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الإمارات تفوز بجائزة اأف�ضل »تعاون ميداين معلوماتي عملياتي« 
ملكافحة املخدرات على امل�ضتوى العربي والإقليمي والدويل

•• اأبوظبي -وام: 

فازت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة الداخلية - للمرة الثالثة بجائزة 
العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  عملياتي  معلوماتي  م��ي��داين  ت��ع��اون  اأف�����س��ل 
وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  عن  ت�سدر  والتي  وال���دويل  والإقليمي 

الداخلية العرب تقديرا جلهودها يف �سبط �سبكات تهريب املخدرات.
عام  مدير  ال�سويدي  توير  بن  عبداهلل  �سعيد  العميد  اجلائزة  ت�سلم 
اأعمال  هام�س  على  الداخلية  ب���وزارة  الحت��ادي��ة  امل��خ��درات  مكافحة 
املوؤمتر العربي ال� 32 لروؤ�ساء اأجهزة مكافحة املخدرات الذي ُعقد يف 
مقر الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب بالعا�سمة التون�سية 
اجلائزة  بهذه  الإم��ارات  فوز  اأن  ال�سويدي  العميد  واأك��د  “تون�س”. 
للعام الثالث ياأتي تتويجا للجهود الكبرية التي تبذلها وزارة الداخلية 
امل�ستمر  الدعم  بف�سل  بالدولة  امل��خ��درات  مكافحة  اأج��ه��زة  يف  ممثلة 
واملتابعة احلثيثة من قبل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.      )التفا�سيل �س5(

انطالق التمرين الع�ضكري »اآيرون 
ماجيك 19« امل�ضرتك مع اأمريكا 

•• ابوظبي-وام:

انطلقت ام�س فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك )اآيرون ماجيك 19( 
بني القوات امل�سلحة الإماراتية والقوات الأمريكية وذلك �سمن التمارين 
مع  العام  م��دار  على  امل�سلحة  قواتنا  جتريها  التي  امل�سرتكة  الع�سكرية 
واكت�ساب  القتالية  الكفاءة  رفع  بغية  وال�سديقة  ال�سقيقة  ال��دول  قوات 
املزيد من اخلربات امليدانية والعمل على توحيد املفاهيم وامل�سطلحات 

الع�سكرية بني الأطراف امل�ساركة يف التمرين.     )التفا�سيل �س5(

بو�در حرب باردة �أخرى
وا�ضنطن تن�ضحب من معاهدة لل�ضواريخ النووية 

ومو�ضكو تتهمها بال�ضعي لعامل اأحادي القطب
•• عوا�صم-وكاالت:

الأح�����د، ردت رو���س��ي��ا ر�سميا  اأم�����س  ق����وي،  ت�����س��ري��ح  يف 
معاهدة  من  املزمع  الأم��ريك��ي  الن�سحاب  خطوة  على 
ل��ل�����س��واري��خ ال��ن��ووي��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وذل���ك يف اأحدث 
خطط  خلفية  ع��ل��ى  ووا���س��ن��ط��ن  مو�سكو  ب��ني  ت�سعيد 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب املثرية للجدل.
الن�سحاب  اأن  الرو�سي  اخلارجية  وزي��ر  نائب  واعترب 
الأمريكي الذي اأعلن عنه ترامب من املعاهدة النووية 
التي مت توقيعها خالل احلرب الباردة خطوة خطرية.

)تا�س(  لوكالة  ت�سريح  يف  ريابكوف  �سريغي  واعترب 
اأن  واث��ق من  واأن��ا  للغاية  ه��ذه خطوة خطرية  �ستكون 

املجتمع الدويل لن يفهمها و�ستثري اإدانات جادة«.
�ستن�سحب من  وا�سنطن  اأن  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
التي  املدى”  املتو�سطة  النووية  الأ�سلحة  “معاهدة 
باأنها  رو�سيا  متهما   ،1987 يف  مو�سكو  م��ع  اأبرمتها 

عديدة” هذه املعاهدة. �سنوات  منذ  “تنتهك 
يف  ل�سان م�سدر  على  �سابق،  وقت  رو�سيا، يف  واعتربت 

وزارة اخلارجية، اأن الوليات املتحدة “حتلم” باأن تكون 
القوة الوحيدة املهيمنة على العامل بقرارها الن�سحاب 
من املعاهدة. وقال امل�سدر بح�سب ما نقلت عنه وكالة 
ريا نوفو�ستي احلكومية اإن الدافع الرئي�سي هو احللم 
واأكد  ذل��ك؟ كال.  �سيتحقق  القطب. هل  اأح��ادي  بعامل 
على  اخل��ط��وة  ه��ذه  م��ن  اق��رتب��ت  وا�سنطن  اأن  امل�سدر 
مدار �سنوات عديدة من خالل تدمريها اأ�س�س التفاق 

بخطوات متعمدة ومتاأنية.
اأن هذا  ال��رو���س��ي  امل�سدر  ع��ن  ب��ر���س(  )ف��ران�����س  ونقلت 
الرامية  الأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة  اإط���ار  يف  ي��ن��درج  ال��ق��رار 
الدولية  القانونية  الت��ف��اق��ي��ات  ه��ذه  م��ن  لالن�سحاب 
�سركائها  وعلى  عليها  مت�ساوية  م�سوؤوليات  ت�سع  التي 

وتقو�س مفهومها اخلا�س لو�سعها ال�ستثنائي«.
األغت فئة كاملة من ال�سواريخ  وو�سعت املعاهدة التي 
500 و5000 كلم، حدا لأزم��ة يف  ي��راوح مداها بني 
�سواريخ  ال�سوفياتي  الحت��اد  ن�سر  ب�سبب  الثمانينيات 
ت�ستهدف عوا�سم  كانت  التي  النووية،   )20 اإ�س  )اإ���س 

اأوروبا الغربية.

اليمني املتطرف يزحف يف اوروبا

منظر عام لقرية خان الأحمر )رويرتز(

مقتل 45 من ميلي�شيا �حلوثي يف غارتني للتحالف باحلديدة

القوات اليمنية تقرتب من ا�ضتعادة مديرية ا�ضرتاتيجية بالبي�ضاء

 •• القد�س-عمان-وكالت:
عبد  امل��ل��ك  الأردين  ال��ع��اه��ل  ق����رر 
اإن��ه��اء ملحقي  ام�����س،  ال��ث��اين،  اهلل 
الباقورة والغمر من اتفاق ال�سالم 
“مو�سوع  اأن  اإ�سرائيل، معتربا  مع 
الباقورة والغمر على راأ�س اأولوياتنا 

منذ فرتة طويلة«.
ق����راره  اإن  الأردين،  امل���ل���ك  وق�����ال 
ج����اء ان��ط��الق��ا م���ن ح��ر���س��ن��ا على 
الأردن  اأج��ل  اتخاذ كل ما يلزم من 
الديوان  اأعلن  والأردن��ي��ني، ح�سبما 

امللكي الها�سمي،
اإع������الم  واأ�������س������اف: مت )الأح�����������د( 
باإنهاء  الأردين  ب��ال��ق��رار  اإ���س��رائ��ي��ل 

العمل بامللحقني«.
والغمر  ال��ب��اق��ورة  اأن  ع��ل��ى  و���س��دد 
اأرا�������س اأردن����ي����ة و���س��ت��ب��ق��ى اأردن���ي���ة، 
بالكامل  ���س��ي��ادت��ن��ا  من��ار���س  ون��ح��ن 

على اأرا�سينا«.
عّمان،  الأردن��ي��ة  العا�سمة  و�سهدت 

•• الفجر - اإميلي �صولتي�س – 

ترجمة خرية ال�صيباين

كان يف الغالب من ال�سعب تكوين 
الربملانية  الأنظمة  يف  احلكومات 
م��ت��ع��ددة الأح�����زاب. ول��ك��ن اليوم، 
ال�سيا�سية  الأح����زاب  ان��ف��ج��ار  م��ع 
ال���را����س���خ���ة، و����س���ع���ود الأح�������زاب 
يف  اجل��دي��دة  ال�سعبوية  اليمينية 
الأم���ر م�ستحياًل  اأ���س��ب��ح  اأوروب����ا، 

تقريباً.
ويو�سح الو�سع احلايل يف ال�سويد 
هذا النوع من الن�سداد ال�سيا�سي. 
بعد اأكرث من �سهر من النتخابات 
ا�ستقطب  وال����ت����ي  ال����ربمل����ان����ي����ة، 
الدميقراطيني  ح����زب  خ��الل��ه��ا 

حلزب  خ�ضارة  باأكرب  توقعات 
2019 بانتخابات  اأردوغ��ان 

•• اأنقرة-وكاالت:

والتنمية  ال��ع��دال��ة  ي��وا���س��ل ح��زب 
احلاكم، الذي ينتمي اإليه الرئي�س 
ال���رتك���ي رج����ب ط��ي��ب اأردوغ�������ان، 
الناخبني  وف����ق����دان  “النزف” 
اإذ ت�سري  املعار�سة،  اأحزاب  ل�سالح 
تعر�سه  اح��ت��م��ال  اإىل  ال��ت��وق��ع��ات 
النتخابات  يف  خ�������س���ارة  لأك������رب 

املحلية املقبلة.
وياأتي هذا الرتاجع يف �سعبية حزب 
العدالة والتنمية، يف ظل ت�ساعد 
القومية،  احل��رك��ة  ح���زب  �سعبية 
وحزب ال�سعب اجلمهوري املعار�س 
يف البالد، وفق اأحدث ا�ستطالعات 
ذكرت �سحيفة  ما  للراأي، بح�سب 

الأحد. “اأحوال” الرتكية، 
يف  املحلية  النتخابات  و�ستجرى 
تركيا ب�31 مار�س 2019 يف 81 

مقاطعة يف البالد.
والتنمية،  العدالة  حزب  فاز  وقد 
بلدية   30 اأ�سل  من  بلدية  ب�18 
بن�سبة   2014 ع��ام  انتخابات  يف 

املائة من الأ�سوات. يف   60

للمطالبة  م���������س����ريات  اجل����م����ع����ة، 
منطقتي  ل����س���ت���ع���ادة  ب���ال���ت���ح���رك 
ال��ت��اب��ع��ة لإرب�����د، والغمر  ال��ب��اق��ورة 
ال�سريط  ع��ل��ى  ل��ل��ع��ق��ب��ة،  ال��ت��اب��ع��ة 

احلدودي مع اإ�سرائيل.
الأردنية،  املحاكم  �سهدت  وم��وؤخ��را 
الإن�����ذارات  م��ن  جم��م��وع��ة  ت�سجيل 

املتطرف  ال��ي��م��ي��ن��ي  ال�����س��وي��دي��ني 
ج���زًء ك��ب��رًيا م��ن الأ����س���وات )17 
مقعًدا   62 اأو  ب��امل��ائ��ة،   5 فا�سل 

للمطالبة  احلكومة،  �سد  العدلية 
بعدم متديد تاأجري اأرا�سي منطقتي 

الباقورة والغمر لإ�سرائيل.
م���ن ج��ه��ة اخ�����رى، اع��ت��ق��ل��ت قوات 
حاكم  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة  الإح�����ت�����الل 
ال����ق����د�����س ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ع���دن���ان 
اإنه  زع��م��ت  خم��ال��ف��ات  ب�سبب  غيث 

على  ا�ستع�سى   ،)349 اأ�سل  من 
ت�سكيل  ال�سيا�سيني  امل�����س��وؤول��ني 
احلكومة.    )التفا�سيل �س13(

•• اليمن-وكاالت:

من  البي�ساء  حمافظة  يف  اليمنية  ال�سرعية  ق���وات  ت��ق��رتب 
اإحكام �سيطرتها الكاملة على مديرية املالجم ال�سرتاتيجية، 
و�سط معارك مع ميلي�سيات احلوثي الإيرانية، اأدت اإىل مقتل 

عدد من املتمردين.
ال�سرعية  القوات  اأن مدفعية  واأف��ادت م�سادر ع�سكرية مينية 
اليومني  خ���الل  احل��وث��ي  مليلي�سيات  الأم��ام��ي��ة  امل��واق��ع  دك���ت 
املا�سيني و�سلت قدرتها على العودة اإىل تلك املواقع يف “جبل 

البيا�س” بجبهة املالجم.
اأفرادها  من  الع�سرات  خ�سرت  امليلي�سيات  اأن  امل�سادر  واأك��دت 
املدفعي  الق�سف  اإث��ر  على  وجريح  قتيل  بني  �سقطوا  الذين 

املكثف للقوات ال�سرعية على مواقعها.

وك�����س��ف��ت امل�����س��ادر ذات��ه��ا ع��ن ت��اأه��ب ق����وات اجل��ي�����س الوطني 
ال�سيطرة  وا�ستعادة  املالجم،  مديرية  من  تبقى  ما  لقتحام 
عليها، بعدما اأ�سبحت تلك املواقع متنحها �سيطرة على اجلزء 

الأخري من املديرية.
للم�سدر،  وفقا  والعالية،  املفتوحة  املالجم  مرتفعات  وكانت 
التي حتكم  القوات احلكومية  اأم��ام تقدم  ت�سكل حتّديا كبريا 

اجلبال. تلك  من  باملئة  �سيطرتها على نحو 80 
كامل،  ب�سكل  الوطني  اجلي�س  قب�سة  يف  امل��الج��م  وب�سقوط 
ال�سيطرة  بحكم  �سالكا  البي�ساء  حترير  اإىل  الطريق  ي�سبح 

النارية التي �سيتمتع بها اجلي�س من فوق مرتفعات املالجم.
وحتيط بهذه املرتفعات جغرافيا منخف�سة ي�سهل على اجلي�س 

التقدم باجتاهها حتت غطاء ناري.
اليمن غارة  ال�سرعية يف  دع��م  �سن ط��ريان حتالف  ذل��ك،  اىل 

مركزة على اجتماع لقيادات ميلي�سيات احلوثي يف حمافظة 
احلديدة.

وذكر املركز الإعالمي لألوية العمالقة، اأن الغارة اأ�سفرت عن 
مقتل نحو 15 قيادياً حوثياً واإ�سابة اآخرين.

تعزيزات  ا�ستهدفت  اأخ���رى  غ��ارة  التحالف  ط��ريان  �سن  كما 
ع�سكرية للميلي�سيات ومواقع لها غرب الدريهمي اأ�سفرت عن 

مقتل نحو 30 حوثياً.
ويف �سرق الدريهمي، جرت معارك عنيفة اأف�سلت خاللها قوات 
اإىل  اأدى  ما  للميلي�سيات،  هجوماً  واملقاومة  الوطني  اجلي�س 

مقتل اأكرث من 30 عن�سراً حوثياً واإ�سابة اآخرين.
واإىل جنوب حمافظة احلديدة، فر�ست قوات اجلي�س الوطني 
ميلي�سيات  فيها  تتمركز  كانت  مواقع  على  �سيطرتها  اليمني 

احلوثي بني مديرتي التحيتا وزبيد جنوب احلديدة.

ت�شببو� يف ت�شكيل �ئتالفات حكومية ه�شة:

ال�ضعبويون جعلوا دول اأوروبا غري قابلة للحكم!
ارتكبها يف ال�سفة الغربية املحتلة، 
اأف��ادت منظمة التحرير  بح�سب ما 

الفل�سطينية ام�س.
اعتقل  غ��ي��ث  ان  امل��ن��ظ��م��ة  وق���ال���ت 
م�����س��اء ال�����س��ب��ت يف ح��ي ب��ي��ت حنينا 
و�سباح  امل��ح��ت��ل��ة.  ال��ق��د���س  ���س��م��ال 
الأحد نقل غيث اإىل �سجن حمكمة 

عوفر الع�سكرية ال�سرائيلية.
ال�������وزراء  ق�����ال رئ���ي�������س  اىل ذل������ك، 
نتانياهو،  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
ل�”فرتة  اأرج��اأت  اإ�سرائيل  اإن  اأم�س، 
خان  ق���ري���ة  ه����دم  ق�����رار  ق�سرية” 
الفل�سطينية  ال���ب���دوي���ة  الأح����م����ر 
ولي�س  امل��ح��ت��ل��ة،  ال��غ��رب��ي��ة  بال�سفة 
حتى اإ�سعار اآخر، كما ذكرت و�سائل 

اإعالم اإ�سرائيلية يف وقت �سابق.
لقائه  م�ستهل  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأك����د 
�ستيف  الأم��ريك��ي  املالية  وزي��ر  م��ع 
مينوت�سني، اأنه �سيتم اإخالء اخلان 
الأح��م��ر، وه���ذا ه��و ق���رار املحكمة، 

�سيتم تنفيذه.

مواقــيت ال�صالة
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حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء   )وام(

حممد بن ر��شد ي�شهد تخريج منت�شبي �لدفعة �لر�بعة لربنامج قياد�ت �مل�شتقبل 
جمل�س الوزراء يعتمد »ال�ضيا�ضة الوطنية لكبار املواطنني« 

�ضمن منظومة رعاية جمتمعية و�ضحية �ضاملة

حممد بن زايد خالل حمادثاته مع رئي�س الوزراء البلغاري  )وام(

�أكد� على �أهمية �إر�شاء دعائم �الأمن و�ال�شتقر�ر وحتقيق �ل�شالم يف �لعامل
حممد بن زايد ورئي�س الوزراء البلغاري يبحثان 

عالقات التعاون وعددا من الق�ضايا الإقليمية والدولية
•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  ال���وزراء  جمل�س  اأك��د 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س الدولة  اآل م��ك��ت��وم  ب���ن را����س���د  حم��م��د 
اهلل” اأن  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
توفري متطلبات العي�س الكرمي لكبار املواطنني تاأتي 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ترجمة لتوجيهات �ساحب 

لتوفري  “حفظه اهلل”  اآل نهيان رئي�س الدولة  زايد 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة جل��م��ي��ع ف���ئ���ات امل��ج��ت��م��ع يف دول���ة 
واأهداف   2021 الإم���ارات  لروؤية  و�سول  الإم���ارات 
اإطالق  2071، وذل��ك م��ن خ��الل  مئوية الإم����ارات 
ال�سيا�سة الوطنية لكبار املواطنني يف جل�سته يف ق�سر 

الرئا�سة يف اأبوظبي.
)التفا�سيل �س3-2(

•• اأبوظبي-وام: 

ب��ح��ث ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
للقوات امل�سلحة ودولة بويكو بوري�سوف رئي�س وزراء 
الثنائية بني  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  ب��ل��غ��اري��ا  ج��م��ه��وري��ة 
الإقليمية  الق�سايا  من  ع��دد  اإىل  اإ�سافة  البلدين، 

والدولية ذات الهتمام امل�سرتك.
ورحب �ساحب ال�سمو ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�سلحة، خالل جل�سة املحادثات الذي 
عقدت ام�س يف ق�سر الرئا�سة، بزيارة رئي�س الوزراء 
البلغاري اإىل الدولة، معربا عن تطلعه اإىل اأن ت�سهم 
هذه الزيارة يف تو�سيع اآفاق عالقات التعاون والعمل 

امل�سرتك بني البلدين.            )التفا�سيل �س2(

�لعاهل �الأردين يعلن ��شتعادة �لباقورة و�لغمر من ��شر�ئيل

الحتالل يرجئ هدم »خان الأحمر« ويعتقل حمافظ القد�س
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اأخبـار الإمـارات

خالل تخريج �شموه منت�شبي �لدفعة �لر�بعة لربنامج قياد�ت �مل�شتقبل 

حممد بن را�ضد: قائد امل�ضتقبل قائد ا�ضتثنائي و�ضباب الإمارات اليوم قادر على ا�ضتباق املتغريات وخو�س التحديات
•• اأبوظبي-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأن �سباب الإمارات هم ثروتها 
املتجددة، واأن بناء القدرات وتاأهيل القيادات الإماراتية هو نهج القادة يف 

الرتكيز على الإن�سان كاأ�سا�س لال�ستعداد للم�ستقبل.
وقال �سموه: » قائد امل�ستقبل قائد ا�ستثنائي، و�سباب الإمارات اليوم قادر 
�سابة  دول��ة  »نحن  م�سيفا:  التحديات،«  وخو�س  املتغريات  ا�ستباق  على 
عالية  ب�سبابنا  وثقتنا  القادمة،  لالأجيال  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  ت�سعى 
وننتظر منهم حتفيز فرق العمل يف اجلهات التي يعملون بها.« جاء ذلك، 
خالل تخريج �سموه منت�سبي الدفعة الرابعة لربنامج قيادات امل�ستقبل يف 
برنامج قيادات حكومة دولة الإمارات، ام�س الأحد، يف ق�سر الرئا�سة يف 

اأبوظبي، بح�سورالفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير الداخلية.

ووجه �سموه التهنئة خلريجي »الدفعة الرابعة لقيادات امل�ستقبل« وقال 
»اإن قيادة امل�ستقبل لي�ست وظيفة حكومية بل هي مهارات واأ�سلوب حياة 
قائم على ابتكار احللول اخلالقة لتحديات امل�ستقبل،« واأ�ساف: » م�سوؤلية 
قيادات امل�ستقبل كبرية، ونحن نعول عليكم لتوجيه دفة القيادة وفق روؤية 
برنامج  وي��ه��دف  امل�ستقبل.«  نحو  امل��دى  وبعيدة  الأف���ق  وا�سعة  طموحة 
قيادات امل�ستقبل اإىل تاأهيل الكوادر الوطنية واإك�سابهم املهارات القيادية، 
وتزويدهم باملعارف واأدوات اإدارة امل�ستقبل، من خالل متكينهم من اأدوات 
ومنهجيات ال�ست�سراف والتفكري العلمي امل�ستقبلي، ومواكبة التوجهات 

العاملية واأف�سل املمار�سات، لياأخذوا دورهم يف قيادة العمل احلكومي.
وفهم  التاأثري،  مهارات  على  رك��زت  م�سارات  التدريبي  الربنامج  و�سمل 

املوؤ�س�سي،  بالعمل  وارتباطها  العاملية  والتوجهات  الأفكار،  توليد  عملية 
ريادة  روح��ي��ة  وت�سجيع  وحتفيز  العمل،  ف��رق  وفعالية  ك��ف��اءة  وحت�سني 

الأعمال.
اأهمها:  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف  م��ه��ارات  م��ن  ع���دداً  الربنامج  ت�سمن  كما 
واأدوات  امل�ستقبلية،  التوجهات  واآليات حتليل  بال�سيناريوهات،  التخطيط 
�سناعة  اأدوات  اأه��م  جانب  اإىل  والأح���داث،  للتغريات  ال�ستباقي  الر�سد 
القرارات التي ت�سمل درا�سة املكا�سب ق�سرية املدى واملزايا طويلة املدى 
والجتماعية،  القت�سادية  النتائج  بني  للتوفيق  الفر�س  عن  والبحث 

واإدارة املوارد على نحو م�سوؤول لتحقيق الأهداف املحددة.
�سناعة  على  ال��ق��درة  منها  امل�ساقات  م��ن  مبجموعة  ال��ربن��ام��ج  ويتميز 
الأفكار،  خمتربات  وتطوير  فعالة،  عمل  ف��رق  وبناء  وتنمية  ال��ق��رارات، 
اإىل  اإ�سافة  العاملية،  التوجهات  وقيادة  البحث،  ومناهج  احلالة  ودرا�سات 

فعالية  حت�سني  يف  ي�سهم  مبا  ال�سركاء،  عالقات  واإدارة  الواعية  القيادة 
الفريق وروح الريادة وفهم احتياجات فريق العمل وتطوير قدرته على 
جانب  اإىل  خمت�سة  تطويرية  عملية  خ��الل  م��ن  املتغريات  م��ع  التكيف 
التاأثري على توجهات الفريق واملعنيني. برنامج قيادات حكومة الإمارات 
بتوجيهات  يذكر ان برنامج قيادات حكومة الإمارات تا�س�س عام 2008، 
فئات   4 وي�سمل  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من 
وبرنامج  امل�ستقبل،  وقيادات  والتنفيذية،  ال�سرتاتيجية،  القيادات  هي: 
���س��ب��اب الإم������ارات، وي��ه��دف اإىل مت��ك��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة م��ن حتقيق 
مع  بالتعاون  الوطنية،  الكوادر  ق��درات  وتعزيز  ال�سرتاتيجية  الأه��داف 
واأبرز  املتميزة،  الأكادميية  املتخ�س�سة واملوؤ�س�سات  العلمية  املراكز  اأف�سل 
رواد الأعمال وال�سركات العاملية الكربى، وينظم زيارات ميدانية لالطالع 

على اأف�سل جتارب الدول الرائدة.

بحثا عالقات �لتعاون وعدد� من �لق�شايا �الإقليمية و�لدولية

حممد بن زايد ورئي�س الوزراء البلغاري يوؤكدان على اأهمية اإر�ضاء دعائم الأمن وال�ضتقرار وحتقيق ال�ضالم يف العامل
•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ب���ح���ث 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
بويكو  ودول������ة  امل�����س��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات 
وزراء جمهورية  رئي�س  بوري�سوف 
الثنائية  العالقات  تعزيز  بلغاريا 
بني البلدين، اإ�سافة اإىل عدد من 
ذات  والدولية  الإقليمية  الق�سايا 

الهتمام امل�سرتك.
عهد  ويل  ال�سمو  �ساحب  ورح���ب 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
امل�����س��ل��ح��ة، خ���الل جل�سة  ل��ل��ق��وات 
امل��ح��ادث��ات ال���ذي ع��ق��دت اأم�����س يف 
رئي�س  ب���زي���ارة  ال���رئ���ا����س���ة،  ق�����س��ر 
الدولة،  اإىل  ال��ب��ل��غ��اري  ال������وزراء 
ت�سهم  اأن  اإىل  تطلعه  ع��ن  معربا 
ه�����ذه ال�����زي�����ارة يف ت��و���س��ي��ع اآف�����اق 
عالقات التعاون والعمل امل�سرتك 
بني البلدين خالل املرحلة املقبلة 
�سعبيهما  م�سلحة  يف  ي�سب  مب��ا 

ويلبي تطلعاتهما.
تعزيز  �سبل  اجلانبان  وا�ستعر�س 
وت���ط���وي���ر ال����ت����ع����اون ال���ث���ن���ائ���ي يف 
والتجارية  القت�سادية  اجلوانب 
امل�����ج�����الت  يف  وال�����س����ت����ث����م����اري����ة 
وال�سياحية  وال�سناعية  التعليمية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال���زراع���ي���ة مب��ا يعود 
و�سعبيهما  البلدين  على  باخلري 
امل�سرتكة،  م�����س��احل��ه��م��ا  وي��ح��ق��ق 
اإ�سافة اإىل بحث عدد من الق�سايا 
والدولية  الإقليمية  واملو�سوعات 
الآراء  وت��ب��ادل  البلدين  تهم  التي 

ب�ساأنها.
واأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
اللقاء،  خ��الل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
متكنت   « اهلل  ح��ف��ظ��ه   « ال����دول����ة 
اأن تبني  بف�سل اهلل عز وج��ل من 
م����ع خمتلف  ال���ت���وا����س���ل  ج�������س���ور 
مبادئ  وف����ق  ال�����س��دي��ق��ة  ال������دول 
والنفتاح  وال���ت���ع���اون  ال��ت�����س��ام��ح 
جت���اه الآخ���ري���ن ومب���ا ي�����وؤدي اإىل 
معربا  امل�سرتكة،  امل�سالح  خدمة 
�سموه عن �سعادته بتطور عالقات 
ال�سداقة مع جمهورية بلغاريا يف 

العديد من املجالت احليوية.
الإم����ارات  دول���ة  اإن   « �سموه  وق���ال 

حممد  ال��ل��واء  وم��ع��ايل  التنفيذي 
العام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 
ريا�س  وم��ع��ايل  اأب��وظ��ب��ي  ل�سرطة 
دائرة  رئي�س  املبارك  عبدالرحمن 
ال�سيخ  ومعايل  اأبوظبي  يف  املالية 
عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
اأبوظبي ومعايل  دائرة ال�سحة يف 
امل��ه��ن��د���س ع��وي�����س��ة م��ر���س��د امل���رر 
اأبوظبي  يف  الطاقة  دائ���رة  رئي�س 
الهاجري  ���س��ي��ف حم��م��د  وم��ع��ايل 
الإقت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
يف اأبوظبي و�سعادة حممد مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأبوظبي و�سعادة جرب حممد غامن 
ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع��ام دي���وان ويل 
و�سعادة عبدالوهاب  اأبوظبي  عهد 
نا�سر ح�سن النجار �سفري الدولة 
و�سعادة  ب��ل��غ��اري��ا  ل���دى ج��م��ه��وري��ة 
ال��رك��ن م��ه��ن��د���س عي�سى  ال��ف��ري��ق 
امل��زروع��ي نائب  ع��ب��الن  ب��ن  �سيف 

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة.
فيما يرافق دولة بويكو بوري�سوف 
وفد ي�سم كال من معايل ايكتاريا 
زاه���اري���ف���ا ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 
الق�سائي  الإ�������س������الح  ل���������س����وؤون 
ووزي������������رة اخل�����ارج�����ي�����ة وم����ع����ايل 
فالد�سالف جورانوف وزير املالية 
�سفري  ك��ولروف  بوجدان  و�سعادة 
الدولة  ل���دى  ب��ل��غ��اري��ا  ج��م��ه��وري��ة 
و�سعادة روميانا با�سفاروفا رئي�سة 
ال�����وزراء وع���دد من  مكتب رئ��ي�����س 

امل�سوؤولني البلغاريني.

العربية املتحدة وبلغاريا جتمعهما 
عالقات متميزة قائمة على اأ�س�س 
را���س��خ��ة م��ن ال��ت��ف��اه��م والح����رتام 
امل���ت���ب���ادل وال���رغ���ب���ة امل�����س��رتك��ة يف 
والرتقاء  العالقات  ه��ذه  تطوير 
البلدين  بها مبا يعك�س طموحات 

و�سعبيهما ».
رئ��ي�����س وزراء  اأك�����د  م���ن ج���ان���ب���ه، 
تعزيز  على  ب��الده  حر�س  بلغاريا 
ت��ع��اون��ه��ا م���ع دول�����ة الإم��������ارات يف 
» زيارتنا   « املجالت كافة. وقال : 
املقام  تاأتي يف  الإم���ارات  اإىل دول��ة 
على  حر�سنا  منطلق  م��ن  الأول 
ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال�������س���داق���ة بني 

البلدين ».
الزيارة  بهذه  �سعادته  عن  واأع��رب 
تاأتي يف عام حتتفي به دولة  التي 
ب���� » ع���ام زاي����د » الذي  الإم�������ارات 
ب��ف�����س��ل ج���ه���وده ن���رى مب���ا تتمتع 
ب���ه الإم��������ارات م���ن ���س��م��ع��ه طيبة، 
م��ب��دي��ا ���س��ك��ره وت��ق��دي��ره مل��ا لقيه 
والوفد املرافق من ح�سن ا�ستقبال 

وحفاوة.
البلدين  اإن   « ب��وري�����س��وف  وق����ال 
لتحقيق  متقدمة  روؤي���ة  ميتلكان 
من��و اق��ت�����س��ادي م�����س��ت��دام، وهناك 
ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���ر����س ال���واع���دة 
لإق�����ام�����ة اأ�����س����ك����ال م���ت���ن���وع���ة من 
والقت�سادي  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ع��اون 
يف  ت�����س��ه��م  بينهما  وال���س��ت��ث��م��اري 

تطوير وتعزيز عالقاتهما ».
وق���دم دول���ة ب��وري�����س��وف دع���وة اإىل 

اأحمد جمعة الزعابي وزير �سوؤون 
وزارة  يف  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة، وم��ع��ايل عهود 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت 
ومعايل  احل��ي��اة،  وج���ودة  لل�سعادة 
زك����ي اأن������ور ن�����س��ي��ب��ة وزي�����ر دول����ة، 
العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل 
ال�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 
ال�سايغ وزير دولة، ومعايل علي بن 
حماد ال�سام�سي نائب الأمني العام 
للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني، 
اأح��م��د مبارك  ال��دك��ت��ور  وم��ع��ايل 
امل��زروع��ي الأم���ني ال��ع��ام للمجل�س 
التنفيذي لإمارة اأبوظبي، ومعايل 
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز 
باأبوظبي،  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال�������س���وؤون 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
حممد  اللواء  ومعايل  التنفيذي، 
العام  ال���ق���ائ���د  ال��رم��ي��ث��ي  خ��ل��ف��ان 
ريا�س  ومعايل  اأبوظبي،  ل�سرطة 
دائرة  رئي�س  املبارك  عبدالرحمن 
ال�سيخ  وم��ع��ايل  باأبوظبي،  املالية 
عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س 
ومعايل  باأبوظبي،  ال�سحة  دائ��رة 
امل��ه��ن��د���س ع��وي�����س��ة م��ر���س��د امل���رر 
باأبوظبي،  ال��ط��اق��ة  دائ����رة  رئ��ي�����س 
الهاجري  ���س��ي��ف حم��م��د  وم��ع��ايل 
القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 

باأبوظبي.
كما ح�سره، �سعادة حممد مبارك 

يتيح  الأف��غ��ان��ي��ات، حيث  الأرام����ل 
لهن فر�س عمل يف جمال �سناعة 
ال�سجاد باملنازل من دون حتملهن 
ع���ن���اء ال��ت��ن��ق��ل ل��ي�����س��ه��م ب���ذل���ك يف 

مكافحة البطالة يف اأفغان�ستان.
وك���ان دول���ة بويكو ب��وري�����س��وف قد 
و�سل يف وقت �سابق من ليلة اأم�س 
ت�ستغرق  للدولة  ر�سمية  زي��ارة  يف 

اأيام.  3
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك������ان 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
ام�س  ا���س��ت��ق��ب��ل   امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
رئي�س  ب���وري�������س���وف  ب��وي��ك��و  دول�����ة 
وزراء جمهورية بلغاريا ال�سديقة 
ال����ذي ي��ق��وم ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اإىل 

الدولة.
البلغاري  ال���وزراء  لرئي�س  وج��رت 
ل���دى و���س��ول��ه وال���وف���د املرافق   �����
العا�سمة  يف  ال��رئ��ا���س��ة  ق�سر  اإىل 
اأبوظبي �� مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية 
الوطني  ال�����س��الم  خ��الل��ه��ا  ع����زف 
لبلغاريا .. فيما اأطلقت املدفعية » 
21 » طلقة حتية ل�سيف البالد.
 .. بوري�سوف  بويكو  دول��ة  و�سافح 
وال���وزراء  ال�سيوخ  م��ن  م�ستقبليه 
وك���ب���ار امل�������س���وؤول���ني يف ال����دول����ة.. 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ����س���اف���ح  ف���ي���م���ا 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ل�سيف  املرافقني  امل�سوؤولني  كبار 

البالد.
وقد كان يف ا�ستقبال رئي�س وزراء 

بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان لزيارة بلغاريا، وقد 
قبلها �سموه �ساكرا، على اأن يحدد 

موعدا لحقا لها.
اجلانبان  اأك����د  ال��ل��ق��اء،  خ��ت��ام  ويف 
جمالت  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  حر�سهما 
ال�����ت�����ع�����اون والرت�������ق�������اء ب����ه����ا مبا 
وامل�سالح  املتبادلة  املنفعة  يحقق 
الرتكيز  م��ع  للبلدين  امل�����س��رتك��ة 
الأول����وي����ة  ذات  ال���ق���ط���اع���ات  ع��ل��ى 
التنمية  ت��دع��م  وال��ت��ي  للجانبني 

امل�ستدامة واقت�ساد املعرفة.
جهود  تكثيف  اأهمية  على  و���س��ددا 
ال����دويل لإر����س���اء دعائم  امل��ج��ت��م��ع 
وحتقيق  وال�����س����ت����ق����رار  الأم���������ن 
ال�سالم يف خمتلف مناطق العامل، 
الت�سامح  ق��ي��م  ت��ع��زي��ز  ج��ان��ب  اإىل 
ال�سعوب  ب��ني  والتعاي�س  واحل���وار 

واملجتمعات كافة.
ح�سر اللقاء، �سمو ال�سيخ طحنون 
بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم 
ال�سيخ  و���س��م��و  ال��ع��ني،  منطقة  يف 
هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
وال�سيخ  الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء 
ذي���اب ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
نهيان، وال�سيخ خليفة بن طحنون 
بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي 
م��ك��ت��ب ����س���وؤون اأ����س���ر ال�����س��ه��داء يف 
اأبوظبي، ومعايل  ديوان ويل عهد 

امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 
اأبوظبي، و�سعادة جرب حممد غامن 
ال�����س��وي��دي م��دي��ر ع��ام دي���وان ويل 
عهد اأبوظبي، و�سعادة عبدالوهاب 
نا�سر ح�سن النجار �سفري الدولة 
و�سعادة  بلغاريا،  جمهورية  ل��دى 
ال��رك��ن م��ه��ن��د���س عي�سى  ال��ف��ري��ق 
امل��زروع��ي نائب  ع��ب��الن  ب��ن  �سيف 

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة.
ال��ل��ق��اء م���ن اجلانب  ك��م��ا ح�����س��ر 
البلغاري، معايل ايكتاريا زاهاريفا 
ل�سوؤون  ال��������وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ة 
الإ�������س������الح ال���ق�������س���ائ���ي ووزي�������رة 
فالد�سالف  وم��ع��ايل  اخل��ارج��ي��ة، 
امل��ال��ي��ة، و�سعادة  وزي���ر  ج���وران���وف 
بوجدان كولروف �سفري جمهورية 

بلغاريا لدى الدولة.
كلمة  بلغاريا  وزراء  رئي�س  و�سجل 
فيها  اأع���رب  ال���زوار  كبار  �سجل  يف 
الإمارات  �سعادته بزيارة دولة  عن 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، م�����س��ي��دا مبا 
و�سلت اإليه من اإجنازات وجناحات 

على ال�سعد كافة.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وق������دم 
هدية  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
عن  ع��ب��ارة  بلغاريا  وزراء  لرئي�س 
�سجادة من اإنتاج » م�سروع ال�سيخة 
فاطمة بنت حممد بن زايد لإنتاج 
الأفغاين  الريف  ال�سجاد وتطوير 
». ويعد امل�سروع منوذجاً مل�سروعات 
اأفغان�ستان،  يف  امل�ستدامة  التنمية 
ال��ن�����س��اء وخا�سة  م��ن��ه  وت�����س��ت��ف��ي��د 

بلغاريا .. �سمو ال�سيخ طحنون بن 
حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 
هزاع  ال�سيخ  و�سمو  العني  منطقة 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
اأبوظبي  التنفيذي لإمارة  املجل�س 
بن  �سيف  ال�����س��ي��خ  �سمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة وال�سيخ  ال����وزراء وزي���ر 
ذي���اب ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 
نهيان وال�سيخ خليفة بن طحنون 
بن حممد اآل نهيان مدير تنفيذي 
م��ك��ت��ب ����س���وؤون اأ����س���ر ال�����س��ه��داء يف 
ومعايل  اأبوظبي  عهد  دي��وان ويل 
اأحمد جمعة الزعابي وزير �سوؤون 
وزارة  يف  لالحتاد  الأعلى  املجل�س 
����س���وؤون ال��رئ��ا���س��ة وم���ع���ايل عهود 
دولة  وزي���رة  ال��روم��ي  خلفان  بنت 
ومعايل  احل��ي��اة  وج����ودة  لل�سعادة 
زك�����ي اأن�������ور ن�����س��ي��ب��ة وزي������ر دول����ة 
العلماء  �سلطان  بن  عمر  ومعايل 
الإ�سطناعي  ل��ل��ذك��اء  دول���ة  وزي���ر 
وم���ع���ايل اأح���م���د ب���ن ع��ل��ي حممد 
ال�سايغ وزي��ر دول��ة وم��ع��ايل علي 
الأمني  نائب  ال�سام�سي  حماد  بن 
لالأمن  الأع���ل���ى  للمجل�س  ال���ع���ام 
ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأحمد 
العام  الأم�����ني  امل����زروع����ي  م���ب���ارك 
اأبوظبي  يف  التنفيذي  للمجل�س 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  خ���ل���دون  وم���ع���ايل 
التنفيذية  ال�����س��وؤون  ج��ه��از  رئي�س 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل 
اأبوظبي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال��زع��اب��ي 
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي حتقق رقمني قيا�ضيني جديدين يف مو�ضوعة غيني�س لن�ضر الوعي ب�ضرطان الثدي

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي رقمني قيا�سيني جديدين يف مو�سوعة غيني�س لأطول  �سجلت 
و762  كيلومرت،   4،1 ب��ط��ول  ال��ع��امل  يف  بال�سرطان  ت��وع��وي  �سريط 
�سخ�سا حققوا اأكرب عدد زوجي قام بتثبيت اأ�سرطة التوعية بال�سرطان 

لبع�سهم البع�س يف الوقت نف�سه.
اأم�س الول  اأقيم على جزيرة احلديريات يوم  ال��ذي  ياأتي هذا احل��دث 
كجزء من �سهر التوعية العاملي ب�سرطان الثدي بتنظيم كل من »يف بي 
ا�س للرعاية ال�سحية« ومدينة برجيل الطبية �سمن حملتهما امل�سرتكة 
اأبوظبي   – ال�سحة  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  ذل��ك  و  بال�سرطان،  للتوعية 
وتلفزيون  الإم����ارات  وموؤ�س�سة  احل��دي��ري��ات  وج��زي��رة  اأب��وظ��ب��ي  وبلدية 

اأبوظبي وجملة زهرة اخلليج وجمعية رعاية مر�سى ال�سرطان – رحمة 
و�سركة ويرب �ساندويك للعالقات العامة.

وقال معايل ال�سيخ عبداهلل بن حممد اآل حامد رئي�س دائرة ال�سحة – 
اأبوظبي انهم �سعداء بامل�ساركة اإىل جانب نخبة من اجلهات احلكومية 
واخلا�سة يف حتقيق هذا الإجناز، الذي اإن دل على �سيء دل على اأهمية 
تكاتف جهود خمتلف القطاعات والعمل جنبا اإىل جنب يف �سبيل حتقيق 
م�ستوى  على  الإم���ارة  مكانة  وتعزيز  معافى‘  جمتمع  ’اأبوظبي  روؤي���ة 

املنطقة والعامل.
»يف  ملجموعة  الإداري  واملدير  الرئي�س  فياليل،  �سم�سري  الدكتور  واك��د 
كنموذج  الإم���ارات  مكانة  تعزيز  اىل  �سعيهم  ال�سحية«  للرعاية  ا�س  بي 
لفتا  والعامل  املنطقة  م�ستوى  على  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  متميز 

العام  القطاعني  من  ال�سركاء  جلميع  امل�ستمرة  اجلهود  بف�سل  اأن  اىل 
واخلا�س.

وتفاعل امل�ساركون فى يوم مليء باملفاجاآت والرتفيه وا�ستمتعوا بالعديد 
من   2000 م��ن  اأك���رث  ا�ستطاع  فيما  امل��م��ي��زة  العائلية  الأن�����س��ط��ة  م��ن 
اأرق��ام قيا�سية  لت�سجيل  امل�ساركة  الإم��ارات  اأنحاء  احل�سور من خمتلف 
جديدة مبا يف ذلك اأ�سرع �سخ�س يقوم بارتداء زي الطبيب واأ�سرع فريق 
مكون من �سخ�سني ينهي لعبة »Operation« واأ�سرع �سخ�س يقوم 

بف�سل اأ�سرطة التوعية بال�سرطان بح�سب اللون.
ومت �سمن حماولت »غيني�س لالأرقام القيا�سية ليف« ت�سجيل رقمني 
�سهادة  على  الفائزون  ح�سل  حيث  احل��دث،  خ��الل  جديدين  قيا�سيني 

حتمل ا�سمهم من مو�سوعة غيني�س لالأرقام القيا�سية.

وت�ستمر احلملة التوعوية التي اأطلقتها »يف بي ا�س للرعاية ال�سحية« 
ال�سرطان  اأن��واع  اأك��رث  ال�سوء على  ت�سليط  �سيتم خاللها  اأ�سهر   6 ملدة 
مع  بالتزامن  وذل��ك  الإم����ارات،  دول��ة  ويف  ال��ع��امل  م�ستوى  على  �سيوعا 
ا�س  ب��ي  »يف  ت��ق��دم  حيث  ال�����س��رط��ان  مب��ر���س  للتوعية  العاملية  الأ���س��ه��ر 
للرعاية ال�سحية« خدمات الك�سف وفح�س املاموجرام املجانية لالإناث 
عرب مركز الفح�س املتنقل يف اأماكن خمتلفة يف العا�سمة اأبوظبي وذلك 

حتى 8 نوفمرباملقبل.
ودعت دائرة ال�سحة - اأبوظبي جميع �سكان الإمارة اإىل �سرورة القيام 
الذاتي  بالفح�س  ال��ق��ي��ام  كيفية  ع��ل��ى  وال��ت��ع��رف  ال�����دوري  بالفح�س 
ل�سرطان الثدي للك�سف املبكر عن الإ�سابة باملر�س الذي ي�سهم يف رفع 

فر�س ال�سفاء.

�عتمد »�ل�شيا�شة �لوطنية لكبار �ملو�طنني« �شمن منظومة رعاية جمتمعية و�شحية �شاملة

جمل�س الوزراء: توفري متطلبات العي�س الكرمي لكبار املواطنني تاأتي ترجمة لتوجيهات رئي�س الدولة
•• اأبوظبي-وام:

برئا�سة  ال���������وزراء  جم��ل�����س  اأك������د 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
اأن توفري  »رع���اه اهلل«  دب��ي  ح��اك��م 
لكبار  ال��ك��رمي  العي�س  متطلبات 
املواطنني تاأتي ترجمة لتوجيهات 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
احل���ي���اة  ل���ت���وف���ري  اهلل«  »ح���ف���ظ���ه 
املجتمع  ف��ئ��ات  ال��ك��رمي��ة جل��م��ي��ع 
يف دول���ة الإم����ارات و���س��ول لروؤية 
الإم��ارات 2021 واأه��داف مئوية 
من  وذل������ك   ،2071 الإم����������ارات 
الوطنية  ال�سيا�سة  اإط��الق  خ��الل 
ل��ك��ب��ار امل���واط���ن���ني يف ج��ل�����س��ت��ه يف 
ق�سر الرئا�سة يف اأبوظبي بح�سور 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة . وقال 
م�سطلح  بتغيري  وجهنا   « �سموه 
»كبار ال�سن« اإىل »كبار املواطنني« 
الوطنية  »ال�����س��ي��ا���س��ة  واع��ت��م��دن��ا 
بجودة  لالرتقاء  املواطنني«  لكبار 
م�ساركتهم  و����س���م���ان  ح���ي���ات���ه���م 
الن�سيج  �سمن  وامل�ستمرة  الفاعلة 
 .. الإم������������������ارات،«  يف  امل���ج���ت���م���ع���ي 
م�سيفا: »كبار املواطنني هم كبار 
يف اخل���ربة وك��ب��ار يف ال��ع��ط��اء، ول 
الأ�سري  التما�سك  حتقيق  ميكن 
ب�سمان  اإل  املجتمعي  وال��ت��الح��م 

احلياة الكرمية لهم.«.
ال�سباب  » كبارنا هم  واأك��د �سموه: 
واأحث   ، الذي ل ين�سب عطاوؤهم 
ينهلوا  اأن  ع��ل��ى  الإم�������ارات  اأب���ن���اء 

مكانتهم كقدوة يف املجتمع.
والبنية  الإ����س���ك���ان  حم����ور   « اأم�����ا 
ت�سجيع  اإىل  ي���ه���دف   « ال��ت��ح��ت��ي��ة 
خدمات  لتوفري  امل�سرتك  العمل 
والبنية  الإ����س���ك���ان  يف  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
املختلفة  امل����ج����الت  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وي��ت�����س��م��ن م���ب���ادرات م��ث��ل اإع����داد 
املدينة  ومعايري  موا�سفات  دليل 
ال�����س��دي��ق��ة ل��ل��م�����س��ن��ني وم���واءم���ة 
املعايري  وت�سمني  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م، 
املراعية  ب��امل��وؤ���س�����س��ات  اخل���ا����س���ة 
احلكومية  اجل���وائ���ز  اىل  للم�سن 

�سواء الحتادية اأو املحلية.
ويهدف » حمور ال�ستقرار املايل« 
ال�سرورية  امل���ع���ارف  ت��وف��ري  اإىل 
امل���ايل لكبار  ل�����س��م��ان ال���س��ت��ق��رار 
امل���واط���ن���ني وي��ت�����س��م��ن م����ب����ادرات 
املوؤ�س�سات  دع���م  ا���س��ت��ق��ط��اب  م��ث��ل 
للم�ساريع  ال����داع����م����ة  امل���ح���ل���ي���ة 
ت�سهيالت  ل���ت���ق���دمي  ال����ري����ادي����ة 
اإن�ساء  يف  ت�سهم  امل��واط��ن��ني  لكبار 
ويهدف  خا�سة.  ري��ادي��ة  م�ساريع 
» حم���ور الأم����ن وال�����س��الم��ة« اإىل 
خالل  من  املواطنني  كبار  حماية 
اإط���الق ب��رن��ام��ج ت��دري��ب��ي للك�سف 
وال��ع��ن��ف وحمايتهم  الإ����س���اءة  ع��ن 
و�سوء  لال�ستغالل  التعر�س  م��ن 
ال�ساخن  اإط��الق اخلط  و  املعاملة 

ل�سمان و�سول ال�سكاوى.
احلياة  ج�����ودة  حم����ور   « وي���ه���دف 
�سبل  ت���وف���ري  اإىل   « امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ال���ك���رمي لكبار  ال���راح���ة وال��ع��ي�����س 
امل���واط���ن���ني م���ن خ����الل ع����دد من 
املثال  �سبيل  على  ومنها  امل��ب��ادرات 
منح خ�سومات خا�سة مل�ستخدمي 
و���س��ائ��ل ال��ن��ق��ل ال��ع��ام��ة م���ن كبار 
تبادل  برنامج  واإع���داد  املواطنني، 

ثقايف وترفيهي للمتقاعدين.
برئا�سة  ال�������وزراء  جم��ل�����س  وه���ن���اأ 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را���س��د اآل م��ك��ت��وم دول���ة الإم�����ارات 
اأبوظبي  مدينة  اختيار  مبنا�سبة 
ل�ست�سافة املوؤمتر العاملي ال�ساد�س 
 ،2020 ع��ام  للتطوع  والع�سرين 
ال�ست�سافة  اإع������الن  ج����اء  ح��ي��ث 
الدولية  ال��راب��ط��ة  خ��الل م��وؤمت��ر 
للجهود التطوعية والذي عقد يف 
مدينة اوغ�سربوغ -اأملانيا بح�سور 

وفد من دولة الإمارات.
الغريب  لي�س من   »: �سموه  وق��ال 
على دار زايد اأن تكون اأول مدينة 
يف العامل العربي وال�سرق الأو�سط 
عاملي  اأك�������رب جت���م���ع  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
اأبارك لأبوظبي  للعمل التطوعي، 
املوؤمتر  ل���س��ت�����س��اف��ة  اخ���ت���ي���اره���ا 
العاملي ال�ساد�س والع�سرين للتطوع 
لبذل  �سبابنا  واأدع��و   ،2020 عام 
كل طاقاتهم خلدمة الب�سرية من 

خالل العمل التطوعي.«.
العمل  اأداء  ت���ط���وي���ر  وب�����ه�����دف 
احل��ك��وم��ي وت��ب�����س��ي��ط الإج������راءات 
املوظفني  ل���دى  ال��ر���س��ا  وحت��ق��ي��ق 
الحتادية  اجل��ه��ات  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
الأعمال  �سرعة اجن��از  م��ن خ��الل 
جمل�س  اعتمد   .. عالية  وب��ك��ف��اءة 
حتديث  ج���ل�������س���ت���ه  يف  ال�������������وزراء 
»دل��ي��ل الإج������راءات امل��ال��ي��ة املوحد 
ليكون  الحت����ادي����ة«  احل��ك��وم��ة  يف 
مرجعا وا�سحا واأداة مي�سرة لدى 
املالية يف  الإدارات  جميع موظفي 
للمبادئ  طبقا  الحتادية  اجلهات 

القانونية املنظمة لها.
ك���م���ا اع���ت���م���د جم���ل�������س ال���������وزراء 
الإلزامية  القيا�سية  امل��وا���س��ف��ات 

وال��غ��از ل�سمان  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع  يف 
للموا�سفات  امل��ن��ت��ج��ات  م��ط��اب��ق��ة 
للمحافظة  امل��ع��ت��م��دة  ال��ق��ي��ا���س��ي��ة 
ال�سالمة واحلماية ال�سحية  على 
بيئية  ت������اأث������ريات  اأي  وخ���ف�������س 
ويف  النفطية،  للمنتجات  �سلبية 
املنتجات  ج��ودة  رف��ع  الوقت  نف�س 
يعزيز  ال���دول���ة مب���ا  امل���ت���داول���ة يف 
يف  والتناف�سية  الوطني  القت�ساد 

قطاعي ال�سناعة والتجارة.
والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  ويف 
املوافقة  املجل�س  اعتمد   .. الدويل 
يف  ال��ت��ج��ارة  حت��ري��ر  اتفاقية  على 
اخلدمات لتعزيز تناف�سية القطاع 
الدولة،  يف  واخل���دم���ي  ال��ت��ج��اري 
واعتمد اتفاقية النقل اجلوي بني 

وحكومة  الإم����ارات  دول���ة  حكومة 
واتفاقية  اي���رل���ن���دا،  ج��م��ه��وري��ة 
خدمات النقل اجلوي بني حكومة 
غانا،  جمهورية  وحكومة  ال��دول��ة 
اجلوي  النقل  خ��دم��ات  وات��ف��اق��ي��ة 
وحكومة  ال����دول����ة  ح���ك���وم���ة  ب����ني 
جمهورية ناميبيا، و�سادق املجل�س 
وامل�ساعدة  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  على 
امل�سائل  يف  امل���ت���ب���ادل���ة  الإداري����������ة 
اجل��م��رك��ي��ة ب���ني دول�����ة الإم������ارات 
اعتمد  كما  بيالرو�س،  وجمهورية 
املجمعة  املالية اخلتامية  البيانات 
ملوؤ�س�سة الإمارات العامة للبرتول 
» اإمارات«، وتقرير جمل�س الإدارة 
ع����ن ال�����س��ن��ة امل���ال���ي���ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 

دي�سمرب 2017.

واأن  وخ���ربات���ه���م  م����ن جت���ارب���ه���م 
والتفاين  العطاء  ثقافة  ينتهجوا 
�سموه  واخ��ت��ت��م   .. والإخ����ال�����س.« 
كل  ن��ن�����س��ى  اأن  »ل مي��ك��ن  ق���ائ���ال: 
تقدمون  زل���ت���م  ول  ق���دم���ت���م  م����ا 
ل����دول����ة الإم�����������ارات ون����ق����ول لكم 
م�سيفا:  وق��دوت��ن��ا،«  فخرنا  اأن��ت��م 
»راحتكم، و�سحتكم، وا�ستقراركم، 
اإن�ساين  واج����ب  ح��ي��ات��ك��م  وج�����ودة 
ووط��ن��ي، وح��ك��وم��ة الإم�����ارات ترد 
ي�ساهم يف  لكل من  دائما  اجلميل 

نه�ستها.«.
الوطنية  ال�����س��ي��ا���س��ة  اإط�����الق  ومت 
رعاية  كمنظومة  املواطنني  لكبار 
الكرمية  احلياة  ل�سمان  متكاملة 
ل�سمان  ذات������ه  ال����وق����ت  ويف  ل���ه���م 
امل�سرية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  م�����س��ارك��ت��ه��م 

التنموية.
حماور  �سبعة  ال�سيا�سة  وتت�سمن 
ال�سحية،  الرعاية   .. هي  اأ�سا�سية 
واحلياة  امل��ج��ت��م��ع��ي  وال���ت���وا����س���ل 

الطاقات  وا���س��ت��ث��م��ار  ال��ن�����س��ط��ة، 
وامل�ساركة املدنية، والبنية التحتية 
وال����ن����ق����ل، وال�����س����ت����ق����رار امل������ايل، 
الأم��ن و ال�سالمة، وج��ودة احلياة 

امل�ستقبلية.
ويهدف » حمور الرعاية ال�سحية 
التدابري  ع���ل���ى  ال���رتك���ي���ز  اإىل   «
ت�����س��م��ن �سالمة  ال��ت��ي  ال��وق��ائ��ي��ة 
املجتمع،  يف  ال����ك����ب����ار  وح�����ق�����وق 
املبادرات مثل  ويت�سمن عددا من 
ت��اأه��ي��ل وتدريب  ب��رن��ام��ج  اإط����الق 
مع  التن�سيق  و  ال��رع��اي��ة  مل��ق��دم��ي 
اخلا�س  والقطاع  املحلية  اجلهات 
اأ�سا�سي  ���س��ح��ي  ت���اأم���ني  ل��ت��وف��ري 
اإمارات  جميع  يف  املواطنني  لكبار 

الدولة.
ال����ت����وا�����س����ل  » حم��������ور  وي������ه������دف 
اإىل   « الن�سطة  واحل��ي��اة  املجتمعي 
ت�سكيل قنوات مبتكرة لنقل املعرفة 
الأجيال،  عرب  اخلربات  وم�ساركة 
تنظيم  م��ث��ل  م���ب���ادرات  ويت�سمن 

املهارات  لتعزيز  تدريبية  دورات 
ا�ستخدامات  يف  القدرات  وتطوير 
خالل  من  احلديثة  التكنولوجيا 
الجتماعية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  م����راك����ز 
خا�سة  ريا�سية  اأن�سطة  وتنظيم 
بكبار املواطنني من خالل الأندية 
التنمية  وم�����راك�����ز  ال���ري���ا����س���ي���ة 
الثقافية  وامل���راك���ز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
يف  الإم����ارات  جميع  م�ستوى  على 

ريا�سات خمتلفة.
ويهدف » حمور ا�ستثمار الطاقات 
تعزيز  اإىل   « امل��دن��ي��ة  وامل�����س��ارك��ة 
الن�سطة  للحياة  الداعمة  البيئة 
ويت�سمن  امل���ج���ت���م���ع  يف  ل���ل���ك���ب���ار 
برنامج  اإط������الق  م��ث��ل  م����ب����ادرات 
من  اخل���ربة  اأ���س��ح��اب  ل�ستقطاب 
جمالت  يف  املتقاعدين  املواطنني 
خمتلفة لال�ستفادة من خرباتهم 
التعليم،  اأو  ال��ع��م��ل  ج���ه���ات  م���ن 
التجارب  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�����س��ل��ط 
لتعزيز  املواطنني  لكبار  الناجحة 

دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي تنظم ندوة ا�ضتخدام الذكاء ال�ضطناعي يف النظم الق�ضائية» زايد لالإ�ضكان« يعتمد اأ�ضماء 374 مواطنا من م�ضتحقي الدعم ال�ضكني ب� 277.8 مليون درهم
•• دبي-وام:

ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
مواطنا   374 اأ�سماء  لالإ�سكان  زايد 
من م�ستحقي قرارات الدعم ال�سكني 
درهم،  م��ل��ي��ون   277.850 بقيمة 
�سكني  800 قرار دعم  وذلك �سمن 
دف��ع��ة منها مطلع  ع��ن  الإع�����الن  مت 
ال�سهر اجلاري مبنا�سبة اليوم العاملي 

لالإ�سكان.
لتوجيهات  ت��ن��ف��ي��ذا  ال���ق���رارات  ت��اأت��ي 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخ��ي��ه   « اهلل 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي » رعاه اهلل » ومبتابعة �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب 

�سوؤون الرئا�سة.
وق����ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع���ب���داهلل بن 
حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  التحتية  البنية 
الربنامج اإن حكومة الإمارات تتطلع 
اإىل بناء جمتمع متالحم ومتما�سك 
الأ�سرة  ا���س��ت��ق��رار  �سمن  خ���الل  م��ن 
اأول  امل�����س��ك��ن  يعترب  ح��ي��ث  امل��واط��ن��ة، 
ال�ستقرار وتعزيز  لبنة ل�سمان هذا 
ف��ر���س امل�����س��اه��م��ة ب��اإي��ج��اب��ي��ة يف بناء 
الربنامج  اأن  واأك������د  ال����وط����ن.  ه����ذا 
على  وحر�س  كافة  الإمكانات  �سخر 

خ��ل��ق امل���ب���ادرات امل�����س��ت��م��رة مب��ا يلبي 
امل��واط��ن��ة ترجمة  ت��ط��ل��ع��ات الأ����س���رة 
الدولة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  لروؤية 
يف حتقيق ال�ستقرار ال�سكني وتوفري 
والرفاه  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  م��ق��وم��ات 
وال�������س���ع���ادة ل��ل��م��واط��ن��ني م���ن خالل 
الدعم ال�سكني وتوفري اأحياء �سكنية 
م�سريا  امل��راف��ق،  متكاملة  م�ستدامة 
ع���ن دفعة  الإع������الن  ���س��ي��ت��م  اأن����ه  اإىل 

جديدة بنهاية ال�سهر اجلاري.
اإننا يف ع��ام زاي��د نوا�سل  واأ���س��اف: » 
ر�سخها  ال����ت����ي  ال����ع����ط����اء  م���������س����رية 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
وذلك   « ث���راه  اهلل  طيب   « نهيان  اآل 
ت����اأك����ي����دا ل���اله���ت���م���ام ال���ب���ال���غ ال����ذي 
لتحقيق  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��ول��ي��ه 
ا���س��ت��ق��رار و���س��ع��ادة امل��واط��ن��ني وزيادة 
ال�سكني  الدعم  امل�ستفيدين من  عدد 
الوطن  هذا  لأبناء  ال�سعادة  وحتقيق 
ر�سخها  التي  للقيم  تر�سيخا  املعطاء 
القيادة  وانتهجتها  الكبري  ال��راح��ل 
مقومات  توفري  خالل  من  الر�سيدة 
وال�سعادة  وال��رف��اه  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
الأحياء  م�����س��اري��ع  ع��رب  ل��ل��م��واط��ن��ني 

ال�سكنية متكاملة املرافق ».
وتوزع الدعم ال�سكني الذي اأعلن عنه 
الربنامج اليوم ما بني 291 قر�سا 
بني  م��ا  وت��ن��وع  �سكنية  م��ن��ح��ة  و83 
252 من فئة بناء جديد و25 من 
فئة  19 من  و  ا�ستكمال م�سكن  فئة 
على  والتو�سعة  والإ���س��اف��ة  ال�سيانة 

70 من فئة �سراء م�سكن،  و  م�سكن 
بينما ا�ستحوذت فئة بناء جديد على 
عنها  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  ال���ق���رارات  غالبية 
الربنامج اإذ ت�سمنت 252 ا�سما من 
تعد  بناء جديد حيث  م�ستحقي فئة 
فئة بناء جديد من اأبرز الفئات التي 
يقوم الربنامج باعتمادها وهي تتيح 
املنا�سبة  الت�ساميم  اختيار  للمواطن 
واختيار حجم امل�سكن وحرية اختيار 

املقاول وال�ست�ساري.
كما اأعلن الربنامج عن اعتماد اأ�سماء 
ا�ستكمال  ف��ئ��ة  م�ستحقي  م��ن   25
ال�سريحة  ه����ذه  ت��ع��د  ح��ي��ث  م�����س��ك��ن 
ت�ستدعي  ال��ت��ي  املهمة  ال�سرائح  م��ن 
فيها  وال��ب��ت  لطلباتها  ال���س��ت��ج��اب��ة 

باأ�سرع وقت ممكن.
فئات  م���ن   19 ال��دف��ع��ة  وت�����س��م��ن��ت 
الإ�سافة وال�سيانة على م�سكن حيث 
اإدخ������ال املالحق  ال���دع���م  ي��ت��ي��ح ه����ذا 
القائم  امل�����س��ك��ن  ع��ل��ى  والإ�����س����اف����ات 

لالأ�سرة  الأمثل  ال�ستقرار  لتحقيق 
امل��واط��ن��ة وحت��ق��ي��ق ���س��ع��ادت��ه��ا، فيما 
باإ�سافة  املواطنني  من  العديد  يقوم 
املالحق على امل�ساكن القائمة بهدف 
اإ�سكان الأبناء الراغبني يف ال�ستقرار 
الأ�����س����رة  ����س���م���ل  ال���ع���ائ���ل���ة ومل  م����ع 
الواحدة من خالل جتمع الأبناء مع 
امل�ساكن  �سيانة  تعد  حني  يف  الآب���اء، 
م���ن اأب�����رز ف��ئ��ات ال���دع���م ال�����س��ك��ن��ي اإذ 
الدعم  ه��ذا  بتقدمي  الربنامج  يقوم 
ال�سكني للمحافظة على عمر امل�سكن 
جتنبا حلدوث اأ�سرار على امل�سكن يف 
عن  ال��ربن��ام��ج  اأع��ل��ن  كما  امل�ستقبل. 
م�ستحقي  م��ن   70 اأ���س��م��اء  اع��ت��م��اد 
ياأتي  وال�������ذي  م�����س��ك��ن  �����س����راء  ف���ئ���ة 
الذي  ال�سكني  ال��دع��م  ح��ل��ول  ك��اأح��د 
على  احل�سول  من  املواطنني  يخول 
م�سكن جاهز ح�سب رغبتهم وح�سب 
عليهم  ي��وف��ر  م��ا  امل��ال��ي��ة  ميزانيتهم 

عناء بناء م�سكن جديد.

•• اأبوظبي-وام:

النظم  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  “ا�ستخدام  ن���دوة  اأع��م��ال  ام�����س  انطلقت 
املدر�سة  مع  بالتعاون  اأبوظبي  يف  الق�ساء  دائ��رة  تنظمها  الق�سائية” التي 
الق�سائية الفرن�سية يف اإطار تنفيذ الروؤية الطموحة للدائرة انطالقا من 
توجيهات �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
التقنيات  توظيف  على  بالعمل  الق�ساء،  دائرة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون  وزير 
والو�سائل التكنولوجية احلديثة واأنظمة الذكاء ال�سطناعي، مبا ي�سهم يف 

تعزيز فاعلية وكفاءة التقا�سي و�سمان فاعلية منظومة العدالة.
وت�ستهدف الندوة التي ت�ستمر ملدة يومني يف املقر الرئي�س لدائرة الق�ساء، 
اإىل جانب  اأبوظبي،  يف  العامة  النيابة  واأع�ساء  الق�ساة  مب�ساركة عدد من 
وتبادل  النقا�س  تعميق  الأوروب�����ي،  املجل�س  يف  وخ���رباء  فرن�سيني  ق�ساة 
ال�ست�سراف  ودوره يف  العدالة  ال�سطناعي يف جمال  الذكاء  ب�ساأن  الأفكار 
امل�ستقبلي والتدبري الذكي للمنظومة الق�سائية، وذلك على خلفية الوعي 
الكامل باأهمية توظيف الذكاء ال�سطناعي يف ت�سهيل �سري العدالة وحتقيق 
ا�ستح�سار اجلانب  الق�سايا، مع  �سري  الوقت يف م�سار  واخت�سار  ال�سفافية 

الأخالقي املت�سل بهذا املو�سوع وما يطرحه من اإ�سكالت.
وكيل  العربي،  �سعيد  يو�سف  امل�ست�سار  �سعادة  الندوة،  اأعمال  افتتاح  ح�سر 
النائب  البلو�سي،  علي حممد  امل�ست�سار  و�سعادة  اأبوظبي،  يف  الق�ساء  دائ��رة 
وامل�سوؤولني يف  الق�سائية  ال�سلطة  اأع�ساء  اأبوظبي، وعدد من  العام لإم��ارة 

الدائرة.
الق�سائي،  التفتي�س  اإدارة  مدير  الظاهري،  ال�ساعر  علي  امل�ست�سار  واألقى 
التطور  م�سايرة  على  الإم����ارات  دول��ة  حر�س  م��وؤك��دا  الفتتاحية،  الكلمة 
اإطالق  مع  املجالت، ل�سيما  والريادة يف خمتلف  ال�سبق  والتقدم وحتقيق 
ا�سرتاتيجية الإمارات للثورة ال�سناعية الرابعة، الهادفة اإىل تعزيز مكانة 
الدولة كمركز عاملي للثورة ال�سناعية الرابعة، وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�ساد 
التكنولوجية  والتطبيقات  والب��ت��ك��ار  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  تناف�سي  وط��ن��ي 

امل�ستقبلية التي تدمج التقنيات املادية والرقمية واحليوية.
واأ�ساف اأن الق�ساء لي�س ببعيد عن تلك التقنيات احلديثة واملتطورة التي 
ت�سهم يف حتقيق ال�ستفادة الق�سوى من خالل تطويع التكنولوجيا وتو�سيع 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  اأن  ل�سيما  الإج�����راءات،  �سهولة  ل�سمان  ا�ستخداماتها 

الرابعة هي ثورة الإن�سان الآيل الذي يتمكن من اإجناز العديد من املهام يف 
خمتلف املجالت جنبا اإىل جنب مع الذكاء الب�سري.

الذكاء  املعلومات، م�سروع  اإدارة تقنية  القبي�سي، مديرة  وا�ستعر�ست خولة 
التقا�سي  وك��ف��اءة  فاعلية  تعزيز  اإىل  ال��ه��ادف  الق�ساء،  دائ��رة  يف  الق�سائي 
النفقات  ال��رتك��ي��ز على خف�س  م��ع  وال��ن��ي��اب��ات  امل��ح��اك��م  العمل يف  وت��ط��وي��ر 
امل�ستقبلية  التنبوؤات  ق���درات  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  الت�سغيلية،  والتكاليف 
وحتليالت الذكاء ال�سطناعي، مبا ي�سمن حتقيق الأولويات ال�سرتاتيجية 

املتمثلة يف جودة وات�ساق الأحكام الق�سائية ومتيز اخلدمات العدلية.
واملدنية  اجلزائية  الق�سايا  بيانات  حتليل  ي�ستهدف  امل�سروع  اأن  واأو�سحت 
تعلم  با�ستخدام منظومة  الق�ساء،  دائ��رة  الرئي�سة يف  الأنظمة  املتوافرة يف 
تنبوؤات  ا�ستنتاج  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  مب��ا  امل�ستقبلية،  وال��ت��ن��ب��وؤات  الآلت 
وحتاليل ذكية وبطرق علمية وتقدمي معلومات دقيقة ملتخذي القرار. واأدار 
ال�سقفة، رئي�س حمكمة  امل�ست�سار حممد �سعد  الأول للندوة،  اليوم  جل�سات 
امل�ست�سار كزافييه رون�سني، رئي�س  اأبوظبي، والتي حتدث خاللها  ا�ستئناف 
الذكاء ال�سطناعي  التي يتيحها  الفر�س  ال�ستئناف يف رين، عن  حمكمة 
الإج���راءات، وذلك حال تزويدها بكم  للعدالة ودور الربجميات يف ت�سهيل 
التي  والتنبوؤات  التوقعات  ا�ستنتاج  لإمكانية  واملعلومات  البيانات  هائل من 

ت�سمن دقة تلك النتائج وتاليف اأي معوقات اأو حتديات.
والذكاء  الرقمي  التحول  �سيا�سات  م�ست�سار  ميني�سور،  يانيك  حت��دث  كما 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ع��ن  �سرتا�سبورغ،  الأوروب����ي،  املجل�س  ال�سطناعي- 
يف خ��دم��ة ال��ع��دال��ة، واآل���ي���ة ال��ع��م��ل وال��ت��ط��ب��ي��ق م��ن امل��ن��ظ��وري��ن التاريخي 
و�سيلة  تقدمي  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  اأهمية  اإىل  م�سريا  والتكنولوجي، 
جديدة للتحليل، وهو ما ي�ستوجب اإعادة النظر يف طريقة التطبيق والتاأكد 

من فاعلية بع�س الأنظمة.
وتناول امل�ست�سار علي ح�سن ال�ساطري، قا�سي ا�ستئناف يف املحكمة العمالية، 
املطبقة  وال��ربام��ج  العمالية  املحكمة  يف  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  ا�ستخدامات 
والتي تتيح �سهولة التعرف اإىل م�ستحقات العمال يف الق�سايا املنظورة مبا 

ي�سهم يف حتقيق �سرعة الف�سل.
وتطرق العامر العامري، مدير نيابة املرور يف اأبوظبي، اإىل التحول الرقمي 
وتي�سري  ت�سهيل  واأث���ره يف  ال��دع��وى اجلزائية،  اإدارة  والإل��ك��رتوين يف ملف 

اإجراءات الدعوى وت�سريع وترية الت�سرف يف الق�سايا.
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اأخبـار الإمـارات
م�ضوؤول يف »ال�ضليب الأحمر الدويل« ل�»وام« : جهود رائدة لالإمارات يف ميادين العمل الإن�ضاين

•• اأبوظبي-وام:

الدولية  للجنة  القليمية  البعثة  رئي�س  عليبي  يحيى  ت��وج��ه 
اإىل  بال�سكر  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  الأحمر  لل�سليب 
التي تقوم بها يف ميادين  ال��رائ��دة  الإم���ارات على اجلهود  دول��ة 

العمل الإن�ساين على م�ستوى العامل.
وقال عليبي - يف ت�سريحات خا�سة لوكالة اأنباء الإمارات »وام » 
على هام�س ور�سة عمل كبار ال�سباط حول القواعد الدولية التي 
انطلقت  والتي   «  SWIRMO« الع�سكرية  العمليات  حتكم 
اأعمالها يف اأبوظبي اأم�س الول- اإن دولة الإمارات ملتزمة بدعم 
الدويل  القانون  مفاهيم  ن�سر  �سعيد  على  خا�سة  اللجنة  عمل 
الإن�ساين والعمل من اأجل اإدماجه واللتزام به يف خمتلف اأنحاء 

���س��راك��ة م�ستمرة م��ع دول الإم����ارات  اأن ه��ن��اك  ال��ع��امل. واأو���س��ح 
الق�سايا  حول  دائم  ت�ساور  وهناك  الإن�ساين  العمل  �سعيد  على 
التعاون  ه��ذا  تعزيز  اإىل  ونتطلع  والعامل  املنطقة  يف  الإن�سانية 
للخدمات  العاملية  امل��دي��ن��ة  يف  للجنة  مكتب  وج���ود  م��ع  خا�سة 
الإن�سانية يف دبي. واأ�ساد بجهود دولة الإمارات ودورها يف تعزيز 
عمل املنظمات الإن�سانية عرب امل�ساعدات املادية والعينية التي كان 
لهما الف�سل يف جناح اجلهود الإغاثية يف الكثري من دول العامل. 
اأن دول��ة الإم���ارات تقوم بجهود رائ��دة يف العمل الإن�ساين  واأك��د 
ذلك  على  مثال  خري  الإن�سانية  للخدمات  العاملية  املدينة  وتعد 
فقوافل امل�ساعدات الإن�سانية تنطلق من دبي اإىل مناطق خمتلفة 
املدينة مركزا لوجي�ستيا لتنظم  بالعامل ب�سكل دوري حيث تعد 
�ساعات  خالل  الوجهات  خمتلف  اإىل  امل�ساعدات  و�سول  وتاأمني 

قليلة. واأ�ساد عليبي بدور القائمني على العمل يف املدينة العاملية 
للخدمات الإن�سانية وباجلهود الدوؤوبة والعمل الإن�ساين اليومي 
الذي يتم تنفيذه كما اأثنى على م�ساندتهم لكل املنظمات العاملة 
يف املدينة. وعن ور�سة عمل كبار ال�سباط حول القواعد الدولية 
التي حتكم العمليات الع�سكرية »SWIRMO » .. قال يحيى 
عليبي رئي�س البعثة القليمية للجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
الإمارات  دول��ة  دعم  نثمن  اإننا  التعاون اخلليجي  ل��دول جمل�س 
لهذه الور�سة وحر�سها على ا�ست�سافتها وكذلك دعمها امل�ستمر 

للجنة الدولية لل�سليب الأحمر.
واأكد اأن هذه الور�سة العاملية تكت�سب اأهمية كبرية كونها ت�سهم 
ب���الأدوات  امل�ساركني وت��زوده��م  ب��ني خمتلف  ت��ب��ادل اخل���ربات  يف 
العمليات  حت��ك��م  ال��ت��ي  ل��ل��ق��وان��ني  الم��ت��ث��ال  لتح�سني  ال���الزم���ة 

ال���دويل الإن�����س��اين يف  ال��ق��ان��ون  الع�سكرية وال��رتك��ي��ز على دم��ج 
عملية �سنع القرار يف عمليات القتال واإنفاذ القانون.

ال�سباط  كبار  ور���س��ة عمل  اأع��م��ال  اأب��وظ��ب��ي  يف  اأم�����س  وانطلقت 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال���ت���ي حت��ك��م  ال���دول���ي���ة  ال���ق���واع���د  ح����ول 
واللجنة  ال��دف��اع  وزارة  ت�ست�سيفها  وال��ت��ي   «  SWIRMO«

الدولية لل�سليب الأحمر وت�ستمر حتى 25 اأكتوبر اجلاري.
منطقة  يف  الأوىل  للمرة  تعقد  التي  العمل  ور���س��ة  يف  وي�سارك 
الع�سكريني  ال�سباط  120 من كبار  اأكرث من  الأو�سط  ال�سرق 
امل�ساركني فر�سة تعزيز  80 دول��ة حيث متنح  من ما يزيد عن 
ال��ع�����س��ك��ري��ة وكذلك  ال��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ي حت��ك��م  ب��ال��ق��واع��د  فهمهم 
احلديث عن اإدراج املعايري القانونية املعنية يف العقيدة الع�سكرية 

واأنظمة التعليم والتدريب.

حمافظ احلديدة ي�ضيد مب�ضاريع الإمارات التنموية يف ال�ضاحل الغربي

�ضرطة اأبوظبي حتذر من �ضرقة اأر�ضدة البطاقات الئتمانية بحيلة »املغنطة« الإلكرتونية عن قرب

�حتفاء بـ »عام ز�يد«

جامعة زايد ت�ضارك جامعة اأثينا اليونانية يف اأ�ضبوع للتبادل الثقايف 

•• احلديدة-وام:

ال����دك����ت����ور احل�������س���ن علي  اأ������س�����اد 
بحزمة  احلديدة  حمافظ  طاهر 
التنموية  الإم���ارات���ي���ة  امل�����س��اري��ع 
تنفيذها  امل�����زم�����ع  واخل�����دم�����ي�����ة 
اآثارها  و  لليمن  الغربي  بال�ساحل 
على  الإجتماعية  و  القت�سادية 
ظل  يف  ال���ي���م���ن���ي���ني  امل�����واط�����ن�����ني 
ال���و����س���ع الإن�������س���اين ال����راه����ن ما 
يوؤكد ال��ت��زام الإم���ارات الأخ���وي و 
و  اليمني  ال�سعب  جتاه  الإن�ساين 
التي  حمنته  يف  بجانبه  ال��وق��وف 
احلوثي  ميلي�سيات  فيها  ت�سببت 
وقال  لإي��ران.  املوالية  النقالبية 
الإن�ساين  الإم��ارات  دور  اإن  طاهر 
اليمنية  ال�ساحة  على  التنموي  و 
حمل تقدير اأبناء ال�سعب اليمني 
كافة وهو ما عهدناه من الأ�سقاء 
ب��دم��ائ��ه��م الزكية  ال��ذي��ن ���س��ح��وا 

لتوليد الطاقة .
التن�سيق  اأن  ال��ك��ع��ب��ي  اأو�����س����ح  و 
تنفيذ  ع���م���ل���ي���ة  يف  وال����ت���������س����اور 
والجتماعية  الإن�سانية  امل�ساريع 
الغربي،  ال�ساحل  يف  والتنموية، 
م�����س��ت��م��ر ب����ني ال����ه����الل الأح���م���ر 

الإماراتي واحلكومة اليمنية .
وقال “ هدفنا اأن نكون ال�سباقني 
ل����ت����ق����دمي ال������ع������ون وامل���������س����اع����دة 
اليمنيني، يف خمتلف  للمواطنني 
اليمنية  وامل���ح���اف���ظ���ات  امل���ن���اط���ق 
املحررة”. وتطرق مدير العمليات 
الإن�����س��ان��ي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات يف 
امل�ساريع  م��ن  جملة  اإىل  ال��ي��م��ن، 
ال��ت��ي نفذها ال��ه��الل الأح��م��ر، يف 
زايد  ع��ام  واأن�سطة  م�ساريع  اإط��ار 
وتاأهيل  ح��ف��ر  وم��ن��ه��ا   ،2018
وتركيب  الإرت����وازي����ة  امل���ي���اه  اآب�����ار 
ومنظومة  مياه  و�سبكة  م�سخات 
وتركيب  ال�����س��م�����س��ي��ة  ال����ط����اق����ة 

ال�����س��اح��ل ال��غ��رب��ي ل��ل��ي��م��ن �سمن 
لدولة  الإن�������س���ان���ي���ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
اليمني  ال�����س��ع��ب  الإم������ارات جت���اه 
هذه  اأن  واأو������س�����ح   .. ال�����س��ق��ي��ق 
امل�ساريع تعترب منحة جديدة من 
دولة الإمارات لالأ�سقاء اليمنيني 
اأن  اإىل  نف�سه  ال��وق��ت  يف  ون���وه   ..
هناك م�ساريع مت تنفيذها بالفعل 
م�ساعدات  ت����وزي����ع  ج���ان���ب  اإىل 
اإن�سانية و�سالل غذائية على اأبناء 
اأج��ل تخفيف  اليمني من  ال�سعب 
املعي�سي  والظرف  وطاأة معاناتهم 
الذي يكابدونه يف الوقت الراهن. 
تنفيذاً  اإن���ه  الكعبي  �سعيد  ق��ال  و 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
�سمو  متابعة  و  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حمدان 
الظفرة  احلاكم يف منطقة  ممثل 

م��ن اأج����ل ن�����س��رة ال��ي��م��ن��ي��ني و رد 
اإىل  .. م�سريا  اأ�سحابه  اإىل  احلق 
البلدين  ب��ني  تن�سيقا  ه��ن��اك  اأن 
كافة  امل�ستويات  على  ال�سقيقني 
ويف خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب ل��ل��ب��دء يف 

تنفيذ امل�ساريع احليوية .
ج��اء ذل��ك خ��الل م��وؤمت��ر �سحفي 
بح�سور  امل��خ��ا  م��دي��ري��ة  ع��ق��د يف 
العمليات  م��دي��ر  ال��ك��ع��ب��ي  ���س��ع��ي��د 
الإن�����س��ان��ي��ة ل���دول���ة الإم��������ارات يف 
ال��ي��م��ن و حم��م��د ال��ق��م��زي ممثل 
ال���ه���الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي يف 
ع������دد من  ال���غ���رب���ي و  ال�������س���اح���ل 
بهدف  ال���ي���م���ن���ي���ني  امل���������س����وؤول����ني 
ا���س��ت��ع��را���س م�����س��اري��ع و اإجن����ازات 
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 

بال�ساحل الغربي لليمن .
الكعبي  �سعيد  ا�ستعر�س  ب��دوره  و 
الأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  م�����س��اري��ع 
الإم�����ارات�����ي امل���زم���ع ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف 

رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
 107 »الهيئة«  الإماراتي ر�سدت 
دره�����م  األ�������ف   100 و  م����الي����ني 
الغربي  ال�ساحل  مناطق  لتعمري 
ي�ستفيد منها 7 ماليني و 187 
مينياً.  م����واط����ن����اً  و620  األ����ف����ا 
اأنه يف الوقت الذي نركز  واأ�ساف 
التعليم وال�سحة  فيه دعمنا على 
اأي�سا  ن��دع��م  وال��ك��ه��رب��اء  وامل���ي���اه 
توفري  ومنها  ال�سغرية  امل�ساريع 
اأدوات ومعدات ال�سيد لل�سيادين 
و  للمزارعني  وال��ب��ذور  الأدوات  و 
وور�س  خياطة  وم�ساغل  خم��اب��ز 
جن��������ارة وح����������دادة وغ�����ريه�����ا من 
اإىل  م�سرياً   .. ال�سغرية  امل�ساريع 
الطاقة  ت��وف��ري  على  ال��رتك��ي��ز  اأن 
الطاقة  ب��وا���س��ط��ة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
ال�����س��م�����س��ي��ة ال���ه���دف م��ن��ه جتنيب 
امل�ستقات  عن  البحث   ، املواطنني 
التكاليف  م���رت���ف���ع���ة  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

�سرقة  من  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
الئتمانية  ال���ب���ط���اق���ات  اأر������س�����دة 
الإلكرتونية  »املغنطة«  حيلة  وف��ق 
ع����ن ق�����رب ال���ت���ي اأظ����ه����رت وج����ود 
ن���ق���اط ���س��ع��ف وث���غ���رات اأم��ن��ي��ة يف 
واخرتاق  بت�سريب  تت�سبب  اخل��ارج 
انت�سار  بعد  البنوك  عمالء  بيانات 
الإنرتنت  �سبكة  على  ف��ي��دي��وه��ات 
تظهر �سحب اأر�سدة مالية مبجرد 
الئتمانية  البطاقات  قارئ  مترير 
لل�سحايا  اخل��ل��ف��ي��ة  اجل���ي���وب  م���ن 
امل�سرفية  بطاقتهم  مالم�سة  دون 
ال�سرقة  بعملية  ا���س��ت�����س��ع��اره��م  اأو 
خالل الت�سوق يف املحال التجارية.

واأك���������د ال���ع���ق���ي���د ع�����م�����ران اأح���م���د 
املزروعي مدير مديرية التحريات 

الإنرتنت  عرب  بالبطاقة  الت�سوق 
مع �سرورة الحتفاظ بكلمة ال�سر 
مع  تفا�سيلها  عن  الإف�ساح  وع��دم 
تفعيل تلقي الر�سائل الن�سية عند 
�سراء  اأو  م���ايل  �سحب  عملية  ك��ل 
البنكية  امل��وؤ���س�����س��ة  م��ع  بالتن�سيق 

امل�سدرة للبطاقة.
على  اأبوظبي  �سرطة  حر�س  واأك��د 
التهديدات  اأن�����واع  ل��ك��ل  ال��ت�����س��دي 
الأمنية الإلكرتونية من خالل ق�سم 
يف  الإلكرتونية  اجل��رائ��م  مكافحة 
اإدارة التحريات واملباحث اجلنائية 
ال��ذي يتوىل تنظيم  »امل��دي��ري��ة«  يف 
برامج تثقيفية للجمهور للتحذير 
من خماطر اجلرمية الإلكرتونية 
وو���س��ائ��ل ال��ت��وع��ي��ة وط���رق الإب���الغ 
اتخاذ  من  ال�سرطة  لتتمكن  عنها 
الإج���راءات الح��رتازي��ة والوقائية 

اأرقام مك�سوفة .. منوها اإىل وجود 
اأخطاء �سائعة ل بد للعميل جتنبها 
كي ل يكون عر�سة ل�سرقة بيانات 
تزويرها  اأو  امل�����س��رف��ي��ة  ب��ط��اق��ت��ه 
اأن  ���س��رورة  اإىل  لفتا   .. ن�سلها  اأو 
ن�ساط  اأي  مبراقبة  العميل  يقوم 
اأثناء  م��ري��ب  ���س��خ�����س  اأو  م�����س��ب��وه 
الفواتري  ���س��داد  اأو  ال��ن��ق��ود  �سحب 

ال�سرائية.
وق������دم ال���ع���ق���ي���د امل�����زروع�����ي ع����ددا 
من  احل���ذر  اأب���رزه���ا  الن�سائح  م��ن 
على  تعمل  التي  القارئة  الأج��ه��زة 
الئتمانية  البطاقة  ب��ي��ان��ات  ن�سخ 
ع��ن��د ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وع�����ادة م���ا يتم 
على  م��رئ��ي  غ��ري  ب�سكل  ت��رك��ي��ب��ه��ا 
اأجهزة ال�سراف الآيل .. لفتا اإىل 
�سرورة تدقيق النظر والبحث عن 
اأو غري  غ��ري��ب��ة  ق��ط��ع��ة  اأي  وج����ود 

يف  بالإنابة  اجلنائية  والتحقيقات 
قطاع الأمن اجلنائي عدم ت�سجيل 
اأي بالغ عن وجود �سرقات مماثلة 
ب��ط��ري��ق��ة ال�������س���ري���ط امل��م��غ��ن��ط .. 
الأر�سدة  اقتطاع  اإمكانية  مو�سحا 
املالية مبجرد ات�سالها اأو متريرها 
اأجهزة  مالم�ستها  ب��دون  قرب  عن 
التي  الئتمانية  البطاقات  ق���راءة 
وفق  التجزئة  متاجر  يف  ت��ت��واج��د 
برجمة ت�ستخدم كود ممغنط تتيح 
املحلية  البنوك  بع�س  ا�ستخدامها 

واخلارجية.
خماطر  م���ن  ال���وق���اي���ة  اإىل  ودع�����ا 
ا�ستعمالها  ع���ن���د  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ه�����ذه 
حتديدا - خارج الوطن - اإذ ميكن 
احليلة  ه��ذه  ا�ستغالل  للقرا�سنة 
 PIN ال�سرية /  الأرق��ام  لتحويل 
اإىل  وم�سفرة  اآم��ن��ة  اأو���س��اع  م��ن   /

ماألوفة مثبتة فيها اأو يف حميطها 
ميكن ا�ستغاللها يف عملية ال�سرقة 
والإب�����������الغ ع���ن���ه���ا ل������دى اجل���ه���ات 

املخت�سة.
وراء  تكمن  اخل��ط��ورة  اأن  واأو���س��ح 
احتواء القارئ النا�سخ على كامريا 
تعمل  ال�سغر  يف  متناهية  دقيقة 
ال�سرية  الأرق���������ام  اخ����ت����زان  ع���ل���ى 
ل���ل���ب���ط���اق���ة امل�������س���رف���ي���ة واإر������س�����ال 
اإىل  املمغنط  �سريطها  ت�����س��ف��ريات 
تلقني  اإع���ادة  م��ن  ليتمكن  املحتال 
ال���ب���ي���ان���ات م���ن ج���دي���د مم���ا تتيح 
عمليات ال�سراء اأو �سحب الأر�سدة 

املالية.
وط�����ال�����ب امل������زروع������ي ب����ع����دم ت���رك 
مكان  يف  الئ���ت���م���ان���ي���ة  ال���ب���ط���اق���ة 
املركبات  داخ������ل  ل���س��ي��م��ا  ظ���اه���ر 
وال��ب��ح��ث ع���ن اأن��ظ��م��ة اآم���ن���ة عند 

•• اأثينا )اليونان( – الفجر:

ت����وج����ه وف�����د م����ن ج���ام���ع���ة زاي����د 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  �سعادة  برئا�سة 
امل��ه��ي��دب م��دي��ر اجلامعة،  ري��ا���س 
العا�سمة  اإىل  ام���������س)الأح����د(، 
مبادرة  يف  للم�ساركة  اليونانية، 
الذي يقام  الثقايف«،  اأثينا  »اأ�سبوع 
ب� »عام زايد«، وت�ست�سيفه  احتفاء 
بالتعاون  الوطنية،  اأثينا  جامعة 
ال�����س��ف��ارة الإم���ارات���ي���ة، ابتداء  م��ع 
الثنني وحتى اجلمعة  اليوم  من 
املبادرة  وجت��م��ع  اأك���ت���وب���ر.    26
ك�����اًل م����ن ج���ام���ع���ة زاي�������د، ممثلة 
املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة 
وج��ام��ع��ة اأث��ي��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة، ممثلة 
برنامج  يف  ال��ي��ون��ان  جل��م��ه��وري��ة 
م��و���س��ع ل��ل��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف تغطي 
عديدة  ثقافية  ج��وان��ب  فعالياته 
واملعا�سرة،  الرتاثية  �سورتيها  يف 
والعادات  والتقاليد  اللغة  ت�سمل 
الفكري  والإب���������داع  وامل��و���س��ي��ق��ى 

واحلياة اليومية وغريها.   
وي�����س��م وف����د ج��ام��ع��ة زاي�����د 19 
فاطمة  ال��دك��ت��ورة  بينهم  ع�����س��واً 
الطلبة  ���س��وؤون  عميدة  ال��درم��ك��ي 
الهيئتني  اأع���������س����اء  م����ن  وع�������دد 

التدري�سية والإدارية والطلبة. 
الدكتور  الأ���س��ت��اذ  ���س��ع��ادة  و���س��رح 
م��دي��ر اجلامعة  امل��ه��ي��دب  ري��ا���س 

واأ�سار املهيدب اإىل اأهمية الأ�سبوع 
ق���ن���وات جديدة  ف��ت��ح  ال��ث��ق��ايف يف 
للتفاعل والتوا�سل والتعاون بني 
جامعة زايد واجلامعات املهمة يف 
العامل، لفتاً اإىل مغزى احتفائها 
ب� »عام زايد« يف �سياق دويل، حيث 
واملعار�س  ال��ع��م��ل  ور�����س  ���س��ت��وف��ر 
واحل�����ل�����ق�����ات ال���ن���ق���ا����س���ي���ة ال���ت���ي 
���س��ي��ق��دم��ه��ا مم��ث��ل��و اجل��ام��ع��ة من 
�سورة  وطلبة،  واإداري����ني  اأ���س��ات��ذة 
اإرث  مقربة جل��وان��ب ع��دي��دة م��ن 
�سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ال��وال��د 
الإمارات  دولة  موؤ�س�س  نهيان،  اآل 
العربية املتحدة وباين نه�ستها.  

م�ساركة ممثلي طلبة  اأن  واأ�ساف 
اجلامعة يف هذا الأ�سبوع �ست�ساهم 
يف تنمية وعيهم وزيادة انفتاحهم 
ال����ث����ق����ايف وت����ط����وي����ر م���ه���ارات���ه���م 
الحتكاك  خ����الل  م���ن  ال��ق��ي��ادي��ة 
�سياقات  يف  امل��ب��ا���س��ر  وال��ت��وا���س��ل 
بالعراقة و�سرعة  ح�سارية تتميز 
التطور.  ونوه �سعادته باحل�سارة 
اليونانية وما تتميز به من وجوه 
متعددة ت�سرب بجذور عميقة يف 
اآلف ال�سنني، موؤكداً  اإىل  التاريخ 
تّواقون  زاي����د  ج��ام��ع��ة  ط��ل��ب��ة  اأن 
وخربات  اأف��ك��ار  على  التعرف  اإىل 
جديدة تعزز توا�سلهم مع ثقافات 
ب�سكل  اليونانية  والثقافة  العامل، 

خا�س. 

الإم����ارات����ي����ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال����دويل 
العاملي  ال���ث���ق���ايف  ال���وع���ي  وزي�������ادة 
الأ�سبوع،  فعاليات  يف  للم�ساركني 
حيث �ستقدم جامعة زايد خاللها 
العديد من العرو�س واملحا�سرات 
للثقافة  املختلفة  اجل��وان��ب  ح��ول 
جامعة  �ستقدم  ك��م��ا  الإم���ارات���ي���ة، 
يف  مناظرة  ا  عرو�سً بدورها  اأثينا 

اإطار ذات الأهداف.
اأن�سئت  التي  اأثينا،  جامعة  وتعد 
موؤ�س�سة  اأق��������دم   ،1837 ع�����ام 
ال�����دول�����ة  ال�����ع�����ايل يف  ل���ل���ت���ع���ل���ي���م 

ا�ستثماراً  ت����اأت����ي  امل�����ب�����ادرة  ب������اأن 
ل��ل��زي��ارة ال��ن��اج��ح��ة ال��ت��ي ق���ام بها 
وف����د م���ن ط��ال��ب��ات ج��ام��ع��ة زايد 
اإىل جامعة اأثينا الوطنية يف اإطار 
ال�سفارة  ق��ام��ت  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  رح��ل��ة 
اإبريل  يف  بتن�سيقها  الإم���ارات���ي���ة 
املركز  زي��ارة  املا�سي، ومت خاللها 
على  والط��الع  باجلامعة  الثقايف 
والثقافة  احل�سارة  ومعامل  اأوجه 

اليونانية. 
واأو�سح اأن برنامج الأ�سبوع الثقايف 
الثقافة  تقدمي  تعزيز  اإىل  يهدف 

جامعة  واأول  احلديثة،  اليونانية 
����س���رق  م���ن���ط���ق���ة  م����ع����ا�����س����رة يف 
امل��ت��و���س��ط، ك��م��ا اأن��ه��ا اإح����دى اأكرب 
ج��ام��ع��ات اأوروب������ا م���ن ح��ي��ث عدد 
يبلغ  اإذ  بها،  امللتحقني  الدار�سني 
اأكرث  بها  امل�سجلني  الطلبة  ع��دد 
من مائة األف طالب وطالبة. وقد 
تلقى العلم فيها ثالثة من روؤ�ساء 
من   15 و  ال���ي���ون���ان  ج��م��ه��وري��ة 
علماء  جانب  اإىل  وزرائها،  روؤ�ساء 
و�سعراء وروائيني بينهم حا�سلون 

على جائزة نوبل.  

الهالل  م�ساريع  الكعبي  وت��ن��اول 
ومنها  ال�سحي  املجال  يف  الأحمر 
ي�ستفيد  �سحية  مراكز   9 تاأهيل 
منها مليون و50 األف مواطن يف 
ال�ساحل الغربي وكذلك دعم 50 
واأ�سمدة  مياه  مب�سخات  م��زرع��ة 
اإ�سافة  ومعدات  وب��ذور  ومبيدات 

ي�ستفيد  مياه  واأح��وا���س  خ��زان��ات 
ميني  م��واط��ن  األ���ف   165 منها 
الغربي،  ال�����س��اح��ل  اإم����ت����داد  ع��ل��ى 
ترميم  م�������س���اري���ع  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
مدر�سة   43 وت��اأ���س��ي�����س  و���س��ي��ان��ة 
منها  تعليمي،ي�ستفيد  وم���رف���ق 
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اإىل تربية احليوانات يف حمافظة 
الهالل  اأن  اإىل  منوها  احلديدة.. 
توعية  ح���م���الت   - -اأي�������س���ا  ن��ف��ذ 
ال�ساحل  مناطق  ملعظم  جمتمعية 
واأفالم  لفتات  تت�سمن  الغربي، 
كرتون وحما�سرات حول خماطر 

الألغام وخملفات احلروب.

اأمنية  اإج���راءات  وتطبيق  وتطوير 
م�سرفية متطورة ب�سورة م�ستمرة 
جتربة  ل�سمان  امل�سرف  من  �سعيا 
م�������س���رف���ي���ة اآم�����ن�����ة وحم����م����ي����ة .. 
دائ����م من  ب�سكل  ع��م��الئ��ه  حم����ذرا 

�سول اإىل جمتمع اآمن وم�ستقر.
اأبوظبي  م�سرف  اأك���د  جانبه  م��ن 
الإ�����س����الم����ي ا����س���ت���خ���دام���ه اأح�����دث 
التقنيات حلماية بيانات املتعاملني 
بتقييم  ق���ي���ام���ه  اإىل  م�������س���ريا   ..

اخلا�سة  املعلومات  م�ساركة  ع��دم 
مع  ب��ط��اق��ات��ه��م  اأو  ب��ح�����س��اب��ات��ه��م 
اجلهات  واإب�����الغ  ك���ان  ���س��خ�����س  اأي 
ن�سب  بعملية  ال�سك  فور  املخت�سة 

اأو احتيال قد يتعر�سون لها.

تعاون بني املوا�ضالت العامة ودائرة البلدية 
والتخطيط بعجمان ل�ضحب وقطر املركبات املهملة 

•• عجمان : الفجر

لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�سام�سي  خلف  ر���س��ا  اأك���دت 
اخل���دم���ات امل�����س��ان��دة وت��ط��وي��ر امل�����س��اري��ع ����س���رورة مد 
ال�سرتاتيجني  ال�سركاء  خمتلف  ب��ني  التعاون  ج�سور 
الدوائر  مع  عالقات  وتكوين  الدائم  التوا�سل  لتعزيز 
ا�ستثمارية  فر�س  توفري  بهدف  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
وتبادل اخلربات بني اجلانبني مبا يخدم كل الأطراف 
روؤية  مع  تتما�سى  التى  ال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذا 

عجمان 2021 .
العامة  امل��وا���س��الت  موؤ�س�سة  ت��وق��ي��ع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
بعجمان  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  مع  تعاون  اتفاقية 

ب�ساأن �سحب و قطر املركبات املهملة يف �سوارع الإمارة.

دائرة  مع  التفاقية  اأن  ال�سام�سي  خلف  ر�سا  واأ�سافت 
البلدية والتخطيط يف عجمان تاأتي من حر�س املوؤ�س�سة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك ل���س��ت��خ��دام اخلدمات 
من  وال�ستفادة  باملوؤ�س�سة  الفني  املركز  بها  يقوم  التى 
المكانيات املتاحة والتميز يف الأداء لفته اإىل دور دائرة 
ب�سحب  والتخطيط يف جتميل مدينة عجمان  البلدية 
وقطر املركبات املهملة يف ال�سوارع وحجزها يف الأماكن 

املخ�س�سة لذلك.
واأفادت اأن املركز وفر اأربعة قاطرات للمركبات للتن�سيق 
مع امل�سوؤولني يف بلدية عجمان ح�سب جدول م�سبق يتم 
من خالله التوجه للمناطق املراد �سحب وقطر املركبات 
قدما  على  يقوم  العمل  فريق  اأن  اإىل  م�سريا  املهملة، 

و�ساق لتنفيذ اجلدول بكل حرفية ومتيز يف الأداء.

وفد من حماكم دبي يت�ضلم 3 جوائز متيز من »�ضتيفي العاملية«
•• دبي-الفجر:

اأهلي  ح�سني  عبدالرحيم  ال�سيد  برئا�سة  دبي  حماكم  من  وفد  قام 
املدير التنفيذي لقطاع الدعم املوؤ�س�سي والت�سال باإ�ستالم 3 جوائز 
الذي  العاملية«  »�ستيفي  ج��ائ��زة  م��ن  ع�سر  اخلام�سة  ال���دورة  �سمن 
اأقيم يف لندن، وهي تعد من اأرفع اجلوائز الدولية يف جمال الإبداع 
جوائزها  على  يتناف�س  والتي  الدولية.  والأعمال  املوؤ�س�سي  والتميز 
املتميزة  والأف�����راد والأع���م���ال  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  م��ر���ّس��ح   4000 نحو 
العامل.  اأنحاء  دول��ة من خمتلف   60 اأك��رث من  واملبدعة، وميثلون 

وذلك با�ستالمها للجوائز الثالثة من خالل حفل التكرمي بح�سور 
العامل.   اأنحاء  خمتلف  من  الأع��م��ال  ورواد  القرار  �سناع  من  نخبة 
واأعرب �سعادة طار�س عيد املن�سوري، مدير عام »حماكم دبي«، عن 
�سعادته بالتكرمي الدويل الذي ميثل حمطة مهمة يف م�سرية الريادة 
التي تقودها »حماكم دبي« لالرتقاء باملنظومة القانونية والق�سائية 
يف اإمارة دبي، لفتاً اإىل اأنها متثل تاأكيداً جديداً على جناح املحاكم 
متثل  التي  املبتكرة  واحل��ل��ول  املتكاملة  اخل��دم��ات  اأف�سل  تقدمي  يف 
اليوم منوذجاً ُيحتذى به على امل�ستويني الإقليمي والعاملي. واأ�ساف 
نتيجة  ج��اءت  العاملية«  »�ستيفي  جوائز  على  »ح�سولنا  املن�سوري: 

ال�سمو  �ساحب  �سيدي  بتوجيهات  امل�ستمر  والتزامنا  اجل��اد  عملنا 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل«، يف ال�سري على درب التميز والبتكار 
للو�سول باإمارة دبي اإىل م�ساف اأبرز الأمم املتقدمة يف العامل. ومما 
ل �سك فيه باأن الإجناز اجلديد ي�سع على عاتقنا م�سوؤولية جديدة 
تدفعنا اإىل موا�سلة ال�سري قدماً يف خططنا الطموحة الرامية اإىل 
العاملية وجت�سيد غايات  القانونية  دبي على اخلارطة  ريادة  تر�سيخ 
القوانني  ل��ك��اف��ة  ال��ع��ادل��ة  تطبيق  ���س��م��ان  يف   »2021 دب���ي  »خ��ط��ة 

والأنظمة احلكومية مبا يحفظ حقوق كافة املعنيني.«
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اأخبـار الإمـارات
انطالق التمرين الع�ضكري  اآيرون ماجيك 19 امل�ضرتك مع اأمريكا 

•• ابوظبي-وام:

انطلقت ام�س فعاليات التمرين الع�سكري امل�سرتك 
امل�سلحة  ال���ق���وات  ب���ني   ”19 م��اج��ي��ك  “اآيرون 
الإم����ارات����ي����ة وال����ق����وات الأم���ري���ك���ي���ة وذل�����ك �سمن 
قواتنا  جتريها  التي  امل�سرتكة  الع�سكرية  التمارين 
ال�سقيقة  الدول  العام مع قوات  امل�سلحة على مدار 
واكت�ساب  القتالية  ال��ك��ف��اءة  رف��ع  بغية  وال�سديقة 
توحيد  على  والعمل  امليدانية  اخل��ربات  من  املزيد 
الأط����راف  ب��ني  الع�سكرية  وامل�سطلحات  امل��ف��اه��ي��م 
ياأتي  الذي  التمرين  التمرين. ويهدف  امل�ساركة يف 

بني  امل�سرتك  الع�سكري  ال��ت��ع��اون  اتفاقيات  �سمن 
اإىل  الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  الإم����ارات  دول��ة 
وتبادل  امل�����س��رتك  وال��ع��م��ل  ال��ت��ع��اون  اأوا���س��ر  تعزيز 
اخل����ربات يف امل���ج���الت ال��ع�����س��ك��ري��ة مم��ا ي�����س��اه��م يف 
التن�سيق  وزي���ادة  القتالية  الع�سكرية  ال��ق��درة  رف��ع 
الأمريكية  امل�سلحة  وال��ق��وات  امل�سلحة  قواتنا  ب��ني 
للقوات  العامة  القيادة  حر�س  من  انطالقاً  وذل��ك 
والكفاءة  الأداء  م�ستوى  رف��ع  على  الدائم  امل�سلحة 
ال��واح��د وف��ق ا�سرتاتيجية  ال��ف��ري��ق  ب���روح  وال��ع��م��ل 
العام  بامل�ستوى  اإىل الرتقاء  املعامل تهدف  وا�سحة 
مع  للتعامل  امل�سلحة  لقواتنا  القتالية  واجلاهزية 

العمليات  والأ�سلحة احلديثة على م�سارح  الأجهزة 
19” الذي ي�ستمر  “اآيرون ماجيك  كافة. وي�سهم 
ملدة اأ�سبوعني - يف زيادة الكفاءة الدفاعية يف جمالت 
العمليات الع�سكرية والتدريب على تخطيط وتنفيذ 
عمليات  واإ�سناد  وتنفيذ  وتخطيط  القتال  عمليات 
الإن������زال ال��ب��ح��ري وال��ه��ج��وم ع��ل��ى امل��ن��اط��ق املبنية 
املختلفة  لالأ�سلحة  امل�سرتك  الأم��ث��ل  وال�ستخدام 
ب��ال��ذخ��رية احل��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات التدريب  وال��ت��م��ري��ن 
امل�سرتك  العمل  توحيد  �سبيل  يف  الداخلي  الأمني 
القتالية  الكفاءة  لرفع  الأم��ث��ل  التدريب  واأ���س��ل��وب 

لقواتنا امل�سلحة مبا يواكب الع�سر.

�لوز�رة تطالبهم بفر�ض غر�مات رغم عدم �إبر�م عقود بينهما

ان�ضحاب �ضركات موردة للمقا�ضف املدر�ضية بعد خ�ضائر منيت بها واإتاوات فر�ضتها اإدارات مدار�س

الإمارات واأملانيا تبحثان التعاون لتطوير مهارات املوارد الب�ضرية الوطنية

»بيت اخلري« وحملة العمل التطوعي يف »تقنية دبي«

•• دبي – حم�صن را�صد 

للوجبات  م����وردة  ���س��رك��ات  ك�سفت 
املدر�سية،  ل��ل��م��ق��ا���س��ف  ال��غ��ذائ��ي��ة 
اليوم وبعد مرور نحو  اأنها وحتى 
الدرا�سي،  ال��ع��ام  ب��دء  م��ن  �سهرين 
بالوزارة  املعنية  اجلهات  تبادر  مل 
ب�ساأن  م��ع��ه��ا  ع���ق���ود  اأي  ب��ت��وق��ي��ع 
واللتزامات  وال�����س��روط  ال��ت��وري��د 
وم�����ا ل���ه���ا وم�����ا ع��ل��ي��ه��ا ، رغ�����م كم 
الربيدية  وامل��ك��ات��ب��ات  امل��را���س��الت 
ال��ت��ي ت��وج��ه ل��ل��م��ع��ن��ي��ني ب���ال���وزارة 
اأنه  اإل  امل��در���س��ي��ة  امل��ق��ا���س��ف  ع���ن 
ل ح��ي��اة مل��ن ت���ن���ادي، الم����ر الذي 
موؤخراً  لالن�سحاب  ب�سركات  دف��ع 
اأكرث  بلغت  خ�سائر  تكبدت  بعدما 
م��ن مائة األ��ف دره���م، ووج���دت اأن 
بتلك  ال��ت��وري��د  يف  ا���س��ت��م��راري��ت��ه��ا 
ال�سعار واإجبارها على دفع رواتب 
العاملني باملقا�سف خالف ما كان 
املزيد  يف  �سيت�سبب  قبل  من  متبع 
من اخل�سائر ، على الرغم من اأنها 

لن حتقق لها الربحية التي تهدف 
اليها ، لفتاً اىل اأن �سركته و�سركات 
اخرى ارت�ست ان توا�سل حتى وان 
م�سروفاتها  �ستغطي  فقط  كانت 
بامليزانية  ال���وف���اء  م��ن  لتتمكن   ،
حتقيق  دون  لل�سركة  الت�سغيلية 
هذا  وح��ت��ى  اأن���ه  اإل   ، مكا�سب  اأي 
بل   ، حتقيقه  ن�ستطع  مل  ال��ه��دف 
كانت اخل�سائر تالحقنا �سهراً بعد 
بوعودها  ال���وزارة  تفي  ، ومل  �سهر 
بدرا�سة ما طرحناه يف اللقاء الذي 
مت مع م�سوؤولني وقيادات بالوزارة 
واملطالبة    ، ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب���دء 
بزيادة �سعر بيع عبوة املياه املعدنية 
 ، بال�سريبة  فل�ساً   35 ب���  امل�سعرة 
لدرهم واحد بدًل من بيعها ب� 50 
فل�ساً ، وكذلك زيادة عبوة الع�سري 
من درهم اىل درهم ون�سف ، على 
امل�سوؤولني  ردود  اأن  م���ن  ال���رغ���م 
���س��ي��ت��م درا����س���ة ت��ل��ك امل��ط��ال��ب من 
منطلق اأنهم لن يرت�سوا لل�سركات 

باخل�سارة .

•• اأبوظبي-وام:

ب���ح���ث م����ع����ايل ن���ا����س���ر ب����ن ث���اين 
الب�سرية  امل�����وارد  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
في�سر  بيرت  واإرن�����س��ت  وال��ت��وط��ني 
الإحتادية  اأملانيا  جمهورية  �سفري 
العمل  تعزيز  �سبل  ال��دول��ة  ل��دى 
الكفاءات  امل�سرتك لدعم توظيف 
الأملانية  ال�����س��رك��ات  يف  ال��وط��ن��ي��ة 
وال�ستفادة  ال���دول���ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة 
م��ن اخل���ربات الأمل��ان��ي��ة يف برامج 

التدريب املهني.
وجرى خالل اللقاء - الذي عقد 
يف دي����وان ال������وزارة يف اأب��وظ��ب��ي - 
ا���س��ت��ع��را���س ف��ر���س ال��ت��ع��اون بني 
وتوطيد  ال�����س��دي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن 
جمالت  يف  خ�سو�سا  ال��ع��الق��ات 
ت��دري��ب وت��ط��وي��ر م��ه��ارات املوارد 
وال�ستقطاب  الوطنية  الب�سرية 
امل���ت���ب���ادل ل���ل���ك���ف���اءات واخل������ربات 
اخلا�سة  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ل��ل��ع��م��ل 
م�سالح  ي���خ���دم  مب���ا  ال����دول����ة  يف 

البلدين ال�سديقني.
واأك��������د م���ع���ايل ن���ا����س���ر ب����ن ثاين 
اأن دول��ة الإم���ارات تنظر  الهاملي 
الأج��ن��ب��ي��ة يف  ال���س��ت��ث��م��ارات  اإىل 
ال�سركات  ب��ي��ن��ه��ا  وم����ن  ال����دول����ة 
ل  التنمية  يف  ك�����س��رك��اء  الأمل��ان��ي��ة 
الت�سهيالت  ح��زم��ة  ظ��ل  يف  �سيما 
ال�ستثمارات  ه���ذه  اإىل  امل��ق��دم��ة 
وذلك انطالقا من احلر�س على 

تعزيز املنافع املتبادلة.
اللقاء  خ��الل  معاليه  وا�ستعر�س 
التي  وال�سيا�سات  الربامج  حزمة 
الب�سرية  امل�����وارد  وزارة  تطبقها 

•• دبي-الفجر:

�ساركت جمعية بيت اخلري يف معر�س حملة العمل التطوعي التي اأقامتها 
كلية تقنية دبي للطالب، لت�سجيع الطلبة على العمل التطوعي، والتعريف 
هذا  وي��اأت��ي  ال��دول��ة.   يف  العاملة  التطوعية  والهيئات  اجلمعيات  بتجارب 
املعر�س �سمن �سل�سلة املعار�س التي اأقامتها كليات التقنية العليا يف فروعها 
ال�17 بالدولة، واأكد الدكتور عبداللطيف ال�سام�سي، مدير جممع كليات 
التعليم  منظومة  من  جزء  هو  اليوم  التطوعي  العمل  اأن  العليا،  التقنية 
تخرج  كمتطلب  اعتماده  رائ��دة يف  اأ�سبحت  التي  العليا،  التقنية  كليات  يف 
التخرج  عند  اأجن���ز  ق��د  وطالبة  ط��ال��ب  ك��ل  ي��ك��ون  بحيث  طلبتها،  جلميع 
اخلري«  »بيت  اأن  يذكر  عام.  كل  �ساعة   25 مبعدل  تطوعية  �ساعة   100
كانت قد وقعت اتفاقية تعاون مع كليات التقنية العليا بدبي، بهدف تعزيز 
ر�سالتيهما، وتن�سيق الن�ساطات اخلريية، ودعم الطلبة املحتاجني، وتوفري 

فر�س التدريب وامل�ساركة بالعمل اخلريي.

ك�سركات وطنية .
ال�سركات  ه���ذه  ب��اإح��دى  ل��ق��اء  ويف 
ال���غ���ذائ���ي ،  ل��ل��ت��م��وي��ن  »�����س . ك » 
املناق�سة  يف  تقدمنا  �ساحبها  قال 
الرتبية  وزارة  قبل  من  املطروحة 
ع���دي���دة وكبرية  ب�����س��رك��ات  اأ����س���وة 
متقدمة بلغ عددهم » 53 » �سركة 

املدرجة مبوؤ�س�سة  ال�سركات  �سمن 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  حممد 
ال�سغرية واملتو�سطة ، وكانت تاآمل 
التوريد  مناق�سة  يف  مب�ساركتها 
للمقا�سف  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���وج���ب���ات 
املدر�سية وال�ستمرارية يف التعاون 
مع املوؤ�س�سات احلكومية الدعم لها 

اأجتاز منها بعد التقييم الفني »   ،
�سمن  �سركتنا  كانت  �سركة   «  31
من اإجتازوا التقييم ، اإل اأن هناك  
العام  ب��دء  قبل  ان�سحبت  ���س��رك��ات 
رمبا   ، لخ���ر  اأو  ل�سبب  ال��درا���س��ي 
املفرو�سة  ال���س��ع��ار  اأن  راأت  لأن��ه��ا 
علينا للبيع بها من قبل ال��وزارة ، 

النادي واحل�سول على المتيازات 
التي يقدمها.

واأك���������د م���ع���ال���ي���ه احل�����ر������س على 
الأملانية  اخل��ربات  من  ال�ستفادة 
يف جمالت التدريب املهني وذلك 
م��ن خ���الل الط����الع ع��ل��ى اأف�سل 
وال�ستفادة  الأمل��ان��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
م��ن��ه��ا يف دع�����م ومت���ك���ني امل������وارد 

الب�سرية الوطنية مهنيا.
الأملاين  ال�سفري  اأ���س��اد  جهته  م��ن 
ل��������دى ال�������دول�������ة ب���ال�������س���ي���ا����س���ات 
دولة  يف  بها  املعمول  والت�سريعات 
جذب  �ساأنها  من  والتي  الإم���ارات 
اآمنة  بيئة  يف  للعمل  ال�ستثمارات 
مبختلف  م���رح���ب���ا  وم�������س���ت���ق���رة.. 
الوثيق  التعاون  وفر�س  املبادرات 
خ�����س��و���س��ا ال����رام����ي����ة م��ن��ه��ا اإىل 
تطوير ال�سراكة بني وزارة املوارد 
وال�سركات  وال��ت��وط��ني  الب�سرية 

والتوطني يف اإطار تعزيز �سراكاتها 
م��ع م��وؤ���س�����س��ات و���س��رك��ات القطاع 
وحتفيزها  ال����دول����ة  يف  اخل���ا����س 
ا�ستقطاب  ع���ل���ى  وت�������س���ج���ي���ع���ه���ا 
لاللتحاق  وامل��واط��ن��ات  املواطنني 

بالوظائف املتوافرة لديها.
اأ�سار اإىل نادي �سركاء التوطني  و 
ام��ت��ي��ازات وخدمات  ي��ق��دم  ال���ذي 
ال�سركات  من  لأع�سائه  ح�سرية 
�سيا�سات  تدعم  التي  واملوؤ�س�سات 
وخ����ط����ط ال����ت����وط����ني م����ن خ���الل 
توظيف املوارد الب�سرية الوطنية.
تتفاعل  ب�����اأن  اأم���ل���ه  ع���ن  واأع�������رب 
ال�����س��رك��ات الأمل���ان���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة يف 
ال���دول���ة م���ع خ��ط��ط ال��ت��وط��ني ل 
الكفاءات  وج�����ود  ظ���ل  يف  ���س��ي��م��ا 
لاللتحاق  اجل����اه����زة  ال���وط���ن���ي���ة 
ب��ال��وظ��ائ��ف امل��ت��واف��رة ل���دى هذه 
لع�سوية  ي��وؤه��ل��ه��ا  ال�����س��رك��ات مب��ا 

العاملة يف دولة الإمارات ل �سيما 
الكفاءات  ا���س��ت��ق��ط��اب  خ���الل  م��ن 
الإماراتية للعمل فيها وهو الأمر 
التنموية  الفوائد  الذي يعزز من 

املتبادلة يف البلدين ال�سديقني.
ال��ل��ق��اء اأحد  وا���س��ت��ع��ر���س خ����الل 
امل��ه��ن��ي املعمول  ال��ت��دري��ب  ب��رام��ج 
الحتادية  اأملانيا  جمهورية  يف  به 
الطلبة  تدريب  ي�ستهدف  وال��ذي 
الثانوية  امل��رح��ل��ة  اإن��ه��اءه��م  ب��ع��د 
بالتعليم  ال����ت����ح����اق����ه����م  وق�����ب�����ل 
بال�سكل  ي��وؤه��ل��ه��م  مب��ا  اجل��ام��ع��ي 

املطلوب لدخول �سوق العمل.
ال����دك����ت����ور عمر  ال����ل����ق����اء  ح�������س���ر 
امل������وارد  وزارة  وك���ي���ل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل�ساعد  وال���ت���وط���ني  ال��ب�����س��ري��ة 
الدولية  وال���ع���الق���ات  ل��الت�����س��ال 
كال  يف  امل����ع����ن����ي����ني  م������ن  وع����������دد 

اجلانبني.

ومل ي��ت��م ل درا����س���ة م��ط��ال��ب��ن��ا ول 
حتى مناق�ستها ، حتى التوقيع على 
اأجابة واحدة  اإل  العقود مل ن�سمع 
يف كل مرة ن�ساأل عن العقود اأنها » 
قيد التنفيذ » ، مما دفع بي واأمام 
جتاهل املعنيني يف الوزارة من الرد 
على املكاتبات ، بالن�سحاب وابالغ 
الوزارة ال�سبوع املا�سي مبا قررناه 
حتى ل نتكبد املزيد من اخل�سائر 
. وا�سار اىل اأنهم اأبلغوه يف الوزارة 
غرامات  ه���ن���اك  ان  اىل  م����وؤخ����راً 
�ستفر�سها عليه ، و�ستتخذ الوزارة 

العام الدرا�سي وبداأت  واأ�ساف بداأ 
مبا  والل��ت��زام  بالتوريد  ال�سركات 
مت التفاق عليه من جهة املوردين 
الت�سمم  ح���ادث���ة  وق��ع��ت  اأن  اىل   ،
واحلمالت   ، ال���ع���ني  م����دار�����س  يف 
التفتي�سية على املقا�سف املدر�سية 
ال��ت��ي اأ���س��ف��رت ع��ن ال���س��ت��غ��ن��اء عن 
�سركات وتوزيع ح�ستها على باقي 
بقائها  ان  ي��وؤك��د  ال��ت��ي  ال�����س��رك��ات 
اأن  اإل   ، والتزامها  كفاءتها  يعني 
اجلهات املعنية بالوزارة مل تراعي 
ب��وع��وده��ا معنا  ك��ل ه��ذا ومل تفي 

كافة الجراءات الالزمة التي من 
توقيع غرامات مالية عليه  �ساأنها 
واي  ب��اأي حق  مت�سائال  واجابهم   ،
ان�سحبت  �سركة  اأي  تغرمي  منطق 
باأي  مطالبتهم  اأو  امل���دار����س  م��ن 
اأية  ، ولي�س هناك  �سروط جزائية 
ع��ق��ود اأب��رم��ت م��ع ال����وزارة ، لفتاً 
اىل اأن ال�سركات مل تفاجئ الوزارة 
الن�سحاب  �سبق  ب��ل   ، بالن�سحاب 
م���ك���ات���ب���ات ع���ل���ى م�����دى اأك������رث من 
اأ�سبوع ومل يرد على مكاتباتنا باأي 

رد . 

الإمارات تفوز بجائزة اأف�ضل »تعاون ميداين معلوماتي عملياتي« ملكافحة املخدرات على امل�ضتوى العربي والإقليمي والدويل
•• اأبوظبي -وام: 

فازت دولة الإمارات - ممثلة بوزارة 
بجائزة  الثالثة  للمرة   - الداخلية 
معلوماتي  ميداين  تعاون  اأف�سل 
العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ع��م��ل��ي��ات��ي 
ت�سدر  والتي  وال��دويل  والإقليمي 
وزراء  ملجل�س  العامة  الأم��ان��ة  ع��ن 
العرب تقديرا جلهودها  الداخلية 
يف �سبط �سبكات تهريب املخدرات. 
�سعيد  ال��ع��م��ي��د  اجل����ائ����زة  ت�����س��ل��م 
مدير  ال�سويدي  توير  بن  عبداهلل 
الحتادية  امل��خ��درات  مكافحة  ع��ام 
بوزارة الداخلية على هام�س اأعمال 
لروؤ�ساء   32 ال����  ال��ع��رب��ي  امل��وؤمت��ر 
الذي  امل���خ���درات  مكافحة  اأج��ه��زة 
ُعقد يف مقر الأمانة العامة ملجل�س 
بالعا�سمة  العرب  الداخلية  وزراء 
العميد  واأك��د  »تون�س«.  التون�سية 
بهذه  الإم����ارات  ف��وز  اأن  ال�سويدي 
اجلائزة للعام الثالث ياأتي تتويجا 
للجهود الكبرية التي تبذلها وزارة 
الداخلية ممثلة يف اأجهزة مكافحة 
الدعم  بف�سل  ب��ال��دول��ة  امل��خ��درات 

امل�����س��ت��م��ر وامل��ت��اب��ع��ة احل��ث��ي��ث��ة من 
قبل الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء وزير الداخلية .
املعلوماتي  ال��ت��ع��اون  اأن  واأو����س���ح 
وال��ع��م��ل��ي��ات��ي م���ع اأج����ه����زة ال����دول 

���س��ع��ي��د عبداهلل  ال��ع��م��ي��د  ب��رئ��ا���س��ة 
ب���ن ت���وي���ر ال�����س��وي��دي م���دي���ر عام 
م��ك��اف��ح��ة امل�����خ�����درات الحت����ادي����ة 
ب�������وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ق���د ����س���ارك يف 
اأع���م���ال امل���وؤمت���ر ال��ع��رب��ي ال����� 32 
املخدرات  مكافحة  اأجهزة  لروؤ�ساء 

وانعكا�ساتها  العقلية  وامل���وؤث���رات 
على دول جمل�س التعاون اخلليجي 
اللقاءات  ونتائج  العربية  وال��دول 
ال���ع���رب���ي���ة وال�����دول�����ي�����ة يف جم���ال 
امل����خ����درات. ك��م��ا ����س���ارك ال���وف���د يف 
املتخ�س�سة لإعادة  اللجنة  اجتماع 

ال�سقيقة وال�سديقة املتميز واملثمر 
اأدى  املختلفة  املكافحة  اأجهزة  مع 
ق�سايا  م���ن  ال��ع��دي��د  ���س��ب��ط  اإىل 
العربي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  امل���خ���درات 

واخلليجي والدويل.
وك�����ان وف����د م���ن دول�����ة الإم�������ارات 

وناق�س  ال��ع��رب��ي��ة.  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
املو�سوعات  م���ن  ع������دداً  امل����وؤمت����ر 
يف  الدولية  امل�ستجدات  بينها  م��ن 
تاأثريها  امل��خ��درات وم���دى  جم��ال 
وامل�ستجدات  العربية  املنطقة  على 
املخدرة  امل���واد  تهريب  عمليات  يف 

ال����ذي ع��ق��د يف ت��ون�����س ي��وم��ي 16 
مب�ساركة  اجل����اري  اأك��ت��وب��ر  و17 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارات  ع��ن  ممثلني 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة وج��ام��ع��ة ال���دول 
العربية ومركز املعلومات اجلنائية 
ملكافحة املخدرات مبجل�س التعاون 

العربية  الآل��ي��ة  م�����س��روع  �سياغة 
امل�ستجدات  لر�سد  املبكر  ل��الإن��ذار 
يف جم�����ال امل�����خ�����درات وامل�����وؤث�����رات 
العقلية وم�سروع الدرع العربي يف 
املخدرات  انت�سار  م�سكلة  مواجهة 

يف املنطقة العربية.

وك�����س��ف ���س��رك��ات م����وردة ع��ن مم��ار���س��ات اأخ����رى ل��� » 
اإتاوات« تفر�سها بع�س اإدارات املدار�س مت ت�سميتها 
اأع��ل��ن��وه واك�����دوه، من  ول��دي��ه��م م��ا يثبت �سحة م��ا 
الوجبات  من  بعدد  مبطالبتهم  املدار�س  تلك  قيام 
والدارية  التدري�سية  للهيئتني  اليومية  املجانية 
مفتوح  ب��وف��ي��ه  ب��ع��م��ل  تطالبهم  اأخ����رى  وادارات   ،
تطالبهم  واأخ��رى  والتدري�سية،  الداري��ة  للهيئتني 
ورجبت  باملدر�سة  كبري  لجتماع  وج��ب��ات  بتغطية 

وتن�سلت  ع���ادت  ث��م  قيمته،  ب�����س��داد  امل��در���س��ة  اإدارة 
 ، ال��ف��ات��ورة  قيم����ة  دره�����ما   750 ال���  �س������داد  م��ن 
بتوريد  امل��ورد  مبطالبة  اأطفال  ريا�س  اإدارة  وقيام 
 250 ال�  الوجبات  عدد  اإدراج  ورغم  وجبة   250
بالفاتورة اإل اأنها اتفقت معه على �سداد فقط قيمة 
نف�سه  يطرح  الذي  وال�سوؤال   ، فقط  وجبة   200
هنا اأين فرق الرقابة واين مدراء النطاق من هذه 

التجاوزات ؟

اإتاوات اإدارات مدار�س واملطالبة بوجبات 
جمانية لهيئتها الدارية والتدري�ضية

اخلارجية تت�ضلم الرباءة القن�ضلية لقن�ضل عام كندا
•• دبي -وام:

ال�سفري عبدالرحمن  �سعادة  ت�سلم 
غامن املطيوعي مدير مكتب وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي 
ال�سيدة  ل�سعادة  القن�سلية  الرباءة 
العام  القن�سل  جرو�سمن  مار�سي 
ال�سمالية  واملناطق  دب��ي  يف  لكندا 
م��ن ال��دول��ة وذل���ك يف مقر مكتب 

الوزارة يف دبي.
بالقن�سل  املطيوعي  �سعادة  ورحب 
تعيينها  مبنا�سبة  ال��ك��ن��دي  ال��ع��ام 
ال�سيا�سية  ب��ال��ع��الق��ات  م�سيدا   ..
والق�����ت�����������س�����ادي�����ة وال�����ت�����ج�����اري�����ة 
وال�ستثمارية التي تربط البلدين 
ال�سديقني .. متمنيا لها التوفيق 

والنجاح يف مهام عملها اجلديد.
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اأخبـار الإمـارات
الإح�ضان اخلريية بعجمان تنظم م�ضرية الع�ضا البي�ضاء

•• عجمان-وام: 

على  اخل��ام�����س  ول��ل��ع��ام  بعجمان  اخل��ريي��ة  الإح�����س��ان  جمعية  نظمت 
التوايل م�سرية “الع�سا البي�ساء” مبنا�سبة اليوم العاملي للمكفوفني 
وذلك مب�ساركة ال�سيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن را�سد النعيمي 

الرئي�س التنفيذي للجمعية .
وقال ال�سيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي ان املبادرة الإن�سانية تاأتي 
فئات  كافة  م��ع  التوا�سل  ب�سرورة  الإح�����س��ان  جمعية  روؤي���ة  اإط���ار  يف 
املجتمع لغر�س روح التاآلف بينهم مما يعك�س روح اخلري والإيجابية 
البي�ساء”  “الع�سا  مبادرة  امل�ساركة يف  اأن  اىل  ..م�سريا  نفو�سهم  يف 

�سّكل فر�سة جلميع امل�ساركني ليخو�سوا جتربة اإخوانهم املكفوفني.
امل�ساركني يف  ا�ستجابة  ال�سيخ عبدالعزيز عن �سروره بحجم  واأع��رب 
التي  وبالفر�سة  لديهم  اإن�ساين  جانب  من  تعك�سه  ملا  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
الفرق  منت�سبي  واإقبال  الإن�سانية  املبادرات  هذه  مثل  لدعم  اأتيحت 

التطوعية على امل�ساركة يف تلك امل�سرية.
“ريد كاربيت” - قد  اأقيمت برعاية  وكانت فعاليات امل�سرية - التي 
اأكرث من  للم�ساركني الذين بلغ عددهم  اإلكرتونياً  بداأت بالت�سجيل 
100 متطوع  يزيد عن  املجتمع وما  �سرائح  خمتلف  من   1600
ومتطوعة �ساهموا يف تنظيم امل�سرية التي طافت يف الأروقة الداخلية 

ل� “عامل اآي اإم جي” .

التغري املناخي والبيئة  ت�ضارك يف اجتماع اللجنة امل�ضرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي
•• القاهرة-وام:

للجنة  الع�سرين  ال���دورة  اع��م��ال  يف  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  �ساركت 
امل�سرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي ،التي بداأت ام�س مبقر المانة 
العامة للجامعة العربية مب�ساركة ممثلي الوزارات املعنية بالدول العربية 
ملجل�س  التنفيذي  للمكتب  واخلم�سني  اخلام�سة  للدورة  للتح�سري  ،وذل��ك 
الدورة الثالثني  املقبل وكذلك  الأربعاء  العرب والتي �ستعقد  البيئة  وزراء 

ملجل�س وزراء البيئة العرب واملقررة اخلمي�س املقبل باجلامعة العربية.
ال�سراكات  ادارة  مدير  خان�ساحب  ح�سن  ح�سني  الجتماع  يف  ال��وزارة  مثل 
وامل�����س��اري��ع اخل��ا���س��ة ب���ال���وزارة . وق���ال ج��م��ال ج��اب اهلل م��دي��ر ادارة البيئة 
املائية باجلامعة العربية ان اللجنة �ستناق�س على مدى  والإ�سكان وامل��وارد 

ثالثة اأيام عددا من البنود الهامة منها متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية 
اأهداف  يف  البيئى  البعد  تنفيذ  ،و�سبل  والجتماعية  القت�سادية  التنموية 
التنمية امل�ستدامة. واأ�ساف يف كلمته خالل اجلل�سة الفتتاحية للجنة انها 
العربي يف  والتحرك  املناخ  التعامل مع ق�سايا تغري  اأي�سا كيفية  �ستناق�س 
مفاو�سات تغري املناخ ومتابعة اعمال اآلية التن�سيق العربية للحد من خماطر 
املعنية  الدولية  والجتماعات  التفاقيات  متابعة  اىل  بالإ�سافة  ال��ك��وارث 
الثنائي واملتعدد الأطراف  التعاون  بالبيئة ف�سال عن مناق�سة �سبل تعزيز 

وجتارب وق�س�س جناح الدول العربية يف جمال القت�ساد الأخ�سر .
وت�ستعر�س اللجنة اأن�سطة وفاعليات املنظمات العربية املتخ�س�سة واملنظمات 
الإقليمية والدولية وموؤ�س�سات املجتمع املدين وم�سروع الأحزمة اخل�سراء 

يف اأقاليم الوطن العربي وغريها من املوا�سيع.

انطالق العمل الأوبرايل العاملي  ماء و�ضحراء .. اإرث زايد اخلمي�س املقبل باأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

ن��ه��ي��ان بن  ال�سيخ  م��ع��ايل  ب��رع��اي��ة 
الت�سامح..  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
على  املقبل  اخلمي�س  ي��وم  ينطلق 
باأبوظبي  نيويورك  جامعة  م�سرح 
وع�����ل�����ى م��������دى ي�����وم�����ني ال���ع���م���ل 
و�سحراء  “ماء  العاملي  الأوب���رايل 
.. اإرث زايد” والذي يتناول ق�سة 
املجتمعات  وبناء  ال�سحراء  اإعمار 
موؤ�س�س  اأر����س���اه���ا  ك��م��ا  امل�����س��ت��ق��رة 
بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  دولتنا 

�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
فكر  من  ملحات  العمل  وي�ستعر�س 
وجهوده  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
ال�������دوؤوب�������ة لإح������ي������اء ال�������س���ح���راء 
خ�سراء  واح������ات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا 
جت����ذب الإن�������س���ان ل���الرت���ب���اط بها 
م�سروعه  اإط��������ار  يف  وت��ن��م��ي��ت��ه��ا 
ال�����س��ام��ل ل��ت��اأ���س��ي�����س ال���دول���ة التي 
اأ�سبحت رمزا لالزدهار والرفاهية 

والت�سامح على م�ستوى العامل.

ت�سكيل  ث���راه يف  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
م�����س��رية ال���دول���ة، وي��رك��ز ع��ل��ى ما 
تت�سم به هذه امل�سرية من م�سئولية 
اإىل  اإ�سافة  وا�ستدامة،  اجتماعية 
الأ�سيلة  الإن�ساينة  للقيم  اإعالئه 
والتعاي�س  ل��ل��ت�����س��ام��ح  وت���ع���زي���زه 

ال�سلمي بني كافة �سعوب الأر�س.
وعرب معاليه عن الأمل باأن تكون 
اأوبرا “ ماء و�سحراء .. اإرث زايد” 
يطلقها  للت�سامح  م��ه��م��ة  ر���س��ال��ة 
���س��ب��اب م��ل��ت��زم��ون ح��ري�����س��ون على 
اأن تظل المارات دائما يف الطليعة 
م�سيدا  اأج���م���ع..  ال��ع��امل  دول  ب��ني 
بجهود مدر�سة “كارنلي اأبوظبي” 
واإداراتها وطالبها لإجناز الأوبرا.

هذا  مييز  م��ا  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
ان���ه ل يتوقف  الأوب������رايل  ال��ع��م��ل 
واإمنا  الفني  الإب���داع  م�ستوى  عن 
يحمله  م����ا  اإىل  ذل������ك  ي��ت��خ��ط��ى 
التي  راق��ي��ة  اإن�سانية  م�ساعر  م��ن 
مبدع   100 م����ن  اأك�������رث  جت���م���ع 
ال��ع��امل يف حب  م��ن خم��ت��ل��ف دول 

اأحد  زايد” ه��و  اإرث   .. و���س��ح��راء 
امل�����س��اري��ع الإب���داع���ي���ة ال��ت��ي تظهر 
املقيمني  ال���ع���امل  ���س��ب��اب  ت��ف��اع��ل 
على ار�س الإم��ارات مع احتفالت 
يلفت  نحو  على  زاي��د  بعام  الدولة 
حيث  النتباه  وي�سرتعي  الن��ظ��ار 
اج���ت���ه���دوا ج��م��ي��ع��ا ب���ال���ت���ع���اون مع 
فنانني عامليني حمرتفني لت�سميم 
ع��م��ل اأوب�����رايل ع��امل��ي ي��ت��ن��اول فكر 
ال�سيخ  املوؤ�س�س  ال��وال��د  واإن�سانية 
زاي����د ط��ي��ب اهلل ث�����راه، وي��ت��م فيه 

العاملي  الوب�������رايل  ال��ع��م��ل  وي���ع���د 
“ماء و�سحراء .. اإرث زايد” ثمرة 
تعاون م�سرتك بني وزارة الت�سامح 
ويجمع  اأبوظبي  كرانلي  ومدر�سة 
والدراما  وال��غ��ن��اء  املو�سيقى  ب��ني 
وال�سينما  وال��ت�����س��م��ي��م  واحل���رك���ة 
مغنيي  من  اثنني  ي�سم  فريق  مع 
اأكرث  الأوبرا املحرتفني يرافقهما 
م��ن 80 م��ن ط���الب امل��در���س��ة من 
خمتلف اجلن�سيات اإ�سافة اإىل عدد 
وهم  العامليني  الأوب���را  فناين  م��ن 
املخرجة كارين جيلينغهام وتاأليف 
كونواي  ه��ان��اه  مو�سيقي  واإخ����راج 
وت�سميم رق�سات لنتا�سا خمجاين 
نيومان-براون  ري��ان��ون  وت�سميم 
ت���األ���ي���ف الن�س  اأم�����ا  ك���ان���ت،  ب��ي��رت 
والفنان  “الليربيتو”  ال��غ��ن��ائ��ي 
والفنانة  باريتون  جيلدون  روبرت 
نتايل منتخب �سوبرانو اأما ت�سميم 

فيديو ملاجايل �سارييه.
وق�����ال م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان بن 
“ماء  اأوب����را  اإن  نهيان  اآل  م��ب��ارك 

يف  احلديثة  الأوب����را  ق��وة  توظيف 
ليتوا�سلوا  املجتمع  اأف���راد  حتفيز 

ويعملوا �سوياً ومعاً.
العمل  ه���ذا  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����س���اف 
الأوب�����������رايل ال������ذي ي���ع���ر����س على 
مبا�سرة  نتيجة  ه��و  ي��وم��ني  م��دى 
واإبداعات  ومواهب  وجهود  لأفكار 
جميع  من  وطالبة  طالبا  ثمانني 
اجل��ن�����س��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة والأورب����ي����ة 
والأف��ري��ق��ي��ة جمعهم  والآ���س��ي��وي��ة 
جتربته  واح����������رتام  زاي���������د،  ح�����ب 
امل���ل���ه���م���ة، وح�����ب دول������ة الإم��������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، ل��ي��ع��ربون من 
عن  و�سحراء”  “ماء  خ������الل 
املغفور  بفكر  وفخرهم  اعتزازهم 
زايد بن  ال�سيخ  املوؤ�س�س  الوالد  له 
كما  اهلل،  رحمه  نهيان  اآل  �سلطان 
يظهر العمل كذلك اإبداعات رائعة 
جمال  يف  متخ�س�س  عاملي  لفريق 
العمل  اأن  م��وؤك��دا معاليه  الوب���را، 
العظيمة  ال���ق���ي���ادة  اآث������ار  ي���ت���ن���اول 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  للوالد 

ف��ق��ط ل�����س��ك��ان ال�����س��ح��راء ب��ل لكل 
�سعوب العامل.

م�������ن ج����ان����ب����ه����ا ع���������ربت ك�����اري�����ن 
ج��ي��ل��ي��ن��غ��ه��ام خم��رج��ة ال��ع��م��ل عن 
العمل  ه��ذا  يف  بامل�ساركة  �سعادتها 
ال�����ذي يقدم  ال�����س��خ��م  الإب����داع����ي 
ا�ستنبات احلياة  �سورة مبهرة عن 
يف ال�سحراء وفق فكر ي�ستثمر كل 
..م�سيدة  الإن�سان  مالديه خلدمة 

على  ال�����س��وء  وت�سليط  الإم�����ارات، 
واأهم  وتاريخيها  وت��راث��ه��ا  قيمها 
رموزها على الإطالق.. متمنيا اأن 
اجلمهور  اإىل  العمل  ر�سالة  ت�سل 
العربي والأجنبي باأن اأبرز ما ركز 
الر�سالة  هو  املوؤ�س�س  الوالد  عليه 
تفرق،  ول  جتمع  التي  الإن�سانية 
وتدعم اجلميع مبا يقدم الت�سامح 
لي�س  ���س��وره  اأ�سمى  يف  والتعاي�س 

امل�ساركني  والطلبة  العمل  بفريق 
الذين يتحلون بحما�سة  العمل  يف 
م��ن��ق��ط��ع��ة ال��ن��ظ��ري ل��ت��ق��دمي عمل 

رائع.
ت�سل  ب���اأن  متنياتها  ع��ن  واأع��رب��ت 
اجلمهور  اإىل  الأوب����������را  ر����س���ال���ة 
اأو خارجها  ���س��واء داخ��ل الإم����ارات 
عامليها  ل��غ��ة  الأوب�����را  اأن  ..م���وؤك���دة 

ميكنها اأن ت�سل للجميع.

حماكم راأ�س اخليمة تطلق جائزة  جلفار  تربم �ضراكة مع  اينوي هيلث ب�ضاأن تكنولوجيا الك�ضف املبكر لالأمرا�س   
الأ�ضرة على نهج زايد   •• راأ�س اخليمة – الفجر

لل�سناعات  اخلليج  �سركة  اأعلنت 
اأكرب  اإح��دى  “جلفار”،  الدوائية  
��ع��ة ل����الأدوي����ة يف  ��نِّ ال�����س��رك��ات املُ�����سَ
ال�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا، عن 
“اإينوي هيلث”  �سركة  �سراكٍة مع 
املتخ�س�سة يف جمال التكنولوجيا 

الرقمية يف وادي ال�سيليكون. 
وت�����ق�����ّدم م��ن�����س��ة حت���ل���ي���ل ال���ب���ول 
هيلث”  “اإينوي  م����ن  اجل�����ّوال�����ة 
التكلفة  مي�سور  ت�سخي�س  اختبار 
�سريرياً  دق���ي���ق���ة  ن���ت���ائ���ج  ُي�����وّف�����ر 
مي���ك���ن ل��ل��م�����س��ت��خ��دم��ني الط�����الع 
با�ستخدام  ف�����وري  ب�����س��ك��ل  ع��ل��ي��ه��ا 
ويقي�س  خم���������س���������س.  ت���ط���ب���ي���ق 
“اإينوي”  م��ن  الت�سخي�س  ن��ظ��ام 
والغلوكوز  ال���ربوت���ني  م�����س��ت��وي��ات 
والنرتيت  ال��ب��ي�����س��اء  وال���ك���ري���ات 
ا�ستخدامه  ومي��ك��ن  وال��ك��ي��ت��ون��ات، 
ووظائف  العامة  ال�سحة  ملراقبة 
ال�ستقالب  وا���س��ط��راب��ات  ال��ك��ل��ى 
وت�سخي�س  ال��ب��ول(  �سكري  )م��ث��ل 

التهابات امل�سالك البولية.
وق��ال ال�سيد ج��ريوم ك��ارل، املدير 
“ي�سرنا  “جلفار”:  ل�سركة  العام 
ال����دخ����ول يف ه�����ذه ال�������س���راك���ة مع 

هيلث‘“. ’اإينوي 
واأ�ساف قائاًل: “يف ظل التح�سينات 
يتوّجب  املتوا�سلة،  التكنولوجية 
مع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  م���واءم���ة  علينا 
الح��ت��ي��اج��ات امل���ح���ددة ل���الأف���راد. 

•• راأ�س اخليمة – الفجر :

املجتمعية  اخلدمات  اإدارة  اأطلقت 
بدائرة حماكم راأ�س اخليمة جائزة 
�سنوية نوعية تعد الأوىل من نوعها 
ا�سم  حتمل  ال��دول��ة،  م�ستوى  على 
“الأ�سرة على نهج زايد” يف دورتها 
للمواطنني  واملخ�س�سة  الأوىل، 
وذلك  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س  واملقيمني 

تفاعال مع عام زايد .
امل�ساكل  لتقليل  امل�سابقة  وتهدف   
الأ�سرية، والبتعاد عن اخلالفات، 
وتخفي�س ن�سب الطالق، وحتقيق 
الرتابط الأ�سري، وت�سجيع الأ�سر 
وديا  م�سكالتهم  حل��ل  وحتفيزها 
ال��ق�����س��اء، مما  اإىل  ال��و���س��ول  دون 
ال�سليمة  ال��ت��ن�����س��ئ��ة  ع��ل��ى  ينعك�س 
ال�ستقرار  وحت���ق���ي���ق  ل����الأب����ن����اء، 

للمجتمع.
كما كرمت دائرة املحاكم يف دورتها 
الفائزة  الأ���س��ر  العام  لهذا  الأوىل 
اأ���س��ر، حيث مت تكرمي   5 وع��دده��ا 
الأُ�سر من قبل رئي�س حماكم راأ�س 

اخليمة واللتقاء معهم.
واأكد �سعادة امل�ست�سار اأحمد حممد 
اخلاطري رئي�س دائرة حماكم راأ�س 
اخل��ي��م��ة اأن���ه ي��اأت��ي اإط����الق جائزة 
دورتها  زاي���د يف  نهج  على  الأ���س��رة 
املغفور  قيم  م��ن  ان��ط��الق��ا  الأوىل 

املنظمة العربية للم�ضوؤولية 
الجتماعية تطلق دورات تدريبية 
حول معايري امل�ضوؤولية الجتماعية

•• دبي -وام: 

اطلقت املنظمة العربية للم�سوؤولية 
يف  مبادراتها  و�سمن  الجتماعية 
تدريبية  دورات   2018 زاي��د  عام 
امل�سوؤولية  معايري  ح��ول  جمانية 
واجلهات  ل��ل�����س��رك��ات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اإط����ار تعميم  احل��ك��وم��ي��ة وذل���ك يف 
من  التدريجي  والنتقال  الفائدة 
الثقافة  اىل  ال���ف���ردي���ة  امل����ب����ادرات 
���س��ادر عن  ب��ي��ان  وق���ال  املجتمعية. 
اأكادميي اجلهة  اواوردز  اك�سالن�س 
منها  الهدف  اإن  ل��ل��دورات  املنظمة 
امل�سوؤولية  يتمثل يف تعزيز معايري 
ال�سركات  ومت���ك���ني  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واطالعهم  احل��ك��وم��ي��ة  واجل���ه���ات 
ع�����ل�����ى الأب���������ع���������اد الق����ت���������س����ادي����ة 
تعود  التي  والبيئية  والجتماعية 
خالل  م��ن  املجتمع  وع��ل��ى  عليهم 
تطبيق تلك املعايري. وت�سمل دورات 
اأهمية  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
الجتماعية  ال��ت��اأم��ي��ن��ات  ت���ق���دمي 
بالقوانني  ال���ط���وع���ي  والل�����ت�����زام 
ال�����دول�����ة وال����ل����وائ����ح  ال����ن����اف����ذة يف 
والإف�ساح  وال�سفافية  التنفيذية 
جانب  اإىل  امل�����س��ت��م��ر،  وال���ت���دري���ب 
اللتزام بحقوق العمال واملوظفني 
وال�سالمة العامة وال�سحة املهنية 
املوردين  وحقوق  البيئية  واملعايري 
وج����������ودة اخل������دم������ات وال�����ربام�����ج 
اأعلى  لتحقيق  وال�سعي  املجتمعية 

معدلت ر�سا املتعاملني.

له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف 
بناء الإن�سان واهتماماته بالأ�سرة، 
ومب������ا ي���ت���م���ا����س���ى م�����ن اأه����داف����ه����ا 
تعزيز  اإىل  الرامية  ال�سرتاتيجية 
دور الإ�سالح والتوجيه يف حتقيق 

الرتابط والتما�سك الأ�سري.
الأ����س���رة  اأن  اخل����اط����ري  واأو�����س����ح 
والأ�سا�سية  الأوىل  ال��ن��واة  تعترب 
يتحقق  خ��الل��ه��ا  وم���ن  للمجتمع، 
مت���ا����س���ك امل��ج��ت��م��ع وا����س���ت���ق���راره، 
الوطن،  يف  الإجن�������ازات  وت��ت��ح��ق��ق 
على  الأ����س���رة  ج��ائ��زة  تنظيم  ج���اء 
ن��ه��ج زاي����د ���س��م��ن م���ب���ادرات دائرة 
الأ�سرة،  جت��اه  املجتمعية  املحاكم 
وال��ت��زام��ه��ا جت���اه امل��ج��ت��م��ع، وذلك 
وتوفري  الأ�سرة  ب��دور  منها  اإميانا 

عن  بعيدة  �سعيدة  اأ���س��ري��ة  اأج����واء 
تقوية  ع����ن  ف�����س��ال  اخل�����الف�����ات، 
العالقات الزوجية يف جمتمع خال 

من امل�سكالت الأ�سرية. 
اأن  اإىل  امل���ح���اك���م  رئ���ي�������س  واأ������س�����ار 
الذين  لالأ�سر  ُخ�س�ست  اجل��ائ��زة 
الأ�سرة،  مل�سلحة  واآث�����روا  ���س��ح��وا 
و����س���ول حل���ل م�����س��ك��الت��ه��م وعدم 
وقوع الطالق، وال�ستماع لن�سائح 
املوجهني الأ�سريني، وذلك حفاظا 

على اأ�سرتهم واأبنائهم.
واع���ت���م���اد  اخ���ت���ي���ار  اأن  واأ�������س������اف 
معايري  وف��ق  يتم  الفائزة  الأ���س��رة 
و����س���روط ح��ددت��ه��ا اجل���ائ���زة حيث 
اأدلة  اأو  اأي��ة ملفات  تتطلب  اأنها ل 
ت��ت��م عملية  ب���ه���ا، واإمن������ا  ل��ل��ت��ق��دم 
اخلدمات  اإدارة  قبل  من  الختيار 
املجتمعية واجتياز املعايري املحددة 
التي  ب���امل���واع���ي���د  الل�����ت�����زام  وه�����ي 
والإ�سالح  التوجيه  ق�سم  يحددها 
الأ�سري لهم، والتجاوب الإيجابي 
ال�سلح،  وحم�������اولت  امل���وج���ه  م���ع 
والت�سحية من اأجل احلفاظ على 
مت��ا���س��ك الأ����س���رة وامل��ح��اف��ظ��ة على 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  الأب���ن���اء،  م�سلحة 
م���رور اأك���رث م��ن ع���ام ع��ل��ى اإج���راء 
ال�����س��ل��ح ب��ي��ن��ه��م، وا���س��ت��ق��رار حالة 
الأ���س��رة وع��دم وج��ود اأي��ة خالفات 

بني الزوجني.

معلوماتهم  وم�����س��ارك��ة  �سحتهم 
ال�����س��ح��ي��ة ب�����س��ه��ول��ة م���ع م����زودي 
الرعاية ال�سحية للقيام بتدخالت 

يف الوقت املنا�سب.
الرئي�س  ك��ازمي��ي��ب��ور،  ر���س��ا  وق���ال 
التنفيذي ل�سوؤون العائدات ل�سركة 
�سراكتنا  “تتيح  هيلث”:  “اإينوي 
ال���رائ���دة  ال�����س��رك��ة  ’جلفار‘،  م���ع 
ال�سرق  يف  الأدوي���������ة  ت�����س��ن��ي��ع  يف 
اإمكانية  الأو�سط واأفريقيا، توفري 
الت�سخي�س  لخ��ت��ب��ارات  ال��و���س��ول 
اأكرث  يف  ح��ّت��ى  للجميع  امل��وث��وق��ة 
املناطق النائية. ويتمّثل هدفنا يف 
تقدمي حلول وادي ال�سيلكون حلّل 
ونحن  العاملية  ال�سحية  الق�سايا 
ت�ساركنا  ’جلفار‘  ب����اأن  ���س��ع��ي��دون 

الروؤية ذاتها”.

وميكن للتكنولوجيا حت�سني حياة 
امل��ر���س��ى ب�����س��ك��ل ك��ب��ري، ون��ث��ق ب���اأّن 
الرائدة  هيلث‘  ’اإينوي  م��ق��ارب��ة 
على  مديداً  اإيجابياً  اأثراً  �ستحدث 
قطاع ال�سحة يف الإمارات العربية 

املتحدة”.
خطواٍت  “نّتخذ  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع 
ال���س��ت��ف��ادة من  ل��ن��ا  �ستتيح  ه��ام��ة 
فر�س النمو الرائعة التي توّفرها 
و�ست�ساعدنا  اجل���وال.  تكنولوجيا 
ال�����س��راك��ة ع��ل��ى متهيد طرق  ه���ذه 
من  و�سُتمكننا  ل��الب��ت��ك��ار  ج��دي��دة 
ط���رح ف��ئ��ات ج��دي��دة م��ن عرو�س 

املنتجات يف املنطقة”.
هيلث”  “اإينوي  منتجات  وت�ساعد 
املبّكر  ال��ك�����س��ف  ع��ل��ى  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني 
ومراقبة  ال�سحية  امل�ساعفات  عن 

�سابٍق  وق���ٍت  ال�����س��رك��ة يف  و���س��ّج��ل��ت 
الرئي�سية  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  ع������دداً 
والأوعية  ال��ق��ل��ب  اأم���را����س  ل��ع��الج 
الدموية واملنتجات املتعّلقة ب�سحة 
الرجل، حيث ميّثل هذان املجالن 
اأكرب املجالت العالجية يف ال�سوق. 
من  ع������دداً  “جلفار”  واأ����س���اف���ت 
عالج  اأدوي��ة  حافظة  اإىل  املنتجات 
ال�سراكة  خ��الل  م��ن  ال�سكري  داء 
مع ع��دد من ال�سركات ال��رائ��دة يف 
“ديك�سكوم” و�سركة  مثل  القطاع 
“بي دي” )بيكتون ديكين�سون اآند 
ك��وم��ب��اين(، لإط���الق اأح���دث نظام 
للمراقبة امل�ستمرة لل�سكر ولتوريد 
�سة  املخ�سّ الأن�������س���ول���ني  اأق�������الم 
اإىل  ل���ال����س���ت���ع���م���ال م������رة واح��������دة 

الإمارات العربية املتحدة.

خالل حملة توعية 

مرور راأ�س اخليمة ي�ضدد على اأمن الطرق و�ضالمة امل�ضاة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر:

املرور  ب����اإدارة  راأ����س اخليمة ممثلة  ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأم�����س  اأط��ل��ق��ت 
والإعالم  التوعية  ف��رع   – املركزية  للعمليات  العامة  ب����الإدارة  وال��دوري��ات 
املروري- حملة توعوية مو�سعة جاءت حتت �سعار “�سالمة امل�ساة م�سوؤولية 
الداخلية  اإ�سرتاتيجية وزارة  التزامها يف حتقيق  اإطار  اجلميع” ، وذلك يف 
الهادفة اإىل تعزيز اأمن الطرق وجعلها اأكرث اأمناً عرب اتخاذ كافة الحتياطات 
، وا�ستهدفت احلملة  والتدابري الالزمة لتجنب التعر�س حلوادث الده�س 

توعية اجلمهور واأفراد املجتمع بها .
وقال العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير الإدارة العامة للعمليات 
�سمن  تندرج  احلملة  ب��اأن  اخليمة  راأ���س  ل�سرطة  العامة  بالقيادة  املركزية 
اإم����ارات  جلميع  الحت����ادي  امل����روري  املجل�س  م��ع  بالتن�سيق  ال�����وزارة  ج��ه��ود 
فئات  وت�ستهدف جميع  العام  الرابعة على مدار  الدولة وهي حملة فرعية 
املجتمع مبختلف اأعمارهم وجن�سياتهم ولغاتهم ، �سواء من خالل الزيارات 
امليدانية للدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية وتوزيع الربو�سورات باللغات العربية 
والإجنليزية والهندية “الأوردو” ل�سمان اإي�سال الر�سالة التوعوية لأكرب 

عدد ممكن من اجلن�سيات يف الإمارة .
�ساماًل من حيث تنفيذ  اأعد لها برناجماً توعوياً  ، باأن احلملة قد  واأ�ساف 
املكثفة  امليدانية  ال��زي��ارات  خ��الل  من  التثقيفية  العمل  وور���س  املحا�سرات 
على املدار�س على م�ستوى الإمارة وكافة الدوائر واملوؤ�س�سات ، كما ت�ستهدف 
وبالأماكن  الآم����ن  ب��ال��ع��ب��ور  لتوعيتهم  ال��ط��ري��ق  وم�ستخدمي  ال�سائقني 

املخ�س�سة لعبور امل�ساة و�سرح طريقة واآلية العبور لطلبة املدار�س .
واأو�سح باأن قانون ال�سري واملرور الحتادي على م�ستوى الدولة ب�ساأن قواعد 
اإيقاف املركبة على  95 ب�ساأن  واإج��راءات ال�سبط املروري ن�ست مادته رقم 

ممر عبور امل�ساة بغرامة 500 درهم ، حيث دعا ال�سم ال�سائقني اإىل احرتام 
اأماكن عبور امل�ساة وعدم جتاوز التعليمات وحقوقهم يف ذلك ، بينما ن�ست 
املادة رقم 65 بغرامة 400 درهم ب�ساأن اإيقاف مركبة بطريقة ت�سبب خطر 
للمارة واإيقافها بطريقة تعرقل حركة امل�ساة ، يف حني جاءت املادة رقم 69 
يف  للم�ساة  الأولوية  اإعطاء  لعدم  مرورية  نقاط  و6  درهم   500 بغرامة 
400 درهم  89 بغرامة  امل��ادة رقم  ، وفر�ست  الأماكن املخ�س�سة لعبورها 
لعبور امل�ساة للطريق من غري الأماكن املخ�س�س لعبورهم وعدم التزامهم 

بالإ�سارات ال�سوئية .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

ن��ظ��م ن���ادي ���س��ي��دات ك��ل��ب��اء، اأح���د فروع 
نادي �سيدات ال�سارقة ، مبادرة”بالعلم 
ت�سجيع  اإىل  ه���دف���ت  ال���ت���ي  نرتقي”، 
ال�سيدات غري املتعلمات من كبار ال�سن 
وتعزيز  وال��ك��ت��اب��ة،   ال��ق��راءة  تعلم  على 
جمالت  �ستى  يف  ومهاراتهن  قدراتهن 

احلياة.
بالتعاون  ج��اءت  التي  امل��ب��ادرة  و�سهدت 
 20 بكلباء، م�ساركة  الفنون  مع مركز 
�سل�سلة  خالل  من  تعلمن  حيث  �سيدة، 
التدريبية  وال���ور����س  امل��ح��ا���س��رات  م��ن 
ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى م����دار ���س��ه��ر كامل، 
ونطقاً،  كتابًة  العربية  اللغة  اأ�سا�سيات 
الأحكام  من  جمموعة  على  وقفن  كما 
ال��ف��ق��ه��ي��ة، واأط��ل��ع��ن ع��ل��ى ف�����س��ل طلب 

العلم والتفقه يف الدين.
وق��ال��ت م���وزة ال��و���س��اح��ي، م��دي��رة نادي 
ملبادرة  تنظيمنا  “جاء  كلباء:  �سيدات 
اإمياننا،  من  انطالقاً  نرتقي(  )بالعلم 
والتزاماً  ال��ت��ع��ل��م،  اإن�����س��ان يف  ك��ل  ب��ح��ق 
بنهج الإم��ارات يف تعليم الكبار وتوفري 
اأدوات املعرفة باأ�سكالها كافة مبا ي�سمن 
مب�ساكرة  الجتماعية  التنمية  حتقيق 

جميع فئات املجتمع.«  
و���س��ه��دت امل���ب���ادرة ت��ف��اع��اًل ك���ب���رياً من 
ال�سيدات امل�ساركات، اللواتي اأكدن على 

ال��ف��ائ��دة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا لهن 
ال��ف��ع��ال��ي��ة، ك��ون��ه��ا ف��ت��ح��ت ل��ه��ن املجال 
وبثت  والكتابة،  ال��ق��راءة  لتعلم  وا�سعاً 
بالكثري  للتزود  واحلما�س  الثقة  فيهن 
دوراً  تلعب  التي  وامل��ع��ارف،  العلوم  من 
ك��ب��رياً يف رف��ع ق���درات ال��ف��رد، وتو�سيع 
التي  للتحديات  حلول  لإيجاد  مداركه 

قد تواجهه يف احلياة.
ال�سارقة،  �سيدات  ن��ادي  ف��روع  اأن  يذكر 
اإمارة  مناطق  خمتلف  يف  ان�سائها  مت 
قرينة  اه��ت��م��ام  م��ن  ان��ط��الق��اً  ال�سارقة 
�سمو  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب 
القا�سمي،  ال�سيخة جواهر بنت حممد 
الأ�سرة،  ل�سوؤون  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

احتياجاتها  كافة  تلبية  على  وحر�سها 
ُمفعم  اآمن وجو  ومتطلباتها يف مكان، 
باخل�سو�سية والرفاهية، لتت�سكل باقة 
املنطقتني  يف  م���وزع���ة  ف����روع   10 م���ن 
ال�سرقية والو�سطى من اإمارة ال�سارقة 
وهي نادي �سيدات خورفكان، كلباء، دبا 
املليحة،  الذيد،  احللو،  وادي  احل�سن، 
ال��ب��ط��ائ��ح، احل��م��ري��ة، ال��ث��م��ي��د وامل����دام، 
التي تقدم روؤية ور�سالة وقيمة وا�سحة 
ت��ت��م��ث��ل يف توفري  واأه������داف م�����س��رتك��ة 
راق  ومالذ  وطفلها،  للمراأة  اآمن  مكان 
ملزاولة  والفتيات  ال�سيدات  فيه  تلتقي 
خمتلف الأن�سطة التي ُتنمي هواياتهّن 

وترتقي مبهارتهن وتلبي تطلعاتهن.

•• دبي - د.حممود علياء

�سيول  ال���ك���وري���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  مت 
ت��وق��ي��ع ات���ف���اق ب���ني ن����ادي الإم�����ارات 
العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم 
واملكتب الإقليمي الآ�سيوي للمنظمة 
بالعلوم  الفراغ  اأوقات  ل�سغل  العاملية 
ب�ساأن  )امل���ل�������س���ت(،  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإمارات  الإم��ارات )نادي  ا�ست�سافة 
للملتقى  اجل��دي��دة  ل��ل��دورة  العلمي( 
وق��د مت   ،2020 الآ���س��ي��وي  العلمي 
التوقيع على التفاقية من قبل �سعادة 
مرمي بنت علي بن ثاين نائب رئي�س 
ال��ع��ل��م��ي وامل��ه��ن��د���س عدنان  ال���ن���ادي 
مدير  )للمل�ست(  العام  املدير  امل��ري 
امل��ك��ت��ب الإق��ل��ي��م��ي الآ���س��ي��وي، وذلك 
الكورية  احلكومة  ا�ست�سافة  اأث��ن��اء 

والتي   ،2018 احل���ال���ي���ة  ل����ل����دورة 
بوفد  العلمي  ال��ن��ادي  فيها  ي�����س��ارك 

برئا�سة مرمي بن ثاين وع�سوية كل 
م��ن ج��م��ال حم��م��د ���س��ري��ف اخلياط 

املال  �سمرية  والدكتورة  املايل  املدير 
و�ستة  ال��ن��ادي،  اإدارة  جمل�س  ع�سو 

من �سباب النادي العلمي بنني وبنات 
امل�ساركني مب�ساريع وابتكارات علمية 

متنوعة.
امل��ل��ت��ق��ى �سمن  ا���س��ت�����س��اف��ة  وت����اأت����ي 
مت  حيث   .2020 اأك�سبو  فعاليات 
وندوة  اأك�����س��ب��و  اإدارة  ب��ني  التن�سيق 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ع��ل��وم ع��ل��ى ذل����ك، حيث 
ا�ستقبلت معايل رمي الها�سمي �سعادة 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ال���ب���دور  ب���الل 
الندوة يف وقت �سابق، ومت الرتحيب 

بال�ست�سافة من قبل معاليها.
وم����ن امل���ت���وق���ع م�����س��ارك��ة م���ا يقرب 
اأندية  مي��ث��ل��ون  م�����س��ارك   460 م��ن 
واأع�ساء  الآ���س��ي��وي��ة  ب��ال��دول  ال��ع��ل��وم 
م��ن بع�س  الإق��ل��ي��م��ي ووف���ود  املكتب 
الإقليمية  املكاتب  من  العلوم  اأندية 

الأخرى.

•• اأبوظبي-الفجر:

ور�س  م��ن  �سل�سلة  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  بلدية  تنفذ 
العمل التدريبية الداخلية يف جمال اإدارة و�سيانة 
من  ال�ستفادة  يتم  حيث  التحتية  البنية  اأ�سول 
خ���ربات وجت����ارب اخل����رباء وم��ه��ن��د���س��ي البلدية 
وتعميمها على مهند�سي اإدارة الأ�سول ومهند�سي 
�سيانة البنية التحتية والعاملني يف بلديات اإمارة 
بلدية  اأبوظبي،  مدينة  )بلدية  الثالثة  اأبوظبي 

مدينة العني، وبلدية منطقة الظفرة(.
 وياأتي هذا التوجه تاأكيدا حلر�س البلدية على 
تطبيق اخلطط ال�سرتاتيجية املنبثقة من روؤية 
اإدارة  منظومة  وتفعيل  بناء  فيها  مب��ا  اأبوظبي 
اأ�سول البنية التحتية، وتاأهيل الكوادر الب�سرية 
الفنية يف امل�ستويات التخطيطية والت�سغيلية يف 
بلديات الإمارة، وت�ستهدف الور�س رفع م�ستويات 

باأهمية  والعاملني  املهند�سني  وتوعية  املعرفة 
احل��ف��اظ ع��ل��ى اأ���س��ول ال��ق��ط��اع��ات ال��وا���س��ع��ة من 
احلكومة  فيها  ا�ستثمرت  التي  التحتية  البنية 
املثلى  وال���س��ت��ف��ادة  ال�سنني  ع�����س��رات  م��دى  على 
اإدارة  منظومة  تفعيل  خ��الل  م��ن  وذل���ك  منها، 
لهذه  الت�سغيلية  الكفاءة  رفع  اأج��ل  من  الأ�سول 
الأ����س���ول، وال��رق��ي ب��اخل��دم��ات، واحل��ف��اظ على 
الكرمية  للحياة  حتقيقا  العام  واملظهر  امل��راف��ق 
وال��رف��اه��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني ول��ل��ق��اط��ن��ني يف اإم����ارة 
لأف�سل  وفقاً  احلياة  بجودة  والرتقاء  اأبوظبي، 

املعايري العاملية.
ك��م��ا ت��ع��ك�����س ه����ذه ال����ور�����س ال��ت��دري��ب��ي��ة حر�س 
من  ال�ستفادة  على  اأبوظبي  يف  البلدي  النظام 
اأ�سول  اإدارة  اأح��دث الربامج والأف��ك��ار يف جم��ال 
البلدية، وبالوقت ذاته تزويد املعنيني بالتجارب 
واخلربات التي توؤهلهم لتقدمي اأف�سل املمار�سات 

واخلدمات. على ال�سعيد ذاته اأكدت بلدية مدينة 
تطبيق  اأهمية  على  الور�س  هذه  خالل  اأبوظبي 
الداخلية  الإدارة  املمار�سات بني قطاعات  اأف�سل 
يف بلدية مدينة اأبوظبي وبني اجلهات احلكومية 
ذات العالقة يف جمال اإدارة الأ�سول ب�سكل فعال، 
ل�سمان  والتوعية  التثقيف  م�ستوى  رفع  بهدف 
لتقدمي  الهادفة  وال�سيا�سات  املمار�سات  تكري�س 
الأ���س��ول مبا  اأرق��ى معايري اخل��دم��ات وا�ستثمار 

يتالءم مع قيم ال�ستدامة.
البلدية  واأ����س���ول  التحتية  البنية  ق��ط��اع  وك���ان 
العمل يف هذا  ور���س  العديد من  �سابقاً  قد عقد 
منها:  خمتلفة  وق�سايا  حم���اور  �سملت  امل��ج��ال 
وتقييم  الأ�سول  الأ�سول، جرد  اإدارة  مقدمة يف 
حالتها لدعم اإدارة الأ�سول، م�ستويات اخلدمة، 
تخطيط وتطوير الربامج اإدارة الأ�سول، تقييم 

الأ�سول، اأداء الأ�سول. 

•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت �سرطة اأبوظبي مبادرة توعية للوقاية من 
�سرطان الثدي حتت �سعار “الراغبات يف احلياة” 

وذلك يف مركز يا�س التجاري باأبوظبي .
الن�سائية  ال�سرطة  ���س��وؤون  مكتب  امل��ب��ادرة،  ينفذ 
اأبوظبي،  ���س��رط��ة  يف  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  ب��ق��ط��اع 
ب���ال���ت���ع���اون م���ع م���دي���ري���ة اخل����دم����ات ال��ط��ب��ي��ة و 
املالية  بقطاع  العامة  وال��ع��الق��ات  امل��را���س��م  اإدارة 
يف  ميدكلينك  م�ست�سفى  ومب�ساركة  واخل��دم��ات 

اأبوظبي . واأو�سح العميد �سيف �سعيد ال�سام�سي، 
ال��ع��ام��ة بقطاع  وال��ع��الق��ات  امل��را���س��م  اإدارة  م��دي��ر 
ت���اأت���ي �سمن  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اإن  امل��ال��ي��ة واخل����دم����ات، 
جهود �سرطة اأبوظبي املتوا�سلة يف ن�سر التوعية 
والتثقيف ال�سحي لل�سيدات من جميع اجلن�سيات 
ح����ول اأه��م��ي��ة ال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر ل�����س��رط��ان الثدي 
بو�سائل  والتعريف  الالزمة،  الإر���س��ادات  وتقدمي 
ال��وق��اي��ة، وع��وام��ل الإ���س��اب��ة، واأه��م��ي��ة الكت�ساف 

والت�سخي�س واملعاجلة واإعادة التاأهيل.
واأكد املقدم عبدالرحيم البلو�سي، مدير مديرية 

على  اأبوظبي  �سرطة  حر�س  الطبية،  اخل��دم��ات 
ان  اإىل  ..لف��ت��اً  املجتمعية  الفعاليات  يف  امل�ساركة 
التوعية ب�سرطان الثدي هي فعالية عاملية تقام يف 

�سهر اأكتوبر من كل عام “اأكتوبر الوردي«.
مديرة  البلو�سي،  اآمنه  الدكتورة  الرائد  واأ�سارت 
اأهمية  اإىل  ال��ن�����س��ائ��ي��ة،  ال�����س��رط��ة  ����س���وؤون  م��ك��ت��ب 
م�ساعفات  ملواجهة  اجلهود  كل  وت�سافر  تعاون 
املر�س ..مو�سحة اأنه �سيتم توزيع “برو�سورات”، 
، واحلث  الوقاية  تركز على طرق  وم��واد علمية 
على  ال��ورد  وتوزيع  للن�ساء،  املبكر  الفح�س  على 

العن�سر الن�سائي من اجلمهور.
و���س��م��ن ج��ه��ود ال��ت��وع��ي��ة ، ن��اق�����س��ت ور���س��ة عمل 
اإدارة مراكز الدعم الجتماعي يف قطاع  نظمتها 
اأمن املجتمع ب�سرطة اأبوظبي ، يف منطقة الظفرة 
مع  بالتعاون  الرحم،  عنق  �سرطان  من  الوقاية 

موؤ�س�سة التنمية الأ�سرية مبدينة زايد .
وه���دف���ت ال���ور����س���ة - ال���ت���ي ح�����س��ره��ا ع����دد من 
املجتمعي  الوعي  رف��ع  اإىل   - الن�سائية  العنا�سر 
���س��رط��ان الرحم  وال��ت��ع��ري��ف مب��خ��اط��ر م���ر����س 
الدكتورة  م��ن��ه ح��ي��ث حت��دث��ت  ال��وق��اي��ة  وط����رق 

الن�سائية  الأمرا�س  ال�ست�سارية يف  ثابت،  �سادية 
مبركز الظفرة لطب الأ�سرة، عن خماطر املر�س 
، واأ�سبابه واأعرا�سه وطرق انت�سار ه والوقاية منه 

.
الأح���داث،  رع��اي��ة  اإدارة  نظمت  ال�سياق  ذات  ويفيِ 
يف  والإ���س��الح��ي��ة،  العقابية  املوؤ�س�سات  مبديرية 
حما�سرة  اأبوظبي  ب�سرطة  املجتمع،  اأم��ن  قطاع 
ت��وع��ي��ة ب�����س��رط��ان ال��ث��دي، وال��ك�����س��ف امل��ب��ك��ر عنه، 
نطاق  �سمن  وذل��ك  وعالجه،  الوقاية  واأ�ساليب 
القا�سرات  ف��ئ��ة  جت���اه  الج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

التوعية  ���س��ه��ر  م���ع  وب���ال���ت���زام���ن  واحل���ا����س���ن���ات، 
الك�سف  املحا�سرة على  ورك��زت  الثدي.  ب�سرطان 
املبكر عن �سرطان الثدي، وت�سخي�سه وفحو�ساته 
ومعاجلته والتدابري الالزمة يف مرحلة ما بعد 
ال�سفاء منه، واإجراء الفح�س الذاتي للن�ساء دون 

�سن الأربعني.
باللغتني  ق���دم���ت  ال���ت���ي  امل���ح���ا����س���رة  وت�����س��م��ن��ت 
العربية والجنليزية معلومات نظرية عامة عن 
املر�س واأهمية الك�سف املبكر يف م�ساعفة احتمال 

ال�سفاء واإ�سفاء الفاعلية على العالج.

�ضرطة اأبوظبي تطلق مبادرة توعية للوقاية من �ضرطان الثدي

•• اأبوظبي-وام:

مع  تن�سيقية  عمل  ور�سة  وال��ك��وارث  والأزم���ات  ال��ط��وارئ  لإدارة  الوطنية  الهيئة  عقدت 
اجلوية  التقلبات  م��ع  للتعامل  وال�ستعداد  اجلاهزية  رف��ع  بهدف  الرئي�سني  ال�سركاء 
عنها  وينتج  ال�ستاء  ف��رتة  خ��الل  تكون  ما  غالبا  التي  امل�ستقرة  غري  اجلوية  والأح���وال 

حوادث حتتاج اإىل التعامل معها من قبل اجلهات ذات الخت�سا�س.
اآلية  تو�سيح   - ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  م��ن  ع��دد  ح�سرها  التي   - الور�سة  وتناولت 
عمل فريق الطوارئ وفق م�ستويات القيادة وال�سيطرة اأثناء اإدارة الطارئ على امل�ستوى 
الوطني ومراحل واآلية اإدارته ونظام ال�ستجابة الوطني واآلية تفعيل اخلطط الوطنية 
التقلبات  الدعم والإ�سناد يف حالت  العالقة يف تقدمي  واأدوار وم�سوؤوليات اجلهات ذات 

اجلوية غري امل�ستقرة بهدف التخفيف من اآثارها .

وتطرقت الور�سة اإىل اأهمية ا�ستعداد وجاهزية فرق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث 
املحلية يف جميع اإمارات الدولة والتن�سيق مع جميع املوؤ�س�سات واجلهات احلكومية املعنية 
فرق  مع  الهيئة  تن�سيق  اأهمية  وتاأكيد  املحلية  التنفيذية  والأزم���ات  الطوارئ  جمال  يف 
الطوارئ املحلية بتاأكيد متام اجلاهزية لال�ستجابة لأي طارئ ي�ساحب هطول الأمطار 
�سهر  من  الفرتة  خ��الل  ال��دول��ة  ت�سهدها  والتي  اجلوية  التقلبات  ف��رتة  اأث��ن��اء  الغزيرة 

اأكتوبر وحتى �سهر اأبريل من كل عام.
واأكدت الهيئة اأن اجلهات املخت�سة �ستطلع اجلمهور على اآخر امل�ستجدات حول الأحوال 
توعوية  ر�سائل  ن�سر  بجانب  ال��دول��ة  م��دن  م��ن  ج��زء  اأو  ك��ل  لها  تتعر�س  ال��ت��ي  اجل��وي��ة 

وحتذيرية عرب خمتلف من�سات و�سائل الإعالم .
ومراجعة  وا�ستعدادية  وقائية  اإج����راءات  ات��ب��اع  منها  تو�سيات  بعدة  ال��ور���س��ة  وخ��رج��ت 

اخلطط واتخاذ التدابري الحرتازية وتوعية اجلمهور .

ور�ضة ل�”الطوارئ والأزمات” حول التعامل مع الأحوال اجلوية غري امل�ضتقرة

بهدف رفع �لكفاءة �لت�شغيلية لالأ�شول

بلدية مدينة اأبوظبي تعقد �ضل�ضلة من ور�س العمل التدريبية يف جمال اإدارة و�ضيانة اأ�ضول البنية التحتية

من خالل مبادرة »بالعلم نرتقي«

» �ضيدات كلباء« ت�ضجع 20 �ضيدة
»من كبار ال�ضن« للتزود بالعلم 

�ضفري الدولة يلتقي وزير الزراعة الأردين

نادي الإمارات العلمي ي�ضت�ضيف امللتقى العلمي الآ�ضيوي 2020

•• عمان- وام:

التقى �سعادة مطر �سيف �سليمان ال�سام�سي �سفري الدولة لدى 
وزير  ال�سحاحدة  اإبراهيم  املهند�س  الها�سمية  الأردنية  اململكة 
الدكتور  �سعادة  بح�سور  وذل��ك  الأردين  البيئة  وزي��ر  ال��زراع��ة 
عبد الوهاب زايد الأمني العام جلائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر والبتكار الزراعي وممثلي قطاع التمور.
التاريخية  ال���ع���الق���ات  ب��ع��م��ق  ال�����س��ام�����س��ي  ال�����س��ف��ري  واأ�����س����اد 
وال�سرتاتيجية بني دولة الإمارات والأردن والتعاون امل�سرتك 

بني البلدين ال�سقيقني.
من  املقدم  الكامل  الدعم  ال�سحاحدة  الوزير  ثمن  جهته  من 

جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة للمهرجان الدويل الأول للتمور 
الأردنية الذي يبداأ فعالياته اليوم بهدف اإبراز متور املجهول 
الأردين وترويجه عامليا من قبل جائزة خليفة الدولية لنخيل 

التمر والبتكار الزراعي.
وينظم املهرجان وزارة الزراعة والأمانة العامة جلائزة خليفة 
التمور  وجمعية  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 
الأردنية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لالأمم املتحدة 
الدويل  واملركز  الزراعية  للتنمية  العربية  “ الفاو” واملنظمة 
وال�سبكة  اإيكاردا”   “ اجل��اف��ة  امل��ن��اط��ق  يف  ال��زراع��ي��ة  للبحوث 
الزراعية  للبحوث  ال��وط��ن��ي  وامل��رك��ز  التمر  لنخيل  ال��دول��ي��ة 

وجمعية اأ�سدقاء النخلة يف الإمارات .
التمور  اأي��ام - منتجي   3 الذي ي�ستمر  املهرجان -  وي�ستهدف 
ت�سويق  و�سركات  املجهول  ملنتجي  الأول��وي��ة  واإع��ط��اء  الأردن��ي��ة 
واململكة  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  ك��ل  يف  التمور  وت�سنيع  وتغليف 
املغربية  واململكة  وم�سر  فل�سطني  ودول��ة  ال�سعودية،  العربية 

وال�سودان والوليات املتحدة الأمريكية اإ�سافة اإىل الأردن.
وتت�سمن فعاليات املهرجان ندوات علمية متخ�س�سة ومعر�سا 
مبادرة  ويعترب  اجل��وائ��ز  وت��وزي��ع  الإن��ت��اج  وم��دخ��الت  للتمور 
حقيقية لزيادة فر�س النفاذ لالأ�سواق العاملية من خالل اإيجاد 
بامل�سرتين  الأردن��ي��ة  التمور  وم�سنعي  منتجي  جتمع  من�سة 

الدوليني وامل�ستثمرين يف جتارة التمور بالأ�سواق العاملية.
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•• دبي -وام:

�سجل عدد املعامالت التي متت عرب القنوات الذكية لدائرة التخطيط 
معاملة  األ��ف   77.5 اإىل   73% ب��واق��ع  قفزة  “تراخي�س”  والتطوير 
مع  مقارنة  اجل���اري   2018 ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الت�سعة  الأ���س��ه��ر  خ��الل 
44.8 األف معاملة للفرتة ذاتها للعام 2017 املا�سي وذلك على ح�ساب 
الرتاجع احلاد ملعامالت دفع الر�سوم يدويا التي تتم عن طريق “منافذ 
الدفع التقليدية” والتي انخف�ست اإىل 545 معاملة مقارنة مع 33.7 

األف معاملة.
“ تراخي�س  التي طورتها دائرة  الذكية  التطبيقات واخلدمات  و�سهدت 

“ اإقبال كبريا لإجناز املعامالت نظرا ل�سهولتها ومالءمتها للمتعاملني 
الدفع  ع���رب  امل���ع���ام���الت  ع����دد  وب���ل���غ   .. وم���ك���ان  وق����ت  اأي  ل��ت��واف��ره��ا يف 
الإلكرتوين 32.9 األف معاملة خالل الأ�سهر الت�سعة الأوىل من العام 
املا�سي  العام  األف معاملة للفرتة ذاتها من   16.8 اجل��اري مقارنة مع 
%96 .. فيما �سجل عدد املعامالت التي متت عن طريق ح�ساب  بنمو 
 26.6 مع  مقارنة  معاملة  األ��ف   E-wallet/ 30.9/ امل�سبق  الدفع 
الر�سوم  % .. بينما و�سل عدد معامالت دفع   16 األ��ف معاملة وبنمو 
عرب اخلدمات الذكية و اأجهزة ال�سراف الآيل لبنك دبي الإ�سالمي اإىل 

نحو 2900 معاملة.
التحول  يعك�س  “تراخي�س”  ل���  التنفيذي  امل��دي��ر  العبار  ع��دن��ان  وق���ال 

عرب  الذكية  بالطرق  معامالتهم  لإجن��از  املتعاملني  ثقافة  يف  اجل��ذري 
بوابات الدفع املبتكرة التي طورتها “ تراخي�س” جناح الدائرة يف تعزيز 
احلكومية  املعامالت  اإجن��از  يف  الذكية  القنوات  نحو  التحول  منظومة 
بحلول  التحول  اإكمال  اإىل  الرامية  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا 
دي�سمرب 2021 . واأ�سار اإىل اأن “ تراخي�س “ ومن منطلق حر�سها على 
مب�ستوى  والرتقاء  والذكية  الإلكرتونية  خدماتها  وتطوير  ا�ستحداث 
التطبيقات  م��ن  ع��ددا  ط��ورت  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  اخل��دم��ات  ونوعية 
من  اإ���س��ايف  ع��دد  واإط���الق  امل�ستقبلية  روؤي��ت��ه��ا  م��ع  تتواكب  التي  الذكية 
التطبيقات  من  وع��دد  خدمة   313 نحو  اإىل  لت�سل  املبتكرة  اخلدمات 
الأخرى التي تتميز بت�سهيل وتي�سري الإجراءات و تقليل املدة اإىل ثواين. 

ر�سوم  ���س��داد  يف  الراغبني  للمتعاملني  ج��دي��دة  ق��ن��وات  ال��دائ��رة  وفتحت 
واتفاقية  لل�سرافة  الأن�ساري  �سركة  مع  اتفاقية  توقيع  عرب  اخلدمات 
اأخرى مع بنك دبي الإ�سالمي لتوفري خدمات الدفع الإلكرتوين املبا�سر 
ملتعاملي الدائرة عرب القنوات امل�سرفية الإلكرتونية التي يتيحها البنك 
املحمول  ال��ه��ات��ف  وتطبيق  الإن��رتن��ت  ع��رب  امل�سرفية  اخل��دم��ات  ومنها 
واأجهزة الإيداع النقدي وذلك متا�سيا خطة دبي لتقليل عدد املراجعني.

األف متعامل مع الدائرة من   20 ومبوجب التفاقية ميكن لأكرث من 
ت�سديد مدفوعاتهم مبا�سرة ب�سرعة وي�سر من خالل اخلدمات امل�سرفية 
احلاجة  دون  ال�سريعة  امل�سرفية  ووحداته  البنك  يوفرها  التي  الذكية 

للح�سور �سخ�سيا ملراكز اخلدمة التابعة لرتاخي�س .

•• ابوظبي-الفجر:

ن��ظ��م الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي مب��ق��ره ح��م��ل��ة �سحية 
املو�سمية،  الإن��ف��ل��ون��زا  ���س��د  امل��وظ��ف��ني  لتطعيم 
احلملة  وج��اءت  تهمنا”،  “�سالمتك  �سعار  حتت 
انطالقاً من م�سوؤوليته املجتمعية لتحقيق اأعلى 
معايري ال�سحة والوقاية من الأمرا�س، وتوفري 

احلملة  ه��ذه  تنفيذ  مّت  وق��د  �سليمة،  عمل  بيئة 
اأبوظبي للخدمات ال�سحية،  بالتعاون مع �سركة 
املو�سمية،  الأنفلونزا  م��ن  الوقاية  بهدف  وذل��ك 
الفريو�سات  �سد  احلماية  التطعيم  يوؤمن  حيث 
احلملة  وه��دف��ت  امل��ر���س.  ت�سبب  ال��ت��ي  ال�سائعة 
ال�سحية اإىل حت�سني املوظفني مع بدايات ف�سل 
ال�ستاء بوا�سطة التطعيم �سد الإنفلونزا بو�سفه 

اأحد اأف�سل الطرق للحد من انت�سار العدوى بني 
املوظفني يف بيئة العمل، والوقاية من م�ساعفات 
ال�سنوية  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اإط�����ار  ويف  الن���ف���ل���ون���زا. 
حر�س الأر�سيف الوطني على اأن يوفر يف من�سة 
خا�ساً  ومكاناً  للرجال،  منف�ساًل  مكاناً  التطعيم 
ومنا�سباً للن�ساء. واأ�سادت ال�سيدة جميلة حممود 
عبد الغني املنتدبة من عيادة م�سرف التخ�س�سية 

لتنفيذ حملة تطعيم املوظفني �سد الإنفلونزا يف 
الأر�سيف الوطني، وما �ست�سفر عنها هذه احلملة 
على �سعيد �سحة املوظفني، وحثت املوظفني على 
م��ن  تطعيمهم �سد  اأ�سرهم  اأف���راد  ع��دم حرمان 
التطعيم  هذا  واأن  �سيما  ل  املو�سمية،  الإنفلونزا 
متوفر جماناً لكل من يحمل الهوية الإماراتية، 
الأر�سيف  ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  ب��ال��ت�����س��ه��ي��الت  واأ�����س����ادت 

عن  ب��الإع��الن  متمثلة  التطعيم  حلملة  الوطني 
وتوفري  الداخلية،  التوا�سل  و�سائل  يف  احلملة 
املكان املريح واملنا�سب لها، م�سرية اإىل اأن ذلك ينّم 
حتتذي  اأن  ومتنت  املوظف،  ب�سالمة  اهتمام  عن 
الوطني،  بالأر�سيف  الوطنية  املوؤ�س�سات  جميع 
وذلك للنفع الكبري الذي يعود به التطعيم على 

الإن�سان وعلى اأبناء املجتمع ب�سكل عام. 

�سد  املوظفني  تطعيم  حملة  اأن  بالذكر  اجلدير 
من  مميزاً  اإق��ب��اًل  لق��ت  قد  املو�سمية  الإنفلونزا 
املوظفني والعاملني، واأن الأر�سيف الوطني يعمل 
با�ستمرار على توعية موظفيه وتثقيفهم وتوفري 
�سل�سلة  �سمن  لهم  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  العناية 
حمالته ال�سحية املتوالية حتت �سعار “�سالمتك 

تهمنا«.   

•• ال�صارقة-الفجر:

بالتعاون  بال�سارقة  الب�سرية  امل����وارد  دائ���رة  احتفلت 
 21 امل��واف��ق  الأح���د  اأم�����س  �سباح  ال�سارقة  جامعة  م��ع 
برامج  منت�سبي  من   188 بتخريج  2018م   اأكتوبر 
الدبلومات املهنية ملوظفي حكومة ال�سارقة ، والباحثني 
اأقيمت  والتي   . دبلومات   10 عددها  البالغ  عمل  عن 
وتطويره  املجتمع  لتنمية  الوطنية  للخطة  تنفيذاً 

2017 م _ 2022م . 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ح�����س��ور  2017م  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي _ حاكم 
، ون�ست على تنفيذ برامج  ال�سارقة حفظه اهلل  اإم��ارة 
الكوادر  ك��ف��اءة  اإىل رف���ع  ت��ه��دف  ت��ط��وي��ري��ة وت��اأه��ي��ل��ي��ة 
واملهنية  العلمية  قدراتها  وتعزيز  الوظيفية  الوطنية 
باملعرفة  ومتحلية  م��وؤه��ل��ة  وط��ن��ي��ة  ك����وادر  ت��وف��ري  و   .
واخلربات العملية لفر�س العمل املتاحة . عرب ت�سميم 
مع  التكيف  حتقق   ، ممنهجة  مهنية  تدريبية  ب��رام��ج 
املتغريات على ال�ساحة املحلية والعاملية ، من اأجل رفع 
كفاءة اجلهاز احلكومي و حتقيق ال�ستثمار الأمثل يف 

املوارد الب�سرية . 
واأق���ي���م احل��ف��ل مب��ق��ر جم��م��ع ك��ل��ي��ات ال��ط��ب والعلوم 
�سعادة  املنت�سبني  وك���رم   ، ال�سارقة  بجامعة  ال�سحية 
الدكتور طارق �سلطان بن خادم ع�سو املجل�س التنفيذي 
لإمارة ال�سارقة ؛ رئي�س دائرة املوارد الب�سرية ، يرافقه 
مدير  النعيمي  جمول  حميد  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة 

الزعابي  اإبراهيم  عبداهلل  بح�سور   ، ال�سارقة   جامعة 
الب�سرية  امل��وارد  بدائرة  الأف��رع  �سوؤون  اإدارة  مدير   _
 _ الكتبي  مع�سد  حممد  �سلطان  و   ،  _ بال�سارقة 
نائب مدير اإدارة برامج تطوير املوارد الب�سرية  . ومن 
نائب مدير  احل��اج  د. �سالح طاهر   : ال�سارقة  جامعة 
اجلروان  حممد  وم��اج��د   ، املجتمع  ل�����س��وؤون  اجلامعة 
ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة ل�����س��وؤون ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة ، و 
امل�ستمر  التعليم  مركز  مدير   _ الزبيدي  را�سي  اأ.د. 
مدير  الها�سمي  الرحمن  د.عبد  و   ، املهني  والتطوير 
اإدارة  مدير  الرابوي  عبداهلل  وخالد   ، اخلدمات  اإدارة 
العالقات العامة . وعدد من امل�سوؤولني بدوائر وهيئات 

وموؤ�س�سات حكومة ال�سارقة .
و رحب �سعادة د. طارق بن خادم _ رئي�س دائرة املوارد 
: ل  األقى كلمة قال فيها  ثم   ، الب�سرية _ باحل�سور 
من  يعترب  الب�سري  العن�سر  تطوير  اأن  عليكم  يخفى 
ا�سرتاتيجيات  ���س��م��ن  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  الأول����وي����ات  اأه����م 
حكومة ال�سارقة املنبثقة من الروؤية ال�سامية حل�سرة 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
اإمارة  حاكم  لالحتاد  العلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 
املعارف  املتمثلة بتطوير   ، ال�سارقة  حفظه اهلل ورع��اه 
واملهارات والقدرات لكوادرنا الوطنية ملواكبة التطوات 

والتحديات املحلية والعاملية.
دبلومات  بتنفيذ  الب�سرية  امل����وارد  دائ����رة  ب����ادرت  ل���ذا   
مهنية لكافة التخ�س�سات الدارية والفنية ، بالتن�سيق 
علمي  �سرح  باأعتبارها  ال�سارقة  جامعة  مع  والتعاون 

امل�ستوى  ع���ل���ى  امل���رم���وق���ة  اجل���ام���ع���ات  وم�����ن  وث����ق����ايف 
والقادرة  ال��الزم��ة  ال��ك��ف��اءات  وت��دري��ب  لتاأهيل  العاملي 
ظل  يف  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  مواكبة  على 
مهنية  دبلومات  تنفيذ  خ��الل  من  امل�ستدامة  التنمية 
متكاملة ت�ساهم بتطوير �سامل لكافة موظفي اجلهات 
احلكومية والأفرع التابعة لها . الأمر الذي ي�ستوجب 
راأ���س مال ب�سري منا�سب لهذه التغريات وذلك  اإع��داد 
امل��وظ��ف��ني وت��ط��وي��ره��م باملعارف  ت���دري���ب  م���ن خ���الل 
 ، وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  العلمي  للتطور  ال��الزم��ة  وامل���ه���ارات 
وحت�سني  واملعارف  باخلربات  الب�سرية  امل��وارد  وتزويد 
وتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتغيري �سلوكهم 
املوظفني على  ي�ساعد  اإيجابي مما  ب�سكل  واإجتاهاتهم 
وبالتايل  بفعالية  وامل�ستقبلية  احلالية  وظائفهم  اأداء 

رفع م�ستوى النتاجية للموظفني.
اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل  توجه  كلمته  ختام  ويف 
والتطوير  امل�ستمر  التعليم  ومركز   ، ال�سارقة  جامعة 
امل��ه��ن��ي ب��اجل��ام��ع��ة ، و ك��اف��ة اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة التي 
�ساركت يف برنامج الدبلومات املهنية ، وجميع املوظفني 
حياتهم  يف  التوفيق  لهم  متمنًيا  للربنامج  املنت�سبني 
الأ�ستاذ  �سعادة  األ��ق��ى  جانبه  م��ن   . والعملية  العلمية 
ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول ال��ن��ع��ي��م��ي _ م��دي��ر جامعة 
اإجنازهم  على  اخلريجني  فيها  هناأ  كلمة   _ ال�سارقة 
الذي �سيمكنهم من تعزيز واجباتهم وم�سوؤولياتهم يف 
اآيات  اأ�سمى  :  نرفع  ... وق��ال فيها  الوطن  تنمية هذا 
التهنئة والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم 
تعاىل  اهلل  حفظه  ال�سارقة  جامعة  ورئي�س  ال�سارقة 
ورعاه ؛ بتخريج هذه الكوكبة املباركة من اأبناء الوطن 
الذين يلحقون بالكوادر الوطنية الأوىل الذين �سملتهم 
م��ع��ا خ��ط��ط ال���وط���ن يف ال��ت��ن��م��ي��ة وال��ت��ط��وي��ر وتكامل 
املن�سودة،  والع�سرية  العاملية  للمعايري  وفقا  التاأهيل 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة اخلم�سية  خ��ط��ط��ه  اق��ت�����س��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
الوطنية  الب�سرية  للموارد  بتنمية  لتخت�س  املباركة 
املوارد  دائ��رة  من  كل  تنفيذي  نحو  على  ترعاها  التي 
والتي حتمتها  ال�سارقة،  ال�سارقة وجامعة  الب�سرية يف 
ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية  التوجيهات 
�سمن اهتمامه بالتنمية الوظيفية واملهنية لأبنائه من 
املواطنني واملواطنات من املوظفني والباحثني عن عمل 
من خمتلف مدن ومناطق اإمارة ال�سارقة، هذا الهتمام 
ال�سيا�سات  ورعاية  وتوجيه  دع��م  على  القائم  ال�سامي 
والربامج التي ت�ستهدف تدريبهم وتاأهيلهم وتهيئتهم 
للتعامل مع اأ�سواق العمل ودخولها، بقوة وثقة ور�سوخ، 
اأن  ال�سارقة  واإن��ه ملن دواع��ي الفخر والعتزاز جلامعة 
ت�سطلع بهذه امل�سوؤولية على نحو تنفيذي من خالل 
مركزها للتعليم امل�ستمر والتطوير املهني بالتعاون مع 
وحتى  لهذا  ال�سارقة،  بحكومة  الب�سرية  امل��وارد  دائ��رة 
هذا  م�سوؤوليات  مواجهة  من  ال�سارقة  جامعة  تتمكن 
واحل�ساري  الع�سري  ال�سرتاتيجي  الوطني  الواجب 
وبالتعاون مع دائرة املوارد الب�سرية بحكومة ال�سارقة، 
متتد  التي  ال�سرتاتيجية  اخلطة  له  اجلامعة  اأع��دت 

جمموعة  ع��ل��ى  لت�ستمل   ،2022 ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى 
متخ�س�سة ومدرو�سة من برامج التاأهيل املهني والتي 
املهني  للتاأهيل  دب��ل��وم  ب��رام��ج  ط��رح  خاللها  م��ن  يتم 
املطلوب  الفئات  والآف��اق لكل فئة من  املنهج  الع�سري 
تاأهيلها مهنيا مبدينة ال�سارقة ومدن ومناطق الإمارة 

الأخرى.
واأ����س���اف خم��اط��ب��اً اخل��ري��ج��ني : تعلمون ب��اأن��ه ق��د مت 
العلمية  والآف���اق  املعايري  لأرق��ى  وفقا  مهنيا  تاأهيلكم 
موؤهلة  ب��ن��اء  ك����وادر  ل��ت��ك��ون��وا  وال��ت��دري��ب��ي��ة،  والتعلمية 
وتطوير  تنمية  على  وتعملوا  وعمليا  وعلميا  مهنيا 
ولهذا  لكم  اأراده���ا  التي  تلك  الع�سرية  احل��ي��اة  اأدوات 
الوطن الغايل والعزيز �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن  �سلطان 
اهلل  )حفظه  ال�سارقة  جامعة  ورئي�س  ال�سارقة  حاكم 
تعاىل ورعاه(، لهذا اأدعوكم لأن تعملوا على توظيف ما 
قد مت تاأهيلكم اإليه لتحققوا الغاية املن�سودة واملرجوة 
يف بناء وتنمية مكونات هذا الوطن الغايل والذي ينعم 
والأمان  والأم���ن  العي�س  ورغ��د  بالهناء  وعلينا  عليكم 
بف�سل من اهلل العلي القدير ثم بف�سل قادته امليامني 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  واأخيه  الدولة 
ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
اأ�سحاب  واإخوانهما  ال�سارقة  جامعة  ورئي�س  ال�سارقة 
الإمارات  حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سيوخ  ال�سمو 
اأطيب  ت��ع��اىل ج��م��ي��ع��ا ورع����اه����م(، م���ع  )ح��ف��ظ��ه��م اهلل 

ال��ت��ه��اين ل��ك��م ول��ل��دوائ��ر ال��ت��ي ت��ن��ت��م��ون اإل��ي��ه��ا، ولهذا 
الوطن الغايل والعزيز.

4 ( دب��ل��وم��ات مهنية  ب��واق��ع )  ال���ربام���ج  ن��ف��ذت  وق���د 
 )  65  ( عددهم  بلغ  الذين  ال�سارقة  حكومة  ملوظفي 
اإعداد  يف  املهني  الدبلوم  ت�سمنت   . وموظفة  موظفاً 
امل��ه��ن��ي يف الت�سال  ، وال��دب��ل��وم  ال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة 
والدبلوم   ، الجتماعي  التوا�سل  وو���س��ائ��ل  احلكومي 
املهني يف  ، والدبلوم  امل�سافة  القيمة  املهني يف �سريبة 

اإدارة املوارد الب�سرية . 
و) 6 ( برامج دبلومات مهنية للباحثني عن عمل ، بلغ 
عددهم ) 123 ( باحثاً وباحثة . وهي : الدبلوم املهني 
ال�سوؤون  يف  املهني  وال��دب��ل��وم   ، امل�سرفية  اخل��دم��ات  يف 
تكنولوجيا  يف  املهني  والدبلوم   ، والإداري����ة  القانونية 
العمل  يف  امل��ه��ن��ي  وال���دب���ل���وم   ، امل��ت��ق��دم��ة  امل���ع���ل���وم���ات 
ال�سياحي  الإر����س���اد  يف  املهني  وال��دب��ل��وم   ، الج��ت��م��اع��ي 
، وال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي يف الت�����س��ال احل��ك��وم��ي والإع����الم 

الإلكرتوين . 
التخ�س�سية  ب��اجل��وان��ب  امل��ه��ن��ي��ة  ال��دب��ل��وم��ات  وت��ع��ن��ى 
والفنية واملهارية املرتبطة مبجال العمل . بحيث ت�سهم 
املجالت  يف  ل��ل��ك��وادر  والتخ�س�سي  امل��ع��ريف  الإع����داد  يف 
كفاءة  رفع  اإىل  .وت�سعى  الوظيفية  باملهام  ال�سلة  ذات 
املهنية  الدبلومات  وت��ق��دم   . ال��ف��رد  ل��دى  املهني  الأداء 
وفق �ساعات معتمدة  ، وت�ستمر ملدة �سهر ، يح�سل من 
خاللها املنت�سب للربنامج على �ساعات تدريبية نظرية 

وتطبيقية . 

73 % ن�ضبة منو املعامالت عرب القنوات الذكية ل� »تراخي�س« خالل 9 اأ�ضهر

الأر�ضي��ف الوطن��ي يح�ض��ن موظفي��ه �ض���د الإنفلون����زا املو�ضمي�����ة

موارد ال�ضارقة حتتفل بتخريج 188 من منت�ضبي الدبلومات املهنية

»دولور�س ال�ضلة« �ضفرية املدينة امل�ضتدامة بدبي اأول �ضخ�س عربي يت�ضلق قمة جبل مان�ضالو
•• دبي -وام:

اأعلنت املدينة امل�ستدامة يف دبي - اأول جمتمع م�ستدام 
قيد الت�سغيل بالكامل يف منطقة ال�سرق الأو�سط - عن 
ال�سلة” يف  “دولور�س  التجارية  �سفرية عالمتها  جناح 
عربي  �سخ�س  اأول  لكونها  اآخ��ر  تاريخي  اإجن��از  حتقيق 
العامل  يف  جبل  اأعلى  ثامن  مانا�سلو  جبل  قمة  يت�سلق 
البحر  ���س��ط��ح  م�����س��ت��وى  ف���وق  م���رتا   8،156 ب��ارت��ف��اع 
“املدينة  وكانت  الهماليا.  جبال  �سل�سلة  �سمن  ويقع 
امل�ستدامة” قد اختارت دولور�س اأول واأ�سغر فتاة اأردنية 
لعالمتها  �سفرية  لتكون  اإي��ف��ر���س��ت  قمة  ت�سلق  تعتزم 
العي�س  م�����س��األ��ة  اإزاء  ال��وع��ي  زي����ادة  ب��ه��دف  ال��ت��ج��اري��ة 

امل�ستدام .
املغامرة  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ة  اأق����دم����ت  امل���دي���ن���ة  وب���دع���م م���ن 
اأكرث  راب��ع  يعترب  ال��ذي  مان�سالو  جبل  لت�سلق  ال�سعبة 
حدوث  ملخاطر  نظرا  اجلبال  ملت�سلقي  خطورة  اجلبال 
النهيارات الثلجية حيث بلغت ال�سلة قمة اجلبل خالل 

الطق�س  وظ��روف  القار�س  ال��ربد  متجاوزة  يوما   40
اأن درجة احل��رارة ت�سل عند قمة اجلبل  ال�سعبة علما 
دولور�س  وك��ان��ت  ال�سفر.  حت��ت  مئوية  درج��ة   20 اإىل 
التي  نيبال  يف  م��ريا  قمة  ذل��ك  قبل  ت�سلقت  ق��د  ال�سلة 
كليمنجارو  6،476 مرتا وكذلك جبل  ارتفاعها  يبلغ 
فوق  م��رتا   5،895 بارتفاع  اأفريقيا  يف  الأعلى  القمة 
اأوروبا  اإلربو�س الأعلى يف  البحر وجبل  م�ستوى �سطح 
5،642 مرتا . وعربت دولور�س عن �سعادتها  بارتفاع 
اأرادت من خاللها  بت�سلق قمة جبل مان�سالو يف مهمة 
زيادة الوعي اإزاء م�ساألة تغري املناخ وتاأثريها على البيئة 
..وقالت اإن هذه املغامرة �سكلت حتديا حقيقيا بالن�سبة 
لال�ستعداد  امل�ستمرة  جهودها  اإط��ار  �سمن  وتندرج  لها 
نف�سيا وج�سديا لتحقيق هدفها يف اأن تكون اأ�سغر و اأول 
اأردنية تت�سلق قمة اإيفر�ست ..م�سيفة اأن دورها ك�سفرية 
للعالمة التجارية للمدينة امل�ستدامة منحها املزيد من 
الإيجابي  واأثره  امل�ستدام  العي�س  ر�سالة  لتاأكيد  الإلهام 

على الطبيعة.
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•• دبي-الفجر:

النخبة  الرب ومركز  دار  اأبرمت جمعية 
ال��ط��ب��ي، ال����ذي ي��ق��ع م��ق��ره مبنطقة 
تعاون،  اتفاقية  ال�����س��ارق��ة،  يف  اخل���ان 
الأ�سنان  اأم�����را������س  ب���ع���الج  ت��ق�����س��ي 
اجلمعية  يف  امل�����س��ج��ل��ني  ل����الأي����ت����ام، 
املركز  الدولة، جمانا من قبل  داخ��ل 
اإط��ار مبادرات  املتخ�س�س، يف  الطبي 
وم�ساريع اجلانبني اخلريية يف “عام 

زايد«. 
مثل “دار الرب” يف توقيع التفاقية، 
عمران حممد عبد اهلل، ع�سو جمل�س 
الإدارة، رئي�س قطاع امل�ساريع اخلريية 
يف اجلمعية، بالنيابة عن عبد اهلل علي 
التنفيذي  املدير  الفال�سي،  زاي��د  بن 
“النخبة  م��ث��ل  فيما  الرب”،  ل”دار 
املدير  الفار�س،  فهمي  د.  الطبي”، 
اإدارات  العام للمركز، بح�سور مدراء 

اجلمعية واأطباء املركز الطبي.
اأكرث  اإن  ال��ف��ال���س��ي:  اهلل  ع��ب��د  وق���ال 
من  “يتيم” ي�����س��ت��ف��ي��دون  األ����ف  م���ن 
املبادرة اخلريية الإن�سانية اجلديدة، 
خا�سة  اتفاقية  ال��ط��رف��ان  وق��ع  التي 
ال�سيخ  ب�سارع  الرب”  “دار  مبقر  بها 
اجلمعية  اأن  م���وؤك���دا  دب����ي،  يف  زاي����د 
تويل �سريحة الأيتام، داخل الإمارات 
وخ����ارج����ه����ا، اه���ت���م���ام���ا خ���ا����س���ا منذ 
ن�����س��اأت��ه��ا يف ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات من 
القرن املا�سي، ترجمة لتعاليم وقيم 
الر�سالة  مع  وجتاوبا  احلنيف،  ديننا 
والروؤية الإن�سانية للدولة وتوجيهات 

اهتمام  ويفيِ ظ��ل  ال��ر���س��ي��دة،  ق��ي��ادت��ه��ا 
وح��ر���س اأه���ل اخل��ري والإح�����س��ان من 
املتربعني والداعمني للجمعية، عرب 
م�سريتها وحتى اليوم، على دعم هذه 
ال�سريحة املجتمعية الغالية ورعايتها 

ب�سورة متكاملة. 
اأن  اإىل  ال���ف���ار����س  ف��ه��م��ي  د.  واأ�����س����ار 
التفاقية ت�سري ملدة عام كامل، تتجدد 
حر�س  اإىل  لفتا  اآخ���ر،  لعام  تلقائيا 
الأ�سنان،  ط��ب  يف  املتخ�س�س  امل��رك��ز، 
والإن�ساين  اخل��ريي  العمل  دعم  على 
يف الدولة، واإطالق املبادرات اخلريية 
زايد(،  )ع��ام  يف  الإن�سانية  وامل�ساريع 
دار  جمعية  م��ع  والتن�سيق  وال��ت��ع��اون 
الرب حتديدا، يف ظل ما تتمتع به من 

م�سداقية عالية ومكانة وطنية وباع 
ط��وي��ل وخ�����ربات م��رتاك��م��ة يف حقل 

العمل اخلريي والإن�ساين والتنموي، 
يف الإمارات وخارجها.

•• دبي-وام: 

التا�سعة  الن�سخة  �ستطلق  اأنها  دبي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأعلنت 
من يوم املوا�سالت العامة يف الأول من نوفمرب 2018 بفعاليات كثرية 
العاملية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  من  عدد  مع  التعاون  خالل  من  ومتنّوعة 

املختلفة و�سيحظى امل�ساركون بجوائز ومكافاآت قّيمة.
العامة  امل��وا���س��الت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  امل��دي��ر  ب��ه��روزي��ان  اأح��م��د  واأّك����د 
العامة يف هيئة الطرق  املوا�سالت  املنظمة لفعاليات يوم  اللجنة  رئي�س 
املوا�سالت  لو�سائل  م�ستخدمني   5 اأك��رث  اختيار  �سيتم  اأن��ه  واملوا�سالت 
الهمم ليفوزوا بجوائز نقدية تبلغ قيمتها  اأ�سحاب  اأحدهم من  العامة 

لو�سائل  م�ستخدمني   5 اأك��رث  اختيار  كذلك  �سيتم  دره��م  األ��ف   100
املوا�سالت العامة من موظفي الهيئة ليفوزوا بجوائز تبلغ قيمتها 50 
األف درهم. وا�سار اإىل اأن ا�ستخدام بطاقة نول من قبل جميع رواد و�سائل 
النقل اجلماعي يف دبي وكلها خالل احلملة التي ت�سبق احلدث ابتداء من 
ُف  “يوم املوا�سالت العامة” �َسُي�ساعيِ 1 نوفمرب  اليوم وحتى نهاية يوم 
نقاط الولء لهم وح�سب برنامج نول بل�س مبقدار 3 مرات الأمر الذي 
�سريفع من فر�س الفوز باجلوائز النقدية. وقال اإن فعاليات هذا العام 
تتطلب بع�س البداع من خالل امل�ساركة بعدد من امل�سابقات اأثناء ا�ستخدام 
و�سائل املوا�سالت العامة ويف وقت قيا�سي ليحظوا بفر�س الفوز بجوائز 
قّيمة ومكافاآت جمزية. واأو�سح بهروزيان اأن احلدث �سي�سهد تنّقل اأكرب 

اأك��رب عدد من  بذلك  الركاب من خمتلف اجلن�سيات م�سكلني  عدد من 
حتقيق  بهدف  ات�سالت  م��رتو  حمطة  يف  ب�سرية  �سل�سلة  يف  اجلن�سيات 
رقم قيا�سي يف غيني�س لالأرقام القيا�سية بالإ�سافة اإىل فعاليات اأخرى 
و�سيحظى  العامة  املوا�سالت  و�سائل  ا�ستخدام  على  اجلمهور  لت�سجيع 
امل�ساركون بفر�سة الفوز بالكثري من اجلوائز. و�سيحظى اأ�سحاب الهمم 
ابتداء من غد  وذلك  للم�ساركة يف احلدث  رائعة  بفر�سة  الأوىل  للمرة 
ال�سباب حتديدا يف  الهمم من فئة  �سيكون هناك جتّمع لأ�سحاب  حيث 
الرا�سدية ومن هناك �سيتم ا�سطحابهم يف رحلة باملرتو  حمطة مرتو 
احلافالت  م��ن  على  الحت���اد  متحف  اإىل  ومنها  اجلافلية  حمطة  اإىل 
التعامل  ف��ن  على  تدريبهم  مت  املتطّوعني  م��ن  فريق  مب�ساركة  العامة 

مع اأ�سحاب الهمم. و�سيتم تق�سيم امل�ساركني اإىل �ستة فرق وهي “املرتو 
والرتام والتاك�سي واحلافالت والنقل البحري وخدمات الهيئة” و�سيتم 
تنظيم ور�سة عمل لهم �سيحا�سر فيها اأحد اأ�سحاب الهمم من ال�سباب 
من ذوي الإعاقة الب�سرية وهو من م�ستخدمي و�سائل املوا�سالت العامة 
ب�سكل منتظم. اأما ال�سياّح والزوار ف�سيكون لهم ن�سيب كذلك للم�ساركة 
�سركة  �ستنقل  حيث  املجتمع  �سرائح  جميع  اإىل  امل��وّج��ه  احل��دث  ه��ذا  يف 
�سائح   100 ل�  والأمتعة  احلقائب  الأمتعة  نقل  يف  �سة  “دوبز” املتخ�سّ
من املطار اإىل اأي مكان يف دبي يوم الأول من نوفمرب على اأن يتم منح 
كل واحد منهم بطاقة نول وذلك لي�ستمتعوا بتجربة دخول املدينة بدون 

اأمتعة يف اأياديهم وهم على من املرتو اأو احلافالت.

•• دبي-الفجر:

دبي،  �سرطة  يف  الهمم  اأ���س��ح��اب  جمل�س  نظم 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  برنامج  م��ع  بالتعاون 
ل��ل��ري��ا���س��ة وال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، جم��م��وع��ة من 

الأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات يف م��در���س��ة ال��ث��اين من 
اليوم  مبنا�سبة  الأ���س��ا���س��ي،  للتعليم  دي�سمرب 
)الطبق  ���س��ع��ار  حت��ت  ال�سحي  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��امل��ي 
ال�سحي(، بح�سور منى اليا�سي، مدير املدر�سة، 
اأب������و ح���ج���ري، رئ���ي�������س ق�����س��م الوعي  وف���اط���م���ة 

املجتمع،  لإ���س��ع��اد  العامة  الإدارة  يف  الريا�سي 
ع�سو املجل�س. واأكد املقدم الدكتور �سعود في�سل 
اأن  ال��ه��م��م،  اأ���س��ح��اب  رئي�س جمل�س  ال��رم��ي��ث��ي، 
تاأتي ترجمة  املنا�سبة،  م�ساركة املجل�س يف هذه 
لتوجيهات �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، 

القائد العام ل�سرطة دبي، لتفعيل ا�سرتاتيجية 
 ،2021/2016 �سرطة دبي لأ�سحاب الهمم 
الأمور  اأول��ي��اء  وتوعية  اإدم���اج،  برنامج  خا�سة 
واأب��ن��ائ��ه��م ب��اأه��م��ي��ة ال���غ���ذاء ال�����س��ح��ي يف تغيري 
بالأطفال  ال�����س��ارة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال���ع���ادات  ���س��ل��وك 

بهدف حت�سني �سحتهم للوقاية من الأمرا�س 
حديثة  اأ���س��ال��ي��ب  واب��ت��ك��ار  ال�سحية،  وامل�����س��اك��ل 

وحمببة لالأبناء يف تناول الوجبات ال�سحية.
وت�سمنت فعاليات اليوم العاملي للغذاء ال�سحي 
وحما�سرات  وت��رف��ي��ه��ي��ة  ري��ا���س��ي��ة  م�����س��اب��ق��ات 

ت��وع��وي��ة ل��الأم��ه��ات والأط���ف���ال ب��اأه��م��ي��ة الغذاء 
وال��ع��ق��ل، مب�ساركة  اجل�����س��د  ب��ن��اء  ال�����س��ح��ي يف 
مالب�سا  ارت��دي��ن  ال��الت��ي  الطالبات  م��ن  فعالة 
املرح  من  اأج��واء  يف  والفواكه،  اخل�سار  باأ�سكال 

وال�سعادة.

مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للغذ�ء �ل�شحي

جمل�س اأ�ضحاب الهمم ينظم اأن�ضطة متنوعة يف مدر�ضة الثاين من دي�ضمرب

دبي ت�ضت�ضيف »ندوة الإمارات لقادة امل�ضتقبل البحريني« 30 اأكتوبر
•• دبي-وام:

لقادة  الإم����ارات  اأعمال” ن���دوة  دب��ي  ت�ست�سيف 
“ التي تعقد على   2018 البحريني  امل�ستقبل 
2018 الذي  اأ�سبوع الإم��ارات البحري  هام�س 
يقام حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
اأكتوبر وحتى   28 التنفيذي خالل الفرتة من 

الأول من نوفمرب املقبل.
جميع  املالحية”  دب��ي  مدينة  “�سلطة  واأكملت 
ال���س��ت��ع��دادات لن��ط��الق اأع��م��ال ال���دورة الثانية 
من “ندوة الإمارات لقادة امل�ستقبل البحريني” 
اجلهود  لتوحيد  �سعيا  اجل��اري  اأكتوبر   30 يف 
البتكار  وت��وظ��ي��ف  اإدم������اج  ب���اجت���اه  امل�����س��رتك��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ذك���ي���ة يف دف�����ع م�������س���ار منو 

وا�ستدامة القطاع البحري .
الماراتية  ال��ب��ح��ري��ة  ال��ق��ي��ادات  نخبة  واأك�����دت 
املناق�سات  اإىل  ان�سمامها  والعاملية  والإقليمية 
املقررة على جدول اأعمال الندوة املرتقبة والتي 
“اأ�سبوع  ل���  امل��م��ي��زة  امل��الم��ح  اأب���رز  اإح���دى  متثل 

الإمارات البحري 2018« .
ل�  التنفيذي  امل��دي��ر  ع��ام��ر علي  ���س��ع��ادة  واأع����رب 
�سعادته  ع��ن  املالحية”  دب��ي  مدينة  “�سلطة 

الإمارات  “ندوة  الثانية من  الدورة  با�ست�سافة 
ا�ستكمال   ”2018 البحريني  امل�ستقبل  لقادة 
للنجاح الالفت الذي حققته الدورة الفتتاحية 
ملتقى  ت��وف��ري  �سعيد  ع��ل��ى   2016 ال��ع��ام  يف 
ل��ل��ع��ق��ول ال��ب��ح��ري��ة امل���ب���دع���ة ل���ت���ب���ادل الأف���ك���ار 
الإبداعية والروؤى التي من �ساأنها اإعادة �سياغة 

م�ستقبل القت�ساد البحري .
بح�سور  ت��ت��م��ي��ز  احل��ال��ي��ة  ال���ن���دوة  اأن  واأو����س���ح 
البحري  القطاع  يف  قيادية  اإماراتية  �سخ�سيات 
التوا�سل  لتعزيز ج�سور  مثالية  مقدمة من�سة 
ابتكارا ومتيزا  الأك��رث  البحرية  التجمعات  بني 
اجلل�سات  من  �سل�سلة  عرب  العامل  يف  وتناف�سية 
النظم  جل��ع��ل  امل��ث��ل��ى  ال�سبل  ح���ول  امل�ستفي�سة 
الذكية والبتكارات البحرية ركائز اأ�سا�سية لدفع 
عجلة منو وا�ستدامة القطاع البحري الدويل. 
واأ�ساف �سعادته اأن احلدث املرتقب ميثل فر�سة 
العاملية  اإىل  الريادية  دبي  جتربة  لنقل  مثالية 
املعرفة  باإثراء  التزاما من �سلطة دبي املالحية 
املمار�سات  واأف�سل  التجارب  اأجن��ح  وا�ستعرا�س 
اإع��الء �ساأن دبي  التي ك��ان لها الأث��ر الأك��رب يف 
يف املحافل البحري العاملي ل �سيما فيما يتعلق 
اإىل  م�سريا   .. التكنولوجي  والتقدم  بالبتكار 
بعد  فعالة  وح��ل��ول  بتو�سيات  للخروج  ال�سعي 

مناق�سات مثمرة مع نخبة ال�سخ�سيات القيادية 
البحرية والرواد �سمن القطاع البحري و�سناع 
القرار وممثلي كربى ال�سركات البحرية بجانب 
اأف�سل الكفاءات الوطنية ال�سابة �سمن القطاع 
البحري املحلي وطلبة اجلامعات والكليات �سعيا 
وراء تر�سيخ ري��ادة دبي ودول��ة الإم��ارات كمركز 
رائد وموؤثر يف الرتقاء بالبتكار البحري على 

امل�ستوى الدويل.
العام  ه��ذا  م��رة  لأول  الإم�����ارات  ن���دوة  وت�ستهل 
وجوه  فيها  ي�سارك  متخ�س�سة  حوارية  جل�سة 
اإماراتية قيادية يف القطاع البحري من خمتلف 
اإمارات الدولة مب�ساركة �سعادة املهند�سة ح�سة 
البحري  للقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  م��ال��ك  اآل 
الربية  ل��ل��م��وا���س��الت  الحت���ادي���ة  “الهيئة  يف 
املدير  والبحرية” و�سعادة عبد اهلل بن دميثان 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����س��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف م��وان��ئ دبي 
العاملية - اإقليم الإمارات و�سعادة عبري ال�سعايل 
اخلليج  �سركة  يف  ل����الإدارة  التنفيذي  امل�����س��وؤول 
“ و�سعادة  ك��راف��ت  “ ج��ل��ف  ال���ق���وارب  ل�سناعة 
الربان طالب �سعيد اليماحي نائب مدير املرفاأ 
يف ميناء الفجرية وباإدارة نوفل اجلوراين مدير 

اإدارة مكتب دبي للتجمع البحري.
تفاعلية  جل�سات  اأرب���ع  ال��ن��دوة  اأع��م��ال  وتتخلل 

الذكي  ال�سحن  “مزايا  ح��ول  تتمحور  اأخ���رى 
ال�سحن  ب��ط��رق  مقارنة  البحرية  ال�سناعة  يف 
عام  الوقود حتى  نق�س  التقليدية” و حتديات 

وال�سبل املثلى ملواجهتها.  2020
ونظم  ال�����س��ي��رباين  “الأمن  م��و���س��وع  و�سيمثل 
م�ستدام  ب��ح��ري  ق��ط��اع  ب��ن��اء  احلماية” واآف����اق 
والتطوير  والبحث  البتكار  اأ�س�س  اإىل  ا�ستنادا 
الناجحة  العاملية  الأنظمة  وحم��اك��اة  والتعليم 
اإىل جانب خطط دبي ودولة الإمارات امل�ستقبلية 
لتعزيز ح�سورها القوي كمركز بحري رائد من 

الطراز الأول.
البحري  الإم����ارات  “اأ�سبوع  ب���اأن  ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأعقاب  يف  لفتا  ح�سورا  ي�ستقطب   ”2018
العام  دورة  يف  ح��ق��ق��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ال���ن���ج���اح 
على  يزيد  ما  م�ساركة  �سهدت  والتي   2016
350 جهة عار�سة من كربى ال�سركات الرائدة 
يف املجال البحري من خمتلف اأنحاء العامل اإىل 
جانب اأكرث من 7 اآلف زائر من كبار اخلرباء 
الإم����ارات  دول���ة  م��ن  البحريني  واملتخ�س�سني 
واحدة  من�سة  �سمن  وذل��ك  وال��ع��امل  واملنطقة 
وا�ستعرا�س  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات  اآخ���ر  ملناق�سة 
بها  يزخر  التي  الواعدة  والفر�س  احللول  اأه��م 

القطاع البحري املحلي والدويل.

»طرق دبي« تطلق يوم املوا�ضالت العامة يف ن�ضخته التا�ضعة مب�ضابقات مبتكرة وفعاليات متنوعة

تقديرً� جلهودها يف �لعثور على جثة غريق و�دي �لقور

اللواء املري يكرم فرق البحث والإنقاذ امل�ضاركة يف احلادث

�أكرث من �ألف يتيم د�خل �لدولة ي�شتفيدون منها

مبادرة اإن�ضانية لتقدمي عالج جماين لأمرا�س الأ�ضنان لدى »الأيتام«

•• دبي الفجر:

القائد  امل��ري،  اهلل خليفة  اللواء عبد  �سعادة  كرم 
العام ل�سرطة دبي، يف مقر القيادة العامة ل�سرطة 
اأرب���ع���ة قيادات  ال��ب��ح��ث والإن����ق����اذ يف  دب����ي، ف���رق 
اخليمة  وراأ���س  وال�سارقة  ابوظبي  وه��ي  �سرطية 
ودبي، وذلك جلهودهم املخل�سة يف حادث فقدان 

�سخ�س يف وادي القور يف امارة راأ�س اخليمة. 
وثمن �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري اجلهود 
يف  امل�ساركة  والإن��ق��اذ  البحث  ف��رق  بذلتها  ال��ت��ي 
ظل  اأن  بعد  القور  وادي  غريق  جثة  على  العثور 
خاللها  توا�سلت  متتالية،  اأي��ام  خلم�سة  مفقوداً 

اأن فقد  الإنقاذ، منذ  البحث وحم��اولت  عمليات 
اأعقاب  امل��ت��دف��ق يف  ال����وادي  اأن ج��رف  بعد  اأث����ره، 
الأمطار الغزيرة التي ا�ستقبلتها املنطقة املركبة 
عبارة  وه��ي  ال�سحية،  يقودها  ك��ان  التي  الثقيلة 

عن �سهريج “خالط اأ�سمنت«.
اإن هذا  وقال �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
التكرمي ياأتي با�سم جميع القيادات ال�سرطية يف 
الدولة تقديراً ملا بذلته الفرق من تفان يف العمل 
املتوا�سل ملدة خم�سة اأيام حتى مت العثور على جثة 
الغريق. و�سدد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
فرق  يف  للعاملني  الإن�سانية  الأدوار  اأهمية  على 
البحث والإنقاذ، التي متنح اأ�ساحبها حافزاً على 

النجاح، وقدرة يف تنفيذ املهمات رغم �سعوباتها، 
حاثاً اإياهم على التعاون والتن�سيق فيما بينهم ملا 

فيه خدمة للب�سرية جمعاء.
اللواء  بال�سكر ل�سعادة  املكرمني  من جانبه تقدم 
ادخل  مم��ا  لهم  لتكرميه  امل���ري  خليفة  اهلل  عبد 
البهجة وال�سرور اإىل قلوبهم وزادهم اخال�ساً يف 
و�سام  التكرمي مبثابة  هذا  اأن  موؤكدين  عملهم،  
املزيد  لتقدمي  لهم  وحافز  �سدرهم،  على  �سرف 

من اجلهد والعطاء يف خدمة الوطن.
ويف اخلتام قام �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري 
بتوزيع ال�سهادات التقديرية على املكرمني، متمنيا 

لهم التوفيق والنجاح يف عملهم وحياتهم.

•• دبي- وام: 

وقعت �سلطة مدينة دبي الطبية وموؤ�س�سة “ تاك�سي دبي” 
ام�س مذكرة تفاهم لتعزيز العمل امل�سرتك والإرتقاء بجودة 

اخلدمات املقدمة يف جمال النقل يف املنطقة احلرة.
الإجراءات  دبي” كل  “تاك�سي  توفري  على  املذكرة  وتن�س 
املتعلقة بعمليات نقل الزوار والوفود واملوظفني يف مدينة 
دبي الطبية بجانب توفري مركبات الأجرة ومركبات كبار 
ال�سخ�سيات و�سيارات الليموزين واحلافالت لزوار املدينة.

التنفيذي  الرئي�س  البلو�سي  رم�سان  الدكتور  املذكرة  وقع 
الدكتور  و  الطبية  دبي  مدينة  ل�سلطة  التنظيمي  للقطاع 
“تاك�سي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  علي  اآل  حممد  يو�سف 

دبي” التابعة لهيئة الطرق واملوا�سالت.
واأكد الدكتور رم�سان البلو�سي- بهذه املنا�سبة - �سعى �سلطة 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  توطيد  اإىل  الطبية  دبي  مدينة 
بني القطاعات احلكومية املختلفة مبا يخدم تنوع م�سادر 
ال��دخ��ل وج����ذب ال���س��ت��ث��م��ارات امل��خ��ت��ل��ف��ة وي��ن��ع��ك�����س ب�سكل 
اإيجابي على ال�سعيد القت�سادي الذي يعترب عامال رئي�س 

من عوامل اجلذب ال�سياحي يف الإمارة .
وتاأتي هذا ال�سراكة يف اإطار ت�سهيل تقدمي خدمات متميزة 
ملرتادي املنطقة احلرة من الزوار واملقيمني والعاملني فيها 
حيث ل تدخر �سلطة مدينة دبي الطبية اأي جهد لتح�سني 

جودة اخلدمات املقدمة.
و�سيتعاون اجلانبان عن كثب يف جمال التدريب والتطوير 
لالرتقاء باخلدمات من النواحي الفنية والإدارية وتوفري 
التخطيط  ب���ه���دف  اخل�����ربة  ذوي  م���ن  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ني 
امل��رن��ة خالل  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط  لإع����داد  امل�����س��رتك  والتن�سيق 

الفعاليات واملوؤمترات.
توقيع  اإن  علي  اآل  حممد  يو�سف  الدكتور  ق��ال  جانبه  من 
املذكرة مع �سلطة مدينة دبي الطبية ياأتي يف اإطار الغايات 
متميز  ت�سغيل  بتقدمي  املتمثلة  للموؤ�س�سة  الإ�سرتاتيجية 
الثقة  قوة  يعك�س  �سادق  برهان  اإل  هو  وما  النا�س  واإ�سعاد 
ب���ني ال��ط��رف��ني وي��ن��ط��وي ع��ل��ى ق��ي��م��ة ك���ب���رية م���ن تعزيز 
ال�سراكات البناءة مع اجلهات والدوائر احلكومية والهادفة 
لتوجيهات  وف��ق��ا  ال��ت��م��ي��ز  م��ع��اي��ري  متطلبات  حتقيق  اإىل 

احلكومة الر�سيدة.
واأ���س��اف اأن ت��ب��ادل اخل��دم��ات واخل����ربات وال��ت��ج��ارب التي 
حظينا بها خالل م�سرية من النجاحات يف الأعوام املا�سية 
اإل ت��رج��م��ة ���س��ادق��ة وخ��ط��وة ن��ح��ق��ق ف��ي��ه��ا روؤيتنا  م��ا ه��و 

موثوقة وذكية«. اآمنة  خدمات  تقدمي  يف  “الريادة 
ويعمل يف مدينة دبي الطبية اأكرث من 10اآلف موظف يف 
خمتلف املجالت ميكن اأن ي�ستفيدوا من خدمات “تاك�سي 
العديد  الطبية  دبي  مدينة  ا�ست�سافة  جانب  اإىل  دبي” 

من املوؤمترات والفعاليات على مدار ال�سنة.

»دبي الطبية« و»تاك�ضي دبي« 
توقعان مذكرة تفاهم
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة - وام:

اختتمت جلنة ا�ستمرارية الأعمال لأع�ساء اللجان الفرعية 
التدريبي  الربنامج  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  احلكومية  بالدوائر 
بهدف   “ الأع��م��ال  ا�ستمرارية  اإدارة  يف  رئي�سي  مطبق   “
كامل  اإدراك  على  احل�سول  من  احلكومية  الدوائر  متكني 
ملختلف مراحل تطبيق اإدارة ا�ستمرارية الأعمال من حيث 
الأدوار وامل�سوؤوليات املطلوبة لتطبيق الربنامج يف الدوائر 
واملجتمع  واملوؤ�س�سات  الدوائر  مكت�سبات  احلكومية حلماية 

اأ�سبوعا  اأ�ستمر  ال���ذي   - ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ك��ك��ل. وج���اء 
كامال - من منطلق حر�س اللجنة على �سمان ا�ستمرارية 
ال�ستمرار  على  ومتكينها  احلكومية  ال��دوائ��ر  يف  الأع��م��ال 
بتقدمي خدماتها يف حالت الطوارئ حيث اأك�سب امل�ساركون 
القدرة على حتليل املخاطر واملقدرة على قيا�س التاأثريات 
املتوقعة على العمليات احليوية التي قد ت�سببها التهديدات 
اإط��ار خا�س لكل دائ��رة لبناء القدرة على  اخلارجية لر�سم 

تقدمي ا�ستجابة فعالة يف حالت الطوارئ والأزمات.
الأعمال  ا�ستمرارية  اإدارة  برنامج  تاأ�سي�س  اإىل  �سعى  كما 

يف ك��ل ج��ه��ة م��ن اجل��ه��ات الأع�����س��اء ب��ال��دوائ��ر احلكومية 
اإدارة  برنامج  واأ���س�����س  بعمليات  التعريف  اىل  ت�سعى  ال��ت��ي 
ل��ب��ن��اء منهج وق��ائ��ي يخف�س  ا���س��ت��م��راري��ة الأع���م���ال وذل���ك 
اإ�سافة  اإليه  اأن ي�سل  تاأثري احل��وادث لأدنى م�ستوى ميكن 
وقت  املوؤ�س�سات  يف  الأ�سا�سية  الأع��م��ال  ا�ستمرارية  ل�سمان 
الأزمات وال�سعي اإىل الو�سول اإىل التح�سني امل�ستمر لإدارة 

ا�ستمرارية الأعمال.
هيئة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  بن  خالد  ال�سيخ  �سعادة  وق��ال 
ا���س��ت��م��راري��ة الأع��م��ال يف  ال��وق��اي��ة وال�����س��الم��ة رئي�س جلنة 

للربنامج  ا���س��ت��ك��م��ال  ج���اء  ال��ربن��ام��ج  اإن  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة 
ال��ت��دري��ب��ي ال���ذي ع��ق��د خ���الل م��اي��و امل��ا���س��ي ب��ه��دف تهيئة 
حالت  يف  ال�سريع  للتعامل  احلكومية  والدوائر  املوؤ�س�سات 
فعالة وحتديد  و�سع خطة  والأزم���ات من خالل  الطوارئ 
الأدوار يف املوؤ�س�سات ل�سمان تلبية املتطلبات ال�سرتاتيجية 
والت�سغيلية وذلك عرب اإعداد التجهيزات الالزمة املدرو�سة 
واملن�سقة م�سبقا لتمكني املوؤ�س�سات احليوية من ال�ستمرار 
املجتمع  جت��اه  ال�سرورية  باملهام  وال��ق��ي��ام  املعهود  ب��دوره��ا 

حلني التعايف من اأي اأزمة اأو طارئ قد يلحق بها.

•• اأبوظبي-وام: 

ك�سفت اللجنة العلمية ل� “قمة اأقدر العاملية 2018 “ 
واملجتمعات  ال�سعوب  تنمية  جمال  يف  البارز  احلدث  اأن 
ا�ستقرار  يف  الإن�سان  “متكني  عنوان  حتت  يقام  وال��ذي 
مب�ساركة  �سيحظى  امل�ستدامة”  التنمية  املجتمعات: 
فعاليات  �سمن  ودول��ي��ني  حمليني  ب��ارزي��ن  متحدثني 
نهيان  ال�سيخ  معايل  بينهم  من  للقمة  الثانية  ال���دورة 
اأنور  زك��ي  ومعايل  الت�سامح  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك  بن 
ن�سيبة وزير دولة . وبح�سب اللجنة العلمية لقمة اأقدر 
مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  جل�سة  �سرتكز  العاملية 
اآل نهيان ومعايل زكي ن�سيبة على مو�سوعات يف جمال 
الأخالقية  وال��ق��ي��م  املفاهيم  وتر�سيخ  الأف����راد  تثقيف 
العملي  وحميطهم  اأ�سرهم  يف  فاعلني  اأع�ساء  ليكونوا 
وامل�ساركة  ال��ذات��ي  التغيري  على  واحل���ث  وجمتمعاتهم 
على  اإيجابية  نتائج  يحقق  مب��ا  املجتمع  جت��اه  ال��ب��ن��اءة 
م�ستوى الدولة. واأ�سارت اللجنة اإىل اأن الربنامج العلمي 
للقمة خالل هذا العام ي�سم حماور ومو�سوعات هامة 

�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ا�سرتاتيجيات  حول 
الإن�سان”  “متكني  “ يف  ث���راه  اهلل  “ ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 

الأمم  و”بناء  الأمة”  و”ازدهار  امل�ستدام”  و”التعليم 
اجلن�سني  بني  وال�سالم” و”امل�ساواة  العدل  اأ�سا�س  على 

الناجحة”  و”ال�سراكات  اأف�سل”  جمتمع  اأج���ل  م��ن 
التحتية  و”البنى  امل�ستدامة”  الأه������داف  و”حتقيق 
العن�سر  و”تطوير  الأمم”  ا���س��ت��دام��ة  و”  الذكية” 

الب�سري ل�سالح النمو القت�سادي«.
وال�ستعدادات  ال��ت��ح�����س��ريات  ف���اإن   .. ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
ما  ال��ف��رتة  “ خ��الل  العاملية  اأق���در  “ قمة  ل�ست�سافة 
بني 26-28 نوفمرب املقبل يف مركز اأبوظبي الوطني 

للمعار�س “اأدنيك” م�ستمرة.
خليفة  برنامج  من  بتنظيم  تقام  التي   - القمة  وتعترب 
للتمكني “اأقدر” وبالتعاون مع �سركة اندك�س للموؤمترات 
واملعار�س ع�سو يف اندك�س القاب�سة وبال�سراكة مع الأمم 
- حدثا  وال��دول��ي��ة  املحلية  اجل��ه��ات  م��ن  وع���دد  املتحدة 
ومفاهيم  ا�سرتاتيجيات  على  يركز  ب��ارزا  دوليا وحمليا 

خا�سة تعنى بتطوير املجتمعات امل�ستدامة.
وتدعم القمة املبادرات التوعوية الهادفة مبا يخدم كل 
فئات املجتمع وي�سب يف �سالح تطويره ويحقق الهدف 
الرئي�سي لهذا احلدث العلمي العاملي يف تنمية العقول 

لزدهار الأوطان.

•• ال�صارقة-وام: 

لبينايل  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
ال�������س���ارق���ة ل���الأط���ف���ال ع���ن ف��ت��ح باب 
ل���ل���م�������س���ارك���ة يف دورت������ه  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
ال���ع���ام املقبل  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال�����س��اد���س��ة 
امل����وه����وب����ني  ل�����الأط�����ف�����ال   2019
العامل  اأن��ح��اء  وامل��ب��دع��ني م��ن جميع 
من 6 اىل 18 عاماً وذلك بتوجيهات 
قرينة �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
حممد  ب��ن��ت  ج��واه��ر  ال�سيخة  ���س��م��و 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س��ة  ال��ق��ا���س��م��ي 
ربع  موؤ�س�سة  رئي�سة  الأ���س��رة  ل�سوؤون 

قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين.
وت���ن���ط���ل���ق ال����������دورة ال�������س���اد����س���ة من 
الذي   – ل��الأط��ف��ال  ال�سارقة  بينايل 
التابعة  ال�سارقة”  “اأطفال  تنظمه 
مل��وؤ���س�����س��ة رب���ع ق���رن ل�����س��ن��اع��ة القادة 

“امل�ستقبل  �سعار  – حتت  واملبتكرين 
بحدود خيالك” بالتعاون مع �سركة 
الربيطانية  ال�سغار”  “املخرتعون 
مل��ن��ح الأط���ف���ال ف��ر���س��ة ال��ت��ع��ب��ري عن 
اأن��ف�����س��ه��م وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى تقدمي 
اإب���داع���ات واأف���ك���ار م��ن وح���ي خيالهم 

وت�سورهم للم�ستقبل.
اجلديدة  دورت���ه  يف  البينايل  وي��ق��دم 
لي�سبحوا  الأط����ف����ال  اأم������ام  ف��ر���س��ة 
املجال  لهم  يفتح  اإذ  الغد  خمرتعي 
وتقدميها  اخ����رتاع����ات����ه����م  ل���ر����س���م 
الإلكرتوين  امل��وق��ع  ع��رب  للم�ساركة 
www.sharjah. ل��ل��ب��ي��ن��ايل: 
قبل   littleinventors.org

. املقبل  نوفمرب   30
املتخ�س�سني  م����ن  ف���ري���ق  وي����ت����وىل 
م����راج����ع����ة وت���ق���ي���ي���م الخ������رتاع������ات 
لختيار اأف�سل الأفكار وحتويلها اإىل 

املعر�س  تقدم يف  اخرتاعات حقيقية 
لالأطفال  ال�����س��ارق��ة  لبينايل  ال��ف��ن��ي 

.2019
ويقدم البينايل و�سركة “املخرتعون 
ال���ور����س  م����ن  جم���م���وع���ة  ال�سغار” 
الفنّية داخل دولة الإمارات وخارجها 
ور�سالة  ب���روؤي���ة  الأط���ف���ال  ل��ت��ع��ري��ف 
الأطفال  وم�ساعدة  ال�ساد�سة  ال��دورة 
على اخلروج باأفكار جديدة ومبتكرة 
واأن�سطة  ب��اأ���س��ال��ي��ب  اآف��اق��ه��م  ت��و���س��ع 
ت��ف��اع��ل��ي��ة ���س��م��ن ث��الث��ة حم����اور هي 
والرتفيه  والبيئة  الآخرين  م�ساعدة 

والبتكار.
وحتث الور�س الأطفال على التفكري 
يف العديد من العوامل املتغرية مثل 
التطور التكنولوجي والنمو ال�سكاين 
الرتكيز على  اإىل  بالإ�سافة  وغريها 
وتقييمها  الأف���ك���ار  م��راج��ع��ة  اأه��م��ي��ة 

وحتديد مكامن القوة فيها واإمكانية 
حقيقية  اخ����رتاع����ات  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 
لتحديات  ح��ل��ول  اإي���ج���اد  يف  ت�����س��اع��د 

امل�ستقبل.
ومي���ك���ن ل���الأط���ف���ال وامل�������س���وؤول���ني يف 
امل���دار����س وم��وؤ���س�����س��ات رع��اي��ة الطفل 
ات�����ب�����اع جم����م����وع����ة م�����ن اخل����ط����وات 
امل�ساركة  �����س����روط  ع���ل���ى  ل����الط����الع 
ابتداء  باأنف�سهم  طلباتهم  وت��ق��دمي 
املتوفرة  امل�����وارد  ح��زم��ة  حتميل  م��ن 
واملق�سمة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ع��ل��ى 
 12-6 ال��ع��م��ري��ة  ل��ل��م��راح��ل  وف���ق���اً 
والط�����الع  ع���ام���اً  و18-13  ع���ام���اً 
اأمثلة عن الأفكار والخرتاعات  على 
ومناذج  ال�سابق  يف  تقدميها  مت  التي 
التي ت�ساعد  التفاعلية  الأن�سطة  من 
وو�سائل  بطرق  التفكري  على  الطفل 

مبتكرة.

وق��ال��ت رمي ب��ن ك���رم رئ��ي�����س ال���دورة 
لالأطفال  ال�سارقة  لبينايل  ال�ساد�سة 
متكن  لالأطفال  ال�سارقة  بينايل  اإن 
تر�سيخ  م��ن  دورات  ���س��ت  م����دار  ع��ل��ى 
روؤية وا�سحة ت�سعى اإىل تن�سئة جيل 
املبدعني  وال��ي��اف��ع��ني  الأط���ف���ال  م���ن 
ثقافة  يحملون  ال��ذي��ن  وامل��وه��وب��ني 
اأطفال  م���ع  وي�����س��ارك��ون��ه��ا  ب��ل��دان��ه��م 
ال�����ع�����امل ل���ي���ن�������س���روا م����ع����اين احل���ب 

وال�سالم بر�سوماتهم الفنية.
تتميز  العام  هذا  ن�سخة  اأن  واأ�سافت 
اإىل  الأط��ف��ال  اإب��داع��ات  �ستنقل  باأنها 
�سركة  مع  فالتعاون  جديد  م�ستوى 
“املخرتعون ال�سغار” �سيتيح لأفكار 
اأن تتج�سد على  الأط��ف��ال  واإب��داع��ات 
اأر�������س ال����واق����ع مم���ا ي�����س��ه��م يف نقل 
لالأطفال  ال�����س��ارق��ة  ب��ي��ن��ايل  جت��رب��ة 
املتحدة  اململكة  يف  ال�سركة  مقر  اإىل 

ال�����دول  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
عدد  لأك���رب  ر�سالتنا  ون�سر  الأخ���رى 
وا�ستقطاب  ال��ف��ن��ان��ني  الأط���ف���ال  م��ن 

املزيد من امل�ساركات القيمة.

يف  بر�سالته  البينايل  ال��ت��زام  واأك���دت 
ت�����س��ج��ي��ع الأط����ف����ال ع��ل��ى ال��ب��ح��ث يف 
الإبداعي  والتفكري  خيالهم  اأع��م��اق 
عمقاً  اأك��رث  بطرق  الق�سايا  وحتليل 

وتاأثرياً عرب تخّيل امل�ستقبل القريب 
ال��ف��ن للخروج  وال��ب��ع��ي��د وا���س��ت��خ��دام 
واأف���ك���ار واخ���رتاع���ات عملّية  ب��ح��ل��ول 

كانت اأو ترفيهية اأو خيالّية.

�ضعيد بن طحنون يعزي يف 
وفاة �ضعيد احلمريي

�ضفري الدولة يلتقي وزير اخلدمات 
ال�ضحية العامة الباك�ضتاين

•• اإ�صالم اأباد-وام:

الإ�سالمية ومعايل عامر حممود  باك�ستان  الدولة لدى جمهورية  الزعابي �سفري  ابراهيم �سامل  بحث �سعادة حمد عبيد 
كياين وزير اخلدمات ال�سحية العامة الباك�ستاين �سبل تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين وحتقيق مزيد من ال�سراكات 
امل�ستقبلية يف القطاع ال�سحي. واأكد ال�سفري، خالل لقائه الوزير الباك�ستاين، اأن دعم القطاع ال�سحي يحتل حيزا مهما 
واأولوية يف خطط الإمارات الإن�سانية والتنموية يف باك�ستان، منوها اإىل اإميان القيادة احلكيمة للدولة مبدى اأهمية تقدمي 
اأ�ساد وزير اخلدمات ال�سحية العامة الباك�ستاين بالتزام  امل�ساريع واخلدمات ال�سحية لأبناء ال�سعب الباك�ستاين. بدوره، 
وجهود دولة الإمارات العربية املتحدة جتاه بالده وتنفيذها عددا من الربامج وامل�ساريع ال�سحية الهادفة اإىل تعزيز جهود 

وزارة ال�سحة الباك�ستانية ودعم قدراتها لتمكينها من ترقية خدماتها الطبية يف املرحلة املقبلة.

•• العني-وام:

غدير  اإىل  العزاء  واج��ب  نهيان  اآل  طحنون  بن  �سعيد  ال�سيخ  معايل  قدم 
�سعيد مبارك بن حبوة احلمريي و�سقيقه را�سد يف وفاة املغفور له باإذن اهلل 
تعاىل والدهما �سعيد مبارك بن حبوة احلمريي . واأع��رب معايل ال�سيخ 
العزاء  خيمة  اأم�����س  م�ساء  زي��ارت��ه  خ��الل   - نهيان  اآل  طحنون  ب��ن  �سعيد 
موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  اأح��ر  عن   - العني  منطقة  يف  �سويحان  مبدينة 
لأ�سرة وذوي الفقيد ..�سائال املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن 

ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

»جلنة ا�ضتمرارية الأعمال« تختتم برناجما تدريبيا للدوائر احلكومية بال�ضارقة

»قمة اأقدر العاملية« تنطلق 26 نوفمرب مب�ضاركة متحدثني بارزين

»�ضحة دبي« ت�ضارك بخدماتها الذكية يف »اأ�ضبوع بال مراكز خدمة«
•• دبي -وام: 

من  ب��ح��زم��ة  دب���ي  يف  ال�سحة  هيئة  ت�����س��ارك 
بال  “اأ�سبوع  م���ب���ادرة  يف  ال��ذك��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
وت�ستمر  ام�س  ب��داأت  التي  خدمة”  مراكز 

حتى 25 اأكتوبر اجلاري.
تقنية  اإدارة  مديرة  اجل�سمي  اأم��اين  واأك���دت 
اأهمية  دب���ي  يف  ال�سحة  هيئة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 
هذه املبادرة - التي اعتمدها �ساحب ال�سمو 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب���ن را����س���د  ال�����س��ي��خ حم��م��د 
حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س 

دبي “رعاه اهلل” - التي ت�ساهم ب�سكل فاعل 
للقنوات  التحول  على  املتعاملني  ت�سجيع  يف 
الذكية للح�سول على اخلدمات بكل �سهولة 
امل��ع��ام��الت احلكومية  وي�����س��ر و���س��داد ر���س��وم 
لفتة   .. اأوراق  ب���ال  ح��ك��وم��ة  اإىل  و����س���ول 
املتعددة  الذكية  والتطبيقات  امل��ب��ادرات  اإىل 
املجتمع  فئات  ملختلف  الهيئة  وفرتها  التي 

لال�ستفادة من خدماتها املختلفة.
يف  ما�سية  دب��ي  يف  ال�سحة  هيئة  اإن  وق��ال��ت 
املتعاملني  لتمكني  الذكي  للتحول  جهودها 
م��ن اإمت����ام ك��ل اإج������راءات دف���ع ر���س��وم بع�س 

الذكية  وقنواتها  تطبيقاتها  عرب  اخلدمات 
ال��ه��ي��ئ��ة ح����ددت ح��زم��ة من  اأن  .. م��و���س��ح��ة 
“ اأ�سبوع بال  خدماتها الذكية للم�ساركة يف 
التنظيم  اإدارت���ي  خ��الل  مراكز خدمة” من 
ال�����س��ح��ي وال��ت��ع��ل��ي��م ال��ط��ب��ي وال���ت���ي ميكن 
القنوات  ع���رب  ر���س��وم��ه��ا  دف����ع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني 
الإلكرتونية  املعامالت  ت�سمل  حيث  الذكية 
املتعلقة بتحديد الرتاخي�س املهنية الطبية 
اأنواعها  بجميع  ال�سحية  واملن�ساآت  لالأفراد 
وامل���ع���ام���الت الإل��ك��رتون��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة بحجز 
واملوؤ�س�سات  امل��ن�����س��اآت  يف  ال���ت���دري���ب  ق���اع���ات 

التابعة لهيئة.
ودعت جمهور املتعاملني مع الهيئة والراغبني 
من ال�ستفادة من هذه اخلدمات خالل فرتة 
املبادرة اإىل زيارة املوقع الإلكرتوين اخلا�س 
بهيئة ال�سحة يف دبي والتقدمي على اخلدمة 

ودفع الر�سوم املقررة.
وا�ستعر�ست اجل�سمي جهود هيئة ال�سحة يف 
الذكي يف كل خدماتها  التحول  لتعزيز  دبي 
ب�سكل  انعك�ست  وال��ت��ي  للمتعاملني  املقدمة 
وزيادة  اخل��دم��ة  اإجن���از  �سرعة  اإي��ج��اب��ي على 

معدلت الر�سا عن اخلدمات املقدمة .

�أخبار �ل�شاعة : 
خطوة �ضعودية نحو تر�ضيخ 

العدالة وتعزيز ال�ضفافية
•• اأبوظبي-وام: 

“اأخبار ال�ساعة” ان القرارات امللكية التي اتخذها خادم  اأكدت ن�سرة 
حفظه  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
املواطن  بحياة  اأودى  ال��ذي  والأليم  املوؤ�سف  احل��ادث  بخ�سو�س  اهلل، 
ال�سعودي جمال خا�سقجي، رحمه اهلل، تعد خطوة مهمة نحو تر�سيخ 
حاولت  التي  الأزم��ة  ه��ذه  مع  التعامل  يف  ال�سفافية  وتعزيز  العدالة 
املا�سية،  الأي���ام  خ��الل  ت�سيي�سها  املغر�سة  الإعالمية  الأب���واق  بع�س 
يف  والت�سكيك  ال�سعودية،  العربية  اململكة  اإىل  الإ���س��اءة  يف  وتوظيفها 
يف  للتاأثري  ال��دويل،  الإع��الم  يف  �سورتها  وت�سويه  وثوابتها  مواقفها 
مواقف الدول واملنظمات الدولية من هذه الأزمة، م�سرية اىل ان هذه 
الإعالمية وحمر�سيها،  الأب��واق  اأم��ام هذه  الفر�سة  فوتت  القرارات 
وك�����س��ف��ت ب��و���س��وح م���دى ان��ت��ه��ازي��ة ه�����وؤلء، وخ���ط���ورة الأج���ن���دة التي 
حتركهم، والتي ت�ستهدف اإثارة البلبلة والفو�سى وال�سائعات من اأجل 

زعزعة الأمن وال�ستقرار يف دول املنطقة.
والبحوث  للدرا�سات  الم���ارات  مركز  عن  ال�سادرة   - الن�سرة  وقالت 
ال�سرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�س حتت عنوان “ خطوة �سعودية نحو 
“ - قرارات امللك �سلمان اجلريئة  تر�سيخ العدالة وتعزيز ال�سفافية 
التحقيق  اإك��م��ال  يف  وامل�سي  امل�سوؤولني،  من  ع��دد  باإقالة  وال�سجاعة 
تنحاز  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  اإىل  بو�سوح  ت�سري  النهاية  حتى 
دائماً للحقيقة، وتعمل على ك�سفها، لأنها تنطلق يف ذلك من ثوابت 
را�سخة تعلي من قيم �سيادة القانون وحتقيق العدالة للجميع، لأنها 
توؤمن باأن ذلك اأهم مرتكزات ما تنعم به من اأمن وا�ستقرار، فحينما 
م�سوؤولني  كانوا  لو  حتى  املجتمع،  اأف��راد  جميع  على  القانون  يطبق 
ذوي اأهمية يف املجتمع، فاإن هذا يعزز ال�سعور بالأمن وال�سالم، ولهذا 
فاإن تاأكيد اململكة على تقدمي الأ�سخا�س املتورطني يف هذه الق�سية، 
والبالغ عددهم ثمانية ع�سر �سخ�ساً للمحاكمة اأمام الق�ساء، اإمنا هو 

اإعالء لدولة القانون وتر�سيخ لقيم العدالة وتعزيز ال�سفافية.
املالب�سات  ك�سف  اإىل  ال�سعودية  العربية  اململكة  مبادرة  ب��اأن  ونوهت 
التي اأدت اإىل وفاة املواطن ال�سعودي جمال خا�سقجي، يبعث بر�سالة 
ول  مواطنيها،  على  احلر�س  كل  حري�سة  اململكة  اأن  وه��ي  وا�سحة، 
ي�سبق  اأفكارهم، فلم  اأو  اآراوؤه��م  كانت  باأي منهم، مهما  امل�سا�س  تقبل 
اغتيال  اأو  اختطاف  اأو  مبالحقة  قامت  اأن  تاريخها  م��دار  على  لها 
معار�سيها، بل اإنها كانت تتيح لهم العودة اإىل وطنهم اإن اأرادوا ذلك، 
يف  ل��الن��دم��اج  لهم  الفر�سة  واإت��اح��ة  احت�سانهم  على  تعمل  وك��ان��ت 
اأخ��رى، لأنها مملكة العدل التي توؤمن بقد�سية احلياة  املجتمع مرة 
ال�سريعة  مقا�سد  م��ن  الأول  املق�سد  باعتبارها  عليها،  واحل��ف��اظ 

الإ�سالمية الغراء.
وقالت “ ل �سك يف اأن اإ�سادة دولة الإمارات العربية املتحدة، والعديد 
من الدول العربية اأم�س بتوجيهات وقرارات خادم احلرمني ال�سريفني 
امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، حفظه اهلل، بخ�سو�س التعامل 
اأولها  اإمنا توؤكد ع��دداً من الأم��ور املهمة،  مع حادثة وفاة خا�سقجي، 
والوقوف  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مع  القوي  العربي  الت�سامن 
معها، والثقة بالإجراءات التي تتخذها يف التعامل مع هذه الق�سية، 
وهذا ما عرب عنه بو�سوح �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل، حينما قال: اإن اململكة العربية ال�سعودية 
ال�سقيقة ممثلة بقيادتها كانت ول تزال دولة املوؤ�س�سات التي تقوم على 
العدل والإن�ساف واإن القرارات والإج��راءات امللكية التي اتخذت بعد 
التحقيق الذي مت يف هذه الق�سية توؤكد جمدداً هذه القيم واملبادئ 
الدول  رف�س  ثانيها  والعدالة..  القانون  تطبيق  يكفل  مبا  الرا�سخة 
“ت�سيي�س”  ت�ستهدف  حم��اولت  لأي  قطر،  نظام  با�ستثناء  العربية، 
اململكة، وخا�سة  وا�ستغاللها يف ممار�سة �سغوط �سد  الق�سية،  هذه 
الق�سية  ه��ذه  مع  للتعامل  اتخذتها  التي  والإج����راءات  ال��ق��رارات  اأن 
كفيلة مبحا�سبة املتورطني، واإحقاق العدالة .. ثالثها اإن وقوف الدول 
الأمن  تعزيز  �سالح  ي�سب يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  العربية 
وال�ستقرار يف املنطقة والعامل، بالنظر اإىل الثقل الكبري التي تتمتع 
ملا  املنطقة،  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  ركيزة  باعتبارها  �سواء  اململكة،  به 
تبذله من جهود كبرية يف مواجهة خمتلف التهديدات واملخاطر التي 
الرئي�سي يف  اأو لدورها  وال��دويل،  الإقليمي  وال�سلم  الأم��ن  ت�ستهدف 
اإىل قوتها القت�سادية، وتاأثريها  بالنظر  العاملي،  ا�ستقرار القت�ساد 
ختام  يف  ال�ساعة”  “اأخبار  واأك���دت  العاملية.  الطاقة  �سوق  يف  الفعال 
افتتاحيتها ان اململكة اأظهرت �سجاعة فائقة يف التعامل مع حادثة وفاة 
العام  الراأي  اأمام  خا�سقجي، وعر�ست احلقائق بكل و�سوح و�سفافية 
العدالة  واإر�ساء  اإحقاق احلق  الثابت يف  ال��دويل، لأن هذا هو نهجها 
واإنفاذ القانون، واللتزام بالأعراف واملبادئ الدولية والدبلوما�سية، 
لأنها دولة م�سوؤولة يف حميطيها الإقليمي والدويل، وتعمل من اأجل 

حتقيق ال�سالم والأمن والتنمية جلميع دول العامل.

»بينايل ال�ضارقة لالأطفال« يفتح باب امل�ضاركة يف دورته ال� 6 للموهوبني من اأنحاء العامل



االثنني  22   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12459  
Monday   22   October   2018  -  Issue No   12459 عربي ودويل

11

اإىل الدميوقراطيني الذين و�سفهم 
ق�سايا  وا����س���ت���خ���دم  “بالتطرف” 
موقع  لتعزيز  والق��ت�����س��اد  ال��ه��ج��رة 

اجلمهوريني لدى اأن�سارهم.
�سيكون  ال��رئ��ي�����س  اأن  ���س��ك  م��ن  وم���ا 
ترامب  وق��ال  النتخابات.  �سلب  يف 
“عندما  م���ون���ت���ان���ا  يف  اخل���م���ي�������س 
�سيتذكر  الن���ت���خ���اب���ات،  ي����وم  ي���اأت���ي 
تعززت  وق���د  كافانو”  الأم��ريك��ي��ون 
تثبيت  ب���ع���د  اجل���م���ه���وري���ني  ح��م��ل��ة 
ال��ع��ل��ي��ا على  امل��ح��ك��م��ة  ال��ق��ا���س��ي يف 
الرغم من اتهامه بارتكاب اعتداءات 

جن�سية يف �سبابه.

الو�سط  ناخبو  يبدي  حيث  ال�سكنية 
ان��زع��اج��اً اأك���رب م��ن جت����اوزات البيت 
الأبي�س، فاإنهم يف و�سع غري موؤات.

ال����ن����اخ����ب����ني  اإن  ل�����وب�����ل�����ني  وق�����������ال 
ب�سكل  “يرتكزون  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
واملناطق احل�سرية”،  املدن  كبري يف 
م����وزع����ون  “اجلمهوريون  ب��ي��ن��م��ا 
جغرافياً”. غري اأن املناف�سة املحتدمة 
جتري  ال�سيوخ  جمل�س  مقاعد  على 

ب�سكل خا�س يف الوليات الريفية.
ون���ظ���راً لأه��م��ي��ة الن��ت��خ��اب��ات، نظم 
دونالد ترامب العديد من التجمعات 
النتخابية التي وجه خاللها حتذيراً 

موؤاتية  غري  ظروفاً  الدميقراطيون 
على �سلة مبوعد تنظيم النتخابات 
وهنا يتعني عليهم اأن يحافظوا على 
املطروحة   35 ال���  امل��ق��اع��د  م��ن   26
مبا يف ذلك يف العديد من الوليات 
ترامب  دونالد  ل�سالح  �سوتت  التي 

يف عام 2016.
ثريتي  “فايف  موقع  مينحهم  وهنا 
على  ف��ق��ط  واح������دة  ف��ر���س��ة  اإيت” 
يعزز  اأن  ي��ت��وق��ع  اأن����ه  ح��ت��ى  خ��م�����س. 

اجلمهوريون غالبيتهم.
وح��ت��ى واإن ك��ان ال��دمي��ق��راط��ي��ون يف 
ال�سواحي  يف  خ��ا���س��ة  ج��ي��د  م���وق���ع 

•• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

ت��ظ��ه��ر ا����س���ت���ط���الع���ات ال��������راأي قبل 
ان��ت��خ��اب��ات منت�سف  م��ن  اأ���س��ب��وع��ني 
املد  اأن  الأمريكية  الرئا�سية  الولية 
الدميوقراطي مل يعد على ما يبدو 
بالزخم نف�سه الذي عرفه قبل ب�سعة 
اأ�سهر واأن الرئي�س اجلمهوري دونالد 

ترامب قد ينجو من الهزمية.
املوؤ�س�سات  على  اجلمهوريون  يهيمن 
 2016 منذ  وا�سنطن  ال�سيا�سية يف 
بدءاً من البيت الأبي�س اإىل جمل�سي 
وال�سيوخ  م��ري��ح��ة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة  ال��ن��واب 
مقابل  مقعداً   51( �سئيلة  باأغلبية 

49 للدميوقراطيني(.
ول��ك��ن ه����ذه ال�������س���ورة ق���د ت��ت��غ��ري يف 
عندما  ال��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�سرين   6
ال���ن���اخ���ب���ني جتديد  ع���ل���ى  ���س��ي��ت��ع��ني 
ال435  ال����ن����واب  جم��ل�����س  م��ق��اع��د 
م���ق���ع���د يف  م���ئ���ة  اأ������س�����ل  م�����ن  و35 
ال�����س��ي��وخ، ع���دا ع��ن العديد  جم��ل�����س 
من النتخابات املحلية التي ت�سهدها 

الوليات.
وب����ع����د ال����ع����دي����د م�����ن ال���ت���ظ���اه���رات 
وال��ت�����س��ري��ح��ات امل�����س��ت��اءة م��ن��ذ فوز 
اأول  ه���ذه  �ستكون  امل��ف��اج��ئ،  ت��رام��ب 
ف���ر����س���ة ل���ل���ن���اخ���ب���ني الأم����ريك����ي����ني 
امللياردير  �سيا�سات  م��ن  الغا�سبني 
ليدلوا ب�سوتهم. ولكن اأي�سا جلميع 
اأول���ئ���ك ال��را���س��ني ع��ن��ه وع���ن ح�سن 
الوظائف  وت��وف��ري  الق��ت�����س��اد  ���س��ري 

للجميع تقريباً.
قال ديفيد لوبلني الأ�ستاذ باجلامعة 

“يبدو  وا����س���ن���ط���ن،  يف  الأم���ريك���ي���ة 
اح����ت����م����ال ف������وز ال���دمي���وق���راط���ي���ني 
ال�سيوخ  جم���ل�������س  يف  ب���الأغ���ل���ب���ي���ة 
احتفاظ  اأن  غ���ري  ت��رج��ي��ح��اً«.  اأق����ل 
هذا  ع��ل��ى  بال�سيطرة  اجل��م��ه��وري��ني 
ملحاولة  اإج���راء  اأي  اأن  يعني  املجل�س 
عزل ترامب �سيكون حمكوماً بالف�سل 
عدا يف حال حدوث ف�سيحة مدوية. 
كما �سيوا�سل املجل�س امل�سادقة على 
املحكمة  �سيما يف  ترامب ل  تعيينات 
امل�سائل  التي تف�سل يف كربى  العليا 

الجتماعية.
وق������ال ك���اي���ل ك���ون���دي���ك اخل���ب���ري يف 
جامعة  يف  الأم����ريك����ي����ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
“الدميوقراطيني  اإن  ف��رج��ي��ن��ي��ا 
ل�ستعادة  ع����دي����دة  ف���ر����س  ل���دي���ه���م 
جمل�س النواب ولكن فر�سهم اأقل يف 

جمل�س ال�سيوخ«.
انطالقة احلملة  منذ  “بدا  واأ�ساف 
���س��ت��ك��ون خم��ت��ل��ف��ة بني  ال��ن��ت��ائ��ج  اأن 
ال�سيوخ،  وجم��ل�����س  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
وه����ذا م��ا ي��ع��ق��د ف��ك��رة امل���د الأزرق” 
اإ�سارة  ال��ذي ج��رى احل��دي��ث عنه يف 
اللون  الدميوقراطيني  اعتماد  اإىل 
من  مت���ك���ن���ه���م  ح������ال  ويف  الأزرق. 
ال�����س��ي��ط��رة ع���ل���ى جم��ل�����س ال����ن����واب، 
بدء  الدميقراطيني  و�سع  �سيكون يف 
ترامب  اإدارة  �سد  برملانية  حتقيقات 
ت�سريعات وحتى عرقلة  اإق��رار  ومنع 
واإح����داث  امل��ي��زان��ي��ة،  ع��ل��ى  الت�سويت 

حالة من ال�سلل يف وا�سنطن.
مع الرتفاع الكبري يف عدد املر�سحني 
العدد  ذل��ك  يف  مب��ا  الدميقراطيني، 

ارتفاع  وتوقع  الن�ساء،  من  القيا�سي 
ومتويل  م�ستوى  اأعلى  اإىل  امل�ساركة 
مب���الي���ني ال������������دولرات، ح���م���ل هذا 
الزخم على العتقاد على مدى اأ�سهر 
املعار�سة  اأمام  الطريق مفتوحة  باأن 
ل�ستعادة جمل�س النواب على الأقل.

ال�سيف  الأم�����ر خ����الل  ح��ت��ى و���س��ل 
باأن  اأن يحلموا  اإىل  بالدميقراطيني 
اأورورك الذي يتمتع  مر�سحهم بيتو 
بجاذبية �سعبية ميكن اأن يح�سل على 
مقعد ال�سناتور تيد كروز يف تك�سا�س 

امل�سمونة عادة للجمهوريني.
الأ�سابيع  يف  ت���ب���اط���اأ  ال����زخ����م  ل���ك���ن 
الأخرية، ل �سيما منذ عملية تثبيت 
ك��اف��ان��و يف  ب��ري��ت  امل��ح��اف��ظ  القا�سي 

املحكمة العليا.
التاريخ مييل ل�سالح  ف��اإن  مع ذل��ك، 
النتخابات  اأن  اإذ  ال��دمي��ق��راط��ي��ني 
ال��ن�����س��ف��ي��ة ك���ان���ت ت��ق��ل��ي��دي��اً يف غري 
�سالح حزب الرئي�س الأمريكي. ول 
يحظى دونالد ترامب ب�سعبية كبرية 

يف ا�ستطالعات الراأي.
وي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال��دمي��وق��راط��ي��ني يف 
مقعداً   23 ب�  الفوز  ال��ن��واب  جمل�س 
ل���س��ت��ع��ادة الأغ��ل��ب��ي��ة. وه���و م��ا يبدو 
“فايف  م��وق��ع  مينحهم  اإذ  م��رج��ح��اً 
التوقعات  يف  املرجعي  اإيت”  ثريتي 
�ست،  من  فر�س  خم�س  النتخابية، 

قبل ا�سبوعني من النتخابات.
لكن املناف�سة �سديدة على ثالثني اأو 
نحو ذلك من املقاعد بحيث ل ميكن 

توقع الفائز فيها على وجه اليقني.
فيواجه  ال�����س��ي��وخ،  جم��ل�����س  يف  اأم�����ا 

مو�ضكو حتذر ترامب من الن�ضحاب من املعاهدة النووية  
 •• مو�صكو-اأ.ف.ب:

حذرت مو�سكو الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من ان نيته الن�سحاب 
احلرب  خ��الل  املربمة  امل��دى  متو�سطة  النووية  الأ�سلحة  معاهدة  من 

الباردة هي خطوة “خطرية جدا«.
“�ستكون  الرو�سية  تا�س  لوكالة  ت�سريح  يف  ريابكوف  �سريغي  واعترب 
هذه خطوة خطرية للغاية واأنا واثق من اأن املجتمع الدويل لن يفهمها 

و�ست�ستتبع اإدانات جدية«.
الأ�سلحة  “معاهدة  من  �ستن�سحب  وا�سنطن  اأّن  ال�سبت  ترامب  واأعلن 
الأمريكي  الرئي�س   1987 يف  وقعها  التي  املدى”  متو�سطة  النووية 
ميخائيل  يومذاك  ال�سوفياتي  الحت��اد  ورئي�س  ريغان  رونالد  حينه  يف 

غوربات�سيوف. وقال ترامب لل�سحافيني يف مدينة اإلكو ب�سحراء نيفادا 
اإّن “رو�سيا مل حترتم املعاهدة، وبالتايل فاإّننا �سننهي التفاقية و�سنطور 
نووية  اتفاقية  بانتهاك  لهم  ن�سمح  لن  “نحن  وتابع  ال�سلحة«.  ه��ذه 
واخلروج وت�سنيع اأ�سلحة )يف حني( اأّننا ممنوعون من ذلك. نحن بقينا 

يف التفاقية واحرتمناها ولكن رو�سيا مل حترتمها لالأ�سف«.
ننتهكك  مل  “اأننا  على  م�سددا  التهامات  ه��ذه  الح��د  ريابكوف  ونفى 

املعاهدة ونتقيد بها بدقة«.
ال�سارخة  النتهاكات  اأمام  ال�سنني  بال�سرب على مر  “كنا نتحلى  واأكد 

للمعاهدة من قبل الوليات املتحدة نف�سها«.
املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستمرت  اإذا  نوفو�ستي  ري��ا  لوكالة  ري��اب��ك��وف  وق���ال 
من  واح���د  ط��رف  م��ن  والن�����س��ح��اب  وفظ”  اأخ���رق  “ب�سكل  بالت�سرف 

اإجراءات  اتخاذ  �سوى  اآخ��ر  خيار  لدينا  يكون  “فلن  الدولية  املعاهدات 
م�سادة ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا الع�سكرية«.

لكنه قال “نحن ل نرغب باأن ت�سل الأمور اىل هذا احلد«. ياتي ذلك 
القومي جون  المن  ل�سوؤون  ترامب  يزور م�ست�سار  ان  املقرر  فيما من 
لنا بطريقة  ي�سرح  ان  “ناأمل  ريباكوف  وق��ال   . الح��د مو�سكو  بولتون 
جوهرية ووا�سحة، خالل لقائنا غدا وبعد غد، ماهي الجراءات التي 

تنوي الوليات املتحدة اتخاذها« .
القومي جون  الم��ن  ل�����س��وؤون  ت��رام��ب  م�ست�سار  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
بينهم  ال��رو���س  امل�سوؤولني  كبار  وال��ث��الث��اء  الإث��ن��ني  مو�سكو  يف  بولتون 
وزير اخلارجية �سريغي لفروف، للتح�سري للقاء متوقع بني الرئي�س 

الأمريكي ونظريه الرو�سي فالدميري بوتني قبل نهاية العام.

و���س��ي��ت��ل��ق��ي امل�����س��ت�����س��ار الأم���ريك���ي و���س��ك��رت��ري جم��ل�����س الم����ن نيكولي 
باترو�سيف وم�ست�سار بوتني يوري اأو�ساكوف، كما من املحتمل ان يلتقي 

بولتون الرئي�س الرو�سي، على ما اأفاد متحدث با�سم الكرملني.
الرئي�س  على  �سغط  م��ن  ه��و  ب��ول��ت��ون  اأن  ال��غ��اردي��ان  �سحيفة  وذك���رت 
الأمريكي من اأجل الن�سحاب من “معاهدة الأ�سلحة النووية املتو�سطة 
“�ستارت  م��ع��اه��دة  ت��و���س��ي��ع  امل��ف��او���س��ات ح���ول  ي��ع��ي��ق  ان���ه  ك��م��ا  املدى”. 
ينتهي  التي  الهجومية  ال�سرتاتيجية  الأ�سلحة  من  للحّد  اجلديدة” 

العمل بها يف 2021 وترغب رو�سيا بتمديدها.
اإدارة ترامب على مو�سكو ن�سرها منظومة �ساروخية من طراز  وتاأخذ 
ي�سّكل  ما  كلم،   500 وا�سنطن  بح�سب  مداها  يتجاوز  التي  9اإم729 

انتهاكا للمعاهدة.

م�ضاكل لوج�ضتية ت�ضوب النتخابات الأفغانية  •• كابول-اأ.ف.ب:

الن��ت��خ��اب��ي��ة يف مئات  ال��ع��م��ل��ي��ة  ���س��اب��ت 
اأم�س  اأفغان�ستان  يف  الق��رتاع  مراكز 

التنظيم  ل�سوء  ان��ت��ق��ادات  اأث���ار  م��ا  تقنية  م�ساكل  ث��ان  ل��ي��وم  متديدها  بعد 
الع�سرات  مقتل  مع  �سيما  ل  م�سداقية  ذات  نتائج  ب�سدور  الآم��ال  وقّو�س 
با�ستهداف  املتمردين  تهديد  حم��ددا  الناخبون  وحت��دى  اع��ت��داءات.  ج��راء 
20 ولية مل تقرتع ال�سبت. واأظهر تعداد  اأكرث من  املراكز النتخابية يف 
اأجرته وكالة فران�س بر�س اأن ح�سيلة ال�سحايا يف �سفوف املدنيني وقوات 
الأمن جراء اأعمال العنف التي �سابت النتخابات ال�سبت بلغت نحو 300 
وزارة  اأعلنتها  التي  احل�سيلة  اأ�سعاف  اأرب��ع��ة  نحو  اأي  وج��ري��ح،  قتيل  ب��ني 

ال���داخ���ل���ي���ة. وي���ف���اق���م ال��ت��ن��اق�����س يف 
ح�سيلة ال�سحايا املخاوف اإزاء انعدام 
التي  النتخابات  �سفافية وم�سداقية 
تاأخرت لأكرث من ثالث �سنوات، والتي 
لال�ستحقاق  متهيديا  اختبارا  تعترب 
عانى  والأح��د  املقبل.  العام  الرئا�سي 
بع�س مراكز القرتاع من م�ساكل يف 
ا�ستخدام اأجهزة التدقيق البيومرتية 
“كانت  النتخابية  ال��ق��وائ��م  اأن  كما 
مكتملة”،  غ��ري  اأو  متوفرة  غ��ري  اإم���ا 
با�سم  امل���ت���ح���دث  اأع����ل����ن  م����ا  ب��ح�����س��ب 
ال��ل��ج��ن��ة ع��ل��ي ر���س��ا روح������اين.  وقال 
التي  امل�����س��اك��ل  “غالبية  اإن  روح����اين 
ت���زال قائمة،  ب��الأم�����س ل  واج��ه��ن��اه��ا 
بع�س  فتح  ت��اأخ��ر  اإىل  ك��ذل��ك  م�سريا 
م���راك���ز الق������رتاع ووج������ود ن��ق�����س يف 
 148 وب��ق��ي  النتخابية.  البطاقات 
اأمنية،  لأ�سباب  مقفال  اق��رتاع  مركز 
بح�سب ما اأعلنت اللجنة. وقّو�س �سوء 

هارون مري اإن “وجود الإدارة احلالية 
يطرح  امل�ستقلة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  للجنة 
�سكوكا كثرية حول قدرتها على اإدارة 
النتخابات الرئا�سية ب�سكل منا�سب«. 
واأظهرت الأرقام الأولية التي ن�سرتها اللجنة اأن نحو ثالثة ماليني �سخ�س 
اقرتعوا معّر�سني حياتهم للخطر، وانتظر كرث منهم طويال فتح مراكز 
القرتاع اأبوابها، على الرغم من اعتداءات اأوقعت ع�سرات القتلى. وت�سّجل 
اأن  يعتقدون  الت�سريعية، لكن كرثا  ناخب لالنتخابات  ت�سعة ماليني  نحو 
ق�سما كبريا من عمليات الت�سجيل مت باأوراق ثبوتية مزّورة بهدف التالعب 
بالنتائج. ويقول مراقبون اإن جمّرد امل�ساركة يف القرتاع يعترب اإجنازا بحد 

ذاته.
الأف���غ���اين  “ال�سعب  اإن  م���ري  وق�����ال 
الأمل”،  ل��دي��ه  ي����زال  ل  اأن����ه  اأظ���ه���ر 
وعلى الرغم من امل�ساكل التي اعرتت 
العملية النتخابية لقد كانت امل�ساركة 

“بال �سك اإجنازا عظيما«.
امل�ساركة  ن�سبة  تتاأثر  اأن  يتوّقع  وكان 
عدة  طالبان  حركة  اأ���س��درت  اأن  بعد 
حتذيرات طالبت فيها بان�سحاب اأكرث 
من 2500 �سخ�س تر�سحوا للنيابة 

ودعت الناخبني ملالزمة منازلهم.
واأعلنت احلركة اأنها �سّنت ال�سبت اأكرث 
“النتخابات  �سد  اعتداء   400 من 

املزّورة«.
عنف  اأع����م����ال  الأح�������د  ت�����س��ج��ل  ومل 
مرتبطة بالنتخابات، لكن م�سوؤولني 
اأ�سرة  م���ن  ف����ردا   11 م��ق��ت��ل  اأع��ل��ن��وا 
زرعت  قنبلة  ان��ف��ج��ار  ج����راء  واح����دة 
على جانب الطريق يف ولية ننغرهار 

يف �سرق البالد.

اإدارة اللجنة النتخابية امل�ستقلة لالنتخابات الت�سريعية الثالثة منذ اإطاحة 
نظام طالبان يف 2001 الآمال بقدرتها على تنظيم النتخابات الرئا�سية 
“�سبكة  مركز  مدير  راتيغ  توما�س  وق��ال  املقبل.  ني�سان/اأبريل  يف  املقررة 
حمللي اأفغان�ستان” لفران�س بر�س اإن “ذلك ل يب�سر باخلري للعام املقبل«. 
وتابع راتيغ “اأظهرت اللجنة النتخابية امل�ستقلة بو�سوح عدم قدرتها على 
م�سوؤول  واأعلن  م�سللة«.  اأرقاما  ون�سرت  و�سفافة،  مقبولة  انتخابات  اإدارة 
غربي توىل مراقبة التح�سريات النتخابية على مدى �سهور لفران�س بر�س 
فقدان الثقة “متاما” باللجنة النتخابية امل�ستقلة. وقال املحلل ال�سيا�سي 

دونالد تر�مب قد ينجو من �لهزمية

الدميوقراطيون يف موقع جيد يف النتخابات الأمريكية
�سولويزي  اإق��ل��ي��م  ���س��رب  ال���ذي  ال��زل��زال  �سحايا  ح�سيلة  ارت��ف��ع��ت 
الأو�سط يف اإندوني�سيا نهاية �سهر �سبتمرب املا�سي اإىل 2113 قتيل 

اإ�سافة اإىل 1309 اأ�سخا�س ل زالوا يف عداد املفقودين.
لإدارة  الوطنية  ال��وك��ال��ة  با�سم  املتحدث  ن��وج��روه��و  �سوتوبو  وق��ال 
1703 من القتلى كانوا  “ اإن ما ي�سل اإىل  اإندوني�سيا  الكوارث يف 
دوجنال  مقاطعات  من  والباقون  الإقليم،  عا�سمة  بالو  مدينة  من 

و�سيجي وباريجو موتوجن وبا�ساجن كايو املجاورة«.
اإىل طبيعتها بعد ان رجعت �سبكات  واأو�سح ان احلياة العامة عادت 
حوايل  ون���زح  تقريبا.  ك��ام��ل  ب�سكل  للعمل  والت�����س��الت  ال��ك��ه��رب��اء 
223751 �سخ�سا واأ�سيب 4612 اآخرون بعد زلزال 28 �سبتمرب 

الذي اأدى اىل ت�سونامي وانهيارات اأر�سية ابتلعت اآلف املنازل.

�سياجا  ال�سحراء  ج��ن��وب  اأفريقيا  م��ن  مهاجر   200 نحو  اقتحم 
وقالت  ام�����س  امل��غ��رب  ع��ن  الإ���س��ب��اين  مليلية  جيب  يف�سل  ح��دودي��ا 

احلكومة املحلية اإن اأحدهم تويف بعد عبور ال�سياج.
ونقلت املجموعة اإىل مركز ا�ستقبال يف مليلية، التي عادة ما تكون 
حياة  وراء  �سعيا  وال�سراعات  الفقر  من  هاربني  مهاجرين  وجهة 
اأف�سل يف اأوروب��ا. وقال وفد حملي من احلكومة الإ�سبانية يف بيان 
اإن اأربعة اأ�سخا�س اأ�سيبوا بجروح لدى عبورهم احلدود ورغم عالج 
اأزم��ة قلبية.  ب�سبب  اأحدهم فيما يبدو  الطوارئ لهم تويف  موظفي 
وحاول نحو 300 �سخ�س عبور ال�سياج احلدودي املعدين الذي يبلغ 
ارتفاعه �سبعة اأمتار. وت�سري بيانات املفو�سية العليا حلقوق الإن�سان 
التابعة لالأمم املتحدة اإىل اأن اأكرث من �ستة اآلف مهاجر و�سلوا اإىل 

مليلية وجيب �سبتة الإ�سباين املجاور منذ بداية العام.

 اأفاد التحالف الدويل �سد تنظيم داع�س الإرهابي بقيادة وا�سنطن 
اأنه مل ي�ستهدف مدنيني يف غارة جوية �سنها اأخريا يف �سرق �سوريا، 
غارات  وا�ستهدفت  للمتطرفني.  موقعا  ي�ستهدف  ك��ان  اأن��ه  م��وؤك��دا 
اآخر جيب  جوية اخلمي�س واجلمعة قرية ال�سو�سة التي تقع �سمن 
�سوريا،  �سرق  يف  ال���زور  دي��ر  حمافظة  يف  املتطرفون  عليه  ي�سيطر 
41 مدنيا بينهم ع�سرة اطفال بح�سب املر�سد  ا�سفر عن مقتل  ما 
التحالف.  اىل  ال��غ��ارات  ه��ذه  ن�سب  ال��ذي  الن�سان  حلقوق  ال�سوري 
اأن معظم  واأو�سح مدير املر�سد رامي عبد الرحمن لفران�س بر�س 
املدنيني الذين قتلوا ينتمون اىل عائالت مقاتلني يف تنظيم داع�س، 
معظمهم  والخ���رون  �سوريون  ه��م  فقط  ه���وؤلء  م��ن  “�ستة  م�سيفا 
ان  راين  �سون  الكولونيل  التحالف  با�سم  املتحدث  واأك��د  عراقيون«. 
التحالف مل ي�سن اأي غارة اجلمعة، يف حني ا�ستهدفت غارة اخلمي�س 
ردا  واأ�ساف  واملراقبة«.  للقيادة  “مركزا  اجلهاديون  حوله  م�سجدا 
على ا�سئلة لفران�س بر�س عرب الربيد اللكرتوين “تقييمنا مفاده 
داع�س  لتنظيم  واملراقبة كان ي�سم فقط مقاتلني  القيادة  اأن مركز 
التنظيم قتلوا  من  ارهابيا”   12“ ان  واأو�سح  عند �سن �سربتنا”. 
يف الغارة، و”اإذا كان ثمة مزاعم ذات �سدقية تت�سل باحتمال �سقوط 

خ�سائر مدنية ف�ستكون مو�سع حتقيق«.
 

ك�سمري،  ام�س يف  مدنيني  �ستة  بينهم  الأق��ل  على  �سخ�سا   14 قتل 
بح�سب م�سادر اأمنية وع�سكرية، يف انفجار قنبلة و�سط متظاهرين 

كانوا يحتجون على احلكم الهندي ملنطقتهم.
م��دي��ن��ة كولغام  م��ن  ق��ري��ب��ة  ق��ري��ة  امل��ت��ظ��اه��ري��ن اىل  اآلف  وت��وج��ه 
جنودا  بحجارة  ور�سقوا  الهندية  ال�سلطات  �سد  �سعارات  مطلقني 
كانوا يطلقون النار على م�سلحني مل حتددهم امل�سادر. وقتل ثالثة 
النار وخم�سة متظاهرين يف  متمردين مفرت�سني يف تبادل اطالق 
انفجار قنبلة، بح�سب م�سوؤول ال�سرطة �سواييم براق�س باين. وقتل 
مدين �ساد�س لحقا متاأثرا بجروحه يف م�ست�سفى �سرينغار عا�سمة 
ال�سرطة،  مع  مواجهات  يف  بجروح  متظاهرا   30 وا�سيب  ك�سمري. 

ا�سابات بع�سهم خطرة.

عوا�صم

جاكرتا

بريوت

نيودلهي

مدريد

اإيران جتّوع �ضعبها.. وحتلم باإمرباطورية
•• لندن-وكاالت:

الأو�سط  ال�سرق  على  بال�سيطرة  يحلم  م���ازال  الإي���راين  النظام  اأن  يبدو 
يف  �سعبه”  “لتجويع  م�ستعد  وهو  الفار�سية”،  “الإمرباطورية  وا�ستعادة 

�سبيل حتقيق هذا احللم القدمي. 
ويف هذا ال�ساأن، قال خبري ال�سوؤون ال�سيا�سية، جون اإك�سيناك�س، يف تقرير 
بقيادة  الإيرانية  احلكومة  اإن  الربيطانية،  اإك�سربي�س”  “ديلي  ل�سحيفة 
ر�سم  ب��اإع��ادة  حتلم  املت�سددين،  الدين  رج��ال  وطبقة  خامنئي  علي  املر�سد 

خريطة ال�سرق الأو�سط واإخ�ساع الدول املجاورة ل�سيطرتها.
اإيران  �سراع  عاملية:  نظر  “وجهة  كتاب  موؤلف  وه��و  اإك�سيناك�س  واأ���س��اف 
اأن “القيادة الإيرانية احلالية مهوو�سة ب�سكل متع�سب با�ستعادة  لل�سيادة”، 

الإمرباطورية الفار�سية، والهيمنة على املنطقة باأ�سرها«.
م�ستعدون  لكنهم  ذل��ك،  ح��دوث  يحتمل  �سيناريو  هناك  يوجد  “ل  وتابع 
لإنفاق املال، وجتويع �سعبهم لك�سب النفوذ عند ميلي�سيات احلوثي وحزب 
اأن “طهران تواجه معار�سة �سر�سة من  موؤكداً  اهلل ويف �سوريا وحما�س”، 

القوى الداخلية واخلارجية«.
واأو�سح اخلبري ال�سيا�سي، اأن اإيران تكافح لالإبقاء على اقت�سادها متما�سكاً 
بعد اأن اأ�سدرت وا�سنطن عقوبات قا�سية بعد قرار دونالد ترامب بالن�سحاب 

من خطة العمل امل�سرتكة املعروفة با�سم التفاق النووي الإيراين.
اإي��ران، حيث  قوية لقت�ساد  �سربة  اأول  ترامب  وجه  )اآب(،  اأغ�سط�س  ويف 
منع طهران من ا�ستخدام الدولر الأمريكي، وكذلك من �سراء الطائرات 

الأمريكية واملتاجرة يف ال�سيارات واملعادن.
العقوبات يف  م��ن  امل��زي��د  اإ���س��دار  �سيتم  اأن��ه  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  اأع��ل��ن  كما 
ذلك  يف  مب��ا  لطهران،  املاليني  ال�سركاء  وح��ث  الأول(،  )ت�سرين  نوفمرب 
الحت���اد الأوروب�����ي، على الم��ت��ن��اع ع��ن ا���س��ت��رياد نفط ال��ب��الد يف حماولة 

خلف�س �سادرات البالد النفطية اإىل ال�سفر.

�لواليات �ملتحدة ال ت�شتطيع حل مثل هذ� �ل�شر�ع �ملعقد و�لغام�ض

احلرب يف ليبيا تنهك منطقة ه�ّضة من تون�س اإىل �ضوريا 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ح�ّس الباحثان جيم�س كارافانو وجو�سوا م�سريف، يف مقال مبوقع “ذا هيل” 
الأمريكي، الوليات املتحدة على النخراط ب�سكل اأكرب يف ليبيا التي ت�سهد 
واحداً من اأكرث ال�سراعات املزعزعة لال�ستقرار يف العامل. وي�سري الباحثان 
اإىل اأن ليبيا، التي تقع يف �سمال اأفريقيا، لتزال تعاين من حالة ا�سطراب 
مع تداعيات ال�سراع الذي يت�ساعد يف ثالث قارات، ول تلوح يف الأفق اأي 
احتمالت واقعية للتو�سل اإىل حل قريب، الأمر الذي يحتاج اإىل م�ستوى 
الوليات  خ��الل  اإل من  اإدارت��ه��ا  التي ل ميكن  الدبلوما�سية  امل�ساركة  من 
ليبيا  �سعف  ا�ستمرار  لأن  وبخا�سة  �سريعاً؛  ذلك  يتم  اأن  ويجب  املتحدة، 
�سيقود على الأرجح اإىل تعميق ال�سراع واإطالته، مما ي�سكل تهديداً خطرياً 

بالن�سبة اإىل امل�سالح الأمريكية يف منطقة حرجة وه�سة من العامل. 
ويو�سح املقال اأنه منذ انتفا�سة ما ُيطلق عليه “الربيع العربي” وانهيار 
�سيا�سيني  ف�سيلني  ثمة  ف��اإن   ،2011 يف  القذايف  معمر  الديكتاتور  نظام 
الوفاق  حكومة  متتلك  حيث  ليبيا؛  يف  ال�سلطة  على  يتناف�سان  رئي�سيني 
الوطني )املدعومة من الأمم املتحدة ومقرها طرابل�س( بع�س النفوذ يف 

الغرب، بينما ت�سيطر حكومة تابعة ملجل�س النواب يف طربق على ال�سرق. 
وعالوة على ذلك، تتوافر يف ليبيا جمموعة من اجلماعات امل�سلحة التي 
ي�سمى  ما  اجل��رال خليفة حفرت  يقود  اإذ  ال��ب��الد؛  اأن��ح��اء  تعمل يف جميع 
تدعم  بينما  ال��ن��واب،  جمل�س  مع  يتوافق  ال��ذي  الليبي  الوطني  باجلي�س 

كتائب م�سراته حكومة الوفاق الوطني، وعلى الرغم من ذلك فاإن كتائب 
م�سراته )مثل اجلي�س الوطني الليبي( هي عبارة عن ائتالفات ف�سفا�سة 

ذات ولء متغري للف�سائل ال�سيا�سية. 
وي�سيف املقال اأنه توجد اأي�ساً ميلي�سيات م�ستقلة اأخرى، وبع�سها تتاألف 
وحتى  والنفط  الأ�سلحة  بتهريب  تقوم  املنظمة  للجرمية  ع�سابات  م��ن 
الب�سر، كما تن�سط ميلي�سيات اجلماعات الإرهابية املتطرفة مثل القاعدة 
وداع�س التي ت�سررت من فقدان معقلها يف مدينة �سرت ال�ساحلية يف عام 

2016، بيد اأنها بداأت ت�ستعيد ن�ساطها. 
وي�سف الباحثان ا�ستجابة املجتمع الدويل لال�سطرابات التي مزقت ليبيا 
وتركت فراغاً �سغلته القوى الأجنبية من اأجل  باأنها كانت “غري فعالة”، 
تاأمني م�ساحلها داخل ليبيا، واأحيانا تتقاطع تلك امل�سالح، ولكن يف اأوقات 
اأخرى تتعار�س وتوؤدي اإىل نتائج عك�سية ل تقود اإىل حتقيق حل �سيا�سي 

دائم. 
وعلى الرغم من اأن حفرت يتلقى دعماً من بع�س الدول العربية باعتباره 
ح�سناً �سد اجلماعات الإرهابية يف ليبيا التي حت�سل على امل�ساعدات من 
ولي�س  الوطني،  الوفاق  بحكومة  اإل  تعرتف  ل  املتحدة  الأمم  ف��اإن  قطر، 
الذي  النواب  جمل�س  اأن�ساأها  التي  البي�ساء  مبدينة  النتقالية  احلكومة 
الأوروبية  ال���دول  بع�س  يتبنى  نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ح��ف��رت.  معه  يتحالف 
مقاربات متناق�سة حول توقيت اإجراء النتخابات الليبية )املقرر عقدها يف 

�سهر دي�سمرب من العام اجلاري(، وتدعم ف�سائل �سيا�سية خمتلفة اأي�ساً. 

ويرى الباحثان اأنه يف ظل هذا الت�سوي�س الفظيع تربز احلاجة اإىل تويل 
لديها  التي  الوحيدة  ال��دول��ة  اإن��ه��ا  الأم���ور؛ حيث  زم��ام  املتحدة  ال��ولي��ات 
تن�سيق  على  ح�سهم  وباإمكانها  املعنية  الأط��راف  من  العديد  مع  عالقات 
الفاعلة  اجل��ه��ات  خمتلف  اق��ن��اع  املتحدة  ال��ولي��ات  وعلى  ليبيا؛  يف  العمل 
حقيقي  �سيا�سي  ات��ف��اق  لتحقيق  الليبيني  عمالئها  على  بال�سغط  هناك 
واعتبارهم م�سوؤولني عن ذلك، ف�ساًل عن بذل اجلهود للحد من التاأثري 

املدمر لالأزمة الليبية على الدول املجاورة مثل تون�س. 
الكثري  �سيحقق  ليبيا  الأمريكية يف  ا�ستثمار اجلهود  اأن  اإىل  املقال  ويلفت 
حماربة  تقو�س  ليبيا  يف  ال��دائ��رة  ال���س��ط��راب��ات  اأن  ل�سيما  املنفعة؛  م��ن 
ال�سابق  اأنحاء البالد، ويف  املن�سرة يف جميع  املجموعات الإرهابية املختلفة 
يومياً.  النفط  برميل من  مليون  بقرابة  العاملية  ال�سوق  تزود  ليبيا  كانت 
ويحذر الباحثان من تداعيات ا�ستيالء اجلماعات الإرهابية امل�سلحة )التي 
حتاول القيام بذلك بالفعل( على حقول النفط، حيث �سيكون من ال�سعب 
الق�ساء عليها، ف�ساًل عن اإهدار الأموال املتاحة لإعادة اإعمار البالد وتقليل 

اإمدادات النفط العاملية. 
ليبيا،  اأوروب��ا عرب  اإىل  املهاجرين  تدفق  تداعيات  املقال من  اأي�ساً  ويحذر 
لتخفيف  ليبيا  ال�سفقات يف  ل�سل�سلة من  اإيطاليا  اإب��رام  من  الرغم  وعلى 
امل�سكلة، فاإن اجلهد الإيطايل رمبا ل يكون م�ستداماً اإىل اأجل غري م�سمى، 
حيث اإن من �سيتوىل ال�سيطرة على طرق التهريب وطرق املهاجرين التي 

انت�سرت يف ليبيا، �سوف يتحكم يف تدفق املهاجرين اإىل اأوروبا. 
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العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جنم لالأقم�سة واخلياطة 

CN قد تقدموا الينا بطلب الرجالية  رخ�سة رقم:1240670 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خلفان �سامل عو�س حم�سن الواحدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف مبارك �سعيد مبارك �سامل ال�ساعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سحوة للنقليات العامة  

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1137330 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد م�سبح حممد اليحيائي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سامل �سالح حريز م�سلم املحرمي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1141939 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة خالد مبارك �سامل احمد العامري %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سالح مبارك �سامل احمد العامري %50
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداملنعم احمد حممد خليفة البوعينني

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 5*20 اىل 0.50*0.20

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ الطريق لل�سيانة العامة    

WAY GENERAL MAINTENANCE
اىل/الطريق للمقاولت و ال�سيانة العامة ذ.م.م  

WAY CONSTRUCTION & GENERAL MAINTENANCE LLC
تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

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

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مرتو بوليتان للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1145731 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممود جا�سم عبداهلل عبداهلل العلي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي جا�سم علي عبداهلل املزروعي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممود جا�سم عبداهلل عبداهلل العلي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 60*40 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ مرتو بوليتان للمقاولت وال�سيانة العامة ذ.م.م    
METROPOLITAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/مرتو بوليتان للمقاولت وال�سيانة العامة  -   �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 METROPOLITAN CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بقالة زهرة ال�ساخمة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1080940 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل بالل حممد الظاهري من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل بالل حممد الظاهري من 100% اىل %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة كونهيدو كاينيكارا لت ياهوتي %49

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/ بقالة زهرة ال�ساخمة    

AL SHAMIKHA FLOWER GROCERY
اىل/بقالة زهرة ال�ساخمة ذ.م.م  

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا بيت الك�سري

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1494974 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل

تعديل ا�سم جتاري من/ كافترييا بيت الك�سري    
BAIT KOSHERI CAFETERIA

اىل/مطعم بيت الك�سري  
BAIT KOSHERI RESTURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(
تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مزادلند للمزادات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2303196 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ مزادلند للمزادات    
MZADLAND AUCTIONS

اىل/ن�سبة للمزادات  
NISBAH AUCTIONS

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/تبوك  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�ستائر
رخ�سة رقم:CN 1019537 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
ال�س�����ادة/لند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�سكيب ارت�ست للزهور
رخ�سة رقم:CN 2446599 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سوبر فك�س لت�سليح ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1135659 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة نفيد احمد حممد انور %100
تعديل وكيل خدمات

 ا�سافة عو�س عبداهلل را�سد عبداهلل الظاهري
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عو�س عبداهلل را�سد عبداهلل الظاهري
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*5 اىل 1*1

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
باور  ال�س�����ادة/داياموند  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للنقليات العامة رخ�سة رقم:1673194 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد حممد �سعيد حممد الكعبي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف علي را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

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

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

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

كون�ضيليوم لتقنية املعلومات- ذ م م
احل�سابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية  وال�ست�سارات 

اجلمعية العمومية غري العادية ال�سادر بتاريخ
2018/10/11 بحل وت�سفية �سركة

كون�شيليوم لتقنية �ملعلومات - ذ م م
اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�سفى  مكتب 
ال�سياحي  026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
بناية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم 
)705( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 

اأق�ساها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإع��������الن ت�ضفي�����ة �ضرك��������ة 

منوذج �إعالن �لن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ املالك:مبارك حممد حوفان هادف املن�سوري

SAFAREX TOURISM & TRAVEL:طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة حتت رقم:296454  بتاريخ: 2018/8/4 

با�س��م:مبارك حممد حوفان هادف املن�سوري
العمراين  التخطيط  دائ���رة  املنطقة احل��رة ق 28- خم��زن- مبنى  اب��وظ��ب��ي-  اب��وظ��ب��ي- ج��زي��رة  وع��ن��وان��ه: 

والبلديات- بلدية ابوظبي هاتف 0505093355 �سندوق الربيد: 27219 
 yaser@cgemirates.com :المييل

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع او اخلدمات الواقعة بالفئة: 39 
تنظيم الرحالت ال�سياحية

 TOURISM & عبارة  وحتتها  مميز  ب�سكل  لتينية  بحروف   SAFAREX الكلمة  العالمة:  و�سف 
TRAVEL بحروف لتينية والعالمة باللوان.

كل على   travel ، tourism ، safari ، ال�سرتاطات: احلماية للعالمة يف �سكلها املميز ول ت�سمل كلمة
حدة يف الو�سع العادي

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�ساد، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كوتون 

كانديز للمالب�س والقطنيات
 رخ�سة رقم:CN 2283135  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة را�سد غريب لت�سليح ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1100203 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احمد خمي�س احمد هميله املزروعي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف را�سد غريب را�سد دروي�س املن�سوري

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 9*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة را�سد غريب لت�سليح ال�سيارات    

RASHID GHAREEB AUTO WORKSHOP

اىل/ور�سة زمزم لت�سليح ال�سيارات  

ZAMZAM AUTO WORKSHOP

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22

 اإعـــالن �شطب قيد
تعلن وزارة القت�ساد باأن ال�سادة/�سركة اولونيك جلوبال �سيكيوريتي 
بطلب  تقدمت  قد  والهري�سك(  البو�سنة  )اجلن�سية:  �سي(  ال  )ال 
الكورني�س-  )العنوان:  ابوظبي  اإمارة  يف  ال�سركة  فرع  قيد  �سطب 
ابوظبي  الوطنية-  مارينا  فيال  الكورني�س-  �سارع  �س.ب:44581- 
ال�سركات  �سجل  يف   )3789( رقم  حتت  واملقيدة   )44581 �س.ب: 

الجنبية يف الوزارة.
�ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا   
الوزاري رقم )377( ل�سنة  ال�سركات التجارية وتعديالتة و القرار 
ومكاتب  لفروع  الرتخي�س  اجراءات  دليل  اعتماد  �ساأن  يف  2010م 
املن�ساآت املوؤ�س�سة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�سادة 
ا�سحاب احلق يف العرتا�س ان يتقدموا باعرتا�سهم اىل الوزارة يف 
ميعاد ل يتجاوز �سهر من تاريخ الن�سر على العنوان التايل: وزارة 

القت�ساد اإدارة الت�سجيل التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد 

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 120714
باإ�سم : م�سنع العني لتعليب  وت�سنيع اخل�سراوات

وعنوانه: العني - �سارع اأبوظبي ، اأبو �سمارا ، �س.ب. 67244 ، العني ، الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:2008/10/19 وامل�سجلة حتت الرقم: 120714 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :29
فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/19 
وحتى تاريخ: 2028/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

EAT 39775

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 120715
باإ�سم : م�سنع العني لتعليب  وت�سنيع اخل�سراوات

وعنوانه: العني - �سارع اأبوظبي ، اأبو �سمارا ، �س.ب. 67244 ، العني ، الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:2008/10/19 وامل�سجلة حتت الرقم: 120715 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :30
ال�سل�سات )توابل(. 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/19 
وحتى تاريخ: 2028/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

EAT 39776

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 120718
باإ�سم : م�سنع العني لتعليب  وت�سنيع اخل�سراوات

وعنوانه: العني - �سارع اأبوظبي ، اأبو �سمارا ، �س.ب. 67244 ، العني ، الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:2008/10/19 وامل�سجلة حتت الرقم: 120718 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :31
فواكه وخ�سراوات طازجة. 

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/19 
وحتى تاريخ: 2028/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

EAT 39777

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك: التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 120721
باإ�سم : م�سنع العني لتعليب  وت�سنيع اخل�سراوات

وعنوانه: العني - �سارع اأبوظبي ، اأبو �سمارا ، �س.ب. 67244 ، العني ، الإمارات العربية املتحدة. 
بتاريخ:2008/10/19 وامل�سجلة حتت الرقم: 120721 

�شورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :32
م�سروبات وع�سائر الفواكه )الغري كحولية(.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/10/19 
وحتى تاريخ: 2028/10/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

EAT 39778
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عربي ودويل

احلكومة  ت�����س��ك��ي��ل  ع��م��ل��ي��ة  ب�����داأت 
اجل���دي���دة ب�����س��ك��ل غ���ري ر���س��م��ي يف 
ال���ي���وم ال���ت���ايل ل��الن��ت��خ��اب��ات، ال 
�سّوت  ع��ن��دم��ا  ح�سل  ان��ق��الب��ا  ان 
يف  الثقة  بعدم  ال�سويدي  الربملان 
رئي�س الوزراء احلايل، ال�سرتاكي 
 – ل��وف��ن  �ستيفان  ال��دمي��ق��راط��ي 
املعتدلون  ع��ل��ي��ه��ا  اأق������دم  ح���رك���ة 
وب�����دع�����م م�����ن ال���دمي���ق���راط���ي���ني 

ال�سويديني.
رئي�س  ط���ل���ب  ال���ت�������س���وي���ت،  ب���ع���د 
الربملان من زعيم املعتدلني اأولف 
احلكومة.  ت�سكيل  كري�سرت�سون، 
يف 14 اأكتوبر، تخلى هذا الأخري 
يف  وا�ستعادها  مهمته،  عن  ر�سميا 

اليوم التايل �ستيفان لوفن.
ان  ق��ال  كري�سرت�سون،  كما  لوفن 
و�سطا  حال  يبحثان  قد  حزبيهما 
ب����ني احل�����زب�����ني، ي���دع���م ف���ي���ه كل 
واحد الآخر ب�سكل غري ر�سمي يف 
يختلفان  لكنهما  اأق��ل��ي��ة،  حكومة 
ال��ذي �سيقود  على اختيار احل��زب 
كيفية  وح������ول  احل���ك���وم���ة،  ه�����ذه 
اخل�سمني  ب����ني  ال���ت���ع���اون  ����س���ري 

الأيديولوجيني يف الواقع.
اأي�سا،  كري�سرت�سون  ���س��رح  كما   
يرغب  ل  امل���ع���ت���دل���ني  ح�����زب  ان 
الدميقراطيني  م���ع  ال��ت��ع��اون  يف 
املتطرف،  اليميني  ال�����س��وي��دي��ني 
ولكن بدونهم، ويف غياب اتفاق مع 
الدميقراطي،  ال�سرتاكي  احلزب 
ي�سبح من امل�ستحيل بالن�سبة اليه 

ت�سكيل احلكومة.
الع�سو  اأن�����در������س�����ون،  ت���وب���ي���ا����س 
اإىل  واملنتمي  الربملان،  اجلديد يف 
ال�سويديني  الدميقراطيني  حزب 
وال��زع��ي��م احل���ايل جل��ن��اح ال�سباب 
يف احل��زب، كان قد افرت�س يف 5 
بع�س  يتطلب  الم���ر  اأن  اأك��ت��وب��ر 
الوقت قبل ان يقبل كري�سرت�سون 
بالذي ل مهرب  املطاف  نهاية  يف 
منه. »يعرف اأولف اأنه لن يتمكن 
دون  ج��دي��دة  حكومة  ت�سكيل  م��ن 
ال�سرتاكيني  دع�����م  اأو  دع���م���ن���ا 
ال���دمي���ق���راط���ي���ني، واأع���ت���ق���د اأن����ه 
ككل”،  احللف  اإىل  اأوًل  �سيتوجه 
غري  ب�����س��ك��ل  ي��ت��ك��ل��م  اأن  مب��ع��ن��ى 
ال�سرتاكي  احل�����زب  م���ع  ر���س��م��ي 
�سيكون  “، ومن ثم  الدميقراطي 
يقول  اأن  ع���ل���ي���ه  الأ�����س����ه����ل  م����ن 
لناخبيه واأع�ساء حزبه اأنه حاول 
علينا  واأن  ينجح،  مع احللف ومل 

جتربة �سيء اآخر ».
مل جتر الأمور بال�سبط كما قال 
اأن��در���س��ون مل جت��ر ول��ك��ن مل تتم 

ت�سوية الو�سع اأي�سا.

عدة �أ�شهر لت�شكيل �حلكومة
الوحيد  ال��ب��ل��د  ل��ي�����س��ت  ال�����س��وي��د، 
ال����ذي ي��واج��ه م��ث��ل ه���ذا اجلمود 
اأن���ح���اء  “يف ج��م��ي��ع  ال�����س��ي��ا���س��ي. 
اأوروبا ويف النظم املختلفة متعددة 
ت�سكيل  ت�ستغرق عملية  الأح��زاب، 
الوقت،  م���ن  امل���زي���د  احل���ك���وم���ات 
ي�������س���رح ج����اك����وب م���وري���ت���ز اب����رل 
ال��ب��اح��ث يف ج��ام��ع��ة ف��ي��ي��ن��ا الذي 
والعر�س،  بالطول  املو�سوع  در�س 
ول��ه��ذا ع��الق��ة ب�����س��ع��ود الأح����زاب 

ال�سعبوية، من بني اأمور اأخرى«.
يف هولندا، فاز حزب احلرية بقيادة 
باملائة   13 بن�سبة  فيلدرز  خريت 

احلكومة. ورغم اأن قادة الأحزاب 
الأملانية الكربى ل ميكنها جتاهل 
البديل من اجل  اأن حزب  حقيقة 
املانيا ي�سغل اليوم اثنني وت�سعني 
ان ت�سكيل  ال��ربمل��ان، ال  مقعدا يف 
يجروؤ  ملن  �سي�سمن  معه  ائتالف 

على اقرتاحه تدمري �سمعته.
يف الن����ت����خ����اب����ات الق���ل���ي���م���ي���ة يف 
امل�سيحي  الحت�����اد  اأك���ت���وب���ر،   14
الج��ت��م��اع��ي، ال��ف��رع ال��ب��اف��اري يف 
بزعامة  ال��و���س��ط  مي���ني  ائ���ت���الف 
ملحوظ  ب�سكل  ت��راج��ع  م��ريك��ل، 
بفكرة  ال���ع���م���ل  رف���������س  ان������ه  ال 
ال��ت��ح��ال��ف م���ع ال��ب��دي��ل م���ن اجل 
يف  م�ساركته  على  وحافظ  املانيا، 

الئتالف الكبري.
اليمني  اأح����زاب  ا�ستمرت  م��ا  واإذا 
نفوذها،  ت���و����س���ي���ع  يف  امل���ت���ط���رف 
ب�سكل  ال�������س���ع���ب،  م����ن  ���س��ي�����س��ب��ح 
م��ت��زاي��د، ا���س��ت��ب��ع��اده��ا م��ن عملية 
يكن  مل  ان  احل���ك���وم���ة  ت�����س��ك��ي��ل 
ت�سكيل حكومات م�ستقرة بدونها.

رئي�س  ت��ي�����س��و،  جل�����ان  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
ل�سندوق  الأوروب��������ي  ال���ربن���ام���ج 
ظاهرة  “انها  الأمل�����اين،  م��ار���س��ال 
الأح���زاب  ع��دد  ازداد  كلما  ع��ام��ة: 
يف الربملان، كلما كان من ال�سعب 
تن�ساأ  امل�����س��ك��ل��ة  ائ���ت���الف.  جت��م��ي��ع 
م��دان��ا ومن  احل��زب  يكون  عندما 
املحرمات �سيا�سيا اىل درجة اأنه ل 

اأحد يريد العمل معه«.

�لتعاون لتجاوز �ملاأزق؟
يتم  ان  الأ�سهل  م��ن  م��ا،  بطريقة 
اجلديدة.  الأط���راف  م��ع  التعاون 
التي  ال���وح���ي���دة  ال������دول  وف���ع���ال، 
جت���ن���ب���ت امل�����������اآزق ال����ت����ي اأع���ق���ب���ت 
تلك  ه��ي  الرئي�سية،  الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت��ي واف����ق ح���زب ت��ق��ل��ي��دي فيها 
ل اإىل اتفاق مع حزب  على التو�سّ

�سعبوي �ساعد.
يف النم�سا، توقيع اتفاق ائتالف يف 
بت�سكيل  �سمح   ،2017 دي�سمرب 
ال�سعب  ح������زب  ت�������س���م  ح���ك���وم���ة 
النم�ساوي للم�ست�سار �سيبا�ستيان، 
وح�����زب احلرية  ال���و����س���ط،  مي���ني 
بعد  ال��ي��م��ني،  اأق�����س��ى  النم�ساوي، 
�سهرين من النتخابات الوطنية. 
وخ��الف��ا حل��زب ال��ب��دي��ل م��ن اجل 
���س��ب��ق حلزب  اأمل���ان���ي���ا،  امل���ان���ي���ا، يف 
حكومة  يف  طرفا  ك��ان  ان  احلرية 
ائ��ت��الف��ي��ة م��ط��ل��ع الل����ف����ني، مما 
حكوميا  �سريكا  جعله  على  �ساعد 
لتوبيا�س  بالن�سبة  ق��ب��ول.  اأك���رث 
ال�سويد،  دميقراطيو  اأن��در���س��ون، 
املرحلة:  تلك  بعد  حزبه  يبلغ  مل 
اأو  �سنتني  اىل  ب��ح��اج��ة  زل��ن��ا  “ما 
حزبنا  م��ن  لنجعل  �سنوات  ث��الث 
ويف  وطبيعيا”.  ���س��رع��ي��ا،  ح��زب��ا 
دول  كما  ال�سويد،  �ستمر  الأث��ن��اء، 
با�سطرابات  اأوروب�������ا،  يف  اأخ�����رى 

جديدة.
ال�سعبوية  احل���رك���ات  ���س��ع��ود  ان 
يف  احلكومة  ت�سكيل  عملية  عّطل 
يف  وت�سّبب  اأوروب����ا،  اأن��ح��اء  جميع 
تزداد  حكومية  ائتالفات  ت�سكيل 
ه�سا�سة، وات�سح اأن هذا ينتهي يف 
الأحزاب  دع��م  تعزيز  اإىل  الغالب 

ال�سعبوية.
• متخ�ش�شة يف �النتخابات 
�الأوروبية و�شعود �ل�شعبوية

انتخابات مار�س  الأ�سوات يف  من 
 208 الأم���ر  وا�ستغرق   ،2017
ولت�سكيل  ح��ك��وم��ة.  لتكوين  اأي���ام 
ال�سعب  ح���زب  ان�����س��م  الأغ��ل��ب��ي��ة، 
والدميقراطية  احلرية  اأج��ل  من 
ميني  اإىل  ينتمي  ال��ذي  اليميني، 
اأح�������زاب  ث����الث����ة  اإىل  ال����و�����س����ط، 
�سيا�سية  نظر  وجهات  ذات  اأخ��رى 
التقدمي  احل���������زب  خم���ت���ل���ف���ة: 
D66 وحزبان م�سيحيان، النداء 
والحتاد  الدميقراطي  امل�سيحي 

امل�سيحي.
يف اأمل��ان��ي��ا، ف���از ح���زب ال��ب��دي��ل من 
فا�سل   12 ب��ن�����س��ب��ة  اأمل���ان���ي���ا  اج����ل 

6 ب��امل��ائ��ة فقط م��ن الأ����س���وات يف 
من  متكن  لكنه   ،2017 خريف 
احلكومة.  ت�سكيل  عملية  تعقيد 
ورغ���م ع���دم ق��ي��ام اأي ح���زب كبري 
ع��ل��ى الإط�������الق مب��ط��ال��ب��ة حزب 
اأمل��ان��ي��ا بت�سكيل  ال��ب��دي��ل م��ن اج��ل 
اليميني  احل����زب  جن���ح  ائ���ت���الف، 
ال�سعبوي ح�سابيا يف جعل ت�سكيل 
�سعباً  وط���ن���ي���ة  وح������دة  ح���ك���وم���ة 
ت�سكيل  حم��اولت  ف�سلت  للغاية: 
ائ�����ت�����الف ث����الث����ي ب�����ني الحت������اد 
الحتاد   - الدميقراطي  امل�سيحي 
بزعامة  الج���ت���م���اع���ي  امل�����س��ي��ح��ي 
اأجن������ي������ال م������ريك������ل، واخل���������س����ر، 

ارت���ف���ع عدد  اأمل���ان���ي���ا،  ال����ب����الد. يف 
الت�سكيالت املمثلة يف البوند�ستاغ 
 2013 انتخابات  بعد  اأربعة  من 
اإىل �سبعة اليوم. الأحزاب اليمينية 
التي  ال��وح��ي��دة  لي�ست  امل��ت��ط��رف��ة 
اأحزاب ي�سار  ا�ستفادت من تراجع 
الو�سط وميني الو�سط التقليدي، 
ف�����اأح�����زاب اخل�������س���ر، والأح���������زاب 
واحلركات  امل��ت��ط��رف��ة،  ال��ي�����س��اري��ة 
اجلديدة، جتمع ن�سبة كبرية من 
اليمني  ل��ك��ن ���س��ع��ود  الأ�����س����وات. 
ن��وع خا�س  املت�سدد، هو حت��ّد من 
لأنه يف كثري من البلدان، ل يزال 
ُيعترب من غري املقبول م�ساركته يف 

واحلزب الدميقراطي الليربايل. 
القوى  متكنت   ، اأ�سهر  �ستة  وبعد 
واحلزب  امل�ست�سارية  يف  املحافظة 
ال����س���رتاك���ي ال���دمي���ق���راط���ي من 
ي�����س��ار ال��و���س��ط اأخ����رياً م��ن اإقامة 
يحكم  ال��ذي  الكبري”  “التحالف 
اليوم. يف اإيطاليا، ف�سلت الأحزاب 
مثري  ب�سكل  التقليدية  ال�سيا�سية 
مار�س  انتخابات  خ��الل  لل�سفقة 
تكن  مل  اأن��ه��ا  درج���ة  اىل   2018
حتالف  ت�سكيل  على  حتى  ق���ادرة 
�سعبويي  احل��ك��وم��ة  م���ن  ي��ق�����س��ي 
5 جن��وم وال��راب��ط��ة. ومل يح�سل 
ي�سار  ال����دمي����ق����راط����ي،  احل�������زب 

حتالفهما  ���س��ك��ل  الق�������رتاع،  م���ن 
ال�سعبوي حكومته.

�د�نة �ليمني �ملتطرف
ف��ق��ط من  ال��ع��ق��ب��ات، لي�ست  ه���ذه 
�سنع الأحزاب ال�سيا�سية اليمينية: 
يف العديد من البلدان الأوروبية، 
�سروخا  ال�سيا�سية  احلياة  تعرف 
اأكرث عمقا، دخول اأحزاب جديدة 
اأهميتها يف  اىل ال��ربمل��ان، وازدي���اد 

املحطات النتخابية.
يف هولندا، جمل�س النواب، 150 
ثالثة   - الآن  ي�ست�سيف  مقعدا، 
تاريخ  ع�سر حزبا، رقم قيا�سي يف 

باملائة   19 ع���ل���ى  ال  ال���و����س���ط، 
فقط من الأ�سوات، وحزب فورزا 
اي���ط���ال���ي���ا، مي����ني ال����و�����س����ط، 14 
احلزبان  اأراد  ل��و  وح��ت��ى  ب��امل��ائ��ة. 
ب���ن���اء ح���ك���وم���ة م����وح����دة، مل����ا كانا 
قادرين على القيام بذلك. رئي�س 
املنتهية  ال��ي�����س��ار  و���س��ط  ال������وزراء 
بعد  اأعلن  ري��ن��زي،  ولي��ت��ه، ماتيو 
يتحالف  اأن حزبه لن  النتخابات 
5 جن�����وم، ول مع  ح���رك���ة  م���ع  ل 
امل��ج��ال مفتوحا  ت��ارك��ا  ال��راب��ط��ة، 
لبدء  ال�������س���ع���ب���وي���ني  ل���ل���ح���زب���ني 
مفاو�سات بينهما. يف �سهر يونيو، 
تقريباً  اأ����س���ه���ر  ث���الث���ة  ب��ع��د  اأي 

�لدول �لوحيدة �لتي جتنبت �ملاأزق هي تلك �لتي �تفق فيها حزب تقليدي مع حزب �شعبوي 
اليمني املتطرف يزحف يف اوروبا النم�سا .. التعاون مع ال�سعبويني  خروجا من املازق

ايطاليا حكومة �سعبوية بالكامل

زعيم اليمني املتطرف يف ال�سويد زعيمة كتلة البديل يف الربملان الملاين

 �الأحز�ب �ليمينية �ملتطرفة لي�شت هي �لوحيدة �لتي ��شتفادت من تر�جع �الأحز�ب �لتقليدية
�إذ� ��شتمر تو�ّشع نفوذ �أحز�ب �ليمني �ملتطرف، �شيتعّذر ��شتبعادها من عملية ت�شكيل �حلكومة

�����ض����ع����ود 
الح������زاب 
ية  ل�ضعبو ا
يعّطل عملية 
ت�����ض��ك��ي��ل 
احل���ك���وم���ة 
ج��م��ي��ع  يف 
اأنحاء اأوروبا 

ازداد  كلما 
ع�������������دد 
الأح������زاب 
الربملان،  يف 
ك��ل��م��ا ك��ان 
ال�ضعب  م��ن 
جت����م����ي����ع 
ائ�����ت�����الف

ت�شببو� يف ت�شكيل �ئتالفات حكومية ه�شة:

ال�ضعبويون جعلوا دول اأوروبا غري قابلة للحكم...!
•• الفجر - اإميلي �صولتي�س 

 ترجمة خرية ال�صيباين
يف  �حلــكــومــات  تكوين  �ل�شعب  مــن  �لغالب  يف  ــان  ك
�ليوم،  ولكن  �الأحــز�ب.  متعددة  �لربملانية  �الأنظمة 
و�شعود  �لر��شخة،  �ل�شيا�شية  �الأحــز�ب  �نفجار  مع 

�أوروبا،  يف  �جلديدة  �ل�شعبوية  �ليمينية  �الأحــز�ب 
�أ�شبح �الأمر م�شتحياًل تقريبًا.

�لنوع  �لــ�ــشــويــد هـــذ�  ـــايل يف  �لــو�ــشــع �حل ويــو�ــشــح 
من  �شهر  مــن  �أكـــرث  بعد  �ل�شيا�شي.  �النــ�ــشــد�د  مــن 
خاللها  ��شتقطب  و�لــتــي  �لــربملــانــيــة،  �النــتــخــابــات 
�ملتطرف  �ليميني  �ل�شويديني  �لدميقر�طيني  حزب 

�أو  باملائة،   5 فا�شل   17( �الأ�شو�ت  من  كبرًي�  جزًء 
349(، ��شتع�شى على �مل�شوؤولني  �أ�شل  62 مقعًد� من 

�ل�شيا�شيني ت�شكيل �حلكومة.

عملية �رتد�د�ت
�لذي يتزعمه �حلزب  �لو�شط  ي�شار   حت�شل حتالف 

مقعد�،   144 على  �حلاكم  �لدميقر�طي  �ال�شرت�كي 
وحزب حتالف ميني �لو�شط �لذي يتزعمه �ملعتدلون 
على 143. ومل يتمكن �أي منهما من �لو�شول �إىل 175 
مقعد� �لالزمة لت�شكيل �الأغلبية. وحتى يتمكنو� من 
قدمو�  �شو�ء  حلفاء،  �إىل  مع�شكر  كل  يحتاج  �حلكم، 

�أنف�شهم ر�شميا على ذ�ك �ال�شا�ض �أم ال.
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المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/5521

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن �المار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�ض �ملنازعات �الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �المــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
للمنفذ  ملكيتها  �لعائدة  �ملحجوز�ت  لبيع   2018/10/29 �الثنني  يوم  م�شاء�   6:00 �ل�شاعة 

�شده ريبابلك لال�شتثمار �ض.ذ.م.م �و�شاف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                                    �لو�شف             �شعر �لتقييم  

                                                   �أثاث �شقه                    1،150 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�شيك �شمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�شل 
بزيارة �ملوقع �اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��ض �لتقدم 

باعرت��شه معزز� �إياه مبا يربره من م�شنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �الأقل .
�المار�ت للمز�د�ت

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  22  اأكتوبر 2018 العدد 12459

فقد املدعو / جنى عاكوم ، 
كندا   اجلن�سية - جواز �سفره 
 )952232HP( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504926499

فقدان جواز �ضفر
عليمى   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا   ، ت��اري��ك��ى  ع��اب��ي��ى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3645671EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0506150799

فقدان جواز �ضفر

فقد املدعو / لياقت حيات 
باك�ستان     ، ع���ل���ى  ع���ث���م���ان 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )6179451CY( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0505740066

فقدان جواز �ضفر
جو�ستني   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
تاجيولينا  ���س��ري�����س��ت��وف��ري 
بيتاجنا ، الفلبني   اجلن�سية 
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
من   )4245203EB(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0558003608

فقدان جواز �ضفر

د����س���ت���ا   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
اثيوبيا     ، ام���ي���ن���ه  ك����وم����زا 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )4266951EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0504011145

فقدان جواز �ضفر
�سينغ  املدعو/ جاجديب  فقد 
الهند    ، ���س��ي��ن��غ  ���س��وك��ه��دي��ف 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
2591635R(-يرجى  (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �ضفر

ف��ق��د امل����دع����و/ ف���ل م��ي��ه لت 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، اك��������رب  ع����ل����ى 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
 )B H 0 2 3 7 5 2 9 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
اقرب مركز  او  البنغالدي�سية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �ضفر
امل�����دع�����و/ وري������ن جون  ف���ق���د 
الفلبني   ، ف��اب��ي��ان  اق��ل��ي��ب��وت 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)0794663EC(- يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات. 

فقدان جواز �ضفر

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/104  عقاري جزئي

2- مرمي عبداهلل ح�سن جمهول  �سا�سوه  احمد  كرم  1-احمد   / عليه  املدعي  اىل 
عبدالرزاق  وميثله:را�سد  �سا�سوه  احمد  كرم  /امنه  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
ح�سة  وجتنيب  بفرز  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  تهلك  حممد 
العقار والتي تقدر مببلغ ح�سة املدعية وقدره )293.125.58( درهم  املدعية من 
بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت لها  بالزام املدعي عليهما  واملطالبة 
  ch1.B.8:جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2018/11/6 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2048  جتاري كلي

/ املدعي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  م.م.ح  1-كيميمبك�س   / عليه  املدعي  اىل 
ا�س كي نيتوارك�س املحدودة وميثله:احمد �سالح احمد كميل املدين قد اأقام عليك 
ل�سنة   477 رقم  التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
2018 حجز حتفظي جتاري والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
  ch1.B.8:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/10/24 ال�ساعة:09:30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2047  جتاري كلي

املدعي  ان  القامة مبا  / 1-و�سام جمال رعد جمهول حمل  عليه  املدعي  اىل 
علي  م�سعود  احل��ارث��ي وميثله:حممد حمد  اح��م��د  ب��ن  ب��ن حممد  /اب��راه��ي��م 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  امل�سلم قد 
وقدره )653630( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا    ch1.C.15:بالقاعة �س  ال�ساعة:09:30  امل��واف��ق:2018/10/30 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1818  جتاري كلي

ان  القامة مبا  ���س.م.ع جمهول حمل  العربي  1-البنك  املدخل/  اىل اخل�سم 
املدعي /�سركة التوريدات املتخ�س�سة وميثله:حممد حمد م�سعود علي امل�سلم 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
من   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )2762958.01(
تاريخ المتناع عن ال�سداد وحتى ال�سداد التام.وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا    ch2.E.22:بالقاعة �س  ال�����س��اع��ة:09:30  امل���واف���ق:2018/11/5 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1786  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- دنداري للتجارة �س.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�سركة كومات�س ليمتد م.د.م.�س وميثله:عبداهلل خمي�س غريب الناخي ال علي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بت�سليم املدعية كمية ال�سمغ 
العربي )52( طن او ما يعادلها بالدرهم مبلغ )680762.64( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ساعة  ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/10/29 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/385  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- طالل يو�سف حممد جنيبي من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي 2- مرمي 
ال�سيخ ا�سحاق عبدالرحمن من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي  3- يا�سر يو�سف حممد جنيبي 
من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي  4- حممد يو�سف حممد يو�سف جنيبي من ورثة املرحوم 
يو�سف حممد يو�سف جنيبي  5- منال يو�سف ال�سيخ حممد جنيبي من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف 
جنيبي  6- خلود يو�سف حممد جنيبي من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي  7- عائ�سه يو�سف 
حممد يو�سف جنيبي من ورثة املرحوم يو�سف حممد يو�سف جنيبي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

خالد �سعود حممد العريفي وميثله:عبا�س م�ستت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
احلكم بف�سخ وابطال عقد البيع املوؤرخ:2008/5/19 بالزام املدعي عليهم ب�سفتهم وبالت�سامن مببلغ وقدره 
)42.586.313.00( درهم مع الفائدة 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف 
 Ch1.B.8 واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/11/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/525  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- زياد حممد هادي العو�سي ب�سفته ال�سخ�سيه وب�سفته من ورثة حممد هادي عبداهلل العو�سي 
ال�سخ�سية وب�سفتها من ورثة عائ�سة عبداهلل حممد هادي  العو�سي ب�سفتها  زاهيه عبداهلل احمد  املتويف( 2-  )ابن 
العو�سي )اينه املتوفاه(3- �سالح عبداهلل حممد هادي العو�سي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه ال�سيد 
عمر عا�سم 4- �سامي عبداهلل حممد هادي العو�سي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه ال�سيد عمر عا�سم  5- 
�سياء عبداهلل حممد هادي العو�سي ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه ال�سيد عمر عا�سم  6- وفاء عبداهلل 
حممد هادي العو�سي ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه ال�سيد عمر عا�سم  7- فوزيه عبداهلل حممد هادي 
العو�سي ب�سفتها ال�سخ�سية وب�سفته من ورثة �سليمه ال�سيد عمر عا�سم جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة 
العقارية لال�ستثمار �س.م.ك - مقفله قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة ونفاذ التنازل ال�سادر عن 
املدعي عليهم �سواء امل�سدق لدى الكاتب العدل والتنازل الوارد مبحا�سر وميزانيات املدعي عليها بان قطعة الر�س 
رقم267 مبنطقة ال�سوق الكبري بديره مملوكة للمدعية والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة 
يوم الحد املوافق 2018/11/18 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل

الحتادي يف بغداد، متكن حراك “اجليل اجلديد” الذي 
تاأ�س�س موؤخرا من احل�سول على ثمانية مقاعد يف برملان 
الربملان  وي�سمن  �سوتا.   127115 بنيله  كرد�ستان، 
والدينية  الإت��ن��ي��ة  ل��الأق��ل��ي��ات  م��ق��ع��دا   11 ال��ك��رد���س��ت��اين 
يف حم��اف��ظ��ات ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق ال��ث��الث، ال���ذي يتمتع 
الرتكمان  على  م��وزع��ة   ،1991 ال��ع��ام  منذ  ذات��ي  بحكم 
ومقعد  مقاعد(،  )خم�سة  وامل�سيحيني  مقاعد(،  )خم�سة 
الدميوقراطي  للحزب  ميكن  ونظريا،  ل��الأرم��ن.  واح��د 
اأن  دون  م��ن  ال��ربمل��ان  يف  الغالبية  ���س��م��ان  ال��ك��رد���س��ت��اين 
ي�سطر اإىل التحالف مع اأي من مناف�سيه ال�سيا�سيني، بل 

فقط ب�سم نواب الأقليات، بح�سب ما ي�سري خرباء.
و�سبق حلزب التغيري واأحزاب اإ�سالمية اأخرى، اأن اأعلنت 
امل�ساركة  ن�سبة  و�سلت  التي  النتخابات  لنتائج  رف�سها 
فيها  �سكك  ر�سمية  اأرق��ام  بح�سب  املئة،  يف   57 اإىل  فيها 
الإقليم  يف  النتخابات  مفو�سية  رئي�س  واأعلن  البع�س. 
هندرين حممد �سالح الأحد اأن النتائج قابلة للطعن يف 

حمكمة ا�ستئناف اإقليم كرد�ستان.

•• اأربيل-اأ.ف.ب:

ت�سدر احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين، الذي يتزعمه 
ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق لإق��ل��ي��م ك��رد���س��ت��ان ال���ع���راق مهند�س 
ال���س��ت��ف��ت��اء ع��ل��ى ال���س��ت��ق��الل م�����س��ع��ود ب�������ارزاين، نتائج 
النتخابات الت�سريعية لالإقليم، حا�سدا 45 مقعدا من 
اأ�سل 111، بح�سب ما اأعلنت ام�س مفو�سية النتخابات 
يف منطقة احلكم الذاتي. وح�سل احلزب الدميوقراطي 
الكرد�ستاين على 686070 �سوتا، وبالتايل 45 مقعدا 
برملانيا، فيما حل غرميه التقليدي حزب الحتاد الوطني 
الكرد�ستاين ثانيا بح�سوله على 21 مقعدا مع ح�سوله 
الر�سمية  النهائية  النتائج  وفق  �سوتا،   319912 على 
التي اأعلنت بعد ثالثة اأ�سابيع من النتخابات التي جرت 
ث��ان��ي��ة، خ�سر حزب  اأي��ل��ول/���س��ب��ت��م��رب. م��ن ج��ه��ة   30 يف 
التاريخيني  املعار�س الأكرب للحزبني  التغيري )غوران(، 
 12 على  بح�سوله  مقاعده  ن�سف  كرد�ستان،  اإقليم  يف 
م��ق��ع��دي��ن يف الربملان  اق��ت��ن��ا���س��ه  وب���ع���د  ف���ق���ط.  م��ق��ع��دا 

معرب رفح متنف�س 
جزئي ل�ضكان غزة  

بول�ضونارو واليمني املتطرف يقرتبان من ال�ضلطة بالربازيل 
ه����ذا امل���داف���ع ال�����س��اب��ق ع���ن قطاع 
اأق�سى  ع���ن  ال���دف���اع  اإىل  ال���دول���ة 
لنعا�س  روؤي����ت����ه  يف  ال���ل���ي���ربال���ي���ة 
وجود  من  يعاين  ال��ذي  القت�ساد 

13 مليون عاطل عن العمل.
البور�سة  دع����م  ع��ل��ى  ح�����س��ل  ك��م��ا 
املحيط  الغمو�س  من  الرغم  على 
بق�سايا  امل���ت���ع���ل���ق  ب����ربن����اجم����ه 
م�سريية كالإ�سالحات ال�سريبية 

والتقاعد.
وقال م�ست�سارون يف �سركة “كابيتال 
اإكونوميك�س” ال�ست�سارية، “يبدو 
على  ي��ح��اف��ظ��ون  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  اأن 
باحتمال  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا  يف  ت��ف��اوؤل��ه��م 
حكم  خ��������الل  ا�������س������الح  ح����������دوث 

بول�سونارو«.
ف����رن����ان����دو ح��������داد )55  ي����رغ����ب 
“يعيد  اأن  العمال  عاما( مع حزب 
كما كانت  البهجة اإىل الربازيل”، 
لوي�س  احل��ال خ��الل وليتي  عليه 
-2003( �سيلفا  دا  لول  اإينا�سيو 
يف  حم���ّل���ه  ح�����ّل  ال������ذي   )2010
من  وذل���ك  ال��رئ��ا���س��ة،  اإىل  ال�سباق 
الجتماعية،  ال�����س��ي��ا���س��ات  خ����الل 
العام  الإن�����ف�����اق  جت��م��ي��د  ون���ه���اي���ة 
ون�سب  الأ�����س����ل����ح����ة.  وم����راق����ب����ة 
وعن  الأق��ل��ي��ات  ع��ن  مدافعا  نف�سه 

الدميقراطية.
خطرا  ال���دمي���ق���راط���ي���ة  وت����واج����ه 
ن�سف  ي���خ�������س���ى  ح����ي����ث  ك�����ب�����ريا 
الديكتاتورية،  ع��ودة  الربازيليني 

وفقا ل�ستطالع ن�سر اجلمعة.
باحلملة  م���ت���اأخ���راً  ح����داد  ال��ت��ح��ق 
بتهمة  امل�سجون  ل��ول  حرمان  بعد 
ال���رت����س���ح، ومل يكن  م���ن  ال��ف�����س��اد 
ملواجهة  ال��ك��ايف  ب��الن��دف��اع  يتحلى 

اآلة بول�سونارو القوية.

الو�سطية  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال���ك���ب���رية 
واليمينية.

ع����ام(   63( ب���ول�������س���ون���ارو  ق���ل���ب 
الجتماعي  ح���زب���ه  م���ع  امل����وازي����ن 
يفوز  ان  وك��اد  ال�سغري  الليربايل 
باملئة(   46( الأوىل  اجل��ول��ة  منذ 
نف�سه كمر�سح  بتقدمي  حيث جنح 
نائبا  ك��ان  بينما  للنظام  مناه�س 

ملدة 27 عاما.
وبنى مر�سح اليمني املتطرف الذي 
الديكتاتوري  باحلكم  اأ���س��اد  ط��امل��ا 
)1985-1964( ال��ع�����س��ك��ري 
ح��م��ل��ت��ه الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى وع���ود 
اأبرزها احلّد من معدلت اجلرمية 
والبطالة  ال����ب����الد  يف  امل���رت���ف���ع���ة 

والف�ساد.

واع���ت���رب م���دي���ر م��ع��ه��د ال���ربازي���ل 
ال����دويل باولو  يف م��رك��ز وي��ل�����س��ون 
الذي  ال�سخ�س  ه��ذا  اأن  ���س��وت��ريو 
بالرئي�س الأمريكي  اإعجابه  اأبدى 
ا���س��ت��غ��ل موجة  ت����رام����ب  دون����ال����د 
�سرورة  “وا�ست�سعر  ال����س���ت���ي���اء 

التغيري يف الربازيل«.
واأث�����ار ب��ول�����س��ون��ارو ل���دى ماليني 
ال�سديدة  ال��ك��راه��ي��ة  ال��ربازي��ل��ي��ني 
جت���اه ح���زب ال��ع��م��ال ال���ذي ينتمي 
اإليه الرئي�س الأ�سبق لول دا �سيلفا 
اإدارت��ه للبالد بني  الذي يتهم باأن 
كانت  و2016   2003 ع���ام���ي 
ال��ت��ي تعاين  الأزم����ات  ك��ل  �سبباً يف 

منها الربازيل اليوم.
النظام  “ان  ����س���وت���ريو  واأو������س�����ح 

اأُنهك  ق���د  ال���ربازي���ل���ي  ال�����س��ي��ا���س��ي 
والنا�س �سئموا«.

“بتنظيف  ب���ول�������س���ون���ارو  ووع�������د 
الفا�سدة  ال��ن��خ��ب��ة  م���ن  البالد” 
يتاألف  ���س��ي��ق��ة  ح��ك��وم��ة  وت�����س��ك��ي��ل 
ث��ل��ث��ه��ا م���ن ال��ع�����س��ك��ر واحل������ّد من 
ارت�����ف�����اع م����ع����دلت اجل����رمي����ة مع 
الأ�سرية  ال��ق��ي��م  ب��ح��م��اي��ة  ت��ع��ّه��ده 

التقليدية.
وجن�������ح ب����احل���������س����ول ع����ل����ى دع����م 
املحافظة  الإجن���ي���ل���ي���ة  ال��ك��ن��ائ�����س 
املهم مثل اجلماعات املوؤيدة حلمل 
ال�سالح و�سركات املنتجات الغذائية 
الزراعية، بف�سل خطاباته الالذعة 

والتي حت�س على الكراهية.
حتول  القت�سادي،  ال�سعيد  على 

لندن تريد متديد حمدود للفرتة النتقالية بعد الربيك�ضت 

بني  “ما  دف��ع��وا  اإن��ه��م  على م�س�س 
دولر   2000 اىل  دولر   1500
“تن�سيقا”  ي�سمونه  مل��ا  اأمريكي”، 
على  اأ�سمائهم  ورود  ي�سمنوا  حتى 
ال�سعب  وم����ن  امل���غ���ادري���ن.  لئ���ح���ة 
تذهب  التي  اجلهة  هي  من  معرفة 

اليها الأموال.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وي���ن���ف���ي 
التابعة حلركة حما�س يف  الداخلية 
غزة اأياد البزم، اأن يكون اأي م�سوؤول 
“ل  فل�سطيني يتلقى نقودا، موؤكدا 

اأحد يدفع هنا اأبدا«.
اآلف  باأ�سماء  قائمة  “لدينا  ويقول 

•• غزة -اأ.ف.ب:

ال�سرطة  م�����ن  ع���ن���ا����س���ر  ي�����ن�����ادي 
اأ�سخا�س  ب��اأ���س��م��اء  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 
يف�سلهم  حاجز  خلف  اىل  يت�سللون 
يون�س،  خ����ان  ح�����س��د جت��م��ع يف  ع���ن 
وت���رت�������س���م م����ع����امل الرت������ي������اح على 
وجوههم: اأخريا �سيكون يف اإمكانهم 
املحا�سر  غ���زة  ق��ط��اع  م���ن  اخل�����روج 
الأوىل  للمرة  وبع�سهم  م�سر،  عرب 
يف حياته. وجاء كثريون من هوؤلء 
اأو حقيبة  املحظيني بحقيبة واحدة 
ري��ا���س��ي��ة ث��ب��ت��وه��ا ب���ني اأرج���ل���ه���م يف 
يف  الريا�سية  النجار  يو�سف  �سالة 
خ����ان ي��ون�����س ال��ت��ي ح��ول��ت��ه��ا حركة 
حما�س اىل قاعة انتظار للم�سافرين 
عرب معرب رفح. من هنا، �سينطلقون 
يف حافالت اىل املعرب احلدودي مع 
حواىل  �ست�ستغرق  م�����س��اف��ة  م�����س��ر، 
ع�سرين دقيقة، قبل اأن يتمكنوا من 
امل�سرية.  الأرا�سي  يف  �سيناء  دخ��ول 
وم��ع��رب رف��ح ه��و ال��ط��ري��ق الوحيدة 
بالن�سبة اىل �سكان غزة للخروج اىل 
ال��ع��امل. وحت��ا���س��ر ا���س��رائ��ي��ل قطاع 
غزة ح�سارا خانقا منذ اأن �سيطرت 
 .2007 يف  ع��ل��ي��ه  ح��م��ا���س  ح���رك���ة 
 360 ال����ق����ط����اع  وت���ب���ل���غ م�������س���اح���ة 

فيه حواىل  يعي�س  كيلومرتا مربعا 
اإ�سرائيل  وتفر�س  �سخ�س.  مليوين 
قيوداً م�سددة على معرب بيت حانون 
)اإي���ري���ز( ال���ربي ال��وح��ي��د ب��ني غزة 
ما  وغالبا  الإ�سرائيلية.  والأرا���س��ي 
تغلقه متاما بعد التوترات الأمنية.

ع��ل��ى م���دى ث���الث ���س��ن��وات، مل يزر 
م�سر،  يف  الطب  يف  الطالب  درب���ي، 
اأهله يف م�سر، خوفا من األ يتمكن 
ك��ان يفتح  اأن املعرب  اإذ  ال��ع��ودة.  م��ن 
يف ال�����س��اب��ق ح����واىل ع�����س��رة اي����ام يف 
اإقفاله  ي���ت���م  م����ا  وغ���ال���ب���ا  ال�������س���ن���ة، 
“عدت  ب�����س��ك��ل م���ف���اج���ىء. وي���ق���ول 
لزيارة  امل��ا���س��ي  ي��ون��ي��و  ح���زي���ران  يف 
من  “بالرغم  م�����س��ي��ف��ا  الهل”، 
الداخلية  وزارة  م��ع  �سجلت  اأن��ن��ي 
للمغادرة”  ي��ون��ي��و  ح����زي����ران  م��ن��ذ 
“لكنني  اجلامعية،  ال�سنة  ب��دء  م��ع 
تاأخرت باحل�سول على اإذن املغادرة، 
مدة  اجلامعة  عن  تاأخرت  وبالتايل 

اأ�سبوعني«.
دفعوا  ال��ط��الب  “بع�س  اأن  وي���روي 
قبلي”،  ف�سافروا  اإ�سافية  ر���س��وم��ا 
م�����س��ريا اىل اأن�����ه خ�����س��ر م���ا ي����وازي 
الفتح  ب�سبب  كاملة  جامعية  �سنة 

والإقفال املتقطع للمعرب.
ي��ق��ول كثريون  يف ق��اع��ة الن��ت��ظ��ار، 

من �سكان غزة على لئحة النتظار 
للخروج من القطاع، ويتم اإبالغهم 
ع��������ادة ع�����رب الإن�������رتن�������ت ب���و����س���ول 
ع��ب��د اهلل �ساهني  وي��ق��ول  دوره�����م«. 
 15 منذ  يعمل  ال���ذي  ع��ام��ا(   32(
ع��ام��ا ح��م��ال يف امل��ع��رب، وق��د ارتدى 
“اإن تدفق  الربتقالية،  �سرتة عمله 
مقارنة  �سئيال  ي��زال  ل  امل�سافرين 
بعهد مر�سي”، م�سيفا “كانت تعرب 
30 ح��اف��ل��ة ي��وم��ي��ا، ومير  احل����دود 
اليوم«.  يف  م�����س��اف��ر   1800 ن��ح��و 
يغادرون  ال��ذي��ن  “حاليا،  وي�سيف 
ي��ه��اج��رون«. ويخرج  ي���ع���ودون...  ل 

�سجائر  ع��ل��ب  م���ن ج��ي��ب��ه  ع���ب���داهلل 
بينما  اإ����س���ايف،  كعمل  ببيعها  ي��ق��وم 

ت�ستعد احلافالت للتحرك.
الهند�سة  ط���ال���ب  خ��ل��ي��ل،  وي��ح��ل��م 
ا�سمه  بذكر  اكتفى  ال��ذي  املعمارية 
اإىل  والعودة  البالد،  “برتك  الول، 
لكنه مل يح�سل  اأملانيا حيث ولد”، 

على اجلن�سية.
“طريق  خجولة  بابت�سامة  وي��ق��ول 
ع�������ودة«. وي�����س��ي��ف ردا  واح�������د.. ل 
ع��دم رغبته  اأ�سباب  ع��ن  ���س��وؤال  على 
بالعودة، “يف اخلارج، يختلف الأمر، 
ميكن لأي �سخ�س مبدع اأن ينجح«.

•• لندن-اأ.ف.ب:

اأي  اإن  اأم�س  راب  دومينيك  الربيطاين  الربيك�ست  وزي��ر  قال 
مت��دي��د ل��ل��ف��رتة الن��ت��ق��ال��ي��ة امل��ق��رتح��ة بعد 
خروج بريطانيا من الحتاد الوروبي يجب 

اأن يكون حمدوداً اأو يوفر “خمرجاً” لها.
“يجب اأن يكون هناك  و�سرح للبي بي �سي 
�سيء يتيح لنا التحكم يف الفرتة النتقالية 
اأجل  اإىل  مرتوكون  باأننا  �سعور  اأي  لتجنب 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لالحتاد  غ���ري م�����س��م��ى م��ع��ل��ق��ني 

اجلمركي .. هذا لن يكون مقبول«.
واأ�ساف “�سيكون من الغريب اأن ينتهي بنا 
الأمر يف تلك الآلية النتقالية املوؤقتة دون 
اأن تكون هذه الفرتة  خم��رج، ولذلك يجب 

حمدودة يف توقيتها«.
وتاأتي هذه الت�سريحات فيما تواجه رئي�سة 

الوزراء ترييزا ماي انتقادات حادة يف بريطانيا بعد اأن اأ�سارت 
اأن  اأنها ميكن  اإىل  املا�سي  يف قمة لالحتاد الوروب��ي الأ�سبوع 
تقبل مبرحلة تنفيذ بعد الربيك�ست اأطول مما كان متوقعا يف 

ال�سابق. والهدف من ذلك هو ك�سر اجلمود يف املفاو�سات بني 
لندن وبروك�سل حول كيفية الإبقاء على احلدود بني ايرلندا 
منح  خ��الل  م��ن  بريك�ست  بعد  مفتوحا  ال�سمالية  واي��رل��ن��دا 
على  لالتفاق  الوقت  من  م��زي��داً  اجلانبني 

العالقة امل�ستقبلية.
م���وؤي���دي بريك�ست يف  اأغ�����س��ب  ذل���ك  ول��ك��ن 
حزب املحافظني الذي تتزعمه ماي والذين 
ال��ب��ق��اء م��رت��ب��ط��ني بالحتاد  ي��خ�����س��ون م��ن 
بريطانيا  خ����روج  ب��ع��د  ل�����س��ن��وات  الوروب������ي 
ر�سميا من الحتاد الأوروبي يف اآذار/مار�س 

املقبل.
وذك�����رت ال��ع��دي��د م���ن ال�����س��ح��ف الح����د اأن 
جديدة  ملحاولة  ي��ع��دون  املتمردين  ال��ن��واب 

لالطاحة مباي هذا الأ�سبوع.
وو�����س����ط امل����ح����ادث����ات احل���ث���ي���ث���ة، ق�����ال راب 
�سيكون  النتقالية  الفرتة  متديد  اأن  الحد 
“بديال” للتو�سل اإىل اتفاق يبقي على ايرلندا ال�سمالية اأو 
باأكملها يف الحتاد اجلمركي يف حال عدم التو�سل  بريطانيا 

اىل اتفاق يف حمادثات م�ستقبل التجارة.

قتلى وخمطوفون يف هجوم 
بالكونغو الدميوقراطية 

•• بيني-اأ.ف.ب:

قتل 11 �سخ�سا على الأقل وخطف نحو 15 اآخرين بينهم 
ع�سرة اأطفال ليل ال�سبت اإىل الأحد اإثر هجمات يعتقد اأنها 
املتحالفة  الدميوقراطية  القوات  تنفيذ متمردين من  من 
وفق  الدميوقراطية،  الكونغو  جمهورية  �سرق  يف  بيني  يف 
قائد  كازينغوفو  �سفاري  الكولونيل  وق��ال  اأمنية.  م�سادر 
للتو  “جمعنا  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  بيني  مدينة  �سرطة 
�سمال بيني بعد هجوم  قتلوا يف ماتيت”  11 مدنياً  جثث 
ع�سرة  بينهم  مفقودا   15 “هناك  اأن  واأ���س��اف  املتمردين. 

اأطفال ترتاوح اأعمارهم بني خم�س وع�سر �سنوات«.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م اجل��ي�����س الإق��ل��ي��م��ي ال��ك��اب��ن ماك 
القوات  عنا�سر من  اأن  يعتقد  اإن��ه  بر�س  لفران�س  هازوكاي 

الدميقراطية املتحالفة الوغندية نفّذت الهجوم يف بيني.
وتابع “قمنا ب�سّد الهجوم لكن ل�سوء احلظ قتل عدد من 
املدنيني واجلنود” دون اأن يحدد عدد اجلنود الذين قتلوا.

رجلني  جثتي  راأى  اإن��ه  بر�س  لفران�س  ال�سكان  اأح��د  وق��ال 
بالزي الر�سمي يف موقع الهجوم.

 •• ريو دي جانريو-اأ ف ب:

ال��ي��م��ي��ن��ي جايري  امل���ر����س���ح  مي��ل��ك 
ي�����س��ي��د بعهد  ال�����ذي  ب���ول�������س���ون���ارو 
واملعروف  الع�سكرية  الديكتاتورية 
حظوظا  العن�سرية  بت�سريحاته 
الن���ت���خ���اب���ات  ل���ل���ف���وز يف  ك����ب����رية 
املر�سح  �سد  الربازيلية  الرئا�سية 
ال��ي�����س��اري ف��رن��ان��دو ح�����داد، حيث 
جن���ح يف ت���ق���دمي ن��ف�����س��ه ع��ل��ى اأن���ه 

منقذ الربازيل من الركود.
يبقى  اأّن  ل��ل��راأي  ا�ستطالع  وتوقع 
بول�سونارو الأوفر حظا يف اجلولة 
الثانية التي تنظم يف 28 ت�سرين 
بح�سوله  وذل���ك  الأول/اأك���ت���وب���ر، 
من نوايا الت�سويت   %  59 على 
% ملناف�سه فرناندو  يف مقابل 41 
ت��ام��ر على  ح���داد خل��الف��ة مي�سال 

راأ�س اأكرب دول اأمريكا الالتينية.
النتخابية  احل���م���ل���ة  وت���ن���ت���ه���ي 
وتبعث  م���ت���وت���رة  اأج��������واء  ���س��م��ن 
ع���ل���ى ال����س���م���ئ���زاز اأح���ي���ان���ا حيث 
معادي  �سد  العنف  اأعمال  ازدادت 
ان��ت��ه��اء اجلولة  ب��ول�����س��ون��ارو م��ن��ذ 
الأول/ ت�������س���ري���ن   7 يف  الأوىل 
اأك���ت���وب���ر وال��ت��ح��ق��ي��ق ح����ول حملة 
ك��ث��ي��ف��ة ع���رب ت��ط��ب��ي��ق ال��وات�����س اأب 
انت�سرت  الج��ت��م��اع��ي  ل��ل��ت��وا���س��ل 
عربها ماليني الر�سائل املت�سمنة 

معلومات كاذبة عن الي�سار.
ويتوقع اأن تعرب نتائج النتخابات 
عن حالة ال�ستقطاب يف الربازيل 
اهتماما  احل��م��ل��ة  لق����ت  ان  ب��ع��د 
وا�سعا وق�سمت 147 مليون ناخب 
اجلولة  و�سهدت  مع�سكرين.  اإىل 
بالنتخابات  اقرتنت  التي  الأوىل 
الأح����زاب  غ��ي��اب  ع��ل��ى  الت�سريعية 

على  التعاون”  “لتح�سني  فقط  املحلي  امل�ستوى  على  ولكن 
احلدود.

وخ�����الل ال����س���ب���وع، ه���اج���م ���س��ال��ف��ي��ن��ي م������رارا ع��م��ل��ي��ات طرد 
الفرن�سيان  ال����درك  او  ال�����س��رط��ة  خ��الل��ه��ا  دخ��ل��ت  م��ه��اج��ري��ن 

الرا�سي اليطالية يف اإحدى قرى جبال اللب.
الدرك  ارتكبه  “خطاأ”  ع��ن  الفرن�سية  ال�سلطات  وحت��دث��ت 
اأن  الثانية  امل��رة  يف  تو�سح  ان  قبل  الوىل  امل��رة  يف  الفرن�سي 

دخول الفرن�سيني مل يتجاوز ب�سعة امتار.
ايطاليا  ب��ني  ثنائيا  ات��ف��اق  “ل  اأن  ال�سبت  رد  �سالفيني  لكن 

وفرن�سا، مكتوبا ور�سميا، يجيز هذا النوع من العمليات«.
ومنذ ال�سبت، يتوىل �سرطيون ايطاليون احلرا�سة على احلدود 

•• روما-اأ ف ب:
نظريه  ام�س  �سالفيني  ماتيو  الي��ط��ايل  الداخلية  وزي��ر  دع��ا 
ال��ف��رن�����س��ي ك��ري�����س��ت��وف ك��ا���س��ت��ان��ري اىل روم����ا ل��ب��ح��ث حت�سني 

التعاون على احلدود.
تعد  “مل  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  �سالفيني  وق��ال 
اإيطاليا جبانة ومذعنة لأن تكون خميم الالجئني يف اوروبا 
بناء على اأوامر بروك�سل وبرلني. اأنتظر زميلي وزير الداخلية 
كا�ستانري يف روما، ولكن يف النتظار �سنوا�سل ت�سيري الدوريات 

على احلدود«.
“يف اقرب وقت”  اإج��راء لقاء  ال�سبت  واقرتحت فرن�سا م�ساء 

اأو يف اجلبال،  املتو�سط  مع فرن�سا يف نقاط عدة، على �ساحل 
حيث ي�سعى اآلف املهاجرين كل عام اىل دخول فرن�سا.

ومت اع��رتا���س ع��دد كبري م��ن ه���وؤلء واإع��ادت��ه��م اىل احلدود. 
وم��ن��ذ ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر مت��ت اإع����ادة اك���رث م��ن 45 الف 

مهاجر بح�سب وزارة الداخلية الفرن�سية.
اآخر تقوم مبوجبه فرن�سا  وهذا الج��راء منف�سل عن تدبري 
تطبيقا  ايطاليا  اىل  �سنويا  اللجوء  طالبي  من  مئات  باعادة 
يف  جلوئه  طلب  تقدمي  مهاجر  اي  تلزم  التي  دبلن  لتفاقات 

اأول دول اوروبية و�سلها.
وعد  دميان�س”،  دو  ج��ورن��ال  “لو  اأ�سبوعية  م��ع  مقابلة  ويف 
جدل  اإ�سافة  “بعدم  الثالثاء  من�سبه  ت��وىل  ال��ذي  كا�ستانري 

غري  الهجرة  �سد  ح��ازم��ة  “�سيا�سة  اأي��د  لكنه  اجلدل”،  اىل 
باري�س  قرب  جولة  خالل  الح��د  كا�ستانري  وق��ال  ال�سرعية«. 
الذي  زمالئي  جميع  وكذلك  جدا  قريبا  �سالفيني  “�ساألتقي 
اذا كان هذا  اأن يو�سح ما  من دون  يتولون وزارة الداخلية”، 

اللقاء �سيتم يف روما.
واأ�ساف “اأعتقد ان احلل يكمن يف التعاون، واأرغب يف ان اتبنى 

مع �سالفيني �سيا�سة اليد املمدودة لنتو�سل معا اىل حلول«.
وتوترت العالقات بني روما وباري�س يف ال�سهر الخرية بعدما 
فرن�سا  مقدمهم  ويف  الوروب��ي��ني  �سركاءها  ايطاليا  اتهمت 
برتكها تتحمل مبفردها عبء نحو 700 الف مهاجر و�سلوا 

اىل �سواحلها منذ 2013.

�ضالفيني يدعو نظريه الفرن�ضي اىل روما  

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �الآخر

•• كري�صتيان مكاريان

اأمريكا  1964، خ��الل ج��ول��ة يف  ع��ام  يف خ��ري��ف 
اأطلق  ي��وًم��ا،  وع�سرين  �ستة  ا�ستمرت  الالتينية 
مقولته  اح��دى  ديغول  �سارل  الفرن�سي  الرئي�س 
و�سيبقى  امل�����س��ت��ق��ب��ل  ب��ل��د  “الربازيل  ال�����س��ه��رية: 
التج�سيم  ه��ي  الرئا�سية،  والنتخابات  كذلك”، 
احلي لذاك امل�سري الذي يف طور التحقيق دائًما. 

ان املواجهة املبا�سرة احلادة بني جري بول�سونارو، 
من  ح��داد،  وفرناندو  اليمني،  اأق�سى  يف  امل�سّنف 
ح���زب ال��ع��م��ال، )ال����ذي اأ���س�����س��ه الأ����س���ط���ورة لول( 
اأكرث من كونها ت�سكل وعًدا  توؤكد غرق الربازيل 

بالتعايف.

�لو�شية �ملّرة ل�شنو�ت لوال
ي��ب��دو ه��ذا البلد اجل���ذاب ج���ًدا ن��وع��ا م��ن ال�سني 
كبري.  عاملي  باإخفاق  م�ستمر  اإح�سا�س  املقلوبة.. 
الغني  ال���ربت���غ���ايل،  ل��ل��ع��م��الق  يف م�����س��ه��د م��ه��ي��ب 
الكوكب  رئ��ت��ي  ميلك  وال���ذي  الطبيعية،  ب��امل��وارد 
نحو  باأكملها  ثقافته  تتجه  وال���ذي  )الأم�����ازون(، 
ح���الوة احل��ي��اة، وح��ي��ث ال��ت��ن��وع ال��ع��رق��ي ميكن اأن 
يكون منوذجا عامليا، تغذي جممل عوامل النجاح 
املي�سورة.  الطبقات  اإل  قلًقا جماعًيا ل يفلت منه 
اأرادت بكربياء حتقيق القالع القت�سادي  ولأنها 
وتر�سيخ الدميقراطية، ركبت البالد كل املخاطر 
يف وق��ت واح���د، وم��ن مل ي�سفق لذلك قبل ع�سر 

�سنوات، حني كانت الإمكانيات تظهر رائعة؟
اإىل  الأخ����رى،  الأن�سطة  النفط  مكا�سب  �سحقت 
ح��د ن�����س��ج ���س��ري��ط��ا ط��وي��ال م��ن ق�����س��اي��ا الف�ساد، 
حيث كانت الف�سيحة الرئي�سية �سبب �سجن لول 
)الرئي�س من عام 2003 اإىل عام 2011(. كانت 
ال�سادرات تعتمد ب�سكل مفرط على املواد الولية، 
مما اأدى اإىل تعّر�س املبادلت التجارية لنخفا�س 
اأ�سعار النفط واأ�سعار املواد ال�سا�سية، واأدى تباطوؤ 
الربازيلي )وخا�سة  الإنتاج  وقود  ال�سيني،  النمو 
ال�����س��وق وخف�س  ف��ر���س  ت��ق��ل��ي�����س  اإىل  ال�����س��ل��ب( 
التناف�سية  غ��ري  ال�سناعة  و�سقطت  الإي������رادات، 
�سقطت  حتديثها،  يف  ال�ستثمار  حمدودية  ب�سبب 

يف �سراك القت�ساد املايل.

�إقامة �لنظام �لعام كيوتوبيا
 ل��ك��ن ه���ذه ال��ع��وام��ل الق��ت�����س��ادي��ة، م��ه��م��ا كانت 
ح���ا����س���م���ة، مل ت���ك���ن ك���اف���ي���ة لإ�����س����ع����اف الآل����ي����ات 
الدميقراطية اإىل هذا احلد. اإن انتخاب الرئي�س 
ول  مي��ني،  ي�سار-  اختزالية  مباراة  لي�س  اجلديد 
نتيجة مواجهه بني خطة �سعبوية جديدة معلنة 
وتيار قدمي يقال اإنه قريب من جمهور الناخبني. 
لقد �سار الف�ساد ب�سكل وثيق للغاية مع منط العقد 
املا�سي حتى اأنه مبجرد اأن �سقط النمو، فاإن �سبكة 
توزيع المتيازات واملكا�سب هي التي هيمنت. ويف 
الربملان الربازيلي، حيث يوجد ما ل يقل عن 30 
حزباً �سيا�سياً، فاإن 40 باملائة من النواب متهمون 
اأو حتوم حولهم �سبهات ف�ساد، وكثري منهم نواب 

من حزب العمال بزعامة لول..
الف�سائح  ���س��اّلل  �سد  امل��ع��رك��ة  خ��الل جعل  وم��ن 
النقطة القوية يف حملته النتخابية، مل يقم جري 
بول�سونارو �سوى بالعزف، مبوهبة ل ميلكها، على 

وتر غ�سب الراأي العام.
مزيج من ارحل وعملية الأيادي النظيفة، مل يكن 
يف حاجة اإىل قامة عالية للذهاب يف اجتاه ال�سعب. 
وم���دع���وم م��ن ح��رك��ة ال��ك��ن��ائ�����س الإجن��ي��ل��ي��ة التي 
الأخ��الق و”لهوت  اإىل  العودة  با�سم  تكرب وتنمو 
دولة  املتطرف  اليمني  مر�سح  ق�سف  الزدهار”، 
ال��ق��دمي، مم��ث��ال يف  للنظام  �سبق  ال��ت��ي  ال��ق��ان��ون، 

حزب العمال، ان دا�س عليها بطريقة اأخرى.
قيا�سًيا  رق���ًم���ا  ال����ربازي����ل  ���س��ج��ل��ت   ،2017 ع����ام 
اأو اغتيال.  األ��ف جرمية قتل   64 عاملًيا يتمثل يف 
هم  ب��ل  الأن��ي��ق��ة،  الأح���ي���اء  يف  ال�سحايا  ي�سكن  ل 
الفكرة  حرماناً.  الأك��رث  الجتماعية  الفئات  من 
جتار  بت�سفية  وعدت  التي  لبول�سونارو،  احلربية 
اأنف�سهم،  بت�سليح  للمواطنني  وال�سماح  املخدرات، 
الأمة  ���س��ن��وات،  �سبع  يف  ال�سعفاء.  ب�سعور  التقت 
يف  حلمها  رات  و�سهرته  ل��ول  جم��د  �سنعت  ال��ت��ي 
التقدم يتحول اإىل كابو�س. واملزعج لكنها حقيقة، 

ان اإقامة النظام العام هو الذي اأ�سبح يوتوبيا.
ترجمة خرية ال�سيباين

الربازيل: الخفاق الكبري للعوملة...!

• رئي�س حترير جملة لك�سربي�س الفرن�سية وموؤلف كتاب “الوجه اخلفي للتاريخ” 
و”ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء«. 

حزب بارزاين يت�ضدر نتائج انتخابات كرد�ضتان
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العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/281 ك. ع. د
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
، اجلن�سية : الإم��ارات طلب الت�سديق علي  اإبراهيم �سمره علي حممد ال�سحي 
حمرر يت�سمن : تنازل عن رخ�سة ال�سم التجاري : )ابلون لتجميد ال�سماك( 
  38749 امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة 
وامل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ �سلطان عي�سى �سلطان 
العيان الزعابي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على   بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.   
الكاتب العدل   
مبكتب دار الق�شاء بعجمان 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/4374 تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كال�سيك غيث لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابراهيم فوؤاد حممد ح�سن عمران 
-  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وق��دره )32982( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   2509 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : هاندوورك للخدمات �لفنية - �ض ذ م م   
ذات   : القانوين  ال�سكل   - ال��رق��ة   - قمرب  حاجي  ع��ب��داهلل  ملك   15 مكتب   : العنوان 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 633795  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1053470 
ال�سجل  التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  مبوجب هذا 
، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  اأع��اله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها 
بتاريخ 2018/9/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/15 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني دوكيوبيليتي لتدقيق 
�حل�شابات  العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - 
هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : دوكيوبيليتي لتدقيق �حل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة - هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-4421764  : فاك�س    04-4421762  :
القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية هاندوورك 
بتاريخ   دب���ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ض   - �لفنية  للخدمات 
2018/9/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/9/15  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : ذ� دي �ند �ي كولك�شن �ض ذ م م  
ال�سكل   2 التجاري  املركز   - العقارات  لإدارة  ال�سقر  ملك   )703( مكتب   : العنوان 
القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 703989 رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 1130842 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ  2017/10/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/10/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني �م 
بي كي لتدقيق �حل�شابات  العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل 
 املو�سى - بردبي - املركز التجاري الأول -  هاتف : 3585133-04  فاك�س : 04-3585113  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�سم امل�سفي : �م بي كي لتدقيق �حل�شابات  
العنوان : مكتب رقم 1904 ملك عبداهلل احمد عبداهلل املو�سى - بردبي - املركز 
التجاري الأول - هاتف : 3585133-04 فاك�س : 3585113-04  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ   ذ� دي �ند �ي كولك�شن �ض ذ م م  
2017/10/15  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/10/18 وعلى 
الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/187 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليهم/1- اإم اإم 9 انرتنا�سيونال - م د م �س 2-ميني�س ديفيندرا �ساه - ب�سفته كفيل 
و�سامن ملديونية اإم اإم 9 انرتنا�سيونال - م د م �س  3- كيفني ميني�س �ساه - ب�سفته كفيل و�سامن 
ملديونية اإم اإم 9 انرتنا�سيونال - م د م �س  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
)فرع  الوطني  الفجرية  بنك  ل�سالح/  اعاله  املذكورة  الدعوى  2018/7/31  يف  بتاريخ   املنعقدة 
بالت�سامن مبلغ 9.362.779.70  للمدعي  يوؤدوا  بان  والثالث  والثاين  املدعي عليهم الوىل  دبي( 
درهما  و�سبعون  وت�سعة  و�سبعمائة  الفا  و�ستون  واثنان  وثالثمائة  )ت�سعة ماليني  اإماراتي  درهم 
و�سبعون فل�سا( مع الفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/1/31 
وحتى متام ال�سداد ، والزمتهم بامل�سروفات ومبلغ  الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/932 جتاري كلي                                                
اىل املحكوم عليه/1- جلف تورك للتجارة - �س م ح  2-ح�سن اوتوكو �سيتنار ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية 
جلف تورك للتجارة - �س م ح  3-�سالح تني اورفعلى - ب�سفته كفيل و�سامن ملديونية جلف تورك للتجارة 
- �س م ح  4-جي تي تي للتموين الغذائي �س ذ م م ب�سفتها كفيلة و�سامنة ملديونية جلف تورك للتجارة 
يف    2018/9/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  القامة  ح  جمهول حمل  م  �س   -
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ البنك العربي �س م ع - بحكمت املحكمة للمدعي عليهم :- بالزام املدعي 
درهم   2.896.813.53 مبلغ  املدعي  للبنك  بالت�سامن  ي��وؤدوا  ان  والرابعة  والثالث  والثاين  الأول  عليهم 
اإماراتي )مليونان وثمامنائة و�ستة وت�سعون الفا وثمامنائة وثالثة ع�سر درهما وثالثة وخم�سون فل�سا( 
، مع الفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2018/4/30 وحتى متام ال�سداد 
والزمتهم بامل�سروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ جرين اأمي للمقاولت - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الحد 2018/10/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا 

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري. بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 10889/2018/13 
 10890/2018/13
 10891/2018/13
 10892/2018/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد ندمي في�سل عبدالرحمن 

بالل احمد با�سا 
�سري دايل خان �سري عامل 

زرين داد رحيم داد  

مبلغ املطالبة
11060 درهم +  تذكرة عودة
10859 درهم +  تذكرة عودة
9684 درهم +  تذكرة عودة

10122 درهم +  تذكرة عودة

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3405  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما/1- نا�سيونال مارين األيان�س - م د م �س  2-حممود حممد 
مامون عرابي ق�ساب با�سي.   جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

ال�سيخ عبداهلل جا�سم علي جا�سم اآل ثاين.  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )812880( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة. 1-بف�سخ عقد بيع القارب مو�سوع الدعوى والزام 
املدعي عليهما الوىل والثاين بالت�سامن بينهما.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15  الج��راءات 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3437  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد �سادق غلوم علي  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / 
حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )357571( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/743  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-منوج كومار جارج جاي كي�سان جارج 2-جلف افرو 
للتجارة العامة - �س ذ م م  3-جلينت�س جلوبل لتجارة العامة - ذ م م  جمهويل 
ح�سن  اإ�سماعيل  وميثله/  ميهتا  امل�ستاأنف/اأ�سي�س  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
ابراهيم ال�سفار - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2018/134 
مدين كلي وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2018/10/25  ال�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/2569  مدين جزئي 
امل��دع��ي عليه / 1-ارم���ن العاملية - م م ح  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ امريكان ليف ان�سورن�س كومباين - فرع دبي وميثله / خالد حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  بوج�سيم    �سعيد 
عليها مببلغ وقدره )170841.98 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.17 يوم الربعاء  املوافق  2018/10/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
اإعالن بالن�شر - ح�شور موعد اإنتقال اخلربة 
يف الدعوى رقم  2018/1048 جتاري كلي - دبي 

املدعي عليها : مرو�ست للتجارة العامة - �س ذ م م  يف الدعوى املذكورة اأعاله. 
خبريا  بندبي  الكلية  التجارية  ال��دائ��رة   - دب��ي  حمكمة  تكليف  على  بناء   -
م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله املرفوعة من الع�سر للتجارة - �س ذ م م  
)املدعية( �سدكم وعليه يرجى ح�سوركم يف جل�سة اخلربة او وكيال معتمدا 
ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى وذلك يوم الربعاء 
املوافق 2018/10/24  يف متام  ال�ساعة 12.30 ظهرا مبقر بنك �سادرات اإيران 
- �سوق مر�سد - برج العوي�س - الطابق الأر�سي.  موبيل : 0506111421  ت : 

042555363  ف : 042555433 
اخلبريامل�شريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اإعالن باحل�شور اإىل 

مكتب اخلبري املحا�شبي / عبداهلل حممد حيدر 
يف الدعوى رقم 2018/2485 جتاري جزئي  

اإىل املدعي عليها / الريامي للم�ساريع التجارية - �س ذ م م 
مبا ان املدعية / �سرياميكا�س جال ا�س ايه ، قد اقامت �سدكم الدعوى امل�سار 
اليها اعاله ، وحكمت حماكم دبي البتدائية بتعيني اخلبري احل�سابي �ساحب 
الدور للنظر يف اأمر الدعوى ، يرجى منكم مراجعة مكتب اخلبري خالل ثالثة 
ايام من تاريخ الإعالن على العنوان التايل : )دبي - ديرة - �سارع املطينة - 
بناية رقم )71( - بلوك A - الدور الأول - مكتب رقم )12( ، البناية التي تلي 
�سوبرماركت هابي لند ، هاتف رقم 2732072-04  ، فاك�س رقم : 04-2728968 

، وذلك لتقدمي ما لديكم من م�ستندات. 
اخلبرياملحا�شبي / عبداهلل حممد حيدر  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/  مقهى الماكن 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة 2018/11/6 ال�ساعة 8.30 القاعة 2   

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.  

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 10749/2018/13
 10750/2018/13
 10752/2018/13
 10755/2018/13
 10923/2018/13
 10934/2018/13
 10935/2018/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
حممد عبدالفتاح علي �سالم 

مدحت حمدي حممود ابو الغيط 
مطيع الرحمان الفاحتي 

احمد ح�سن �سعد رم�سان هجر�س 
ر�سا احمد ب�سيوين علوان 
نو�ساد حممد ناناتو ناناتو 
احمد حممد عبداهلل طراد 

مبلغ املطالبة
11510 درهم +  تذكرة العودة
13912 درهم +  تذكرة العودة
11555 درهم +  تذكرة العودة
10100 درهم +  تذكرة العودة
14000 درهم +  تذكرة العودة
13324 درهم +  تذكرة العودة
12095 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ زهرة بور �سعيد لالعمال الفنية 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها يوم الحد 2018/10/28 ال�ساعة 10.00 �سباحا   

او  مذكرات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  لذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.  بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 10853/2018/13
 10854/2018/13
 10855/2018/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 وليد ال�سيد عبدالعزيز عمر

حممد عبداحلميد عبدالفتاح ع�سل 
حممود ابراهيم حممد البندارى

مبلغ املطالبة
16293 درهم +  تذكرة العودة
16044 درهم +  تذكرة العودة
16306 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى 2017/868 مدين )كلي(
اىل املحكوم عليه : عامل ت�سابال - ذ م م - وميثلها / حممد امني ت�سابال / اإمارة دبي - الرب�ساء - جممع 6 
اعمار للما�س والذهب - مكتب رقم 109 و 110  ، هاتف رقم : 04/3477882 فاك�س رقم : 04/34415506  - �س 

ب / 282158 دبي - متحرك / 0527788863 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2018/1/29 م  قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 

ل�سالح :- قا�سم علي �ساهيب - ا�سرتاليا اجلن�سية ، - ن�سيمة �ساندلي - ا�سرتاليا اجلن�سية 
بالتايل  حكمت املحكمة مبثابة ح�سوري : بف�سخ اتفاقية البيع املربمة بني املدعيني واملدعي عليها املت�سمنة 
املزمع  ليغا�سي  ذا  ت�سابال  مب�سروع  الثالث  بالطابق   310 رقم  الوحدة  رقم  الوحدة  لهما  عليها  املدعي  بيع 
توؤدي  بان  املدعي عليها يف �سخ�س  بالزام    ، الإم���ارات بعجمان  الر���س رقم 08 مبدينة  اقامته على قطعة 
للمدعي مبلغ ثالثمائة وخم�سة و�ستني الف وثالثمائة واربعة و�سبعني درهما وت�سعني فل�سا )365.374.90( 
وبفائدة عن هذا املبلغ بن�سبة 5% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�سروفات و 

500 درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
حكما قابال لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�ستالمك هذا التبليغ

مكتب اإدارة الدعوى     

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   

تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى 2017/869 مدين )جزئي(

اىل املحكوم عليه : عامل ت�سابال - ذ م م - وميثلها / حممد امني ت�سابال / اإمارة دبي - الرب�ساء - جممع 
6 اعمار للما�س والذهب - مكتب رقم 109 و 110  ، هاتف رقم : 04/3477882 فاك�س رقم : 04/34415506  

- �س ب / 282158 دبي - متحرك / 0527788863 
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2018/1/29 م

قد حكمت عليكم هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اأعاله 
ل�سالح :- يو�سف ميا حمي الدين - ا�سرتاليا اجلن�سية - فاطيمة حمي الدين - ا�سرتاليا اجلن�سية  

بالتايل  حكمت املحكمة : بف�سخ اتفاقية بيع الوحدة بيع الوحدة رقم 810 بالطابق الثامن بربج ت�سابال 
ذا ليغا�سي بقطعة الر�س 7 مبدينة الإمارات بعجمان بني املدعيني واملدعي عليها وبالزام املدعي عليها 
ان توؤدي للمدعيني مبلغ 375.412.51 درهم )ثالثمائة وخم�سة و�سبعني الف واربعمائة واثنا ع�سر درهما 
وواحد وخم�سني فل�سا( وبفائدة قدرها 5% علىاملبلغ املحكوم به ت�سري من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 

متام ال�سداد والزامها بالر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.
حكما قابال لالإ�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لإ�ستالمك هذا التبليغ

مكتب اإدارة الدعوى     

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة عجمان الحتادية البتدائية
العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   

 اخطار دفع بالن�شر
يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/819 التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه : عهود عبيد �سليمان عبيد الطنيجي ، اجلن�سية : الإمارات ، العنوان : الإمارات راأ�س 
اخليمة بجوار جمعية �سمل �سمل - راأ�س اخليمة - الهاتف املتحرك : 9710506111807+ 

ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�سدرت بحقك حكما بتاريخ 2018/4/30 يف ق�سية ) 
64/2018( مدين جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 184254.00 درهم �سامال الر�سوم وامل�ساريف  

ل�سالح : املحكوم له : را�سد حممد را�سد حممد القنو الزعابي ، اجلن�سية : الإمارات ، العنوان : الإمارات 
راأ�س اخليمة �سارع العام اجلرب - راأ�س اخليمة ، الهاتف املتحرك : 971509888390+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�سجل بالرقم امل�سار اعاله. 

مالحظات : مت احت�ساب ر�سم الق�سية بناء على املبلغ املحكوم به ا�ستنادا اىل احلكم بالزام املدعي عليها 
امل�سروفات.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ  املنا�سب من 
اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�سبة 

لتنفيذ احلكم ، والر�سوم املرتتبة عليك. 
 رئي�ض ق�شم التنفيذ

 حكومة  را�ض اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
�سندية را�سد �سامل الظنني - اجلن�سية : الإم��ارات وطلب الت�سديق على حمرر 
والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  ن�سور قرطاج  التجاري  ال�سم  )تنازل( يف  يت�سمن 
رقم  جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف   القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  من  واملرخ�س 
بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائرة  من   2012/6/28 بتاريخ  ال�سادر   745162
اىل ال�سيد/ اقبال خان بن يون�س خان - اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع 
بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 12459 بتاريخ 2018/10/22   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�سم ال�سركة : كيه �شي لتجارة �لديكور �ملنزيل - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 402 ملك �ساحي خلفان - ديرة - بور�سعيد - ال�سكل القانوين : ذات 
م�سوؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�سة : 698853  رقم القيد بال�سجل التجاري : 1125617  
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  ب��دب��ي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب��وج��ب 
التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/10/4  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/10/4  وعلى من لديه 
�حل�شابات   ملر�جعة  �لرماحي  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اع��رتا���س  اأي 
العنوان : مكتب رقم 208 ملك ال�سيخ من�سور بن احمد ال ثاين - الرقة - ديره - هاتف 
: 2368911-04  فاك�س : 2368922-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية

حكومة  دبي 
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الفجر الريا�ضي

تنطلق يف ال�ساعة الرابعة م�ساء اليوم 
الثنني 22 اأكتوبر 2018 مناف�سات 
مناف�سات  ���س��م��ن  ال��ب��ول��ي��ن��غ  ب��ط��ول��ة 
الن�سخة ال�ساد�سة من “دورة ال�سيخة 
لل�سيدات”،  الريا�سية  لالألعاب  هند 
الأكرب من نوعها التي تنظمها جلنة 
الريا�سي،  امل��راأة مبجل�س دبي  ريا�سة 
بتوجيهات من �سمو ال�سيخ حمدان بن 
عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
الريا�سي،  دب���ي  رئ��ي�����س جم��ل�����س  دب���ي 
ال�سمو  وحت���ت رع���اي���ة ح���رم ���س��اح��ب 
مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل”، �سمو 
جمعة  ب��ن  مكتوم  بنت  هند  ال�سيخة 
اآل مكتوم، وت�ستمر حتى يوم الثالثاء 

اأكتوبر.  30
 200 البولينغ  بطولة  يف  وي�����س��ارك 
لع�����ب�����ة م������ن خم���ت���ل���ف امل����وؤ�����س���������س����ات 

وال�سركات احلكومية و�سبه احلكومية 
واخلا�سة، وتقام مناف�سات البطولة يف 

ال��دويل للبولينغ مبنطقة  مركز دبي 
املمزر.

الطريق  �سباق  بطولة  �سعيد  وع��ل��ى 
عبداهلل  ���س��ع��اد  ف���ازت  م���رت،   3000

دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  من  �سلطان 
)ديوا( بلقب فئة املواطنات بعد اإنهائها 
ال�سباق يف زمن قدره 16:20 دقيقة، 
تلتها يف املركز الثاين فاطمة البلو�سي 
م��ن هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت بدبي 
ب��ع��د اإن��ه��ائ��ه��ا ال�����س��ب��اق يف زم���ن قدره 
نبيل  اأحالم  وحلت  دقيقة،   16:30
العامة  الإدارة  م���ن  ال��ب��ن��اء  ع���ب���داهلل 
ل��الإق��ام��ة و���س��وؤون الأج��ان��ب يف املركز 
زمن  يف  ال�سباق  اإنهائها  بعد  الثالث 

قدره 16:41 دقيقة.
ويف فئة املقيمات فازت لطيفة ال�ساروخ 
من نادي دبي لأ�سحاب الهمم باملركز 
الأول يف البطولة بعد اإنهائها ال�سباق 
11:33 دقيقة، تلتها  ق��دره  يف زم��ن 
اإ�سماجيلوفا  ن��وري��ة  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
اخلليجي  الحت������������اد  �����س����رك����ة  م������ن 
التي  والكيماويات  للبرتوكيماويات 
 12:26 ال�سباق يف زمن قدره  اأنهت 

الهادي  ب��ن��ت  ����س���ارة  وح���ل���ت  دق���ي���ق���ة، 
الأج���ن���ب م���ن ���س��رك��ة ف��ي��رت ف���الي يف 
يف  ال�سباق  اإنهائها  بعد  الثالث  املركز 

زمن قدره 13:08 دقيقة.
�سباق  ب���ط���ول���ة  م���ن���اف�������س���ات  وح�������س���ر 
الطريق كاًل من �سالح حممد ح�سن 
الأمني العام لحتاد الإم��ارات لألعاب 
القوى، وفوزية فريدون مدير تطوير 
املراأة مبجل�س دبي الريا�سي ومديرة 
جمل�س  منت�سبي  م��ن  وع���دد  ال����دورة، 

دب�����ي ال���ري���ا����س���ي وم��ن��ت�����س��ب��ي احت����اد 
الإمارات لألعاب القوى.

اأخ��رى تتوا�سل يف ال�ساعة  ومن جهة 
الثالثاء  غد  ع�سر  والن�سف  الرابعة 
م��ن��اف�����س��ات الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة حيث 
يلتقي يف مناف�سات بطولة كرة ال�سلة 
ف���ري���ق ب��ل��دي��ة دب����ي م���ع ف���ري���ق هيئة 
مناف�سات  �سمن  دب��ي،  وم��ي��اه  كهرباء 
مناف�سات  ويف  ال���ث���ان���ي���ة،  امل��ج��م��وع��ة 
النيابة  يلتقي فريق  اليد  بطولة كرة 

العامة مع فريق بلدية دبي.
الدورة  من  اخلام�سة  الن�سخة  وت�سم 
وف����ردي����ة  ج���م���اع���ي���ة  ري����ا�����س����ات   10
الهيئات  م��ن��ت�����س��ب��ات  ف��ي��ه��ا  ت��ت��ن��اف�����س 
والدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية و�سبه 
هي:  والأل��ع��اب  واخلا�سة،  احلكومية 
اليد،  الكرة الطائرة، كرة  ال�سلة،  كرة 
�سباق  الهوائية،  ال��دراج��ات  ال�سباحة، 
الطريق، ال�سطرجن، الري�سة الطائرة، 

البولينغ، وكرة الطاولة.

حقق فريق مدر�سة الإمارات لل�سراع 
التابعة لنادي تراث الإمارات م�ساء 
ف��وزا يف بطولة  ال�سبت  الول  اأم�س 
“اجلولة  ل��ل�����س��راع  الإم������ارات  ب��ط��ل 
الثالثة” التي نظمها نادي اأبوظبي 
لليخوت وال�سراع حتت مظلة احتاد 
منذ  والتجديف  لل�سراع  الإم����ارات 

الالعب  اأح��رز  اإذ  املا�سي،  اخلمي�س 
املركز  امل����رزوق����ي  ���س��ل��ط��ان  ع��ي�����س��ى 
ومت  رديال”،  “ليزر  فئة  يف  الثاين 
الذي  ال��ت��ك��رمي  ت��ت��وي��ج��ه يف ح��ف��ل 
�سارك يف تتويج الفائزين به كل من 
اإدارة  مدير  املهريي  عبداهلل  اأحمد 
تراث  ن��ادي  يف  البحرية  ال�سباقات 

املزروعي  حا�سر  وخليفة  الإم���ارات 
مدير مدر�سة الإمارات لل�سراع.

وع���رب امل���زروع���ي ع��ن ع��م��ي��ق �سكره 
اآل  زاي���د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  ل�سمو 
رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ممثل  نهيان 
دعمه  على  ال��ن��ادي،  رئي�س  ال��دول��ة 
لل�سراع،  ال��ن��ادي  ل��ف��ري��ق  امل��و���س��ول 

اأداء الفريق،  واهتمام �سموه بتطور 
ورعايته  ����س���م���وه  اه���ت���م���ام  وع����ل����ى 
الكرمية ملختلف الفرق الريا�سية يف 
النادي ب�سكل عام، موؤكدا اأن اهتمام 
ودعم �سموه الالحمدود يقف وراء 
ن  ومتكُّ وتقدمه  الفريق  اأداء  تطور 
اأع�سائه من اإحراز النتائج املتقدمة 

ي�سارك  التي  ال�سباقات  خمتلف  يف 
فيها الفريق.

النادي  ف��ري��ق  اأن  امل���زروع���ي  وب���ني 
ال���ب���ط���ول���ة يعد  ه�����ذه  امل�������س���ارك يف 
تدريباته  ب����داأت  اإذ   ، نا�سئا  ف��ري��ق��ا 
م��ن��ذ اأ���س��ه��ر م���ع���دودة، الأم����ر الذي 
ف����وزه يف ه���ذه اجلولة  ي��ج��ع��ل م���ن 

هاما  انت�سارا  ميثل  البطولة  م��ن 
وم���وؤ����س���را ع��ل��ى ف��ر���س��ه امل��وؤم��ل��ة يف 
الفوز يف اجلولت القادمة، مو�سحا 
يف  ت�ساوى  الفائز  ال��ن��ادي  فريق  اأن 
احلا�سلني  الفريقني  م��ع  ال��ن��ق��اط 
غري  والثالث،  الأول  املركزين  على 
هذه  م��ث��ل  يف  امل����راك����ز  ت��ق�����س��ي��م  اأن 

نقاطها  يف  يت�ساوى  ال��ت��ي  احل���الت 
ي��ت��م ح�سمه وفقا  ف��ري��ق  اأك���رث م��ن 
لنقاط ال�سباق الأخري من اجلولة، 
على  ناف�س  النادي  فريق  ب��اأن  علما 
الذي   العماين  الفريق  الأول  املركز 
يعد من اأقوى فرق ال�سراع احلديث 
ال�����س��ن��وات الأخ������رية يف ك���ل من  يف 

العربية  والبطولتني  اآ�سيا  بطولة 
واخلليجية.

يذكر اأن فريق نادي تراث الإمارات 
�سم 12 م�ساركا توزعوا على فئات 
و”ليزر  “اأوبتم�ست”،  م����ن  ك����ل 
وكذلك  ا�ستندر”،  و”ليزر   ،”4.7

رديال«. “ليزر 

•• دبي - الفجر: 

حقق طاقم القارب الو�سف 127 ملالكه حمدان �سعيد 
الغ�سي�س  م�سبح  حمد  حممد  النوخذة  وبقيادة  جابر 
اجن����ازا رائ��ع��ا وف��ري��دا يف اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة واخلتامية 
43 قدما  املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دبي  من بطولة 
ال���دويل للريا�سات  دب��ي  ن���ادي  وب��ن��ج��اح  وال��ت��ي نظمها 
ال�����س��ب��ت. ومتثل  الأول  اأم�����س  م��ن  اأول  ي���وم  ال��ب��ح��ري��ة 
يف   )127 )ال��و���س��ف  ال��ق��ارب  لطاقم  الكبري  الجن���از 
اأهل  وال���ذي  اخلتامي  ال�سباق  يف  الأول  باملركز  ال��ف��وز 
وبجدارة  مت�سدرا  املو�سم  )ن��ام��و���س(  ملعانقة  ال��ق��ارب 
للرتتيب العام ملناف�سات بطولة دبي للقوارب ال�سراعية 
طاقم  ليعي�س  ن��ق��اط   5 بر�سيد  ق��دم��ا   43 املحلية 
الفريق فرحتني الأوىل بالتتويج بلقب اجلولة للمرة 
وجاء  الرتتيب.  ���س��دارة  ومعانقة  املو�سم  ه��ذا  الثانية 
ال�����س��ب��اق ع��ل��ى م�����س��ت��وي ال��ط��م��وح م��ن خ���الل م�ساركة 
يف  البداية  نقطة  اإىل  و�سلت  قاربا   68 اإىل  ي�سل  ما 
وباأمان  جميعها  لتبحر  ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج  م��ي��اه  ع��م��ق 
ن��ح��و خ��ط ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة ف��ن��دق )ب���رج ال��ع��رب( حيث 
اإىل  ال�����س��ب��اق  وحنكتها  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  حكمة  ق���ادت 
البداية من  قبل  زمنية  م��دة  النتظار  بعد  الأم��ان  بر 
القوارب و�ساعد  ال�سباق يف ظروف تنا�سب  اإقامة  اجل 
ق����رار ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ب��ت��اأخ��ري الن��ط��الق��ة القوارب 
لالإبحار يف ظروف اأكرث من منا�سبة ليكون )نامو�س( 
 127 الو�سف  القارب  ن�سيب  من  نهايته  مع  ال�سباق 

اإىل الهدف قبل اجلميع بف�سل  والذي عرف الطريق 
مقدرات النوخذة ال�ساب حممد حمد م�سبح الغ�سي�س 
وجهود طاقم البحارة الذي حافظ على توازن القارب 
النهاية  الأم��ر يف  ليقوده  كبري  عناء  دون  وم�سار جيد 
مراحل  وط���وال  باللقب.  متوجا  التتويج  من�سة  اإىل 
اأم��ي��ال بحرية   10 م��ن  ام��ت��دت لأك���رث  ال���ذي  ال�سباق 
املحامل  �سينار  امتداد  على  امل�ساركة  القوارب  تناف�ست 
الأ�سماء مع  العديد من  ال�سدارة فظهرت  انتزاع  على 
البداية وخالل املراحل احلا�سمة برز القارب الو�سف 
بالنت�سار  الوا�سلني حمتفال  اأول  كان  وال��ذي   127
نا�سر  علي  قبل  م��ن  ال�سطرجني  العلم  ت�سلمه  بعد 
باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة النادي وتواىل بعد 
ال�سباق عودة  القوارب حيث �سهد  ذلك و�سول طالئع 
ميمونة اإىل طاقم القارب �ساحب ال�سولت واجلولت 
يف بطولت ال�سفن والقوارب ال�سراعية املحلية )اأطل�س 
وبقيادة  ال�سويدي  را�سد  احمد  النوخذة  ملالكه   )12
النوخذة �سعيد احمد ماجد املهريي اإىل من�سة التتويج 
حمرزا املركز الثاين يف الرتتيب العام للجولة. وذهب 
املركز الثالث يف ال�سباق اإىل طاقم القارب ال�سقي 96 
ملالكه حمدان �سعيد جابر وبقيادة النوخذة خلف بطي 
م�سبح الغ�سي�س والذي ا�ستطاع اأي�سا ا�ستعادة الربيق 
ثالثا  انهي  بعدما  التتويج  من�سات  اإىل  بقوة  وال��ع��ودة 
 12 127 )الأول( واأطل�س  املت�سدرين الو�سف  خلف 
 153 داح�س  القارب  حل  املراكز  باقي  ويف  )ال��ث��اين(. 
اهلل  النوخذة ح�سن عبد  وبقيادة   3 اأف  لفريق  العائد 

املرزوقي يف املركز الرابع بعد مناف�سة �ساخنة مع بطل 
حممد  احمد  ملالكه   33 ب��راق  القارب  الثانية  اجلولة 
ال��رم��ي��ث��ي وب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة را���س��د حم��م��د الرميثي 
اأم�س  املركز اخلام�س يف �سباق يوم  وال��ذي ح�سل على 
ليعطي هذا التفوق القارب داح�س 153 الأف�سلية يف 
احتالل املركز الثالث يف الرتتيب العام لبطولة املو�سم 
بعد ت�ساويه مع القارب براق 33 يف النقاط 19 نقطة 
القارب  ال�سباق  يف  ال�ساد�س  املركز  واحتل  منهما.  لكل 
وبقيادة  املهريي  را�سد  خ��ادم  احمد  ملالكه   60 مهاجر 
ابنه النوخذة ماجد فيما جاء القارب �سمردل 15 ملالكه 
النوخذة �سلطان �سعيد حارب يف املركز ال�سابع وح�سل 
القارب حميدان 250 ملالكه النوخذة �سهاب احمد مال 
اهلل املركز الثامن  ونال طاقم القارب الن�سر 36 ملالكه 
را�سد �سعيد الطاير وبقيادة ابنه النوخذة مطر املركز 
التا�سع بينما انتزع القارب زلزال 170 العائد لفريق 
اأف 3 وبقيادة النوخذة مروان عبد اهلل املرزوقي املركز 
العا�سر يف ال�سباق مما اأهله اإىل احتالل املركز الثاين يف 

نقطة. الرتتيب العام لبطولة دبي بر�سيد 16 
الكبري  احل�ساري  املعلم  واإم���ام  ال�سباق  نهاية  وعقب 
ف��ن��ق��د ب���رج ال���ع���رب ن��ق��ط��ة خ���ط ن��ه��اي��ة ال�����س��ب��اق جرت 
و�سط  الأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  اأ�سحاب  تتويج  مرا�سم 
بح�سور  امل�ساركة  والأط��ق��م  وال��ن��واخ��ذة  امل��الك  فرحة 
ك��ال م��ن ع��ل��ي ن��ا���س��ر ب��احل��ب��ال��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
وحممد  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة 
التنفيذي  املدير  الإدارة  اهلل حارب ع�سو جمل�س  عبد 

امل�سرف  ال�سباقات  اإدارة  مدير  القمزي  حممد  وهزمي 
على احلدث.

باحلبالة: ختام ر�ئع وجميل
قال علي نا�سر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
مناف�سات  ختام  اأن  البحرية  للريا�سات  ال���دويل  دب��ي 
43 قدما كان  ال�سراعية املحلية  بطولة دبي للقوارب 
والتنظيمي  الفني  النجاح  خ��الل  م��ن  وجميال  رائ��ع��ا 
الأول  اأم�س  اأول من  ي��وم  املحطات  اآخ��ر  ال��ذي �ساحب 
)ال�سبت(. واأ�ساد باحلبالة بالتعاون الكبري الذي اأظهره 
امل�ساركني من النواخذة والبحارة واجلهود الطيبة من 
فريق عمل النادي والذي تعامل مع ظروف ال�سباق بكل 
احرتافية واقتدار  وكذلك التعاون وامل�ساهمة الكبرية 

من قبل الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية.
نوخذة �لو�شف ي�شكر �شعيد جابر

القارب  ن��وخ��ذة  الغ�سي�س  م�سبح  ح��م��د  حم��م��د  ع��رب 
باملركز  ب��ال��ف��وز   الكبرية  �سعادته  ع��ن   127 الو�سف 
بطولة  م��ن  واخلتامية  الثالثة  اجل��ول��ة  ل�سباق  الأول 
دبي والتتويج بنامو�س بطولة دبي للقوارب ال�سراعية 

املحلية 43 قدما بجدارة وا�ستحقاق.
�سعيد جابر  على  اإىل  ال�سكر اجلزيل  الغ�سي�س  ووج��ه 
جهود  مع  اأ�سهم  ال��ذي  الأم��ر  للفريق  ومتابعته  دعمه 
الطاقم يف القارب والذي بذلوا الكثري من اجل التفوق 

والفوز يف اجلولت الثالث التي �سارك فيها القارب.
حارب يبارك للفائزين و�أبطال �ملو�شم

هنا حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�س اإدارة نادي دبي 

الدويل للريا�سات البحرية املدير التنفيذي الفائزين 
ال��ث��الث��ة يف ���س��ب��اق اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة م��ن ب��ط��ول��ة دبي 
ونواخذة  43 قدما مالك  املحلية  ال�سراعية  للقوارب 
و)ال�سقي   )12 و)اأط��ل�����س   )127 )الو�سف  وب��ح��ارة 
بالتهاين اإىل القارب الو�سف  حارب  توجه  كما   .)96
يف  الفئة  هذه  ل�سباقات  بطال  وتتويجه  لفوز   127
نقاط   5 وح�����س��ده   2019-2018 احل���ايل  امل��و���س��م 
 170 زل��زال  للقارب  ب��ارك  كما  والتتويج  للفوز  اأهلته 
احل�����س��ول على امل��رك��ز ال��ث��اين وك��ذل��ك ال��ق��ارب داح�س 

الثالث. املركز  �ساحب   153
�لقمزي : تظاهرة ناجحة وم�شك للختام

يف  ال�سباقات  اإدارة  م��دي��ر  القمزي  حممد  ه��زمي  ق��ال 
ن���ادي دب���ي ال����دويل ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة  اأن ال�سباق 
يف  جميعها  ا�سطفت  قاربا  الكبري �سجل م�ساركة 68 
اإىل  ب��اأم��ان  واأب��ح��روا  ناجحة  تظاهرة  البداية يف  خ��ط 

خط النهاية ب�سالم دون اأية م�ساكل اأو تعطل.
اللجنة  ب��ني  الكبري  بالتعاون  احل���دث  م�سرف  واأ���س��اد 

مما  الوطنية  واملوؤ�س�سات  احلكومية  والدوائر  املنظمة 
تعاون  وكذلك  باأمان  القوارب  �سنيار  و�سول  يف  اأ�سهم 
الذي  الأم��ر  جهة  من  املت�سابقني  مع  املنظمة  اللجنة 
جعل ال�سباق مير ب�سالم بعد تاأخري النطالقة ب�سبب 

تدين �سرعات الرياح.
نتائج �ل�شباق

ال�سقي 96   3-  ،  12 اأطل�س   2-  ،127 الو�سف   1-
 ،  66 ، -6مهاجر   33 ب��راق   5-،  153 داح�س   4- ،
-9الن�سر   ،  250 حميدان   8-  ،  15 �سمردل   7-

.170 زلزال   10-  ،  36
ترتيب �ملو�شم

 5( الغ�سي�س  حم��م��د  ال��ن��وخ��ذة   127 ال��و���س��ف   1-
نقاط(

 16( امل���رزوق���ي  م����روان  ال��ن��وخ��ذة   170 زل����زال   2-
املرزوقي  ح�سن  ال��ن��وخ��ذة   153 داح�����س    3- نقطة( 

)19 نقطة(
براق 33 النوخذة را�سد الرميثي )19 نقطة(  4-

ينظمها جمل�ض دبي �لريا�شي

يف بولينغ »دورة ال�ضيخة هند لالألعاب الريا�ضية لل�ضيدات« م�ضاركة   200
•  �شعاد عبد�هلل ولطيفة �ل�شاروخ حتلقان بلقب �شباق �لطريق 

اعتماد م�ضاركة 64 دولة يف بطولة عام زايد للجودو
اأ�ساد حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�سارعة واجلودو رئي�س 
 ،2018 لعام  زايد جراند �سالم  العليا لبطولة عام  املنظمة  اللجنة 
 29 اإىل   27 امل��واف��ق  املقبل  ال�سبت  ال��ف��رتة م��ن  ت��ق��ام خ��الل  وال��ت��ي 
اأبو  يف  الريا�سية  زاي��د  مبدينة  مبادلة  اأري��ن��ا  ب�سالة  احل��ايل  اأكتوبر 
اآل نهيان نائب رئي�س  ال�سيخ هزاع بن زايد  اأ�ساد برعاية �سمو  ظبي، 
امل�ستمر  �سموه  لدعم  موا�سلة  ظبي  اأب��و  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
اللجنة  اجتماع  عقب  الدرعي  ..واأ���س��اف  والريا�سة  ال�سباب  لقطاع 
املنظمة باأن 64 دولة و372 لعبا ولعبه مت اعتمادهم بامل�ساركة يف 
البطولة بعد اإغالق باب ال�سرتاك باإ�سراف الحتاد الدويل للجودو 
اأم�س الأول ح�سب لئحة البطولة. وت�سمن الك�سف النهائي م�ساركة 
،م�سر  ،الكويت  ال�سعودية   ، الإم��ارات  دول��ة  تتقدمهم  دول عربية   9

الأرجنتني  منتخبات  بجانب  واليمن  ،املغرب،تون�س،ليبيا  الأردن   ،
،الكامريون  ،بيالرو�س،بلجيكا،بلغاريا  ،اأذرب��ي��ج��ان  ،النم�سا  ،ارمينا 
،كرواتيا،الت�سيك،الدمنارك،فرن�سا،  ،تايبية  ،كندا،�سيلي،ال�سني 
غ��ام��ب��ي��ا،ج��ورج��ي��ا،اأمل��ان��ي��ا ،غ��ان��ا،ب��ري��ط��ان��ي��ا ،ال���ي���ون���ان ،ه����وجن كوجن 
، كو�سوفو  ،ك��ازاخ�����س��ت��ان  ،ال��ي��اب��ان  اي��رل��ن��دا،اي��ط��ال��ي��ا  ،امل���ج���ر،اإي���ران، 
،مونتغرو،  م��ن��غ��ول��ي��ا   ، ،م��ول��دي��ف��ي��ا  ،ل��ي��ب��ي��ا  لت��ف��ي��ا   ، ق��ريغ�����س��ت��ان   ،
،�سربيا  ،�سربيا  ،رو�سيا  رومانيا   ، ،الربتغال  ،بولندا  هولندا،النيجر 
،تركمان�ستان  طاجاك�ستان   ، �سوي�سرا   ، ،ال�سويد  ا�سبانيا   ، ،�سلوفينيا 
النهائية  القائمة  ..وت�سم  ،واأوزبك�ستان  املتحدة  ،الوليات  ،اأوكرانيا 
م�ساركة 230 لعبا و143 لعبه من خمتلف امل�ستويات والت�سنيف 
لباقي  املنتخبات  تلك  ا���س��ت��ع��دادات  ن��ط��اق  يف  ت�سب  ،وال��ت��ي  ال���دويل 

امل��ق��ب��ل ببطولة  ن��وف��م��رب  ت��ت��وا���س��ل يف  ال��ت��ي   2018 م�����س��ارك��ات ع���ام 
يف  دي�سمرب  منت�سف  وتختتم  اليابانية  ،وهولندا،واو�ساكا  ط�سقند 
ال�سني والتي حتدد ب�سكل نهائي الالعبني امل�سنفني الذي يحق لهم 

التاأهل لال�ستحقاقات القادمة.
و�سكر الدرعي الحتاد الدويل للجودو برئا�سة املجري ماريو�س فايزر 
على اختياره عا�سمة دولة الإمارات اأبو ظبي لإقامة الحتفال العاملي 
ال�سنوي بيوم ال�سداقة والت�سامح يف 10/28 اجلاري والذي يتزامن 
اأبو  مع ا�ست�سافة بطولة عام زايد يف عا�سمة دولة الإم��ارات مدينة 
�ساهمت يف  التي  ال�سخ�سيات  اأب��رز  وال��ذي يتم خالله تكرمي   ، ظبي 
املحبة  ب���درع  لتكرميها  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى  اللعبة  ق��اع��دة  ات�����س��اع 

وال�سالم بح�سور الوفود امل�ساركة يف البطولة ..

مركز متقدم لنادي تراث الإمارات يف بطولة بطل الإمارات لل�ضراع

حقق لقب جولة �خلتام وتوج بنامو�ض �ملو�شم

القارب 127 اإجناز فوق )الو�ضف( يف ال�ضراعية 43 قدما
)�أطل�ض 12( يعود ملن�شات �لتتويج و�شيفا و)�ل�شقي 96( ثالثا
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•• بي�صكيك-الفجر:

لل�سابات  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  خ�سر 
منتخب  اأم���������ام  ����س���ن���ة   19 حت�����ت 
هدفني  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ق���رغ���ي���ز����س���ت���ان، 
“ال�سبت”،  الأول  اأم�س  يوم  لهدف 
دولني  اإ�ستاد  على  جمعتهما  والتي 
�سمن  ب��ي�����س��ك��ي��ك،  يف  ع���م���رزاك���وف 
مناف�سات  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة 
ت�سفيات  يف  ال���ث���ال���ث���ة  امل���ج���م���وع���ة 

بطولة اآ�سيا لل�سابات 2019.
وت���ق���دم م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة عن 
ط���ري���ق ال���الع���ب���ة ���س��ه��د خ���ال���د يف 
ي�سجل  اأن  ق��ب��ل   ،  59 ال��دق��ي��ق��ة 
عن  ه��دف��ني  قرغيز�ستان  منتخب 
طريق الالعبة فيكتوريا دالينغر يف 
يف  يري�سبيك  وكيزي   67 الدقيقة 

الدقيقة 74.
اأب���ي�������س ال�������س���اب���ات يوم  وي���خ���و����س 

الثانية  م��ب��ارات��ه  “الأثنني”  غ���ٍد 
وتت�سدر   ، امل��ال��دي��ف  منتخب  اأم���ام 

بر�سيد  امل��ج��م��وع��ة  ت��رت��ي��ب  غ����وام 
الأه�����داف عن  ب��ف��ارق  و  ن��ق��اط   3

ر�سيد  بقي  حني  يف   ، قرغيز�ستان 
الإم��������ارات وامل���ال���دي���ف خ���ال���ي���اً من 

ت�سم  املجموعة  اأن  علماً   ، النقاط 
اأي�ساً منتخب اأوزبك�ستان.

من  ال���ث���اين  ال������دور  اإىل  وي���ت���اأه���ل 
امل��رك��ز الأول  ال��ت�����س��ف��ي��ات ���س��اح��ب 

اأف�سل  جانب  اإىل  جمموعة  كل  يف 
املركز  ع���ل���ى  ي��ح�����س��الن  ف���ري���ق���ني 

الثاين.
الت�سفيات،  م��ن  ال��ث��اين  ال���دور  ويف 
امل���ن���ت���خ���ب���ات على  ت��ق�����س��ي��م  ���س��ي��ت��م 
جم���م���وع���ت���ني، ب���ح���ي���ث ت�������س���م كل 
ويتاأهل  منتخبات،  اأربعة  جمموعة 
جمموعة  ك���ل  م���ن  منتخبني  اأول 
و�سُتقام   ، النهائيات  اإىل  مبا�سرة 
م���ن���اف�������س���ات ال����������دور ال�����ث�����اين من 
 22 من  الفرتة  خ��الل  الت�سفيات 

اإىل 30 اأبريل 2019.
وكوريا  ال��ي��اب��ان  منتخبات  وك��ان��ت 
على  ح�سلت  وال�����س��ني  ال�����س��م��ال��ي��ة 
للنهائيات  املبا�سر  التاأهل  بطاقات 
الثالثة  املراكز  على  ح�سولها  بعد 
عام  امل��ا���س��ي��ة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  الأوىل 

.2017
ك����م����ا ����س���ي���ك���ون ه�����ن�����اك م���ق���ع���د يف 
والتي   ، امل�سيفة  للدولة  النهائيات 

�سيتم حتديدها يف وقت لحق.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

يف  الريا�سي”  “بو�ست  ن���ادي  اأع��ل��ن 
راأ�س اخليمة افتتاح اأكادميية ريا�سية 
���س��ي م���ي���الن الإي���ط���ايل  اأي  ل���ن���ادي 
ال�ستثمار  وت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
املختلفة  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل����ج����الت  يف 
متهد  كما  املقبلة،  ال�����س��ن��وات  خ��الل 
امليالن”  “جنوم  ل���زي���ارة  ال��ط��ري��ق 
الفعاليات  يف  وامل�ساركة  ال��دول��ة  اإىل 
توقيع  مت  حيث  املختلفة،  الريا�سية 
العقد بح�سور اأحمد الدباين، رئي�س 
الريا�سي  بو�ست  نادي  اإدارة  جمل�س 
وفابيو زوت�سي وبرونو برتوت�سي من 
الر�سمي  الوكيل  ا���س  اآن��د  بي  �سركة 

مليالن يف الدولة.
اجلديدة  اخلطوة  اأن  الدباين  واأك��د 
مت��ث��ل ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة وط���ف���رة كبرية 
م��ن ���س��اأن��ه��ا دع���م ت��ط��ور ك���رة القدم 
وامل�ساهمة  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإم�����ارة  يف 
يف اإع�����داد ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي مي��ك��ن اأن 
للريا�سة  املطلوبة  الإ���س��اف��ة  متثل 
يف ال��دول��ة وامل��ن��ت��خ��ب��ات ال��وط��ن��ي��ة يف 
اختيار  اإن  وق����ال  امل��ق��ب��ل��ة،  امل���وا����س���م 
ال�سمعة  اأ���س��ا���س��ه  م��ي��الن  اأك��ادمي��ي��ة 

للنادي  ال��ع��ري��ق  وال��ت��اري��خ  ال��ك��ب��رية 
العامل  م�����س��ت��وى  ع���ل���ى  الإي�����ط�����ايل 
و�سعبيته الكبرية التي ت�سعه �سمن 
تطوير  اإىل  ت������وؤدي  ال���ت���ي  الأن����دي����ة 
املعطيات  ب��ك��ل  ي�سمح  مب��ا  ال���ق���درات 

التي حتقق الأهداف املطلوبة.
واأ����س���اف: ن��ح��ن اأم����ام ف��ر���س��ة مهمة 
اأف�سل العنا�سر التي ميكن  لتقدمي 

الريا�سي  التطور  اأن نعول عليها يف 
املطلوب خالل الفرتة املقبلة مع ناٍد 
عريق لديه اأف�سل الأكادمييات على 
على  نعمل  اأننا  كما  العامل،  م�ستوى 
بالتدريب  اخلا�سة  الربامج  اأف�سل 
مب�ساركة اأف�سل املدربني، اإىل جانب 
العاملية  اأب���واب  لنا  تفتح  اخلطوة  اأن 
التجربة  خل��و���س  ال��داف��ع  ومتنحنا 

اأف�سل  لتحقيق  ال��ك��ب��رية  ب���اجل���راأة 
ال��ن��ت��ائ��ج ل��ت��اأ���س��ي�����س ج��ي��ل واع����د من 
نعول  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي���ن  ال��الع��ب��ني 
اخلا�سة  ال��ت��ج��رب��ة  دع���م  يف  ع��ل��ي��ه��م 
بنادي بو�ست الريا�سي الذي ينطلق 
من اأهداف واعدة مل�ساعدة الالعبني 
ال�سباب على خو�س اأف�سل التجارب 

مع اأكادميية ريا�سية عريقة«.

املحطة  اأن  اإىل  زوت�سي  فابيو  واأ�سار 
الإيطايل  ميالن  لأكادميية  الثالثة 
ب���و����س���ت بعد  ن������ادي  ال����دول����ة م����ع  يف 
من  املزيد  تعني  دب��ي  يف  اأكادمييتني 
جديرة  جت���رب���ة  وخ����و�����س  ال���ت���ط���ور 
النجاح  عنا�سر  ل��ت��واف��ر  ب��اله��ت��م��ام 
لأنها ت�ستند اإىل فكر متطور يراعي 
متطلبات التميز الريا�سي خ�سو�ساً 
التجارب  حققته  ال��ذي  النجاح  اإث��ر 
اخلليج  م�������س���ت���وى  ع���ل���ى  امل���ا����س���ي���ة 
فر�سة  هناك  اأن  مو�سحاً  وال��ع��امل، 
لنادي بو�ست بامل�ساركة يف البطولت 
الدولة  داخ����ل  تنظيمها  ي��ت��م  ال��ت��ي 
لأجل  مل��ي��الن  التابعة  ل��الأك��ادمي��ي��ات 
تطوير  ع��ل��ى  ال���الع���ب���ني  م�����س��اع��دة 
قدراتهم من 5 �سنوات اإىل 16 �سنة. 
وك�����س��ف ف��اب��ي��و زوت�����س��ي ع���ن فر�سة 
اأكادميية  من  لعبني  لوجود  كبرية 
نادي  م��ع��اي�����س��ة يف  ف����رتة  ب��و���س��ت يف 
اخلربة  لكت�ساب  الإي��ط��ايل  م��ي��الن 
وتطوير قدراتهم وال�ستفادة من كل 
التطور،  فكرة  تدعم  التي  املعطيات 
لنادي  التحتية  البنية  اأن  مو�سحاً 
بو�ست تعزز جناح ال�سراكة اجلديدة 

يف الفرتة املقبلة.

•• ال�صارقة - الفجر:

نادي  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�سام�سي  بح�سور جمعه عبيد 
احلمرية الثقايف الريا�سي احتفل اأ�سرة نادي احلمرية يف 
لأندية  التميز  جوائز  من  بجائزتني  بفوزها  بهيج  حفل 
اأع�ساء  ح�سور  و���س��ط  الثانية  دورت��ه��ا  يف  ال�سارقة  اإم���ارة 
من  ولفيف  ال��ن��ادي  يف  العاملة  وال��ك��وادر  الدارة  جمل�س 

املدعوين.
فئة  جم��ال  يف  الأوىل  جائزتان  احلمرية  ن��ادي  ن��ال  حيث 
ال��ق��ي��ادة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة وال��ث��ان��ي��ة يف جم���ال ف��ئ��ة الدارة 
خالل  ال�سام�سي  جمعه  وه��ن��اأ  الالعبني.  ورع��اي��ة  الفنية 

الح���ت���ف���ال اأ�����س����رة ن�����ادي احل���م���ري���ة ب���ه���ذا الجن������از ال���ذي 
التميز  برنامج  يف  التوا�سل  على  الثانية  للدورة  يتوا�سل 
�سيا�سة  موا�سلة  على  واحل��ر���س  ال�سارقة  اإم���ارة  لأن��دي��ة 
ب���اإذن اهلل تعاىل  ن���ادي احل��م��ري��ة ال��ت��ي ر�سمها امل��غ��ف��ور ل��ه 
�سابقا  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سي  عبيد  ث��اين 
النادي متفوقا يف كافة  اأن يكون  املا�سية يف  طوال الفرتة 
واجلودة.  املهنية  معايري  تلتزم  والتي  و�سيا�ساته  براجمه 
وتوجه جمعه ال�سام�سي يف كلمته التي األقاها على خ�سبة 
الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  اإىل �ساحب  بال�سكر  النادي  م�سرح 
رعايته  على  ال�سارقة  حاكم  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
املتوا�سل  بالدعم  وتوجيهاته  احلمرية  ب��ن��ادي  الكرمية 

اأثنى  كما  ال���ن���ادي.   يف  الريا�سية  والن�����س��ط��ة  للريا�سة 
ال�سارقة  بحكومة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س  دور  على 
نادي  اأن  اإىل  التطور لفتا  ال��ن��ادي ومتكينه من  دع��م  يف 
احلمرية بات ا�سمه مقرونا بالتميز يف ظل اجلوائز التي 
�سيظل  النادي  اأن  واأك��د  ال�سابقة  الفرتة  ط��وال  ح�سدها 
بيئة ريا�سية وثقافية متكاملة وم�ساهم يف تطوير العمل 
الريا�سي وحمفزا على الفوز لبذل مزيد من اجلهود يف 
الفرتة القادمة لالرتقاء بالعمل الريا�سي نحو الأف�سل. 
ويف نهاية احلفل كرر ال�سام�سي ال�سكر ملجل�س اإدارة نادي 
احلمرية ولكافة الكوادر العاملة ولفريق التميز بالنادي 

وقام بتكرميهم ومنحهم �سهادات التقدير. 

اأكد اأن نادي احلمرية �ضيظل ا�ضمه مقرونا بالتميز.. جمعه ال�ضام�ضي يحتفل مع كوادر النادي بالفوز بجائزتي التميز 

•• جاكرتا –الفجر: 

 ( لل�سباب  الوطني  منتخبنا  حجز 
حتت 19 عاماً ( مقعده يف الدور ربع 
النهائي لبطولة كاأ�س اآ�سيا لل�سباب 
حت��ت 19 ع��ام��اً امل��ق��ام��ة ح��ال��ي��اً يف 
العا�سمة الإندوني�سية جاكرتا بعد 
منتخب  ن��ظ��ريه  ���س��ب��اك  اأم��ط��ر  اأن 
ال�����س��ني ت��اي��ب��ي��ه ب��ث��م��ان��ي��ة اأه�����داف 
ت�سجيلها  يف  ت��ن��اوب  ه���دف  م��ق��اب��ل 
ك��اًل م��ن اأح��م��د ف���وزي، علي �سالح 
) هدفني (، ماجد را�سد ) هدفني 
���س��امل ) ه��دف��ني (، وعبد  (، را���س��د 
اهلل  النقبي ليوا�سل بها “ الأبي�س 
املجموعة  �����س����دارة  يف   “ ال�������س���اب 
بالعالمة الكاملة رافعاً ر�سيده اإىل 

النقطة ال�ساد�سة .
املباراة  م��ن  الأول  ال�����س��وط  وج����اء 
التي جرت اليوم �سريع يف جمرياته 
ال����ذي جن��ح يف  ��ب��ل منتخبنا  قيِ م��ن 
واأ�سلوبه  الكاملة  �سيطرته  فر�س 
الرغبة  ع��ك�����س  وال�����ذي  ال��ه��ج��وم��ي 
مل�سلحته  امل��ب��اراة  ح�سم  يف  ال��ق��وي��ة 
وحجز بطاقة التاأهل مبكراً ، حيث 

اأحمد  ال���الع���ب  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اف��ت��ت��ح 
ف�����وزي ب��ع��د م�����رور 10 دق���ائ���ق من 
الهدف  م�سجاًل  ال��ب��داي��ة  ���س��اف��رة 
تقدمه  ع��زز  ال���ذي  ملنتخبنا  الأول 
ال��دق��ي��ق��ة 20 عن  ث�����انيِ يف  ب���ه���دف 
الذي  �سالح  علي  ال��الع��ب  ط��ري��ق 

را�سد  الالعب  عر�سية  من  ا�ستفاد 
اإيداعها  �سامل ومل يجد �سعوبة يف 
باملرمى، وقبل نهاية ال�سوط الأول 
اأ����س���اف م��اج��د را���س��د لع���ب و�سط 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال����ه����دف ال���ث���ال���ث عرب 
ت�����س��دي��دة ق��وي��ة م��ن داخ���ل منطقة 

 “ “ الأبي�س ال�ساب  اجلزاء لُينهي 
مع  نظيفة  بثالثية  الأول  ال�سوط 
اأف�سلية مطلقة على ح�ساب نظريه 

ال�سني تايبيه
طلعاته  الوطني  منتخبنا  ووا���س��ل 
الهجومية رغبًة يف زيادة غلته من 

الدقيقة  كانت يف  وال��ت��ي  الأه���داف 
اجلناح  ف��ردي من  بعد جمهود   50
الذي  �سالح  الرحمن  عبد  الأي�سر 
توغل يف الدفاعات ومررها لالعب 
را���س��د ���س��امل ال���ذي و���س��دده��ا قوية 
تايبيه  ال�����س��ني  م���رم���ى  ���س��ق��ف  يف 

 ، ملنتخبنا  ال���راب���ع  ال���ه���دف  م��ع��ل��ن��اً 
���س��امل جمدداً  را���س��د  ي��ع��ود  اأن  قبل 
الهدف  ل��ي�����س��ج��ل   85 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
اخل��ام�����س ل�” الأب��ي�����س ال�����س��اب “ 
وال����ه����دف ال�����س��خ�����س��ي ال����ث����اين له 
ال�سيطرة  وو�����س����ط  امل������ب������اراة،  يف 

الوطني  بل منتخبنا  قيِ الكاملة من 
وهجماته امل�ستمرة جنح علي �سالح 
�ساد�س  ب��ه��دف  ال�����س��ب��اك  زي�����ارة  يف 
غادر  والتي   60 الدقيقة  يف  �سجله 
امللعب بعدها مبا�سرًة بعد اأن ف�سل 
اجلهاز الفني اراحته ومنح الفر�س 

الذي فور  النقبي  لالعب عبد اهلل 
دخوله ومن اأول مل�سه اأحرز الهدف 
ويف   ،“ ال�ساب  ل�” الأبي�س  ال�سابع 
و�سمان  العري�س  الفوز  ن�سوة  ظل 
ال�سني  م��ن��ت��خ��ب  مت���ك���ن  ال���ت���اأه���ل 
�سهيل  ل�سباك  الو�سول  من  تايبيه 
منتخبنا  م��رم��ى  ح��ار���س  اهلل  ع��ب��د 
بهدف اأول يف الدقيقة 73 جاء من 
ت�����س��دي��دة ق��وي��ة م��ن خ���ارج منطقة 
اجلزاء، اإل اأن الرد جاء �سريعاً وبعد 
مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق 
ال���الع���ب م��اج��د را����س���د ال����ذي رفع 
املباراة  يف  منتخبنا  اأه���داف  ر�سيد 
لثمانية اأهداف وهي النتيجة التي 

انتهت عليها جمريات املباراة.
وي��خ��ت��ت��م م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م���ب���اري���ات���ه يف 
منتخب  مب��الق��اة  امل��ج��م��وع��ات  دور 
يوم   ) امل�����س��ت�����س��ي��ف   ( اإن��دون��ي�����س��ي��ا 
اأكتوبر اجلاري  املوافق 24  الأربعاء 
�سمن اجلولة الثالثة من مناف�سات 
�سي�سعى  وال��ت��ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
اإىل موا�سلة   “ ال�ساب  الأبي�س   “
ال��ق��وي��ة وت��اأك��ي��د �سدارته  ع��رو���س��ه 

للمجموعة .

حجز مقعده يف �لدور ربع �لنهائي

اأبي�س ال�ضباب يهزم ال�ضني تايبيه بثمانية اأهداف مقابل هدف

يو�جه �ملالديف غدً�

اأبي���س ال�ض��اب���ات يخ�ض���ر اأم���ام ق���رغي���ز�ضت���ان بهدف���ني له���دف

تد�شني مرحلة مهمة للتطور يف �إمارة ر�أ�ض �خليمة

نادي »بو�ضت الريا�ضي« يوقع اتفاقية تعاون مع اأكادميية ميالن الإيطايل
�لدباين: خطوة نوعية وطفرة ريا�شية كبرية مع ناٍد �أوروبي عريق

�ضاعة مدرب ريال مدريد حانت.. 
وا�ضمان بالنتظار 

جمال  ه��ن��اك  ي��ع��د  مل  ليفانتي  اأم����ام  ال�سبت  ب��خ�����س��ارة 
لل�سك: ريال مدريد مير باأزمة عاتية، ومبكرا جدا يبدو 

حلم ا�ستعادة لقب الدوري الإ�سباين بعيدا للغاية.
من  نقطة  ب�14  خام�س  وم��رك��ز  وت��ع��ادلن  خ�سائر   3
27 متاحة، اأرقام جت�سد املاأ�ساة، و482 دقيقة من دون 

اأهداف يف �سابقة حمزنة توؤكدها.
باإرادته،  زي��دان  الدين  زي��ن  ال�سابق  الفني  املدير  رح��ل 
ق�سرا،  اأو  طوعا  رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  وغ��ادر 
وبات  يتخبط،  متتالية  اأع����وام  ل�3  اأوروب����ا  بطل  ف���راح 
مهب  يف  اأ�سابيع،  قبل  ال��واف��د  امل��درب  لوبتيغي  جولني 

رياح اأبعاد قوية جدا.
املناورة  ال���ري���ال  اإدارة  ح��اول��ت  مهما  ���س��ادم��ة  حقيقة 
اأو حت���دث ال��الع��ب��ني ع��ن ولء ل��ل��م��درب واإ����س���رار على 

م�ساندته حتى النهاية.
حتدث  ليفانتي  اأم���ام  ال�سقوط  وع��ق��ب  ال�سبت،  م�ساء 
مع  الالعبني  وبقية  اأنه  موؤكدا  مار�سيلو،  الفريق  رمز 

لوبتيغي “حتى املوت«.
مار�سيلو ال���ذي اأح���رز ه��دف ري���ال م��دري��د ال��وح��ي��د يف 
التهديف،  عن  “امللكي”  �سيام  لينهي  ليفانتي  م��ب��اراة 
قال اإن املدرب “�سادق معنا وجتمعنا به عالقة رائعة”، 

وفقما نقلت �سحيفة “ماركا” الإ�سبانية.
ثم اأ�ساف: “اأعرف جيدا معنى ارتداء األوان هذا النادي 
واأ�سعر باحلزن حني ل نفوز. لوبتيغي لي�س مثل رافائيل 
بنيتز )مدرب ريال مدريد الذي اأقيل يف منت�سف مو�سم 
�سوء  ب�سبب  النادي  اإدارة  طرف  من   2016-2015

النتائج وم�سكالت مع اجلماهري«.
رامو�س  �سريجيو  القائد  اأي�سا  حت��دث  مار�سيلو  وم��ع 
جميعا،  تديننا  ال��ف��ردي��ة  “الأخطاء  ذات��ه��ا:  باللهجة 

ولكن ل ينبغي اأن نوجه اأ�سابع التهام اإىل اأي �سخ�س، 
والطريقة الوحيدة لتبديل ذلك اأن نكون يد واحدة«.

واأ�ساف: “لوبتيغي �سخ�س حمفز للغاية، ومقنع«.
اأن  اأعتقد  لكنني ل  �ساأقوله،  راأي��ي  “اإذا طلب  ق��ال:  ثم 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ق���رار م��ه��م م��ث��ل ا�ستمرار  اأن  راأي����ي مي��ك��ن 

املدرب«.
كلمات قد تعني الكثري، فرغم م�ساندة الالعبني املعلنة 
تبدو الإقالة واردة بقوة، حتى دون اأخذ راأي الالعبني، 
الأحد  بر�سلونة،  اأم���ام  الكال�سيكو  نتيجة  تبقى  فيما 

املقبل، العامل احلا�سم واملوؤكد.
رحل  اإذا  فهو:  تلقائيا  نف�سه  يفر�س  الذي  ال�سوؤال  اأما 
لوبتيغي من ياأتي؟ �سوؤال تتعدد حماولت الإجابة عنه، 
اإمكانية ال�ستعانة بالفرن�سي لوران  ورغم �سائعات عن 
بالن، اإل اأن تاأكيدات �سحف اأوروبية ت�سري اإىل ا�سمني 

بالذات.
�سن”  “ذي  �سحيفة  اإل��ي��ه��م��ا  اأ����س���ارت  ال���ذي  ال���س��م��ان 
الربيطانية هما اأر�سني فينغر القائد التاريخي لأر�سنال 
الإجنليزي، واأنطونيو كونتي الذي رحل ال�سيف املا�سي 

عن جاره اللندين ت�سل�سي.
مدربان تتباين خرباتهما واأعمارهما، وحتى جناحاتهما 
منطقيا  خيارا  يبقى  كونتي،  لكن  الأخ���رية،  الفرتة  يف 
عاما(، وجتارب   49( ال�سغرية  �سنه  اإىل  بالنظر  اأكرث 
مدريد،  ري��ال  مع  الإيطاليني  الفنيني  املديرين  جن��اح 

واآخرهم كارلو اأن�سيلوتي.
 )7( مورالي�س  لوي�س  خو�سيه  ليفانتي  ه��ديف  و�سجل 
يقل�س  اأن  قبل  ج��زاء )13(،  ركلة  وروجيه مارتي من 
الربازيلي مار�سيلو الفارق يف الدقيقة 72، منهيا عقما 

تهديفيا تاريخيا لفريقه ا�ستمر 481 دقيقة.
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الفجر الريا�ضي

ان��ق��ل��ب��ت ال��غ��رف اخل��ا���س��ة ب��الع��ب��ي ري����ال م��دري��د ب�سبب 
ب��ريي��ز، من  ال��ن��ادي فلورنتينو  رئي�س  ع��ن رغبة  ت��ردد  م��ا 
الآن  حتى  واملرتبط  ال�سابق  ت�سيل�سي  م��درب  مع  التعاقد 
بعقد، اأنطونيو كونتي، بتدريب “امللكي” خلفاً لالإ�سباين 

جوليو لوبيتيغي.
وت��ق��ول ك��ادي��ن��ا ���س��ري اأن لع��ب��ي ري���ال م��دري��د ق��ل��ق��ون من 
لن  املت�سدد  نهجه  اأن  معتقدين  بكونتي،  الرئي�س  اهتمام 

ينا�سبهم.
وتقول كادينا �سري اأن لعبي ريال مدريد قلقون من اهتمام 
الرئي�س بكونتي، معتقدين اأن نهجه املت�سدد لن ينا�سبهم. 

اأن املدرب كونتي  و�سبق واأكدت تقارير �سحافية اإيطالية، 
اأعرب عن جاهزيته لتويل قيادة ريال مدريد الإ�سباين، يف 

حالة اإقالة لوبيتيغي.
“لوبيتيغي  اإن  الإي��ط��ايل،  مريكاتو  كالت�سيو  موقع  وق��ال 
اأمام  بعد اخل�سارة  ري��ال مدريد،  الرحيل عن  اق��رتب من 
ميلك  اأن���ه  اإىل  م�����س��رياً  الإ�سباين”،  ال����دوري  يف  ليفانتي 
اأمام  بالكال�سيكو  الفوز  “امللكي”، وهي  اأخرية مع  فر�سة 

بر�سلونة.
وجود  ع��ن  ج��ي��ورن��ايل  اإل  �سحيفة  اأك����دت  ج��ان��ب��ه��ا  وم���ن 
ال�سابق  ون���ادي���ه  ك��ون��ت��ي  اأن��ط��ون��ي��و  ب��ني ممثلي  ات�����س��الت 

حتى  بينهم،  العقد  ف�سخ  اأج��ل  من  الإجن��ل��ي��زي،  ت�سيل�سي 
ي�سبح املدرب الإيطايل متاحاً لتدريب ريال مدريد.

بعقد  علمها  ع��ن  فيه  ك�سفت  تقريراً  ال�سحيفة  ون�سرت 
اج��ت��م��اع ب���ني وك����الء ك��ون��ت��ي وم���ال���ك ت�����س��ي��ل�����س��ي، روم����ان 

اأبراموفيت�س، لفك الرتباط بني الطرفني.
ري��ال مدريد،  ن��ادي  رئي�س  اأن  اإىل  اإل جيورنايل،  واأ���س��ارت 
مع  مفاو�ساته  لينهي  كونتي  ينتظر  برييز،  فلورينتينو 
ت�سيل�سي، واأنه جدد الثقة يف لوبيتيغي ليقود الفريق اأمام 
فيكتوريا بلزن بدوري اأبطال اأوروبا فقط من اأجل اإعطاء 

املدرب الإيطايل الوقت الالزم.

لعبو الريال يرف�ضون التعاقد مع كونتي 

رونالدو ومي�ضي والكال�ضيكو.. م�ضهد مل 
يحدث منذ 11 عاما

اإيقاع  على  “الليغا”  عا�ست  طويلة  ل�سنوات 
جنمان  مي�سي،  وليونيل  رون��ال��دو  كري�ستيانو 
ي��ت��ح��ك��م��ان يف م�����س��ائ��ر ال��������دوري الإ����س���ب���اين، 
لعبي  قمة  على  مناف�س  دون  م��ن  وي��رتب��ع��ان 
الآن،  تبدل  الواقع  ذل��ك  لكن  العامل،  يف  الكرة 

ويبدو اأنه قد م�سى اإىل غري رجعة.
حقيقة برزت قبل اأيام بظهور جنم جديد حاز 
لوكا  الكرواتي  هو  ال��ع��امل،  يف  الأف�سل  جائزة 

الذي  رونالدو  واأكدها  مودريت�س، 
غادر ريال مدريد فجاأة �سوب 
الإي���ط���ايل و�سط  ي��وف��ن��ت��و���س 

�سائعات عن خالفات و�سوء 
فهم.

املفارقة،  اك��ت��م��ل��ت  ث����م 
باإ�سابة  ال�����س��ب��ت، 

جنم البار�سا 

“كال�سيكو  عن  املوؤكد  وغيابه  مي�سي،  ليونيل 
الأر�س” بني العمالقني، الأحد املقبل، ليكتمل 
وريال  بر�سلونة  ل��ق��اءات  يف  ي��ح��دث  مل  م�سهد 

مدريد منذ 11 عاما.
للمرة  �ستخلو  ال��ع��امل  ك��روي��ة يف  م��ب��اراة  اأك���رب 
الأوىل منذ دي�سمرب 2007 من “اأهم لعبني 
يف العامل”، ففي ذلك التاريخ قبل نحو عامني 
م��ن ت��ع��اق��د ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي م��ع رون���ال���دو، غاب 

مي�سي عن الكال�سيكو ب�سبب الإ�سابة.
“الدون” اإىل الليغا يف �سيف  ثم وفد 

ال��ت��اري��خ مل  وم���ن ذل���ك   ،2009
تخل القمة الكروية الأب��رز من 

اأحد النجمني على الأقل.
مدينة  اإىل  رون�����ال�����دو  رح�����ل 

مي�سي،  واأ����س���ي���ب  ت��وري��ن��و 
الأر�س  كال�سيكو  فبدا 

خمتلف  اآخ���ر،  بطابع 
م�ستوى  على  مت��ام��ا، 
والناديني  ال��ن��ج��م��ني، 
مدريد  ف����ري����ال  اأي�������س���ا، 
يبدو متخبطا حتت قيادة 
لوبتيغي،  جولني  مدربه 
ال��ت��ي ت��وؤك��د ت��ق��اري��ر عدة 
بينما  ال��و���س��ي��ك،  رح��ي��ل��ه 
م���ي�������س���ي ب���ر����س���ل���ون���ة يف 
تراجعت  واإن  ال�����س��دارة، 

عرو�سه.
و�����س����ي����غ����ي����ب ال����ن����ج����م 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي مل�����دة 3 

اأ�سابيع عن املالعب، 
بعد تعر�سه لك�سر 
ال�سبت،  ي�����ده،  يف 
مواجهة  خ������الل 

اأ�سبيلية.
ول�����������ن ت����ت����وق����ف 
م�������������������س���������ائ���������ب 

عن  ب�����ر������س�����ل�����ون�����ة 
لأن  ال���ك���ال����س���ي���ك���و، 
�سيغيب  م���ي�������س���ي 
ع���ن م��واج��ه��ة اإن���رت 
م���ي���الن���و الإي����ط����ايل 
الثالثة  اجل����ول����ة  يف 
املجموعات  دور  م��ن 
دوري  مل���������س����اب����ق����ة 
اأب����ط����ال اأوروب�������ا، 
الأرب��������������ع��������������اء 

امل��ق��ب��ل، ثم 

العودة  م��ب��اراة  ع��ن  �سيغيب  م��دري��د، كما  ري��ال 
�سد اإنرت يف 6 نوفمرب، ومواجهة رايو فايكانو 

يف الدوري قبلها بثالثة اأيام.
الفحو�سات  “اأكدت  ب��ي��ان:  يف  بر�سلونة  وق��ال 
بك�سر يف  اإ���س��اب��ت��ه  مي�سي  ل��ل��ي��و  اأج���ري���ت  ال��ت��ي 
لنحو  �سيغيب  اليمنى.  ي��ده  يف  ال�ساعد  عظمة 

اأ�سابيع«.  3
فريقه  ي��ق��ود  اأن  ي��ن�����س  مل  “الربغوث”  ل��ك��ن 
اإ���س��اب��ت��ه، فمرر  ق��ب��ل  ال��ف��وز  اإىل 
لزميله  ح���ا����س���م���ة  ك�����رة 
فيليب  ال����ربازي����ل����ي 
افتتح  ك���وت���ي���ن���ي���و 
الت�سجيل  م���ن���ه���ا 
يهز  اأن  ق��ب��ل   ،)2(
بنف�سه  ال�������س���ب���اك 
تعر�س  ث���م   ،)12(
�سقوطه  بعد  لالإ�سابة 
م��ع فرانكو  اح��ت��ك��اك  اإث����ر 

فا�سكيز )17(.
يتلوى  الأر����س  على  وبقي 
من الأمل ثم خ�سع لعالج 
اأن  قبل  امل��ل��ع��ب،  خ��ط  على 
اإرن�ستو  م��درب��ه  ي�ستبدله 
بالفرن�سي  ف����ال����ف����ريدي 
عثمان دميبيلي يف الدقيقة 

.26
جدول  بر�سلونة  ويت�سدر 
ال���رتت���ي���ب ب���ر����س���ي���د 18 
بفارق  م���ت���ق���دم���ا  ن��ق��ط��ة 
على  واح�������������دة  ن����ق����ط����ة 
اآلف����ي���������س، ال�������ذي ف���از 
�سلتا  ع��ل��ى  -1�سفر 
ف����ي����غ����و، اجل����م����ع����ة، 
على  ون����ق����ط����ت����ني 
�ساحب  اأ�سبيلية 
الثالث،  امل��رك��ز 
يحل  ف����ي����م����ا 
ريال مدريد 
امل���رك���ز  يف 
م�س  خلا ا
ب������ع������د 9 

جولت.

•• هاجنزو-وام:

لزوارق  ال��ع��امل  بطولة  لقب  الإم�����ارات  دول���ة  ح�سدت 
الك�س كات ملو�سم 2018 بعد اأن متكن زورق اأبوظبي 
4 ب��ق��ي��ادة ف��ال��ح امل��ن�����س��وري و���س��ون ت��ورن��ت��ي م��ن الفوز 
للبطولة  واخلتامية  الرابعة  اجلولة  يف  الأول  باملركز 
التي اأقيمت يف مدينة هاجنزو ال�سينية حيث و�سل اإىل 
النقطة 213 يف �سدارة الرتتيب العام، فيما فر�ست 
املراكز الثالثة الأوىل  الإم��ارات �سيطرتها على  زوارق 
حيث حل زورق �سرطة دبي يف املركز الثاين يف الرتتيب 

العام بر�سيد 204 نقطة وجاء زورق اأبوظبي 5 ثالثا 
اإجنازه  اأبوظبي  فريق  واأه���دى  نقطة.   184 بر�سيد 
ل��زوارق الك�س كات ملو�سم  بالفوز بلقب بطولة العامل 
الإمارات.  و�سعب  الر�سيدة  الدولة  قيادة  اإىل   2018
اآل  خليفة  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو  وت��وج��ه 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  م�ست�سار  نهيان 
جمل�س اإدارة نادي اأبوظبي الدويل للريا�سات البحرية 
واأكد  الجن���از.  ه��ذا  على  اأبوظبي  فريق  اإىل  بالتهنئة 
وللريا�سة  ل��الإم��ارات  فخر  اأب��وظ��ب��ي  ف��ري��ق  اأن  �سموه 
العربية، م�سيدا بالإجناز الذي حققه يف بطولة العامل 

لزوارق الك�س كات. واأ�سار �سموه اإىل اأن زوارق اأبوظبي 
اعتادت على التفوق يف كل امل�ساركات العاملية وكانت تعي 
الذي متثله يف  الغايل  التي حتملها وال�سم  امل�سوؤولية 
هذه  يف  الأوىل  املراكز  وح�سد  الجن��از  فكان  املناف�سة 

البطولة بكل اقتدار.
م���ن ج��ان��ب��ه، ب����ارك ���س��امل ال��رم��ي��ث��ي م��دي��ر ع���ام نادي 
ال�سخم  الإجن��از  البحرية  للريا�سات  الدويل  اأبوظبي 
والتاألق الذي حققه فريق اأبوظبي يف مناف�سات بطولة 
العامل لزوارق الك�س كات، م�سريا اإىل اأنه اللقب الأول 

للفريق يف تاريخ مناف�سات الك�س كات.

اأبوظبي  زورق  قائد  املن�سوري  فالح  اأع��رب  من جهته، 
4 عن �سعادته الغامرة بتحقيق هذا الجناز ورفع راية 
الوطن عاليا يف هذه البطولة، م�سريا اإىل اأنه كان لديه 

تركيز اأن ينهي ال�سباق يف املركز الأول.
الأخرية  تقام اجلولة  اأن  املقرر  كان من  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
ال�سينية  �سيامن  مدينة  يف  البطولة  م��ن  واخلام�سة 
يف  ت�سببت  املناخية  ال��ظ��روف  اأن  غري  املقبل،  الأ�سبوع 
اإلغاء هذه اجلولة وبالتايل اأ�سبحت جولة هاجنزو هي 
ختام املو�سم العاملي املثري لهذه البطولة وكتبت ال�سعادة 

لفريق اأبوظبي الإماراتي باإحراز لقب البطولة.

الإمارات حت�ضد لقب بطولة العامل لزوارق الك�س كات ملو�ضم 2018

بلي�ضكوفا ُت�ضِقط فوزنياكي 
يف بطولة املا�ضرتز

اأمام  فوزنياكي  كارولين  الدمناركية  عامليا  ثانيا  وامل�سنفة  اللقب  حاملة  �سقطت 
ملو�سم  اخلتامية  املا�سرتز  لبطولة  الأول  ال��ي��وم  يف  بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية 
اإيلينا  لعبات كرة امل�سرب املحرتفات يف �سنغافورة، والذي �سهد و�سع الأوكرانية 

�سفيتولينا حدا للنح�س الذي لزمها يف مواجهة الت�سيكية برتا كفيتوفا.
الإثنني  تنطلق  اأن  البي�ساء”، على  “املجموعة  املباراتان �سمن مناف�سات  واأقيمت 
واليابانية  كريبر  اأجنيليك  الأملانية  ت�سم  التي  احلمراء”  “املجموعة  مناف�سات 

ناومي اأو�ساكا والأمريكية �سلون �ستيفنز والهولندية كيكي بريتنز.
و�سقطت فوزنياكي امل�سنفة ثالثة يف �سنغافورة، بنتيجة 2-6 و4-6 اأمام بلي�سكوفا 
على  عامليا(  )�ساد�سة  البطولة  يف  �سابعة  امل�سنفة  �سفيتولينا  ف��ازت  بينما  الثامنة، 
كفيتوفا اخلام�سة 6-3 و6-3. واأتت خ�سارة فوزنياكي بعد اأ�سبوعني من اإحرازها 
الالتفية  ح�����س��اب  ع��ل��ى  ب��ك��ني  دورة  بلقب  بتتويجها  م�سريتها،  يف  ال�30  ال��ل��ق��ب 
اأنا�ستازيا �سيفا�ستوفا. يف املقابل، ثاأرت بلي�سكوفا خل�سارتها اأمام فوزنياكي يف ن�سف 
نهائي بطولة املا�سرتز 2017، وقالت بعد فوزها الأحد “كانت لدي فر�سة الفوز 
يف  �سلبة،  مباراة  “قدمُت  اأ�سافت  املا�سي«.  العام  هنا  جيدة  مباراة  قدمت  لأنني 
ال�سعب  من  اللقاء.  بداية  يف  ال�سيء  بع�س  متوترة  )فوزنياكي(  هي  كانت  املقابل 
على  للتفوق  دقيقة  و34  �ساعة  اىل  بلي�سكوفا  واحتاجت  لقب«.  الدفاع عن  دائما 
مناف�ستها، ومتكنت من ك�سر اإر�سالها مرتني يف املجموعة الأوىل )ال�سوطان الثالث 

واخلام�س(، ومرة يف ال�سوط الأول للمجموعة الثانية.
يف املقابل، ح�سمت �سفيتولينا يف 89 دقيقة مباراتها �سد كفيتوفا التي ارتكبت 29 

خطاأ غري مبا�سر و�سبعة اأخطاء مزدوجة على الإر�سال.
كفيتوفا، يف  تواليا �سد  �سبع مرات  �سفيتولينا قد خ�سرت  كانت  الفوز،  وقبل هذا 

�سل�سلة مباريات مل تتمكن من الفوز �سوى مبجموعة واحدة فيها.
وقالت الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاما “اأنا م�سرورة جدا من اأدائي توجب 
علي فعال اأن اأحافظ على تركيزي وقوتي الذهنية. هي ت�سرب الكرة ب�سكل قوي 
حتى  انتظرت  التي  �سفيتولينا  وب���داأت  �سريع«.  ب�سكل  اأحت��رك  اأن  علي  وك��ان  ج��دا 
الأ�سبوع املا�سي لتحجز مكانها يف البطولة اخلتامية للمو�سم، املباراة بقوة وك�سرت 
اإر�سال مناف�ستها  الأخ��رية مبا�سرة وتك�سر  الأول، لرتد  ال�سوط  اإر�سال كفيتوفا يف 
اإر�سال كفيتوفا جمددا )يف  �سفيتولينا متكنت من ك�سر  اأن  ال  الثاين.  ال�سوط  يف 
ال�سوطني ال�سابع والتا�سع(، م�ستغلة الأخطاء املتكررة التي ارتكبتها مناف�ستها على 
الإر�سال،  على  كبري  حد  اىل  الالعبتان  حافظت  الثانية،  املجموعة  ويف  الإر���س��ال. 
على  وحتافظ   2-4 لتتقدم  ال�ساد�س  ال�سوط  يف  ك�سره  من  �سفيتولينا  ومتكنت 
تفوقها حتى النهاية. وتقام الإثنني مباراتان، فتجمع الأوىل بني بطلة فال�سينغ 
ميدوز 2018 اليابانية ناومي اأو�ساكا وحاملة لقبها يف العام املا�سي �سلون �ستيفنز، 
والثانية بني كريبر امل�سنفة اأوىل يف بطولة املا�سرتز يف غياب امل�سنفة اأوىل عامليا 
تتاأهل  البطولة  نظام  ومبوجب  بريتنز.  والهولندية  هاليب،  �سيمونا  الرومانية 
لعبتان عن كل جمموعة خلو�س ن�سف النهائي، على اأن تقام املباراة النهائية يف 
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وولف م�ضتعد لبحث اأوامر 
مر�ضيد�س لدعم هاميلتون 

يف  للبحث  ا�ستعداده  وول��ف  توتو  النم�سوي  مر�سيد�س  فريق  مدير  اأك��د 
اإحراز  ل�سمان  مطلوبة  كانت  اذا  الفريق”  “اأوامر  اىل  جم��ددا  اللجوء 
العامل  ب��ط��ول��ة  يف  اخل��ام�����س  لقبه  هاميلنون  ل��وي�����س  ال��ربي��ط��اين  �سائقه 

للفورمول واحد.
وقبل �ساعات من انطالق �سباق جائزة الوليات املتحدة الكربى )املرحلة 
الثامنة ع�سرة(، يجد حامل اللقب هاميلتون نف�سه يف موقع يوؤهله للح�سم 
 67 بفارق  العام  الرتتيب  يت�سدر  اذ  تك�سا�س،  بولية  اأو���س��ن  حلبة  على 

نقطة عن مناف�سه املبا�سر �سائق فرياري الأملاين �سيبا�ستيان فيتل.
و�سينطلق هاميلتون من املركز الأول، بينما ينطلق فيتل من املركز اخلام�س 
علما اأنه حل ثانيا يف التجارب الر�سمية ال�سبت، ال اأنه كان قد تلقى عقوبة 
اإرجاع ثالثة مراكز عند خط النطالق ملخالفته قوانني رفع العلم الأحمر 
اإحراز  اللقب،  حل�سم  هاميلتون  ويكفي  اجلمعة.  احل��رة  التجارب  خ��الل 

ثماين نقاط اأكرث من فيتل بنهاية ال�سباق الأمريكي.
وقال وولف لل�سحافيني “اذا وجدنا نف�سنا يف نهاية املطاف يف و�سع نحتاج 
اأن  اأري��د  “لكنني ل  اأن نقيم النقاط، �سنقوم بذلك”، م�سيفا  فيه جمددا 

األتزم من الآن بالقول ما اذا كنا �سنقوم بذلك، اأو مباذا �سنقوم«.
الأع��وام الأربعة  العامل يف  ال��ذي توج بلقب بطولة  وك��ان فريق مر�سيد�س 
الكربى،  رو�سيا  ج��ائ��زة  �سباق  يف  الفريق”  “اأوامر  اىل  جل��اأ  ق��د  املا�سية، 
فالتريي  الفنلندي  م��ن  للطلب  البطولة،  م��ن  ع�سرة  ال�ساد�سة  املرحلة 

بوتا�س اإف�ساح املجال اأمام هاميلتون للتقدم والفوز بال�سباق على ح�سابه.
واأكد وولف حينها اأنه كان امل�سوؤول عن اتخاذ القرار، واأنه قام بذلك لإتاحة 

املجال لهاميلتون لتو�سيع الفارق مع فيتل باأكرب قدر ممكن.
واأبدى وولف من اأو�سن اأمله يف اأن يحقق بوتا�س انطالقة جيدة من املركز 
املتحدة،  الوليات  بتوقيت  الأح��د  بعد ظهر  يقام  ال��ذي  ال�سباق  الثالث يف 

ليكون يف اإمكانه الت�سييق على فيتل واإعاقة تقدمه.
البداية.  ي�سغط يف  اأن  عمليا  هو  فالتريي  اىل  بالن�سبة  “الهدف  واأو�سح 

لي�س لديه الكثري ليخ�سره، و)الهدف اأي�سا اأن( يقدم لنا �سباقا قويا«.
و�سدد وولف على اأن لقب البطولة مل يح�سم بعد، ل�سيما بعدما اأظهرت 
�سيارة فرياري �سرعة اإ�سافية يف جتارب اجلمعة وال�سبت. وقال لل�سحافيني 
“منذ اأيام تتحدثون عن اأن الأمر بات �سبه منجز، واأنه )هاميلتون( ي�سع 

يده على الكاأ�س. لكن، اإما اأن تكون الكاأ�س بني يديه اأو ل تكون«.
اأ�ساف “حتى الآن )الكاأ�س( لي�ست )بني اليدين(. اأعرف اأن النقاط ت�سعنا 
يف موقف �سلب، لكن كل �سيء ميكن اأن يحدث يف الريا�سة. فرياري عاد 

بقوة وهذا ما كنا نتوقعه، ولذا كل اخليارات تبقى مفتوحة«.

هذا ما قاله �ضالح بعد 
ك�ضر �ضومه التهديفي

اأعرب النجم امل�سري حممد �سالح عن �سعادته البالغة مب�ساهمته يف فوز 
فريقه ليفربول على م�سيفه هيدير�سفيلد تاون 1-0 اأم�س الول ال�سبت، 

يف اجلولة التا�سعة من الدوري الإجنليزي املمتاز.
يف  لكن  �سعبة،  م��ب��اراة  “كانت  امل��ب��اراة:  عقب  ت�سريحات  يف  �سالح  وق��ال 
اأن  اأهم �سيء.. كان علينا  اأن نحقق الثالث نقاط، وهذا  ا�ستطعنا  النهاية 
الأندية  50 مع  رقم  للهدف  ذل��ك«. وعن و�سوله  نعلم  كنا  للفوز،  نقاتل 
الإجنليزية )ليفربول وت�سيل�سي(، بت�سجيله هدف النت�سار بالأم�س، قال 
اإنه “�سعور جيد، لكن كما قلت، اأهم �سيء هو م�ساعدة الفريق على حتقيق 
الطريق  يف  ن�سري  الآن  “نحن  امل�سري:  الالعب  وتابع  اإيجابية«.  نتيجة 
اأ�ساعده  الفريق.. وحينما  الأهم هو  الت�سجيل،  يقلقني عدم  ال�سحيح، ل 

للح�سول على نتيجة جيدة، اأكون غري قلق«.
واختم لعب ليفربول ت�سريحات: “لدينا 4 اأو 5 لعبني بداأوا مع الفريق 
للمرة الأوىل، يف هذه املباراة.. نحن جميعاً على نف�س امل�ستوى، لذلك يجب 

علينا اأن نقاتل، للحفاظ مكاننا يف الت�سكيل«.
ال�سيام  م��ن  ك��ام��ل  �سهر  نحو  بعد  ليفربول،  م��ع  للت�سجيل  ���س��الح  وع���اد 

التهديفي. 



تطلق النار على حفيدها ب�ضبب كوب �ضاي!
�سيدة  القب�س على  الأمريكية  ال�سرطة يف ولية ميني�سوتا  األقت 
كوب  و�سع  اأن  بعد  حفيدها،  على  النار  باإطالق  متهمة  �سبعينية 
تهمة  ع��ام��اً(   75( وا�سنطن  هيلني  ت��واج��ه  اأث��اث��ه��ا.  على  ال�����س��اي 
بعد  حفيدها،  على  النار  لإط��الق  الثانية،  الدرجة  من  الع��ت��داء 
اأن جتاهل مطالبها املتكررة باإبعاد كوب ال�ساي عن الأثاث، ولدى 
و�سول ال�سرطة اإىل منزلها يوم اجلمعة املا�سي، عرثت على ال�ساب 

يف الفناء الأمامي، بعد اإ�سابته بعيار ناري يف �ساقه.
وعرث ال�سباط على م�سد�س عيار 38 مزود ب� 5 مقذوفات نارية، 
جرى اإطالق اإحداها، ومت اعتقال اجلدة يف مكان احلادث، بح�سب 
احلفيد  ال�سرطة  وا�ستجوبت  الربيطانية.  ميل  ديلي  �سحيفة 
جدته  اإن  التحقيقات  يف  وق��ال  ا�سمه،  ع��ن  الك�سف  يتم  مل  ال��ذي 
�سعرت بالغ�سب، وحملت كوب ال�ساي ورمت به يف اخلارج، قبل اأن 
تخرج من الغرفة لإح�سار �سالحها الناري. وعندما عادت اجلدة 
اإىل الغرفة، كان ال�ساب قد مالأ كوباً اآخر من ال�ساي وو�سعه على 
الأريكة مرة اأخرى، وهذا ما دفعها اإىل اإطالق النار عليه يف �ساقه. 
واأثناء اعتقالها، قالت اجلدة اإنها ل ت�ستحق الذهاب اإىل ال�سجن، 
اأن متثل  املقرر  ومن  اإ�سابة حفيدها،  مكان  ال�سرطة عن  و�ساألت 

اأمام املحكمة يف 18 دي�سمرب )كانون الأول( القادم.

ترتك طفال يف عنوان خطاأ 
تعتزم  كانت  ام��راأة  اإن  الأمريكية  تك�سا�س  بولية  ال�سرطة  قالت 
ت�سليم طفل يبلغ من العمر �سنتني اإىل والده تركته بدل من ذلك 
يف عنوان خطاأ يف �ساحية بهيو�ستون ثم غادرت املكان ب�سرعة عقب 
قرع جر�س الباب. وقالت ال�سلطات اإنه كان ي�ستبه يف بادئ الأمر 
بارتكاب هذه املراأة، وهي اإحدى �سديقات الأم، تهمة اإهمال طفلها 
اأظهر �سريط م�سور جرى تداوله على نطاق وا�سع على  اأن  بعد 
امل��راأة وهي ترتك الطفل عند منزل  و�سائل التوا�سل الجتماعي 
�سخ�س غريب يف �ساحية �سربينج ب�سمال هيو�ستون يوم اخلمي�س. 
ر�سالة  تلقى  اإن���ه  بعد  فيما  ال�سرطة  ملفت�سي  الطفل  وال���د  وق���ال 
الطفل  �ست�سلمه  �سديقاتها  اإح��دى  اأن  له  تو�سح  الأم  من  ن�سية 
يف ال�ساعات الأوىل من بعد الظهر. ولكن عندما مل يح�سر اأحد 

اعتقد اأن املراأة غريت راأيها وغادر املنزل.
مقاطعة  �سرطة  قائد  مكتب  من  �سبن�سر  �سكوت  اللفتنانت  وق��ال 
امل�سور  ال�سريط  يف  بها  "امل�ستبه  اإن  في�سبوك  على  مونتجمري 

و�سلت الطفل بعد مغادرة الوالد املنزل ويف العنوان اخلطاأ.
دون التاأكد  املكان  غادرت  امل�سور  ال�سريط  يف  ظهرت  التي  "املراأة 

من وجود اأحد باملنزل اأو ال�سخ�س الذي ت�سلمه الطفل".
اإن ام��راأة فتحت الباب ووج��دت طفال  وقال مكتب قائد ال�سرطة 

وحيدا مل تراه من قبل مطلقا ومعه حقيبتان.
واأ�ساف اأن "الطفل �سليم ويبدو يف �سحة جيدة". وقال اإنه موجود 

يف رعاية هيئة حماية الطفل.

حيوان مفرت�س يروع قريتني 
منر  من  الريف  يف  قريتني  �سكان  الأ�سكتلندية  ال�سرطة  ح��ذرت 
مالحقته  ع��ل��ى  ال�����س��ل��ط��ات  تعمل  بينما  ال�����س��وارع،  ي��ج��وب  اأ����س���ود 
يف  اأ�سود  منر  بروؤية  يفيد  بالغا  ال�سرطة  وتلقت  ب��ه.  والإم�ساك 
كولهول،  اآن��د  ودرون��غ��ان  اإير�ساير  قريتي  م��ن  القريبية  احل��ق��ول 
مما دعاها اإىل اإ�سدار حتذير لل�سكان. وا�ستدعت ال�سرطة فريقا 
متخ�س�سا من منظمة رعاية احليوان ال�سكتلندية للم�ساعدة يف 
القب�س على احليوان الذي رمبا يكون م�سابا. ون�سحت ال�سلطات 

مقتني الكالب بتوخي احلذر، وعدم القرتاب من النمر.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

احلبة الزرقاء تقود ثورة على اأخطر فريو�س
اإىل  اأ�سرتاليا يوميا  اأخ��رى من  اأدت حبة دواء م�ساد للفريو�سات تناولها الآلف من الرجال يف �سيدين، واأج��زاء 
انخفا�س عاملي غري م�سبوق يف حالت الإ�سابة اجلديدة بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية )الإيدز(، مما يدل على اأن 

النهج الوقائي امل�ستهدف قد يعجل بالتقدم يف اإنهاء الوباء الأخطر عامليا، بح�سب وكالة بلومبريغ.
وانخف�ست حالت الإ�سابة اجلديدة بفريو�س نق�س املناعة الب�سرية بني الرجال املثليني وثنائيي اجلن�س، بن�سبة 
"تروفادا"  اأدنى م�ستوياتها على الإطالق، وفًقا للدرا�سة الأوىل يف العامل لقيا�س تاأثري حبوب  الثلث تقريًبا اإىل 
الزرقاء ل�سركة جيلياد �ساين�سز، يف احلد من الفريو�س امل�سبب ملر�س الإي��دز. وقد متهد النتائج التي ن�سرت يوم 
اخلمي�س يف دورية لن�سيت الطبية، الطريق اأمام دول وبلدان اأخرى ملنع انتقال الفريو�س با�ستخدام عالج يطلق 
رئي�س ق�سم  غروليت�س،  اأندرو  الدرا�سة  يف  الرئي�سي  الباحث  وقال  عليه "الوقاية ال�سابقة للتعر�س" اأو"بريب". 
�سرعة  "اإن  ويلز:  �ساوث  نيو  بجامعة  كريبي  معهد  يف  الب�سرية  املناعة  نق�س  فريو�س  من  والوقاية  الأوبئة  علم 
وثنائيي  املثليني  الرجال  بني  الب�سرية  املناعة  نق�س  بفريو�س  اجلديدة  الإ�سابات  يف  �سهدناها  التي  النخفا�س 
املناعة  اجلن�س هي الأوىل يف العامل". و"هذه الأرق��ام هي الأدن��ى على الإط��الق منذ بدء مراقبة فريو�س نق�س 
الب�سرية يف عام 1985." واألهم التقدم املحرز يف مكافحة الإيدز على مدى ال�سنوات اخلم�س ع�سرة املا�سية، التزام 
امل�سابني  الأ�سخا�س  عدد  انخف�س  وقد   .2030 عام  بحلول  الوباء  هذا  باإنهاء  املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء  ال��دول 
 3 اأك��رث من  2017، من  ع��ام  العامل يف  اأنحاء  �سخ�س يف جميع  مليون   1.8 اإىل  الب�سرية  املناعة  نق�س  بفريو�س 

ماليني �سخ�س �سنويا يف معظم اأنحاء العامل منذ الت�سعينيات من القرن املا�سي.

االثنني  22   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12459  
Monday   22   October   2018  -  Issue No   12459

يحول الأ�ضالك لنماذج معقدة ل�ضيارات 
ي�ستوحي ُم�سمم اأردين �ساب اأفكارا من اأجيال اأقدم من اأجل ابتكار مناذج 
النوا�سرة  خالد  وي�ستخدم  ه��وائ��ي��ة.  ودراج����ات  ل�سيارات  ي��دوي��ا  ي�سنعها 
)18 عاما( بع�س الأ�سالك وكما�سة فقط لي�سمم مناذج ل�سيارات معقدة 
اأبويه  زم��ن  ُمتاحة يف  كانت  التي  الأل��ع��اب  غ��رار  على  هوائية،  دراج���ات  اأو 
واأجداده، ليحيي تقليدا قدميا يف قريته. وقال خالد، الذي يعي�س يف بلدة 
�سغرية ت�سمى غور املزرعة يف الأغوار اجلنوبية بالأردن "زمان هي الهواية 
كانت لعبة متثل حياة القرية، زمان ما كان فيه األعاب، وكانوا يلعبوا فيها. 
ال�سن كانوا يعملوها، حتى وهم كبار  نا�س كبرية يف  اأ�سوف  اأنا زمان كنت 
بيعملوها ل�سة، ب�س بطل نا�س يعملها، بطل نا�س يهتم لها. فحبيت ال�سغلة 
اأحتكم  ع كيفي  اأن��ا  اأع��م��ل زيهم �سرت  مل��ا �سرت  زي��ه��ا.  اأع��م��ل  ه��اد وحبيت 
بال�سيارات والت�ساميم حلتى �سارت معي موهبة وحبيتها كثري  بال�سغلة، 
اأكمل يف الآون��ة الأخرية  اأتطور منها". ويو�سح خالد، الذي  وحتى �سرت 
تعليمه الثانوي، اأنه مي�سي ما ي�سل اإىل ثماين �ساعات يوميا يف عمل منوذج 

�سيارة وذلك اعتمادا على مدى تعقيد النموذج الذي يريد ت�سميمه.
)كما�سة(،  وزرادي���ة  �سلك  �سيارة،  اأجمع  حلتى  امل��واد  )حاليا(  "ه�سا  وق��ال 
هذول الأ�سا�س اللي باأ�ستغل فيهم، املواد مثل خرز، ممكن الأ�سالك �سرت 
ال�سيارة  معي  بتاأخد  واأح��ل��ى.  اأح��ل��ى  يطلع  املنظر  ع�سان  م�سرتى  اأج��ي��ب 
يومني، يومني �سغل". ومنذ اكت�ساف موهبته هذه �سارك خالد يف معار�س 
اأحيانا مقابل ما  التي �سممها  النماذج  بع�س  وباع  الأردن.  باأنحاء  عديدة 

بني ع�سرة دولرات وب�سع مئات الدولرات.

�ضيادون يقتلون فيال والقطيع يرّد
قطيع "غا�سب" من الأفيال، حّول جمموعة من ال�سيادين اإىل الفري�سة، 

بعد اأن هاجمهم ردا على اإ�سابة اأحد الفيلة بطلقات ال�سيادين.
واأظهرت لقطات فيديو انت�سر جمموعة من ال�سيادين وهم يطلقون النار 

على قطيع اأفيال يف ناميبيا، قبل اأن ي�سيبوا اأحدها وي�سقطوه اأر�سا.
قطيع الأفيال انتف�س بعد اإ�سابة الفيل، ليبداأوا مبالحقة ال�سيادين الذين 

هرعوا ذعرا، اإل اأن املالحقة مل ت�ستمر طويال، بعد ابتعاد ال�سيادين.
"اأ�سبه بني عينيه"،  اأحد ال�سيادين وهو يقول لزميله  وظهر يف الفيديو 
ال��ذي ترنح و�سقط على  الأف��ي��ال،  اأح��د  ال��ن��ار على  اأح��ده��م  اأن يطلق  قبل 

الأر�س.
وبرر اأحد ال�سيادين الفيديو "غري الإن�ساين" قائال: "هناك عدد حمدد 

من الفيلة يف املنطقة. نحن ن�سطاد فيلني �سنويا فقط".
"بهذه  الفيل  �سيد  واأن  اأع���وام،  لعدة  يعود  الفيديو  اأن  ال�سياد  اأك��د  كما 

الطريقة" يعد اأمرا قانونيا متاما ول يخل باأعداد الفيلة باملنطقة.

عيب كبري يف 
هواوي اخلارق

ف�����س��ل ه��ات��ف ه�����واوي الأح�����دث يف 
التعرف  ل��ن��ظ��ام  ب�����س��ي��ط  اخ���ت���ب���ار 
على الوجوه جعل من ال�سهل فتح 
ثالثية  التقنية  اأن  رغ���م  اجل��ه��از 
جلعل  خ�سي�سا  م�سممة  الأب��ع��اد 

الأمر �سبه م�ستحيل.
فبح�سب موقع "جي اإ�س اأم اأرينا"، 
املتخ�س�س  الأمل��اين  ال�سحفي  ق��ام 
هريغيت  ���س��ت��ي��ف��ن  ال���ت���ق���ن���ي���ة  يف 
باإجراء جتربة تثبت ه�سا�سة نظام 
ال���وج���وه يف هاتف  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
 Huawei ب��رو   20 ه���واواي ميت 
وا����س���ت���ع���ان   .Mate 20 Pro
حماولة  يف  ب�����س��دي��ق،  ه��ريغ��ي��ت 
لفتح ذات الهاتف عرب م�سح الوجه 
لكل منهما، رغم اأن اأحدهما فقط 
جهاز  اجل��ه��از.  على  م�سجال  ك��ان 
Mate 20 Pro الذي اأطلق عليه 
اآلية  ي�ستخدم  اخلارق"،  "الهاتف 
فتح ثالثي الأبعاد للوجه، لذا من 
اأن يكون  النظرية، ينبغي  الناحية 
م��ع��دل اخل��ط��اأ اخل��ا���س ب��ه حوايل 
على  والقائمان  املليون.  يف  واح��د 
اأ�سقاء  اأو  ت��واأم��ني،  لي�سا  التجربة 
بل جمرد رجلني لهما �سعر ق�سري 
اأح��ده��م��ا نظارة،  ي��رت��دي  وحل��ي��ة، 
تقنية  يكن مهما يف  ذل��ك مل  لكن 
بالهاتف،  ال���وج���ه  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف 
حيث جتاهلت كل هذه الختالفات 

وفتحت اجلهاز.
ول���ل���ت���اأك���د م����ن ال��ن��ت��ي��ج��ة ذات���ه���ا، 
بتكرار  و���س��دي��ق��ه  ال�����س��ح��ف��ي  ق���ام 
ال��ت��ج��رب��ة ع��ل��ى ج��ه��از اآخ���ر لنف�س 
النتيجة  ذات  اإىل  لي�سال  ال��ط��راز 
ي�سهل  الهاتف  اأن  وه��ي  املحبطة، 

اخرتاقه بكل �سهولة.

عبارة ت�ضدم 
يختني 

وخفر  ال���ب���ح���ري���ة  وك����ال����ة  ق����ال����ت 
عبارة  اإن  بريطانيا  يف  ال�����س��واح��ل 
���س��دم��ت ي��خ��ت��ني ع��ل��ى الأق������ل ثم 
الكثيف  ال�����س��ب��اب  ج����راء  ج��ن��ح��ت 
بجنوب  واي��������ت  ج�����زي�����رة  ق���ب���ال���ة 
اجنلرتا . وقال خفر ال�سواحل اإن 
الطوارئ  بخدمة  ات�سل  مواطنا 
ا�ستغاثة من  ن��داءات  �سمع  اأن  بعد 
ميناء كاوز ولكن بعد عملية بحث 
مكثفة قامت بها فرق النقاذ تبني 
اأن��ه مل يكن هناك اأح��د يف املياه اأو 
رد فانيل  ���س��رك��ة  وق��ال��ت  م��ف��ق��ود. 
امل�سغلة للعبارة )رد فالكون( والتي 
اإنه  �سخ�سا   56 متنها  على  ك��ان 
تويرت  على  م�سيفة  تعوميها  مت 
ال���رك���اب  ج��م��ي��ع  "انزال  مت  اأن������ه 

وال�سيارات ب�سالم".

خ�ضر 35 مليون دولر يف �ضاعة واحدة 
ال�سهري  الكوميدي  املمثل  اأكد  "�سادمة"،  ت�سريحات  يف 
لوي �سي كيه، اأنه خ�سر ع�سرات املاليني من الدولرات يف 

�ساعة واحدة، نتيجة الف�سيحة اجلن�سية التي لحقته.
وكان خم�س ن�ساء قد حتدثن يف تقرير ن�سرته �سحيفة 
نيويورك تاميز، عن تفا�سيل �سوء �سلوك جن�سي تعر�سن 
له من جانب الفنان الكوميدي لوي �سي كيه، ومن بينهن 

ثالث ن�ساء، قلن اإنه مار�س "فعال فا�سحا" اأمامهن.
ورغ���م اإن���ك���اره ل��الأم��ر يف ب���ادئ الأم����ر، اع���رتف ���س��ي كيه 
ك��ي��ه لتقدمي  ���س��ي  ل���وي  امل�����س��ني لح��ق��ا. وع���اد  بال�سلوك 
عرو�س "�ستاند اأب" الكوميدية من جديد يف اأغ�سط�س 
اأث��ار �سخط عدد من ن�سطاء حقوق  املا�سي، الأم��ر الذي 
تطرق  ك��ي��ه  ���س��ي  �سبني" اإن  "لف  م��وق��ع  وق����ال  امل�����راأة. 
اأكد  ل��ه، حيث  اآخ��ر عر�س كوميدي  اأخ��ريا يف  للمو�سوع 
خالله اأن الف�سيحة "اأودت به اإىل اجلحيم"، كما زعم اأنه 
35 مليون دولر يف �ساعة واح��دة، بعد الف�سيحة  خ�سر 
جن�سية  لأفعال  تعر�سن  ممن  امراأتني  وردت  اجلن�سية. 
من �سي كيه على مزاعمه الأخرية، واأكدتا اأن ما يعانيانه 
�سي  بكثري ما خ�سره  تفوق  من خوف وتهديدات يومية 
من  كبري  ع��دد  هاجم  كما  الف�سيحة.  ���س��دور  منذ  كيه 
م�ستخدمي موقع "تويرت" النجم الكوميدي، واأكدوا اأن 

خ�سارة ال�سحايا اأكرث بكثري من خ�سائره املادية.

مليون دولر بن�ضف  تباع  القمر  من  كيلوغرامات   5
بيعت قطعة من القمر تزن 5.5 كيلوغرام كانت �سقطت 
يزيد على  املتحدة مبا  بالوليات  م��زاد  الأر����س، يف  على 
600 األف دولر. واأعلنت دار املزادات "اآر اآر"، ومقرها يف 
مقابل  دولر   612500 بلغ  الفائز  العطاء  اأن  بو�سطن، 
اتخذت  وال��ت��ي  �سظايا  �ست  م��ن  امل��ك��ون  القمري  النيزك 
�سكال ي�سبه جم�سمات الأحجية، وكان ملمثل عن جممع 

تام ت�سوك باغودا الكائن يف مقاطعة ها نام يف فيتنام.
 500 القمري  النيزك  يحقق  اأن  اآر" توقعت  "اآر  وكانت 

األف دولر يف املزاد.
عرث على النيزك القمري العام املا�سي يف منطقة نائية 
مبوريتانيا �سمال غربي اأفريقيا. ويعد من اأهم النيازك 
القمرية التي عرث عليها بف�سل حجمه ولوجود "ق�سرة 
من�سهرة جزئيا" نتجت عن احلرارة الهائلة التي اأحرقت 

ال�سخرة لدى �سقوطها على الأر�س.

حادث طائرة ب� 35 مليون دولر
الأر�س  ح��ادث على  م��ن  رك��اب �سخمة  ت�سلم ط��ائ��رة  مل 
اأدى اإىل حتطم حمركها الذي ت�سل قيمته ل� 35 مليون 

دولر، وال�سبب "رعونة" اأحد موظفي املطار.
واأظهرت لقطات فيديو ارتطام اأحد حمركات طائرة من 
عربة  يقود  اأرع��ن  �سائق  ك��ان  بينما   "747 "بوينغ  ن��وع 
�سيبهول  مطار  م��درج  على  الطائرة  ت�سحب  التي  اجل��ّر 
�سائق  "اإهمال"  واأدى  اأم�سرتدام.  الهولندية  بالعا�سمة 
ترتاوح  بقيمة  حم��رك  لتحطيم  املطار  يف  اجل��ر  مركبة 
�سحيفة  ن�سرت  م��ا  ح�سب  دولر،  مليون   35 و   12 ب��ني 
ملوقفها  ط��ري��ق��ه��ا  يف  ال���ط���ائ���رة  وك���ان���ت  ميل".  "ديلي 
املخ�س�س باملطار، عندما ا�سطدم حمركها على اجلناح 

الأمين باملركبة املرتوكة على املدرج.
�الأمري هاري وميغان ، دوقة �شا�شيك�ض يلتقيان �أطفال �ملد�ر�ض �أثناء ح�شورهما حفل ��شتقبال ��شت�شافه رئي�ض 

�لوزر�ء �ال�شرت�يل مع �الأ�شر يف حد�ئق و�شط مدينة �شيدين.  )رويرتز(

حت�ضري الأطفال للمدر�ضة 
يعادل يوم عمل يف املكتب

اأن الآب����اء  ذك����رت درا����س���ة ج���دي���دة 
والأم������ه������ات ي���ع���م���ل���ون م����ا ي���ع���ادل 
اإ���س��اف��ي��اً يف الأ���س��ب��وع ب�سبب  ي��وم��اً 
املليئة  ال�����س��ب��اح��ي��ة  الن����دف����اع����ة 
املنزلية  الأعمال  لإنهاء  باحليوية 

وحت�سري الأطفال للمدر�سة.
واقرتح البحث الذي �سمل 2،000 
اأنهم  العاملني،  الأم��ور  اأولياء  من 
اأكملوا ما معدله 43 مهمة قبل اأن 
ي�سلوا اإىل املكتب، بح�سب �سحيفة 
وتت�سمن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  م�����ريور 
حت�سري  اليومية:  الأعمال  قائمة 
لالأطفال،  والغداء  الإفطار  وجبة 
وو�سع   ، امل���در����س���ة  اإىل  ون��ق��ل��ه��م 
املدر�سية،  املالب�س  وك��ي  الغ�سيل، 
لوجبة  الطعام  واإزال��ة اجلليد من 
املهام لليوم  الع�ساء، واإع��داد قائمة 
التايل. وقال معظم الآباء والأمهات 
الذين �ساركوا يف ال�ستطالع، اإنهم 
ي�سعرون يف كثري من الأحيان اأنهم 
ك���ام���ل بحلول  ي����وم  ب��ع��م��ل  ق���ام���وا 
ع�����س��رة �سباحا.  ال�����س��اع��ة احل��ادي��ة 
وقال متحدث با�سم �سركة كيلوجز 
التي اأجرت امل�سح "من الوا�سح اأنها 
ح��ال��ة م��ن ال��ن�����س��اط وال��ع��م��ل لدى 
الآباء الربيطانيني الذين يعملون 
اإىل  ت�ساف  اأ�سبوع  كل  اإ�سايف  ليوم 
ال��ت��ي متتد  ال��ي��وم��ي��ة  اأي����ام عملهم 
من ال�ساعة التا�سعة �سباحاً وحتى 
اخلام�سة يف امل�ساء". واأ�سار التقرير 
الذي ن�سر مبنا�سبة اإطالق وجبات 
�سريعة جديدة من �سركة نيوتري 
غرين، اإن معظم الآباء ي�ستيقظون 
�سباحاً،  ال�������س���اد����س���ة  ال�������س���اع���ة  يف 
 12 نحو  بعد  املنزل  اإىل  وي��ع��ودون 

�ساعة من العمل.

ي�ضافر 800 كم لت�ضليم بيتزا ملري�س �ضرطان
ميت�سيغان  ولي��ة  يف  البيتزا  مطاعم  اأح��د  مدير  �سافر 
البيتزا  لتو�سيل  كم   800 عن  تزيد  مل�سافة  الأمريكية 

اإىل رجل يعاين من ال�سرطان.
ك��ان كل من ج��ويل وريت�س  نيوز، فقد  ل� فوك�س  ووفقاً 
واعتادا  عاماً،   25 قبل  ميت�سيغان  يف  يعي�سان  مورغان 
"�ستيف  مطعم  م��ن  ي��وم��ي  ب�سكل  البيتزا  ت��ن��اول  على 
بولي�س، ظلت  اإنديانا  اإىل  انتقال  بيتزا"، وحتى عندما 

الوجبات التي يقدمها املطعم مف�سلة لديهما.
وخطط الزوجان لل�سفر اإىل ميت�سيغان لتناول البيتزا، 
لكن احلالة ال�سحية للزوج ريت�س تدهورت للغاية، مما 
ا�ستدعى نقله اإىل وحدة العناية املركزة التي بقي فيها 
ملدة 5 اأيام قبل عودته اإىل املنزل، واأخرب الأطباء جويل 
اأن معركته مع املر�س اخلبيث على و�سك اأن ت�سل اإىل 

نهايتها.
جويل  وال���د  ات�سل  للبيتزا،  ع�سقهما  م��دى  وملعرفته 
باإمكانهم  كان  اإذا  و�ساأل  ميت�سيغان،  يف  �ستيف  مبطعم 

هذه  يف  معنوياته  ورف���ع  ريت�س  لتحية  بطاقة  اإر���س��ال 
اأن  ق��رر  ديلتون  املطعم  مدير  لكن  الع�سيبة،  الأوق���ات 

يفعل اأكرث من ذلك.
اأي تردد، �ساألنا مدير املطعم عن  "بدون  وقالت جويل 
نوع البيتزا املف�سلة لدينا، واأخرب والدي اأنه �سيح�سرها 
اإىل هنا، علماً اأن مطعم �ستيف ل يوفر خدمة التو�سيل 

يف الأ�سل".
اإنديانا بولي�س،  اأننا يف  "اأخربه والدي  واأ�سافت جويل 
على بعد نحو 3 �ساعات ون�سف، فرد ديلتون اأنه يدرك 
ذلك، و�سينطلق يف رحلته فور اإغالق املطعم. ويف ال�ساعة 
2:30 �سباحاً، و�سل اإىل املنزل حاماًل معه البيتزا لنا 

وحتى لأفراد اأ�سرتي الذين كانوا بالنتظار".
الذي  املطعم،  ملدير  املديح  عبارات  انهالت  ما  و�سرعان 
قادر �سيارته مل�سافة تزيد عن 800 كم، على الرغم من 
اأنه كان متعباً بعد يوم عمل طويل، ليتمكن من ت�سليم 

البيتزا واإدخال الفرحة على قلب الزوجني.

اإليك �ضر ر�ضاقة 
جينيفر لوران�س 

دالتون  ال��ري��ا���س��ي  لوران�س   النجمة  جينيفر  م���درب  ين�سح 
 mini band الريا�سة بال  ووجن ب�سرورة ممار�سة متارين 
بالإ�سافة اإىل متارين اليوغا من اأجل احلفاظ على م�ستوى 

هدوئهم ب�سكل عام.
بالتوتر  ل��وران�����س  جينيفر  ت�سعر  ع��ن��دم��ا  ال��ت�����س��وي��ر،  اأث���ن���اء 
والإرتباك، تقوم على الفور باإتباع و�سعيات التنف�س والتمدد، 
اأن��ه��ا تقوم  ب��اأخ��ذ ن��ف�����س ع��م��ي��ق لتخفيف ح��دت��ه ك��م��ا  وت��ق��وم 
حتى  الأن��ف  طريق  عن  بالإ�ستن�ساق  وذل��ك  التاأمل،  بتمارين 

ميتلئ البطن ثم الزفري.


