��دم��ة  اأي�����س��اً  وف���رت  ، حيث  واجل��ه��د 
اختيار امللحمة التابعة للم�سلخ مما يوفر عليه عناء نقل الذبيحة ملكان اآخر 
لتقطيعها ، وتقدم امللحمة خدمات التقطيع ح�سب رغبة املتعامل و باأ�سعار 
الذبيحة مبا�سرة من  و يتم نقل  انتظار جمهزة  ، كما تتوفر �سالة  رمزية 

�سالة الذبح للملحمة .
و اأ�ساف الكعبي ، توفر بلدية مدينة العني خدمة الثلج يف م�ستودع خا�س 
يف  اأو  دره��م   20 مببلغ  خا�سة  اأكيا�س  يف  الثلج  تعبئة  يتم  حيث   ، بامل�سالخ 
�سناديق الفايرب يف حال نقلها مل�سافات بعيدة ، وحتظى هذه اخلدمة باإقبال 
كبري خ�سو�ساً من اجلمهور القادم من الدول املجاورة ، كما توفر امل�سالخ 

خدمات التربيد املجانية و التي ت�ستخدم اأكر يف امل�سلخ التجاري.

قوانينه  تعتني  ال��ذي  و  املوا�سي  ل�سوق  التامة  الرقابة  على  الكعبي  اأك��د  و 
باحليوانات التي مت �سراوؤها من داخل ال�سوق حيث مينع ا�ستخدام الع�سا اأو 
اأي و�سيلة ل�سرب احليوان لدفعه للم�سلخ  اأو جره ب�سكل موؤذي ، كما قامت 
اأ�سحاب املحالت وجتار املوا�سي بتوفري  اإدارة ال�سحة العامة  باالتفاق مع 

�سيارة نقل للم�سلخ جماناً اأو كما يتم االتفاق مع امل�سري.
و  امل�سالخ  وفرتها  التي  االإ�سافية  امل�سارات  مبادرة  الكعبي  ح�سن  و�سح  كما 
ذل��ك ت�سهياًل حلركة ال��دخ��ول و اخل��روج وع��دم اغ��الق امل��داخ��ل و ال�سوارع 
املظللة و  املواقف االإ�سافية  اإىل جانب توفري   ، بال�سوق  اخلارجية اخلا�سة 
التي تتيح اإمكانية احل�سول على تذكرة اخلدمة و االنتظار يف ال�سيارة مما 

ي�ساهم يف جعل فرة االنتظار اكر راحة و �سهولة للمتعاملني .
و حتدث الكعبي عن اخلدمة املميزة للمطبخ ال�سعبي بحيث يتوفر مندوب 
الذبيحة  با�ستالم  ، ويقوم  التي مت االتفاق معها  ال�سعبية  اأحد املطابخ  من 

من امل�سلخ مبا�سرة و ار�سالها للمطبخ لتح�سريها بالطريقة املطلوبة من 
الزبون ، وتو�سيلها حنى املنزل ، كما يوفر املطبخ ال�سعبي اإمكانية ا�ستالم 
اآمن  ب�سكل  ذبحه  و  فح�سه  ليتم  للم�سلخ  اح�ساره  و  العزبة  من  احل��ي��وان 
لطبخها  باالإ�سافة   ، امل�سلخ  يتبعها  التي  وال�سالمة  ال�سحة  معايري  ح�سب 
بتوفري  العني  مدينة  بلدية  م�سالخ  تقوم  و  ه��ذا  ال��زب��ون.  ملنزل  وتو�سيلها 
اللياقة  توفر  ت�سرط  حيث   ، طبياً  والالئقني  املوؤهلني  الق�سابني  اأف�سل 
تقوم  كما  الغذائية   ال�سالمة  اأ�سا�سيات  على  والتدريب  للق�سابني  الطبية 
العامة  ال�سالمة  على  حفاظاً  املوا�سي  �سوق  يف  ال�سيارات  بتعقيم  امل�سالخ 
ح�سب اإج��راءات االأمن احليوي ، باالإ�سافة اإىل جتهيز الكادر من العاملني 
يف امل�سالخ ، وجتهيز �ساالت الذبح و�ساال ت االنتظار بال�سكل املطلوب ح�سب 
اأف�سل املوا�سفات العاملية حيث اأن م�سالخ بلدية العني حا�سلة على 6 اأنظمة 

عاملية لعمليات الذبح و �سالمة اللحوم.

تعاملت مع 9283 طلبًا عرب الهاتف يف الن�سف الأول للعام 2018

بلدية مدينة �أبوظبي تتلقى عرب مكتب �لطو�رئ و�الأزمات و�لكو�رث  1111 بالغا 

من خالل اال�ستجابة الأي طوارئ 
االأ�سول  بهذه  تتعلق  وم�ستجدات 
اأو�ساعها  ت�سحيح  على  والعمل   ،
وات��خ��اذ االإج����راءات ال��الزم��ة بهذا 

بالتعامل  جنحت  وق��د   ، االأه��م��ي��ة 
ال��ب��الغ��ات بكفاءة  م��ع جميع ه��ذه 

ومهنية عالية.
البلدية  ت�سعى  االإط��ار  ه��ذا  �سمن 

العامة  االأ���س��ول  على  للمحافظة 
اال�ستجابة  ذاته  وبالوقت  واملرافق 
مل���ت���ط���ل���ب���ات وم����الح����ظ����ات اأف�������راد 
املجتمع وال�سركاء اال�سراتيجيني 

•• اأبوظبي -الفجر: 

واالأزم����ات  ال���ط���وارئ  مكتب  تلقى 
والكوارث يف بلدية مدينة اأبوظبي 
اأكر من 1111 بالغاً وذلك منذ 
بداية العام احلايل 2018 وحتى 
نهاية يونيو املا�سي، حيث ي�ستقبل 
مدينة  بلدية  يف  ال��ط��وارئ  مكتب 
اأف�����راد املجتمع  ب��الغ��ات  اأب��وظ��ب��ي 
ال�ساعة  م����دار  ع��ل��ى  وامل��وؤ���س�����س��ات 

وطيلة اأيام االأ�سبوع.
وجت�سيدا  اأن���ه���ا  ال��ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
الر�سيدة  ال����ق����ي����ادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات 
واأجود  اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  بتقدمي 
امل���م���ار����س���ات ف���اإن���ه���ا ت��ت��ع��ام��ل مع 
جميع هذه البالغات واالت�ساالت 
ومتابعة  كاملة  بجدية  والطلبات 
متطلبات  تلبية  ب��ه��دف  م�ستمرة 
ت�ساهم  مرنة  الآلية  وفقاً  املجتمع 
لكافة  ال�����س��ري��ع��ة  اال���س��ت��ج��اب��ة  يف 

اجلهات املحلية االأخرى وال�سركاء 
اال�سراتيجيني يف مواجهة بع�س 
بروح  معها  وال��ت��ع��ام��ل  ال��ب��الغ��ات 
الواحد كونها تتبع الأكر  الفريق 
منظماً  تن�سيقاً  وتتطلب  من جهة 

وا�ستجابة فورية.
اال�ستجابة  ل���������س����رورة  ون�����ظ�����راً 
ال��ف��وري��ة ل��ل��ب��الغ��ات ت��وؤك��د بلدية 
مدينة اأبوظبي ا�ستعدادها الكامل 
لكافة   واال����س���ت���ج���اب���ة  ل���ل���ت���ف���اع���ل 
تاأثري  من  للحد  وذل��ك  البالغات 
ع��ل��ى اجلانب  ال���ط���ارئ���ة  احل�����االت 

االجتماعي واالقت�سادي.
بدرا�سة  تقوم  اأنها  البلدية  وتنوه 
البالغات املتكررة وحتليل اأ�سبابها 
والعمل على اإيجاد اأف�سل احللول 
الدائمة بال�سكل الذي يرفع كفاءة 
اخل����دم����ات امل���ق���دم���ة وي�������وؤدي اإىل 
املقبلة،  امل��راح��ل  ت��ك��راره��ا يف  ع��دم 
العمل  اإىل  ال��ب��ل��دي��ة  ت��ن��ظ��ر  ح��ي��ث 

الطلبات والبالغات.
اأن���ه���ا ترحب  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���اف���ت 
اأفراد املجتمع  بات�ساالت وبالغات 
على مدار ال�ساعة ويف اأيام االأ�سبوع 
ك���اف���ة م���ن خ����الل رق����م ال���ط���وارئ 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ببلدية  اخل��ا���س 
الرقم  ع��ل��ى  وب��ال��وات�����س��اب   993

.9939930-056
البلدية  ك�سفت  ذاته  ال�سعيد  على 
الن�سف  خ������الل  ت���ع���ام���ل���ت  اأن�����ه�����ا 
ال�سنة االأول من العام احلايل مع 
9283 مكاملة هاتفية يف خمتلف 
على  الرد  اإىل  باالإ�سافة  املجاالت، 

ا�ستف�سارات اجلمهور الكرمي.
اأنها  البلدية  اأو���س��ح��ت  وتف�سياًل 
تلقت خالل الفرة املذكورة 150 
بالغات  و810  ع����ادي����اً،  ب���الغ���اً 
و124  االأه�����م�����ي�����ة،  م���ت���و����س���ط���ة 
ال�سريع  التدخل  ي�ستدعي  ب��الغ��اً 
�سديد  ب����الغ����اً  و27  وال����ع����اج����ل، 

ال�ساأن، وتف�سياًل حلركة البالغات 
 99 تلقت  اأن��ه��ا  البلدية  اأو�سحت 
بالغا فيما يتعلق بطوارئ الطرق، 
�سيانة  جم���ال  يف  ب��الغ��ا  و300 
بالغاً  و391  االإن������ارة،  واإ����س���الح 
والري،  والزراعة  تتعلق باحلدائق 
و129 بالغاً ب�ساأن �سبكات �سرف 
م��ي��اه االأم���ط���ار، و126 ب��الغ��اً يف 
باالإ�سافة  امل��دي��ن��ة،  مظهر  جم��ال 
لي�سل  خم��ت��ل��ف��ا  ب���الغ���ا   66 اإىل 
امل���ج���م���وع ال���ك���ل���ي ل���ل���ب���الغ���ات اإىل 

. بالغاً   1111
امل���ح���اف���ظ���ة على   وم�����ن م��ن��ط��ل��ق 
البلدية  واأ�سول  اجلمهور  �سالمة 
ال���ت���ع���ام���ل مع  ال���ق���ائ���م���ة ف���ق���د مت 
ال���ب���الغ���ات مب��ه��ن��ي��ة ت�����س��ت��ن��د اإىل 
وال�سالمة  ال�سحة  معايري  اأع��ل��ى 
القائمة  امل�������س���اري���ع  خ������الل  م����ن 
ل��ب��ل��دي��ة مدينة  امل��ت��اح��ة  وامل�������وارد 
اأب���وظ���ب���ي، ك��م��ا مت ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 

اإدارة  نظام  وحت�سني  تطوير  على 
ال�����ط�����وارئ واالأزم�����������ات ك���اأول���وي���ة 

ا�سراتيجية .
واالأزمات  الطوارئ  مكتب  ويهيب 
والكوارث يف بلدية مدينة اأبوظبي 
واملوؤ�س�سات  املجتمع  اأف��راد  بجميع 
امل�����س��اه��م��ة يف احل�����د من  اأه���م���ي���ة 
خالل  من  ال�سلبية  الظواهر  اآث��ار 
الطوارئ  برقم  باالت�سال  املبادرة 
اأو  م�����س��اه��دات  اأي  ع���ن  واالإب�������الغ 
ظ��واه��ر غ��ري ع��ادي��ة، ودع���م جهود 
ال��ب��ل��دي��ة م���ن خ����الل ت��ع��زي��ز روح 
امل�سوؤولية املجتمعية وبهدف اإيجاد 
امل���ن���اخ امل��ع��ي�����س��ي وال�����س��ك��ن��ي االآم���ن 
جلميع  واحل���������س����اري  وامل���ت���ك���ام���ل 
اإىل  البلدية  تنظر  ،حيث  ال�سكان 
اإ���س��ع��اد امل��ج��ت��م��ع ك��اأول��وي��ة وهدف 
من  اإال  ي��ت��ح��ق��ق  ال  ا���س��رات��ي��ج��ي 
مع  املجتمع  جهود  ت�سافر  خ��الل 

ر�سالة البلدية واأهدافها.
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اأخبـار الإمـارات
ر�أ�س �خليمة للقر�آن �لكرمي تختتم دورة �صقر �ل�صيفية 

•• راأ�ض اخليمة   الفجر 

راأ�س للقراآن الكرمي حفال ملنا�سبة ختام دورة  نظمت موؤ�س�سة 
وجابر  النقبي  علي  بح�سور  الرابعة  ال�سيفية  �سقر  ال�سيخ 
للقراآن  اخليمة  راأ�س  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  املن�سوري 
الكرمي وتيمور ال�سحي مدير اإدارة املراكز وال�سوؤون التعليمية 
على  وامل�سرفني  املوؤ�س�سة  االإدارات وموظفي  اإىل جانب مدراء 
اأمورهم، ومت  واأولياء  اإىل الطلبة  اإ�سافة   ، الدورة واملحفظني 
الدورة  امل�ساركة يف  الفئات  317  طالب من خمتلف  تكرمي  
قبل  من  الالفت  باالإقبال  ال�سحي  تيمور  واأ�ساد  واإناثا  ذك��ورا 

الطلبة على الدورة ال�سيفية، حيث توافد الكثري من الطلبة 
لاللتحاق بالدورة، وجتاوز العدد املقاعد املحددة التي و�سعتها 
بزيادة  متيزت  ال���دورة  ه��ذه  اأن  مبينا  للم�سركني،  املوؤ�س�سة 
ن�سف  تخ�سي�س  مت  حيث  ورح��الت��ه��ا،  وفعاليتها  اأن�سطتها 
�ساعة يوميا للمرح والرفيه واالبتكار، م�سيدا باإجناز الطلبة 
خالل  م��ن  وا�سحا  ك��ان  وال���ذي  والتعلم  احلفظ  يف  وتفوقهم 
ال���دورة يف جميع  نهاية  التي و�سعت يف  ع��الم��ات االخ��ت��ب��ارات 
املراكز املخ�س�سة للدورة ال�سيفية وهي مركز بيت ال�سركال، 

ومركز الغزال، ومركز فتيات الرم�س، ومركز وادي العجيلي.
املتابعني  ل��دى  كبريا  اإيجابيا  �سدى  ال�سيفية  ال���دورة  ولقي 

عن  الطلبة  واأع��رب  وغريها،  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  يف 
بها  ب��االل��ت��ح��اق  اأم��ل��ه��م  ع��ن  ال����دورة، معربني  ب��ه��ذه  �سعادتهم 
مكللة  اأ�سابيع   4 مل��دة  ال��دورة  وا�ستمرت  القادمة،  ال���دورات  يف 

بالفائدة والنفع واالأن�سطة املتنوعة.
وقدم تيمور ال�سحي التهاين والتربيكات للطلبة االأوائل على 
متيزهم يف هذه ال��دورة، واأع��رب عن �سكره وتقديره لكل من 
�ساكرا  ومتيزها،  نحاجها  يف  و�سعى  ال�سيفية  ال��دورة  يف  عمل 
املباركة  امل�ساريع  لهذه  املتوا�سل  دعمها  على  احلكيمة  القيادة 
التي ت�ستثمر اأوقات الطلبة وتغر�س فيهم روح امل�ساركة والتميز 

واالإبداع.

خالل زيارة امللحق الثقايف ال�سعودي اإىل جامعة ال�سارقة: 

جامعة �ل�صارقة حتت�صن �لطلبة �ل�صعوديني يف �لدولة يف يوم عيدهم �لوطني

مب�ساركة اأكرث من 20 منظمة وجهة علمية خمت�سة 

هيئة �لبيئة و�ملحميات �لطبيعية بال�صارقة تنظم ور�صة »تطوير ��صرت�تيجية مر�قبة �الأر��صي �لرطبة و�لطيور �ملائية«

•• ال�شارقة-الفجر:

الدكتور  االأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  ا�ستقبل 
ال��ن��ع��ي��م��ي مدير  ح��م��ي��د جم�����ول 
الدكتور  ���س��ع��ادة  ال�����س��ارق��ة  جامعة 
امللحق  الغيا�س  غيا�س  ب��ن  را���س��د 
الثقايف ال�سعودي يف دولة االإمارات 
تراأ�س  ال�����ذي  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأوجه  ال��زائ��ر وذل��ك لبحث  ال��وف��د 
وجامعة  امل��ل��ح��ق��ي��ة  ب���ني  ال���ت���ع���اون 
قنوات  من  العديد  وفتح  ال�سارقة 
اجلامعة  م���ع  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وا���س��ل 
ال�سعوديني  الطلبة  خدمة  بهدف 

ومتابعتهم ب�سورة م�ستمرة.

امل�سرية  البارز يف خدمة  وب��دوره��ا 
الدولة  يف  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
تقدمي  على  وحر�سها  واملنطقة، 
من  الأبنائها  ال��رع��اي��ة  اأن���واع  كافة 
الطلبة، واأ�ساف اأن جامعة ال�سارقة 
الطلبة  م��ن  ن�سبة  اأك���رب  حتت�سن 
ال�����س��ع��ودي��ني يف دول�����ة االإم�������ارات، 
لذلك جاء اختيار جامعة ال�سارقة 
الطلبة  ل��ت��ج��م��ع  م����ق����را  ل���ت���ك���ون 
دولة  يف  ال���دار����س���ني  ال�����س��ع��ودي��ني 
االإمارات لالحتفال باليوم الوطني 

للملكة العربية ال�سعودية. 
احل�سور،  ن��اق�����س  ال���ل���ق���اء  خ����الل 
�سوؤون  مبقر  مكتب  فتح  امكانية 

ال�������س���ارق���ة، واأك�������د ع���ل���ى ����س���رورة 
له  مل��ا  املبا�سر  ال��ت��وا���س��ل  ا���س��ت��م��رار 
ثم  الطلبة،  على  ايجابي  اأث��ر  من 
قدم املدير نبذة عن ر�سالة جامعة 
ال�سارقة والتي و�سعها لها رئي�سها 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
رئي�س جامعة ال�سارقة )حفظه اهلل 
تعاىل ورعاه(، ثم عر�س مرافقها 
وم���ا حت��ت��وي��ه م��ن ك��ل��ي��ات ومعاهد 
بحثية  وجمموعات  متيز  ومراكز 
كذلك  الطيبة،  للكليات  وجم��م��ع 
م��ا ت��ط��رح��ه اجل��ام��ع��ة م��ن برامج 

الثقافية  امل��ل��ح��ق��ي��ة  وف���د  ت�����س��م��ن 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ب�سفارة 
كل من: الدكتور حممد بن ح�سن 
الثقافية  ال�سوؤون  مدير  امل�سعودي 
الدرا�سي  وامل�������س���رف  ب��امل��ل��ح��ق��ي��ة، 
اأ�سامة  االأ�ستاذ  للطالب باجلامعة 
الدرا�سية  وامل�����س��رف��ة  حم���ج���وب، 
االأ�ستاذة  ب��اجل��ام��ع��ة  ل��ل��ط��ال��ب��ات 

كفاف العتيبي.
مدير  رح�������ب  ال�������زي�������ارة،  خ�������الل 
اجلامعة بالوفد، واأثنى على حر�س 
الدولة على  ال�سعودية يف  فارة  ال�سنّ
املتابعة امل�ستمرة واملبا�سرة الأو�ساع 
جامعة  يف  ال�����س��ع��ودي��ني  ال��ط��ل��ب��ة 

درا�سات  وبرامج  ومهنية  اأكادميية 
تقدمها  ال���ت���ي  واخل����دم����ات  ع��ل��ي��ا 
واملغربني  ع��ام��ة  ب�سفة  للطلبة 

ب�سفة خا�سة.
واأع����������رب امل�����دي�����ر ع�����ن ا����س���ت���ع���داد 
التعاون  اأ���س��ك��ال  ل��ك��اف��ة  اجل��ام��ع��ة 
مع امللحقية، كما وافق املدير على 
باإقامة  الثقافية  امللحقية  ط��ل��ب 
ال�سعوديني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
املقيمني يف الدولة مبنا�سبة اليوم 
الوطني للملكة العربية ال�سعودية 

مبقر جامعة ال�سارقة.
م��ن ج��ان��ب��ه، اأ���س��اد ال��دك��ت��ور را�سد 
ال�سارقة  جامعة  بجهود  الغيا�س 

•• ال�شارقة-الفجر:

واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ت��ن��ظ��م 
الن�سف  يف  بال�سارقة  الطبيعية 
املقبل  �سبتمرب  �سهر  م��ن  االأول 
»تطوير  ب���ع���ن���وان  ع���م���ل  ور�����س����ة 
لر�سد  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الرطبة  االأرا�������س������ي  وم����راق����ب����ة 
املائية  وال����ط����ي����ور  ال�������س���اح���ل���ي���ة 
اجل������زي������رة  �����س����ب����ه  م����ن����ط����ق����ة  يف 
ب������ال������ت������ع������اون مع  ال������ع������رب������ي������ة«، 
 Wetlands م�����ن�����ظ�����م�����ة 
 I n t e r n a t i o n a l
 BirdLife وم������ن������ظ������م������ة 

لر�سد  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الطيور املائية واالأرا�سي الرطبة، 
واالحتياجات  ال��ث��غ��رات  وحت��دي��د 
امل�سركة  وامل��خ��رج��ات  وال��ف��ر���س 
�ستناق�س  كما  الزمني.  واجل��دول 
حتليل  ح���ول  امل�ستقبلية  اخل��ط��ة 
ب�����س��اأن حالة  ال��و���س��ع االإق��ل��ي��م��ي 
ال�ساحلية،  ال���رط���ب���ة  االأرا������س�����ي 
واحل�����س��ول ع��ل��ى ت��ق��دي��ر الأع����داد 
قائمة  وت�سحيح  املائية،  الطيور 
االأن��������واع امل��ح��ل��ي��ة االإق��ل��ي��م��ي��ة يف 
 .CMS اتفاقية االأنواع املهاجرة
وت�سعى هيئة البيئة واملحميات يف 
الور�سة  ال�سارقة، من خالل هذه 

ل��������الإم��������ارة، واال�����س����رات����ي����ج����ي����ة 
االإمارات  لدولة  للبيئة  الوطنية 
حر�س  اإط��ار  يف  املتحدة،  العربية 
الهيئة على التن�سيق والتعاون مع 
واملوؤ�س�سات  احلكومية  االأج��ه��زة 
واملنظمات  االأك��ادمي��ي��ة  والهيئات 
االإقليمية ومراكز البحوث، وذلك 
االرتباط  ذات  االأم������ور  ك��اف��ة  يف 

بعمل الهيئة«.
الور�سة  اأن  ال�����س��وي��دي  واأك�������دت 
وتوثيق  حت���دي���د  ع���ل���ى  ���س��ت��ع��م��ل 
الو�سع  يف  ات  ال����ت����غ����رينّ ور�����س����د 
الرطبة  ل��الأرا���س��ي  االإي��ك��ول��وج��ي 
)املواقع  ال��دول��ي��ة  االأه��م��ي��ة  ذات 

International، ومب�ساركة 
20 ج��ه��ة م��ن ممثلي  اأك����ر م��ن 
احلكومات و�سركاء كلتا املنظمتني 
املعاهدات  ومم��ث��ل��ي  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
البيئية  امل���ن���ظ���م���ات  و  ال���دول���ي���ة 

واملبادرات االإقليمية. 
وقالت �سعادة هنا �سيف ال�سويدي، 
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
»تعمل  ال�����س��ارق��ة:  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
توجيهات  م��ن  اإن��ط��الق��اً  ال��ه��ي��ئ��ة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س 
التنفيذي  امل���ج���ل�������س  وق����������رارات 

احل��رج��ة(، وامل�����س��اع��دة يف تطوير 
وحتليل الو�سع االإقليمي احلايل 
ال�ساحلية،  ال��رط��ب��ة  ل���الأرا����س���ي 
االأوىل  امل���رح���ل���ة  ل����دع����م  وذل�������ك 
االإقليمي  ال��ربن��ام��ج  تطوير  م��ن 
وتعزيز التحالفات اال�سراتيجية 
بني املنظمات الوطنية واالإقليمية 
وال�����دول�����ي�����ة ل�������س���م���ان احل���ف���اظ 
وحت�سني  ال�ساحلية  امل��وائ��ل  على 
وت�سجيع  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 

تبادل البيانات والقدرات.
وت��ه��دف ال��ور���س��ة ال��ت��ي ت��ق��ام على 
املبادرات  تقييم  اإىل  يومني  مدى 
على  واالتفاق  وال��ق��درات  القائمة 

من  م�ستمرة  ب�سورة  ومتابعتهم 
خالل م�سريف امللحقية، كما ناق�س 
والت�سجيل  القبول  األية  احل�سور 

الطلبة يف جامعة ال�سارقة لرعاية 
�سوؤون الطلبة ال�سعوديني والعمل 
امل���ب���ا����س���ر معهم  االت���������س����ال  ع���ل���ى 

يف  االبتعاث  وب��رام��ج  اجلامعة،  يف 
واألية  الدرا�سية  واملنح  الدولتني، 

احل�سول عليها. 

اأ�سحاب امل�سلحة االإقليميني فيما 
الو�سع  ب��ت��ط��وي��ر حت��ل��ي��ل  ي��ت��ع��لنّ��ق 
اال�سراتيجية  ه������ذه  وت���ع���ت���رب 
االإق���ل���ي���م���ي���ة م��ه��م��ة مت���ا����س���ي���اً مع 

لر�سد  ا�سراتيجية  تطوير  اإىل 
الطيور املائية واالأرا�سي الرطبة، 
لتنفيذ هذه  واحل�سول على دعم 
اال���س��رات��ي��ج��ي��ة، وال��ت��وا���س��ل مع 

رام�سار  الرطبة  االأرا�سي  موؤمتر 
 ))COP-13 ال�13  دورت���ه  يف 
االإمارات  دولة  �ست�ست�سيفه  الذي 

يف اأكتوبر 2018.

رئي�س بعثة �حلج ل� »و�م«: �ل�صعودية تبذل جهود� كبرية خلدمة �صيوف �لرحمن
•• اأبوظبي-وام: 

مطر  حممد  الدكتور  �سعادة  اأك��د 
العامة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
ل��ل�����س��وؤون االإ���س��الم��ي��ة واالأوق�����اف 
رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة احل���ج ال��ر���س��م��ي��ة اأن 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
كافة  لتقدمي  كبرية  جهودا  تبذل 
ملاليني  ال�����الزم�����ة  ال���ت�������س���ه���ي���الت 

لهم قبيل مغادرتهم  كلمته  خالل 
اأن   - امل���ق���د����س���ة  االرا�������س������ي  اإىل 
امل�سوؤولية  درج��ات  اأعلى  يف  يكونوا 
احلج  م��ن��ا���س��ك  يف  م��ه��ام��ه��م  الأداء 
ال�سعادة  �سفراء وطن  اأنهم  موؤكدا 
الدولة  ق��ي��ادة  اأن  واأك���د   . واخل���ري 
ت����ويل اه��ت��م��ام��ا كبريا  ال��ر���س��ي��دة 
بحجاج الدولة وتعمل على توفري 
لهم  والرعاية  الدعم  اأ�سكال  كافة 

اإن   : املقد�سة  االأرا���س��ي  اإىل  ام�س 
ب��ه م��ن م�سروعات  ال��ق��ي��ام  م��ا يتم 
االأرا�سي  يف  وت��و���س��ع��ات  م�ستمرة 
الكبرية  اجل��ه��ود  يعك�س  امل��ق��د���س��ة 
خادم  ب��ق��ي��ادة  للمملكة  واملخل�سة 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
بن عبدالعزيز اآل �سعود واحلر�س 
ع���ل���ى ت���وف���ري ال���رع���اي���ة ال���الزم���ة 

ل�سيوف الرحمن.

و�سدد على �سرورة  املنا�سك.  كافة 
بروح  احلمالت  اأ�سحاب  يعمل  اأن 
ال��ف��ري��ق ال���واح���د واحل���ر����س على 
الوعظية  اخل��دم��ات  اأرق���ى  تقدمي 
وال���ت���ث���ق���ي���ف���ي���ة وال���������س����ح����ي����ة مع 
املخيمات  ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة 
وت���وف���ري امل���وا����س���الت ط��ي��ل��ة اأي����ام 
اآخ��ر ح��اج من  املو�سم وحتى ع��ودة 
حجاجنا اإىل اأر�س الوطن ماأجورا 

العامل  اأن���ح���اء  �ستى  م��ن  احل��ج��اج 
وت��رح��ب ب��ه��م وت��ع��م��ل ع��ل��ى توفري 
واالهتمام  ال��رع��اي��ة  اأوج�����ه  ك��اف��ة 
لهم وحتر�س على تقدمي خدمات 
خالل  الرحمن  ل�سيوف  متكاملة 

مو�سم احلج.
وق����ال ال��ك��ع��ب��ي يف ت�����س��ري��ح خا�س 
لوكالة اأنباء االإمارات “ وام “ على 
هام�س مغادرة بعثة احلج الر�سمية 

ومتابعة �سوؤونهم.
اأن  البعثة  اأع�����س��اء  الكعبي  ووج���ه 
ي��ت��اب��ع��وا ت��ن��ق��الت احل��ج��اج خطوة 
مقار  ويف  امل�����ط�����ارات  يف  ب���خ���ط���وة 
واملدينة  امل��ك��رم��ة  م��ك��ة  يف  �سكنهم 
حيث  ال����روي����ة  ي����وم  اإىل  امل����ن����ورة 
خميماتهم  اإىل  ����س���ي���خ���رج���ون 
عرفة  يف  ث����م  م���ن���ى  يف  اجل����اه����زة 
اأداء  م��ن  االن��ت��ه��اء  حتى  فاملزدلفة 

وت����وج����ه ����س���ع���ادت���ه ب���اأ����س���م���ى اآي�����ات 
اململكة  اإىل  وال���ت���ق���دي���ر  ال�����س��ك��ر 
على  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
م�سيدا   .. ال��ك��ب��رية  اجل��ه��ود  ه���ذه 
مب���ا ت���وف���ره مل��الي��ني احل���ج���اج من 
خدمات  م��ن  ال��ع��امل  دول  خمتلف 

متكاملة خالل مو�سم احلج .
واأو����س���ى ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
مطر الكعبي جميع اأفراد البعثة - 

وم�سرورا ورا�سيا و�سعيدا.
التح�سريية  البعثة  اأن  اإىل  ي�سار 
االأرا������س�����ي  اإىل  ت���وج���ه���ت  ل���ل���ح���ج 
املقد�سة 4 اأغ�سط�س املا�سي ملتابعة 
والعقود  امل��خ��ي��م��ات  ب���ن���اء  اأع���م���ال 
والتهيئة  ال��ط��واف��ة  موؤ�س�سات  م��ع 
حجاج  حمالت  طالئع  ال�ستقبال 
على  واالط����م����ئ����ن����ان  االإم���������������ارات 

ت�سكنيهم.
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اأخبـار الإمـارات
عائ�صة بنت خالد �لقا�صمي : �الإمار�ت قطعت �أ�صو�طا بعيدة يف م�صرية متكني �صبابهانورة �لكعبي : �الإمار�ت �أعدت جياًل و�عيًا مت�صلحًا بالعلم و�ملعرفة م�صتعدً� خلو�س غمار �مل�صتقبل

•• اأبوظبي-وام:

الثقافة  وزي��رة  الكعبي  بنت حممد  ن��ورة  اأك��دت معايل 
واعيا  اأع���دت جيال  االإم����ارات  دول��ة  اأن  املعرفة  تنمية  و 
حتديات  مواجهة  على  ق��ادرا  واملعرفة  بالعلم  مت�سلحا 
الع�سر م�ستعدا خلو�س غمار امل�ستقبل. وقالت معاليها 
الذي  لل�سباب  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�سبة  لها  ت�سريح  يف 
 12 حتتفل به دول��ة االإم���ارات اليوم االأح��د و ي�سادف 
منا�سبة  ي��ع��د  ال��ي��وم  ه���ذا  “ اإن  ع���ام  ك��ل  م��ن  اأغ�سط�س 
امل�ستقبل  �سنع  يف  ب��دوره��م  اع��راف��ا  ال�سباب  لتكرمي 
اإحداث  و  امل��زي��د م��ن االجن����ازات  داف��ع��ا لهم لتحقيق  و 

تغيري اإيجابي ينعك�س على حت�سني حياة جمتمعاتهم”. 
تاأ�سي�سها  منذ  ا�ستثمرت  االإم����ارات  دول��ة  اإن  واأ���س��اف��ت 
اأهلتهم  و  الع�سر  م��ه��ارات  فاأك�سبتهم  ال�سباب  ب��ق��درات 
مفا�سل  م��ن  مكنتهم  و  دول��ت��ه��م  و  جمتمعهم  خل��دم��ة 
العمل التنموي للم�ساهمة يف م�سرية التطور و االزدهار 
ال  املجتمع  و  االأم���ل  مفتاح  و  االأم���ان  �سمام  بو�سفهم 
اإال بهم. و�سددت معاليها يف ختام  اأن يكون قويا  ميكن 
ت�سريحها على اأن دولة االإمارات اآمنت بال�سباب ونه�ست 
به فكان النجاح حليفها وا�ستطاعت ب�سواعدهم تذليل 
يف  التنمية  م�سرية  لتقود  التحديات  وجت��اوز  العقبات 

املنطقة باأ�سرها وت�سنع لنف�سها جمدا تباهي به.

•• ال�شارقة -وام:

فتيات  �سجايا  م��دي��ر  القا�سمي  خ��ال��د  بنت  عائ�سة  ال�سيخة  اأك���دت 
ال�سارقة اأن دولة االإمارات العربية املتحدة قطعت اأ�سواطا بعيدة يف 
ال�سيخ  املغفور له  م�سرية متكني �سبابها وذلك منذ ن�ساأتها على يد 
اأهتم بطاقات  ال��ذي  ث��راه -  اآل نهيان - طيب اهلل  زاي��د بن �سلطان 
وقدرات ال�سباب ودورهم املركزي يف رحلة البناء و التطور و احلفاظ 

على املكت�سبات الوطنية.
وقالت ال�سيخة عائ�سة بنت خالد القا�سمي - يف ت�سريح لها مبنا�سبة 
اليوم العاملي لل�سباب - اإن كل املوؤ�سرات واملعطيات املاثلة اأمامنا توؤكد 

للفخر  يدعو  وب�سكل  االإم���ارات خري متثيل  �سبابنا يف متثيل  جن��اح 
ب��زوغ كل  ي��وؤك��دون م��ع  واالع��ت��زاز .. فها ه��م ال�سباب م��ن اجلن�سني 
فجر جديد وبعطاءاتهم الالحمدودة اأنهم اأهل للثقة الكبرية التي 

منحتها لهم القيادة احلكيمة.
على  بحما�سة  مقبلني  جندهم  اجلن�سني  من  ال�سباب  اإن  واأ�سافت 
الدوائر  و  اجل��ام��ع��ات  ف��اع��ال يف  ح�����س��ورا  ال��ع��ام��ة م�سكلني  احل��ي��اة 
احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س اإىل جانب اأدوارهم الوا�سحة 
يف العمل االإن�ساين و ن�ساطهم يف موؤ�س�سات املجتمع املدين م�ساهمني 
وتعزيز  جهة  م��ن  املحتاجني  وم�ساعدة  والعطاء  ال��ب��ذل  م�سرية  يف 

الوعي بالكثري من الق�سايا املجتمعية من جهة اآخرى.

»رفقا بنا فنحن اأحباب اهلل«

�لعنف �الأ�صري �صد �الأطفال يخلق �صخ�صية مرتهلة ونف�صية حمطمة

•• حتقيق: رم�شان عطا

�سد  االأ���س��ري  العنف  باتت ظاهرة 
ملحوظ  ب�سكل   تنت�سر  االأط��ف��ال 
واأ�سبحت هي  االأخ���رية  االآون���ة  يف 
لتعديل  ل����الآب����اء  ال���وح���ي���د  امل�����الذ 
االأطفال  ل��دي  اخل��اط��يء  ال�سلوك 
جيد  متنف�س  ي��ك��ون  اأن  وك����اد  ب��ل 
الكبت  ج���رع���ات  الإخ������راج  ل���الآب���اء 

وال�سيق من ظروف احلياة.
ال�سوؤال  ن��ط��رح  اأن  ع��ل��ي��ن��ا  ول���ه���ذا 
لهذا  املرتبة  النتائج  هي  ما  هنا 
العنف االأ�سري يف �سخ�سية الطفل 
العنف  ل��ه��ذا  بال�سلب  ت��ت��اأث��ر  ال��ت��ي 
اآخ�����ر ي�سل  ب���دي���ل  ؟ وه����ل ه���ن���اك 
�سخ�سية  ل��ب��ن��اء  امل��رج��وة  للنتائج 
اال�سطرابات  م��ن  خالية  معتدلة 

والتعقيدات النف�سية ؟
التحقيق  ب���ه���ذا  ق���ام���ت  وال���ف���ج���ر 
التي  النف�سية  االآث���ار  عن  للك�سف 
ال�سرب  م����ن  اأط���ف���ال���ن���ا  ت�����س��ي��ب 
واالأم  االأب  من  الدائمة  واالإه��ان��ة 

والبدائل ال�سليمة.

اأثار جانبية
عزت،  اأح��م��د  يتحدث  البداية  ويف 
ق���ائ���ال:  واإداري،  م������ايل  م����دي����ر 
بالتاأكيد هذا العنف �سد االأطفال 
يوؤثر بال�سلب على الربية فهناك 
العائالت  م���ن  وال���ك���ث���ري  ال��ك��ث��ري 
ال�سرب  اأ����س���ل���وب  ت��ت��ب��ع  ال��ع��رب��ي��ة 
وال��ت��وب��ي��خ ال�����س��دي��د الأب��ن��ائ��ه��م اإذا 
بدال  مقبول  غ��ري  �سلوك  ارت��ك��ب��وا 
من لفت انتباههم بهدوء واإذا تكرر 
معاقبتهم  فعليهم  ال�����س��ل��وك  ه���ذا 
ب��ح��رم��ان��ه��م م���ن ال��ل��ع��ب م��ث��ال اأو 
ع��دم  احلديث معهم  اأو  امل�سروف 
االأبناء  على  يوؤثر  االأ�سلوب  وه��ذا 
جانبية  اأث����ار  اأي  ب���دون  بايجابية 

تنتج عن ال�سرب واالإهانة.
االآباء  �سلوك  ،اأ�سبح  واأ�ساف عزت 
ملا  وال�������س���رب  ال����رف����ذة  ه���و  االآن 
العمل واحلياة  يجده من �سغوط 
الذي ن�سهدها االآن يف جمتمعاتنا 
العربية ولكن لي�س مربر اأن يكون 
،فالوالدين  االأطفال  ال�سحية هو 
م�ستقبل  ل���ب���ن���اء  االأ�����س����ا�����س  ه���م���ا 
معه  التعامل  حيث  م��ن  لطفلهم 
عليهم  فيجب  نف�سيته  وم���راع���اة 
تاأدية  يف  اهلل  رق��اب��ة  م��راع��اة  اأوال 
واتخاذ  عليها  واملحافظة  االأم��ان��ة 
معه  التعامل  يف  املنا�سب  االأ�سلوب 
واأي�سا  وال��رف��ق  ال��رح��م��ة  وه��و  اأال 

التفاهم واحلوار.

ميثاق التفاهم
وي�����و������س�����ح زه��������ري ع�����ل�����ي  ط���ال���ب 
اقت�ساد- يدر�س يف اأبوظبي- حيث 
ي���ق���ول: ال��رب��ي��ة ال�����س��ح��ي��ح��ة هي 
مهاد الوطن واحمد اهلل الأن فرة 
تعنيف  اأي  ب���دون  ك��ان��ت  طفولتي 
كان  فدائما  لنف�سي  اإ���س��اءة  اأي  اأو 

واملجتمعات  ال�سعوب  بع�س  منها 
ال���ع���رب���ي���ة، م��ث��ل م�����س��ك��ل��ة االأم���ي���ة 
والدينية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ه��ج��ائ��ي��ة 

والفكرية.
االإ�����س����اءة  اإن  ال��ع��الي��ل��ي  واأ�����س����اف 
حقوق  التفاقية  وف��ًق��ا  ل��الأط��ف��ال، 
الطفل، هي »اأي فعل يعر�س حياة 
و�سحته  و�سالمته  واأم��ن��ه  الطفل 
والعقلية  واجل��ن�����س��ي��ة  اجل�����س��دي��ة 

والنف�سية للخطر.
االجتماعيون  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ت��ف��ق 
ع��ل��ى وج����ود عوامل  وال��ن��ف�����س��ي��ون 
العنف  ح���دوث  ل��ت��ربي��ر  مت�سابكة 
ومنها:  ال���ط���ف���ل،  ن��ح��و  االأ�����س����ري 
العوامل االجتماعية )كاخلالفات 
ب��ني االأب��وي��ن وارت��ف��اع ع��دد اأفراد 
االأ����س���رة و���س��ي��وع ال��ن��م��وذج االأب���وي 
االقت�سادية  والعوامل  املت�سلط(، 

)كالفقر وبطالة رب االأ�سرة(.

م�سكلة خطرية
الزعابي  ع��ب��ي��د  ي��ق��ول  راأي����ه  وع���ن 

النف�سية  واال�سطرابات  بالق�سوة 
فكان  معي  وال��دي  معاملة  ب�سبب 
وهذه  ف��ا���س��ل(  )ي��ا  يناديني  دائ��م��ا 
وتكراراً  تتكرر مراراً  كانت  املقولة 
ع���ن���د ال���ل���ع���ب م����ع اأ����س���دق���ائ���ي اأو 
ال�سرب  اأم��ا   ، التلفزيون  م�ساهدة 
ف���ح���دث وال ح����رج دائ���م���ا وال����دي 
ردة  وك��ان��ت  وج��ه��ي  على  ي�سفعني 
من  نف�سي  على  التبول  هي  فعلي 

�سدة ال�سرب .
الربية  اأن  ع��ل��ى  م���دح���ت  واأك������د 
ال�سحري  امل��ف��ت��اح  ه���ي  ال�����س��ل��ي��م��ة 
ل�سخ�سية �سوية ت�ستطيع ن تخدم 

جمتمعها.

اأمر عادي
وت����رى اأ���س��م��اء ع��ل��ي ، م��وظ��ف��ة يف 
م��ك��ت��ب ا���س��ت�����س��اري ه��ن��د���س��ي، اأن 
ظ��اه��رة العنف االأ���س��ري واق��ع��ة يف 
اأو  العربية  ���س��واء  املجتمعات،  ك��ل 
اأن  وه��و  ف��ارق كبري  االأجنبية، مع 
امل��ج��ت��م��ع ال��غ��رب��ي ي��ع��رف بوجود 

هوؤالء االأطفال لي�س مطلوبا فقط 
حمايتهم وهم يفر�س اال يكونوا 
احلماية  ف���ي���ه  ت�����س��ب��ح  و����س���ع  يف 
امنا  واالأول،  الرئي�سي  مطلبهم 
مل�ساعدتهم  وت��اأه��ي��ل��ه��م  رع��اي��ت��ه��م 
ليكونوا  باملجتمع  االن��دم��اج  على 
قدراتهم  بح�سب  عاملني  اأع�ساء 

واإمكاناتهم.

�سعف الثقة بالنف�س
اأخ�سائي  ال��د���س��وق��ي  م��اج��د  واأك���د 
النف�سية  ب��ال��دالئ��ل  ال��ن��ف�����س  ع��ل��م 
ع����ن ه�����ذه ال���ظ���اه���رة ق����ائ����ال: اإن 
االآباء اأكر الفئات ممار�سة للعنف 
يرغبون  الأن���ه���م  االأط����ف����ال؛  ���س��د 
وحجب  اأطفالهم  اإ�سكات  يف  ع��ادة 
م�سكالتهم عن املحيطني. وت�سري 
الطفل  ���س��د  ال��ع��ن��ف  اآث����ار  اأن  اإىل 
تنعك�س لديه يف مظاهر و�سلوكيات 
التح�سيل  ت��دين  منها:  م��ت��ع��ددة، 
واالكتئاب،  وال���ق���ل���ق،  ال���درا����س���ي، 
وال�������س���ع���ور ب����ال����ذن����ب، واخل����ج����ل، 

اأب����ي ي��ع��اق��ب��ن��ي ب��ن��ظ��رة ع���ني فقط 
كانت  ،واأم���ي  م��ا  خ��ط��اأً  ارتكبت  اإذا 
والعطاء  احل��ن��ان  م��ن  نبع  مبثابة 
املرتبطان  والزوجة  ال��زوج  فدائما 
مب��ي��ث��اق ال��ت��ف��اه��م واالت���ف���اق ينتج 
عنهم اأبناء ذو �سحة نف�سية جيدة 
ويرعرع  ي��ن�����س��ا  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ،ف��ه��و 

بطريقة �سليمة.
قائال  زه��ري  حديثة  يف  وا�ستطرد 
وحتملت  ك����ربت  اأن  ب��ع��د  ،ال����ي����وم 
اأعظم دور يف  اأن  امل�سوؤولية وجدت 
هذه الدنيا هو دور االأبوين الأنهم 
يكر�سون حياتهم باأكملها الأبنائهم 
ويحاولون اإ�سعادهم ب�ستى الطرق 
ح��ت��ى ي�����س��ت��ط��ي��ع��وا االع��ت��م��اد على 

اأنف�سهم.

املفتاح ال�سحري
وعلى النقي�س يوؤكد عمرو مدحت، 
طالب يف اجلامعة ، اأن هناك  اأزمة 
موجودة بني االآباء واالأبناء قائال: 
مليئة  ب���ائ�������س���ة  ك���ان���ت  ط���ف���ول���ت���ي 

اإن   ، االجتماعية  اخلدمة  -موجه 
من  تعترب  االأ���س��ري  العنف  ق�سية 
التي  االجتماعية  ال��ظ��واه��ر  اأك��ر 
دعت العديد من الباحثني الإجراء 
ع����دد م���ن ال���ب���ح���وث ال���ت���ي تهدف 
لتعميق الفهم من خالل الدرا�سة 
وال��ت��ح��ل��ي��ل،وي��ع��د االع����ت����داء على 
االأطفال واإهمالهم م�سكلة خطرية 
اإيل  مليونني  اأن  اخل���رباء  وي��ق��در 
الواليات  يف  طفل  م��الي��ني  اأرب��ع��ة 
كل  ل��الع��ت��داء  يتعر�سون  املتحدة 
االأطفال  اآالف  يقتل  وك��م��ا   ، �سنة 
اأو مربيهم  والديهم  اأح��د  يد  على 
ك���ل ع����ام وي��ب��ع��د ع�����س��رات االآالف 
اأ�سرهم  عن  �سنة  كل  االأطفال  من 
التي ولدوا فيها ليعي�سوا يف بيوت 

الرعاية.
الوعي  اأهمية  اإىل  ال��زع��اب��ي  واأك���د 
املجتمعي والتزام اخللق االإ�سالمي 
اإث��رائ��ه بالندوات  اأم���ر ي��ك��ون  وه��و 
االإعالمية  واخلدمة  واملحا�سرات 
اجل���دي���دة ل��ه��ذا اجل��ان��ب ح��ي��ث ان 

هذه امل�سكلة ويعمل على معاجلتها 
اأ�سا�س  وع���ل���ى  ع����دي����دة  ب���و����س���ائ���ل 
العربية  املجتمعات  بعك�س  علمي، 
اخل�سو�سيات  م��ن  تعتربها  التي 
املحظور  االأم���ور  من  بل  العائلية، 
النا�س.  اأق����رب   ت��ن��اول��ه��ا ح��ت��ى م��ع 
و�سعوبات  امل����ادي����ة  ف���امل�������س���ك���الت 
اأو  االأب  لها  يتعر�س  التي  العمل، 
االأم، قد تدفع اإىل ممار�سة العنف 

على االأوالد. 
ويف بع�س االأحيان تعتقد االأم التي 
تقوم  م��ا  اأن  للعنف،  تعر�ست  ق��د 
به من عنف جتاه اأوالده��ا هو اأمر 
�سابقاً،  عليها  م��ور���س  كونه  ع��ادي 

وعليها اأن تفعل ال�سيء نف�سه.
  

حياة الطفل
وقال حممد العاليلي ، موظف يف 
بني  وثيقة  عالقة  هناك   : امل��ط��ار 
االأطفال  ���س��د  ال��ع��ن��ف  مم��ار���س��ات 
االجتماعية  امل�������س���ك���الت  وب������ني 
واالأزم����ات االأخ��الق��ي��ة التي تعاين 

واختالل ال�سورة الذاتية، والعزلة، 
و�سعف الثقة بالنف�س، وا�سطراب 
وال�سعور  الركيز،  و�سعف  النوم، 
ب��ال��ع��دوان امل�����س��اد، وال��ت��ح��ول نحو 

االإجرام، وغريها.
ت�سري  ال�����د������س�����وق�����ي،  واأ���������س��������اف 
الدرا�سات النف�سية اإىل اأن خالفات 
توؤثر  قد  وم�ساجراتهما  الوالدين 
الأبنائهم  الزوجية  احلياة  يف  �سلباً 
م�ستقباًل، حيث اإن انتقال ال�سراع 
اآخ���ر ينتج  اإىل  ال��زوج��ي م��ن جيل 
مهارات  االأب���ن���اء  يتعلم  ال  ع��ن��دم��ا 
التوا�سل  و���س��ل��وك��ي��ات  ال���ت���ح���دث 
م�ساهدتهم  ب�����س��ب��ب  وال���ت���ف���اه���م 
التي  ل���ل���خ���الف���ات  وم���راق���ب���ت���ه���م 
حتدث بني اآبائهم واأمهاتهم وكيف 
يتعاملون بع�سهم مع بع�س ب�سكل 

�سلبي. 
برامج  اإىل  ما�سة  حاجة  وهنالك 
ت��ن��اق�����س كيفية  ل��الأ���س��رة  م��وج��ه��ة 
ت��رب��ي��ة االأب���ن���اء ورع��اي��ت��ه��م يف ظل 
امل����ت����غ����ريات احل���ال���ي���ة واالن���ف���ت���اح 
ب���ني ال���ث���ق���اف���ات امل��خ��ت��ل��ف��ة وث����ورة 
الربامج  ه���ذه  تعتمد  ال��ت��ق��ن��ي��ات، 
والنقا�س  احل��������وار  م����ب����داأ  ع���ل���ى 
ب�����ني اأف����������راد االأ�������س������رة م�����ن اأج�����ل 
النتائج.  اأف�������س���ل  اإىل   ال���و����س���ول 

حتمل امل�سوؤولية
ال���دك���ت���ور  اأع����ط����ي  ال���ن���ه���اي���ة  ويف 
)مي�سرة كايد حممد طاهر( اأ�ستاذ 
النف�سي  النف�سية والعالج  ال�سحة 
نف�سية  ت��و���س��ح  ن��ف�����س��ي��ة  رو����س���ت���ة 
ال�سليمة  ال��رب��ي��ة  وط���رق  الطفل 
ح��ي��ث ق����ال: ه��ن��اك ث���الث رحالت 
مير بها االإن�سان وهي رحلة الرحم 

واحلياة االأوىل واحلياة االآخرة.
االإن�����س��ان عن  م��ي��ز  اأن اهلل  ون����رى 
ب���اق���ي امل���خ���ل���وق���ات ب��ت��ه��ي��ئ��ت��ه بعد 
اأر�سة  الأن��ه خليفة اهلل يف  ال���والدة 
ول��ي�����س م��ث��ل ب��اق��ي ال��ك��ائ��ن��ات التي 
والدتها  ب��ع��د  نف�سها  ع��ل��ى  تعتمد 
،وه�����ذه ال��ت��ه��ي��ئ��ة وال��رب��ي��ة يجب 
تالزمة  الأن��ه��ا  �سحيحة  ت��ك��ون  اأن 
ط�����وال ح��ي��ات��ه ف������اإذا ���س��ح��ت كان 

االإن�سان ميتلك �سلوك متزن.
وق����������ال ال������دك������ت������ور م����ي���������س����رة ان 
ال��ط��ري��ق��ة ال��وح��ي��دة ل��ل��خ��روج من 
يتوقف  اأن  ه����و  ال����ه����دام  ال���ن���م���ط 
ال��ك��ب��ار ع���ن ال��ن��ق��د، و ي���ب���داأون يف 
ل���و �سغرية  اأم��ث��ل��ة و  ال��ب��ح��ث ع���ن 
ثم  االإي��ج��اب��ي��ة،   ال�سلوكيات  ع��ل��ى 
يركزون عليها ، وعليهم  ا�ستخدام 
االإطراء والت�سجيع ولي�س ال�سرب 
والتوبيخ. ويف النهاية قال الدكتور 
مي�سرة ،علينا قبل كل هذا اأن نعيد 
فهناك  امل���رب���ني  وت���رب���ي���ة  ت���ق���ومي 
ال��ك��ث��ري م��ن االآب�����اء واالأم���ه���ات مل 
لالأ�سف  امل�سوؤولية  حتمل  يتعلموا 
، وينتج عن ذلك التفكك االأ�سري 
وحاالت الطالق التي زادت ن�سبتها 

موؤخرا ويكون �سحيتها االأبناء.

مي�سرة طاهر: على الآباء ا�ستخدام الإطراء والت�سجيع ولي�س ال�سرب والتوبيخ
عمرو مدحت: الرتبية ال�سليمة هي املفتاح ال�سحري ل�سخ�سية �سوية 

اأحمد عزت: يجب على الآباء مراعاة رقابة اهلل يف تاأدية الأمانة واملحافظة عليها

زهري علي: الزوجان املرتبطان مبيثاق التفاهم ينتج عنهم اأبناء ذو �سحة نف�سية جيدة
اأ�سماء علي: املجتمع الغربي يعرتف بوجود هذه امل�سكلة ويعمل على معاجلتها

عبيد الزعابي: اأهمية الوعي املجتمعي واإثرائه بالندوات واملحا�سرات
ماجد د�سوقي: هنالك حاجة ما�سة لربامج موجهة لالأ�سرة تناق�س كيفية تربية الأبناء
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اأخبـار الإمـارات
فريق بنك �الإمار�ت للطعام ببلدية دبي يوزع 

وجبات غذ�ئية ب�صكن �لعمال باملحي�صنة 2
•• دبي - وام:

�سكن  األ��ف وجبة يف  دب��ي  بلدية  “ يف  االإم����ارات للطعام  “ بنك  وزع فريق 
العمال مبنطقة املحي�سنة 2 وذلك �سمن حملة “�سيف اخلري”.

الطرق  ع��م��ال هيئة  �سكن  500 وج��ب��ة يف  ال��ف��ري��ق  ي���وزع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
من  فعالة  مب�ساركة  املقبل  الثالثاء  ي��وم  الور�سان  مبنطقة  وامل��وا���س��الت 
قبل عدد من ال�سباب املتطوعني . تاأتي هذه احلملة يف اإطار دعم وم�ساندة 
الفريق لتوفري اأغذية وم�سروبات ت�سفي على هذه الفئة جوا من الرفيه 

واال�ستمتاع بال�سيف وتعزيزا ملبداأ ن�سر اخلري وقيم امل�سوؤولية املجتمعية.

طرق و�صرطة دبي تر�صيان عقد �لت�صغيل �لتجريبي الإد�رة �حلو�دث �ملرورية على مو��صالت �الإمار�ت

الذي  االأم���ر  دوري���ة  لكل  الطريق 
ملوقع  الو�سول  �سرعة  يف  �سي�سهم 
اأي حادث على �سارع ال�سيخ حممد 
ب��ن زاي��د خ��الل ف��رة 10 دقائق 
احل����وادث  وح����دة  اأن  م��و���س��ح��ا   ..
امل����روري����ة ���س��ت��ت��وىل ال��ت��ع��ام��ل مع 
امل����رك����ب����ات امل��ت��ع��ط��ل��ة وال���ت���دخ���ل 
احلوادث  م��واق��ع  الإدارة  ال�سريع 

التكتيكية  امل��روري��ة  والتحويالت 
وخطط  امل��روري��ة  احلركة  ور�سد 
الكامريات  وم��راق��ب��ة  اال�ستجابة 
البنية  وجتهيز  احل��دث  موقع  يف 

التحتية ملواقع التجارب.
اأن��ه مت اج��راء درا�سات  و�سدد على 
�ساملة الإدارة احلوادث املرورية يف 
اإم���ارة دب��ي واإع���داد دليل لتطوير 

•• دبي-وام:

اأعلنت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
وهيئة الطرق واملوا�سالت تر�سية 
خلدمة  التجريبي  الت�سغيل  عقد 
على  امل�����روري�����ة  احل��������وادث  اإدارة 
موؤ�س�سة موا�سالت االإمارات على 
اأن يتم تطبيقه على �سارع ال�سيخ 
70 كيلو  زاي��د بطول  ب��ن  حممد 
م��را مل��دة ع��ام واح��د اع��ت��ب��ارا من 

املقبل. �سبتمرب   16
املدير  الطاير  مطر  �سعادة  وق��ال 
املديرين  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال���ع���ام 
اإن  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  يف هيئة 
املرورية  احل���وادث  اإدارة  م�سروع 
تنفذه الهيئة بالتعاون مع القيادة 
وبالتن�سيق  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
ال�سري  ون���ي���اب���ة  دب����ي  ب��ل��دي��ة  م���ع 
العامة  واالإدارة  دب���ي  يف  وامل�����رور 
للدفاع املدين بدبي وموؤ�س�سة دبي 

يف اإم������ارة دب���ي وذل����ك م���ن خالل 
وتوفري  �سالمتهم  على  احل��ف��اظ 
اأوقاتهم عرب تقليل االأثر ال�سلبي 
ع��ل��ى زم����ن ال���رح���ل���ة ال���ن���اجت عن 

احلوادث املرورية.
م��ن ج��ان��ب��ه اأو���س��ح ���س��ع��ادة اللواء 
القائد  امل�����ري  خ��ل��ي��ف��ة  اهلل  ع��ب��د 
اأن �سرطة دبي  العام ل�سرطة دبي 
���س��ت��ق��وم ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق يف احل����وادث 
ال��ب��ل��ي��غ��ة وح���������وادث االإ�����س����اب����ات 
وامل���خ���ال���ف���ات امل�����روري�����ة وال���دع���م 
ال���ق�������س���ائ���ي ل�����وح�����دة احل��������وادث 
وم���راق���ب���ة ال���ك���ام���ريات امل���روري���ة 
وع���م���ل���ي���ات االإن�����ق�����اذ يف ح�����وادث 
تتوىل  فيما  وغ��ريه��ا  االإ���س��اب��ات 
تقدمي  واملوا�سالت  الطرق  هيئة 
املرورية  ل��ل��وح��دة  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 
املرورية  ال��ت��ح��وي��الت  ودرا�����س����ات 
ال�سوئية  االإ�������س������ارات  وت���وق���ي���ت 
االإلكرونية  ال��ر���س��ائ��ل  ول��وح��ات 

احلوادث  تلك  م��ع  التعامل  اآل��ي��ة 
عدد  اأن  ال����درا�����س����ات  واأظ�����ه�����رت 
املركبات التي تتعطل على الطرق 
مركبة  األ����ف   250 ب��ن��ح��و  ي��ق��در 
احلوادث  ع��دد  يبلغ  فيما  �سنويا 
املرورية الب�سيطة نحو 200 األف 
م�سروع  اأن  م��وؤك��دا  �سنويا  ح���ادث 
�سي�سهم  امل��روري��ة  احل���وادث  اإدارة 
احلوادث  اإخ���الء  زم��ن  خف�س  يف 
الب�سيطة بن�سبة %35 و خف�س 
املرتبطة  والتكاليف  االزدح��ام��ات 
جانب  اإىل   25% ب��ن�����س��ب��ة  ب��ه��ا 
خ��ف�����س ن�����س��ب��ة وق������وع احل������وادث 
اللواء عبد  الثانوية. وقال �سعادة 
اإدارة  ت�سغيل  اإن  امل��ري  اهلل خليفه 
امل���روري���ة يف دب���ي ياأتي  احل�����وادث 
اال�سراتيجية  لل�سراكة  ام��ت��دادا 
دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  بني 
التي  وامل��وا���س��الت  ال��ط��رق  وهيئة 
منظومة  ت��اأ���س��ي�����س  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز 

خل��دم��ات االإ���س��ع��اف وي��ه��دف اإىل 
املركبات  الإزال���ة  ال�سريع  التدخل 
املرورية  احل�����وادث  يف  امل�����س��رك��ة 
الب�سيطة اأو املركبات التي تتعطل 
االزدحام  تخفيف  و  الطرقات  يف 
املرورية  املروري وتنظيم احلركة 
اخت�سار  و  احل������وادث  م���واق���ع  يف 
وق��ت اإزال���ة امل��رك��ب��ات يف احلوادث 
وق���وع حوادث  ت��ف��ادي  اإىل ج��ان��ب 
املفاجئ  ل��الزدح��ام  نتيجة  ثانوية 
�سارع  اخ��ت��ي��ار  مت  اأن���ه  اإىل  م�سريا 
ب����ن زاي������د نظرا  ال�����س��ي��خ حم���م���د 
ل��ك��ث��اف��ة احل���رك���ة امل����روري����ة عليه 
وحت��دي��دا خ���الل ���س��اع��ات ال���ذروة 
وارت��ف��اع ع��دد احل���وادث الب�سيطة 

واملركبات املتعطلة على الطرق.
اخ��ت��ي��ار خم�سة  اإن����ه مت  واأ����س���اف 
مواقع لتمركز املركبات على �سارع 
ال�سيخ حممد بن زايد حيث �سيتم 
تغطية م�سافة 13 كيلومرا من 

امل��روري��ة يف موقع احل���ادث وعلى 
ال���ط���رق امل���ج���اورة وال��ت��ع��ام��ل مع 
احل�������وادث ال��ب�����س��ي��ط��ة و ال���ت���ي ال 
اإزالة  و  ال�سرطة  ح�سور  تتطلب 
امل���رك���ب���ات امل�����س��رك��ة يف ح����وادث 
م���روري���ة وامل���رك���ب���ات امل��ت��ع��ط��ل��ة و 
و�سعها  اإىل  امل����رور  ح��رك��ة  اإع����ادة 
ال���ط���ب���ي���ع���ي وت���ق���ي���ي���م االأ������س�����رار 
والناجتة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  يف 
التقارير  واإع������داد  احل�����وادث  م��ن 
امل���روري���ة يف  ال��ت��ح��وي��الت  وتنفيذ 
الطرق  �سبكة  ويف  احل��ادث  موقع 
م�ستخدمي  وم�����س��اع��دة  املحيطة 
الطريق وتقدمي الدعم وامل�ساندة 
ل�سرطة دبي وقت احلادث وحماية 
الدعم  وتقدمي  املتوقفة  املركبات 

املروري اأثناء الفعاليات.
اإدارة  خ��دم��ة  اأن  ال��ط��اي��ر  اأك����د  و 
احلوادث املرورية �ستعود بالفائدة 
الطرق  �سبكة  م�ستخدمي  ع��ل��ى 

ع���م���ل م��ت��ك��ام��ل��ة ت���دع���م ال������روؤى 
وا�ستكماال  دبي  الإمارة  امل�ستقبلية 
ال�سراتيجية  التنفيذية  للخطة 
مع  تتفق  التي  املرورية  ال�سالمة 
وخطة  اال�سراتيجية  دب��ي  خطة 
على  املعتمدة  امل��روري��ة  ال�سالمة 
يحقق  مب�����ا  االإم�����������ارة  م�������س���ت���وى 
الهدف اال�سراتيجي الإمارة دبي 
اآم��ن��ة ي�سودها  ب���اأن ت��ك��ون م��دي��ن��ة 
اال�ستقرار وتر�سخ فيها اأ�سا�سيات 
االأرواح  على  باملحافظة  التنمية 

واملمتلكات.
واأ�ساد �سعادة اللواء املري بال�سراكة 
الطرق  هيئة  بني  اال�سراتيجية 
العامة  وال���ق���ي���ادة  وامل����وا�����س����الت 
والتن�سيق  والتعاون  دبي  ل�سرطة 
احل����رك����ة  اإدارة  ي���خ�������س  ف���ي���م���ا 
وال�����س��ب��ط��ي��ة امل���روري���ة مب���ا يعود 
واملقيمني  املواطنني  على  بالنفع 

يف اإمارة دبي.

وقت  �لعمل  حظر  قانون  لتطبيق  �الأول  �ل�صهر  خالل  دبي  يف  تفتي�صية  حملة   182
•• دبي- وام:

نظمت “ اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي “ 182 حملة تفتي�سية 
على م�ستوى االإمارة خالل ال�سهر االأول من تطبيق قانون حظر العمل 
وقت الظهرية ال�سادر عن وزارة املوارد الب�سرية والتوطني والذي يحظر 
ال�ساعة  من  املك�سوفة  االأماكن  ويف  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت  االأعمال  تاأدية 
الثانية ع�سرة والن�سف ظهرا اإىل ال�ساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك 

خالل الفرة من 15 يونيو املا�سي اإىل 15 �سبتمرب املقبل.
وقال اللواء عبيد مهري بن �سرور نائب مدير االإدارة العامة لالإقامة 
و�سوؤون االأجانب بدبي ورئي�س اللجنة الدائمة ل�سوؤون العمال يف دبي 

 37 يف  االإن�سائية  واملواقع  للمناطق  التوعوية  الزيارات  تنظيم  انه مت 
منطقة وت�سمنت 289 من�ساأة.

واأو�سح اأن فرق عمل اللجنة وزعت خالل الزيارات التي جرت الفرة 
من منت�سف يونيو اإىل منت�سف يوليو املا�سيني 805 كتيبات توعوية 
على العمال وال�سركات يف دبي بعدة لغات من اأجل رفع م�ستوى الوعي 
بالنتائج  م�����س��ي��دا   .. ال��ظ��ه��رية  ف���رة  يف  ال��ع��م��ل  ح��ظ��ر  ق��ان��ون  بتنفيذ 
اأظهرت التزام مواقع العمل كافة  االيجابية للزيارات التفتي�سية التي 

بالقرار.
اإن اللجنة م�ستمرة يف تنظيم الزيارات التفتي�سية طيلة فرة  واأ�ساف 
تنفيذ القرار تعزيزا حلماية العمال وتوفري بيئة عمل اآمنة واحلر�س 

ع��ل��ى ت��ق��دمي وت��اأم��ني ك��ل و���س��ائ��ل ال�����س��الم��ة املهنية ل��ه��م خ���الل فرة 
عملهم.

اأن اللجنة تنفذ الزيارات بالتعاون  و ذكر اللواء عبيد مهري بن �سرور 
الب�سرية  امل��وارد  وزارة  منها  املخت�سة  اجلهات  من  ع��دد  مع  والتن�سيق 
والتوطني وبلدية دبي للتفتي�س بهدف الرقابة على املواقع االإن�سائية 
وقت  العمل  حظر  ل��ق��رار  تطبيقها  م��ن  للتاأكد  املختلفة  وال�����س��رك��ات 
اإىل  اجل��م��ه��ور  و  ال��ع��م��ال  داع��ي��ا   .. عليه  املن�سو�س  بال�سكل  ال��ظ��ه��رية 
اأو  و0470705005   8005111 امل��ج��اين  ال��رق��م  على  االت�سال 
على الربيد االإلكروين dlc@dnrd.ae لالإبالغ عن اأي خمالفة 

لقانون حظر العمل خالل فرة الظهرية.

يطلق مبادرتي »�سباب ي�سنع القرار« و»مراكز خدمة بروح �سبابية« اليوم 

جمل�س �لقياد�ت �ل�صابة يف �صرطة دبي خلية عمل لتمكني و�إعد�د قادة �مل�صتقبل

»قمة  لتنظيم  واال�ستعداد  واالإع��داد 
م�ستوى  ع���ل���ى  ���س��ب��اب��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة 
اإط��الق دبلوم  ، ويعكف على  العامل« 

»اإعداد القادة ال�سرطية«.

اأهداف املجل�س
ال�سابة،  ال���ق���ي���ادات  جم��ل�����س  وح����ول 
الفال�سي:  �سالمة  املهند�سة  تقول 
ال���وق���وف على  اإىل  امل��ج��ل�����س  ي��ه��دف 
ال�سباب  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
احللول  واق�������راح  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف 
و  لها،  املنا�سبة  املبادرات  وال�سيا�سات 
الركيز على متكني ال�سباب ليكونوا 
دبي  ���س��رط��ة  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  ق���ادة 

وتنمية مواهبهم.
املجل�س  وي���ه���دف  ك��م��ا  واأ�����س����اف����ت: 
ذات  وم�ساريع  م��ب��ادرات  تطوير  اإىل 
�سلة باهتمامات ال�سباب يف القوة، و 
توفري بيئة حا�سنة الإبداعهم �سمن 
القيادة العامة ل�سرطة دبي، وتفعيل 
امل�ساركة الفعالة وااليجابية لل�سباب 
قطاعات  خم��ت��ل��ف  ويف  امل��ج��ت��م��ع  يف 
اآرائهم  على  والتعرف  دب��ي،  �سرطة 

عن كثب.

اإىل  متعددة،  واأن�سطة  فعاليات   4
42 وف��داً لالطالع  ا�ستقبال  جانب 
جولة  يف  وا�سطحابهم  مهامه  على 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأروق�����ة  يف 

دبي.
على  احل�سول  م��ن  املجل�س  ومتكن 
م���ق���ع���د ك��������اأول مم���ث���ل �����س����اب ل����دول 
االإمارات العربية املتحدة يف برنامج 
التابع  احل�������س���ارات  ب���ني  ال��ت��ح��ال��ف 
بفعالية  و���س��اه��م  امل��ت��ح��دة،  ل����الأمم 
العامة  ال���ق���ي���ادة  م�������س���ارك���ة  ���س��م��ن 
للياقة  دبي  ل�سرطة دبي يف »حت��دي 
م�ساركته  ج���ان���ب  اإىل  ال���ب���دن���ي���ة«، 
احللقات  م���ن  ال���ع���دي���د  ت��ن��ظ��ي��م  يف 
توجهاتهم  ملعرفة  الهادفة  ال�سبابية 
واآرائ���ه���م وحت��ف��ي��زه��م ع��ل��ى االإب����داع 
تنفيذ  يف  وامل�������س���ارك���ة  واالب����ت����ك����ار، 
ح���م���الت رم�����س��ان��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال�سركاء.

خطط م�ستقبلية
تنفيذ  على  حالياً  املجل�س  وي�سرف 
ال��ع��دي��د م��ن امل�����س��اري��ع ال��ه��ام��ة منها 
لل�سباب،  وم���ب���ن���ى  م����رك����ز  اإن���������س����اء 

ت�����س��ك��ي��ل جم���ال�������س ُم�������س���غ���رة )32 
جميع  ب���اأن  ال��ت��اأك��د  ب��ه��دف  جمل�ساً( 
اأ�سوت ال�سباب يف القوة �سي�سل اإىل 

�سناع القرار.
من جانبه ا�ساف املالزم اأول خليفة 
املجال�س  ه�����ذه  ان  ال�������روم  حم���م���د 

ال��ت��ي ���س��ي��ت��م ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا، وتتيح 
اأع�سائها  ملختلف  امل�سغرة  املجال�س 
وامل��ب��ادرات االبتكارية  ط��رح االف��ك��ار 
التي تخدم االأهداف اال�سراتيجية 
ل���ل���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�������س���رط���ة دب����ي، 
واملبادرات  الفعاليات  يف  وامل�����س��ارك��ة 

 255 اأع�������س���ائ���ه���ا  ع������دد  ي���������راوح 
جميع  م��ن  لل�سباب  وميكن  ع�����س��واً، 
وحت�سل  لها،  االنت�ساب  اجلن�سيات 
ه���ذه امل��ج��ال�����س ع��ل��ى ت��ق��ري��ر �سهري 
ال�سابة  القيادات  جمل�س  من  دوري 
وامل�ساريع  امل�����س��ت��ج��دات  ك��اف��ة  ح���ول 

م�سغرًا جمل�سًا   32
ال�سابة  ال���ق���ي���ادات  جم��ل�����س  ح��ر���س 
اأكر  ي��ك��ون  اأن  على  االأول  ع��ام��ه  يف 
رفع  خ��الل  من  وديناميكية  فاعلية 
ن�سبة امل�ساركة ال�سبابية من خمتلف 
قطاعات �سرطة دبي، فقرر اأع�ساءه 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار حر�سه على متكني ال�سباب 
اأ�سدر �سعادة  امل�ستقبل،  واإع��داد قادة 
القائد  املري  اهلل خليفة  اللواء عبد 
املا�سي  ال��ع��ام   ، دب���ي  ل�سرطة  ال��ع��ام 
بت�سكيل  ق�����راراً   2017--5  22
ليكون  ال�����س��اب��ة  ال���ق���ي���ادات  جم��ل�����س 
ال�سباب  ن��خ��ب��ة  جت��م��ع  ع��م��ل  خ��ل��ي��ة 
العاملني يف �سرطة دبي حتت مظلة 
اإبداعية  ب��اأف��ك��ار  ل��ي��خ��رج��وا  واح����دة 
حت��ق��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة يف 
جاءت  ال��ق��رار  عقب  امل�ستقبل.  جيل 
م��ن ق��ب��ل ال�سباب  ���س��ري��ع��اً  ال��ت��ف��اع��ل 
تقدم  دبي، فقد  �سرطة  العاملني يف 
255 �سابا و�سابة تراوح  اأكر من 
 ) 30 عاماً  اإىل  اأعمارهم بني )18 
اختيار  ومت  املجل�س،  اإىل  لالن�سمام 
القطاعات  خمتلف  من  منهم   30
وانتخاب  ف��ي��ه،  اأع�����س��اًء  ال�����س��رط��ي��ة 
رئي�ساً  الفال�سي  �سالمة  املهند�سة 
مهند�س  اأول  وم�����الزم  ل��ل��م��ج��ل�����س، 

خليفة حممد الروم اأميناً عاماً.

يف عامه الأول
�سهد املجل�س منذ اإن�ساء حركة ن�سطة 
اأع�����س��اءه، وك��ان بحق  من قبل كافة 
اأنعك�س  االأول،  عامه  يف  عمل  خلية 
ال�سباب  جيل  على  االإيجابي  اأث��ره��ا 
املجل�س  متكن  فقد  دب��ي،  �سرطة  يف 
متنوعة  م���ب���ادرات   10 تنفيذ  م��ن 
ا�ستفاد منها 790 م�ستفيداً و�ساهم 
يف االإ�سراف على 4 م�ساريع، و�سارك 
7 مهام  اأع�ساءه يف  من  18 ع�سواً 
32 ع�سواً يف  خارجية، فيما �سارك 
تنظيم 5 ملتقيات هامة، و�سارك 27 
ع�سواً يف 7 معار�س، و17 ع�سواً يف 

ق����ب����ل جمل�س  م�����ن  ت�����ط�����رح  ال�����ت�����ي 
القيادات ال�سابة.

اأجندة يوم ال�سباب العاملي
القيادات  جم��ل�����س  م�����س��ارك��ة  وح����ول 
العاملي،  ال�����س��ب��اب  ي����وم  يف  ال�����س��اب��ة 
ال����روم،  اأول خ��ل��ي��ف��ة  امل�����الزم  ك�����س��ف 
االأح����د،  اأن امل��ج��ل�����س ���س��ي��ط��ل��ق غ����داً 
من  اليوم  بهذا  لالحتفاء  مبادراته 
خالل مبادرة » �سباب ي�سنع القرار« 
والهادفة اإىل ت�سليم ال�سباب املنا�سب  
مدار  على  دب��ي  �سرطة  يف  القيادية 
اأ�سبوع باإ�سراف من املدراء العاميني، 
فر�سة  اإع����ط����اءه����م  ب���ه���دف  وذل������ك 
القرار، مما ي�ساهم يف  اتخاذ و�سنع 
متكني وتاأهيل ال�سباب ليكونوا قادة 
على  كثب  ع��ن  يطلعون  و  امل�ستقبل 
امل��ه��ام وامل�����س��وؤول��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ع على 
عاتق مدراءهم وكيفية الت�سرف يف 

حال وجود التحديات واملعوقات.
واأ�سار اإىل اأن جمل�س القيادات ال�سابة 
�سينفذ بعد يوم غد » االإثنني« مبادرة 
لت�سليم مركز اخلدمة يف �سرطة دبي 
»مراكز  م��ب��ادرة  �سمن  ال�سباب  اإىل 
اإىل جانب  ���س��ب��اب��ي��ة«،  ب����روح  خ��دم��ة 
توزيع هدايا على املتميزين من جيل 
العامة  القيادة  يف  العاملني  ال�سباب 

ل�سرطة دبي.
القيادات  جم��ل�����س  اأن  ال�����روم  واأك�����د 
تنفيذ  ع��ل��ى  اأي�����س��اً  �سيعمل  ال�����س��اب��ة 
ال���ع���دي���د م����ن ور�������س ال���ع���م���ل حول 
توفرها  ال��واج��ب  القيادية  امل��ه��ارات 
يف ج��ي��ل ال�����س��ب��اب، و���س��ب��ل االإب������داع 
واالب��ت��ك��ار يف ال��ع��م��ل مب��ا ي��ع��زز من 
توجهات املجل�س يف خلق جيل �سباب 
قيادي متمكن من عمله واملهام التي 

تقع على عاتقه.

ال�سرطية القطاعات  خمتلف  من  ال�سابة  القيادات  جمل�س  يف  ع�سوًا   30 •
الأول العام  يف  م�ستفيدًا   790 منها  ا�ستفاد  متنوعة  مبادرات   10 • تنفيذ 
املتحدة لالأمم  التابع  احل�سارات«  »حتالف  برنامج  يف  مقعد  على  • احل�سول 

امل�ستقبلية امل�ساريع  من  �سبابية«  حكومية  و«قمة  لل�سباب  ومبنى  • مركز 
القرار ل�سناع  ال�سباب  �سوت  لإي�سال  ع�سوًا   255 ي�سم  م�سغرًا  جمل�سًا   32 •

تخريج �لدفعة �الأوىل من �لدبلوم �ملهني يف �أ�صا�صيات �الإد�رة �حلديثة لر�أ�س �ملال �لب�صري
•• دبي-وام:

الب�سرية  امل�����وارد  دائ����رة  اح��ت��ف��ل��ت 
العامة  واالإدارة  دب����ي  حل��ك��وم��ة 
بدبي  االأج��ان��ب  و���س��وؤون  لالإقامة 
من  االأوىل  ال����دف����ع����ة  ب���ت���خ���ري���ج 
الدبلوم املهني يف اأ�سا�سيات االإدارة 
الب�سري  امل�����ال  ل���راأ����س  احل��دي��ث��ة 
اإع���داد جيل من  اإىل  ال��ذي يهدف 
الكوادر االإماراتية املوؤهلة باملعارف 
والقدرات واملهارات االأ�سا�سية �سعيا 

للو�سول اإىل املوظف ال�سامل .
وق�����ام ����س���ع���ادة ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
زاي���د ال��ف��ال���س��ي م��دي��ر ع���ام دائرة 
امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة حل��ك��وم��ة دبي 
و���س��ع��ادة ال���ل���واء ع��ب��ي��د م��ه��ري بن 
االإدارة  ع����ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  ����س���رور 
االأجانب  و�سوؤون  لالإقامة  العامة 
البالغ  اخلريجني  بت�سليم  ب��دب��ي 
االإدارة  م��ن  موظفا   21 ع��دده��م 
التخرج  �سهادات  لالإقامة  العامة 
خالل احلفل الذي اأقيم يف فندق 
م��اري��وت اجل���داف - دب��ي بح�سور 
عدد من امل�سوؤولني من اجلانبني.

واأكد �سعادة عبد اهلل علي بن زايد 

لدائرة  ال��ت��اب��ع  ال��ب�����س��ري��ة  امل�����وارد 
املوارد الب�سرية حلكومة دبي يبذل 
ق�����س��ارى ج��ه��ده م��ن اأج����ل اإع����داد 
والتدريبية  التعليمية  ال��ربام��ج 
دوائ��ر حكومة دبي  التي حتتاجها 
وتاأهيلهم  مبوظفيها  ل��الرت��ق��اء 
املت�سارعة  التطورات  مع  للتعامل 
خمتلف  يف  ال��ع��امل  ي�سهدها  التي 
للتعامل  واال����س���ت���ع���داد  امل���ج���االت 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  خم��رج��ات  م��ع 

الرابعة والذكاء ال�سناعي.

ا�سراتيجيات  ���س��م��ن  و����س���ع���ت 
بتطوير  امل��ت��م��ث��ل��ة  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
الكوادر  وق��درات  ومهارات  معارف 
االإم��ارات��ي��ة مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات يف 

خمتلف القطاعات.
املنطلق  اأن���ه م��ن ه���ذا  اإىل  واأ����س���ار 
الب�سرية  امل�����وارد  دائ�����رة  حت��ر���س 
حلكومة دبي وبالتعاون مع دوائر 
حكومة دبي على ترجمة توجهات 
وا�ست�سراف  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي���ادة 
امل�������س���ت���ق���ب���ل م�����ن خ�������الل اإع��������داد 

تنفيذا  ي�����اأت�����ي  ال���ب�������س���ري  امل��������ال 
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ال��رام��ي��ة ب��ت��اأه��ي��ل اأب��ن��اء االإم����ارات 
الأعلى  وف���ق���ا  امل��ن��ا���س��ب  ال���ت���اأه���ي���ل 
امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
الوظيفية  واج����ب����ات����ه����م  ت�����اأدي�����ة 
وا�سعاد  ع��ال��ي��ة  ومهنية  بحرفية 
املتعاملني الذي هو اأحد االأهداف 

التي حتر�س عليها حكومة دبي.
التدريبية  املعهد  ب��رام��ج  وت��رك��ز 
ح������ول جم���م���وع���ة م����ن امل����ج����االت 

الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ال��ف��ال���س��ي 
لتدريب  ك����ب����رية  اأه����م����ي����ة  ت������ويل 
بكل  املواطنني وتزويدهم  وتاأهيل 
االإمكانات التي متكنهم من تاأدية 
الأعلى  وفقا  الوظيفية  واجباتهم 
القطاعات  خمتلف  ورف��د  املعايري 
بالكوادر  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  يف 
االإم���ارات���ي���ة امل��وؤه��ل��ة ال��ت��ي متتلك 

املقومات كافة.
العن�سر  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
اأه��م االأول��وي��ات التي  الب�سري من 

من جانبه اأكد �سعادة اللواء عبيد 
ب��ن ���س��رور اأن ال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي يف 
لراأ�س  احلديثة  االإدارة  اأ�سا�سيات 
املال الب�سري �سيعمل على حتقيق 
اأف�سل موؤ�سرات االأداء متا�سيا مع 
اإىل  الهادفة  التوجهات احلكومية 
الفردي  االأداء  مب�ستوى  االرت��ق��اء 
للموؤ�س�سات  واملوؤ�س�سي  واجلماعي 

احلكومية يف دبي.
امل��ه��ن��ي يف  ال���دب���ل���وم  اأن  واأو�����س����ح 
لراأ�س  احلديثة  االإدارة  اأ�سا�سيات 

وت��اأه��ي��ل اأب��ن��اء االإم����ارات لوظائف 
القطاعات  خمتلف  يف  امل�ستقبل 
التي  املتغريات  مع  يتنا�سب  ومب��ا 
ي�سهدها العامل بتدريب املوظفني 
وت���زوي���ده���م ب���امل���ع���ارف وامل���ه���ارات 
اأداء  من  متكنهم  التي  واخل���ربات 
الكفاءة  ورف��ع  بفاعلية  وظائفهم 
واال�ستفادة  االإن��ت��اج��ي��ة  وم�ستوى 
الذكاء  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأدوات  م���ن 

اال�سطناعي.
لتنمية  دب���ي  معهد  اأن  اإىل  ون���وه 

الربامج  تت�سمن:  التي  الرئي�سة 
للتنفيذيني  ال���ت���خ�������س�������س���ي���ة 
املتميزة  االإداري������������ة  وال������ربام������ج 
وبرنامج  التخ�س�سي  وال��ت��ع��ل��ي��م 
وبرامج  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ال���ك���ف���اءات 
النظم احلكومية امل�سركة اإذ توفر 
خيارات  التدريبية  ال��ربام��ج  ه��ذه 
اأن  �ساأنها  م��ن  وا�سعة  تخ�س�سية 
تلعب دورا مهما يف تنمية القدرات 
لدى  الوظيفية  والكفاءات  املهنية 

الكوادر الب�سرية.
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•• القاهرة-وام:

بالقاهرة  االأول  اأم���������س  ان���ط���ل���ق 
ال�سباب  ل��ت��م��ك��ني  ال��ع��رب��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
التخ�س�سي  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  يف 
خطى  “على  �سعار  “متكني” حتت 
العمل  “ بهدف تر�سيخ ثقافة  زايد 
بني  االإن�����س��اين  وال��ع��ط��اء  التطوعي 
العمل  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م  ال�������س���ب���اب 
التطوعي امليداين تزامنا مع حملة 
العاملية  االن�سانية  فاطمة  ال�سيخة 
يف  امل��ر���س��ى  م��ع��ان��اه  م��ن  للتخفيف 

القرى امل�سرية.
مبادرة  خ����الل  م���ن  امل��ل��ت��ق��ى  ي���اأت���ي 
نوعها  م����ن  االأوىل  ه����ي  م��ب��ت��ك��رة 
ينظمها برنامج فاطمة بنت مبارك 
توجيهات  م���ن  ان���ط���الق���ا  ل��ل��ت��ط��وع 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه 
عام   2018 ع���ام  ي��ك��ون  اهلل” ب����اأن 
وان�سانية  تطوعية  مبادرة  ويف  زايد 
م�سركة بني زايد العطاء و االحتاد 
الن�سائي العام وبال�سراكة مع جمعية 
ال�سارقة  ب��ي��ت  وم��وؤ���س�����س��ة  ال���رب  دار 
امل�ست�سفيات  وجم��م��وع��ة  اخل����ريي 
زايد  واأكادميية  االأملانية  ال�سعودية 

للعمل االإن�ساين.
امل��ل��ت��ق��ي من���وذج���ا مميزا  ي��ع��ت��رب  و 
ل��ل��ع��م��ل االن�����س��اين امل�����س��رك بغ�س 
اأو  اجل��ن�����س  اأو  ال���ل���ون  ع���ن  ال��ن��ظ��ر 
ان�����س��ج��ام��ا مع  ال���ع���رق  اأو  ال���دي���ان���ة 
بتبني  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات 
مبادرات تطوعية من قبل موؤ�س�سات 
الدولة احلكومية و اخلا�سة تزامنا 
مع مئوية زايد للم�ساهمة يف ايجاد 
من  ال�سباب  لتمكني  واقعية  حلول 
العمل املجتمعي واالإن�ساين والتنمية 

امل�ستدامة حمليا وعامليا.

مع  ي��ت��زام��ن  ال���ذي  امللتقى  ت�سمن 
اليوم العاملي لل�سباب الذي ي�سادف 
من  ال���ع���دي���د   - اأغ�������س���ط�������س   12
املحا�سرات وور�س العمل التدريبية 
لتطوير مهارات ال�سباب و اك�سابهم 
خربات ميدانية متكنهم من امل�ساركة 
حتت  املجتمعات  خدمة  يف  الفاعلة 

اطار تطوعي ومظلة ان�سانية .
تطوير  بهدف  امللتقى  تد�سني  ومت 
التخ�س�سية  ال������ك������وادر  م�����ه�����ارات 
املبادرات  ق��ي��ادة  ل��ت��ت��وىل  ال�سبابية 
التطوعية  ال�سباب  وفرق  االن�سانية 
التطوعي  ال�������س���ب���اب  جم���ال�������س  و 
معايري  اأف�������س���ل  وف�����ق  االن���������س����اين 
التدريب العاملية وباإ�سراف اأكادميية 

زايد للعمل االن�ساين.
�سملت فعاليات امللتقى تدريب املئات 
من ال�سباب يف جمال ادارة امل�ساريع 
االن�سانية وتنظيم الفرق التطوعية 
اال�سراتيجية  اخل���ط���ط  و����س���ع  و 
واعداد امليزانيات واآلية تقييم االداء 
التطوعي  العمل  ادارة  يف  واجل���ودة 

واالن�ساين .
ت���دري���ب���ي���ة  ب������رام������ج  ت����ب����ن����ي  مت  و 
تخ�س�سية لتطوير مهارات الكوادر 
جمال  يف  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
تنظيم  و  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادات  ادارة 
واال�ستجابة  امليدانية  امل�ست�سفيات 
الطبية للطوارئ والكوارث باعتماد 
االأمريكية  كالكلية  دولية  موؤ�س�سات 
االأمريكية  الهيئة  و  اال���س��رة  لطب 
الربيطانية  وامل��ج��م��وع��ة  ل��ل��ك��وارث 
االأوروبي  واملجل�س  احلياة  النعا�س 
املوؤ�س�سة  م���ن  ب���اإ����س���راف  ل��الإن��ع��ا���س 
تدريب”   “ ل���ل���ت���دري���ب  ال���وط���ن���ي���ة 
العربي  ال�سباب  م��ن  ق��ادة  ل�سناعة 
التطوعي  العمل  ادارة  على  قادرين 
وت�سغيل  امل������ي������داين  واالن�����������س�����اين 
وامل�ست�سفيات  امل��ت��ن��ق��ل��ة  ال���ع���ي���ادات 

امليدانية يف املرحلة امل�ستقبلية.
للملتقى  احلالية  ال��دورة  ا�ستهدفت 
يف  اأو���س��ع  م��ن��اط��ق  تغطية  م�سر  يف 
القارة االأفريقية بعد جناح برنامج 
ف���اط���م���ة ب���ن���ت م����ب����ارك ل��ل��ت��ط��وع يف 

ال��ت��ن��ظ��ي��م ال��������دوري ل�����س��ل�����س��ل��ة من 
يف  التطوعية  واحل��م��الت  امللتقيات 
وال�سودان  االم�����ارات  دول���ة  م��ن  ك��ل 
وال���������س����وم����ال وامل�����غ�����رب وزجن����ب����ار 
وت���ن���زان���ي���ا و اأوغ������ن������دا وال���ي���م���ن و 
اندوني�سيا وهايتي وباك�ستان والهند 
وموريتانيا و�سوريا و االأردن و لبنان 
اأن  ا�ستطاع  ال��ذي  و موؤخرا م�سر و 
للماليني  االن�سانية  بر�سالته  ي�سل 
من خالل اآالف ال�ساعات التطوعية 

.
ال�سويدي  ن������ورة  ����س���ع���ادة  ق���ال���ت  و 
العام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�������اد  م����دي����رة 
جاء  ب���ال���ق���اه���رة  امل��ل��ت��ق��ى  ع���ق���د  اإن 
حلملة  االن�سانية  امل��ه��ام  م��ع  تزامنا 
العاملية  االن�سانية  فاطمة  ال�سيخة 
والوقائية  والعالجية  الت�سخي�سية 
اأطباء  وباإ�سراف  امل�سرية  القرى  يف 
االم�������ارات وم�سر  م���ن  م��ت��ط��وع��ني 
ان�سانية  اطار تطوعي ومظلة  حتت 
خ��دم��ات تطوعية  ق��دم��وا خ��الل��ه��ا 
ووقائية  وع���الج���ي���ة  ت�����س��خ��ي�����س��ي��ة 

ا�ستفاد منها اآالف الن�ساء واالطفال 
.

ب��رن��ام��ج ف��اط��م��ة بنت  اإن  واأ���س��اف��ت 
ي��وا���س��ل براجمه  ل��ل��ت��ط��وع  م���ب���ارك 
من  بتوجيهات  م�سر  يف  االن�سانية 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو 
رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة 
املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة 
ال�سباب  ا�ستقطاب  بهدف  االأ�سرية 
التنظيم  خ�����الل  م����ن  وت���اأه���ي���ل���ه���م 
امللتقيات  م����ن  ل�����س��ل�����س��ة  ال��������دوري 
لتمكني  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
ال�سباب من تقدمي اأف�سل اخلدمات 
والوقائية  والعالجية  الت�سخي�سية 
خمتلف  م��ن  للمر�سى  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الن�ساء  وب��االأخ�����س  امل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات 

واالطفال.
الن�سائي  االحت����اد  م��دي��رة  اأك����دت  و 
االم����ارات  “ اأم  �سمو  ح��ر���س  ال��ع��ام 
االمكانيات  جميع  ت�سخري  على   “
ال�ستقطاب وتاأهيل ومتكني ال�سباب 

جم����االت  يف  ال����ع����رب����ي  ال����وط����ن  يف 
العمل التطوعي والعطاء االإن�ساين 
املغفور  املوؤ�س�س  نهج  م��ع  ان�سجاما 
له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
االن�����س��اين جل  ال��ع��م��ل  اأوىل  ال����ذى 
القيادة  نهجه  على  و���س��ار  اهتمامه 

الر�سيدة بالدولة .
عثمان  رمي  ال�����دك�����ت�����ورة  وق�����ال�����ت 
املئات  اإن  االن�����س��اين  العمل  �سفرية 
املهام  ����س���ارك���وا يف  امل��ت��ط��وع��ني  م���ن 
فاطمة  ال�سيخة  حلملة  االن�سانية 
احلالية  حمطتها  يف  م��ب��ارك  ب��ن��ت 
ب�����س��ك��ل فاعل  ���س��اه��م��وا  و  م�����س��ر  يف 
امل��ئ��ات من  معاناة  م��ن  التخفيف  يف 
الرعاية  توفري  خ��الل  م��ن  املر�سى 
اإ�سافة  املالئمة  والعالجية  الطبية 
وتعريفهم  امل���ر����س���ى  ت���وع���ي���ة  اإىل 
ب����االأم����را�����س ال���ت���ي ت�����س��ي��ب امل������راأة 
والطفل وخماطرها وكيفية العالج 

والوقاية منها.
االن�سانية  احل��م��ل��ة  اأن  واأو����س���ح���ت 
ال����ق����رى  يف  وال�����ط�����ف�����ل  ل������ل������م������راأة 

للك�سف  وح���دات  تت�سمن  امل�سرية 
والطفل  امل�������راأة  ع��ل��ى  االإك��ل��ي��ن��ي��ك��ي 
ووحدة الت�سخي�س املختربي لل�سكر 
والكبد  الكلى  واأم���را����س  وال��ده��ون 
باملوجات  ال��ق��ل��ب  ف��ح�����س  ووح������دة 
القلب  ج���ه���د  وف���ح�������س  ال�����س��وت��ي��ة 

ووحدة للتثقيف والتوعية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ب��د اهلل ع��ل��ي بن 
التنفيذي  امل���دي���ر  ال��ف��ال���س��ي  زاي����د 
اإط����الق  اإن  الرب”  “دار  جل��م��ع��ي��ة 
والطفل  للمراأة  االن�سانية  احلملة 
كبار  م��ن  نخبة  ب��اإ���س��راف  م�سر  يف 
االأطباء املتطوعني ياأتي بعد النجاح 
الكبري الذي حققته يف العديد من 
دول العامل من خالل م�ست�سفياتها 
والتي  املتنقلة  وعياداتها  املتحركة 
ع����اجل����ت امل�����الي�����ني م�����ن االط����ف����ال 

وامل�سنني.
اأن��ه مت اعتماد خطة ت�سغيلية  وذك��ر 
االإن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حلملة 
ب���اإ����س���راف فريق  ال��ع��امل��ي��ة يف م�����س��ر 
العمل وبالتن�سيق مع وزارة ال�سحة 

التطوعية  اخل����دم����ات  ال���س��ت��دام��ة 
املقدمة  وال����وق����ائ����ي����ة  ال���ع���الج���ي���ة 
للن�ساء واالأطفال يف خمتلف القرى 
اجلغرافية  املناطق  لزيادة  امل�سرية 
البعيدة  املناطق  لت�سمل  امل�ستفيدة 
ب����اإ�����س����راف ف���ري���ق طبي  وال���ن���ائ���ي���ة 
تقدمي  يف  ي�سهم  م�سرك  تطوعي 
حلول ميدانية للتخفيف من معاناه 
الروح  مع  ان�سجاماً  امل��ع��وزة  الفئات 
زايد  ال�سيخ  له  للمغفور  االإن�سانية 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ن  وان���ط���الق���اً 
عام  يكون  ب��اأن  ال��دول��ة  يف  الر�سيدة 

. زايد  عام   2018
و اأكد �سعادة �سلطان اخليال االأمني 
العام ملوؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي 
م�سر  يف  احل����ال����ي����ة  امل����رح����ل����ة  اأن 
االإن�سانية  امل��ه��ام  تكثيف  �ستت�سمن 
التطوعية  الطبية  الكوادر  لتمكني 
م����ن خ���دم���ة ال���ف���ئ���ات امل�����ع�����وزة من 
خ��الل زي���ادة ع��دد ال��ق��واف��ل الطبية 
اإىل  اإ���س��اف��ة  التطوعية  وامل��خ��ي��م��ات 
يحتوي  متنقل  م�ست�سفى  ت��د���س��ني 
ميدانية  طبية  وح����دات  �سبع  ع��ل��ى 

ووحدة متحركة.
���س��ع��ادة العنود  ث��م��ن��ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملركز  امل���دي���ر  ال��ع��ج��م��ي 
“ اأم  ج����ه����ود  ل���ل���ت���ط���وع  االم�����������ارات 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  االمارات” 
ثقافة  تر�سيخ  مبجال  م��ب��ارك  بنت 
العمل التطوعي والعطاء االإن�ساين 
يف ال�سباب العربي .. م�سيدة بالدور 
فاطمة  ال�����س��ي��خ��ة  حل��م��ل��ة  امل���م���ي���ز 
اأحدثت  ال��ع��امل��ي��ة وال��ت��ي  االإن�����س��ان��ي��ة 
نقلة نوعية يف جمال متكني ال�سباب 
العطاء  امل�����راأة يف جم����االت  خ��ا���س��ة 
االإن�������س���اين يف ال���وط���ن ال���ع���رب���ي يف 
نوعه  من  االأول  يعد  مبتكر  من��وذج 

يف املنطقة.

•• ال�شارقة -وام: 

و  ف��ن  م��دي��ر  القا�سمي  ع��ب��داهلل  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  اأك����دت 
مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل اأن ال�سينما األغت 
املعرفية  اخل��ي��ارات  متعدد  فن  فهي  امل�سافات  وقربت  احل��دود 
واالإبداعية يتحدث لغة واحدة لدى رواده وحمبيه ليكون قادرا 

على اإر�سال الر�سائل ال�سمنية للمتلقي.

اليوم  مبنا�سبة   - لها  ت�سريحات  يف  ج��واه��ر  ال�سيخة  وق��ال��ت 
ن��وؤك��د على  ال��ي��وم  اأج����واء ه��ذا  “ نحن يف  ال��ع��امل��ي لل�سباب - : 
و  فن  موؤ�س�سة  يف  لعملنا  ناظما  ت�سكالن  اأ�سا�سيتني  ر�سالتني 
تهتم  للطفل  ال���دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  مهرجان  تنظيم 
وتقدمي  احلديثة  ال�سينما  ب�سناعة  اأطفالنا  بتعريف  االأوىل 
الثانية  تغر�س  فيما   .. مفيد  فني  اإط���ار  يف  واجل��م��ال  القيمة 
ال�سينما يف وعي و وج��دان اجليل اجلديد ليكون قادرا  ثقافة 

يف امل�ستقبل على الريادة يف �سناعتها و بناء جتربته ال�سينمائية 
لدى  �سينمائية  ث��ق��اف��ة  ب���دون  �سينما  ف��ال  اخل��ا���س��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

املجتمع واجلمهور.
واأ�سارت اإىل اأن تراجع ثقافة ال�سينما لدى املجتمعات العربية 
اأ�سهم يف احلد من ح�سورها مقارنة مبا كانت عليه يف املا�سي 
واأ�سبحت هذه ال�سناعة نخبوية اإىل حد ما و حتتاج اإىل الكثري 
من املقومات لت�ستطيع مناف�سة ال�سينما العاملية.. منوهة اإىل 

اأنه ال ميكن الأي جمتمع �سناعة واإنتاج اأفالم �سينمائية جيدة 
وناجحة قبل اأن تكون لديه ثقافة �سينمائية ت�ساعده على تذوق 
املواد التي تعر�سها �سا�ساتها. و اأو�سحت اأن مهرجان ال�سارقة 
ال�سينمائي الدويل للطفل ا�ستقطب نخبة من اأبرز امل�ستغلني 
لهذه  الفنية  وقدراتهم  خرباتهم  ليقدموا  ال�سينما  جمال  يف 
ب�سناعة  اخلا�سة  التفا�سيل  اأه��م  على  قرب  عن  لتطلع  الفئة 
اأي��ام فعاليات  اأنه مت خالل  االأف��الم ال�سينمائية .. م�سرية اإىل 

توجه  وتثقيفية  ت��دري��ب��ي��ة  ع��م��ل  ور����س  تخ�سي�س  امل��ه��رج��ان 
االأطفال وال�سباب نحو اأ�س�س العمل ال�سينمائي وكيفية �سناعة 

جماليات ب�سرية.
اأغ�سط�س من كل عام  واأكدت اأن احتفاء العامل بال�سباب يف 12 
يركز على اأهمية اإيجاد م�ساحات اآمنة لكي يلتقوا فيما بينهم 
مب�ستقبل  اأحالمهم  حتاكي  التي  وال���روؤى  االأف��ك��ار  ويتبادلوا 

اأف�سل ي�سري اإىل حجم االأمل املعقود عليهم .

ج���و�ه��ر بن��ت عب���د�هلل �لق��ا�صم��ي : �ل�صينم���ا ف��ن متع���دد 
�خلي����ار�ت �ملعرفي����ة و�الإب��د�عي���ة 

حتت �سعار »على خطى زايد«

�نطالق �مللتقى �لعربي لتمكني �ل�صباب يف �لعمل �لتطوعي �لتخ�ص�صي بالقاهرة 

•• راأ�ض اخليمة - الفجر: 

ناق�ست القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة خالل، 
اجتماعها ام�س خف�س موؤ�سر عدد املتعاملني يف 
مراكز تقدمي اخلدمات بن�سبة ت�سل اإىل 80 % 
��ي، وذلك  ال��ذكنّ ل  التحونّ االعتماد على  من خ��الل 
عام  مدير  الطري  اأحمد  جمال  العميد  بح�سور 
املوارد واخلدمات امل�ساندة ب�سرطة راأ�س اخليمة، 
والعميد علي القر�سي مدير اإدارة االإ�سراتيجية 
وتطوير االأداء، والعقيد الدكتور حممد االأحمد 
واالت�ساالت،  االإلكرونية  اخلدمات  اإدارة  مدير 

وعدد من �سباط ال�سرطة.
ل  وت�سمن االجتماع مناق�سة درا�سة اأنظمة التحونّ
ي ودورها يف خف�س موؤ�سر اأعداد املتعاملني  الذكنّ
يف مراكز تقدمي اخلدمات، ودرا�سة خف�س موؤ�سر 
%80 تطبيقاً  اإىل  بن�سبة ت�سل  املتعاملني  عدد 
للهدف اخلام�س من اإ�سراتيجية وزارة الداخلية 
ل  للتحونّ احل��ك��وم��ي  ��ه  ال��ت��وجنّ تعزيز  اإىل  ال��رام��ي 
التطبيقات  با�ستخدام  املتعاملني  واإ�سعاد  ي  الذكنّ
اأجود اخلدمات ال�سرطية  الذكية للح�سول على 
م�ستهدفات  االج��ت��م��اع  ا�ستعر�س  كما  امل��ت��ط��ورة، 
موؤ�سر ا�ستخدام التطبيقات الذكية يف اخلدمات 

ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م�ستوى  على  امل��ق��دم��ة 
وزارة  مل�ستهدفات  وف��ق��اً  املعتمدة  اخليمة،  راأ����س 

الداخلية
�سرطة  جهود  اإط��ار  �سمن  االجتماع،  هذا  وياأتي 
راأ�س اخليمة، يف مواكبة �سري التكامل مع اخلطة 
االإ���س��رات��ي��ج��ي��ة ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي تهدف 
ال�سرطية  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  عملية  ج��ع��ل  اإىل 
متميزة  موؤ�س�سية  عملية  املختلفة،  مب�ستوياتها 
ت�سمل اإعداد خطط ومبادرات متطورة ومتقدمة 
واخلارجية  الداخلية  البيئة  واق��ع  تعك�س  ذكية 

وتلبي متطلبات املتعاملني. 

�سرطة راأ�س اخليمة  

�لتحول �لذكي يخف�س متعاملي �خلدمات بن�صبة 80% 

اأبوظبي- وام:

اأكد �سعادة �سعيد البحري �سامل العامري مدير عام 
االإمارات  �سباب  اأن  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز 
ال��وع��ي وامل�سوؤولية  اأن��ه��م على ق��در ع��ال م��ن  اأث��ب��ت��وا 
والروة  ومكت�سباته  للوطن  االأم���ان  �سمام  واأن��ه��م 
احلكيمة  قيادتنا  عليها  راهنت  طاملا  التي  احلقيقية 
ت�سريح  يف  �سعادته  وق���ال  االحت���اد.  فجر  ب���زوغ  منذ 
مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب الذي ي�سادف الثاين 
اأثبتوا  ال�سباب  اأن  ع��ام  ك��ل  م��ن  اأغ�سط�س  م��ن  ع�سر 
ال�سعب  الرقم  و  االأ�سا�س  املحرك  اأنهم  ال��دوام  على 
يف �ستى مناحي النه�سة و التطور التي ت�سهدها دول 
العامل .. م�سريا اإىل اأنه يف كل مرة حققت فيها دولة 
احلكيمة  قيادتنا  ك��ان��ت  عظيمة  اإجن����ازات  االإم����ارات 

وعزميتهم  االإم���ارات  �سباب  وع��ي  اإىل  بالبنان  ت�سري 
ودوره��م يف �سناعة االإجن��از وهو ما ي�سري اإىل حجم 
ال�سباب  يحدثه  ال��ذي  االإي��ج��اب��ي  والتغيري  ال��ت��اأث��ري 
ال��واع��ي وامل��وؤم��ن ب��اأن بناء االأوط���ان غاية ال تدانيها 
غاية و واج��ب وطني ال ميكن جت��اوزه. واأ���س��اف اإنه 
يف الوقت الذي يخ�س�س فيه العامل يوماً لالحتفال 
ب��ال�����س��ب��اب ك���ان ال�����س��ب��اب االإم����ارات����ي وال ي����زال حمل 
منا�سبة  ك��ل  ال��ق��ي��ادة احلكيمة يف  واح��ت��ف��اء  اح��ت��ف��ال 
وتظاهرة �سواء كانت ثقافية اأو علمية اأو حتى تراثية 
و حماة  العلوم  واأوعية  الثقافة  �سفراء  هم  فال�سباب 
اأه���ل ل��ري��ادة االب��ت��ك��ار وال��ت��ط��ور والنماء.  ال���راث و 
ال�سباب يف حتقيق االإجنازات  اإننا نعول على   : وقال 
يعي�سها  التي  الفريدة  ا�ستدامة احلالة  التي ت�سمن 
وا�ستقرار  اأم��ن  م��ن  فيها  م��ا  بكل  االإم����ارات  جمتمع 

ورف����اه ورخ����اء وت��ع��اي�����س وت�����س��ام��ح ف��م��ا ق��دم��ه اأبناء 
وبنات االإم��ارات من ت�سحيات ج�سام ومتيز منقطع 
يجعلنا  كافة  والعملية  العلمية  املجاالت  يف  النظري 
مفهوم  لدينا  وي��ع��زز  امل�ستقبل  على  اطمئناناً  اأك��ر 
اال�ستثمار ببناء االإن�سان االإماراتي كنهج را�سخ تتبناه 
التي  التنموية  اأجندتها  �سمن  الر�سيدة  حكومتنا 
حتر�س على اأن يكون ال�سباب �سركاء فاعلني يف ر�سم 
مالحمها وخططها. واأكد �سعادته اأن جهاز اأبوظبي 
العزم  لديه  ال�سباب ير�سخ  بهمم  الغذائية  للرقابة 
االإجن���ازات  م��ن  امل��زي��د  ب��ال��ق��درة على حتقيق  والثقة 
يف  رئي�ساً  دوراً  تلعب  التي  املوؤ�س�سة  لهذه  ال��ف��ري��دة 
امل��ج��ت��م��ع وحت��ق��ي��ق رفاهيته  ���س��الم��ة واأم�����ن  ت��ع��زي��ز 
به  والنهو�س  ال��وط��ن��ي  االقت�ساد  وت��ط��وي��ر  وتنمية 

نحو اال�ستدامة.

»�أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية« : نعول على 
�ل�صباب يف حتقيق �الإجناز�ت 

•• دبي -وام:

جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الطاير  مطر  �سعادة  اأك��د 
القيادة  اأن  وامل���وا����س���الت  ال��ط��رق  ه��ي��ئ��ة  يف  امل��دي��ري��ن 
الر�سيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة تويل ال�سباب 
احلقيقية  ال��روة  باعتبارهم  ورعايتها  اهتمامها  جل 

ل���ه - مبنا�سبة  ت�����س��ري��ح  ال��ط��اي��ر يف  وق����ال  ل��ل��وط��ن. 
ت�سم  الهيئة  اإن   - لل�سباب  العاملي  باليوم  االح��ت��ف��ال 
اأكر من 400 من ال�سباب حتت �سن 30 عاما وهذه 
والذهنية  العقلية  ال��ق��درات  متتلك  الب�سرية  ال���روة 
اإىل جانب  واالإب�������داع  ل��الب��ت��ك��ار  ال���الزم���ة  وال��ب��دن��ي��ة 
لالأجيال  متوفرة  تكن  مل  التي  التقنية  االإم��ك��ان��ي��ات 

يف  الفاعلة  للم�ساهمة  يوؤهلها  ال��ذي  االأم���ر  ال�سابقة 
جمل�سا  �سكلت  الهيئة  اإن  واأ���س��اف  والتنمية.  ال��ب��ن��اء 
يتوىل  املواطنني  ال�سباب  ي�سم جمموعة من  لل�سباب 
ال�سباب يف  التي تهم  الفر�س والتحديات  اأهم  حتديد 
الالزمة  الربامج  وو�سع  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  الهيئة 

لتطويرهم واال�ستفادة منهم بال�سكل االأمثل.

» طرق دبي« : �لقيادة �لر�صيدة وفرت �لبيئة �ملالئمة لل�صباب لتنمية طاقاتهم
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جناتا بنك ليمتد- فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية املجمعة 

عن ال�سنة املالية املنتية 31 دي�سمرب 2017
U.A.E Branches - Financial Statements

As on 31 December 2017 

جناتا بنك ليمتد
تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني اىل ال�سادة /مدراء جناتا بنك ليميتد 

بيان الدخل ال�سامل املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني  املجمع ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017
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4.          :  
 31  2017 31  2016 
     
   

      21,297  15,342 
         38,419  65,010 
    (  )    

      72,045  66,556 
    (  )    

      1,087  632 
 132,848   147,540 

                 
             - .("  ")    

5.         
 31  2017 31  2016 
     
   

       315,000 295,000 
   -    3,188  11,904 

 318,188 306,904 

                1.70 %  2.00 % 
)2016 :1.00%  1.15%        (24  2017     .

.        

6.       
      :     

 31  2017 31  2016 
     

  (   
    105,680  108,613 

   46,990  46,798 
   41,327  39,918 

               193,997 195,329 

   (1,129)  (1,009) 
     (17,150)  (14,244) 
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)         WEDB     ( 127.50  
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 31  2017 31  2016 
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   31    17,150 14,244 

    (13,686)  (10,940)  
    (3,464)  (3,304)  

   31   )17,150( )14,244(  

7.      

 31  2017 31  2016 
     

   3,297 2,247 
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         31  187 
   6,864    4,482 
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 1  2017   447   2,842   7,393  10,682 
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 1  2017   (363)   (2,671)   (7,002)  (10,036) 
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   31  2017   84   131   513  728 
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1  2016   447   2,827   7,118  10,392 
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 31  2016   447   2,842   7,393  10,682 

         
1  2016   (335)   (2,585)   (6,827)  (9,747) 

     (28)   (86)   (175)  (289) 
 31  2016   (363)   (2,671)   (7,002)  (10,036) 

   31  2016   84   171   391   646  

9.    
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    3,795  3,766  

    ( )  141,420  126,184 
 487,741 511,511 

     
    474,268 474,268 
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11.      
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17.      
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     175,718   315,000   3,328   494,046  
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   -   11,904   -   11,904  
       180,076   306,904   2,753   489,733  

             18      
.    

:              
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19.   )  (  
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31  2017            

       318,188   -   -   -   318,188  
       -   -   -   -   -  

    134,931   -   -   59,066   193,997  
    3,328   -   -   -   3,328  

   456,447   -   -   59,066   515,513  
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       306,904   -   -   -   306,904  
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    2,753   -   -   -   2,753  

   485,169   -   -   19,817   504,986  
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        -   -   101   11,678   11,779  
       -   -   -   -   -  
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العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
�سركة / ميناكوم جروب منطقة حرة - ذ م م )رخ�سة رقم 18575(  والكائنة ب���� مدينة دبي لالعالم 
مبنى ماكجودا ، طابق )5( مكتب )B-502( ، �س ب 14129 ، دبي دولة االمارات العربية املتحدة 
،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية ،  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها 
م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  ج��روب  ال�سركة/ميناكوم  اإدارة  جمل�س  بوا�سطة  ات��خ��اذه  مت  وال��ذى  للكافة 

)ال�سركة الرئي�سية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/8/8  ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�سال ب : 
ال�سيد : جوزيف غ�سوب  

ا�سم ال�سركة : ميناكوم جروب منطقة حرة - ذ م م    
�س ب : 502194  -  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 45596779 971+  
 Email:oe@gcoproperties.com :  الربيد االلكروين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

ب����  اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م ، )رخ�سة رقم 16899(  والكائنة  �سركة / 
مدينة دبي لالعالم مبنى بنك ال�سارقة  ، الطابق )4( ، املكتب )B-402( ، �س ب 25998 
 ، ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية  املتحدة  العربية  ، دبي دول��ة االم��ارات 
ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س اإدارة 
ال�سركة /  اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م   )ال�سركة الرئي�سية( يف اإجتماعه 

الذي عقد بتاريخ 2018/8/8 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب :  ال�سيد : جوزيف غ�سوب  
ا�سم ال�سركة : اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م    

�س ب : 502194 - دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97145596779+  

 Email:oe@gcoproperties.com :  الربيد االلكروين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
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•• راأ�ض اخليمة - وام: 

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم راأ�س اخليمة ام�س 
واجب العزاء يف املغفور لها �سريعة بنت عبداهلل املهريي. واأعرب �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة 
خالل زيارته خيمة العزاء بجانب منزل االأ�سرة يف منطقة ال�سيح يف راأ�س اخليمة عن �سادق عزائه 
و موا�ساته الأجنال الفقيدة حمد و �سلمان و على عبداهلل املهريي وذويها .. �سائال املوىل العلي 

القدير اأن يتغمدها بوا�سع رحمته و اأن ي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلها ال�سرب وال�سلوان.
رافق �سموه خالل تقدمي واجب العزاء ال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر القا�سمي الرئي�س االأعلى 

لنادي راأ�س اخليمة الريا�سي الثقايف.

حاكم ر�أ�س �خليمة يعزي بوفاة 
�صريعة بنت عبد�هلل �ملهريي 

•• اأدي�ض اأبابا -وام:

التقى معايل الدكتور اأبي اأحمد رئي�س الوزراء 
اأم�����س االول اجلمعة  اأب��اب��ا  اأدي�����س  االإث��ي��وب��ي يف 
اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة  معايل رمي بنت 
ال���دويل �سمن زي���ارة ر�سمية  ال��ت��ع��اون  ل�����س��وؤون 
امل�سوؤولني  م��ن  ع���ددا  خاللها  التقت  الإثيوبيا 

االإثيوبيني.
�ساحب  حت��ي��ات  اللقاء  خ��الل  معاليها  ونقلت 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
ال�سمو ال�سيخ حممد  و�ساحب   “ اهلل  رعاه   “
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي����د 
الوزراء  امل�سلحة لرئي�س  القائد االأعلى للقوات 

االإثيوبي و متنياتهما الإثيوبيا و �سعبها مزيدا 
من التقدم واالزده��ار. من جانبه حمل رئي�س 
ل�ساحب  حت��ي��ات��ه  معاليها  االإث��ي��وب��ي  ال�����وزراء 
و  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ومتنياته لدولة االإم��ارات مزيدا من التقدم و 

النماء واالزدهار يف ظل القيادة الر�سيدة.
ب��ح��ث حم����اور التعاون  ال��ل��ق��اء  و ج���رى خ���الل 
الثنائي بني دولة االإمارات و جمهورية اإثيوبيا 
التحتية  وال��ب��ن��ي��ة  ال��ط��اق��ة  ب��ق��ط��اع��ات  خ��ا���س��ة 
اإىل  احل���رة  ال�سناعية  وامل��ن��اط��ق  واال���س��ت��ث��م��ار 
املدين يف  املتعلقة بالطريان  املو�سوعات  جانب 
االإمارات  دول��ة  يف  القطاع  ه��ذا  ي�سهده  ما  ظل 
م��ن ت��ط��ور ك��ب��ري ع����الوة ع��ل��ى مت��ي��ز ناقالتها 

ال��وط��ن��ي��ة خ��ا���س��ة ط���ريان االإم������ارات و طريان 
االحتاد. كما التقت معاليها ورقينه جبيو وزير 
العالقات  تعزيز  �سبل  بحثا  و  اإثيوبيا  خارجية 
الثنائية بني دولة االإمارات و جمهورية اإثيوبيا 

يف املجاالت كافة.
االإماراتية  ال��ع��الق��ات  اأن  اإىل  االإ����س���ارة  جت���در 
االآون���ة  يف  مكثفا  ن�ساطا  ���س��ه��دت  االإث��ي��وب��ي��ة   -
االأخرية و زيارات ر�سمية على م�ستوى عال على 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زي��ارة  راأ�سها 
القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
املا�سي  امل�سلحة منت�سف يونيو  االأعلى للقوات 
اأب��اب��ا و عقده جل�سة حم��ادث��ات ر�سمية  الأدي�����س 
مع رئي�س وزراء اإثيوبيا و التوقيع على عدد من 
مذكرات التفاهم التي تعنى مبجاالت اال�ستثمار 

و التعاون الثقايف و امل�ساريع التنموية .
بزيارة  ق��ام  االإثيوبي قد  ال���وزراء  رئي�س  ك��ان  و 
ر���س��م��ي��ة ل��دول��ة االإم������ارات خ���الل ���س��ه��ر يوليو 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  خاللها  التقى  املا�سي 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 

نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
�ساحب  �سم  ثالثيا  اجتماعا  الزيارة  �سهدت  و 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان و رئي�س 
اأف���ورق���ي رئي�س  اأ���س��ي��ا���س  ال�����وزراء االإث��ي��وب��ي و 
اأ�ساد به �سموه و  ال��ذي  اإري��ري��ا وه��و االجتماع 
باأنه خطوة �سجاعة و تاريخية اتخذها  و�سفه 
و  ال��ن��زاع  و حل  ال�سراع  الإن��ه��اء  البلدين  قائدا 
امل�سرك  التن�سيق  اآف��اق جديدة للتعاون و  فتح 

بني البلدين اجلارين.

•• ال�شارقة – الفجر:

االأداء  لتطوير  �سعيها  من  انطالقاً 
االإع����الم����ي االإم�����ارات�����ي واالرت����ق����اء 
مب������ه������ارات ال�������ك�������وادر االإع����الم����ي����ة 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  نظمت  الوطنينّة، 
املا�سي  اخل��م��ي�����س  ي�����وم  ل����الإع����الم 
الذي  االأول،  االإع���الم���ي���ني  م��ل��ت��ق��ى 
ي�������س���ت���ه���دف ال������ك������وادر االإع����الم����ي����ة 
العاملة يف املوؤ�س�سة، يناق�س الفر�س 
والتحديات التي تواجه االعالميني 
خ�������الل ع���م���ل���ه���م، وي�����ق�����دم جت�����ارب 

اإعالمية ناجحة.
واأقيم امللتقى بح�سور �سعادة حممد 
املوؤ�س�سة، ومديري  خلف، مدير عام 
القنوات واالإذاعات التابعة لها، قناة 
الريا�سية،  ال�سارقة  وقناة  ال�سارقة، 
وق��ن��اة ال�����س��رق��ي��ة م��ن ك��ل��ب��اء، وقناة 
الو�سطى من الذيد، واإذاعة ال�سارقة، 
واإذاعة القراآن الكرمي من ال�سارقة، 

باالإ�سافة   ،”95 “بل�س  واإذاع�������ة 
املذيعني  م��ن   100 م��ن  اأك����ر  اإىل 
واملرا�سلني  ال�����ربام�����ج،  وم���ق���دم���ي 
واإذاع�����������ات  ق�����ن�����وات  ال����ع����ام����ل����ني يف 
املوؤ�س�سة. وجاء تنظيم امللتقى ليوؤكد 
اأهمية الدور االإعالمي والنهج الذي 
و�سعه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي،  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة، منذ  املجل�س االأعلى حاكم 
عرب  للموؤ�س�سة  االأوىل  االن��ط��الق��ة 
قناة ال�سارقة يف العام 1989، لبناء 
�سادقة  ه��ادف��ة  اإع��الم��ي��ة  منظومة 
وتعزز  احل��ق��ي��ق��ة،  ت�ستهدف  واع��ي��ة 
واملجتمع،  االأ����س���ري  ال���راب���ط  م���ن 
االإ�سالمية والعربية  القيم  وحتفظ 
امللتقى  ���ن  وت�������س���منّ واالإم�����ارات�����ي�����ة.  
منهما  االأوىل  يف  حت��دث  جل�ستني، 
ال�سريف  ع��ل��ي  وامل���ذي���ع  االإع���الم���ي 
الواقع  “االإعالم..  ع���ن���وان  حت���ت 
العمل  يف  م�سواره  ح��ول  واملاأمول”، 

بتلفزيون  التحاقه  منذ  االإع��الم��ي 
ال�سارقة، متوقفاً عند دور االإعالمي 
املجتمع.  يف  ال��ت��ن��م��ي��ة  اإح�������داث  يف 
ف��ج��اءت حتت  ال��ث��ان��ي��ة  اأم���ا اجلل�سة 
التحديات  ب��ني  “االإعالمية  ع��ن��وان 

خاللها  وحت�����دث�����ت  والفر�س” 
االإعالمية واملذيعة هيفاء الكيالين 
- ال���ت���ي ت���ع���د م����ن اأوائ��������ل ال���وج���وه 
حيث  ال�سارقة،  بتلفزيون  الن�سائية 
ا�ستعر�ست الفر�س التي حتظي بها 

االعالمية اليوم، وكيف لالإعالمية 
ومتطلباتها  عملها  ب��ني  ت��وف��ق  اأن 

ال�سخ�سية وجناحها. 
وقال �سعادة حممد خلف، مدير عام 
ملتقى  انطالق  “يج�سد  املوؤ�س�سة: 

روؤية  االأوىل  دورت���ه  االإع��الم��ي��ني يف 
امل��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ام��ل��ة يف ب��ن��اء ك����وادر 
امل�ستويات، وقادرة  كافة  موؤهلة على 
املحلي  ب�����االإع�����الم  االرت�����ق�����اء  ع���ل���ى 
اجلوهري  دوره  اإىل  ب��ه  وال��و���س��ول 

اآفاق  �سياغة  يف  املتمثل  واحلقيقي 
جديدة مل�سروع للتنمية واحل�سارة«.

مبا  امل��ل��ت��ق��ى  “ي�ستكمل  واأ�����س����اف: 
م�����س��واراً طوياًل  اأه���داف  ي�سعه م��ن 
ال�سمو  ����س���اح���ب  رك������ائ������زه  و�����س����ع 
حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ح���ني وج����ه �سموه 
حيث  ال�����س��ارق��ة،  تلفزيون  بتاأ�سي�س 
االإعالم  ه��دف  اأن  �سموه حينها  اأك��د 
اأ�سا�س  على  �سالح  جمتمع  بناء  هو 
الثقافة  ت�سوده  الدينية،  املبادئ  من 

واحل�سارة واملعرفة«.
يعزز  امل���ل���ت���ق���ى  اأن  خ���ل���ف  واأو������س�����ح 
ال���رواب���ط امل��ه��ن��ي��ة ب��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
الكوادر  خ����ربات  وي��ح��ول  امل��وؤ���س�����س��ة 
جت�����ارب  اإىل  وال����ط����وي����ل����ة  امل����م����ي����زة 
ودرو���������������س مي����ك����ن ل����الإع����الم����ي����ني 
اإ�سافة  م��ن��ه��ا،  اال����س���ت���ف���ادة  اجل�����دد 
قلب  االإع��الم��ي��ني يف  ي�سع  اأن���ه  اإىل 

تواجه  التي  والتحديات  التحوالت 
ال���ي���وم، ويعر�س  االإع���الم���ي  ال��ع��م��ل 
التي  واخليارات  الفر�س  حجم  لهم 
الوعي  ارت��ف��اع  بف�سل  متاحة  ب��ات��ت 
امل��ج��ت��م��ع��ي، وال���ت���ط���ور امل��ت�����س��ارع يف 
وامل�سموعة،  امل��رئ��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ور������س�����وخ ال���������س����واب����ط وال����ق����وان����ني 

الناظمة للعمل االإعالمي.
ترفيهية  فقرات  امللتقى  و�سهد  كما 
اأن  امل��ق��رر  وم��ن  ثقافية،  وم�سابقات 
ي���ق���ام ب�����س��ك��ل ���س��ن��وي ل��ي��ك��ون مظلة 
وكوادرها  املوؤ�س�سة  جتمع  اإعالمية 
�سبابية  بعيون  اإعالمية  روؤية  �سمن 
وت��ط��رح م��ن خ��الل��ه ك��اف��ة الق�سايا 

ب�سفافية ومبو�سوعية.

مب�ساركة اأكرث من 100 اإعالمي من املوؤ�س�سة

»�ل�صارقة لالإعالم« تعقد ملتقى �الإعالمّيني �الأول لالرتقاء بالعمل �الإعالمي �لوطنّي

�أبي �أحمد و رمي �لها�صمي يبحثان �لتعاون �لثنائي بني �الإمار�ت و �إثيوبيا

•• ابوظبي  -الفجر:

ق��ام وف��د م��ن ط��الب اجل��ام��ع��ة القا�سمية  ب��زي��ارة جامع 
الدولة  م��ع��امل  اأه���م  اأح���د  يعد  ال���ذي  الكبري  زاي���د  ال�سيخ 
ال���ب���ارزة وذل����ك ���س��م��ن م���ب���ادرات ع���م���ادة ����س���وؤون الطلبة 
معامل  على  للتعرف  ال�سيفية  ال��ف��رة  خ��الل  باجلامعة 
تعريف  على  القا�سمية  اجل��ام��ع��ة  حت��ر���س  حيث  ال��دول��ة 
�ستني  اأك��رم��ن  ميلثون  وال��ذي��ن  بها  ال��درا���س��ني  طالبها 

تعرف على  فعالياتها  عامة    ب�سفة  الدولة  دول��ة معامل 
االإم��ارات . وقام الوفد الطالبي بجولة يف اأنحاء اجلامع 
الذي اأن�سئ بروؤية ومبادرة من املغفور له ال�سيخ زايد بن 
اأب��رز معامل  اأح��د  ث��راه ويعد  اآل نهيان طيب اهلل  �سلطان 

العمارة االإ�سالمية املعا�سرة يف العامل.
وت��ع��رف��وا على معامله  اجل��ام��ع  اأرج���اء  ب��ني  الطلبة  وتنقل 
عليه  ال��ق��ائ��م��ني  ق��ب��ل  م��ن  ���س��رح مف�سل  اإىل  وا���س��ت��م��ع��وا 
على فكرة معامله وزخ��ارف��ه وم��ا يقوم به من دور يف ن�سر 

على  لتطلع  ال��وف��ود  لكافة  وا�ستقباله  االإ���س��الم  �سماحة 
والت�سميم  زاي���د  ال�سيخ  بجامع  الطلبة  واأ���س��اد  رح��اب��ه.  
املعماري الذي يتميز به معربني عن �سعادته بزيارة هذا 
اأهم الوجهات احل�سارية  ال�سرح املعماري الذي يعد من 
ذات الطابع الديني على م�ستوى العامل. من جهته اأ�سار 
القا�سمية  اجلامعة  مدير  �سامل  ر���س��اد  الدكتور  االأ���س��ت��اذ 
اإىل اأهمية قيام طالب اجلامعة القا�سمية بزيارة ملختلف 
ب��ه م��ن رموز  ال��دول��ة للتعرف على االإم����ارات وم��ا  معامل 

�ساهدة على حر�سها على االهتمام باالإن�سان واملكان ف�سال 
عن االهتمام بكافة ما له عالقة بالقيم واالرث التاريخي 
الزيارات �سمن  برنامج  اأهمية  اإىل  واأو�سح   . واالإ�سالمي 
زايد  ال�سيخ  جامع  وزي���ارة  االإم���ارات  على  تعرف  برنامج 
اأبوظبي والذي يعد منارة تبث روؤية  الكبري يف العا�سمة 
االمارات ومنهجها يف ن�سر اخلري واالإ�سالم اإىل العامل من 
ال�سيخ  الدولة  روؤية موؤ�س�س  بناءه وما يعك�سه من  خالل 

زايد بن �سلطان األ نهيان “طيب اهلل ثراه”. 

وفد من طالب �جلامعة �لقا�صمية يزور  جامع ز�يد �لكبري  يف �أبوظبي
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/برايت فيوت�سر لتف�سيل 

 CN 1910041:وبيع االقم�سة الرجالية رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة رايف كومار وادهواين راتان �ساند %100

تعديل وكيل خدمات
ا�سافة �سلطان حممد  نور نظري

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان حممد نور نظري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
للمقاوالت  اجلارية  ال�س�����ادة/موؤ�س�سة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب وال�سيانة العامة رخ�سة رقم:1101498 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اجلارية للمقاوالت وال�سيانة العامة

 AL JARIYA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANSE

ESTABLISHMENT

 اىل/اجلارية للمقاوالت وال�سيانة العامة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 AL JARIYA GENERAL CONTRACTING & MAINTENANSE-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية م غ 
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�صر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1101   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ريالين�س للكهربائية وامليكانيكية - �س ذ م م 2-حممد 
ا�سرف قادر  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ �سركة ال�سرياوي 
للتجارة - ذ م م وميثله/علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )163579( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
�سركة / ميناكوم جروب منطقة حرة - ذ م م )رخ�سة رقم 18575(  والكائنة ب���� مدينة دبي لالعالم 
مبنى ماكجودا ، طابق )5( مكتب )B-502( ، �س ب 14129 ، دبي دولة االمارات العربية املتحدة 
،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية ،  ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها 
م  م  ذ   - ح��رة  منطقة  ج��روب  ال�سركة/ميناكوم  اإدارة  جمل�س  بوا�سطة  ات��خ��اذه  مت  وال��ذى  للكافة 

)ال�سركة الرئي�سية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/8/8  ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه تقدمي 

هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او االت�سال ب : 
ال�سيد : جوزيف غ�سوب  

ا�سم ال�سركة : ميناكوم جروب منطقة حرة - ذ م م    
�س ب : 502194  -  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 45596779 971+  
 Email:oe@gcoproperties.com :  الربيد االلكروين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

ب����  اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م ، )رخ�سة رقم 16899(  والكائنة  �سركة / 
مدينة دبي لالعالم مبنى بنك ال�سارقة  ، الطابق )4( ، املكتب )B-402( ، �س ب 25998 
 ، ،  واملرخ�سة لدى �سلطة دبى للمجمعات االبداعية  املتحدة  العربية  ، دبي دول��ة االم��ارات 
ترغب هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س اإدارة 
ال�سركة /  اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م   )ال�سركة الرئي�سية( يف اإجتماعه 

الذي عقد بتاريخ 2018/8/8 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 
تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االع��الن عن طريق الربيد امل�سجل او 

االت�سال ب :  ال�سيد : جوزيف غ�سوب  
ا�سم ال�سركة : اأم �سي تو كوميونيك�سنز منطقة حرة -  ذ م م    

�س ب : 502194 - دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم : 97145596779+  

 Email:oe@gcoproperties.com :  الربيد االلكروين
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرة اال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية



األحد  12   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12401  
Sunday   12   August   2018  -  Issue No   12401

10

عربي ودويل

وقفة احتجاجية ام�س ال�سبت امام الربملانم�سريات مناه�سة يف عدة جهات تون�سيةاملراة التون�سية اداة �سراع وم�سمونه

تكفري اع�ساء اللجنة والتحري�س عليهم ال�سب�سي يت�سلم تقرير اللجنة

- �لنه�صة لن ت�صوت على »م�صاألة مت�س من �لد�صتور وفيها �إخالل بالهوية �الإ�صالمية«

- ب�صرى بلحاج 
حميدة: يهاجمون 

ويحّر�صون ومل 
يطلعو� على 

فحوى �لتقرير

التي  اأن جل��ن��ة احل���ق���وق واحل���ري���ات  ي��ذك��ر 
اأحدثها ال�سب�سي يوم 13 اأغ�سط�س 2017 
االإ�سالحات  ح���ول  ت��ق��ري��ر  اإع�����داد  مهمتها 
وامل�ساواة  ال���ف���ردي���ة  ���ات  ب���احل���رينّ امل��رت��ب��ط��ة 
واملعايري  الد�ستور،  مقت�سيات  اإىل  ا�ستناًدا 
والتوجهات  االن�������س���ان  حل���ق���وق  ال���دول���ي���ة 

املعا�سرة يف جمال احلرينّات وامل�ساواة.
   و�سدد اأع�ساء اللجنة، التي قدمت تقريرها 
االإ�سالحات  اأن  على  املا�سي،  يونيو   8 ي��وم 
وامل�ساواة،  ال��ف��ردي��ة  ب��احل��ري��ات  امل��رت��ب��ط��ة 
الواردة بالتقرير، ال تتعار�س البتة مع اأحكام 
اللجنة  مقرحات  واأن  اال���س��الم��ي،  ال��دي��ن 
التحديثي  االج��ت��ه��ادي  النهج  اإىل  ا�ستندت 
الذي �سلكته تون�س منذ القرن 19 للتكيف 

مع متطلبات التطور احل�ساري واملجتمعي
   ودع�����ا اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة امل��ج��ت��م��ع امل���دين 
ب���دوره���م���ا يف  اال����س���ط���الع  اإىل  واالع��������الم 
للراأي  امل��ق��رح��ات  ه���ذه  وت��و���س��ي��ح  تب�سيط 
اأن  العام حتى ال يقع �سوء فهمها، مقرحا 
يقع تنظيم نقا�س “م�سوؤول” داخل الربملان 

لدى مناق�سة م�ساريع هذه القوانني.

الطالع واحلوار
   تقرير ه��ذه اللجنة، اث��ار حفيظة جممل 
ت���ع���ب���ريات االإ������س�����الم ال�������س���ي���ا����س���ي اأح����زاب����ا 
املناه�سة  وت��ع��ددت حت��رك��ات��ه��م  وج��م��ع��ي��ات، 
يف  احتجاجات  وُنظمت  وت��ن��وع��ت،  للتقرير 
ع��دد م��ن اجل��ه��ات، ب��ل و���س��ل بع�سها �سقف 
الوعيد والتهديد والتكفري الأع�ساء اللجنة، 

وا�سا�سا لرئي�ستها ب�سرى بلحاج حميدة.
   وقد دعت هذه االخرية، اىل االطالع على 
م�سمون تقرير اللجنة الذي مت و�سعه على 
ذمة العموم واإبداء الراأي واحلوار بعيدا عن 
العنف وال�سلب وتوجيه االتهامات الأع�ساء 
اللجنة التي “اجتهدت يف اقراح تعديالت 
لكل  الت�سدي  اإىل  تهدف  قوانني  وم�ساريع 
اأ�سكال التمييز بني التون�سيني والتون�سيات” 

ح�سب تقديرها. 

   وبينّنت ب�سرى بلحاج حميدة يف ت�سريحات 
ومداخالت عديدة، اأن هذا التقرير اأو بع�س 
خمرجاته �ستكون مو�سوع مبادرة ت�سريعية 
وقالت  اجلمهورية.  رئي�س  �سالحيات  من 
ل  املخونّ الرئي�س  يعلن  اأن  املتوقع  من  “اأنه 
له طرح التقرير كمبادرة ت�سريعية يوم 13 
النقاط  بع�س  القادم، عن مترير  اأغ�سط�س 
ولي�س  ال��ربمل��ان  اىل  التقرير  يف  وردت  التي 
م�����س��م��ون ال��ت��ق��ري��ر ب��رم��ت��ه م��ذك��رة يف ذات 
ال�سياق اأن الرئي�س ال�سب�سي مل يتدخل بتاتا 
يف م�سمون التقرير وترك احلرية الأع�ساء 
اللجنة ورئي�ستها بن�سر التقرير من عدمه.

الفردية  واأع��رب��ت رئي�سة جلنة احل��ري��ات     
االأفعال  ردود  من  امتعا�سها  عن  وامل�����س��اواة 
ال�سلبية التي وردت عن بع�س اأئمة امل�ساجد 
“املحتكرين” للف�ساء الديني وفق تعبريها، 
على  املتهجمني  ب��اأن  جت��زم  تكاد  موؤكدةاأنها 
التقرير الذين ينتهجون خطابا �سعبويا مل 

يطلعوا على م�سمونه بعد.
   واأف������ادت ان ال��ل��ج��ن��ة ب�����س��دد ت��ت��ب��ع بع�س 
اللجنة  اأع�ساء  واملتهجمني على  املحر�سني 
ق�سائيا، داعية اىل حما�سبة كل اإمام ي�ستغل 
وجتيي�س  االأك��اذي��ب  “لن�سر  اجل��ام��ع  منرب 
تتنافى  ب��اأ���س��ي��اء  وال���ق���ي���ام  ال�����س��ع��ب  اأف�������راد 
ح�سب  والقانون”  وال���دي���ن  االأخ�����الق  م���ع 

تقديرها.

اإقرار امل�ساواة
رئي�سة جلنة  ت  ع��ربنّ �سياق مت�سل،  ويف       
ب��احل��اج حميدة  احل��ق��وق واحل��ري��ات ب�سرى 
ال�سوؤون  وزي���ر  فعل  ردنّ  م��ن  ا�ستغرابها  ع��ن 
الدينية حينما يتم اإخباره بالتجاوزات التي 
حتدث يف حقها ويف حق زمالئها بامل�ساجد، 
بامل�سجد  ك��ل م��رة م��ده  اإن��ه يطلب يف  قائلة 

املعني، معتربة اأن ذلك لي�س دورها.
دت رئي�سة جلنة احلقوق واحلريات     وج�دنّ
الرئي�س  اإىل  دعوتها  حميدة  باحلاج  ب�سرى 
باإقرار  ال�سب�سي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي  ال��ت��ون�����س��ي 

غدا  امل���راأة  عيد  مبنا�سبة  االإرث  يف  امل�ساواة 
االث��ن��ني.   وق��ال��ت ب��احل��اج حميدة اجلمعة، 
ان “اأف�سل واأقل مبادرة با�ستطاعة الرئي�س 
املقبل هي  االث��ن��ني  امل���راأة  ي��وم عيد  تفعيلها 
االإرث”،  يف  امل�����س��اواة  تفعيل  ع��ن  االإع�����الن 
االأكاذيب  ين�سرون  االأئمة  عديد  اأننّ  موؤكدة 
التقرير  حم��ت��وى  بخ�سو�س  وامل��غ��ال��ط��ات 

لتجيي�س الراأي العام �سدنّ اأع�ساء اللجنة.
   م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ع�����س��و جل��ن��ة احلريات 
ال��ف��ردي��ة وامل�����س��اواة ب��د امل��ج��ي��د ال�����س��ريف، اإننّ 
الدين  م���ع  ي��ت��ع��ار���س  ال  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر 
يروج  كما  القراآنية  والن�سو�س  اال�سالمي 
ل�سحيفة  حوار  يف  مو�سحا  البع�س،  لذلك 
اأننّ  ال�سبت،  اأم�س  ال�سادر  عددها  يف  املغرب 
ال��ت��ق��ري��ر خم��ال��ف مل���ا ه���و م���وج���ود يف كتب 
اأو�ساع  يف  كتبت  ب�سرية  كتب  وه��ي  الفقه، 
اال�ساعات  ن�سر  اأننّ  معتربا  معينة،  تاريخية 
والكذب والتخويف بخ�سو�س هذا التقرير 

هو اأمر مرفو�س وغري مقبول، وفق قوله.

النه�سة تعرت�س
   م��و���س��وع ح���ارق ك��ه��ذا، م��ن الطبيعي ان 
تتعدد ب�ساأنه مواقف االأحزاب وتتباين. ويف 
هذا ال�سياق، متنى القيادي بحركة النه�سة 
العقل  ترجيح  يتمنّ  “ اأن  ���س��امل،  ب��ن  حممد 
الفردية  احل��ري��ات  جلنة  تقرير  يف  للح�سم 
وامل�����س��اواة، م�����س��ريا اإىل ع���دم وج���ود مطلب 
ُتطالب  م��ظ��اه��رات  اأو  م�����س��ريات  اأو  �سعبي 

بامل�ساواة ح�سب زعمه.
لي�ست يف �سالح  امل�ساألة  ه��ذه  اأننّ  واع��ت��رب     
البالد، واأننّه كان على الرئي�س قائد ال�سب�سي 
مبينّنا  للتنّفرقة،  ال  للوحدة  رم��زا  يكون  اأن 
ق بني  ���ه )ال��رئ��ي�����س( يف ه��ذه احل��ال��ة ي��ف��رنّ اأننّ

التون�سيني.
تون�س  ن��داء  ي�ساند  اأالنّ  “اأمتنى  واأ���س��اف     
امل�ساألة  ه��ذه  من  اجلمهورية  رئي�س  موقف 
ع يف هذه احلالة نهاية احلزب”،  الأنني اأتوقنّ
داعيا اإىل التحلي بالعقالنية لتجنيب تون�س 

�سراعات هي يف غنى عنها، معتربا اأن البالد 
لي�ست جاهزة ملثل هذه ال�سيناريوهات.

   م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اع��ت��ربت ال��ن��ائ��ب��ة ع��ن كتلة 
حركة النه�سة يف الربملان ميينة الزغالمي، 
وامل�ساواة  ال��ف��ردي��ة  ت��ق��ري��ر جل��ن��ة احل��ري��ات 
الباجي  الرئي�س  وع��ل��ى  التون�سيني،  م  ق�سنّ
واإرج��اء احالته على  التدخل  ال�سب�سي  قائد 
الربملان وفتح حوار مو�سع مع كل االأطراف 
يف �ساأنه.   وقالت الزغالمي “اأدعو الرئي�س 
وكل  نحتفل  اأن  امل���راأة  بعيد  نحتفل  ون��ح��ن 
التون�سيني موحدين وجمتمعني، واأن يدير 
فيه  للتداول  االأم��ر  واإرج���اء  ح��وارا متوازنا 
وت�سريك  للتون�سيني  وق���ت  اأك���ر  الإع��ط��اء 
ت�سريعية  م��ب��ادرة  �سياغة  االأط����راف يف  ك��ل 
ت�سوت  لن  النه�سة  اأن  م��وؤك��دة  متوازنة”، 
وفيها  ال��د���س��ت��ور  م��ن  مت�����س  “م�ساألة  ع��ل��ى 

اخالل بالهوية االإ�سالمية«.
   يذكر اأن املكتب التنفيذي حلركة النه�سة 
د اأن رئي�س احلركة را�سد الغنو�سي  كان قد اأكنّ
نت موقف احلركة  �سلنّم ال�سب�سي ر�سالة ت�سمنّ
من م�سروع جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة 
امل�سائل  ح��ول  الرئي�س  ملقاربة  ا�ستمع  واأن��ه 
املتعلقة باالإرث من جهة ومب�سائل احلريات 
ال�سخ�سية ومبا هو مربمج للح�سم يف االأفق 

القريب وما هو مفتوح للتداول.
  وكانت رئي�سة اللجنة ب�سرى بلحاج حميدة 
لقاء  رف�����س  الغنو�سي  را���س��د  ان  اأك����دت  ق��د 

اأع�ساء اللجنة. 

ل للتوظيف
   يف املقابل، قال االأمني العام حلزب التيار 
للجبهة  امل��رك��زي  املجل�س  وع�سو  ال�سعبي 
ال�سعبية زهري حمدي، اإن اجلبهة مل جتتمع 
بعد للنظر فيما قد يرتب عن تقرير جلنة 

احلريات الفردية وامل�ساواة من مواقف.
“من  اإع��الم��ي  ��ه ح��م��دي يف ت�سريح     ون��بنّ
منها  الق�سايا  ه��ذه  يف  املعطيات  من  جملة 
�سرورة اأال توظف الأغرا�س انتخابوية مثل 
هذا ال�سياق الذي ُي�ستم منه ان هدفه لي�س 
الدفاع عن القيم وامل�ساواة بقدر ما هو نزعة 

لتوظيفه املبادرة الأغرا�س انتخابوية«.
   واأو�سح اأنه من �ساأن اجلدل حول هذا امللف 
اأن “يوؤدي بالبالد اىل حالة من التجاذبات 
التي كانت يف 2011 واأن ت�سبح املعركة بني 
م�سريا  ُمدافعني عن الدين ومعادين له”، 
اإىل اأن يف ذلك “خطر كبري يهدد اال�ستقرار 
ام���ام دع����وات التحري�س  وامل��ج��ت��م��ع خ��ا���س��ة 
ال  الق�سايا  ه���ذه  اأن  م��وؤك��دا  والتجيي�س” 
حتل يف ال�سارع واإمنا تتطلب نقا�سا مو�سعا 
باعتبار انها ق�سية فكرية وح�سارية ولي�ست 

ق�سية دينينّة.
اأن ع��دي��د االن��ت��ق��ادات رافقت  اإىل  ي�����س��ار      
وامل�ساواة  ال��ف��ردي��ة  ت��ق��ري��ر جل��ن��ة احل��ري��ات 

ب�سبب ما جاء يف م�سمونه.

تباين حاد
ل التباين بل والت�سادم حول التقرير  و�ُسجنّ
واملنظمات  اجل��م��ع��ي��ات  م���واق���ف  يف  اي�����س��ا 
التقرير  ب��ع�����س��ه��ا  ان��ت��ق��د  ح��ي��ث  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى م��ظ��اه��ر التدخل  واع���ت���ربوه 
ع��دد من  االأئ��م��ة يف  يوا�سل  فيما  االأجنبي، 
بهذا  منددة  م�سريات  تنظيم  البالد  جهات 

التقرير.
   وقد انطلق اأم�س ال�سبت، التحرك املناه�س 
لتقرير جلنة احلريات وامل�ساواة والذي دعت 
اليه التن�سيقية الوطنية للدفاع عن القراآن 
وال��د���س��ت��ور وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ع���ادل���ة، م���ن امام 
وقفة  تنظيم  اأي��ن مت  ال�سعب  ن��واب  جمل�س 

احتجاجية تخللتها مداخالت يف الغر�س.
ال��ت��ح��رك االحتجاجي ح�سب  و���س��ارك يف     
بالغ �سابق �سادر عن التن�سيقية علماء من 
اإىل  م�ساجد  وامي���ة  واأ���س��ات��ذت��ه��ا  ال��زي��ت��ون��ة 
جانب اأ�سخا�س توافدوا عرب احلافالت من 

مناطق خمتلفة من البالد.
   ومت احل�����س��د ل��ه��ذا ال��ت��ح��رك ع��رب بيانات 
وتدوينات على مواقع التوا�سل االجتماعي 
وع����رب م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و ���س��د ت��ق��ري��ر جلنة 
اأن��ه يحمل م�ساريع  اعترب  ال��ذي  احل��ري��ات، 

قوانني تتعار�س مع املبادئ االإ�سالمية.
ب��ان��ت��ق��ادات وا���س��ع��ة بث     وت����داول الن�سطاء 
مبا�سرة  ال�سبت،  القطرية  اجل��زي��رة  ق��ن��اة 
احلريات  جلنة  لتقرير  امل��ع��ار���س  التحرك 
اجلزيرة  قناة  بانخراط  ���روا  وذكنّ وامل�����س��اواة، 
امل�سائل  كل  ال��ربيء يف  بغري  ب�سكل و�سفوه 
اجل��دل��ي��ة ال��ت��ي ع��ا���س��ت ع��ل��ى وق��ع��ه��ا تون�س، 
ب�سلة  مي���ت  ال  اإن�����ه  ي��ق��ول��ون  دورا  ل��ت��ل��ع��ب 
االعالمية  �سيا�ستها  وان  املهني،  ل��الإع��الم 
امل�ساندة  القطرية  االجندة  اإط��ار  يف  تندرج 

لالإ�سالم ال�سيا�سي.
    يف امل���ق���اب���ل، اأط���ل���ق���ت ج��م��ع��ي��ات اأخ����رى 
الفردية  احلريات  ملنا�سرة  مواطنية  حملة 

بكثافة  امل�ساركة  وامل�ساواة يف تون�س، وتعتزم 
ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا غ����دا االثنني  ���س��ي��ت��م  يف م�����س��رية 
بورقيبة  احل��ب��ي��ب  ب�����س��ارع  اأغ�����س��ط�����س   13
املراأة،  بعيد  االحتفال  مبنا�سبة  بالعا�سمة، 
التم�سك  على  التاأكيد  اىل  تهدف  ر�سالة  يف 
املواطنني  ب���ني  ال��ت��ام��ة  امل�������س���اواة  بتج�سيد 

تطبيقا ملا اأقره الد�ستور. 
   وام��ام حدة اجل��دل بني التون�سيني، يرى 
مراقبون ان الباجي قائد ال�سب�سي يف موقف 
ال يح�سد عليه، اإال انهم يتوقعون ان ينحاز 
تدعم  و�سطية  روؤي��ة  اىل  التون�سي  الرئي�س 
من  جت��ع��ل  ان  دون  وال���ت���ن���وي���ر  ال��ت��ح��دي��ث 
على  و�سيحر�س  املجهول،  يف  قفزة  التقدم 
اتخاذ  دون  الظالمي  التجيي�س  يحول  اال 
���س م��دن��ي��ة املجتمع  ت��ك��رنّ خ���ط���وات ج���دي���دة 

التون�سي وامل�ساواة بني اجلن�سني..
 اربطوا احزمتكم.. املعركة يف تون�س لي�ست 

جمرد معركة حول تقرير او قانون...! 

•• الفجر – تون�ض – خا�ض

   اأمام حدة اجلدل الدائر يف تون�س، ومظاهر العنف 
اللفظي التي يخ�سى البع�س ان تتحول اىل عنف 
مادي، بل امام احلديث عن انق�سام التون�سيني، وعن 

التكفري  قامو�س  ا�ستخدام  وامام  “فتنة”،  م�سروع 
والتحري�س واإثارة خمزون الكراهية، ميكن القول 
من  خطاب  انتظار  يف  اأنفا�سها  �ستحب�س  تون�س  ان 
املتوقع اأن يوجهه الرئي�س التون�سي الباجي قائد 
بعيد  الحتفاء  مبنا�سبة  التون�سيني  اإىل  ال�سب�سي 

من  ع�سر  الثالث  ي�سادف  الذي  التون�سية،  املــراأة 
اغ�سط�س اجلاري.

موقفه  اخلــطــاب  هــذا  فــى  ال�سب�سي  و�سيحدد     
الفردية  ــات  ــري احل جلنة  تقرير  مــن  النهائي 
وامل�ساواة، التي كان قد كلفها باإعداده، كما ينتظر 

م�ستوحاة  وقــرارات  قوانني  م�ساريع  عن  يعلن  ان 
اللجنة  رئي�سة  و�سفتها  التقرير، قرارات  من هذا 
متـــرير  بخ�ســــو�س  بال�سهلة”  ولي�ست  “املهمة  بـ 
غرار  على  للربملان  اللجنة  قوانني  م�ساريع  بع�س 

مو�سوع الإرث. 

معركة يرى البع�س انها ُتهدد ال�ستقرار:

�لثالث ع�صر من �أغ�صط�س.. تون�س حتب�س �أنفا�صها...!

- جلنة �حلريات تدعو �ل�صب�صي �ىل 
�إقر�ر �مل�صاو�ة يف �الإرث 

- �ل�صريف: تقرير جلنة �حلريات ال 
يتعار�س مع �لن�س �لقر�آين

- جمعيات ومنظمات تطلق حملة مو�طنية 
ملنا�صرة �حلريات �لفردية و�مل�صاو�ة 

- وقفة �أمام �لربملان مناه�صة لتقرير 
جلنة �حلريات و�مل�صاو�ة

املنا�سرون ينظمون م�سرية الثنني القادم
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•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

اأردوغان  طيب  رجب  الركي  الرئي�س  قال 
تف�سل  اأن  امل��وؤ���س��ف  م��ن  “اإن  ال�سبت  ام�����س 
االأمريكي  الق�س  ق�سية  املتحدة  ال��والي��ات 
على  باالإرهاب  التهامات  تركيا  يف  املحتجز 
عالقتها اال�سراتيجية مع اأنقرة �سريكتها 

يف حلف �سمال االأطل�سي«.
 ودعا الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب اإىل 
الذي  بران�سون  اآن���درو  الق�س  ع��ن  االإف����راج 
عدد  بني  اإحل��اح��اً  االأك��ر  ق�سيته  اأ�سبحت 

من اخلالفات بني وا�سنطن واأنقرة. 
وك���رر اأردوغ�����ان اأم����ام اأن�����س��ار ل��ه يف مدينة 
اأونيه يف �سمال �سرق تركيا دعوته لالأتراك 
للرية الركية  ال��دوالر واليورو دعماً  لبيع 
التي تراجعت قيمتها كثرياً ب�سبب املخاوف 
ب�����س��اأن االق��ت�����س��اد وت���ده���ور ال��ع��الق��ات مع 

الواليات املتحدة.
اىل ذلك، حذر الرئي�س الركي رجب طيب 
اردوغان يف افتتاحية يف �سحيفة “نيويورك 
تاميز” ام�س ال�سبت من اأن �سراكة الواليات 
ت��ك��ون يف خطر بعد  امل��ت��ح��دة م��ع تركيا ق��د 

ف��ر���س ع��ق��وب��ات اأم��ريك��ي��ة ���س��رع��ت تراجع 
اللرية اإىل م�ستوى قيا�سي مقابل الدوالر.

ومع بلوغ العالقات بني البلدين الع�سوين 
اأدنى م�ستوى لها  يف حلف �سمال االأطل�سي 
بينها  م�سائل  ع��دة  خلفية  على  عقود  منذ 
اع��ت��ق��ال اأن���ق���رة ل��ل��ق�����س االأم����ريك����ي اآن�����درو 
اأكد  ب���االإره���اب،  ت��ه��م تتعلق  اث���ر  ب��ران�����س��ون 
بالبحث عن  ت��ب��داأ  ق��د  ب���الده  اأن  اردوغ�����ان 

حلفاء جدد.
وتراجعت اللرية الركية بن�سبة 16 باملئة 
مقابل الدوالر مع اإعالن الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب م�ساعفة الر�سوم اجلمركية 

على واردات ال�سلب واالأملنيوم الركيني.
حذر  تاميز”،  “نيويورك  يف  م��ق��ال��ه  ويف 
اردوغ��ان وا�سنطن من املخاطرة بعالقاتها 
الواليات  ت��ب��داأ  “اإذا مل  وك��ت��ب  اأن���ق���رة.  م��ع 
اأنها  واإثبات  تركيا  �سيادة  باحرام  املتحدة 
فقد  بالدنا،  تواجهها  التي  املخاطر  تتفهم 

تكون �سراكتنا يف خطر«.
واأ�ساف “على الواليات املتحدة التخلي عن 
الفكرة اخلاطئة باأن عالقتنا قد تكون غري 
تركيا  لدى  اأن  ت��درك حقيقة  واأن  متكافئة 

بدائل قبل فوات االأوان«.
هذا  ع��ن  ال���راج���ع  يف  “الف�سل  اأن  وت��اب��ع 
اإىل  يفتقد  وال��ذي  اجلانب  اأح���ادي  التوجه 
االحرام �سيدفعنا اإىل البحث عن اأ�سدقاء 

وحلفاء جدد«.
واأعلن ترامب م�ساعفة الر�سوم اجلمركية 
فيها  ق������ال  “توير”  ع����رب  ت���غ���ري���دة  يف 
“عالقاتنا مع تركيا لي�ست جيدة يف الوقت 

احلايل«.
واأفاد البيت االأبي�س اأن العقوبات اجلديدة 

�ستدخل حيز التنفيذ يف 13 اآب اغ�سط�س.
وقلل اردوغان يف خطاب من اأهمية االأزمة 
التي تواجهها العملة املحلية، داعيا االأتراك 
ال�سرف.  �سعر  تقلب  القلق ج��راء  اإىل عدم 
واأو�سح اأن لدى اأنقرة بدائل “من اإيران اإىل 

رو�سيا وال�سني وبع�س الدول االأوروبية«.

مقابل  قيمتها  ن�سف  ح��واىل  فقدت  بعدما 
الدوالر االأمريكي منذ مطلع العام، �سجلت 
اإىل  اجلمعة  ا  ح���ادنّ هبوطا  الركية  ال��ل��رية 
عند  بها  ال��ت��داول  ومت  قيا�سية.  م�ستويات 
 6،43 ب�سعر  �سريت  وول  جل�سة  اإغ���الق 
 ،13،7% بذلك  مراجعة  للدوالر،  لرية 
اإىل  النهار  خ��الل  خ�سائرها  و�سلت  بعدما 

.24%
اأزم����ة العملة ال��رك��ي��ة ���س��دم��ة يف  واأث�����ارت 
العامل، وانعك�ست على البور�سات االأوروبية 
الرئي�سية التي اأغلقت جميعها على تراجع، 

وطالت ب�سورة خا�سة القطاع امل�سريف.
ديفيد  بي”  ت��ي  “اإك�س  ل��دى  املحلل  وراأى 
ت�سيثام يف مذكرة اأن تراجع اللرية الركية 
متخوفون  امل�ستثمرين  اأن  “يظهر  اجلمعة 
اأزم�����ة ن��ق��دي��ة �ساملة  ب�����س��ك��ل م��ت��زاي��د م���ن 

و�سيكة«.
م��ن جهته ق���ال ب��ات��ري��ك اأوه����ار م��ن مركز 
“بريفينغ” اإن “قلق االأ�سواق حيال اللرية 
انت�سار  اح���ت���م���ال  م���ن  مب���خ���اوف  م��رت��ب��ط 
اأزمة يف عمالت  اأخرى  اأو ب�سيغة  العدوى، 

الدول النا�سئة«.

اإىل  من�سبه،  توليه  منذ  ت��رام��ب،  دون��ال��د  االأمريكي  الرئي�س  �سعى 
التخلي عن قواعد وعهد �سابقه اأوباما، مبا يف ذلك قواعد ا�ستخدام 
الطائرات بدون طيار يف احلروب ومناطق ال�سراع غري املبا�سرة مثل 
بدون  الطائرات  �سربات  ق��رار  ترامب  نقل  فيما  وليبيا،  ال�سومال 
طيار اإىل القادة الع�سكريني امليدانيني، دون احلاجة اإىل موافقة من 
االإره��اب بح�سب  اإط��ار حربه على  الكونغر�س، يف  اأو  االأبي�س  البيت 

جملة “ذا اأتالنتك” االأمريكية.
وكان باراك اأوباما، الذي عمل على تو�سيع ا�ستخدام الطائرات بدون 
طيار، ولكن ب�سكل مقيد وحمدود، اأم�سى فرة واليته االأوىل على 
خطى حكومة جورج دبليو بو�س، خلف االأبواب املغلقة وب�سرية تامة، 
الطائرات  ل�سربات  اأمريكا  ا�ستخدام  مدى  عن  عملياً  الك�سف  دون 

بدون طيار لقتل اأهداف اإرهابية.
ويف 2013، قام اأوباما بك�سف املزيد عن برنامج ا�ستخدام الطائرات 
التي  اال�سراتيجية  ح��ول  النظر  ووج��ه��ات  وتطبيقه،  طيار،  ب��دون 
منه  �سعياً  ال�سربات،  نتائج  ع��ن  الك�سف  اإىل  اإ�سافة  ذل��ك،  وجهت 

الكت�ساب ال�سرعية الدولية والداخلية، من خالل زيادة ال�سفافية.

اأنها ت�سيطر على  االأفغانية وحركة طالبان  توؤكد كل من احلكومة 
 280 غزنة، لكن الو�سع ما زال ملتب�سا يف هذه املدينة التي ت�سم 
األف ن�سمة، بعدما حذر ممثلوها مرارا من خطر تعر�سها لهجمات.

وقالت النائبة عن غزنة �ساه غل ر�سايي لوكالة فران�س بر�س ام�س 
ان “حكومة كابول توؤكد اأنها ت�سيطر على الو�سع، لكن االت�ساالت 
م�ستمرة  املعارك  اأن  تفيد  امليدانيني  امل�سوؤولني  مع  اأجريناها  التي 
على  ق��ادرة  تعد  التي مل  النائبة  املدينة«.واأ�سافت هذه  �سواحي  يف 
ظهر  بعد  االت�ساالت  طالبان  قطعت  “لالأ�سف  بدائرتها  االت�سال 

اجلمعة ومل يعد هناك كهرباء يف املدينة اأي�سا«.
التي ينجح فيها مقاتلو  اأ�سهر  اأقل من ثالثة  الثانية يف  املرة  وهي 
بعد  والي��ة،  عا�سمة  على  وجيزة،  لفرة  ول��و  ال�سيطرة،  يف  طالبان 
اجلي�س  ي�ستعيدها  اأن  ق��ب��ل  م��اي��و،  اأي����ار  منت�سف  يف  ف���رح  ���س��ق��وط 
اأن  اجلمعة  م�ساء  االأفغانية  الدفاع  وزارة  ب�سرعة.واأعلنت  االأفغاين 
تفتي�س من منزل  بعمليات  الذي يقوم  �سيطرة اجلي�س  غزنة حتت 
لكنه  مدنيني.  بيوت  يف  املختبئني  طالبان  مقاتلي  لطرد  اآخ��ر  اإىل 

تعذر التاأكد من هذه املعلومات من م�سدر م�ستقل.

منهم  حماولة  يف  ال�سني  م�ساجد  اأح��د  يف  املتظاهرين  اآالف  ع  جتمنّ
لوقف هدمه بعد �سدور قرار ر�سمي من ال�سلطات باإزالته، وفق احد 
امل�ساركني ام�س، بينما تثري �سيا�سات ال�سني ال�سارمة جتاه االأديان 

قلقا حول م�ستقبل اال�سالم يف هذا البلد.
من  احل��د  اىل  البالد  اأن��ح��اء  �سائر  يف  ال�سينيون  امل�سوؤولون  و�سعى 
احلريات الدينية للم�سلمني يف اطار حماولة وا�سعة النطاق جلعلهم 

من�سجمني مع امالءات احلزب ال�سيوعي احلاكم.
وبداأ املتظاهرون التجمع اخلمي�س قبل املهلة النهائية لهدم امل�سجد 
اأفاد مالك  الكبري يف بلدة ويجو يف منطقة نينغ�سيا ال�سمالية، كما 
فران�س  لوكالة  “ما”  با�سم  نف�سه  ع��ن  ف  ع���رنّ ال���ذي  املطاعم  اح��د 

بر�س.
وتظهر ت�سجيالت فيديو ن�سرت على مواقع التوا�سل االجتماعي يف 
اليومني املا�سيني مئات املحتجني متجمعني امام امل�سجد، بينما يقف 

عنا�سر �سرطة مكافحة ال�سغب متاأهبني وهم يحملون الدروع.
جل�س  �سحتها،  م��ن  التحقق  ي��ت��ع��ذر  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��وه��ات  وبح�سب 
االأعالم  امل�سجد وهم يحملون  اىل  موؤد  �سلم  بهدوء على  املحتجون 
ال��ع�����س��اء يوم  ال��ت��وج��ه اىل ���س��الة  ق��ب��ل  ف��ن��ائ��ه  ال�سينية وط��اف��وا يف 

اجلمعة.
وقال ما اإن “احلكومة تقول ان البناء غري �سرعي، لكن االأمر لي�س 

كذلك. هذا امل�سجد تاريخه يعود ملئات ال�سنني«.
ال�سنتني  خ��الل  امل�سجد  بناء  اأع��ي��د  احلكومة  وث��اق  اىل  وباال�ستناد 
ادارتها  تتم  الالزمة مل  الراخي�س  ا�سدار  عملية  لكن  املا�سيتني. 
بعناية، وتلقى عدة م�سوؤولني “حتذيرات جدية” من جلنة ان�سباط 
البناء من  اإع��ادة  اأثناء عملية  امل�سجد  حملية.فقد مت تغيري واجهة 
ت�سبه  التي  القرميدية  باالأ�سقف  عليه  ك��ان  كما  ال�سيني  ال��ط��راز 
معبدا بوذيا اىل ما يو�سف احيانا يف ال�سني بالت�سميم “العربي” 

الذي ي�سم القباب واالأهلنّة.

عوا�شم

وا�شنطن

بكني

كابول

��صت�صهاد فل�صطيني متاأثرً� بجر�حه يف غزة 
 •• غزة-اأ ف ب:

تويف فل�سطيني ام�س متاأثرا بجروح اأ�سيب بها ام�س االأول اجلمعة بر�سا�س 
جنود اإ�سرائيليني خالل تظاهرات ومواجهات جرت اجلمعة �سرق رفح على 
احلدود بني قطاع غزة واإ�سرائيل، على ما اأعلنت وزارة ال�سحة يف القطاع.

واأفاد الناطق با�سم وزارة ال�سحة اأ�سرف القدرة عن “ا�ست�سهاد اأحمد جمال 
التي  غ��زة، متاأثرا بجروحه  رف��ح جنوب قطاع  ل��ويل )40 عاما( من  اأب��و 
اأ�سيب بها من قبل قوات االحتالل االإ�سرائيلي يف �سرق رفح جنوب القطاع 

اأم�س االأول اجلمعة«.
اأكر  وا�سيب  غ��زة  قطاع  يف  اجلمعة  م�سعف  احدهما  فل�سطينيان  وقتل 
على طول  التظاهرات  اإ�سرائيليني خالل هذه  بر�سا�س جنود   300 من 

احلدود.
وتظاهر اجلمعة نحو الفي فل�سطيني احرقوا اإطارات �سرق مدينة غزة وفق 
مرا�سل فران�س بر�س. و�سجلت جتمعات اأخرى يف نقاط عدة على احلدود 

اإ�سافة اىل جتمعات يف الداخل �سارك فيها ع�سرات االآالف.
لكن يبدو ان التهدئة اله�سة بني ا�سرائيل وحركة حما�س ال تزال �سامدة.

وبذلك، يرتفع اىل 168 عدد الفل�سطينيني الذين قتلوا بنريان اجلي�س 
االإ�سرائيلي منذ بدء االحتجاجات على احلدود بني قطاع غزة وا�سرائيل 

اأواخر اآذار مار�س املا�سي.

�صفينة �إغاثة تنقذ 141 مهاجرً� 
قبالة �ل�صو�حل �لليبية

•• طرابل�ض-وكاالت:

اأنقذت �سفينة اإغاثة 141 مهاجرا كانوا مكد�سني يف قوارب خ�سبية قبالة 
�ساحل ليبيا يف اأول مهمة لها منذ دخولها يف مواجهة مع اإيطاليا ومالطا 

لرف�س �سلطات البلدين ال�سماح ملن مت اإنقاذهم بالنزول يف موانئهما.
وعندما اأبعدت اإيطاليا ال�سفينة اأكواريو�س يف يونيو حزيران وحذت مالطا 
حذوها، اأم�ست ال�سفينة ت�سعة اأيام �ساقة يف البحر قبل اأن تتمكن من اإنزال 
االحتاد  اأي�سا  اخل��الف  واج��ت��ذب  امل��ط��اف.  نهاية  يف  اإ�سبانيا  يف  املهاجرين 
االأوروب��ي وفرن�سا وتفجرت خالفات �سيا�سية بني روما وباري�س منذ ذلك 

احلني.
ميديتريانيه(  )اإ�����س.اأو.اإ�����س  موؤ�س�سة  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي  ال�سفينة،  واأن��ق��ذت 
الفرن�سية االأملانية اخلريية ومنظمة اأطباء بال حدود، 25 مهاجرا بينهم 
25 ميال بحريا قبالة  ق��ارب خ�سبي �سغري على بعد نحو  ن�ساء من  �ست 
ال�ساحل الليبي.وكانت اأحوال الطق�س هادئة وم�سم�سة اجلمعة لكن القارب 
بالكاد على  ك��ان يطفو  املهاجرين  باأكر من حمولته من  يعج  ك��ان  ال��ذي 
�سطح املاء. وبدا التوتر على الركاب و�ساورهم القلق مع اقراب املنقذين 

الذين �سلموهم �سرات جناة و�ساعدوهم ل�سعود ال�سفينة.
قارب  على  كانوا  اآخرين  �سخ�سا   116 اأكواريو�س  اأنقذت  الحق  وقت  ويف 
خ�سبي ثان يف نف�س املنطقة بينهم 38 امراأة و73 �سبيا حتت �سن الثامنة 
يونيو  يف  ال�سلطة  تولت  التي  اجل��دي��دة  اإيطاليا  حكومة  ع�سرة.وترف�س 
ال�سفن  اإغاثة وتتهم هذه  الذين تنقذهم �سفن  املهاجرين  حزيران دخول 
االحتاد  �سركاء  حلمل  حم��اول��ة  يف  االأجرة”  “�سيارات  مثل  تعمل  باأنها 

االأوروبي على حتمل املزيد من اأعباء ا�ستقبال املهاجرين.

اأردوغان: اأمريكا ف�سلت الق�س على حليفتها ال�سرتاتيجية 

تركيا حتذر و��صنطن من تدهور �ل�صر�كة �لثنائية 

•• نيويورك-اأ ف ب:

االأمني  ب��ه  اأدىل  ت�سريحا  ي��ان��غ  ب��ي��ون��غ  ان��ت��ق��دت 
ودعا  غوتريي�س  اأنطونيو  املتحدة  ل��الأمم  العام 
ال�سمالية  لكوريا  النووية  القدرات  نزع  اإىل  فيه 
الرجعة  ميكن  وال  منها  التحقق  ميكن  بطريقة 
عنها، متهمة االأمني العام باالنحياز اىل املوقف 
االأمريكي.وكان غوتريتي�س اأدىل بهذا الت�سريح 
الياباين  ال������وزراء  ل��ق��ائ��ه رئ��ي�����س  اإث����ر  االأرب����ع����اء 
يف  ال��رج��الن  بحث  حيث  طوكيو  يف  اآب���ي  �سينزو 
اجلهود االأمريكية الرامة لنزع القدرات النووية 

والبال�ستية الكورية ال�سمالية.
لدى  ال�سمالية  الكورية  البعثة  قالت  واجلمعة 
االأمم املتحدة اإنه يجب على غوتريي�س “اأن يفعل 
د  ما هو مفيد ... لل�سالم واال�ستقرار ولي�س جمرنّ

.» ترداد نغمة العقوبات الإر�ساء بلد معنينّ
واأ�سافت اإن قول االأمني العام اإن كوريا ال�سمالية 
املجتمع  يف  ع���ادي���ا  “ع�سواً  ت�����س��ب��ح  اأن  مي��ك��ن��ه��ا 
الدويل يف هذه املنطقة عرب نزع القدرات النووية 
ميكن  وال  منها  ق  التحقنّ ومي��ك��ن  كاملة  ب�سورة 

الرجعة عنها” هو ت�سريح “طائ�س«.
واأكدت البعثة اأن بيونغ يانغ اأ�سيبت ب”�سدمة” 
م��ن ج���راء ه���ذا ال��ت�����س��ري��ح ال���ذي اأت���ى “يف وقت 
عقدت  التي  التاريخية  القمة  العامل  فيه  يدعم 
الدميوقراطية  ال�سعبية  ك��وري��ا  جمهورية  ب��ني 

والواليات املتحدة والبيان امل�سرك يف �سنغافورة«.
وخالل القمة التاريخية التي عقدت يف �سنغافورة 
االأمريكي  الرئي�س  ب��ني  يونيو  ح��زي��ران   12 يف 
دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م ال��ك��وري ال�سمايل كيم 
التزامه  على  ال��ت��اأك��ي��د  االخ���ري  اأع���اد  اأون،  ج��ون��غ 
ال�سالح  م���ن  ال��ك��وري��ة  اجل���زي���رة  ���س��ب��ه  “اإخالء 
وهو اعالن نوايا غام�س  النووي ب�سكل كامل”، 
اآل��ي��ات يبتعد عن نزع  وم��ن دون ج��دول زمني او 
ال�سالح النووي “ب�سكل كامل وقابل للتحقق وال 

رجعة فيه” كما تطالب وا�سنطن.
االأمن  وال�سني طلبتا من جمل�س  رو�سيا  وكانت 
عن  العقوبات  تخفيف  اإم��ك��ان  يف  النظر  ال��دويل 
كوريا ال�سمالية مكافاأة لها على بدئها حواًرا مع 
الواليات املتحدة ووقفها اختباراتها ال�ساروخية.
اإىل  م��ن جهتها  دع��ت  املتحدة  ال��والي��ات  اأننّ  غ��ري 
ُتفكنّك  اأن  اإىل  �سغط”  “اأق�سى  ع��ل��ى  االإب���ق���اء 
والبال�ستي  النووي  برناجميها  ال�سمالية  كوريا 

بالكامل.

كوريا �ل�صمالية تنتقد ت�صريح غوتريي�س ب�صاأن �صالحها �لنووي 

خادم �حلرمني ياأمر با�صت�صافة �ألف حاج و حاجة من 
�أ�صر �صهد�ء رجال �جلي�س و �ل�صرطة �مل�صريني

مقتل جميع �أفر�د طاقم مروحية 
�الإنقاذ �ملتحطمة �صرق �ليابان

•• الريا�ض -وام:

ال�سريفني  احل���رم���ني  خ����ادم  اأم����ر 
اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان  امل��ل��ك 
حاج   1000 ب��ا���س��ت�����س��اف��ة  ���س��ع��ود 
و ح��اج��ة م��ن اأ���س��ر ���س��ه��داء رجال 
امل�سريني  ال�������س���رط���ة  و  اجل���ي�������س 
العام  ل��ه��ذا  احل���ج  ف��ري�����س��ة  الأداء 

�سيوف  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  وذل������ك 
للحج  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 

و العمرة.
واأو����������س���������ح ال���������س����ي����خ ال�����دك�����ت�����ور 
ع��ب��دال��ل��ط��ي��ف ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
االإ�سالمية  ال�سوؤون  وزي��ر  ال�سيخ 
العام  امل�سرف  االإر�ساد  و  الدعوة  و 
على الربنامج اأن هذه املكرمة من 

ال�سريفني ت�ساف  خادم احلرمني 
اإىل مكارمه ال�سابقة التي ما فتئت 
اأبناء  تتوا�سل لتمكني االآالف من 
واالإ�سالمية من  العربية  ال�سعوب 
وتوؤكد  العظيمة  العبادة  هذه  اأداء 
التوا�سل  ع��ل��ى  امل�����س��ت��م��ر  ح��ر���س��ه 
م���ع امل�����س��ل��م��ني يف خم��ت��ل��ف اأرج����اء 

املعمورة.

•• طوكيو-وام:

اأعلنت ال�سلطات اليابانية ام�س ال�سبت عن مقتل 
اأفراد مروحية االإنقاذ التي حتطمت على  جميع 

جبل فى �سرق اليابان اأم�س االأول اجلمعة.
احلكومة  اأن  اليابانية  كيودو  اأنباء  وكالة  وذكرت 
اأ�سخا�س وهم طاقم املروحية  اأكدت مقتل ت�سعة 
التحري عن  قيامها مبهام  التي حتطمت خالل 
بالقرب  للمت�سلقني  افتتاحه  قبل  جبلي  م�سار 
اإىل  وناغانو.ولفتت  جومنا  حمافظة  ح��دود  من 

التحطم  الطاقم من موقع  انت�سال جثث  اأنه مت 
حيث  ال�سبت  ال��ي��وم  �سباح  البحث  عملية  اأث��ن��اء 
دخل 160 من رجال االإنقاذ وم�سئويل ال�سرطة 
واأف����راد ق��وة ال��دف��اع ال��ذات��ي املنطقة ���س��ريا على 
االأقدام.ومل يعرف حتى االآن �سبب وقوع احلادث 
فيما قال �سهود عيان اإن املروحية التابعة حلكومة 
حم��اف��ظ��ة غ��ومن��ا وال��ت��ي ت��دي��ره��ا ���س��رك��ة طريان 
توهو اإير ومقرها طوكيو كانت حتلق على ارتفاع 
منخف�س للغاية وكان املحرك ي�سدر �سوتا غري 

عادي.

�صنغهاي تتاأهب الإع�صار"ياجي" 
•• بكني -وام:

ملواجهة  ال��الزم��ة  االحتياطات   “ �سنغهاي   “ مدينة  يف  ال�سلطات  ات��خ��ذت 
املقبلني  اليومني  ال�سني خالل  اأن ي�سرب  “ الذي يتوقع  “ ياجي  اإع�سار 

واأن يكون م�سحوبا برياح وعوا�سف ممطرة.
الرابع  - وهو  االإع�سار  اأن  �سنغهاي  بلدية  االأر�ساد اجلوية يف  وذكر مكتب 
يف  كيلومرا   20 اإىل   15 ب�سرعة  يتحرك   - اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل  ع�سر 
ال�ساعة مع �سرعة ق�سوى للرياح ت�سل اإىل 70 كيلومرا يف ال�ساعة بالقرب 
اأن يهبط يف �سرقي  من مركزه بعد ظهر ام�س االأول اجلمعة ومن املتوقع 

ال�سني بعد ظهر اليوم االأحد اأو �سباح االثنني قبل اأن يتجه اإىل ال�سمال .
واملقا�سد  املوانئ  �سنغهاي  يف  الكوارث  من  للوقاية  الرئي�سي  املقر  وطالب 

ال�سياحية ومواقع البناء باتخاذ اإجراءات احرازية حلني مرور االإع�سار.

�أملانيا حتذر من خطر حيازة ميينيني متطرفني لالأ�صلحة مئات �جلرحى بتظاهرة �صد �حلكومة يف رومانيا 
•• برلني-وكاالت:

ذك������رت ه��ي��ئ��ة ح���م���اي���ة ال���د����س���ت���ور يف 
اأن  الداخلية(  )اال�ستخبارات  اأمل��ان��ي��ا 
اأُح������رزت يف عملية  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات 
جتريد عنا�سر ميينية متطرفة مثل 
الرايخ”  “مواطني  حركتي  اأن�����س��ار 
االأملانية(  االإم��رباط��وري��ة  )م��واط��ن��ي 
ال�سالح  م��ن  امل�ستقلني  امل��واط��ن��ني  اأو 
هذا  م��ن  التحذير  انق�ساء  تعني  ال 

اخلطر.
وبح�سب بيانات الهيئة، فاإن عدد اأتباع 
ال��ت��ي��ار مم��ن مي��ل��ك��ون ت�سريحاً  ه���ذا 
بحيازة اأ�سلحة �سيد اأو اأ�سلحة ريا�سية 
اأو اأنواع اأخرى من االأ�سلحة، �سار اأقل 

من 1000 حالياً، اإال اأن درجة ت�سلح 
هذه الفئة ال تزال مرتفعة.

اأتباع  ع���دد  اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  واأ����س���ارت 
واملواطنني  ال��راي��خ  مواطني  حركتي 
حتى  االرت��ف��اع  يف  م�ستمر  امل�ستقلني 

االآن.
وبح�سب البيانات، فاإن عدد اأتباع هذا 
بحيازة  لراخي�س  احلاملني  التيار 
مار�س  نهاية  حتى  يبلغ  ك��ان  اأ�سلحة 
اإىل  وت���راج���ع  ف����رد،   1200 امل��ا���س��ي 
920 فرداً حتى نهاية يونيو املا�سي، 
وكان يقدر عددهم عام 2017 بنحو 

1650 فرداً.
حيازة  تراخي�س  ال�سلطات  و�سحبت 
ال�سالح من نحو 300 فرد من اأتباع 

مار�س  الفرة من  خ��الل  التيار  ه��ذا 
حتى نهاية يونيو املا�سيني.

هانز-جيورج  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وق����ال 
فيما  وا���س��ح��ة  “النجاحات  م��ا���س��ن: 
حيازة  ت���راخ���ي�������س  ب�����س��ح��ب  ي��ت��ع��ل��ق 
االأ�سلحة، لكن يتعني علينا اال�ستمرار 

يف مراقبة هذا الو�سط عن كثب«.
مواطني  ح��رك��ة  اأت��ب��اع  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الرايخ وحركة املواطنني امل�ستقلني ال 
يعرفون بجمهورية اأملانيا االحتادية 
ال�سلطات  اأو  االأمل������اين  ال��د���س��ت��ور  اأو 
يوجد  وال  االأمل������ان������ي������ة،  وامل�����ح�����اك�����م 
ل��ه��م��ا ه��ي��ك��ل م��وح��د وت�����س��ت��خ��دم عدة 
جمموعات نف�س االأ�سماء على الرغم 

من اختالف املعتقدات.

•• بوخار�شت-اأ ف ب:

450 �سخ�سا  اأك��ر من  اأن  ال��روم��اين ام�س  ال��درك  اعلن 
�سد  تظاهرة  خالل  اآخرين  ثالثني  نحو  واعتقل  جرحوا 
اجلمعة  م�ساء  عنف  اأع��م��ال  تخللتها  الي�سارية  احلكومة 
اإن عددا من اجلرحى  بوخار�ست.وقالت م�سادر طبية  يف 
متت معاجلتهم بعد تن�سقهم غاز الفلفل والغازات امل�سيلة 
للدموع التي ا�ستخدمتها قوات االأمن بكثافة، لكن اآخرين 
دركيا  ثالثني  ح��واىل  امل�سابني  كدمات.وبني  من  يعانون 
11 منهم اىل م�ست�سفيات.وبعدما انتقدته املعار�سة  نقل 
اليمينية لتدخله با�ستخدام القوة، اكد الدرك انه “حترك 
بها  ق��ام  عنف  اأع��م��ال  على  ردا  وبتكافوؤ”،  تدريجي  ب�سكل 

ع�سرات من مثريي ال�سغب.
وكان حواىل ثمانني األف روماين بينهم اآالف من املغربني 
الذين عادوا خ�سي�سا اإىل بلدهم يرافقهم عدد من ابنائهم، 

جتمعوا يف �ساحة الن�سر الإدانة ف�ساد احلكومة.
وحاول ع�سرات منهم اقتحام الطوق الذي �سربته ال�سرطة 
وقاموا بر�سق قوات االمن باحلجارة وزجاجات املياه. وردت 
قوات االأمن با�ستخدام الغازات امل�سيلة للدموع ثم خراطيم 

املياه لتفريق املتظاهرين.
ميني  اىل  ينتمي  ال��ذي  يوهاني�س  كالو�س  الرئي�س  ودان 
اال�سراكية  م��ع احل��ك��وم��ة  م��واج��ه��ة  وي��خ��و���س  ال��و���س��ط 
املتكافئ  وغ����ري  ال��وح�����س��ي  “التدخل  ال���دمي���وق���راط���ي���ة، 
“تو�سيح ما ح�سل يف  ودعا وزير الداخلية اىل  للدرك”، 
م�ساء  ثانية  تظاهرة  تنظم  ان  احل��دث«.وي��ف��ر���س  اإدارة 

ال�سبت يف بوخار�ست.
2016، اطلق احلزب  ومنذ عودته اإىل ال�سلطة يف نهاية 
اال�سراكي الدميوقراطي ا�سالحات وا�سعة للق�ساء يرى 
مل�سوؤولني  وت�سمح  الق�ساة  ا�ستقالل  تهدد  اأنها  معار�سوه 

�سيا�سيني باالإفالت من مالحقات.
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وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد . 
الواقعة بالفئة : )24(

باللون  ، حيث كتبت   )Vitali Ambrosini( : التالية  الالتينية  الكلمات  العالمة: عبارة عن  �سكل 
االأ�سود وب�سكل اأفقي، وفوقها يوجد ر�سم باللونني االأبي�س واالأ�سود وبخط كبري على �سكل ايحائي الأحرف 
التينية، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر 

اال�سراطات: ال توجد.
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 265407 بتاريخ: 2016/12/24
با�س��م : موزوكانو باندى

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي، �س.ب: 46872..
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املن�سوجات ومنتجات الن�سيج غري الواردة يف فئات اخرى ، اأغطية الفرا�س واملوائد . 
الواقعة بالفئة : )24(

حيث   ،  )VINCENZO MORATTI(  : التالية  الالتينية  الكلمات  عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
كتبت باللون االأ�سود وب�سكل اأفقي وبخط كبري، وفوقها يوجد ر�سم على �سكل احلرف الالتيني )M( وذلك 
بخط كبري ومميز باللونني االأبي�س واالأ�سود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو  مو�سح يف 

ال�سكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 263083 بتاريخ: 2016/11/13
با�س��م : دانيال اني�س �سيالت حممد اني�س �سيالت .

وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، عجمان، �س.ب: 1588 .
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
الواقعة بالفئة : )25(

�سكل العالمة: عبارة عن ر�سم والكلمة الالتينية التالية : )ZEEBRA( ،  وقد كتبت باللون االأبي�س 
الر�سم  اأفقي، وفوقها يوجد ر�سم على �سكل خطوط متعرجة ومتداخلة باللون االأبي�س، وكل من  وب�سكل 
والكلمة كتبا �سمن مربع باللون االأ�سود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح يف ال�سكل، 

وجممل العالمة مميز ومبتكر
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 263003 بتاريخ: 2016/11/10

با�س��م : تاج الدين حممد عي�سى الرزاقي
وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب: 58189 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�سراوات  فواكه   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�سماك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

، الزيوت والدهون املعدة لالأكل . 
الواقعة بالفئة : )29(

وب�سكل   ، االأ�سود  باللون  كتبت  حيث   )LaQueen( التالية  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
اأفقي مميز، وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر.
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 263005 بتاريخ: 2016/11/10

با�س��م : تاج الدين حممد عي�سى الرزاقي
وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب: 58189 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، االإ�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
 ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ،اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ،البهارات ، الثلج .
الواقعة بالفئة : )30(

وب�سكل   ، االأ�سود  باللون  كتبت  حيث   )LaQueen( التالية  الالتينية  الكلمة  عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
اأفقي مميز، وبخط كبري، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�ساء كما هو مو�سح بال�سكل، وجممل العالمة 

مميز ومبتكر.
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 262989 بتاريخ: 2016/11/10

با�س��م : تاج الدين حممد عي�سى الرزاقي
وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب: 58189 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�سراوات  فواكه   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ�سماك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

، الزيوت والدهون املعدة لالأكل .
الواقعة بالفئة : )29(

باللون  كتبت  حيث   ،)Mediterraneo( التالية:  الالتينية  والكلمة  ر�سم   عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
االأبي�س ، وب�سكل اأفقي مميز، والر�سم على �سكل دائرة باللون الر�سا�سي ر�سم بداخلها ب�سكل ايحائي ر�سم 
بال�سكل، وجممل  كما هو مو�سح  بي�ساء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  االأ�سود،  باللون  وق��ارب  لطيور 

العالمة مميز ومبتكر
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

يعلن ق�سم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :
املودعة حتت رقم: 262996 بتاريخ: 2016/11/10

با�س��م : تاج الدين حممد عي�سى الرزاقي
وعنوانه: االإمارات العربية املتحدة، دبي ،�س.ب: 58189 .

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، االإ�سطناعي  وال��ن  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  ال��ن 
 ، االأ���س��ود  والع�سل  النحل  ع�سل   ، املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح واخلردل ،اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ،البهارات ، الثلج .
الواقعة بالفئة : )30(

باللون  كتبت  حيث   ،)Mediterraneo( التالية:  الالتينية  والكلمة  ر�سم   عن  عبارة  العالمة:  �سكل 
االأبي�س ، وب�سكل اأفقي مميز، والر�سم على �سكل دائرة باللون الر�سا�سي ر�سم بداخلها ب�سكل ايحائي ر�سم 
بال�سكل، وجممل  كما هو مو�سح  بي�ساء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  االأ�سود،  باللون  وق��ارب  لطيور 

العالمة مميز ومبتكر
اال�سراطات: ال توجد.

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

 ق�ســم العالمات التجــارية

االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد- اإدارة الت�صجيل التجاري

ق�صم العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 118350

باإ�سم : دار التمويل �س.م.ع
وعنوانه: �س.ب 7878، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/01/31 وامل�سجلة حتت الرقم: 130487 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التامني ، ال�سوؤن التمويلية ، ال�سوؤن املالية ، ال�سوؤون العقارية.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/08/10 وحتى تاريخ: 2028/08/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 118352

باإ�سم : دار التمويل �س.م.ع
وعنوانه: �س.ب 7878، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2010/08/18 وامل�سجلة حتت الرقم: 107003 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التامني ، ال�سوؤن التمويلية ، ال�سوؤن املالية ، ال�سوؤون العقارية.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/08/24 وحتى تاريخ: 2028/08/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:242849    بتاريخ: 2015/11/01

باإ�سم : هندو�ستان يونيليفر ليمتد.
، ماهارا�سرا  ، مومباي  )اإي�ست(  اأندهريي   ، �ساكاال   ، �ساوانت مارج  ، بي. دي.  : يونيليفر هاو�س  وعنوانه 

400099 ، الهند.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 30
قهوة ، �ساي ، كاكاو ، �سكر ، اأرز ، دقيق وم�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب واحللويات ، ع�سل النحل ، ملح ، 

خردل ، خل ، �سل�سات )توابل( ، بهارات.
 و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة ROZANA باللغة االإجنليزية بطريقة وخط مميز باللون 
االأخ�سر حمدد باالأ�سود وداخل حرف ال� O ر�سم ل�سنبلة باللون االأ�سود والعالمة باأكملها على خلفية ل�سكل 

معني باللون االأحمر حمدد باالأ�سود.
   اال�سراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401 العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ركن  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1099630:اجلودة لال�سماك رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ص�ؤون التجارية )اب�ظبي(

EAT 39869 EAT 39870 EAT 93186

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك: التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم: 117671

باإ�سم : : اإيان�سا األيمنتو�س ا�س. اإيه.
، كوميونا دي  ال�س كوندي�س،  ن��ورت  رقم 615 ، طابق 23  اأفينيدا روزاري��و  وعنوانه: 

�سانتياغو، ت�سيلي.
بتاريخ:2011/03/07 وامل�سجلة حتت الرقم: 133590 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
ع�سائر الفواكه ، م�سروبات الفواكه.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/08/07 وحتى تاريخ: 2028/08/07

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 117752

باإ�سم : يوروباث انرنا�سيونال ليمتد
وعنوانه: يوروباث هاو�س ،  �سيدار اند�سربال ا�ستيت ،  ويدمور رود ، �سيدار ، �سومر�ست  بي ا�س 27 3 ئي 

ال ، اململكة املتحدة .
بتاريخ:2010/11/11 وامل�سجلة حتت الرقم: 109330 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :11
اأجهزة ومثبتات معدنية ونحا�سية وتقليدها للحمامات  و  ، تركيبات  تركيبات واأجهزة ومثبتات للحمامات 
اأجهزة مر�سحات   ، ، تركيبات واأجهزة ومثبتات الأغرا�س �سحية  ، تركيبات واأجهزة ومثبتات  الإم��داد املياه 
)فالتر( للمياه ، اأجهزة تقنية املياه ، اأجهزة لالإنارة  و التجفيف والت�سخني ، �سمامات الإمداالإمداد املياه ، 
�سمامات الإمداد املياه ، �سمامات الأغرا�س �سحية ، مثبتات ومعدات ال�سباكة ، �سنابري ، حنفيات ، مغاط�س 
، مغاط�س للمياه املعدنية ، مغاط�س للمياه الدوامية ، �سطافات ، حمامات الد�س ، حجريات ) مق�سورات( 
حمام الد�س ، مغا�سل ، اأحوا�س ، مراحي�س ، مقاعد تواليت ، اأحوا�س تواليت ، مباول ) تراكيب �سحية (، 
اأجهزة جتفيف اليدين ، �سخانات املياه ، �سخانات مغمورة ، م�ساجب للفوط ، م�ساجبفوط �ساخنة حماب�س ، 

اأجزاء وتركيبات لكافة ال�سلع املذكورة اآنفا.
انتهاء حلماية يف: 2018/08/10 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/08/10

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 118348

باإ�سم : دار التمويل �س.م.ع
وعنوانه: �س.ب 7878، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/14 وامل�سجلة حتت الرقم: 132423 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التامني ، ال�سوؤن التمويلية ، ال�سوؤن املالية ، ال�سوؤون العقارية.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/08/24 وحتى تاريخ: 2028/08/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /املالك : التميمي وم�ساركوه 

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:
املودعة بالرقم : 118349

باإ�سم : دار التمويل �س.م.ع
وعنوانه: �س.ب 7878، ابوظبي، االإمارات العربية املتحدة.

بتاريخ:2011/02/02 وامل�سجلة حتت الرقم: 131185 
�سورة العالمة

     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
خدمات التامني ، ال�سوؤن التمويلية ، ال�سوؤن املالية ، ال�سوؤون العقارية.

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �سنوات  املفعول ملدة ع�سر  نافذة  احلماية 
2018/08/24 وحتى تاريخ: 2028/08/24

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأحد  12  اأغ�صط�س 2018 العدد 12401

EAT 123115 EAT 39534 EAT 39867 EAT 39868

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
 اعادة اعالن بالن�صر        

 يف  الدع�ى 2018/2157  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1-عايده بنت عبداهلل بن �سامل جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ اميك�س )ال�سرق االو�سط( �س م ب )م( - االإمارات وميثله / حممد 
عي�سى �سلطان ال�سويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )137782.77  املدعي عليها مببلغ 
امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  12% م��ن ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام.  وحددت 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2018/9/13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

 اعـــــــالن       
املرجع : 2018/14 ك ع �س 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ من 
ال�سيد/ م�سبح هالل را�سد بالربمي الكعبي ، اجلن�سية : االإمارات - طلب الت�سديق 
علي حمرر يت�سمن : تنازل عن رخ�سة يف اال�سم التجاري )ال�سفق ملقاوالت البناء( 
املرخ�سة من دائرة التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف 60698 وامل�سجل 
�سامل  علي  ���س��امل  ع��ب��داهلل  ال�سيد/  اىل   )55457( ب��رق��م  غ��رف��ة جت���ارة عجمان  ل��دى 
بعجمان  العدل  الكاتب  ب��ان  ليكن معلوما  االإم���ارات.    : اجلن�سية   ، الكعبي  الزحمي 
مبركز �سند /م�سفوت �سيقوم بالت�سديق على التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل العام ، مركز �صند - م�صف�ت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�صي   

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

 اعـــــــالن       
املرجع 2018/13 ك ع �س 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيدة/ منى 
عبيد زوجة مبارك علي البدواوي ، اجلن�سية : االإمارات - طلب الت�سديق علي حمرر 
يت�سمن : تنازل عن رخ�سة يف اال�سم التجاري )بقالة ميثاين( املرخ�سة من دائرة 
التنمية االقت�سادية يف عجمان حتت رقم امللف  61726  وامل�سجل لدى غرفة جتارة 
عجمان برقم )56785( اىل ال�سيد/ حممد �سعيد م�سبح �ساعد القايدي ، اجلن�سية 
: االإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان مبركز �سند /م�سفوت �سيقوم 
ا�سبوعني من  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  التوقيعات ذوي  بالت�سديق على 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل العام ، مركز �صند - م�صف�ت 
اإميان جمعه عبيد املطرو�صي   

  ال�صئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5197   

املنذر: ال�سويب للعقارات - ذ م م   
املنذر اليه: مادي�سون للخدمات - �س ذ م م 

2- كرمي قموين - جزائري اجلن�سية 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع  �سيك االإيجار بتاريخ  
2018/7/10 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
االخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

كانون  تكت�سح جتمعات ترامب

لعب البي�سبول ال�سابق كريت �سيلينغ.. من ان�سار ترامب وكيو

كيو  او ترامب املنقذ

رقم 17  املفتاح

- �لرئي�س �الأمريكي 
يدعي �لتو�طوؤ مع مو�صكو 
ليتمكن من �إحلاق �لهزمية 

ب�صبكة �إجر�مية دولية 

- هدف “كيو” حتذير �الأمريكيني من مكيدة عاملية 
ولفت �أنظارهم �إىل خطة خارقة للت�صدي لها

- تت�صمن �حلركة كل �لعنا�صر �لتي قد تثري �نتفا�صة 
وحتر�س على �لعنف بل حتى على حركة مترد �صيا�صية

- ك�صب “كيو” �أتباعا بني �مل�صاهري مثل �ملمثلة 
روز�ن بار و�أليك�س جونز وكريت �صيلينغ

••الفجر- خرية ال�شيباين 

مقود  خلف  رايــت  ماثيو  كان  املا�سي،  يونيو   15 يف 
 AR-15 �ساحنة مدرعة، م�سلح ببندقية من طراز 

30 كيلومرتا بني هندر�سون،  وم�سد�س. قطع م�سافة 
ينحدر  والتي  فيغا�س  ل�س  �سواحي  يف  مدينة  وهي 

منها، واجل�سر املطل على �سد هوفر يف نيفادا.
    يف ذاك املكان، اأوقف ال�ساب البالغ من العمر 30 

عامًا �سيارته طيلة 90 دقيقة تقريبًا، مما اأدى اإىل 
اإعاقة حركة املرور واإجبار ال�سرطة على التدخل. 
مطالبه، التي كتبها بقلم اأحمر على ورقة، حُتيل اإىل 
مبنية على نظرية املوؤامرة،  حركة  وهي  “ كانون”، 

تكت�سب زخما يف جميع اأنحاء البالد ويف اجتماعات 
دونالد ترامب.

 منذئذ، وماثيو رايت يقبع يف ال�سجن، ولكن ي�ستمّر 
احلديث عن هذه احلركة.

ترى يف الرئي�س اجلمهوري منقذا:

»كيو«، نظرية �ملوؤ�مرة �لتي تفنت �أن�صار تر�مب...!

   يف االأي����ام االخ����رية، ع��اد “كانون” 
اىل دائرة اال�سواء مرة اأخرى خالل 
ت��رام��ب يف تامبا،  ل��دون��ال��د  اج��ت��م��اع 
فلوريدا، حيث لوحظ ارتداء العديد 
ريا�سية  ق��م�����س��ان��ا  احل��ا���س��ري��ن  م���ن 
“كانون” متيزهم، ويرفعون الفتات 

تقول “نحن كيو«.
   كما مت م�ساهدة ر�سائل مماثلة يف 
يف  اأوهايو،  والية  اأو  بن�سلفانيا  والية 
كل اجتماع للرئي�س االأمريكي، الذي 
املر�سحني  لدعم  بحملة  حاليا  يقوم 
منت�سف  الن��ت��خ��اب��ات  اجل��م��ه��وري��ني 
الإثارة  تكفي  الظاهرة  وه��ذه  امل���دة.. 

ف�سول اأمريكا با�سرها.

ك�سف معلومات “امنية �سرية«
   اإن “كيو” اأو “كانون”، هو �سخ�سية 
غام�سة، يف حوزتها معلومات م�سنفة 
���س��ري��ة ل��ل��غ��اي��ة. وق����د ظ���ه���رت هذه 
وبداأت   ،2017 اأك��ت��وب��ر  يف  احل��رك��ة 
 ،4chan م��وق��ع  على  ر���س��ائ��ل  ن�سر 
توؤكد  للجدل،  مثري  خ��ا���س  منتدى 

اأن منظمة اإجرامية من اأع�سائها ال 
روت�سيلد،  وعائلة  واأوب��ام��ا،  كلينتون، 
وجنوم  ���س��ورو���س،  ج���ورج  وامل�ستثمر 
م��ن ه��ول��ي��وود، واأع�����س��اء اآخ���رون من 
�سرا.  ال��ب��الد  ت��دي��ر  العاملية،  النخب 
االأمريكيني  حتذير  “كيو”،  وه��دف 
من مكيدة عاملية، ولفت اأنظارهم اإىل 
انت�سرت  لها.  للت�سدي  خارقة  خطة 
اليوم  “كيو”  ل�����  وب������ات  ال���ن���ظ���ري���ة 

اأن�سار.
اأخرى  “ معلومات  “كانون  ين�سر     
عن  خ�سو�سا  منها  االإن��رن��ت،  على 
جن�سيا،  االأط��ف��ال  ال�ستغالل  �سبكات 
راج��ت عن  التي  بالفر�سية  ر  يذكنّ ما 
مقربني  بارزين  دميوقراطيني  قيام 
من هيالري كلينتون باإخ�ساع اأطفال 
املعاملة يف مطعم بيتزا عائلي  ل�سوء 
هادئ يف وا�سنطن، وهي فر�سية كادت 
 2016 دي�سمرب  يف  مباأ�ساة  تت�سبب 
ح��ني ق���ام رج���ل ب���اإط���الق ال��ن��ار على 
للبيتزا  “كوميت بينغ بونغ”  مطعم 

دون �سقوط �سحايا.

ترامب منقذ اأمريكا
   يف هذا الواقع املوازي، من الوا�سح 
رون  يت�سونّ كانون”  موؤيدي”  اأن 
للوطن.  م���ن���ق���ذا  ت����رام����ب  دون�����ال�����د 
التحقيق  ف�������اإن  راأي������ه������م،  وح�������س���ب 
ب��داي��ة والية  م  ُي�سمنّ ال���ذي  ال��رو���س��ي، 
ا�سراتيجية  هو  االأمريكي،  الرئي�س 
ترامب  واأن  امللياردير،  طورها  ذكية 
ليتمكن  مو�سكو  مع  التواطوؤ  عي  يدنّ
التعاون �سرا مع املدعي اخلا�س  من 
روب���������رت م�����ول�����ر، م�����ن اج������ل اإحل������اق 
الهزمية بال�سبكة االإجرامية الدولية 

املت�سعبة التي تهدد البالد.
يكون  اأن  ع��ل��ى  “كيو”،  وي�����س��دد      
االأم��ري��ك��ي��ون م��ت��اأه��ب��ني، ل��رد دونالد 
ت���رام���ب، ال�����ذي ���س��ي��ك��ون ع��ل��ى �سكل 
“عا�سفة” و�سيكة، والتي من خالل 
االعتقاالت، �سُت�سقط املوؤامرة، وُتعيد 

ال�سلطة اإىل ال�سعب.
ال�سعب  ه��و  ‘كيو’  يل،  »بالن�سبة     
ح  �سرنّ احلقيقة”،  ي��ك�����س��ف  ال������ذي 
تي  ي��رت��دي  رج���ل  ب��و���س��ت  لوا�سنطن 

ع دونالد  �سريت “كانون” ح�سر جتمنّ
ترامب يف والية بن�سلفانيا. وي�سيف، 
الطريق  اإىل  ي�����س��ري  “ترامب  ان 
املوؤامرة  ن��ظ��ري��ة  اأت��ب��اع  الن  فقط”، 
االأمريكي  الرئي�س  ب���اأن  قناعة  على 
اإ�سارة منذ اأكتوبر، عندما  اأر�سل لهم 
“الهدوء الذي  حذر ال�سحفيني من 

ي�سبق العا�سفة«.
   ي�سار اىل ان العديد من امل�ساهري، 
وموؤ�س�س  ب����ار،  روزان  امل��م��ث��ل��ة  م��ث��ل 
األ��ي��ك�����س جونز،  ان���ف���و وي�����رز  م���وق���ع 
كريت  ال�����س��اب��ق  البي�سبول  الع���ب  اأو 
اإىل كانون”،  اأملحوا  ان  �سبق  �سيلينغ، 
غري انه من امل�ستحيل قيا�س �سعبيته 

احلقيقية.

خماطر حقيقية للنظام العام؟
اأو�سين�سكي،  ج�����وزي�����ف  ووف��������ق     
امل��ت��خ�����س�����س يف ن���ظ���ري���ات امل����وؤام����رة 
يف ج��ام��ع��ة م���ي���ام���ي، ف�����اإن ك���ان���ون ال 
ت�سمنّ   ، هام�سية  ح��رك��ة  مي��ث��ل  ي���زال 
االأ�سخا�س”.  جًدا من  قلياًل  “عدًدا 

وق�������ال ل�����س��ح��ي��ف��ة ال�����غ�����اردي�����ان “ال 
املحيطة  بالنظريات  �سعبيته  تقارن 
ب��اغ��ت��ي��ال ك���ي���ن���ي���دي«.    وم����ع ذل���ك، 
امل����ت����داول����ة قلق  ال���ن���ظ���ري���ات  ت���ث���ري 
ال�����س��ل��ط��ات، وي���ق���ول ع��م��ي��ل ���س��اب��ق يف 
الفيدرايل، كلينت  التحقيقات  مكتب 
ان  وات�س، على “ام ا�س ان بي �سي”: 
“تت�سمن كل العنا�سر التي  احلركة 
وحتر�س  ان��ت��ف��ا���س��ة  ت��ث��ري  اأن  مي��ك��ن 
على العنف بل حتى على حركة مترد 
اأنها  يل  “يبدو  م�سيفا:  �سيا�سية”، 
ظاهرة خطرية حقا، خ�سو�سا حني 
بالرئي�س  يربطها  البع�س  اأن  ن��رى 

وجتمعاته«.
�سبيل  ع���ل���ى  اأري������زون������ا،  والي������ة  يف     
���س��ع��ت ج��م��ع��ي��ة م���ن قدامى  امل����ث����ال، 
�سبكات  م�����ط�����اردة  اىل  امل����ح����ارب����ني 
التي  لالأطفال  اجلن�سي  اال�ستغالل 
يونيو،  اأوائ�����ل  ويف  “كيو”.  ذك���ره���ا 
اأدلة  على  يدها  و�سعت  اأنها  اعتقدت 
ع��ل��ى االجت����ار ب��االأط��ف��ال يف حظرية 
توك�سون.  يف  م���ه���ج���ورة  ���س��ن��اع��ي��ة 

ون�سرت املجموعة ع�سرات من مقاطع 
عن  لالإبالغ  االإنرنت  على  الفيديو 
اأب��ح��اث��ه��ا وطلب  امل���ح���رز يف  ال��ت��ق��دم 
االإنرنت.  م�ستخدمي  من  امل�ساعدة 
األ��ق��ت ال�سرطة  وم��ن��ذ ذل���ك احل����ني، 

القب�س على رئي�سها مايكل ماير.
    ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال���ت���ج���اوزات، دفع 
واأعلنت  ال����رد،  اىل  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م��ه ���س��اره ���س��ان��درز اأن 

“الرئي�س يدين ويندد باأي جمموعة 
اأن  غ����ري  العنف”،  ع���ل���ى  حت����ر�����س 
اأبدوا  بل  “كيو”  اأت��ب��اع  ذل��ك مل يثن 
�سرورهم على االإنرنت الأن ال�سلطة 

تاأتي على ذكر حركتهم.
اأ���س��د م��وؤي��دي “كيو”      وال ي�����س��اور 
ب��اأن دونالد ترامب نف�سه  اأدن��ى �سك، 
ي�����زرع ال���ق���رائ���ن ال���ت���ي ت��ث��ب��ت �سحة 
نظريتهم. ويف هذا ال�سياق، ي�سريون 

اإىل اأن الرئي�س اأعلن يف تامبا اأنه زار 
قبل  مرة”   17“ ح���وايل  وا���س��ن��ط��ن 
ف���وزه يف االن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا اأن���ه يندد 
ال�  “الدميوقراطيني  ب���  ب��ا���س��ت��م��رار 
يحققون يف  الذين  الغا�سبني”   17
امللف الرو�سي.. و”كيو” هو احلرف 
يف  االأب��ج��دي��ة  ب��ح��روف  ع�سر  ال�سابع 

اللغة االإجنليزية.
عن لوجورنال دي دميان�س

بار  روزان  املمثلة 
من اتباع كيو

�ل�����رئي�س �مل������ايل نح�������و والي������ة ج�������ديدة  
•• باماكو-اأ ف ب:

يديل املاليون باأ�سواتهم اليوم االأحد يف الدورة الثانية من 
اإبراهيم  الرئي�س  فيها  ي��ف��وز  اأن  يتوقع  رئا�سية  انتخابات 
ب��وب��ك��ر ك��ي��ت��ا ب���والي���ة ج���دي���دة يف ب��ل��د ي���واج���ه ال��ع��ن��ف من 
التي  الثانية  ال���دورة  العرقية.وتعد  والهجمات  املتطرفني 
تعيد اإىل االأذهان انتخابات العام 2013 حني تناف�س كيتا 
ووزير املالية ال�سابق �سومايال �سي�سي، ذروة حملة متحورت 
اأوىل  دورة  االأمنية.وبعد  م��ايل  اأزم���ة  ملف  ح��ول  مبعظمها 
�سابها العنف واالتهامات بالتزوير، ح�سل كيتا )73 عاما( 
على 41،7 باملئة من االأ�سوات يف حني حظي �سي�سي )68 

حققها،  التي  ال�سيئة  النتائج  باملئة.ورغم  ب�17،78  عاما( 
حتول”  “اإحداث  على  ق��ادر  اأن��ه  على  اجلمعة  �سي�سي  اأ���س��ر 
اإي”  اإف  “اإر  الثانية.وقال الإذاع��ة  ال��دورة  النتائج خالل  يف 
الفرن�سية “ل�ست قلقا ب�ساأن وجودي يف مركز متاأخر الأنني 
اأعرف اأن الفارق ناجم عن التزوير«.وياأمل املجتمع الدويل 
فيه  2015 ترى  للعام  يعود  اتفاق  اإحياء  الفائز  يعيد  ب��اأن 
حجر  امل�سطربة،  ال�ساحل  منطقة  يف  املهمة  الدولة  م��ايل، 

الزاوية لتحقيق ال�سالم.
اإل��ي��ه احل��ك��وم��ة وجمموعات  ان�سمت  ال���ذي  االت��ف��اق  ورغ���م 
تزال  ال  ال��ط��وارق،  من  �سابقون  ومتمردون  معها  متحالفة 
يف  الرابع  عامها  تدخل  اأن  ويتوقع  مطبقة  ال��ط��وارئ  حالة 

اأعمال  ام��ت��دت  االأث���ن���اء،  ه���ذه  ن��وف��م��رب.ويف  ال��ث��اين  ت�سرين 
العنف من �سمال مايل اإىل و�سطها وجنوبها ثم اإىل بوركينا 
مع  االأحيان  بع�س  يف  وت�سابكت  املجاورتني،  والنيجر  فا�سو 

النزاعات بني جمموعات ال�سكان.
اإىل  منت�سرين  جندي   4500 نحو  فرن�سا  ل��دى  ي��زال  وال 
األفا من القوات الدولية حلفظ ال�سالم، اإ�سافة   15 جانب 
ب��ه��دف اجتثاث  ال�����س��اح��ل اخل��م�����س  ق���وة جم��م��وع��ة دول  اإىل 

املتطرفني واإعادة فر�س �سلطة الدولة.
ويتهم معار�سو كيتا مبن فيهم عدة وزراء �سابقني الرئي�س 
بالتخبط يف رده على �سفك الدماء. ولقي نحو 300 مدين 

حتفهم يف مواجهات عرقية هذا العام وحده.

قتيل يف �نفجار مب�صنع للمعد�ت 
�لع�صكرية بربيطانيا

•• لندن-وام: 

اأن انفجارا وقع يف م�سنع للمعدات الع�سكرية  اأعلنت ال�سرطة الربيطانية 
اأن  اأدى اإىل �سقوط قتيل.واأو�سحت ال�سرطة  يف �سالزبري يف ويلت�سري مما 
اأي�سا  اأدى  االنفجار الذي وقع يف م�سنع ل�سركة ت�سيمرينج كاونرميجرز 
اأن��ه مت  اإىل  م�سرية  امل�ست�سفى يف حالة حرجة  اإىل  نقل  �سخ�س  اإ�سابة  اإىل 

اإخماد احلريق الناجم عن االنفجار. 
ال��ذي متت  ب��داأت حتقيقا يف �سبب االنفجار  ال�سلطات  اأن  التقارير  واأف��ادت 
حلماية  منتجات  كاونرميجرز  ت�سيمرينج  �سركة  عليه.وت�سنع  ال�سيطرة 

ال�سفن والطائرات احلربية من الهجمات.
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يف تاأكيد جديد على جناح وتفوق بيئة التداول التي يوفرها

�صوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يوزع �أرباحًا نقدية بقيمة 23.4 مليار درهم 

م�صر متد �صر�ء قمح بن�صبة رطوبة 13.5 % 

دور �الأملانية لل�صيار�ت توقف عملياتها يف �إير�ن 

بعد حتذير�ت تر�مب.. �ل�صني تربر 
عالقتها �لتجارية باإير�ن

•• اأبوظبي-الفجر: 

ت��اأك��ي��د ج��دي��د على جن��اح��ه يف توفري  يف 
م��ن��اخ ا���س��ت��ث��م��اري م��ت��م��ي��ز وب��ي��ئ��ة ت���داول 
وال�سركات  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن  م�����س��ت��ق��رة 
امل��درج��ة، اأع��ل��ن ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق 
املنطقة، عن  ال��رائ��د يف  ال�����س��وق  امل��ال��ي��ة، 
توزيع اأكر من 23.4 مليار درهم اأرباح 
نقدية ل� نحو 406 األف من امل�ستثمرين 
امل�ستحقني بالنيابة عن ال�سركات املدرجة 
وبذلك   ،2018 العام  خ��الل  ال�سوق  يف 
لل�سركات  ال��ن��ق��دي��ة  ال��ت��وزي��ع��ات  ت�سجل 
 5.5% ن��ح��و  بن�سبة  ارت��ف��اع��اً  امل���درج���ة 
عنها يف عام 2017، والتي بلغت 22.2 

مليار درهم.    
وي��ق��دم ���س��وق اأب��وظ��ب��ي واح���دة م��ن اأكرب 
العامل  يف  النقدية  ال��ت��وزي��ع��ات  م��ع��دالت 
على  بذلك  متفوقاً   ،5.8% ن�سبته  مبا 
امل��ال��ي��ة يف  االأوراق  اأ����س���واق  ن��ظ��رائ��ه م��ن 
م��ن مكانة  ي��ع��زز  وال���ع���امل، مم��ا  املنطقة 
يف  لال�ستثمار  مف�سلة  كوجهة  ال�����س��وق 
ال�سوق  و���س��ه��د  امل��ال��ي��ة.  االأوراق  اأ����س���واق 
املوؤ�س�سي  اال���س��ت��ث��م��ار  ���س��ايف  يف  ارت��ف��اع��اً 
 2018 ع���ام  م��ن  االأول  الن�سف  خ���الل 

 947 اإىل  لي�سل   4.5% نحو  بن�سبة 
مليون   908 م��ع  مقارنة  دره���م  مليون 
 .2017 ع��ام  م��ن  نف�سها  للفرة  دره��م 
2018، بلغ  و خالل الن�سف االأول من 
دخلت  التي  اال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  عدد 
 256 ب�  مقارنة  موؤ�س�سة   271 ال�سوق 
موؤ�س�سة يف نف�س الفرة من 2017 اأي 
بزيادة تبلغ نحو %6، لي�سل بذلك عدد 
حتى  ال�سوق  يف  اال�ستثمارية  املوؤ�س�سات 
يزيد عن  2018 ما  االأول من  الن�سف 
نحو  منها  ا�ستثمارية،  موؤ�س�سة   7900
يقارب  وم���ا  اأج��ن��ب��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ة   5900

2000 موؤ�س�سة حملية.  
و اأكد را�سد البلو�سي، الرئي�س التنفيذي 
ل�����س��وق اأب���وظ���ب���ي ل�������الأوراق امل��ال��ي��ة على 
املمار�سات  اأف�سل  بتطبيق  ال�سوق  التزام 
وامل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة، م��ن خالل 
وامل�ساهمني  امل�ستثمرين  ح�سول  �سمان 
ال�����س��وق على  امل���درج���ة يف  ال�����س��رك��ات  يف 
الذي  االأم���ر  النقدية،  االأرب����اح  ت��وزي��ع��ات 
االأ�سواق  اأه��م  كاأحد  ال�سوق  مكانة  يدعم 
امل��ال��ي��ة ال��ت��ي حت��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري بيئة 
تداول م�ستقرة، وتقدم فر�ساً ا�ستثمارية 
واملواطنني  االأجانب  للم�ستثمرين  هامة 

على حد �سواء. 
التوزيعات  هذه  “ُتوؤكد  البلو�سي:  وق��ال 
الذي حتققه  القوي  االأداء  النقدية على 
اأبوظبي  ����س���وق  يف  امل����درج����ة  ال�������س���رك���ات 
اال�ستثمارية  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ال��ي��ة،  ل�����الأوراق 
ال�سوق،  يوفرها  التي  واجل��اذب��ة  االآم��ن��ة 
االقت�سادية  ال��ب��ن��ي��ة  مت��ي��ز  ع���ن  ف�����س��اًل 
اأبوظبي  اإم��ارة  يف  امل�ستقرة  والت�سريعية 

والدولة ب�سكل عام.«
املالية  ل�������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  وق�����ام 
االأرباح  من  دره��م  مليار   23.4 بتوزيع 
م�ستثمر  األ��ف   406 نحو  على  النقدية 
ال�سركات  يف  امل�ستحقني  امل�ساهمني  م��ن 
املدرجة عن عام 2018، والذي بلغ عدد 
 222 منهم  االإم���ارات���ي���ني  امل�ستثمرين 
األف   184 البقية  و�سكل  م�ستثمر،  األ��ف 
م�ستثمر اأجنبي، يف حني مت توزيع اأرباح 
و  حملية  موؤ�س�سة   4500 على  نقدية 

اأجنبية.  
التزام  اأهمية  على  البلو�سي  را�سد  واأ�سار 
ال�سركات املدرجة بتوزيع اأرباحها النقدية 
على امل�ساهمني، لتوفري ال�سيولة النقدية 
امل�ستثمرين  ث��ق��ة  وت��ع��زي��ز  االأ�����س����واق  يف 

باالأداء الت�سغيلي لهذه ال�سركات. 

التوزيعات  ُت�����وؤك�����د  ال���ب���ل���و����س���ي:  وق������ال 
ال��ن��ق��دي��ة الأرب������اح ال�����س��رك��ات ع��ل��ى مدى 
حمفزاً  ت�سكل  كما  الكلي،  االقت�ساد  قوة 
رئي�سياً ال�ستقطاب املزيد من امل�ستثمرين 
�سمن  م��دخ��رات��ه��م  با�ستثمار  ال��راغ��ب��ني 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا �سوق 
واملتميزة  امل���ال���ي���ة  ل���������الأوراق  اأب���وظ���ب���ي 

بالعدالة يف االإف�ساح وال�سفافية.« 
�سوق  “يوا�سل  ال���ب���ل���و����س���ي:  واأ������س�����اف 
لتطوير  �سعيه  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي 
عملياته، واإطالق مبادرات ا�سراتيجية، 

وتوفري خدمات ومنتجات مبتكرة ت�ستند 
اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية يف جماالت 
ال�سركات،  وحوكمة  وال�سفافية  االإف�ساح 
اأبوظبي  روؤي�����ة  حت��ق��ي��ق  يف  ل��ل��م�����س��اه��م��ة 

االقت�سادية 2030.
وت�������س���در ق���ط���اع ال���ب���ن���وك ق���ائ���م���ة اأك����ر 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  امل���درج���ة  ال��ق��ط��اع��ات 
ل����الأوراق امل��ال��ي��ة ت��وزي��ع��اً ل��الأرب��اح وذلك 
بلغت  اإجمالية  %52.6 وبقيمة  بن�سبة 
12.3 مليار درهم يليه قطاع االت�ساالت 
التوزيعات وبقيمة  %30.5 من  بن�سبة 
اإجمالية بلغت 7.1 مليار درهم ومن ثم 
وبقيمة   4.6% بن�سبة  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
اإجمايل  م��ن  مليار   1.1 نحو  اإجمالية 
العقارات  ق��ط��اع  ج��اء  بينما  ال��ت��وزي��ع��ات، 
بقيمة  و   4.6% ن��ح��و  ب��ن�����س��ب��ة  راب����ع����اً 
درهم،  مليار   1.1 نحو  بلغت  اجمالية 
و   2.2% بن�سبة  ال�سناعات  قطاع  تاله 
بقيمة اجمالية بلغت 529 مليون درهم، 
و حل �ساد�ساً قطاع اال�ستثمار و اخلدمات 
اجمالية  بقيمة   1.7% بن�سبة  امل��ال��ي��ة 
تبعه قطاع  و  دره��م،  393 مليون  بلغت 
بقيمة  و   1.7% ب��ن�����س��ب��ة  اخل����دم����ات 
393 مليون درهم،  بلغت نحو  اجمالية 

بن�سبة  ث��ام��ن��اً  ال��ت��اأم��ني  ق��ط��اع  بينما ح��ل 
 368 ب��ل��غ��ت  اإج��م��ال��ي��ة  ب��ق��ي��م��ة   1.6%
مليون و قطاع ال�سلع اال�ستهالكية تا�سعاً 
بلغت  اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة    0.5% بن�سبة 

114 مليون درهم. 
ويف اإطار �سعيه املتوا�سل لتحقيق التنمية 
االقت�سادية امل�ستدامة يف اإمارة اأبوظبي، 
لتنمية  اأبوظبي  خطة  بتنفيذ  والتزامه 
وتطوير قطاع اخلدمات املالية، والهادفة 
البيئة  وت��ع��زي��ز  اال���س��ت��ث��م��ارات  اإىل ج��ذب 
االإمارة،  يف  االأع��م��ال  ملمار�سة  التناف�سية 
املالية  ل������الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ي��ل��ت��زم 
اأماناً  واأكرها  التقنيات  اأح��دث  باعتماد 
يف عمليات توزيع االأرباح النقدية، وذلك 
امل�ستثمرين  حتفيز  يف  امل��ح��وري  ل��دوره��ا 
التوزيعات  ه�����ذه  م����ن  ج�����زء  ����س���خ  ع���ل���ى 
وتعزيز  ال�����س��وق،  يف  جم���دداً  لال�ستثمار 
على  وق��درت��ه  املبتكرة،  بخدماته  ثقتهم 
ت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م اال���س��ت��ث��م��اري��ة على 

اختالفها. 
ال�سوقية  ال��ق��ي��م��ة  ارت���ف���ع���ت  ق���د  و  ه����ذا 
ن��ه��اي��ة الن�سف  امل���درج���ة م���ع  ل��ل�����س��رك��ات 
االأول من 2018 بن�سبة %6.5 لت�سل 
بنف�س  م��ق��ارن��ة  دره���م  م��ل��ي��ار   485 اإىل 

الفرة من 2017، كما ارتفعت القيمة 
للم�ستثمرين  املودعة  لالأ�سهم  ال�سوقية 
االإماراتيني مع نهاية الن�سف االأول من 
درهم  مليار   415 اإىل  لت�سل   2018
383 م��ل��ي��ار دره����م يف نف�س  ب���  م��ق��ارن��ة 
زي���ادة  ب��ن�����س��ب��ة  اأي   2017 م���ن  ال���ف���رة 

.8.5%
القيمة  ارت��ف��ع��ت  ال�سعيد  نف�س  وع��ل��ى   
للم�ستثمرين  املودعة  لالأ�سهم  ال�سوقية 
من  االأول  الن�سف  نهاية  م��ع  االأج��ان��ب 
درهم  م��ل��ي��ار   46 اإىل  ل��ت�����س��ل   2018
نف�س  دره�����م يف  م��ل��ي��ار   43 ب����  م���ق���ارن���ة 
الفرة من 2017 اأي بن�سبة زيادة تبلغ 

  .7.5%
اأبوظبي  ���س��وق  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت���در 
املدرجة  ال�سركات  ُي��ل��زم  املالية  ل���الأوراق 
النقدية  االأرب������اح  ك��ام��ل  ب���اإي���داع  �سمنه 
املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف احل�ساب 
اأيام   5 خالل  بال�سوق،  اخلا�س  امل�سريف 
ع��م��ل م��ن ت��اري��خ ���س��دور ق���رار اجلمعية 
ُيحدد  كما  االإدارة،  جمل�س  اأو  العمومية 
ال�سوق االآلية واالإجراءات وال�سروط التي 
يجب على ال�سركات املدرجة االلتزام بها 

يف توزيعات االأرباح النقدية. 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأح��م��د ال��زي��ودي، وزي��ر التغري  ي��راأ���س معايل الدكتور ث��اين ب��ن 
زيارة  يف  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  وف��د  والبيئة،  املناخي 
ر�سمية الأ�سراليا ونيوزلندا يف الفرة من 12 اإىل 17 اأغ�سط�س 
اجلاري، لبحث وتعزيز التعاون مع اجلهات امل�سوؤولة عن القطاعات 
املناخي  والتغري  املائية  وامل���وارد  واحليوانية  وال��زراع��ي��ة  البيئية 
احلديثة  والتقنيات  املمار�سات  اأف�سل  على  واالط���الع  وغ��ريه��ا، 

املبتكرة للتطوير وحتقيق اال�ستدامة يف هذه القطاعات.
التي  الزيارة  الزيودي، خالل هذه  الدكتور ثاين  و�سيعقد معايل 
اأي��ام، جمموعة من اللقاءات الثنائية مع عدد من   6 ت�ستمر ملدة 
امل�����س��وؤول��ني ب��ه��دف تعزيز جم���االت ال��ت��ع��اون ب��ني دول���ة االإم����ارات 
اال�ستدامة  لتحقيق  اجل��ه��ود  وتن�سيق  ون��ي��وزل��ن��دا،  واأ���س��رال��ي��ا 
معايل  م��ع  ثنائي  ل��ق��اء  ومنها  الطبيعة،  م���وارد  على  واحل��ف��اظ 
والبا�سيفيك  الدولية  التنمية  وزي��رة  ويلز  فيريافانتي  كون�سيتا 
اأ�سراليا  حكومة  وزي���ر  ل��ت��ل��رباود  ديفيد  وم��ع��ايل  االأ���س��رال��ي��ة، 

خارجية  وزي��رة  بي�سوب  جوليا  ومعايل  املائية،  وامل���وارد  للزراعة 
وال�سياحة  ال��ت��ج��ارة  وزي����ر  ���س��ي��وب��و  �ستيفن  وم��ع��ايل  اأ���س��رال��ي��ا، 
البيئة  وزير  فريدينربج  ومعايل جو�س  اأ�سراليا،  واال�ستثمار يف 
باركر  لقاء مع معايل ديفيد  اإىل  باالإ�سافة  االأ�سرايل،  والطاقة 
وزير البيئة يف نيوزلندا، ومعايل جيم�س �سو وزير التغري املناخي 
واالح�ساء يف نيوزلندا.وي�سم وفد الدولة برئا�سة معايل الدكتور 
هيئة  م��ن  واخل��ا���س  احلكومي  القطاعني  ع��ن  ال��زي��ودي ممثلني 
من  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  القاب�سة،  م���وارد  و���س��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي،  البيئة 

من  ع��دداً  الوفد  و�سيزور  والبيئة.  املناخي  التغري  وزارة  موظفي 
املراكز واملرافق املتخ�س�سة يف املجال البيئي والزراعي يف اأ�سراليا 
ون���ي���وزل���ن���دا، م��ث��ل م��ن�����س��اأة احل��ج��ر ال�����س��ح��ي يف م��ط��ار �سيدين، 
الكومنولث  ومنظمة  االأ�سرالية،  الوطنية  النباتية  واحلديقة 
كانربا،  االأ�سرالية  العا�سمة  يف  وال�سناعية  العلمية  للبحوث 
الوطني  واملعهد  وامل���وارد،  ال��زراع��ة  القت�ساد  االأ���س��رايل  واملكتب 
الأبحاث املياه والغالف اجلوي يف نيوزلندا، باالإ�سافة اإىل ح�سور 

الفعاليات الريا�سية واالجتماعية املختلفة. 

•• بكني-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية ال�سينية اإن عالقات ال�سني مع اإيران 
يف جمال التجارة والطاقة ال ت�سر م�سالح اأي دولة اأخرى. 
الرئي�س  ق��ال  اأن  بعد  ذل��ك  روي��رز.ج��اء  نقلت  م��ا  بح�سب 
تتعامل مع  التي  ال�سركات  اإن  ت��رام��ب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي 
ال�سني  املتحدة.ودافعت  الواليات  من  منعها  �سيتم  اإي��ران 
بالفعل عن عالقاتها التجارية مع اإيران بو�سفها �سريحة 
اإيران  على  االأمريكية  العقوبات  �سريان  ب��دء  مع  و�سفافة 
اخلارجية  وزارة  وا���س��ن��ط��ن.واأك��دت  حلفاء  منا�سدات  رغ��م 
ال�����س��ي��ن��ي��ة يف ب��ي��ان اع��را���س��ه��ا ع��ل��ى ف��ر���س ع��ق��وب��ات من 
الق�سائية  �سلطتها  املحلية  املحاكم  و”فر�س  واحد  جانب 
تعاون  واإي���ران  ال�سني  بني  “يوجد  االأجانب«.وقالت  على 
ف���رة ط��وي��ل��ة يف جماالت  ���س��ري��ح و���س��ف��اف وطبيعي م��ن��ذ 
قطاع االأعمال والتجارة والطاقة يت�سم باأنه منطقي وعادل 
جمل�س  لقرارات  خرقا  ي�سكل  ال  “هذا  وقانوين.واأ�سافت، 

ال�سني  وع��دت  التي  الدولية  التعهدات  اأو  ال��دويل  االأم��ن 
اأخرى  دول��ة  اأي  مب�سالح  ال�سرر  يلحق  وال  بها  بااللتزام 
وال بد من احرامه وحمايته«.وتعد ال�سني اأكرب م�ستورد 
برميل  األ���ف   650 نحو  ت�سري  حيث  االإي����راين  للنفط 
املئة من  �سبعة يف  اأو  اخل��ام من طهران  النفط  يوميا من 
هذه  وت�ساوي  اخل���ام.  النفط  م��ن  ال�سني  واردات  اإج��م��ايل 
احلالية  باالأ�سعار  �سنويا  دوالر  مليار   15 نحو  ال����واردات 
لل�سوق.ووعدت الدول االأوروبية، التي حتاول اإقناع طهران 
مب��وا���س��ل��ة اح����رام االت��ف��اق ال���ن���ووي، مب��ح��اول��ة احل���د من 
تاأثري العقوبات وحث �سركاتها على عدم االن�سحاب.ولكن 
االأوروبية  ال�سركات  وان�سحبت  ذل��ك  حتقيق  �سعوبة  ثبت 
بتعامالتها  امل��ج��ازف��ة  ت�ستطيع  اإن��ه��ا ال  ق��ائ��ل��ة،  اإي����ران  م��ن 
م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة.وال ت��ق��وم ���س��رك��ات اأم��ريك��ي��ة كثرية 
بتعامالت يف اإيران، ولذلك فاإن تاأثري العقوبات ينبع اأ�سا�سا 
من قدرة وا�سنطن على منع ال�سركات االأوروبية واالآ�سيوية 

من القيام بتعامالت هناك.

•• القاهرة-رويرتز:

ام�س  ب��ي��ان  يف  الداخلية  وال��ت��ج��ارة  التموين  وزارة  ق��ال��ت 
العامل،  يف  القمح  م�سري  اأك���رب  اأح���د  م�سر،  اإن  ال�سبت 
 13.5 ن�سبة رطوبة  با�سترياد قمح يحتوي على  �ست�سمح 
العام  �سادر  لقرار  مد  يف  اإ�سافية  اأ�سهر  ت�سعة  مل��دة  باملئة 
املا�سي.واأ�ساف البيان “بناء على طلب من وزارة التموين 
قراراً  وال�سناعة  التجارة  وزير  اأ�سدر  الداخلية  والتجارة 
مبنح مهلة اإ�سافية ملدة 9 �سهور للقرار اخلا�س بتحديد 

ن�سبة املحتوي الرطوبي للقمح امل�ستورد ب� %13.5 اعتبارا 
من 3 يوليو املا�سي«.واأ�سار البيان اإىل اأن القرار ياأتي “يف 
تنويع م�سادر  وال�سناعة علي  التجارة  وزارة  اإطار حر�س 
مبوا�سفات  املحلية  لل�سوق  اال�سراتيجية  ال�سلع  ا�سترياد 
ي�سكل  الرو�سي  القمح  عالية«.وكان  وجودة  عاملية  قيا�سية 
الغالبية العظمى من م�سريات م�سر يف االأع��وام القليلة 
املا�سية. وقد يعزز ال�سماح مب�ستويات رطوبة اأعلى ال�سراء 
م��ن م�����س��ادر اأخ����رى م��ث��ل فرن�سا ال��ت��ي ت��ع��ت��زم اإن��ت��اج قمح 

مبحتوى رطوبة اأعلى.

•• فرانكفورت-رويرتز:

اأوقفت �سركة دور االأملانية اأن�سطتها يف اإيران، التي ت�سررت 
االأ�سبوع  يف  عليها  اأمريكية  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  اإع����ادة  بفعل 
امل��ا���س��ي و���س��م��ل��ت ت��ه��دي��دا ب�����اإدراج اأي ���س��رك��ة ت��ت��ع��ام��ل مع 
كارلو  ال�����س��وداء.وق��ال  القائمة  يف  االإ�سالمية  اجلمهورية 
يف  ال��ت��وري��دات  ب�سركة  امل��ال��ي��ة  العمليات  م��دي��ر  كرو�سيتو 
قطاع ال�سيارات يف مقابلة مع �سحيفة بوير�سن-ت�سايتوجن 
العام  يف  اإي���ران  يف  االأع��م��ال  “منت  ال�سبت  ام�����س  ن�سرتها 

املا�سي. واالآن اأوقفنا اأن�سطتنا يف الوقت الراهن«.

واأ�ساف “فزنا بعقدين اأكرب يف 2017. لي�سا على درجة 
كانت  اأي�����س��ا.  بهما  ي�ستهان  ال  ل��ك��ن  االأه��م��ي��ة  م��ن  ك��ب��رية 
فر�سة من حيث هوام�س الربح ولكن نخ�سر االآن«.ودافعت 
مع  التجارية  عالقاتها  عن  االأرب��ع��اء  ي��وم  واأملانيا  ال�سني 
اأن  ترامب من  دونالد  الرئي�س  اإي��ران يف مواجهة حتذير 
اأي �سركة تتعامل مع اإيران �ستمنع من العمل يف الواليات 
لال�ستثمار  اأوروبية خططها  �سركات  عدة  املتحدة.وعلقت 
النفط  ق��ط��اع  يف  العمالقة  ت��وت��ال  �سركة  منها  اإي����ران  يف 
وك��ذل��ك ���س��رك��ات ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��ارات ب���ي.اإ����س.اإي���ه ورينو 

وداميلر امل�سنعة لل�سيارات.

تعزيزًا للتعاون يف القطاعات البيئية املختلفة

�لزيودي يرت�أ�س وفد �لدولة يف زيارة ر�صمية الأ�صرت�ليا ونيوزلند� 

•• اأبوظبي-وام:

االإمارات  هيئة  و�سعتها  التي  االإلكرونية  املنظومة  حققت 
املركبات  ال���س��ت��رياد  “موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات 
امل�ستعملة من اخل��ارج جناحا الفتا خالل الن�سف االأول من 
مطابقة  مركبة   6274 ب��دخ��ول  �سمحت  اإذ  اجل���اري  ال��ع��ام 
من  اأك��ر  دخ��ول  املقابل  يف  ومنعت  االإم��ارات��ي��ة  للموا�سفات 
يف  تت�سبب  اأن  املمكن  من  ك��ان  مطابقة  غري  مركبة  اآالف   6

حوادث اأو تاأثريات �سلبية على البيئة واالقت�ساد الوطني.
وحت��ظ��ر دول���ة االإم�����ارات م��ن��ذ �سهر م��اي��و م��ن ال��ع��ام املا�سي 
�سطبها  مت  التي  امل�ستعملة  ال�سيارات  م��ن  اأن���واع   7 ا�سترياد 
ال��دول التي  اأوائ��ل  يف بلدان اال�ستخدام وهي تعد بذلك من 
ج��ودة احلياة  موؤ�سرات  التدقيق على  املزيد من جهود  تبذل 
ويتعاون يف ذلك كل من اجلهات احلكومية االحتادية واملحلية 

وموؤ�س�سات �سريكة من القطاع اخلا�س.
واأك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل امل��ع��ي��ن��ي م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة االإم�����ارات 
لوكالة  ت�سريح  يف  “موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات 
اأنباء االإمارات “وام” اأن الهيئة جزء ال يتجزاأ من املنظومة 
اإىل  تكاملية  ت�سعى �سمن جهود  والتي  االحتادية  احلكومية 
ب�سورة   2021 الوطنية  واالأج��ن��دة  االإم����ارات  روؤي���ة  حتقيق 
اإقليميا وعامليا وقد ا�ستحدثنا النظام  ترفع تناف�سية الدولة 
االإماراتي للرقابة على املركبات امل�ستعملة امل�ستوردة ا�ستجابة 

اإىل �سكاوى متعاملني وجهات ذات اخت�سا�س.

امل�ستعملة  املركبات  على  للرقابة  االإم��ارات��ي  النظام  ويحظر 
تاأهيل  الإع��ادة  التي خ�سعت  املحرقة  ال�سيارات   .. امل�ستوردة 
جتميعها  ومت  واملفككة  ال��غ��رق  اإىل  تعر�ست  التي  وامل��رك��ب��ات 
ف�سال عن مركبات حتتوي على عيب م�سنعي والتي تعر�ست 
جهات  مع  “موا�سفات”  تعاونت  فيما  ج�سيمة  ح��وادث  اإىل 
اإىل  اإ�سافة  القرار  هذا  لتنفيذ  التاأمني  وهيئات  الرخي�س 

اجلهات يف دول الت�سدير.
حمرك  خ��الل  م��ن  ا�ستقبلت  الهيئة  اأن  اإىل  املعيني  واأ���س��ار 
من  ا�ستريادها  امل��راد  امل�ستعملة  املركبات  عن  الذكي  البحث 
اخلارج نحو 12،337 عملية بحث خالل الن�سف االأول من 
اأن املركبات التي �سمح بدخولها اإىل الدولة  اإذ  العام اجلاري 
امل�ستوردة  امل�ستعملة  املركبات  على  الرقابة  نظام  مع  تتوافق 
اإىل  ت��ع��ر���س��ت  م�ستعملة  م��رك��ب��ات  وج���ود  دون  ي��ح��ول  ال���ذي 
اأ�سرار ج�سيمة يف بلدانها وت�سكل خطرا على �سالمة الركاب 
الوطني  االقت�ساد  �سلبية على  تبعات  بذلك من  يرتبط  وما 

وتناف�سية الدولة.
ويعد حمرك البحث الذكي الذي طورته “موا�سفات” االأول 
مركزية  بيانات  ق��اع��دة  توفري  حيث  م��ن  اإقليميا  نوعه  م��ن 
وموثوقة ميكن الو�سول اإليها ب�سهولة ودقة وب�سكل تلقائي 
من قواعد بيانات جهات حكومية عاملية تتمتع باأعلى درجات 
امل�سداقية يف بلدان املن�ساأ اأو توريد املركبات مبا يوفر مرجعية 

مهمة للتدقيق يف هذه املركبات قبل ال�سماح با�ستريادها.
واملقايي�س  للموا�سفات  االإم��ارات  هيئة  اأن  اإىل  املعيني  ولفت 

ت�سع م�ساألة تعزيز االقت�ساد الوطني كاأولوية رئي�سة �سمن 
اإطار عملها من خالل اإ�سدار املوا�سفات القيا�سية واالأنظمة 
والبيئية  ال�سحية  واحل��م��اي��ة  ال�سالمة  جم��ال  يف  وال��ل��وائ��ح 
م�ستوى  على  تطبيقها  على  والرقابة  واخلدمات  للمنتجات 

الدولة بالتن�سيق مع ال�سركاء اال�سراتيجيني يف كل اإمارة.
كانت “ موا�سفات “ تلقت �سكاوى عدة من م�ستهلكني وجتار 
تفيد باأن مركبات م�ستعملة يتم ا�ستريادها من اخلارج تفتقد 
اإىل عوامل االأمان وال�سالمة ال�سرورية وتت�سبب يف حوادث 

مرورية وت�سكل خطرا على امل�ستهلكني والبنية التحتية.
ال��ه��ي��ئ��ة بعد  اإىل  ب�����س��ك��اوى  ت��ق��دم��وا  ال��ذي��ن  واك��ت�����س��ف بع�س 
املن�ساأ نتيجة تعر�سها  اأنها ملغاة يف بلد  ا�ستريادهم مركبات 
اإىل غرق اأو اح��راق اأو اأن��واع اأخ��رى من احل��وادث اجل�سيمة 
ببوال�س  وخم��اط��رة  املجتمع  ع��ل��ى  خ��ط��را  ت�سكل  وب��ال��ت��ايل 

التاأمني وتهدد املمتلكات العامة واخلا�سة.
“موا�سفات”  واملقايي�س  للموا�سفات  االإم��ارات  هيئة  وب��داأت 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  مايو  �سهر  يف  للقرار  االإل��زام��ي  التطبيق 
جهات  ل��دى  مركزية  بيانات  بقاعدة  الهيئة  ترتبط  حني  يف 
وهي  اخل��ارج  يف  املركبات  توريد  بلدان  يف  موثوقة  حكومية 
اإيجابية  تبعات  ولها  امل�ستهلك  م�سلحة  يف  ت�سب  اإج����راءات 
خ�سو�سا  االإم����ارات  يف  امل��رك��ب��ات  جت��ارة  �سوق  موثوقية  على 
ملتطلبات  م�ستوفية  غري  مركبات  من  امل�ستهلك  حتمي  اأنها 
النتائج  وكذلك  املرورية  احل��وادث  وتقلل  الرئي�سة  ال�سالمة 

املالية املرتبة عن هذه احلوادث.

» مو��صفات « جتيز دخول 6274 �صيارة م�صتعملة �إىل �أ�صو�ق �لدولة خالل 6 �أ�صهر

•• اأبوظبي- وام:

النووية  للطاقة  االإم����ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
وجم��م��وع��ة ���س��رك��ات��ه��ا ���س��رك��ة ن���واة للطاقة 
“جمل�س  ت��اأ���س��ي�����س  االأوىل  ب���راك���ة  و���س��رك��ة 
اإل����ه����ام  ب����ه����دف  وذل�������ك  لل�سباب”  ب����راك����ة 
القادة  م��ن  امل�ستقبل  ج��ي��ل  ومت��ك��ني  ودع����م 
الطاقة  قطاع  يف  املتخ�س�سني  االإماراتيني 

النووية ال�سلمية.
ي�سكل  اجلديد  املجل�س  اإن  املوؤ�س�سة  وقالت 
القيادة  اأع�ساء  بني  التوا�سل  تعزز  من�سة 
العليا يف كٍل من موؤ�س�سة االإم��ارات للطاقة 
و”براكة  للطاقة”  “نواة  و�سركتي  النووية 
الذين  ال�سابة  االإماراتية  والكوادر  االأوىل” 
اإجمايل  م��ن  تقريباً  امل��ائ��ة  يف   63 ي�سغلون 

الوظائف لدى ال�سركات الثالث.

فر�سة  ال�سباب  للموظفني  املجل�س  ويوفر 
م�سرية  ودع��م  قيادة  يف  للم�ساهمة  جمدية 
التغيري والتطوير املتوا�سلة ويتيح امل�ساركة 
املتعلقة  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  يف  ف��اع��ل  ب�سكل 
ال�سلمي  ال����ن����ووي  ال���ربن���ام���ج  مب�����س��ت��ق��ب��ل 

االإماراتي.
اإبراهيم  حم��م��د  امل��ه��ن��د���س  ����س���ع���ادة  وق�����ال 
احلمادي الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة االإمارات 

براكة  “جمل�س  اإط��الق  اإن  النووية  للطاقة 
لل�سباب” يعك�س التزامنا الرا�سخ ببناء جيل 
يتمتعون  الذين  املتمكن  ال�سباب  جديد من 
م�سرية  لدعم  الالزمة  واخل��ربات  باملهارات 
امل��ت��ح��دة وقيادة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
يف  املتنامي  ال�سلمية  النووية  الطاقة  قطاع 

املنطقة.
روؤية  اأه���داف  م��ع  ين�سجم  املجل�س  اأن  واأك���د 
االإم����ارات  وروؤي����ة   2071 االإم����ارات  مئوية 
جهود  تعزيز  اإىل  تهدفان  واللتني   2021
الالزمة  الب�سرية  ال��ك��وادر  لتطوير  الدولة 
القائم  امل�ستدام  االقت�ساد  حتقيق  اأج��ل  من 

على املعرفة«.
واأ�ساف احلمادي اأنه �سيتوىل قيادة املجل�س 
جمموعة من املواطنني االإماراتيني ال�سباب 
ممن يعملون لدى موؤ�س�سة االإمارات للطاقة 
النووية و�سركتي “نواة” و”براكة االأوىل” 
وتفانيهم  ب��ال��ت��زام��ه��م  ف��خ��ره  ع���ن  م��ع��رب��اً 
النووي  ال���ربن���ام���ج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل 
ال�سلمي االإماراتي واإخال�سهم الرا�سخ جتاه 
“جمل�س براكة لل�سباب”  وطنهم. ويراأ�س 
املهند�س علي النعيمي فيما ت�سغل املهند�سة 
بدرية املرزوقي من�سب نائب رئي�س املجل�س 
اأم��ي��ن��ة املجل�س  ال�����س��وي��دي م��ن�����س��ب  وم��ن��ى 
النعيمي  ���س��امل  ع��ل��ي  ع�����س��وي��ت��ه  وي�����س��م يف 
وعبداهلل  البلوكي  وجا�سم  ال�سوملي  و�سارة 
ال�سريدي  وراي���ة  ال��ف��زاري  و���س��ارة  اليافعي 
وح��م��دان اخل����وري ورا���س��د ���س��ال��ح الزعابي 

ويعقوب الها�سمي.

»�الإمار�ت للطاقة �لنووية« تطلق »جمل�س بر�كة لل�صباب«

ا�سماعيل  حممد  امل��دع��و/  فقد 
ح�������س���ني �������س������ودرى ع���ب���داحل���ق 
ب�����ن�����غ�����الدي�����������س   ، ������������س�����������ودرى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج������واز ����س���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BP0145495(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�سفارة البنغالدي�سية او اقرب 

مركز �سرطة باالمارات.

فقد�ن جو�ز �صفر
م�سرف  حممد  امل��دع��و/  فقد 
ح�سني حم��م��د ف��ري��د م��ي��اه ، 
ب��ن��غ��الدي�����س اجل��ن�����س��ي��ة جواز 
 )C0528980( سفره رقم�
ي����ع����ر  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �صفر
زي���اء الرحمن  امل��دع��و/  ف��ق��د 
، بنغالدي�س  الرحمن  �سديق 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   -  )B1968103(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
البنغالدي�سية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات. 

فقد�ن جو�ز �صفر
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املال والأعمال

•• عجمان ـ الفجر 

نظم جمل�س �سيدات اأعمال عجمان 
التابع لغرفة جتارة و�سناعة عجمان 
“فن االإلقاء والتاأثري  دورة بعنوان  
�سفراء  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  واالإقناع” 
جم��ل�����س االإم���������ارات، وق�����دم ال�����دورة  
م��دي��ر ال��ت��ط��وي��ر ب�����س��ف��راء جمل�س 
الوايل،  ها�سم  -امل�ست�سار  االإم���ارات 
م�سارك   80 م���ن  اأك�����ر  ب��ح�����س��ور 

وذلك يف فندق عجمان �سراي.

االإلقاء  ال�����دورة  حم����اور  وت�سمنت 
ويف  وال��ت��اأث��ري  وال��ع��ر���س  واال�ستماع 
بداية الدورة عرف املحا�سر االإلقاء 
التدريب  ب���ني  وال����ف����رق  وت���اري���خ���ه 
للمقدمة  املت�سمنة  واملادة  والتعليم 
مهارات  وع��رف  والنهاية،  واملو�سع 
االإل����ق����اء ب��اأن��ه��ا ت��ت�����س��م��ن ال��ث��ق��ة يف 
والر�سالة  والهدف  واملعرفة  النف�س 
العوامل  م���ن  وغ���ريه���ا  وال���ت���اأث���ري 

امل�ساعدة.
فنون  امل���ح���ا����س���ر  ا����س���ت���ع���ر����س  ك���م���ا 

لتنمية  اخلا�سة  والن�سائح  االإلقاء 
املحا�سرات،  اإل����ق����اء  يف  ال�����ق�����درات 
اأهمية  ع��ل��ى  ال������وايل  ه��ا���س��م  واأك������د 
بني  واحل��رك��ي  الب�سري  ال��ت��وا���س��ل 
احل�سور  عرف  كما  واملتلقي،  املقدم 
اإىل  هذا  واملتلقي،  امل�ستمع  مبهارات 
ال�سخ�س  �سفات  ا�ستعرا�س  جانب 

املوؤثر.
الدكتورة  اأو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا  م���ن 
اآل علي رئي�سة جمل�س  اآمنة خليفة 
املجل�س  اأن  عجمان،  اأعمال  �سيدات 

ي��ع��ت��م��د خ��ط��ة ع��م��ل ي�����س��ت��ه��دف من 
مع  املبا�سر  توا�سله  تعزيز  خاللها 
���س��ي��دات االع��م��ال وامل��ج��ت��م��ع املحلي 
من خالل تنظيم دورات وور�س عمل 
خمتلف  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  متخ�س�سة 

اجلهات املعنية من �سركاء املجل�س.
اأهمية دورة فن االإلقاء  واأكدت على 

والتاأثري واالإقناع، 
امل�ساركني مبهارات  رف��د  ودوره���ا يف 
ال���ت���وا����س���ل واالق����ن����اع االم�����ر ال���ذي 
املجل�س  ع�������س���وات  ع���ل���ى  ي��ن��ع��ك�����س 
ال����روي����ج  و�����س����ي����دات االع�����م�����ال يف 
مب�ساريعهن  والتعريف  ملنتجاتهن 
ي�سم  املجل�س  ان  ال�سيما  اخل��ا���س��ة 
بني  م����ا  ����س���ي���دة   975 م����ن  اأك�������ر 
املجل�س  ع�����س��وي��ة  ع��ل��ى  ح��ا���س��الت 

ورخ�سة بدايات.
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأ������س�����ادت ع���ب���ري عيد 
�سيدات  جمل�س  مكتب  مدير  الفرج 
اعمال عجمان بالتعاون القائم بني 
املجل�س و�سفراء جمل�س االإمارات يف 
التي  الفعاليات  من  العديد  تنفيذ 
ك��ب��ري م���ن �سيدات  ���س��ري��ح��ة  ت��خ��دم 
ورائدات االعمال، موؤكدة اأن جمل�س 
�سيدات اأعمال عجمان حري�س على 
م��ع خمتلف اجلهات  ت��ع��اون��ه  زي���ادة 
احل��ك��وم��ي��ة واخل���ا����س���ة مب���ا يخدم 

املجل�س  واه���������داف  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق 
اقت�سادية  بيئة  توفري  اإىل  الهادفة 
واالأ�سر  االع���م���ال  ل�����س��ي��دات  ج����اذب 
املنتجة باعتبارهن �سريك رئي�سي يف 

االقت�ساد املحلي لدولة االإمارات.
القيادة  وت��وج��ي��ه��ات  ح��ر���س  مثمنة 
االأعمال  ���س��ي��دات  ب��دع��م  ال��ر���س��ي��دة 
كافة  وت����وف����ري  امل���ن���ت���ج���ة  واالأ������س�����ر 
االن�سطة  لتطوير  ال��الزم��ة  ال�سبل 
اجلهات  خ����الل  م���ن  االق���ت�������س���ادي���ة 
�سيدات  ومت����ك����ني  ب����دع����م  امل���ع���ن���ي���ة 
االعمال واطالق الربامج واملبادرات 

التحفيزية لهن.
واك�����دت ���س��م��رية ع���ب���داهلل امل��ع��ي��ن��ي � 
رئ��ي�����س ���س��ف��راء جم��ل�����س االإم������ارات 
ال��ت��ط��وع��ي، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��ث��ل هذه 
تنمية  ال��ع��م��ل يف  ال������دورات وور������س 
القدرات، مو�سحة ان �سفراء جمل�س 
االمارات يعتمد خطة لتنفيذ جملة 
من الدورات وور�س العمل ت�ستهدف 
الوعي  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ح���ل���ي  امل��ج��ت��م��ع 
واملعارف لدى كافة الفئات العمرية 

يف العديد من املجاالت.
واأو�سح حممد بن دافون اأن �سفراء 
ن�سر  اإىل  ي��ه��دف  االم�����ارات  جمل�س 
ثقافة العمل التطوعي وامل�ساركة يف 
الهوية  وتعزيز  املجتمعية  الربامج 

امل�سوؤولية  روح  وت��ع��زي��ز  ال��وط��ن��ي��ة 
�سفراء  روؤية  واأن  واالنتماء للوطن. 
“تقدمي  تتخل�س  االم��ارات  جمل�س 
مفهوم ايجابي جديد لتكون من�سة 
ثقافة  لن�سر  امل��ت��ط��وع��ني  حتت�سن 
�سفراء  ق��ي��م  وت��ت�����س��م��ن  التطوع” 
املجل�س االلتزام والتمكني واالبتكار 
وال�����ع�����ط�����اء واالح��������������رام وال���ث���ق���ة 
الفريق  وروح  املجتمعية  وامل�سوؤولية 

واالخال�س والوالء. 
اح����م����د فتحي  اأ������س�����اد  م����ن ج���ان���ب���ه 

رفد  يف  واهميتها  ال���دورة  مبحتوى 
وال�سفات  امل��ه��ارات  باأهم  امل�ساركني 
اجل�سد  لغة  ودور  واملتلقي  للمقدم 
تو�سيل  يف  ال��ب�����س��ري  وال���ت���وا����س���ل 
امل��ع��ل��وم��ات واالإق����ن����اع االم�����ر ال���ذي 
ينعك�س ايجابا على ا�سحاب امل�ساريع 
الرويج  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وامل���ن���ت���ج���ات 

الأن�سطتهم التجارية.
ال�سكر  احل��و���س��ن��ي،  ���س��ه��د  ووج���ه���ت 
عجمان  اأع����م����ال  ����س���ي���دات  مل��ج��ل�����س 
و����س���ف���راء جم��ل�����س االم���������ارات على 

ال��دورة والتي القت ح�سورا  تنظيم 
ال���دورة  اأه��م��ي��ة  الف��ت��ا يعك�س م���دى 
وم�سمونها يف تنمية قدرات االإقناع 

والتاأثري.
العفاري  واأك����دا مي��اين ح�سني  ه��ذا 
واب���راه���ي���م ح�����س��ن ال��ف��ال���س��ي، على 
التفاعل  وم������دى  ال��������دورة  اأه���م���ي���ة 
ال������وا�������س������ح ب������ني م�����ق�����دم ال����������دورة 
وامل�ساركني مما يوؤكد جناح اهدافها، 
واعتربا اأن مثل هذه ال��دورات تعزز 

تنمية القدرات لدى امل�ساركني.

بالتعاون مع �سفراء جمل�س الإمارات

جمل�س �صيد�ت �أعمال عجمان ينظم دورة بعنو�ن »دورة فن �الإلقاء و�لتاأثري و�الإقناع«

•• ال�شارقة-الفجر:

 حتت �سعار “حرفتي.. م�ستقبلي” اأطلق جمل�س 
مناء  ملوؤ�س�سة  ال��ت��اب��ع  امل��ع��ا���س��رة،  للحرف  اإرث���ي 
التنموي  “ِحرفتي”  برنامج  ب��امل��راأة،  لالرتقاء 
وامل��خ�����س�����س ل��الأط��ف��ال وال�����س��ب��اب م���ن ع��م��ر 6 
احِلرف  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  ع���ام���اً،   18 اإىل 
املتحدة،  العربية  االإم�����ارات  ل��دول��ة  التقليدية 
االأجيال  ع���رب مت��ك��ني  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا  و���س��م��ان 
اجلديدة من تعلم اأ�سولها واأدواتها وت�سجيعهم 
على اإثراء هذا املوروث الثقايف باأفكارهم املبتكرة 

وت�ساميمهم املميزة. 
وي�����س��ع��ى جم��ل�����س اإرث�������ي م����ن خ�����الل اإط���الق���ه 
ل��ل��ربن��ام��ج، ت��زام��ن��اً م��ع ال��ي��وم ال���دويل لل�سباب 
اأغ�سط�س   12 يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأق��رت��ه  ال���ذي 
من كل عام، اإىل التفاعل مع االأجيال ال�ساعدة 
م��ن امل�����س��م��م��ني، وال��ف��ن��ان��ني وال�����س��ان��ع��ني، عرب 
العمل،  ور�س  وتدريبهم، مبزيج من  حتفيزهم، 
احِلرف  التي جتمع بني  وامل�سابقات  واالأن�سطة، 
التقليدية واملعا�سرة، مل�ساعدة االأجيال اجلديدة 
وت��ن��م��ي��ت��ه��ا، ومتكينها  م��ه��ارات��ه��ا  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
دولة  يف  البارزين  امل�سممني  مع  التوا�سل  من 

االإمارات واملنطقة، للتعريف باحلرف االإماراتية 
واأهميتها الثقافية والراثية.

ك�����رم م���دي���ر م��وؤ���س�����س��ة مناء  ب����ن  وق����ال����ت رمي 
الدويل  اليوم  ر�سالتنا يف  “اإن  باملراأة:  لالرتقاء 
لل�سباب تتجلى يف توفري م�ساحات اإبداع للجيل 
اجل��دي��د امل���وؤمت���ن ع��ل��ى ت����راث وت���اري���خ وعراقة 

ال��ث��ق��اف��ة االإم���ارات���ي���ة. م���ن ه��ن��ا مي��ث��ل برنامج 
)ِحرفتي( احتفاًء بدور ال�سابات وال�سباب ودعوة 
اأ�سا�سيني يف بناء امل�ستقبل،  لهم ليكونوا �سركاء 
االجتماعية  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�����س��رية  يف  وامل�����س��اه��م��ة 
يف  مهاراتهم  تطوير  خ��الل  م��ن  واالقت�سادية 

�سناعة وت�سميم احلرف.« 

واأ�سافت بن كرم: “للحرف التقليدية م�ستقبل 
واعد يف ظل تنامي االهتمام العاملي بال�سناعات 
املرتبطة بثقافات ال�سعوب، ملا لها من اأثر ب�سري 
اأخرى ويعزز  اأي �سناعات  وجمايل مييزها عن 
تناف�سيتها يف االأ�سواق العاملية من حيث اجلودة 

وال�سناعة املتقنة. 

اإذ نتطلع اإىل تكري�س ال�سناعات املحلية  ونحن 
ن��رى ���س��رورة يف  ال��ت��ي ن�ستهدفها،  االأ���س��واق  يف 
امل�ساهمة  ع��ل��ى  اجل��دي��د  اجل��ي��ل  وت�سجيع  دع���م 
باهتمام  يحظى  ال���ذي  القطاع  ه��ذا  تطوير  يف 
وا�سع من كربى دور االأزي��اء يف العامل.«  ومنذ 
تاأ�سي�سه، كان جمل�س اإرثي قد �سارك يف العديد 

م مب�ساركة  من املنا�سبات والفعاليات املحلية، وقدنّ
االجتماعية  للتنمية  “بدوة”  برنامج  حرفيات 
من  ل��الأط��ف��ال  ��ًة  ف��ن��ينّ ور����س���اً  للمجل�س،  ال��ت��اب��ع 
ال�سارقة”  “اأطفال  منها  امل��وؤ���س�����س��ات،  خمتلف 
ملوؤ�س�سة  التابعتان  ال�سارقة”،  فتيات  و”�سجايا 
ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين، اإ�سافة اإىل 
تقدمي عدد من الور�س يف الن�سخة اخلام�سة من 
بينايل ال�سارقة لالأطفال، وغريه من الفعاليات 

املجتمعية املحلينّة.
وكما قدم جمل�س اإرثي موؤخراً ور�ستني فنينّتني 
يف  م�ساركته  خالل  عاماً   18-6 من  لالأطفال 
باولو  �ساو  25 من معر�س  ال�  ال��دورة  فعاليات 
ال�سارقة  اختيار  �سهدت  التي  للكتاب،  ال���دويل 
�سيف �سرف للمرة االأوىل بتاريخ املعر�س، حيث 
�ساركت حرفيات “بدوة” يف تعريف االأطفال على 
االإماراتية التقليدية،  “التلي”  ت�ساميم حرفة 
ال��ت��ي ت��ق��وم ع��ل��ى ج���دل ���س��ف��ائ��ر م���ن اخليوط 
اأو  الف�سية  املعدنية  واخليوط  نة  امللونّ القطنية 
الذهبية، وفننّ حرفة “ال�سفيفة” التي ت�ستخدم 
واأغطية  ال�سالل،  املنزلية من  االأدوات  �سنع  يف 
الطعام، واملراوح، من خالل جدل �سعف النخيل 

املجفف باأ�سكال فريدة ومتنوعة.

مبنا�سبة اليوم الدويل لل�سباب

»�إرثي للحرف �ملعا�صرة« يطلق برنامج »حرفتي« لنقل �لتجربة �لرت�ثية لالأجيال �جلديدة

منو بن�صبة 14 % لعدد �لنزالء يف فنادق عجمان خالل �لن�صف �الأول من 2018
•• عجمان-الفجر:

بن�سبة   2018 عام  من  االأول  الن�سف  خالل  عجمان  فنادق  يف  النزالء  عدد  ارتفع 
ترويج  جهود  تنامي  من  بدعم  املا�سي،   العام  من  نف�سها  بالفرة  مقارنة   14%
االإ�سغال  ن�سب  انعك�س على  ما  ال�سياحية، وهو  اأ�سواقها  تنويع  االإم��ارة وجناحها يف 

التي ارتفعت بن�سبة 5%.
درهم،  مليون   242 وال�سيافة  ال�سياحة  قطاع  من  عجمان  اإي���رادات  اإجمايل  وبلغ 
مقارنة مع 228 مليون درهم خالل الفرة املقابلة من العام املا�سي، وبزيادة قدرها 

 .%6
خالل  الفندقية  الغرفة  على  العائد  متو�سط  منو  اأن  الفندقية  البيانات  واأظهرت 
االأول  الن�سف  م��ع  مقارنة   20% بن�سبة  ازداد  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  االأول  الن�سف 

اإقامة النزالء يف  2017.وانعك�س تطور املعامل ال�سياحية يف عجمان على متو�سط 
املن�ساآت الفندقية الذي �سهد ارتفاعاً بن�سبة %16 مقارنة مع نف�س الفرة من العام 

املا�سي.
يف  ال�سياحية  التنمية  دائ���رة  رئي�س  النعيمي،  حميد  ب��ن  العزيز  عبد  ال�سيخ  وق��ال 
ا�ستهداف  تنفيذ خطط ترويجية حمكمة يف  الدائرة من خالل  “جنحت  عجمان: 
اإىل اخل��ارج، من  ال�سينّاح  اأع��داداً كبرية من  ر  التي ت�سدنّ االأ�سواق االقليمية والعاملية 
خالل م�ساركاتها الفاعلة يف كربى املحافل واملعار�س ال�سياحية والتجارية املتخ�س�سة 
حول العامل، والتي ت�سهم يف التعريف مبنتج عجمان ال�سياحي، باالإ�سافة اإىل قيامها 
بتنظيم جوالت ترويجية يف دول اأوروبية واآ�سيوية وتوقيع �سركات واتفاقيات تعاون 
ال��ع��امل، كما جنحت خالل  ال���دول ح��ول  العديد م��ن  رائ���دة يف  م��ع �سركات �سياحية 
التي  والثقافية  الرفيهية  الفعاليات  م��ن  العديد  ا�ستقطاب  يف  املا�سية  ال�سهور 

اأ�سهمت يف تن�سيط احلركة ال�سياحية وبتعزيز ن�سب االإ�سغال الفندقي يف عجمان«.
واأ�ساف: كثفت دائرة التنمية ال�سياحة جهودها خالل الفرة املا�سية لتو�سيع قاعدة 
االأن�سطة ال�سياحية، وتعزيز مبداأ ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س، وت�سجيع 
القطاع اخلا�س على دعم وتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�سياحية لزوار االإم��ارة، وذلك 
 ،2021 عجمان  م�ستهدفات  على  ترتكز  متكاملة  �سياحية  ا�ستثمارية  روؤي��ة  �سمن 
اإ�سافة اإىل عدد من امل�ساريع البيئية والرفيهية التي تواكب النمو املتزايد يف اأعداد 

ال�سياح لالإمارة. 
وقال ال�سيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: نحن م�ستمرون يف البناء على الركائز 
امل�ستمر مع  التعاون  اإىل تعزيز عالقات  اإ�سافة  وال�سفر،  ال�سياحة  االأ�سا�سية لقطاع 
�سركائنا لالرتقاء بجاذبية القطاع، وذلك ملواكبة تطلعات الزوار من خمتلف اأنحاء 

العامل.

ابراهيم ح�سن الفال�سيمياين ح�سني العفاري حممد بن دافون�سمرية عبداهلل املعيني �سهد احلو�سنيها�سم الوايل اأحمد فتحيالدكتورة اآمنة خليفة

العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   
انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5194   

املنذر: ال�سويب للعقارات - ذ م م   
املنذر اليه:  1-�سكيل اأحمد للخدمات الفنية - ذ م م 

2- زاهد علي ب�سري احمد -  باك�ستاين اجلن�سية 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك االإيجار بتاريخ  
2018/6/25  ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
االخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5196   

املنذر: ال�سويب للعقارات - ذ م م   
املنذر اليه: ايزي جلوبال للتجارة - �س ذ م م   

2- ربني ديب تاكار - كندي اجلن�سية  
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك االإيجار بتاريخ  
2018/7/1 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
االخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

انذار عديل بالن�صر
رقم 2018/5195   

املنذر: ال�سويب للعقارات - ذ م م   
املنذر اليه : 1-كيو �سكيب كومتك - ذ م م 

2- ح�سني علي عطار - لبناين اجلن�سية 
ينذر املنذر املنذر اليه ب�سداد قيمة املتاأخرات الغري مدفوعة بح�سب عقد 
االيجار لوجود فرة بدون ا�ستحقاق ب�سبب رجوع �سيك االإيجار بتاريخ  
2018/6/25 ومبهلة مدتها )30( يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن واإال 
االخالء وت�سليمنا املاأجور ذلك ح�سب االجراءات املتبعة لدى مركز ف�س 

املنازعات االيجارية.
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12401 بتاريخ 2018/8/12   

      مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر     
   يف  الدع�ى 2018/67  تظلم مدين                

اأن  االقامة مبا  بروكورونوفا  جمهول حمل  ���س��ده/1- دمي��ري  املتظلم  اىل 
التظلم /اأوليج ميخييف وميثله / عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي - قد 
اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم يف االأمر على عري�سة رقم 
)36/2018( حجز حتفظي م��دين.   وح��ددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.15 رق��م  بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة   2018/8/14
م��ك��ل��ف ب��احل�����س��ور اأو م���ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م���ا ل��دي��ك من 
ويف  االأق���ل  على  اي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  م��ذك��رات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�سارة  بحمل  فخره  ع��ن  بوغبا  ب��ول  الفرن�سي  اأع���رب 
االإنكليزي،  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�سر  ف��ري��ق��ه  يف  ال��ق��ي��ادة 
املو�سم  م���ن  االأوىل  ب���امل���ب���اراة  ف����وزه  يف  وم�����س��اه��م��ت��ه 
اجلديد للدوري االإنكليزي املمتاز على ح�ساب لي�سر 

�سيتي 1-2.
ويف مباراة اجلمعة التي اأتت بعد اأيام من تقارير عن 
احلمر”  “ال�سياطني  �سفوف  ع��ن  بالرحيل  رغبته 
جوزيه  الربتغايل  مدربه  مع  متوترة  عالقة  ظل  يف 
مورينيو، حمل بوغبا املتوج ال�سهر املا�سي مع املنتخب 
الفرن�سي بلقب مونديال 2018، �سارة قيادة الفريق 

وافتتح الت�سجيل من ركلة جزاء يف الدقائق االأوىل.
“بالطبع  املباراة  اأعقاب  الو�سط يف  وق��ال العب خط 
االأمر يجعلني فخورا، واأنا �سعيد بارتداء هذه ال�سارة 

يف ناد كبري مثل مان�س�سر يونايتد«.
و�سم يونايتد بوغبا يف �سيف العام 2016 

مقابل  االإي����ط����ايل  ي��وف��ن��ت��و���س  م���ن 
ماليني يورو، ما جعل منه   105

يف حينها اأغلى العب يف العامل. 
اإال اأن الالعب الفرن�سي خ�سر 

ت�سكيلة  يف  االأ�سا�سي  مكانه 
م��وري��ن��ي��و اأك����ر م��ن مرة 

املا�سي،  امل��و���س��م  خ���الل 
واأف�������������ادت ال���ت���ق���اري���ر 
ال�����س��ح��اف��ي��ة م���وؤخ���را 
ع�������ن رف�������������س ن�����ادي�����ه 
تقدم  ع��ر���س��ا  احل�����ايل 

االإ�سباين  بر�سلونة  ب��ه 
ل�سمه اىل �سفوفه.

اأن  اأي�سا  التقارير  واأف���ادت 
لعالقته  مرتاح  غري  بوغبا 

بعد  ال����س���ي���م���ا  مب����وري����ن����ي����و، 
فيها  اأمل���ح  ل��الأخ��ري  ت�سريحات 

اىل اأن الالعب يقدم مع منتخب 
يقدمه  مما  اأف�سل  م�ستوى  ب��الده، 

مع ناديه.
ويف ت�سريحاته بعد املباراة التي اأقيمت 

اأولد ترافورد يف مان�س�سر،  على ملعب 
ي��ح�����س م��وري��ن��ي��و على  ب��وغ��ب��ا  اأن  ب����دا 

“كما  واأو���س��ح  الثقة.  م��ن  م��زي��دا  منحه 
اأف�سل ما لدي دائما ل�سالح  اأق��دم  اأق��ول دائما، 

ي�سعون  الذين  لالأ�سخا�س  لزمالئي،  امل�سجعني، 
ثقتهم بي«.

ت�سكيلة  يف  حموريا  عن�سرا  بوغبا  يكون  اأن  ويتوقع 
النادي  اإدارة  واأن  ال�سيما  اجلديد،  للمو�سم  مورينيو 
ال�سيفية  االن���ت���ق���االت  ���س��وق  يف  ت��ن�����س��ط  االأح���م���ر مل 

بال�سكل الذي كان يرغب به الربتغايل.
“�سعب” يف حال  اأي��ام من حتذيره من مو�سم  وبعد 
عدم التعاقد مع العبني جدد، راأى مورينيو يف اأعقاب 
اىل  ملمحا  تتغري”،  ال��ق��دم  “كرة  ان  لي�سر  م��ب��اراة 

�سرورة منح املدربني دورا اأكرب يف جمال التعاقدات.
وعلى رغم توا�سع النادي يف �سوق االنتقاالت، اعترب 
الربتغايل الذي يخو�س ثالث مو�سم له يف مان�س�سر، 
اأن الفوز يف املباراة االأوىل اإيجابي. وقال “ح�سلنا على 

النقاط الثالث، هذا ما كنا نريده«.
اأنه من  اإال  االأف�سل،  يكن  االأداء مل  “بالطبع  اأ�ساف 
ب�سكل  املو�سم  واإنهاء  النحو  هذا  على  البدء  االأف�سل 
جيد، بدال من البدء ب�سكل جيد جدا واالإنهاء ب�سكل 
اأن���ا �سخ�سيا، مل  ال��الع��ب��ني، وح��ت��ى  اأن  ن��ع��رف  ���س��يء 

نحظ بالكثري من التمرين وخ�سنا مباراة. كنا نعرف 
اأننا لن نكون جاهزين مئة باملئة، اإال اأن االأهم هو اأن 

نبداأ الدوري االإنكليزي املمتاز ب�سكل جيد«.
وكان يونايتد قد تقدم يف مباراة اجلمعة بركلة جزاء 
يف  تقدمه  وع���زز  بوغبا،  نفذها  الثالثة  الدقيقة  يف 
الدقيقة 83 بهدف ملدافعه لوك �سو. وقل�س البديل 
الدقيقة  يف  لي�سر  ل�سالح  النتيجة  ف���اردي  جاميي 
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اأزمة  بر�سلونة  و�سط  الع��ب  كوتينيو  فيليب  الربازيلي  اأنهى 
اأن ح�سل  االإ�سباين بعد  ال��دوري  الكتالوين مع لوائح  النادي 

على اجلن�سية الربتغالية.
وح�سب تلك اللوائح، مينع وجود اأكر من 3 العبني من خارج 
االحتاد االأوروبي، بقوائم الفريق امل�ساركة يف “الليغا”، علما اأن 
بر�سلونة ميتلك بالفعل الت�سيلي اأرتورو فيدال والربازيليني 

مالكوم واآرثر.
ولوال تغيري كوتينيو جلن�سيته يف �سجالت النادي الكتالوين، 
كان يتوجب على بر�سلونة التخلي عنه اأو عن اأحد الالعبني 

الثالثة ال�سابقني.

وجنح كوتينيو يف احل�سول على جواز �سفر اإ�سايف، مب�ساعدة 
 3 قبل  بها  ارت��ب��ط  التي  اجلن�سية  “اإيني” برتغالية  زوج��ت��ه 

�سنوات، ليخرج ناديه من ورطة اللوائح.
احل�سول  اإج��راءات  �سابقا،  االإجنليزي  ليفربول  العب  واأنهى 
الدوري  بطل  لقاء  على  يومني  م��ن  اأق��ل  قبل  اجلن�سية  على 
املقرر  املحلي  ال�سوبر  االأحد، يف لقاء  اإ�سبيلية،  اأمام  االإ�سباين 
اإقامته يف املغرب، ثم ي�ستعد الفتتاح الدوري املمتاز اأمام �سيفه 

ديبورتيفو اأالفي�س، ام�س ال�سبت.
وان�سم كوتينيو اإىل بر�سلونة يف يناير املا�سي، مقابل �سفقة 

كلفت النادي 142 مليون جنيه اإ�سرليني.

�لرب�زيلي كوتينيو »يغري جن�صيته«

اآلية  ال����دراج����ات  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
الدولة واخلا�س مب�ساركة  تطبيق قرار رئي�س 
يف  واملقيمني  الدولة  ومواليد  املواطنات  اأبناء 
املو�سم  م��ن  ب��داي��ة  املختلفة  املحلية  ب��ط��والت��ه 
العموم،  فريق  وحتى  امل��راح��ل  جلميع  اجلديد 
وذلك بعد درا�سة ا�ستغرقت وقت كبري لتحقيق 
املنتخبات  خلدمة  ال��ق��رار  من  ا�ستفادة  اأق�سى 
ال�سائبة  النظرة  وحتقيق  املختلفة،  الوطنية 

من اعتماده على ريا�سة االإمارات.
واأك����د ع��ب��د ال��ك��رمي ال���زرع���وين ع�����س��و جمل�س 
اأن  الفنية  اللجنة  الدراجات رئي�س  اإدارة احتاد 
االحتاد راعى خالل اعتماد القرار كافة الفئات 

التي ت�سمح بخلق بطوالت حملية قوية خلدمة 
املنتخبات الوطنية، واأ�سار الزرعوين اإىل اأنه مت 
اأبناء  5 العبني من  بت�سجيل  ال�سماح لالأندية 
الدولة  ج���وازات  م��ن حملة  ومثلهم  امل��واط��ن��ات 
ونف�س العدد من فئة مواليد الدولة واملقيمني 
فقط  يختلف  اأن  على  ال��ك��ب��ار،  فريق  يف  وذل��ك 
ال��ع��دد يف ب��اق��ي امل��راح��ل ال��ع��م��ري��ة االأخ����رى يف 
العدد  �سيكون  حيث  واملقيمني  امل��وال��ي��د  فئتي 

ثالثة العبني فقط يف كل مرحلة.
اأن���ه مت ا�سدار  واأ���س��ار عبد ال��ك��رمي ال��زرع��وين 
اأن���دي���ة الدولة  الئ��ح��ة وت��وزي��ع��ه��ا ع��ل��ى ك��اف��ة 
بن�سب  خا�سة  ال��دراج��ات،  ريا�سة  يف  امل�ساركة 

م�ساركة امل�سمولني بالقرار يف خمتلف ال�سباقات 
من الفردي اإىل الفرقي حيث مت مراعاة ن�سب 
امل�ساركني  كافة  حقوق  حفظ  ت�سمن  م�ساركة 

ومبا ي�سمن اإقامة �سباقات قوية.
وكانت اللجنة الفنية لالحتاد قد عقدت عدداً 
االأم����ور  ك��اف��ة  مناق�سة  ومت  االج��ت��م��اع��ات  م��ن 
اللجنة  رئي�س  وتوقع  القرار،  بتطبيق  املتعلقة 
البطوالت  يف  ط��ف��رة  ه��ن��اك  ت��ك��ون  اأن  ال��ف��ن��ي��ة 
امل�����س��ت��وى ال��ف��ن��ي ون�سب  امل��ح��ل��ي��ة م���ن ح��ي��ث 
امل�ساركة واالإقبال على االأندية مبجرد تطبيق 
هذا القرار الذي ي�سمن فر�ساً مت�ساوية لكافة 

الريا�سيني.

�لدر�جات يعتمد �آلية تطبيق قر�ر 
رئي�س �لدولة يف بطوالته �ملحلية

حقق توتنهام الذي اأنهى املو�سم املا�سي يف املركز الثالث، 
بداية جيدة بعودته بنقاط املباراة الثالث من م�سيفه 
جيم�س  �سانت  ملعب  على   1-2 عليه  بفوزه  نيوكا�سل 
بارك يف املرحلة االأوىل من بطولة اإنكلرا يف كرة القدم 

ام�س ال�سبت.
ال��ذي �سينتقل اىل ملعبه اجلديد يف  ومل يقم توتنهام 
اأيلول �سبتمرب املقبل، باإجراء اأي �سفقة قبل اإقفال �سوق 

االنتقاالت ال�سيفية اخلمي�س ع�سية انطالق الدوري. 
بوكيتينو  م��اوري��ت�����س��ي��و  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��درب��ه  واأ����س���رك 
 ،2018 رو�سيا  م��ون��دي��ال  يف  انكلرا  منتخب  ثنائي 
اآيل، اىل جانب  العامل وديلي  كاأ�س  هاري كاين هداف 
على  اإريك�سن،  كري�ستيان  الدمناركي  االأل��ع��اب  �سانع 

بعد  التمارين  اىل  رغم عودتهم منذ فرة وجيزة 
امل�ساركة يف النهائيات الرو�سية.

االآخ��ر مل يقم بتغيريات  اأم��ا نيوكا�سل فهو 
املا�سي  امل���و����س���م  ت�����س��ك��ي��ل��ة  ع���ل���ى  ك���ث���رية 

با�ستثناء ح�سوله على خدمات املهاجم 
من  رون���دون  �سالومون  الفنزويلي 

و���س��ت ب��روم��ي��ت�����س األ��ب��ي��ون على 
�سبيل االعارة.

ب��داأت امل��ب��اراة �سريعة من 
ان  قبل  الطرفني، 

يفتتح مدافع 
ت���وت���ن���ه���ام 
لبلجيكي  ا
ي����������������������������ان 

ف�����ريت�����ون�����غ�����ن 
الدقيقة  يف  �سريعا  الت�سجيل 

بالعار�سة وتهادت خلف  ارتطمت  راأ�سية  اثر كرة   ،8
خط املرمى.

دقائق فقط بهدف بطريقة  بعد ثالث  نيوكا�سل  ورد 
رفعها  عر�سية  ك��رة  بعد  جوزيلو  لالإ�سباين  مماثلة 

اال�سكتلندي مات ريت�سي.
مرر  م��رت��دة،  بهجمة  التقدم  ا�ستعاد  توتنهام  اأن  اإال 
متقنة  عر�سية  ك��رة  اأوري��ي��ه  �سريج  العاجي  خاللها 
ع��ن حار�س  ب��ع��ي��دا  اآيل  دي��ل��ي  ح��ول��ه��ا  املنطقة  داخ���ل 

نيوكا�سل ال�سلوفاكي مارتن دوبرافكا.
و�سغط نيوكا�سل الإدراك التعادل واأ�ساع له ال�سنغايل 

القائم يف  �سدد يف  عندما  ه��دف حمقق  دي��ام��ي  حممد 
مطلع ال�سوط الثاين.

النتيجة عرب  واأتيحت لنيوكا�سل فر�سة خطرة ملعادلة 
روندون الذي دخل يف ال�سوط الثاين بدال من جوزيلو، 

اال اأن كرته ا�سطدمت ب�ساق فريتونغن ثم بالعار�سة.
افتتح  ق���د   2019-2018 ال���ك���روي  امل��و���س��م  وك�����ان 
لي�سر  �سيفه  على  يونايتد  مان�س�سر  بفوز  اجلمعة 
�سيتي 2-1. وت�ستكمل املرحلة ال�سبت ب�سل�سلة مباريات 

ب��اال���س، وهادر�سفيلد  وك��ري�����س��ت��ال  ف��ول��ه��ام  ب��ني  جت��م��ع 
وكارديف  وب��ورمن��وث  وب��راي��ت��ون،  ووات��ف��ورد  وت�سل�سي، 

�سيتي، وولفرهامبتون واإيفرتون.
اأما اأبرز مباريات املرحلة االأوىل فتقام االأحد، وجتمع بني 
اأوناي اإميري،  اأر�سنال بقيادة مدربه اجلديد االإ�سباين 
و�سيفه مان�س�سر �سيتي حامل اللقب، وذلك على ا�ستاد 
االإمارات يف �سمال لندن. كما تقام غدا 
مباراتان بني ليفربول وو�ست هام، 

و�ساوثمبتون وبرينلي.

ب��د�ي���ة جي���دة لتوتنه����ام 
بف���وز عل�ى نيوكا�ص�ل 

بوغب��ا فخ��ور بحم���ل �ص���ارة 
�لقي��ادة يف يوناي�تد 

ا�ستعدادا لكاأ�س ال�سوبر..

جلنة »�ملحرتفني« تلتقي 
�ل�صفري �مل�صري بالدولة

يف اإطار م�ساعي اللجنة لالنفتاح على خمتلف فئات املجتمع بهدف 
وتنفيذاً  بالبالد،  املقيمة  االأجنبية  اجلاليات  مع  التوا�سل  تعزيز 
االأهداف  خلدمة  الريا�سة  بت�سخري  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات 
ال�سامية، بتوطيد العالقات بني االأ�سقاء وتعميق اأوا�سر ال�سداقة 
واالإخاء مع الدول ال�سديقة، قام وفد من جلنة دوري املحرفني 

بزيارة لل�سفارة امل�سرية يف دولة االإمارات.
التي  العربي  اخلليج  �سوبر  كاأ�س  مباراة  اللقاء لرتيبات  وتطرق 
باإ�ستاد  اجلاري  اأغ�سط�س   25 يوم  امل�سرية  العا�سمة  ت�ست�سيفها 
ال�سالم، حيث ناق�س �سعادة ال�سفري وائل جاد، ووليد احلو�سني 
هذا  ب��اإجن��اح  اخلا�سة  التفا�سيل  للجنة،  التنفيذي  املدير 
التي جتمع  ال�سالت  ال��ذي يج�سد عمق  املهم،  احل��دث 
بني  الكبري  االرت��ب��اط  ويعزز  ال�سقيقني،  ال�سعبني 

البلدين.
اأهمية  ال����زي����ارة ع��ل��ى  وات���ف���ق اجل���ان���ب���ان خ����الل 
املمكنة  اجل��ه��ود  ك��ل  وب���ذل  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون 
تنظيمها  يتم  التي  الريا�سية  الفعاليات  الإجناح 
مباريات  تنظيم  تبادل  اأن  موؤكدين  البلدين،  يف 
ال�سوبر امل�سري يف االإم��ارات وال�سوبر االإماراتي 
يف م�سر ت�سهم يف تعظيم قاعدة ع�ساق كرة القدم 

يف البلدين.
�سعادة  بت�سليم  احلو�سني  ق��ام  ال��زي��ارة  ختام  ويف 
ال�����س��ف��ري ال���دع���وة حل�����س��ور م���ب���اراة ك��اأ���س �سوبر 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، واإه���دائ���ه درع����ا ت��ذك��اري��ة من 

اللجنة.

اىل  ال�سيف  ه��ذا  املنتقل  جيم�س  ليربون  النجم  يعود 
فريقه  ملواجهة  كليفالند  اىل  ليكرز،  اأجنلي�س  ل��و���س 
بعد  نوفمرب  الثاين  ت�سرين   21 يف  كافاليريز  ال�سابق 
االأمريكي  ال�سلة  ك��رة  دوري  ان��ط��الق  على  �سهر  نحو 

للمحرفني ملو�سم -2018 2019.
اأرب��ع مرات،  ال��دوري  اأف�سل العب يف  وي�سافر جيم�س، 
مع فريقه اجلديد اىل بورتالند ملالقاة فريقها ترايل 
االأول  ت�سرين   18 يف  املو�سم  مباريات  اأول  يف  باليزرز 
اكتوبر، قبل اأن ي�ست�سيف هيو�سنت روكت�س على اأر�سه 

يف �سالة �ستايبلز �سنر يف 20 منه.
يف  لليكرز  امل��راج��ع  االأداء  لتح�سني  جيم�س  ويتطلع 
ال�سنوات االأخرية، و�سرح ال�سهر املا�سي ل�سبكة “اإي اأ�س 
“اأحب التحدي املتمثل يف م�ساعدة  بي اأن” االمريكية 
يف  فيها  متواجدا  يكن  مل  اأم��اك��ن  اىل  للو�سول  فريق 

الفرة االأخرية”. وتابع “من الوا�سح ان ليكرز مل يبلغ 
البالي اأوف )االأدوار االإق�سائية( يف ال�سنوات االخرية، 
لكن موؤ�س�سة ليكرز وعالمتها التاريخية تتطابقان مع 
العظماء«. ويفتتح املو�سم اجلديد يف 16 ت�سرين االأول 
اأكتوبر املقبل. وك�سفت رابطة دوري املحرفني االأربعاء 
اأبرز مباريات املو�سم قبل اأن تن�سر اجلمعة  املا�سي عن 

الربنامج الكامل للن�سخة 73 من البطولة.
ويحط ليكرز وجيم�س الرحال يف اأر�س غولدن �ستايت 
ووري�����رز، ب��ط��ل امل��و���س��م��ني ال�����س��اب��ق��ني، ي���وم ع��ي��د امليالد 
كاوهي  يعود  املقابل،  يف  دي�سمرب.  االأول  كانون   25 يف 
�سبريز  اأنتونيو  �سان  ال�سابق  فريقه  اأر����س  اىل  لينارد 
من  الثالث  يف  رابتورز  تورونتو  اجلديد  فريقه  باألوان 
كانون الثاين يناير، فيما ي�سلك دميار ديروزان الطريق 

املعاك�س يف 22 �سباط فرباير املقبل.

�صيميوين ي�صتبعد غامريو عن لقاء �إنرت ميالن
فريقه  ملباراة  العباً   24 �سيميوين  دييغو  االأرجنتيني  مدريد،  اأتلتيكو  م��درب  ا�ستدعى 
الودية، و�سملت كل العبي الفريق االأول  اإنر ميالن �سمن كاأ�س االأبطال الدولية  اأمام 
اأوالبي  روبرتو  الرديف:  فريق  العبي  اإىل  باالإ�سافة  غامريو،  كيفن  الفرن�سي  با�ستثناء 
التي  بتلك  مقارنة  بالقائمة  امل�ستجدات  وم��ن  غار�سي�س.  وب��ورخ��ا  وخ��واك��ني  ومونتريو 
ا�ستدعاها “الت�سولو” لودية كالياري التي انتهت بفوز االأتلتي بهدف نظيف، يربز املهاجم 
دييغو  اإىل  باالإ�سافة  للروخيبالنكو�س،  اأخ��رياً  ان�سم  ال��ذي  كالينيت�س  نيكوال  الكرواتي 

كو�ستا وفيكتور مات�سني “فيتولو” والغاين توما�س بارتي الذين تعافوا من اإ�ساباتهم.
اللذين  اأنطوان غريزمان ولوكا�س هرينانديز  الفرن�سيني  القائمة عودة  وكذلك �سهدت 
كانا اآخر املن�سمني للفريق يف فرة االإعداد للمو�سم اجلديد. ومل ي�سارك غامريو يف ودية 
كالياري ومل ياأت �سمن قائمة االأتلتي ملباراة اليوم املقررة على ملعب واندا مروبوليتانو، 
اأو  لفالن�سيا  ينتقل  وقد  الروخيبالنكو�س  �سفوف  عن  بعيداً  اأ�سبح  م�ستقبله  الأن  نظراً 

برو�سيا دورمتوند االأملاين، ال �سيما بعد اأن تعاقد االأتلتي مع كالينيت�س.

جيم�س يعود �إىل كليفالند 21 نوفمرب 
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الفجر الريا�ضي

على  االإي���ط���ايل  يوفنتو�س  م�سجعو  �سيكون 
م����وع����د م�����ع جن���م���ه���م اجل�����دي�����د ال���ربت���غ���ايل 
اليوم  �سيخو�س  ال���ذي  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
ال�سيدة  نادي  بقمي�س  االأوىل  مباراته  االأح��د 
ال��ع��ج��وز، وذل����ك يف ل��ق��اء ودي ق��ب��ل اأي����ام من 

انطالق مناف�سات الدوري املحلي.
النادي  يقيم  االأل���ب،  جبال  من  مقربة  وعلى 
بداية  قبل  التقليدية  الودية  مباراته  االأح��د 
الفريقني  ب��ني الع��ب��ي  وال��ت��ي جتمع  امل��و���س��م، 
التي  بيلو�سا  وال��ردي��ف، يف قرية فيالر  االأول 
وتقع على  ن�سمة فقط   4100 نحو  يقطنها 
تورينو، وتعترب  الغرب من  40 كلم اىل  بعد 
مبثابة “املقر ال�سيفي” لعائلة اأنييلي مالكة 

النادي.
وان�����س��م رون���ال���دو )33 ع��ام��ا( اأف�����س��ل العب 
هذا  يوفنتو�س  اىل  م���رات،  خم�س  ال��ع��امل  يف 
االإ�سباين،  م��دري��د  ري���ال  م��ن  ق��ادم��ا  ال�سيف 
يورو.  مليون   100 قيمتها  بلغت  �سفقة  يف 
وبعدما اعتاد على املالعب ال�سخمة من قبيل 
�سانتياغو برنابيو ريال واأولد ترافورد ملعب 
االإنكليزي،  يونايتد  مان�س�سر  ال�سابق  ناديه 
ي��ب��داأ رون��ال��دو رحلته االإي��ط��ال��ي��ة م��ن ميدان 
���س��غ��ري يف ق��ري��ة م��ت��وا���س��ع��ة، ع��ن��دم��ا يرتدي 
على  ليوفنتو�س  واالأ���س��ود  االأبي�س  القمي�س 
ال��ذي يطلق عليه  بيلو�سا  اأر���س ملعب فيالر 
غيتانيو  ال�����س��اب��ق  االإي����ط����ايل  ال���الع���ب  ا����س���م 

�سرييا.
ويتوقع ان يتخطى عدد املتفرجني يف املباراة 
كامل عدد �سكان القرية، بعدما بيعت خم�سة 
اآالف تذكرة، بينما يتوقع ان يتجمع م�سجعون 
روؤية  ملحاولة  امللعب  ح���دود  خ���ارج  اإ���س��اف��ي��ون 

جنمهم اجلديد باألوان قمي�س النادي.
اأمنية  اإج�����راءات  املحلية  ال�سلطات  وات��خ��ذت 
ا�ستثنائية على خلفية املباراة واالإقبال املتوقع 

ع��ل��ي��ه��ا، ���س��م��ل��ت م��ن��ع ب��ي��ع ال��ك��ح��ول ب����دءا من 
ال�سبت.

وب��ع��ي��د ان��ت��ق��ال ال��ن��ج��م ال��ربت��غ��ايل، ت����ردد اأن 
“األيانز  ملعب  اىل  تنقل  قد  ال�سنوية  املباراة 
اأن  اال  ت��وري��ن��و،  ل��ل��ن��ادي يف  �ستاديوم” ال��ت��اب��ع 
املباراة  اإق��ام��ة  تقليد  على  ح��اف��ظ  يوفنتو�س 
املباراة  تقاليد  وتقت�سي  امل��ع��ه��ود.  مكانها  يف 
ق��ي��ام امل�����س��ج��ع��ني ب��اج��ت��ي��اح اأر�����س امل��ل��ع��ب بعد 

خم�س دقائق من بداية ال�سوط الثاين لتحية 
معهم،  ال�سور  والتقاط  املف�سلني  جنومهم 

وهو ما يوؤدي عادة اىل وقفها.
واإ�سافة لقدوم رونالدو، �سهدت ت�سكيلة املدرب 
اأبرزها  ع��دة،  تغيريات  األيغري  ما�سيميليانو 
رحيل احلار�س االأ�سطوري جانلويجي بوفون 
واملهاجم  الفرن�سي،  جرمان  �سان  باري�س  اىل 
االأرجنتيني غونزالو هيغواين معارا ملو�سم اىل 
ميالن االإيطايل برفقة املدافع ماتيا كالدارا 
الذي وقع عقدا حتى عام 2023، بينما عاد 
بعد  بونوت�سي  ل��ي��ون��اردو  امل��داف��ع  الفريق  اىل 

مو�سم اأم�ساه مع ميالن.
وب��ع��د ه��ي��م��ن��ة م��ط��ل��ق��ة ع��ل��ى ال�����دوري املحلي 
واإحراز لقبه يف املوا�سم ال�سبعة االأخرية، ياأمل 
الو�سفة  رونالدو  اإليه  ينقل  اأن  يف  يوفنتو�س 
دوري  لقب  اإح���راز  من  مكنته  التي  الناجحة 
اأبطال اأوروبا خم�س مرات )مرة مع يونايتد، 
واأربع مرات مع ريال منها ثالث مرات متتالية 

يف املوا�سم الثالثة املا�سية(.
املرموق  االأوروب�����ي  اللقب  يوفنتو�س  واأح����رز 
للمرة االأخرية عام 1996، وخ�سر بعد ذلك 

خم�س مرات يف املباراة النهائية.
ويخو�س يوفنتو�س مباراة �سد فريونا يف 18 
مناف�سات  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف  اأغ�سط�س،  اآب 
يف  اإيطاليا  لبطولة   2019-2018 مو�سم 

كرة القدم.

ال�سبت  ام�����س  امل��ح��رف��ني  دوري  اخ��ت��ت��م��ت جل��ن��ة 
، ور���س��ة ع��م��ل م��ا ق��ب��ل ب��داي��ة امل��و���س��م الريا�سي 
يف  تنظيمها  على  درجت  التي   ،2019-2018
الريا�سي اجلديد،  املو�سم  انطالقة  قبل  عام  كل 
اخلليج  دوري  اأن��دي��ة  منت�سبي  مب�����س��ارك��ة  وذل���ك 
اجلل�سة  وتناولت  امل��ب��اري��ات.  وم�سوؤويل  العربي، 
الت�سويق، حيث  االأخ��رية يوم اجلمعة م�ستجدات 
االأ�سول  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ال��ت�����س��وي��ق  اإدارة  �سلطت 
الت�سويقية املتاحة، واالجراءات اخلا�سة بالت�سويق 
يف مباريات م�سابقات املحرفني، كما ا�ستعر�ست 
الفعاليات اجلماهريية، اإ�سافة اإىل الئحة التذاكر 
االإلكرونية. وتوا�سلت فعاليات الور�سة يف اليوم 
الثاين بدورة يف االإ�سعافات االأولية قدمها الهالل 
االأحمر االماراتي، بالتعاون مع اللجنة، ا�ستملت 
على التعريف بطبيعة االإ�سابات وكيفية التعامل 
معها لتوفري االإ�سعافات االأولية املطلوبة، وقدمت 

الدورة بع�س النماذج التعريفية لالإ�سابات وطرق 
وحظيت  م�ساعفات،  اأي  حلدوث  تفادياً  عالجها 
الذين حر�سوا على  امل�ساركني  بتفاعل كبري من 

اال�ستفادة مما مت تقدميه من معلومات.
وتاأتي هذه الدورة �سمن الدورات التدريبية التي 
حتر�س جلنة دوري املحرفني على تنظيمها، يف 
العاملة  الكوادر  لتاأهيل  الرامية  م�ساعيها  اإط��ار 
�سمن منظومة دوري اخلليج العربي يف خمتلف 
امل���ج���االت ذات ال�����س��ل��ة، وت��ط��وي��ر ق��درات��ه��م حتى 

يتمكنوا من التعامل مع خمتلف املواقف.
ومت خالل اجلل�سة الثانية تقدمي بع�س احلاالت 
بهدف  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  م�سابقات  م��ب��اري��ات  م��ن 
الدرا�سة والوقوف على ال�سلبيات التي �ساحبتها، 
لتفاديها م�ستقباًل، �سعياً لتنظيم اأف�سل مل�سابقات 
ا�ستعرا�سها  التي مت  النماذج  املحرفني، وغطت 

خمتلف اجلوانب التنظيمية واالإدارية.

ك�سفت و�سائل اإعالم اإ�سبانية اأن قائد املنتخب الكرواتي لوكا 
مودريت�س باق يف ريال مدريد االإ�سباين بعد تعديل راتبه الذي 

اأ�سبح مب�ستوى ما يتقا�ساه القائد �سريخيو رامو�س.
وان�سم مودريت�س االأربعاء املا�سي اإىل زمالئه االآخرين الذين 
مع  م�ساركتهم  ب�سبب  ري��ال  مع  متارينهم  معاودة  يف  ت��اأخ��روا 
و�سلت  حيث   ،2018 رو�سيا  مونديال  يف  بالدهم  منتخبات 
اأن تخ�سر  كرواتيا اإىل النهائي للمرة االأوىل يف تاريخها قبل 
اأمام فرن�سا )2-4(. ويف وقت اأعلن ريال اأن مودريت�س الذي 
مع  متارينه  ع��اود   ،2018 مونديال  يف  الع��ب  اأف�سل  اختري 
الفريق ب�سكل طبيعي، كتبت �سحيفة “اأ�س” اأن “الكرواتي... 

ويعتزم  االإي��ط��ايل  ميالن  اإن��ر  م��ن  هاما  ماليا  عر�سا  تلقى 
ترك مدريد«. لكن ال�سحيفة اأ�سارت اىل اأن مورديت�س “يريد 

اأوال التحدث اىل اإداريي النادي من اأجل معرفة و�سعه«.
ومن جهتها، اأ�سارت ال�سحيفة املدريدية االأخرى “ماركا” اإىل 
االأخري  النادي ويهدف  “�سيوا�سل م�سواره مع  اأن مودريت�س 
اإىل زيادة راتب الالعب الأنه ال يعك�س حاليا قيمته مقارنة مع 
اأدائه«. لكن ال�سحيفتني خرجتا اجلمعة باملعلومات ذاتها وهي 
اأن ريال مدد عقد الكرواتي البالغ 33 عاما بعد تعديل راتبه 
 11( رامو�س  �سريخيو  القائد  لراتب  موازيا  “اأ�سبح  ال��ذي 
عليه  يح�سل  ما  خلف  ومبا�سرة  املا�سي(  املو�سم  يورو  مليون 

الويلزي غاريث بايل” بح�سب ما ك�سفت “ماركا«.
قدم  ميالن  اإن��ر  اأن  �سابقا  ذك��رت  “اأ�س” التي  �سحيفة  اأم��ا 
ل�سبعة  ع��ق��دا  بتوقيعه  يق�سي  مل��ودري��ت�����س  ذه���ب  م��ن  ع��ر���س��ا 
اأع����وام، اأرب��ع��ة معه يف ال����دوري االإي��ط��ايل وث��الث��ة م��ع تواأمه 
ال�سيني جيان�سو �سونينغ، فاأكدت اجلمعة اأن “لوكا مودريت�س 
اتخذ ق��راره: �سيبقى يف ري��ال مدريد” بعد م�ساورة حميطه 
وعائلته، ذاكرة كاإثبات اأن الكرواتي ن�سر بعد متارين اجلمعة 

يف ح�سابه على توير “عدنا اإىل العمل«.
وبقي ريال حتى م�ساء اجلمعة متكتما حيال م�ساألة الكرواتي 

الذي حدد موعدا للقاء رئي�س النادي فلورنتينو برييز.

تق��اري���ر: م����ودريت�س يح�ص����م م�صي�����ره

»�ملحرتفني« تختتم ور�صة بد�ية �ملو�صم بجل�صتني مل�صوؤويل �ملباريات

توخل يوؤكد �صعوبة خيار �حلار�س �الأول م�صجعو يوفنتو�س على موعد مع رونالدو 
اأقر املدرب االأمل��اين توما�س توخل باأن خيار احلار�س 
االأول يف فريقه باري�س �سان جرمان الفرن�سي �سيكون 
خو�س  ع�سية  ال�سبت  ت�سريحات  يف  وذل���ك  �سعبا، 
اجلديد  امل��و���س��م  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 

للدوري الفرن�سي يف كرة القدم.
االأ�سطوري  االإي��ط��ايل  امل��رم��ى  ح��ار���س  ان�سمام  وبعد 
العا�سمة  ن�����ادي  ���س��ف��وف  اىل  ب���وف���ون  ج��ان��ل��وي��ج��ي 
يوفنتو�س  م����ن  ق����ادم����ا  ال�����س��ي��ف  ه�����ذا  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
االإيطايل، بات توخل اأمام خيار معقد للحار�س االأول، 
ب��ني ب��وف��ون وال��ف��رن�����س��ي األ��ف��ون�����س اأري����وال ال���ذي كان 
كاأ�س  بلقب  املتوجة  الفرن�سية  الت�سكيلة  احتياطيا يف 
االأملاين  الدويل  اإ�سافة اىل احلار�س   ،2018 العامل 

كيفن تراب.
وع�سية ا�ست�سافته كاين يف اأول مباراة من املو�سم، اأقر 
جدا  “�سعبا  �سيكون  االأول  احلار�س  خيار  باأن  توخل 
ولكن  موهوبون،  حرا�س  ثالثة  الأنهم  اإيل  بالن�سبة 

منهم �سخ�سيته التي توؤهله ليكون احلار�س االأول«.
ك��م��درب، �سرورة  تعلمتها  التي  االأم���ور  “من  اأ���س��اف 
تكن  مل  اذا  ال�سيما  مبكر  �سكل  يف  ق���رار  ات��خ��اذ  ع��دم 
م�سطرا للقيام بذلك. تتبقى لنا ح�ستان تدريبيتان 
علي  االأول،  امل��ق��ام  يف  لكن  ال��ق��رار.  نتخذ  ذل��ك  وبعد 

التحدث اىل الالعبني«.
 40( بوفون  مع  ال�سيف  ه��ذا  جرمان  �سان  وتعاقد 

عاما( بعدما اختار االأخري الرحيل عن نادي ال�سيدة 
�سفوفه،  يف  ال��زم��ن  م��ن  عقدين  ق��راب��ة  بعد  العجوز 
م��ع تراب  ال��ف��رن�����س��ي  ل��ل��ن��ادي  ث��ال��ث ح��ار���س  لي�سبح 
واأري��وال. ومل يخف االإيطايل رغبته من البداية باأن 
اأي  اأنه مل يتلق  يكون الرقم واحد، على رغم تاأكيده 
وعد بهذا ال�ساأن. وتوىل بوفون حرا�سة مرمى ناديه 
�سد  الفرن�سية  االأبطال  كاأ�س  مباراة  خالل  اجلديد 
امل��ا���س��ي )-4�سفر(. وه��و ق��ال يف  م��ون��اك��و االأ���س��ب��وع 
عاما   24 “خالل  مت��وز/ي��ول��ي��و  اأواخ����ر  ت�سريحات 
اأن قال يل اأين �ساأحمل  يف م�سريتي، مل ي�سبق الأحد 
ذلك  ان  م���وؤك���دا  م�سبقا”،  واح����د  ال��رق��م  ال��ق��م��ي�����س 
والتمرين  اجل����اد  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق  ع��ن  ذل���ك  “ح�سل 

واالختيار على قاعدة اال�ستحقاق«.
وي��ت��وق��ع ان ي��ك��ون ب��وف��ون االأوف����ر حظا ل��ب��دء مباراة 
اأري�����وال عاود  ك��اأ���س��ا���س��ي االأح�����د، ال���س��ي��م��ا واأن  ك��اي��ن 
�ساأنه ك�ساأن الالعبني  االأ�سبوع،  التمارين مطلع هذا 
الذين كانوا يف ت�سكيلة املنتخب الفرن�سي املتوج بلقب 

مونديال رو�سيا 2018.
هو  ���س��ه��ل.  االأم����ر  جيجي  “مع  ال�سبت  ت��وخ��ل  وق���ال 
الع��ب م��ن ال��ط��راز االأع��ل��ى، حم���رف، اأ���س��ط��ورة. هو 
هكذا يف غرفة تبديل املالب�س مع كل اجلهاز الفني. 
متوا�سع، مهذب جدا، حمرف جدا. هو العب لديه 

تاأثري كبري على كل الفريق«.
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الفرن�سي،  ج��رم��ان  �سان  باري�س  ن��ادي  م��درب  توخل  توما�س  االأمل���اين  اعترب 
اأغلى العب يف العامل هو مفتاح بطل ال��دوري املحلي يف  اأن الربازيلي نيمار 
�سيفه  �سد  مبباراة  اجلديد  املو�سم  لبدء  االأح��د  ي�ستعد  وال��ذي  القدم،  ك��رة 
كاين. وان�سم نيمار )26 عاما( اىل �سفوف النادي اململوك من �سركة قطر 
االإ�سباين  بر�سلونة  من  قادما   ،2017 �سيف  يف  الريا�سية  لال�ستثمارات 
اأنه  اال  اللعبة.  تاريخ  اأغلى الع��ب يف  ي��ورو، ما جعل منه  222 مليون  لقاء 
غاب عن ق�سم كبري من املو�سم املا�سي بعدما اأجرى مطلع اآذار مار�س عملية 
جراحية ملعاجلة ك�سر يف م�سط القدم تعر�س له يف اأواخر �سباط فرباير. ويف 
غيابه، متكن النادي من ا�ستعادة لقبه يف الدوري الفرن�سي، اإ�سافة اىل اإحراز 
لقب الكاأ�س وكاأ�س الرابطة، معوال على عدد من الالعبني يتقدمهم النجم 

الفرن�سي ال�ساب كيليان مبابي.
الذي  �سئل توخل  املو�سم اجلديد،  العا�سمة يف  لنادي  االأوىل  املباراة  وع�سية 

عما  اإمي��ري،  اأون��اي  لالإ�سباين  خلفا  املا�سي  املو�سم  نهاية  بعد  مهامه  ت��وىل 
دورمتوند  لبورو�سيا  ال�سابق  امل��درب  واأج��اب  نيمار.  حول  �سيبنى  الفريق  اإذا 
اأنه الالعب املفتاح  “من الوا�سح  “االأمر معقد”، م�سيفا  االأملاين بابت�سامة 
بالن�سبة اإيل. هو اأحد اأف�سل الالعبني يف العامل. هو اأي�سا فنان، العب خالق. 
بالن�سبة اىل العبني مثله، يف بع�س االأحيان يكون من االأب�سط عدم و�سعهم 
حتت ال�سغط. هذا االأمر مهم جدا«. اأ�ساف “ثمة طرق عدة ليكون الالعب 
قائدا. بالن�سبة اىل نيمار، بالن�سبة اإيل هو قائدنا عندما يكون �سعيدا ... يف 
طريقة لعبه، يف اإبداعه، ويف اأن يكون م�سدر اإلهام لالآخرين يف اإقدامه على 
املخاطرة«. وتابع “يف الوقت ذاته ثمة عنا�سر يف الفريق يكونون م�سوؤولني 
اإيل، لي�س  عن الدفاع، عن بنية الفريق. لكن ذلك لي�س من �ساأنه. بالن�سبة 
ثمة قائد وحيد تقع على كاهله م�سوؤولية اإدارة كل �سيء. اإال اأن نيمار بطبيعة 
احلال هو واحد من هوؤالء القادة«. وبعد غيابه الأ�سهر ب�سبب االإ�سابة، عاد 

املنا�سب لاللتحاق مبنتخب بالده يف كاأ�س العامل يف رو�سيا  نيمار يف الوقت 
التي انطلقت يف 14 حزيران يونيو، و�ساهم يف قيادته اىل الدور ربع النهائي 
قبل اخل�سارة اأمام بلجيكا )1-2(. اإال اأن نيمار كان عر�سة النتقادات وا�سعة 
يف املونديال، ال�سيما بعد مبالغته يف ال�سقوط وت�سنع االإ�سابة لدى احتكاكه 
باملناف�سني. و�سارك نيمار مع فريقه يف مباراة كاأ�س االأبطال الفرن�سية ال�سبت 
املا�سي، والتي فاز فيها �سان جرمان على موناكو )-4�سفر( يف ال�سني. وعلى 
غري عادته باللعب على اجلهة الي�سرى من خط الهجوم، خا�س نيمار تلك 
املباراة يف مركز “الالعب رقم 9” )راأ�س حربة عمليا(. وردا على �سوؤال عما 
اإذا كان هذا املركز �سي�سبح اعتياديا للمهاجم الربازيلي يف املو�سم املقبل، قال 
امل��ب��اراة الأن��ه ك��ان قد �سارك يف  “كال، ك��ان االأم��ر خيارا جيدا يف تلك  توخل 
ح�ستني تدريبيتني فقط، واللعب على اجلهة الي�سرى كان �سيكون اأكر حدة 

من اللعب يف مركز و�سطي )يف خط الهجوم(«.

م�درب �ص���ان جريم���ان: نيم���ار »�لالع����ب �ملفت����اح«  

هاليب  ����س���ي���م���ون���ا  ال����روم����ان����ي����ة  ف���ر����س���ت 
واالأمريكية �سلون �ستيفنز امل�سنفتان اأوىل 
للت�سنيف،  الهرمي  املنطق  تواليا،  وثالثة 
وبلغتا ن�سف نهائي دورة مونريال الدولية 

لكرة امل�سرب، خام�سة دورات الربمييري.
يف ربع النهائي، فازت هاليب على الفرن�سية 
و1-6،   5-7 ال�ساد�سة  غار�سيا  ك��ارول��ني 
اال�سرالية  امل��ق��ب��ل  ال�����دور  يف  و���س��ت��الق��ي 
اآ�سلي بارتي اخلام�سة ع�سرة والفائزة على 

الهولندية كيكي برتنز 6-3 و1-6.
الالتفية  على  �ستيفنز  تغلبت  جانبها،  من 
و2-6،   2-6 ���س��ي��ف��ا���س��ت��وف��ا  اأن���ا����س���ت���ازي���ا 
اإيلينا  االوك���ران���ي���ة  م���ع  م���وع���دا  و���س��رب��ت 
التي  اللقب  وحاملة  اخلام�سة  �سفيتولينا 
تغلبت على البلجيكية اإيليز مرتنز الرابعة 

ع�سرة 7-5 و3-6.
مباراتها   ،2016 بطلة  ه��ال��ي��ب،  خا�ست 
اأن  ب��ع��د  ���س��اع��ة   48 غ�����س��ون  ال��ث��ال��ث��ة يف 
مباراتني  ل��ع��ب  اىل  اخل��م��ي�����س  ا����س���ط���رت 
املناف�سات  وت��اأج��ي��ل  االم���ط���ار  ت��دخ��ل  اإث����ر 

انا�ستازيا  الرو�سية  على  االوىل  يف  ففازت 
على  ث��م  ال��ث��اين،  ال���دور  يف  بافليوت�سنكوفا 
وليام�س  فينو�س  االم��ريك��ي��ة  املخ�سرمة 

)38 عاما( يف الثالث.
انزعجت من  “لقد  ال�سدد  ه��ذا  وقالت يف 
هذا االم��ر. حتدثت اىل فريقي حول هذه 
مل  امتعا�سهم.  اأب����دوا  واجل��م��ي��ع  النقطة، 
ارف�����ع اح��ت��ج��اج��ا يف ي����وم م���ن االي�����ام على 
ب���رن���ام���ج امل���ب���اري���ات، ل��ك��ن ب��ع��د م���ا ح�سل 

اليوم... يكفي«.
وا�ستخدمت الروماينة خربتها التي كانت 
عامال حا�سما واأنهت املباراة يف 90 دقيقة.

وبعد جمموعة اوىل قاومت فيها الفرن�سية 
وكانت ندا قويا ملناف�ستها، جلاأت الرومانية 
وقوتها  �سرعتها  ا�ستخدام  اىل  الثانية  يف 
وجنحت يف 19 �سربة رابحة، ومل ترتكب 
يف املقابل �سوى 12 خطاأ مبا�سرا وهو رقم 

قليل جدا يف مثل هذه املباريات.
تواليا  الثانية  للمرة  الفرن�سية  و�سقطت 
املالعب  على  هاليب  ام��ام  النهائي  رب��ع  يف 

الكندية حيث خ�سرت امامها العام املا�سي 
ال��دور ذاته يف تورونتو التي تتناوب مع  يف 
مونريال على احت�سان مناف�سات الرجال 

وال�سيدات.
االوىل  “املجموعة  الهزمية  بعد  و�سرحت 
وكانت  ال��ط��رف��ني،  على  ج��دا  �سعبة  ك��ان��ت 
يل  �سنحت  ب��ي��ن��ن��ا.  وك��ب��ريا  حقيقيا  ن����زاال 
اأح�سن  اأتقدم عليها، لكني مل  الفر�سة كي 
ن��ق��اط مهمة يف  واح����راز  امل��وق��ف  ا�ستغالل 
و�ساهمت  الكثري  لها  ق��دم��ت  لقد  ال��ل��ق��اء. 

معها يف حتقيق الفوز علي«.
واأ�سافت غار�سيا “يف املجموعة الثانية، كان 
اي�سا،  �سعبا  اجلانبني  من  االول  ال�سوط 
بارتكاب  ب���داأت  ا�ست�سلمت.  ذل��ك  بعد  لكن 
االمر  فا�ستغلت  كثريا  وت�سرعت  االخطاء 

وا�ستفادت منه جدا«.
وقالت  االجت����اه،  نف�س  ه��ال��ي��ب يف  وذه��ب��ت 
اقدم  ومل  �سعبة  االوىل  املجموعة  “كانت 
ف��ي��ه��ا ك��ل م��ا ل����دي، ل��ك��ن ب��ع��د ف����وزي فيها 

ا�ستعدت ثقتي بنف�سي«.

ب�سكل  اأحت��رك  ب��اأين  ا�سعر  “كنت  وا�سافت 
اأف�سل منها واأقوى. لقد  جيد، واأين األعب 
فقدت )غار�سيا( بع�س ال�سيء من قدرتها 

بعدما خ�سرت املجموعة االأوىل«.
وع���ن م��ب��ارات��ه��ا امل��ق��ب��ل��ة م���ع ب���ارت���ي، قالت 
األ���ع���ب ���س��ده��ا م���ن قبل.  “مل  ال��روم��ان��ي��ة 
ح��ق��ي��ق��ة، ال اأع�����رف م���ا مي��ك��ن ت��وق��ع��ه. كل 
م��ا اأع��رف��ه اإن��ه��ا الع��ب��ة م��وه��وب��ة. يجب اأن 
اأبقى قوية  اأن  اأحتدث مع مدربي �ساأحاول 
اأبذل كل طاقتي  واأن  وواقفة على قدماي، 

واألعب باأعلى م�ستوى«.
بارتي  فيها  تبلغ  ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  وه���ي 
ن�سف  ع��امل��ي��ا،   16 امل�سنفة  ع��ام��ا(،   22(
النهائي  ثمن  من  خرجت  ان  بعد  النهائي 

يف دورة تورونتو العام املا�سي.
ببلوغ  ج��دا  �سعيدة  “انا  الفوز  بعد  وقالت 
ال��ذي قدمته خالل  ال��دور وبامل�ستوى  هذا 

املباراة«.
مل تواجه �ستيفنز املدعوة للدفاع عن لقبها 
ال�سهر احلايل،  اأواخ��ر  يف فال�سينغ ميدوز 

���س��ه��ال على  ف�����وزا  م���ق���اوم���ة، وح��ق��ق��ت  اأي 
�سربة   18 يف  جنحت  اأن  بعد  �سيفا�ستوفا 
االأوىل،  كراتها  من   80% وبن�سبة  رابحة 
ويف 5 من ا�سل 9 حم��اوالت لك�سر ار�سال 

الالتفية.
عاما   25 ال���ب���ال���غ���ة  االم���ريك���ي���ة  وق����ال����ت 
الغراند  بطوالت  يف  وحيد  بلقب  واملتوجة 
االي����ام.  ه���ذه  ب�����س��ك��ل ج��ي��د  “األعب  ����س���الم، 
الدورات  �سل�سلة  لبدء  جيدة  طريقة  اإن��ه��ا 
بالعودة اىل امريكا  �سعيدة  اأنا  االمريكية. 
ال�سلبة.  االأر�سية  على  وباللعب  ال�سمالية 

اآمل باأن اأحقق نتائج اخرى«.
�سعبة  حل���ظ���ات  ع�����س��ت  “لقد  واأ����س���اف���ت 
للغاية ترافقت مع انخفا�س كبري جدا يف 
الركيز، لكن االآن جتاوزت كل هذه االأمور. 
ادائي  وم�ستوى  لعبي  بطريقة  �سعيدة  اأن��ا 
الوقت احل��ايل، وه��و يف حت�سن م�ستمر  يف 
خالل هذه الدورة. يف كل �سنة عندما اأعود 
اأك��ون يف اف�سل  اىل هنا، يحدوين اأمل باأن 

م�ستوى«.

ه���الي���ب و�صتيفن����ز بن��ص����ف نهائ��ي دورة مونرتي��ال

ي���ح���اول امل�����درب االأمل������اين ي���ورغ���ن ك��ل��وب اإب���ق���اء �سقف 
التوقعات متوا�سعا بالن�سبة اإىل ليفربول ع�سية املباراة 
االأوىل للفريق يف املو�سم اجلديد من الدوري االإنكليزي 

املمتاز لكرة القدم، اال اأن النادي الذي اأنفق مبالغ 
يبدو مر�سحا  التعاقدات اجلديدة،  طائلة على 

امتدت  انتظار  واإنهاء فرة  اللقب  الإح��راز 
لنحو ثالثة عقود.

لقب  ل�����ي�����ف�����رب�����ول  واأح���������������رز 
للمرة  اإن���ك���ل���را  ب��ط��ول��ة 

 ،1990 االأخ���رية ع��ام 
مراجعا على �ساحة 

املحلية  االأل���ق���اب 
اأندية  ل�����س��ال��ح 
ع��������دة اأب������رزه������ا 

مان�س�سر يونايتد 
مان�س�سر  وج�������اره 

�����س����ي����ت����ي وت�������س���ل�������س���ي 
واأر�سنال.

اىل  ع�����اد  ل���ي���ف���رب���ول  اأن  اال 
املناف�سة بقوة ال�سيما يف مو�سم 

على  معتمدا   ،2018-2017
ح��ن��ك��ة ك��ل��وب ال����ذي ت���وىل مهامه 

 ،2015 اكتوبر  االأول  ت�سرين  يف 
تدريجي  ب�سكل  الفريق  بناء  واأع���اد 
نهائي  اىل  املا�سي  املو�سم  يف  وق���اده 
خ�سر  ح��ي��ث  اأوروب�������ا  اأب���ط���ال  دوري 
اأمام ريال مدريد االإ�سباين، واملركز 
الرابع يف ترتيب الدوري االإنكليزي، 
توتنهام  ع��ن  ف��ق��ط  نقطتني  ب��ف��ارق 

الثالث.
املا�سي  امل��و���س��م  يف  ت�سكيلته  ك��ل��وب  بنى 

حول ثالثي الهجوم، امل�سري حممد �سالح 
�ساديو  وال�سنغايل  فريمينو  روبرتو  والربازيلي 

ن�ساطا  االأك����ر  ك���ان   ،2018 �سيف  ويف  م��ان��ي��ه. 
���س��وق االن��ت��ق��االت، مع  االإنكليزية يف  االأن��دي��ة  ب��ني 

اإنفاق قدر بنحو 170 مليون جنيه ا�سرليني 

االأوىل  امل��ب��اراة  خو�سه  وق��ب��ل  دوالر(.  مليون   219(
االأح����د ���س��د �سيفه و���س��ت ه���ام، ق���ال ك��ل��وب يف موؤمتر 
���س��ح��ايف اجل��م��ع��ة “كان وا���س��ح��ا يف حل��ظ��ة ما 
اأننا �سننفق الكثري. علينا اأن نبني فريقا 
الدوري  يف  املناف�سة  ي�ستطيع  ق��وي��ا 

االنكليزي املمتاز«.
للتعاقد  املاليني  ليفربول  واأنفق 
م�������ع ع���������دد م�������ن ال����الع����ب����ني 
املرمى  ح��ار���س  يتقدمهم 
ال�����ربازي�����ل�����ي األ���ي�������س���ون 
م������ن روم���������ا االإي������ط������ايل 
فابينيو  وم������واط������ن������ه 
م����ون����اك����و ال���ف���رن�������س���ي، 
الغيني  الو�سط  والع��ب 
اليبزيغ  م��ن  كيتا  ن��اب��ي 
اأبرمت  االأمل��اين يف �سفقة 
ق��ب��ل اأ���س��ه��ر م��ع ب��ق��اء ال��الع��ب يف 
االإنكليزي  النادي  اىل  واالن�سمام  ناديه 
واجلناح   )2019-2018 مو�سم  يف 
ال�سوي�سري �سريدان �ساكريي �ستوك 
���س��ي��ت��ي. وم���ا ���س��اع��د ل��ي��ف��رب��ول على 
رحيل  كان  بتعاقدات جريئة،  القيام 
الع���ب���ني ب����ارزي����ن ع����ن ���س��ف��وف��ه يف 
كبرية،  مبالغ  لقاء  املا�سية  االأع��وام 
�سواريز  لوي�س  االأوروغ��وي��اين  مثل 
اىل  كوتينيو  فيليبي  وال��ربازي��ل��ي 

بر�سلونة االإ�سباين.
ل�سالح  الالفت  التاألق  رغ��م  وعلى 
هدافا  وتتويجه  املا�سي  املو�سم  يف 
هدفا،   32 مع  االإنكليزي  للدوري 
اإح����راز  م��ن  ب��ع��د  ك��ل��وب  مل يتمكن 
اأي لقب مع ليفربول، اال اأنه �سنع 
خطرا  �سكلت  متنا�سقة  “توليفة” 

يف خمتلف املراحل.
االإن����ف����اق  اأن  ع���ل���ى  ك���ل���وب  و�����س����دد 
املتنامي للنادي هدفه بناء فريق 

19 يف  ال����  ل��ل��م��رة  ال��ل��ق��ب االن��ك��ل��ي��زي  اإح����راز  ي�ستطيع 
“الربميرليغ”  �سيغة  اعتماد  منذ  واالأوىل  تاريخه، 

املدرب  كلوب،  وق��ال   .1993-1992 مو�سم  يف 
اإح��راز لقب  الذي قاد بورو�سيا دورمتوند اىل 

الدوري االأملاين مرتني والكاأ�س املحلية مرة، 
الفريق البطل«. روح  منتلك  اأن  “يجب 

واعترب اأن على فريقه اأن يتقدم على �سعيد 
الهجوم والدفاع على حد �سواء اذا كان 

اإنهاء  اللقب وع��دم  اح���راز  ال��ه��دف 
حيث  ك�سابقه  اجلديد  املو�سم 

اك���ت���ف���ى ب���امل���رك���ز ال���راب���ع 
نقطة عن   25 بفارق 

�سيتي  م��ان�����س�����س��ر 
البطل.

“حامل  وق�����ال 
ال������������ل������������ق������������ب 

م���ان�������س�������س���ر 
�����س����ي����ت����ي، مل 

اأي  يخ�سر 
الع���������������ب 
ب������ل  ال 
اأ�������س������اف 

قائمته  اىل 
)اجل��������������زائ��������������ري( 

ري������ا�������س حم��������رز )م����ن 
ل��ي�����س��ر ����س���ي���ت���ي(، وه������ذا ال 
�ساهدنا  ���س��ع��ي��ف��ا.  ي��ج��ع��ل��ه 
وقد  يلعب،  ت�سل�سي  |اأي�سا 

ترك انطباعا جيدا«.
وي�������س���دد ك���ل���وب ع���ل���ى اأن 
اخلا�سر،  ي��زال  ال  فريقه 
نزال +روكي  “ال  ويقول 
بالبوا+ )املالكم اخلا�سر 
يف �سل�سلة افالم روكي 
ول�سنا  االم����ريك����ي����ة( 
اإي��ف��ان دراغ���و )املالكم 

الرو�سي الفائز(. يجب ان نعمل اأكر وان نقاتل اأكر«. 
اأخطاء  كاريو�س  لوري�س  االمل��اين  حار�سه  ارتكاب  وبعد 
قاتلة يف املو�سم املا�سي ال�سيما يف نهائي دوري 
ليفربول  3-1(، عزز  ري��ال  )ف��از  االأبطال 
الي�سون  ال��ربازي��ل��ي  باحلار�س  �سفوفه 
ودف����ع م��ب��ل��غ��ا ق��ي��ا���س��ي��ا و���س��ل 72،5 
حار�س  اأغ��ل��ى  لي�سبح  ي���ورو  مليون 
ت�سل�سي  يك�سر  اأن  قبل  ال��ع��امل،  يف 
مليون   80 ي��دف��ع  ال���رق���م  ه����ذا 
كيبا  االإ�����س����ب����اين  ل�����س��م  ي������ورو 
اأري�ساباالغا من اأتلتيك بلباو.

وي��ع��ت��رب ك��ل��وب ان ف��ري��ق��ه مل 
املو�سم  يف  حم��ظ��وظ��ا  ي��ك��ن 
“نحن  وق��������ال  امل����ا�����س����ي، 
من  ق��ل��ي��ل  اىل  ب���ح���اج���ة 
احلظ. اأحدهم قال يل 
االأقل  الفريق  كنا  اأننا 
ح������ظ������ا«. وك������رت 
ال���ت���ع���ل���ي���ق���ات 
ع�سية املباراة 
ل�  االأوىل 
 ” حلمر ا “
امل������و�������س������م  يف 
ال�سابق  ق��ائ��ده��م  وك���ت���ب  اجل���دي���د. 
“ذي  ك��اراغ��ر يف �سحيفة  امل��داف��ع ج��امي��ي 
عاما.   28 ان��ت��ظ��ر  “ليفربول  ان  تلغراف” 
ليخو�س  ب��ل  ال�����دوري،  بلقب  ل��ل��ف��وز  ف��ق��ط  لي�س 
فرة حت�سريية للمو�سم اجلديد يبدي بنتيجتها 
النقاد وامل�سجعون ثقتهم بقدرته على ذلك«. واأتت 
االآخ��ر من  الطرف  النادي من  بت�سكيلة  االإ�سادات 
لالأ�سطورة  تغريدة  مع  اأي�سا،  االأطل�سي  املحيط 
عن  فيها  اأع���رب  بيليه،  ال��ربازي��ل��ي��ة 
امل��و���س��م املقبل  ب����اأن  اع��ت��ق��اده 
ليفربول،  “�سنة  ���س��ي��ك��ون 

األي�سون وفريمينو!«.

ليفربول يدخل �ملو�صم �آمال يف �إنهاء عقود �النتظار 

ك��ل��وب، هجومه على  ي��ورغ��ن  االإجن��ل��ي��زي  لليفربول  الفني  امل��دي��ر  ك��رر 
اأ�سهر من   3 �سريخيو رامو�س مدافع ريال مدريد االإ�سباين، بعد نحو 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا الذي اأ�سيب خالله حممد �سالح.
ويف لقاء الفريقني يف كييف على اللقب االأوروب��ي، مايو املا�سي، ت�سبب 

رام���و����س يف اإ���س��اب��ة ���س��الح ال���ذي غادر 
اأن  ق��ب��ل   ،30 ال��دق��ي��ق��ة  ال��ل��ق��اء يف 

اللقب  امل���ل���ك���ي  ال���ف���ري���ق  ي��ح�����س��م 
من  م�����س��ت��ف��ي��دا   1-3 ب��ن��ت��ي��ج��ة 

تراجع اأداء احُلمر.
وقال كلوب يف ت�سريحات ملحطة 

املوت  “يف�سل  اإن��ه  “�سبورت1”، 
اإر�سال ر�سالة لالأطفال باأن  على 

يفوزوا باأي ثمن«.
اأري����د حتقيق  “ال  واأ����س���اف: 

الثمن.  ك���ان  م��ه��م��ا  ال��ف��وز 
ب���ال���ت���اأك���ي���د ك���ن���ت اأري������د 

دوري  ل����ق����ب  حت���ق���ي���ق 
االأبطال«.

امل��دي��ر الفني  وت��اب��ع 
“رمبا  االأمل������������اين: 
ت������ك������ون �����س����دف����ة، 
���س��الح غادر  ل��ك��ن 
مرحلة  يف  ال��ل��ق��اء 
مب�سريته  رائ���ع���ة 
ال��ك��روي��ة، وه���و يف 

و�سط امللعب«.
كلوب:  واأردف 
من  “الكثري 
�سيقول  ال���ن���ا����س 

االأ�سياء  ه����ذه  اإن 
اإن  ل����ك����ن  حت���������دث، 

ك�������ان�������ت ه�����������ذه ه���ي 
ت�سل  ال��ت��ي  ال��ر���س��ال��ة 

الأطفالنا )الفوز ب�سرف 
الو�سيلة(،  ع����ن  ال���ن���ظ���ر 

ف�����س��وف اأك������ون ���س��ع��ي��دا اإن 
عمر  يف  احل������ي������اة  غ������������ادرت 

االأربعني«.
لبورو�سيا  ال�سابق  امل��درب  وق��ال 

اأن���ا  “هل  االأمل��������اين:  دورمت����ون����د 
خالل  ل���ك���ن  ال،  ج���ي���د؟  خ���ا����س���ر 
م�����س��ارك��ات��ن��ا ع��ل��ي��ن��ا احل���دي���ث عن 
اأث��ر يف نهائي  اأي�سا  رامو�س الأن��ه 
االإ�سابة  ب���ادع���اء  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام 
)خوان  الع��ب  ط��رد  يف  والت�سبب 

كوادرادو( اأمام يوفنتو�س«.
مدريد  “ريال  ك����ل����وب:  وخ���ت���م 

اأبطال  ب����دوري  ال��ف��وز  ي�ستحق 
اأوروبا، مل يقل اأحد �سيئا اآخر، 

رام��و���س فعل  ه��ل على  لكن 
هذه املواقف؟ ال«.

فتح حتقيق يف وفاة العب ركبي فرن�صي 
الفرن�سي  الركبي  العب  وفاة  ب�ساأن  حتقيقا  ال�سبت  العامة  النيابة  فتحت 
ال�ساب لوي�س فاجفروو�سكي بعيد خروجه من اأر�س امللعب اإثر عرقلة من 
العبي الفريق املناف�س، خالل مباراة ودية بني فريقه اأورياك وفريق روديه 

ام�س االأول اجلمعة.
يف  ال�سرطة  مفو�سية  �ستتواله  ال���ذي  التحقيق  اأن  اىل  النيابة  واأ���س��ارت 
اأورياك، يهدف اىل “البحث عن اأ�سباب الوفاة”، و”فهم ملاذا وب�سبب ماذا” 

تويف الالعب البالغ من العمر 21 عاما.
باالأمل  “ي�سعر  اأن���ه  اجلمعة  ليل  “توير”  ع��رب  اأف���اد  ق��د  ال��ن��ادي  وك���ان 
“اإثر  تويف  االأخري  اأن  مو�سحا  لالإعالن عن وفاة لوي�س فاجفروو�سكي”، 

توعك يف غرف تبديل املالب�س خالل مباراة ودية«.
وبح�سب تقارير �سحافية، خرج الالعب يف الدقيقة 60 من املباراة بعيد 
اأر�سا،  �سقوطه  وبعد  املناف�س.  الفريق  العبي  من  قوية  لعرقلة  تعر�سه 
اأحد  برفقة  املالب�س  تبديل  غ��رف  اىل  �سريا  وت��وج��ه  ال��وق��وف  م��ن  متكن 
اأطباء فريقه. واأ�سارت التقارير اىل اأن الالعب بداأ ي�سعر باالإعياء يف غرف 
املالب�س، وفقد الوعي. وعلى رغم تواجد اأفراد من اجلهاز الطبي للفريق 
وم�سعفني، اال اأنه فارق احلياة قرابة ال�ساعة الثامنة ليال بالتوقيت املحلي 

)18،00 ت غ(.
واأ�سارت النيابة ال�سبت اىل اأنه “بعد خروج الالعب من اأر�س امللعب، يبدو 
اأن حالته مل تكن مثرية للقلق لدرجة اأنه اأراد العودة للعب، لكنه بداأ بعد 
ذلك بالتقيوؤ”، مو�سحة اأن ت�سريحا للجثة �سيجرى االثنني، ما �سي�ساهم 

يف “حتديد ما الذي اأدى اىل وفاته، وهل كانت العرقلة �سببا يف ذلك«.
وان�سم فاجفروو�سكي اىل ناديه عام 2015 بعد ثالثة موا�سم مع الفئات 
الدرجة  دوري  يف  م��ب��اراة   20 ن��ح��و  وخ��ا���س  مونبلييه.  ل��ن��ادي  ال��ع��م��ري��ة 

الثانية.
الالعب،  لوفاة  العميق”  “حزنه  عن  للركبي  الفرن�سي  االحت��اد  واأع���رب 

معربا عن “دعمه الكامل” لعائلته.
واأثارت وفاة الالعب �سدمة يف اأو�ساط الركبي الفرن�سية، اذ اأعرب العديد 
من االأندية عن حزنها وتعازيها لعائلته وناديه، بينما اأ�سارت نقابة العبي 
نف�سية  م�ساعدة  خلية  �ستوفر  اأن��ه��ا  اىل  املحرفني  الفرن�سيني  الركبي 

لتقدمي امل�سورة والعون اىل كل االأ�سخا�س الذين تاأثروا مبا جرى.

مدرب ليفربول يجدد هجومه 
على ر�مو�س ب�صبب �صالح
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جمتمع االمارات
منتجع د�نات �لعني يرحب ب�صيوفه 

يف عيد �الأ�صحى
العرو�س  من  باقة  العني،  دان��ات  منتجع  اأطلق  املُ��ب��ارك،  االأ�سحى  بعيد  احتفاًء 
املُمينّزة لُيتيح اأمام ال�سيوف والزوار فر�سة االحتفال مع العائلة واالأ�سدقاء يف 
هذا املنتجع الفاخر الواقع يف جاردن �سيتي العني على بعد 5 دقائق من و�سط 

املدينة. 
وقال ال�سيد خالد ال�سربا�سي املدير العام ملنتجع دانات العني: ُتعترب اأيام العيد 
اأروع  وق�ساء  لالحتفال  واالأ���س��دق��اء  العائلة  اأف���راد  بني  جتمع  حميمة  منا�سبة 
االأوقات التي ال ُتن�سى. وُي�سعدنا اإطالق هذه الباقة املُتمينّزة ملنح ال�سيوف جتربة 
فاخرة يف غرف واأجنحة املنتجع التي تتمتنّع باإطالالت رائعة على مناظر ال مثيل 

قة باإتقان ومرتفعات جبل حفيت املهيبة. لها كحدائق املنتجع املن�سنّ

فندق  �إم هوتيل د�ون تاون من 
ميلينيوم يعني  مديرًة جديدة للمبيعات

اأعلن فندق "اإم هوتيل داون تاون من ميلينيوم" تعيني ال�سيدة �سارة جويل 
فريي مبن�سب مديرة املبيعات لل�سركات واالجتماعات واملبادرات والفعاليات 
واملوؤمترات )MICE(. حيث �ستتوىل قيادة الفريق نحو العمل على تعزيز 
اأداء الفندق من خالل م�ساعفة الفر�س التجارية، واإعداد اال�سراتيجيات 

الداعمة لالأهداف. 
الفرن�سية،  اجلن�سية  ذات  �سارة  وحتمل 
اأكادميية  م���ن  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ���س��ه��ادة 
ب���اري�������س،  يف   )IEMI-CMH(
ال�سيافة  ملجال  ان�سمت  وق��د  فرن�سا. 
من  العديد  �سغلت  حيث   ،2012 ع��ام 
عدد  يف  والتنفيذية  االإداري����ة  املنا�سب 
من الفنادق املتميزة يف الدولة، كفندق 
وفندق  دبي"،  ال��ن��خ��ل��ة  "فريمونت 
باب  وفندق  اأبوظبي"،  تاين  "دو�سيت 
ال��ق�����س��ر. وق���د رك���زت خ���الل م�سريتها 
املختلفة  بفئاتها  املبيعات  على  املهنية 
اخلا�سة  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ذل������ك  يف  مب�����ا 

على خربتها يف  �سنوات  �ست  م��رور  بعد  وال��ي��وم،  وامل���وؤمت���رات.   بال�سركات 
م�سوؤولية  �سارة  �ستتوىل  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف  العمل  �سوق 
تنظيم اأولويات املبيعات فيما يخ�س احلجوزات التجارية، م�ستغلة انتعا�س 
واملبادرات  االج��ت��م��اع��ات  جم���االت  يف  �سيما  ال  ال��دول��ة  يف  ال�سياحة  ق��ط��اع 
املتعلقة  تنفيذ اخلطط  متابعة  على  �ستعمل  كما  وامل��وؤمت��رات.  والفعاليات 
العمل،  فريق  اأداء  مب�ستوى  االرتقاء  اإىل  باالإ�سافة  واملبيعات،  بالت�سويق 
وم��واك��ب��ة اأح���دث ال��ع��رو���س وال��ت��وج��ه��ات يف امل��دي��ن��ة.  وم��ن ناحيتها قالت 
ال�سيدة كورنيليا اإدهارت، املديرة العامة لفندق "اإم هوتيل داون تاون من 
ميلينيوم" مرحبة ب�سارة يف فريق العمل: تعمل �سارة بديناميكية عالية، 
وتتمتع ب�سغف عال نحو جماالت ال�سياحة وال�سيافة. ويعد اإ�سرارها على 
منح فندق "اإم هوتيل داون تاون من ميلينيوم" ا�سراتيجيات عمل مميزة، 
موقعنا  على  للحفاظ  �سعينا  يخ�س  فيما  اإلينا  بالن�سبة  االأهمية  يف  غاية 
املجموعات  لدى  االأف�سل  اخليار  كوننا  التناف�سي،  العمل  �سوق  يف  الرائد 

التجارية وامل�سافرين بق�سد العمل يف مدينة دبي. 

ريجي�س  ����س���ان���ت  م���ن���ت���ج���ع  ي����دع����و 
طون  ال�سعديات االأزواج اللذين ُيخطنّ
ال�سيف،  عطلة  انتهاء  قبل  ل��ل��زواج 
الرائعة  ال��ع��رو���س  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة 
ال��ت��ي ُيوفرها  ال��زف��اف  ب��اق��ات  ع��ل��ى 

لغاية 10 �سبتمرب 2018.
ال�سيد  ق������ال  ال���������س����دد،  ه������ذا  ويف 
ال��ع��ام ملنتجع  امل��دي��ر  م���روان فا�سل، 
"ُيعدنّ  ال�����س��ع��دي��ات:  ريجي�س  ���س��ان��ت 
ال�سعديات  ريجي�س  �سانت  منتجع 
حلفالت  مثالياً  مكاناً  اأب��وظ��ب��ي   يف 
ال���ف���اخ���رة، ح��ي��ث نحر�س  ال���زف���اف 
واأحالم  اأم��ن��ي��ات  ك��اف��ة  حتقيق  على 
اإق���ام���ة ح��ف��ل زفاف  ال��ع��رو���س��ني يف 
خ��ي��ايل وا���س��ت��ث��ن��ائ��ي ُي�����س��ب��ح حديث 
امل���دي���ن���ة ع��ل��ى م�����دار ال����ع����ام. اتخذ 
و�سارع لال�ستفادة من  االآن،  ق��رارك 

هذا العر�س اال�ستثنائي".
ت�سمل هذه الباقة ال�سينّقة، اال�ستفادة 
الزفاف  من خدمات من�سق حفالت 
اإق��ام��ة مرا�سم احلفل يف  امل��ح��رف، 
ق��اع��ة ري���غ���ال ال��ف��اخ��رة ال��ت��ي متتد 
 3000 اإىل  ت�����س��ل  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
مر مربع، وتتنّ�سع حلوايل 1500 
لالحتفاالت  ة  بدقنّ زة  واملُجهنّ �سيف 

يف الفندق، اإقامة

ال��ع��رو���س م��ع 7من ���س��دي��ق��ات��ه��ا يف 
ج���ن���اح اأن���ي���ق ط�����وال ي����وم ال���زف���اف، 
ق���اع���ة  اإىل  خ�����ا������س  م�����دخ�����ل  م������ع 
ن  يتمكنّ االح����ت����ف����االت،وب����امل����ق����اب����ل، 
ا�ستخدام  م��ن  واأق���رب���ائ���ه  ال��ع��ري�����س 
جم��ل�����س رج������ال االأع�����م�����ال جم���ان���اً. 
بفر�سة   ال���ع���رو����س���ان  ي��ح��ظ��ى  ك��م��ا 
فريق  م��ع  للت�سوير  جل�سات  اإق��ام��ة 
والفيديو يف  الفوتوغرايف  الت�سوير 

كافة اأرجاء املنتجع.

ن الباقة اأي�ساً اال�ستمتاع  كما تت�سمنّ
ب��ب��وف��ي��ه ع���امل���ي ي���ق���دم ع���ل���ى ط����راز 
العائلي"  "الطراز  وف��ق  اأو  البوفيه 
اأط�����ب�����اق ل��ل��م�����س��ارك��ة على  ب���و����س���ع 
مع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���اً  ال����ط����اول����ة، 
مثل  وال��ب��اردة  ال�ساخنة  امل�����س��روب��ات 
ال�����س��اي وال��ق��ه��وة وامل�����س��روب��ات غري 
اأغطية  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال��ك��ح��ول��ي��ة، 
الكرا�سي.  واأغ����ط����ي����ة  ال�����ط�����اوالت 
الزفاف  كعكة  م��ع  م�سك  وخ��ت��ام��ه��ا 

املجانية. 
و�سيحظى العرو�سان بفر�سة ق�ساء 
"اأو�سن  ج���ن���اح  يف  زف���اف���ه���م���ا  ل��ي��ل��ة 
ببذخ يف  ز  املجهنّ التنفيذي" الفاخر، 
كافة اأركانه الف�سيحة، مع توافر يف 
اجلناح خدمة اخلادم ال�سخ�سي التي 
ريجي�س.  ���س��ان��ت  ف��ن��ادق  ب��ه��ا  تتمينّز 
ال�سيارات  �سف  خدمة  توفري  ويتمنّ 
جماناً جلميع �سيوف حفل الزفاف، 
عند  للمجموعات  خا�س  خ�سم  مع 

التقى �سغار االمارة يف اأجواء ال تخلو من املرح 
واالنتعا�س، وو�سط بيئة حمببة لهم والأ�سرهم، 
الطويلتني،  االأذن�����ني  ذو  امل��ف�����س��ل  ب�سديقهم 
ُي��ع��رف حملياً  ال��ذي  وال��ف��رو البني، اجل��رب��وع، 
املرح  "�سيف  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��م��ن  ب�"الريبوع"، 
املبادرات الرفيهية  اإطار  تاأتي يف  املائي" التي 
ال�سارقة  "هيئة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
وت�ست�سيفها  والتطوير" )�سروق(،  لال�ستثمار 
املو�سمية  احلملة  �سمن  املائية  امل��ج��از  واج��ه��ة 
االإمناء  هيئة  اأطلقتها  ال�سارقة" التي  "�سيف 

التجاري وال�سياحي بال�سارقة، حيث تعقد حتى 
االأن�سطة  من  �سل�سلة  اجل��اري،  اأغ�سط�س   19
الوجهات  اأب������رز  يف  وال��رف��ي��ه��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
باإمارة  ل�)�سروق(  التابعة  والعائلية  الرفيهية 
و"  النور"،  و"جزيرة  ك�"الق�سباء"،  ال�سارقة، 

حدائق املنتزه"، وغريها.
ويت�سنى لل�سغار خالل الفعاليات املرحة اللعب 
ع��ل��ى امل��ن��زل��ق��ات امل��ائ��ي��ة ال��ه��وائ��ي��ة ال��ت��ي حتاكي 
الرمال،  ن�ساط �سندوق  �سكله، وعي�س مغامرة 
باالإ�سافة اإىل اآالت �سحابات الرغوة، والفقاعات 

عن  ف�ساًل  ب���ارد،  ب�سباب  ال��ه��واء  �ستمالأ  التي 
والر�سا�سات  ال��ب��ال��ون��ات  تبيع  ال��ت��ي  االأك�����س��اك 
امل��ائ��ي��ة ال���الزم���ة ل��ل��م��ع��ارك امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي متنح 
مل�ستوى  وزي���ادة  باالنتعا�س.  ال�سعور  االأط��ف��ال 
الذين  ار  ل��ل��زونّ يت�سنى  الفعاليات،  خ��الل  املتعة 
يرغبون باختبار االأجواء املرحة دون التعر�س 
اأبرزها لقاء  اأخرى  امل�ساركة يف فعاليات  للبلل، 
والر�سم  التذكارية،  ال�سور  والتقاط  الريبوع، 
ع��ل��ى ال���وج���ه، ف�����س��اًل ع���ن ����س���راء ح��ل��وى غزل 

البنات، والف�سار، والبالونات امللونة.

اأكرب  اإحدى  "عامل مده�س"،  يدعو 
ال���وج���ه���ات ال��رف��ي��ه��ي��ة امل��غ��ل��ق��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة، ���س��ي��وف��ه ل��ال���س��ت��ف��ادة من 
الوقت املتبقي من العطلة ال�سيفية 
وزيارة  االنتهاء،  على  ت�سارف  التي 
ال��وج��ه��ة ل��ق�����س��اء وق���ت م�����س��ٍل قبل 
ف�سيحتفل  امل���در����س���ة.  اإىل  ال���ع���ودة 
"عامل مده�س" باالأ�سابيع االأخرية 
بقوالب  ال�سيف  ف�سل  من  املتبقية 
ح����ل����وى وب����ال����ون����ات وال���ك���ث���ري من 
�سمن  ربحها  ميكن  ال��ت��ي  اجل��وائ��ز 

اإطار حفلة "العودة اإىل املدر�سة."
العام  ب�����دء  م���وع���د  اق�������راب  ف���م���ع 
، تقام جمموعة وا�سعة من  الدرا�سينّ

عن  ه  ترفنّ التي  التفاعلية  االأن�سطة 
اأمتع  ق�ساء  لهم  وت�سمن  االأطفال 
االأوق�����ات خ���الل م��ا تبقى ل��ه��م من 

االإطار،  ه��ذا  يف  ال�سيفية.  العطلة 
األعاباً  مده�س"  "عامل  ل��ه��م  يقيم 
متعددة  تعليمية  واأن�سطة  حما�سية 

رهم للعام الدرا�سي اجلديد. حت�سنّ
ي�ستطيع االأطفال والعائالت جميعاً 
امل�ساركة يف املرح يف "عامل مده�س" 
16 اأغ�سط�س والدخول  9 اإىل  من 
بالعودة  خ���ا����س  ي���وم���ي  ���س��ح��ب  يف 
اإىل امل��در���س��ة. و���س��ي��ك��ون ب��و���س��ع كل 
ال�10  ب��ني  دره���م   300 ينفق  م��ن 
امل�����س��ارك��ة يف  وال�5 ع�����س��راً  ���س��ب��اح��اً 
ال�سحب الكبري على جوائز مده�سة 
وميكن  لالإلكرونيات.  جامبو  من 
مبا�سرًة  ال�سحب  م�ساهدة  ل��ل��زوار 
5 و6 ع�����س��راً خالل  ال�����س��اع��ة  ب��ني 
قناة  على  مده�س"  "عامل  برنامج 

تلفزيون دبي.

اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  نظمت 
يندرج  ال��ذي  ال�سيفي  ال��ق��راءة  برنامج  �سمن 
 ،2018 اأب��وظ��ب��ي  �سيف  م��و���س��م  مظلة  حت��ت 
خليفة  ال�سيخ  مدينة  ملر�سى  ترفيهية  فعالية 
التطوعية  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ج���اءت  وق��د  الطبية. 
ل����زرع ث��ق��اف��ة اخل���دم���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وامل���ب���ادرات 

االإن�سانية لديهم. 
الثقافة  دائ�������رة  م����ن  م���وظ���ف���ني  ال����وف����د  ����س���م 
�سخ�سيات  جانب  اإىل  اأب��وظ��ب��ي،   – وال�سياحة 
برنامج "نيكلوديون"، �سبوجن بوب ودورا، حيث 
التقط الوفد ال�سور التذكارية مع املر�سى مما 
م��ن معاناة  التخفيف  الكبري يف  االأث���ر  ل��ه  ك��ان 
االأطفال، واإدخال البهجة وال�سرور على قلوبهم. 

وقد نظمت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 
�سمنها  من  الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 
رواية الق�س�س، وا�ستك�ساف عامل الكتب، �سمن 
تنظيم  مت  كما  ال�سيفي.  ال��ربن��ام��ج  فعاليات 
ور�س عمل للنزالء لت�سجيعهم على قراءة املزيد 
من الكتب خالل العطلة ال�سيفية، وتعريفهم 
مبجموعة خمتارة من اأ�سهر املوؤلفني، والكتب، 
برنامج  اأق��ام  كما  العامل.  ح��ول  والثقافات من 
بنا نقراأ ون�ستمتع" اخلا�س مب�ست�سفيات  "هيا 
املفعمة  املكتبات  اأج���واء  نقلت  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة 
امل�ست�سفيات  ملر�سى  ����الع  واالطنّ ال��ق��راءة  بحب 
من االأطفال، والتي هدفت اأي�ساً اإىل تعريفهم 

مبكتبات دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.

ال�سيخ  مدينة  ن���زالء  م��ن  االأط��ف��ال  حظي  كما 
قدمتها  �����س����ارة،  ال��ط��ب��ي��ة مب���ف���اج���اآت  خ��ل��ي��ف��ة 
ور�س  اإىل  باالإ�سافة  "نيكلوديون"،  �سخ�سيات 
والتلوين  االأح��ج��ي��ات  لتجميع  تفاعلية،  عمل 
وال��غ��ن��اء، وال��ت��ي اأت��اح��ت ال��ف��ر���س��ة اأم����ام جميع 

النزالء للم�ساركة.
دائرة  ا�سراتيجية  ال��زي��ارة �سمن  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – اأب��وظ��ب��ي ال��رام��ي��ة اإىل 
والتعرف  العمرية  الفئات  كافة  مع  التوا�سل 
ع��ل��ى ه��م��وم��ه��م وم�����س��اك��ل��ه��م وم�����س��ان��دت��ه��م يف 
م���راح���ل م��ه��م��ة يف ح��ي��ات��ه��م ح��ت��ى ي�����س��ل��وا اإىل 
بالدعم  وال�������س���ف���اء، وم���ده���م  ال���ع���الج  م��رح��ل��ة 

النف�سي واملعنوي وبخا�سة لالأطفال املر�سى.

زفاف ��صتثنائي يف ربوع منتجع �صانت ريجي�س �ل�صعديات 

تعيني �أحمد �ملرجو�صي مديرً� 
عامًا جديدً� لفندق تالل ليو� 

اأعلن فندق تالل ليوا، مبنطقة الظفرة بامارة ابوظبي عن تعيني ال�سيد 
اأحمد املرجو�سي مديراً عاماً جديداً للفندق ، والذي يتمتع بخربة تتجاوز 

ال 30 عاماً يف قطاع ال�سيافة. 
واأعرب املرجو�سي عن �سعادته بتويل 
الذي  ليوا  بفندق تالل  املن�سب  هذا 
اخلايل،  الربع  �سحراء  جوهرة  ُيعدنّ 
قائاًل "اإنه ل�سرف عظيم وحتدٍّ كبري 
لهذه  العام  املدير  من�سب  اأت��وىل  اأن 
ب�سمعة  تتمتع  التي  املرموقة  املُن�ساأة 
الذين  لل�سيوف  رائد  را�سخة كخيار 
باأ�سلوب مميز  يبحثون عن الفخامة 
" . وذكر اأن " تالل ليوا حتفل باأبرز 
خدمات ال�سيافة املُمينّزة التي ت�ستهر 

العمل  فريق  مع  العمل  اإىل  واأتطلع  املتحدة.  العربية  االإم���ارات  دول��ة  بها 
الفندق كواحد  اإىل تعزيز متيز  �سه، للو�سول معاً  الرائد يف جمال تخ�سنّ

من اأكر الوجهات الراثية الفاخرة يف الدولة.
واختتم املرجو�سي حديثه قائاًل: "اأنا �سعيد ملوا�سلة العمل يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة، فهي ُتعدنّ مركزاً عاملياً لل�سيافة والتنمية، واأن اأكون جزءاً 
ر �سريعاً  من ثقافتها الديناميكية. اإن مدن االإمارات تنب�س باحلياة، وتتطونّ
اأكون  اأن  الرائع  ومن  التنموية،  امل�ساريع  اأح��دث  وتنفيذ  اإن�ساء  خالل  من 

ر". جزءاً من روؤية الدولة ال�ساعية للنمو والتح�سنّ
املدير  من�سب  ل��ي��وا،  ت��الل  ف��ن��دق  اإىل  ان�سمامه  قبل  امل��رج��و���س��ي،  و�سغل 
دان��ات. وي�سعى من  ب��اإدارة فنادق ومنتجعات  العني  داناتا منتجع  العام يف 
اخلدمة  يف  التميز  على  احلفاظ  على  العمل  اإىل  اجلديد،  من�سبه  خالل 
متا�سياً مع معايري فندق تالل ليوا الراقية. وتتمثل م�سوؤولياته الرئي�سية 
اال�سراتيجي،  النمو  دف��ع  لتعزيز  اجل��دي��د  عمله  ف��ري��ق  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف 
تعزيز  ع��ن  ف�ساًل  املذهلة،  واأجنحته  غرفه  اإي����رادات  زي���ادة  يف  واملُ�ساهمة 
مكانة منافذ الطعام وال�سراب، غرف االجتماعات احلديثة، غرف املجل�س 

رة. والنادي ال�سحي التي حتت�سن اأحدث التجهيزات املتطونّ

�أطفال �ل�صارقة يعي�صون �أجو�ء �ملتعة و�النتعا�س يف  �صيف �ملرح �ملائي

ال�ساعر املواطن عبداهلل اليعقوبي مع كرميته املقدم طبيب اميان

عبد�هلل �ليعقوبي يحتفل برتقية 
كرميته �لطبيبة �إميان �إىل مقدم

احتفل املواطن ال�ساعر عبداهلل اليعقوبي وعائلته مبنا�سبة ترقية كرميته 
الطبيبة اإميان اإىل رتبة مقدم ، حيث األقى ق�سيدة قال فيها:

 ومنها لالأعلى اإن �ساء اهلل." 
متمنيا لها وللجميع دوام العمل املتميز ملا فيه خري الوطن الغايل، كما 

تلقت املقدم طبيب اميان عبداهلل اليعقوبي خال�س التهاين والتربيكات 
من العائلة وزمالء العمل

ـــــوم لـــفـــتـــنـــا غـــالـــيـــة لــثــمــان  اأخــــــبــــــار وعـــــل

بــان واهلل  والــ�ــســعــد  ـــرح  ـــف ال ــــــان  اأحل  عـــزفـــت 

ــــــرار عـــديـــتـــي كــــل  املـــحـــان ــــــس ـــزم والإ� ـــع ـــال  ب

ـــة بــــــدون اثـــمـــان ـــدم ــا لـــلـــوطـــن خ ــن ــي حــــق عــل

لــــالأوطــــان فـــخـــر  اهلل  ــــــك  دام ــــــورة   ن اأم   يــــا 

وخرب الوكيد  بــالــنــبــاأ  فــرحــة  لــقــلــوب   تــراقــ�ــســت 

ــد ــزي ــامل ـــت اأحـــلـــى الـــتـــهـــاين داعــــيــــات ب ـــادل ـــب وت

ي�سيد كـــل  تــــرا   بـــك  انــتــي  ـــدان  ـــي امل ــاحــة  �ــس ويف 

�سهيد واهلل  املــــال  رو�ـــــس  ــى  ــل ع تــــاج  ــيــوخــنــا   و�ــس

 نــبــارك لــكــم  رتــبــة مــقــدم عــقــبــال لــرتــبــة عقيد

يوم ترفيهي ملر�صى �ل�صغار يف مدينة �ل�صيخ خليفة �لطبية مع �صخ�صيات برنامج وقناة نيكلوديون �ل�صهرية  

عامل مده�س.. وقت ممتع خالل �ل�صيف قبل �لعودة �إىل �ملد�ر�س



كلبة ت�صرق �الأ�صو�ء من �لعرو�س
زفافها،  حفل  مرا�سم  كلبتها  بح�سور  اأمريكية  ع��رو���س  فوجئت 

لت�سرق منها االأ�سواء وهي ترتدي ثوب الزفاف اخلا�س بها.
عري�سها،  برفقة  الكني�سة  ت��غ��ادر  ب��راي��ن  دانييل  ال��ع��رو���س  وك��ان��ت 
عندما فوجئت بكلبتها ال�سغرية غيا، تتجه نحوهما، وهي بكامل 

زينتها، وكاأنها عرو�س يف ليلة عر�سها.
وج���اء ظ��ه��ور الكلبة ب��ه��ذا ال���زي يف حفل ال��زف��اف، ك��م��ف��اج��اأة من 
تنظيم العري�س كري�ستوفر لوكا، الذي اأراد اإ�سفاء اأجواء من املرح 
موقع  بح�سب  عرو�سه،  قلب  على  ال�سعادة  واإدخ���ال  احل��ف��ل،  على 

اإن�سايد اإيد�سن.
رة لوري اآن نافارو يف مقابلة مع كاترز نيوز "اعتقدت  وقالت امل�سونّ

اأن االأمر كان مذهاًل - بدت العرو�س مفعمة بالده�سة".
تتوىل  وكانت  االأليفة،  للحيوانات  داخلية  من�ساأة  ن��اف��ارو  وتدير 
اأن  اإنها تريد  الزفاف، وعندما قالت لوكا  رعاية غيا خالل حفل 
ت�سارك كلبتها يف احلفل، كانت نافارو �سعيدة بالتدخل وامل�ساعدة 

يف اإلبا�س غيا يف ثوب الزفاف اخلا�س بها والطرحة.

طفلة يف �لثالثة تتفوق على �أن�صتاين 
متتلك اأوفيليا مورجان ديو معدل ذكاء اأعلى من األربت اأين�ستاين، 
ث��الث �سنوات  اأك��ر االأط��ف��ال ذك��اًء يف بريطانيا بعمر  وق��د تكون 

فقط.
ما  و�سرعان  فقط،  اأ�سهر   8 بعمر  كلماتها  ب��اأول  اأوفيليا  ونطقت 
اأ�سياء حدثت  تعلمت االأرقام واالأل��وان واالأبجدية. وميكنها تذكر 
الكثري من  ال��ذي ي�سعب على  الوقت  االأول، يف  معها قبل عامها 

البالغني، تذكر ما حدث معهم قبل �سن 3 اأعوام.
اخلرباء،  على  عر�ستها  ذك��ائ��ه��ا،  م��دى  وال��دت��ه��ا  اأدرك���ت  اأن  وبعد 
نتيجة مذهلة،  الذكاء، وحققت  اأخ�سعوها الختبار معدل  الذين 
اأعلى بع�سر نقاط من معدل ذكاء العامل  171 نقطة، وهو  بلغت 
�سحيفة  بح�سب  الن�سبية،  النظرية  �ساحب  اأن�ستاين  ال�سهري 
مريور الربيطانية. ويقول اخلرباء، اإن اأوفيليا متلك قدرات ذكاء، 
 %  0.03 تعادل �سعفي �سنها، وب�سكل ال ي�سدق، ت�سنف من بني 

من ال�سكان االأكر قدرة من الناحية العقلية.
اململكة  يف  مينا  جمل�س  اأع�ساء  م��ن  ع�سوة  اأ�سغر  اأوفيليا  وب��ات 
اأق���دم واأك���رب ن��ادي للذكاء يف ال��ع��امل، وحت��ب قراءة  املتحدة، وه��و 

الكتب مع والديها، وحتب اللعب باالأرقام واالأحرف والكمبيوتر.

ت�صعينية تخو�س مغامرة جريئة
جتربة  خو�س  ع��ام��ا،   93 العمر  م��ن  تبلغ  تايوانية  عجوز  ق��ررت 

تايتونغ. مدينة  يف  مظلي  طريان  بجولة  بقيامها  "جريئة"، 
وظهرت وو روي لني )93 عاما( مبت�سمة وتلوح بيديها وهي حتلق 

ر. يف ال�سماء، برحلة وثقتها بفيديو م�سونّ
اأكرب  لني  اأن  اجلولة  نظمت  التي  املظلي  الطريان  �سركة  واأك��دت 
اإعالم  و�سائل  ق��ال��ت  بعدما  وذل���ك  االإط����الق،  على  �سنا  عمالئها 
اأكرب �سخ�س يف تايوان يقوم بجولة طريان  اإنها اأ�سبحت  حملية 

مظلي على االإطالق، وفق ما نقلت رويرز.
وقالت لني لو�سائل اإعالم حملية اإن هذه كانت ثاين جولة طريان 
مظلي تقوم بها يف حياتها، م�سيفة اأنها م�ستعدة لتكرار التحدي 

مرة اأخرى عندما تبلغ من العمر 100 عام.
ومنحت ال�سركة امل�سنة هدية خا�سة بعد اجلولة، وتعهدت مبنحها 

جولة جمانية عندما تبلغ املائة عام.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يزيف موته ليتخل�س من طلبات زوجته 
املتحدة االأمريكية، تزييف موته من خالل ن�سر �سور له وهو يف  الواليات  الهندورا�س يعي�س يف  حاول رجل من 

امل�سرحة، وذلك حتى يتخل�س من طلبات زوجته التي ال تنتهي. 
قام داين غونزالي�س )27 عاماً( بالتقاط �سور له وهو ممدد على ال�سرير حتت غطاء اأبي�س اللون، والقطن االأبي�س 
ميالأ اأنفه وفمه.  وقد اأر�سل غونزالي�س هذه ال�سور اإ�سافة اإىل �سورة تابوت مغطى بالزهور، اإىل زوجته التي كان 

قد تركها يف بلدة �سابا جنوب الهندورا�س، ُمرفقاً ال�سور بر�سالة تفيد باأنه تويف مبر�س ال�سرطان. 
ومع ذلك، فاإن اخلدعة جاءت بنتائج عك�سية بعد اأن بداأت و�سائل االإعالم املحلية يف م�سقط راأ�سه، احلديث عن موته 
املفاجئ، وو�سل اخلرب اإىل اأ�سدقائه ووالديه امل�سنني.  ومل ي�ستغرق االأمر من االأقارب وقتاً طوياًل حتى اأدركوا باأن 
كل �سيء كان مفربكاً، حيث بدا غونزالي�س وهو يبت�سم ب�سكل وا�سح يف اإحدى ال�سور. كما لوحظ باأنه كان م�ستلقياً 
على �سرير مزدوج، واأن الغطاء االأبي�س كان يف الواقع جمرد غطاء و�سادة.  وبعدما عرت و�سائل االإعالم املحلية 
امل��ال.  وقال  اإيهام زوجته باأنه قد فارق احلياة لتتوقف عن طلب املزيد من  عليه، اعرف غونزالي�س باأنه حاول 
لقناة تي يف �سور " كانت زوجتي تت�سل بي كل اأ�سبوع لتطلب مني اإر�سال املزيد من املال. مل تكن تطمئن علينّ اأبداً 
طوال االأ�سبوع، بل كانت تنتظر قدوم يوم ال�سبت حتى تت�سل بي الأر�سل لها النقود". واأ�ساف "كانت تطلب مني 
اإر�سال هواتف ذكية على الدوام مدعية كل مرة باأنها تعر�ست لل�سرقة، وقد و�سل عدد الهواتف التي اأر�سلتها لها 
اإىل �ستة هواتف". وتعر�س غونزالي�س ملوجة من االنتقادات الالذعة على و�سائل التوا�سل االجتماعي، حيث ا�ستنكر 
املتابعون اخلداع الذي مار�سه الرجل �سد زوجته، ووالديه امل�سنني، ون�سحوه باأن يحل م�ساكله بطريقة خمتلفة، 

وفق ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 
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م�صهد موؤثر لر�صيع  �أ�صم ي�صمع �أمه الأول مرة
بعد اأن عا�س 5 اأ�سهر فاقدا حلا�سة ال�سمع، متكن األيك�س من �سماع �سوت 
ليفربول  مدينة  يف  قوقعة  ل��زراع��ة  ناجحة  ج��راح��ة  بعد  م��رة  الأول  اأم���ه 

الربيطانية.
ور�سدت االأم اللحظات االأوىل التي متكن فيها ر�سيعها من �سماع �سوتها 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  وا���س��ع��ا  ان��ت�����س��ارا  م��وؤث��ر حقق  م���رة، يف فيديو  الأول 

االجتماعي و�سوهد نحو مليون مرة.
مواقع  على  ون�سره  املا�سي  يوليو  يف  ت�سويره  مت  ال��ذي  الفيديو  وخ��الل 
التوا�سل، اخلمي�س، بدت على األيك�س عالمات ال�سعادة املختلطة بالده�سة، 

وارت�سمت على وجهه ابت�سامة بريئة بعد �سماع �سوت اأمه.
واكت�سفت االأم اأن ابنها يعاين ال�سمم بعد اأيام قليلة من ميالده، وا�ستدعى 

االأمر اإجراء جراحة لزراعة قوقعة ال�ستعادة احلا�سة املفقودة.
اإلكروين داخل االأذن  وزراعة القوقعة عملية جراحية يغر�س فيها جهاز 

الداخلية، لتحفيز الع�سب ال�سمعي وامل�ساعدة على ال�سمع.

مقاتالت �أمريكية تطارد طائرة م�صروقة قبل حتطمها
حتطمت طائرة ركاب مدنية تابعة خلطوط اأال�سكا اجلوية، بعد اإقالعها 

من مطار �سياتل الدويل يف والية وا�سنطن، دون توفرها على ت�سريح.
وذكرت تقارير اإعالمية اأن الطائرة كانت خالية من الركاب، وانطلقت من 

مطار �سياتل دون توفرها على ت�سريح لالإقالع.
وقال مكتب �سرطة مقاطعة بري�س، ام�س ال�سبت، اإنه متت �سرقة الطائرة 
من طرف رجل يبلغ من العمر 29 عاما. واأ�ساف "احلادث لي�س اإرهابيا".

وكان  الال�سلكية  ال�سارق هو موظف يف اخلطوط  اإن  ال�سرطة  قائد  وقال 
يرغب يف االنتحار ويبدو اأنه كان يت�سرف من تلقاء نف�سه. واأ�ساف اأنه لقي 

حتفه على االأرجح عند حتطم الطائرة.
فيما ذكرت اإدارة الطريان الفيدرالية يف بيان "ال ميكننا تاأكيد اأي �سيء حتى 

اللحظة.. نحن نحاول احل�سول على معلومات دقيقة حول ما يجري".
تلحق  اأن  قبل  ال�سماء،  يف  ال��ط��ائ��رة  حتليق  حلظة  فيديو  مقطع  ويظهر 

خلفها مقاتلتني من طراز "اإف 15".
اإ�س نيوز" اأن حركة النقل اجلوي يف مطار �سياتل  "يو  هذا وك�سف موقع 
الطائرة حتطمت وعلى  اأن  اإىل  احل��ادث، م�سريا  ه��ذا  بعد  تاأثرت  ال��دويل 

متنها طيار وحيد.
وقالت خطوط اأال�سكا اجلوية، يف تغريدة على ح�سابها بتوير، اإن الطائرة 
من  اجل��ن��وب  اإىل  حتطمت   HORIZON AIR A400 ن��وع  م��ن  وه��ي 

جزيرة كيرون بالقرب من من�ساأة ع�سكرية.

�إنهاء حياة طفلني 
باملوت �لرحيم

العمر  م��ن  يبلغان  طفالن  اأ�سبح 
اأ�سغر  ���س��ن��ة  و11  ����س���ن���وات  ت�����س��ع 
اإنهاء  ي��ت��م  ال���ع���امل  يف  ���س��خ�����س��ني 
ي�سمى  م���ا  ب��ا���س��ت��خ��دام  ح��ي��ات��ه��م��ا 

باحلقنة الرحيمة.
القاتلة  احل���ق���ن���ة  اإع������ط������اء  ومت 
الك�سف  يتم  مل  اللذين  للطفلني 
التي  ب��ل��ج��ي��ك��ا  ه��وي��ت��ه��م��ا، يف  ع���ن 
"املوت الرحيم" فيها قانونياً  يعد 

بغ�س النظر عن عمر ال�سخ�س.
واأك���د م�����س��وؤول ط��ب��ي، ب���اأن الطفل 
البالغ من العمر ت�سع �سنوات كان 
يعاين من ورم خبيث يف املخ، بينما 
العمر11  البالغ من  الطفل  عانى 
الكي�سي،  التليف  مر�س  من  عاماً 
بح�سب �سحيفة وا�سنطن بو�ست. 

وت�ستوجب اإجراءات املوت الرحيم، 
ت�سريح  ع���ل���ى  امل���ري�������س  ت���وق���ي���ع 
ب��رغ��ب��ت��ه ب���اإن���ه���اء ح��ي��ات��ه، ب��ع��د اأن 
حالته  اأن  م����ن  االأط�����ب�����اء  ي���ت���اأك���د 
من  فح�سه  وي��ت��م  منها،  م��ي��وؤو���س 
للتاأكد  نف�سيني  اأخ�سائيني  قبل 
وبالفعل  ال��ع��ق��ل��ي��ة.  ���س��الم��ت��ه  م��ن 
فقد مت تطبيق هذه االإجراءات مع 
يتم  اأن  قبل  املري�سني،  الطفلني 
حقنة  با�ستخدام  حياتهما  اإن��ه��اء 

قاتلة. 
م��ن اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن 4337 
معظمهم  ب��ل��ج��ي��ك��ا  يف  م���ري�������س���اً 
اإنهاء  مت  ال�����س��رط��ان،  مر�سى  م��ن 
الرحيم  امل����وت  ب��ط��ري��ق��ة  ح��ي��ات��ه��م 
بني  2016 و2017، وفقاً ملا نقلت 

�سحيفة مريور الربيطانية. 

�ل�صلحفاة جويل 
حتتفل مبيالدها �ل�50

احتفلت ال�سلحفاة جويل بعيد ميالدها 
اخلم�سني يف حديقة حيوان بباك�ستان يف 

ح�سور ع�سرات من حمبي احليوانات .
حفال  كرات�سي  حيوان  حديقة  واأق��ام��ت 
���س��غ��ريا ل��ل�����س��ل��ح��ف��اة ال���ت���ي ت����زن 150 
الذهبي  اليوبيل  مبنا�سبة  كيلوجراما 

مليالدها.
وارتدت ال�سلحفاة و�ساحا متعدد االألوان 
من  امليالد  عيد  وبطاقات  هدايا  وتلقت 
رواد احل��ف��ل ال���ذي���ن ���س��ارك��وا ج���ويل يف 

تقطيع كعكة عيد امليالد.
ال���ذي ميكن  �سولكاتا  ن���وع  م��ن  وج���ويل 
ع��ام��ا وموطنها   70 م��ن  اأك���ر  يعمر  ان 
افريقيا ولكنها  �سمال و�سط  االأ�سلي يف 
تتكيف ب�سكل جيد مع البيئات املختلفة.

يت�صل بال�صرطة لالإبالغ عن �صخري زوجته
ات�سل زوج بريطاين حمروم من النوم بال�سرطة، لالإبالغ 
عن �سخري زوجته، ون�سرت ال�سرطة مقطعاً �سوتياً حلث 

ال�سكان على ترك رقم الطوارئ للحاالت ال�سرورية.
ويف املكاملة التي �سنفتها ال�سرطة �سمن املكاملات املزعجة، 
الدراجة  ي�سبه �سوت  اإن �سوت �سخري زوجته  ال��زوج  قال 
ال�سخري.  الإيقافها عن  يفعله  الذي  ما  يعلم  وال  النارية، 
واأجاب ال�سابط املناوب، اأن هذا االأمر ال يخ�س ال�سرطة، 
وعليه حماولة احل�سول على م�ساعدة طبية، بعد ا�ستيقاظ 
زوجته من النوم، بح�سب موقع مرو الربيطاين. ولي�ست 
هذه املرة االأوىل التي تتلقى ال�سرطة الربيطانية مكاملات 
م��زع��ج��ة م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل، ح��ي��ث ���س��ب��ق واأن ات�����س��ل اأحد 
يطلب  فتى  وات�سل  بطة،  اإ�سابة  عن  لالإبالغ  االأ�سخا�س 

من ال�سرطة االت�سال بوالدته، بعد نفاذ ر�سيد هاتفه.

تتفاجاأ ب�صاقني تتدليان من �صقف غرفتها
متوقعة،  غ��ري  م��ف��اج��اأة  على  بريطانية  فتاة  ا�ستيقظت 
ع��ن��دم��ا ���س��اه��دت ���س��اق��ي ع��ام��ل ب��ن��اء ت��ت��دل��ي��ان م��ن �سقف 
غرفة نومها، بعد اأن انهارت به اأر�سية ال�سقة العليا وهو 
فيليب�س  جيما  وكانت  فيها.  الت�سليحات  بع�س  يجري 
�سوت  على  فجاأة  ا�ستيقظت  عندما  عميق،  ن��وم  يف  تغط 
الغرفة،  �سقف  من  تتدليان  رج��ل  �ساقي  لتجد  �سجيج، 
يف  جيما  وقالت  الغرفة.  يف  عارمة  فو�سى  ذل��ك  واأعقب 
مروعاً،  االأم��ر  "كان  بو�ست:  نوتغهام  ل�سحيفة  حديث 
اأن الغرفة تعر�ست للتدمري، لقد كانوا يقومون  �سعرت 
باأعمال البناء، واأنا كنت اأنام يف �سرير، وتعر�ست ل�سدمة 
قا�سية". واأ�سافت جيما: "�سعرت بخوف �سديد، وكل ما 
ا�ستطعت روؤيته األياف الزجاج تغطي كل مكان، لقد كانت 
دفعني  مما  �سديدة،  بحكة  اأ�سعر  وجعلتني  جلدي،  على 
�سارلوت  وك��ان��ت  الغرفة".  م��ن  ال��ف��ور  على  امل��غ��ادرة  اإىل 
�سمعتا  ع��ن��دم��ا  وال��دت��ه��ا  ب��رف��ق��ة  ت��ت�����س��وق  ج��ي��م��ا  �سقيقة 
االأ�سرار  ملعاينة  الفور،  على  عائدتني  واأقفلتا  باحلادثة، 
التي حلقت باملنزل، بح�سب �سحيفة مريور الربيطانية. 
وقالت �سارلوت عقب احلادثة "اأت�سارك الغرفة عادة مع 
�سقيقتي جيما، وعندما و�سلت اإىل املنزل �سعرت ب�سدمة 
�سديدة، لقد اأُتلفت جميع ممتلكاتنا، وتعر�ست �سقيقتي 

جلرح يف وجهها، وكانت تعاين من �سعوبات يف التنف�س.

دخل م�صابقة حتت �ملاء.. فمات �ختناقًا
ان��ت��ه��ت ح��ف��ل��ة يف والي����ة ج��ورج��ي��ا االأم��ري��ك��ي��ة بطريقة 
م��اأ���س��اوي��ة، ب��ع��د اأن ت���ويف اأح����د امل��دع��وي��ن اخ��ت��ن��اق��اً، اإثر 
برفقة  امل��اء  حتت  االأنفا�س  حلب�س  م�سابقة  يف  م�ساركته 
اإىل  بون�سا )23 عاماً(  روب��رت  االأ���س��دق��اء. ودع��ي  بع�س 
�سينكلري،  ليك  مبدينة  االأ���س��دق��اء  اأح��د  منزل  يف  حفلة 
و�سافر من والية نيوجري�سي حل�سورها، والتحق باأكر 

من 15 �سخ�س حل�سور احلفلة ليلة ال�سبت املا�سي.
مناف�سة  يف  ���س��ارك  بون�سا  اأن  اإىل  التحقيقات،  واأ���س��ارت 
حلب�س االأن��ف��ا���س حت��ت امل��اء خ��الل الأط���ول ف��رة ممكنة 
االأ�سدقاء  باقي  ال��ذي متكن  الوقت  ويف  احلفلة،  خ��الل 
من ال�سعود اإىل اأعلى البحرية، مل يظهر بون�سا يف الوقت 
املنا�سب، وعاد جميع االأ�سدقاء اإىل املنزل الإكمال احلفلة، 
دون اأن يدركوا اأن بون�سا مات غرقاً يف البحرية، بح�سب 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية. طفالن يرق�سان يف م�سابقة بوليوود للرق�س يف �ساحة الحتاد كجزء من مهرجان الفيلم الهندي يف ملبورن. )ا ف ب(

�صبايك يل يريد من تر�مب 
م�صاهدة فيلمه �جلديد 

�سبايك  االأم���ري���ك���ي  امل���خ���رج  ق����ال 
دونالد  الرئي�س  من  يريد  اإن��ه  يل 
اجلديد  فيلمه  ي�ساهد  اأن  ترامب 
مثري  فيلم  وه��و  كالنزمان  ب��الك 
الوقت  يف  ���س��اخ��ر  ل��ك��ن��ه  لل�سجون 
بني  العالقات  ح��ول  وي��دور  نف�سه 
املتحدة على  الواليات  االأع��راق يف 
مقتب�س  وال��ف��ي��ل��م  ع���ق���ود.  م����دى 
�سرطة  ملحقق  حقيقية  ق�سة  ع��ن 
اخراق  من  متكن  اأ���س��ود  اأمريكي 
حركة كو كلوك�س كالن اأو كيه.كيه.
عر�س  وب���داأ  ال�سبعينيات.  يف  كيه 
الفيلم يف الواليات املتحدة . وقال 
يل اإن توقيت عر�س الفيلم اختري 
خ�سي�سا ليوافق الذكرى ال�سنوية 
وقعت  التي  العنيفة  لال�ستباكات 
ب��ني قوميني بي�س  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
للعن�سرية  مناه�سني  وحمتجني 
يف ت�سارلوت�سفيل بوالية فريجينيا 

وراحت �سحيتها امراأة.
وا�سعة  ان���ت���ق���ادات  ت���رام���ب  واأث������ار 
العام املا�سي بعدما األقى باللوم يف 
ويت�سمن  الطرفني.  على  العنف 
م�سورة  اإخ��ب��اري��ة  مقاطع  الفيلم 

لالحتجاجات.
وق�����ال يل ل��ت��ل��ف��زي��ون روي������رز يف 
بيفريل  يف  لفيلمه  االأول  العر�س 
اأن  "اأريد  االأرب�����ع�����اء  ي�����وم  ه��ي��ل��ز 
البيت  يف  املوجود  الرجل  ي�ساهده 

االأبي�س اأي�سا".
واأ���س��اف يف اإ���س��ارة ل��الأح��داث التي 
"عندما  ت�سارلوت�سفيل  يف  وقعت 
راأيت العمل املروع لالإرهاب املحلي 
الذي ترعرع يف اأمريكا اأدركت على 
اأف��ع��ل ذلك  اأن  اأري����د  اأن��ن��ي  ال��ف��ور 

)اإخراج الفيلم(".

�صوء �الأجهزة �الإلكرتونية �الأزرق »�صم« فّتاك بالعيون
الكبرية  املخاطر  اإىل  حديثة  طبية  درا���س��ة  نبهت 
االإلكرونية،  االأجهزة  عن  ال�سادر  االأزرق  لل�سوء 
ون�سحت مدمني التقنية بتفادي ا�ستخدام االأجهزة 
الذكية يف الظالم الدام�س، نظرا للتبعات اخلطرية 

املرتبة لهذه العادة على �سحة العيون.
اأجراها باحثون من جامعة  واأ�سارت الدرا�سة التي 
توليدو االأمريكية، اإىل اأن النا�س �ساروا يتعر�سون 
بكرة لل�سوء االأزرق �سواء عند م�ساهدة التلفزيون 
اأو ع��ن��د ا����س���ت���خ���دام ال���ه���وات���ف ال���ذك���ي���ة واالأل�������واح 

الرقمية.
واأو����س���ح ال��ب��اح��ث اأج��ي��ث ك���ارون���اراث���ن، وه���و اأحد 
ال  العني  وقرنية  اأن عد�سة  الدرا�سة،  امل�ساركني يف 
ت�ستطيعان حمايتها من ال�سوء االأزرق ال�سادر عن 

تلك االأجهزة.
اأ�سا�سي  ب�سكل  ال��روؤي��ة  عملية  يف  االإن�سان  ويعتمد 
ال�سوء  لكن  ال�����س��وء،  ا�ست�سعار  يف  ال�سبكية  على 

االأزرق يربك هذه العملية ويدمر اخلاليا امل�ستقبلة 
لل�سوء من جراء ح�سول تفاعل كيميائي.

وو�سف الباحث كا�سون راتناياك، ما يح�سل للعني 
ب�ال�سم،  ب�سبب تلقي ال�سوء االأزرق يف هذه احلالة 
خاليا  اأن  علمنا  اإذا  ت���زداد  اخل��ط��ورة  اأن  مو�سحا 

ا�ستقبال ال�سوء ال تتجدد يف العني.
ونبه العلماء اإىل اأن االأجهزة التقنية لي�ست امل�سدر 
ال�سم�س  ع��ن  ي�سدر  فهو  االأزرق،  لل�سوء  الوحيد 
الط������بيعية  ال�����حالة  يف  ت�����اأثريه  ل����كن  اأي�����سا، 
االأجهزة  ي��وؤدي �سوء  بينما  ب�سورة بطيئة،  يحدث 
اإىل ت�����س��ري��ع ال�����س��رر، وف���ق م��ا ن��ق��ل م��وق��ع "نيوز 

اأطل�س".
العيون  �سحة  تراجع  من  ال�سحة  خ��رباء  ويحذر 
ل�����دى اجل���ي���ل احل������ايل ب�����س��ك��ل الف�����ت م����ن ج����راء 
تعلق  �سواء  التقنية  املتوا�سل لالأجهزة  اال�ستخدام 

االأمر بالعمل اأو للت�سلية يف اأوقات الفراغ.

مرييام فار�س يف حالة 
�صحية دقيقة وحرجة

بعد اأيام من تداول �سائعات ب�ساأن حالتها ال�سحية، ك�سرت املغنية اللبنانية مرييام فار�س 
حاجز ال�سمت لتوؤكد �سحة ال�سائعات، قائلة اإنها "بحالة �سحية دقيقة وحرجة". وبالتزامن 
مع اإعالن مواطنتها اإلي�سا تعافيها من مر�س �سرطان الثدي، عرب اأحدث اأغانيها امل�سورة 
اإ�سابة مرييام فار�س  كل اللي بيحبوين"، الثالثاء املا�سي، انت�سرت ال�سائعات ب�ساأن  "اإىل 
بنف�س املر�س، لكنها نفت ذلك. واأكدت الفنانة يف تغريدة لها على توير، اأنها "متر بحالة 
�سحية دقيقة وحرجة"، لكنها ا�ستدركت بالقول اإن لي�س كل م�سيبة ا�سمها �سرطان، وقالت 
باللهجة العامية اأنها ترددت كثريا قبل اأن  تغريدتها  يف  واأ�سافت  �سرطان".  معي  ما  "اأنا 
للجمهور  حمبتها  اإن  قالت  لكنها  اخلا�سة،  حياتها  تفا�سيل  ن�سر  يف  رغبتها  لعدم  تتكلم، 
الذين ن�سروا تدوينات  اأجربتها على ك�سر �سمتها. و�سكرت مرييام )35 عاما( معجبيها 

لدعمها والدعاء من اأجلها، لكنها ختمت بقولها: "كفى متاجرة ب�سحة النا�س".


