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»هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة«: �لإمار�ت من �أكرث 
�لدول تقدما يف متثيل �لن�ساء بالعمل �حلكومي

•• اأبوظبي-وام: 

للأمم  ال��ع��ام  الأم���ن  وكيلة  نغكوكا   - ملمبو  فومزيلي  ال�سيدة  اأك���دت 
توجيهات  اأن  ل��ل��م��راأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية  وامل��دي��رة  املتحدة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
املائة  50 يف  اإىل  الوطني الحت��ادي  املجل�س  امل��راأة يف  ن�سبة متثيل  برفع 
ت�سكل خطوة كبرية يف جمال امل�ساواة بن اجلن�سن ومتكن املراأة يف دولة 
الإمارات مبا يرتتب على ذلك من اآثار مبا�سرة على تو�سيع م�ساركتها يف 
�سنع القرار الوطني. وقالت وكيلة الأمن العام للأمم املتحدة واملديرة 
التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة يف ت�سريح لها » اأرحب بقرار دولة 
الإمارات العربية املتحدة الذي ي�سعها يف م�ساف الدول الرائدة يف املنطقة 
ومن بن اأكرث الدول تقدما من حيث متثيل الن�ساء يف العمل احلكومي 

على م�ستوى العامل«.                                                )التفا�سيل �س3(

تطبيق نظام �لنجوم �لعاملي لت�سنيف �خلدمات يف �سرطة �أبوظبي
•• دبي-وام:

وقعت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة احلياة 
مدير عام مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء ومعايل اللواء حممد خلفان الرميثي 
القائد العام ل�سرطة اأبوظبي مذكرة تفاهم مبجال تبادل اخلربات والتجارب 
وتعزيز التعاون امل�سرتك لتطبيق نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات يف 
مراكز اخلدمة التابعة ل�سرطة اأبوظبي، مبا يرفع كفاءة اخلدمات وي�سهل 
رحلة املتعاملن. وبتوقيع هذه املذكرة تكون �سرطة اأبوظبي اأول جهة حملية 
يف اإمارة اأبوظبي، تطبق نظام النجوم العاملي لت�سنيف اخلدمات الذي اأطلقه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« بهدف رفع كفاءة اخلدمات احلكومية 
واإط��ار متكامل لتقدمي اخلدمات احلكومية  واإع��ادة �سياغة مفهوم مبتكر 

وبناء منوذج حلكومات امل�ستقبل.                                 )التفا�سيل �س6(
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انطالق اأعمال القمة اخلليجية الـ 39  يف الريا�ض مب�شاركة حممد بن را�شد

�مللك �سلمان يوؤكد حر�س �جلميع على �سيانة كيان جمل�س �لتعاون �خلليجي
ايران توا�شل رعاية القوى املتطرفة والإرهابية التي تهدد اأمننا اخلليجي والعربي امل�شرتك 

•• الريا�ض-وام: 

القمة  اأعمال  »الريا�س«  ال�سعودية  بالعا�سمة  الدرعية  ق�سر  يف  انطلقت 
العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ل��ق��ادة  الثلثن  و  التا�سعة 
�سعود  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  برئا�سة خادم احلرمن 
ملك اململكة العربية ال�سعودية ومب�ساركة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه 

اهلل" على راأ�س وفد الدولة.
وحتظى القمة اخلليجية ال�39 باأهيمة خا�سة من قبل قادة و زعماء دول 

املجل�س نظرا للظروف الإ�ستثنائية التي مير بها الإقليم والعامل.
�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  واأل��ق��ى 
ال�  اململكة للدورة  ا�ست�سافة  ان  الكلمة الفتتاحية للقمة بن يف م�ستهلها 
التعاون لدول اخلليج العربية تاأتي ا�ستجابة  الأعلى ملجل�س  39 للمجل�س 
معربا  عمان  �سلطان  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  لرغبة 
وال�سداد  التوفيق  ال�سقيقة  ول�سلطنة عمان  التمنيات  اأطيب  جلللته عن 
التعاون يف دورت��ه احلالية. وقال خادم احلرمن  اأعمال جمل�س  يف رئا�سة 
تعزيز  اأج��ل  قام من  العربية  ل��دول اخلليج  التعاون  ان جمل�س  ال�سريفن 
فهم  املجل�س  دول  ملواطني  والرفاه  والزده���ار  والنماء  وال�ستقرار  الأم��ن 
..م��وؤك��دا حر�س اجلميع  والآم���ال  ال��روؤى  تتحقق  وبهم  الأ�سا�سية  ثروتنا 
على املحافظة على هذا الكيان وتعزيز دوره يف احلا�سر وامل�ستقبل بعد ان 
حبا اهلل عز وجل دولنا برثوات ب�سرية وطبيعية عززت دورها احل�ساري يف 
ت�سخري طاقاتنا خلدمة  يتطلب منا جميعاً  الذي  الأم��ر  والعامل  املنطقة 
ان  ا�ساف  و  واملنطقة  دولنا  وا�ستقرار  اأم��ن  على  واحلفاظ  املجل�س  �سعوب 

منطقتنا متر بتحديات وتهديدات ل تخفى عليكم.   )التفا�سيل �س2(
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امراة تخلف امراة يف ع�س املحافظن

حممد بن را�سد خلل تروؤ�سه وفد الدولة لقمة قادة دول جمل�س التعاون يف الريا�س  )وام(

وا�شنطن: مين امل�شتقبل يجب اأن ل يكون عامل زعزعة ل�شتقرار املنطقة

�أول م�ساور�ت مبا�سرة بني �حلكومة و�لنقالبيني يف �ل�سويد
يف موؤمتر ل ي�شبه غريه من املوؤمترات:

�ملانيا: خليفة �لدينا�سورة مريكل.. من تكون؟

�لأمم �ملتحدة تغيث �آلف �ل�سوريني عرب �لأردن
•• عمان-اأ ف ب:

اإر�سال  ب��داأت  انها  اأم�س  بيان  املتحدة يف  المم  اعلنت 
معرب  عرب  �سوري  الف   650 لنحو  اإن�سانية  معونات 
جابر ن�سيب احلدودي بن الردن و�سوريا الذي اأعيد 

فتحه يف 15 ت�سرين الأول اأكتوبر املا�سي.
ال�سوؤون  لتن�سيق  امل��ت��ح��دة  المم  مكتب  ب��ي��ان  واأك����د 
ملرة  ا�ستثنائية،  معونات  بت�سليم  "البدء  الن�سانية 
واح����دة، ب��ه��دف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ال�����س��روري��ة املنقذة 

للحياة اإىل مئات اللف يف �سوريا".
من  اك��رث  حتمل  �ساحنة   369 "حواىل  ان  واو���س��ح 
الن�سانية  امل�����س��اع��دات  م��ن  ط��ن  و200  ال���ف   11
عملية  يف  ���س��ت�����س��ارك  �سخ�س  ال���ف   650 م��ن  لك���رث 
جابر  معرب  عرب  ا�سابيع،  اأربعة  ت�ستمر  ان  املقرر  من 
ن�سيب احلدودي"، م�سريا اىل انها "تعادل المدادات 

اللزمة ملدة �سهر واحد".

املتتالية  الت�سليم  عمليات  يف  "ت�سارك  ان��ه  وا���س��اف 
ب��ط��ري��ق��ة اإع�����ادة ال�����س��ح��ن ���س��ت وك����الت ت��اب��ع��ة للمم 

املتحدة اإ�سافة ملنظمة دولية غري حكومية".
الفورية  الحتياجات  "ت�سمل  فانها  البيان  وبح�سب 
الطبية  وال��رع��اي��ة  وامل��ي��اه  وامل����اأوى  ال��غ��ذاء  لل�سورين 

و�سبل العي�س وال�سرف ال�سحي".
ونقل عن املن�سق املقيم للمم املتحدة ومن�سق ال�سوؤون 
"هذه  اأندري�س بيدر�سن قوله ان  الن�سانية يف الأردن 
للتخفيف  حماولة  هي  الكربى  اللوج�ستية  العملية 

من معاناة ال�سعب ال�سوري".
تعاون  تثمن كثريا  املتحدة  "المم  ان  بيدر�سن  واك��د 
ال�سلطات الردنية لدعمها الكامل والتزامها بتحويل 

هذا المر اىل حقيقة على ار�س الواقع".
م�ساعدات  ت�سليم  عملية  "اآخر  ف��ان  البيان  وبح�سب 
���س��وري��ا مب��وج��ب قرار  ع��رب احل����دود م��ن الردن اىل 
يونيو  23 ح��زي��ران  كانت يف   2393 الم��ن  جمل�س 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

كوكتيل  �����ر:  وال�����َت�����اأَثُّ ال��ت�����س��وي��ق 
م���وؤمت���ر احلزب  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ت��د  مل 
امل�سيحي الدميقراطي. الت�سويق 
اأول، لأنه حتى اللحظة الخرية، 
�سيخلف  من  التوقعات.  تباينت 
اأجن��ي��ل م��ريك��ل؟ ال��رق��م الثاين 
يف احل������زب، اأن���غ���ري���ت ك���رام���ب-
الأمينة  ع��ام��ا،   56 ك��اري��ن��ب��اور، 
واملف�سلة  ل����ل����ح����زب،  ال����ع����ام����ة 
اأخ���رى،  وب��ع��ب��ارة   - للم�ست�سارة 
ال�ستمرارية؟ اأو فريدريك مريز 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ع���ام���ا(،   63(
للكتلة الربملانية للحزب امل�سيحي 
–والحتاد  ال������دمي������ق������راط������ي 
والعدو  الج��ت��م��اع��ي،  امل�����س��ي��ح��ي 
ال�����ق�����دمي مل����ريك����ل وال����ل����ي����ربايل 
والراف�س  ال�������س���ر����س،  اجل���دي���د 
اإىل  والداعي  الجتماعي،  للبعد 
مناه�سة  واأك���رث  مييني  منعرج 

لأوروب���ا داخ��ل احل��زب - وبعبارة 
اأخرى، القطيعة؟

مريكل" "ميني 
ل  اختار احلزب ال�ستمرارية، وف�سّ
على  كرامب-كارينباور  اأنغريت 
م��ريز، بفارق �سئيل، حيث فازت 
 517 ب�  للحزب  العامة  المينة 
�سوتا مقابل 482. وبذلك كان 

النت�سار للتي ت�سري كل كنياتها 
اإىل قربها من امل�ست�سارة اجنيل 
ا�سم  عليها  اأطلق  �سواء  مريكل: 
"مريكل  اأو  مريكل"  "ميني 
اأنغريت كرامب- فان  �سارلند"، 
كارينباور ل تبدو موجودة اّل يف 

مراآة مع امل�ست�سارة.
)التفا�سيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

بداأ اأم�س الأحد يف العا�سمة ال�سويدية �ستوكهومل، اأول لقاء 
مبا�سرة بن وفدي احلكومة ال�سرعية واحلوثين، يف اإطار 

امل�ساورات التي انطلقت نهاية الأ�سبوع املا�سي.
ونقل موقع ع��دن ت��امي ع��ن م�سدر م��ن مقر امل�����س��اورات يف 
"جمموعات  اأن  ���س��ت��وك��ه��ومل،  ���س��م��ال  ج��وه��ان�����س��ب��ريغ،  قلعة 
ال��وف��دي��ن، ح��ول ملف  م��ن  اأي����ام،  ت�سكلت قبل  ال��ت��ي  العمل 
الأ�سرى، وفك احل�سار عن تعز، والو�سع القت�سادي، بداأت 

اأول اجتماعاتها املبا�سرة" �سباح ام�س الأحد.
اأن  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  يف  م�سوؤول  اأك��د  ذل��ك،  اإىل 
اليمن بعد احلرب الناجمة عن انقلب ميلي�سيات احلوثي 

ال�سلم اجلارية حاليا يف ال�سويد.
اأك��رث من عامن، على  الأوىل منذ  املحادثات، وهي  وتركز 
خطوات لبناء الثقة ت�سمل اإعادة فتح مطار �سنعاء وهدنة يف 

احلديدة، اإل اأنها ت�سطدم بتعنت احلوثين ومراوغاتهم.
واأع��ل��ن��ت احل��ك��وم��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، ال�����س��ب��ت، اأّن���ه���ا ع��ر���س��ت على 
ل�سيطرتهم،  اخلا�سع  �سنعاء  مطار  فتح  اإع���ادة  احلوثين 
يف  يكون  اأن  على  داخ��ل��ي،  مطار  اإىل  حتويله  ب�سرط  ولكن 

البلد مطار دويل وحيد يف عدن.
وي�سيطر احلوثيون على العا�سمة �سنعاء وميناء احلديدة 
املطل على البحر الأحمر والذي ميثل �سريان حياة مللين 
والنهب  الأ���س��ل��ح��ة  لتهريب  ب���وؤرة  الآن  واأ���س��ب��ح  اليمنين، 

وتهديد امللحة.

املرتبطة بطهران، يجب األ ينطوي على اأي تهديد مدعوم 
من اإيران لل�سعودية والإمارات.

ل�����س��وؤون اخلليج،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب م�ساعد  اأك���د  كما 
دونالد  الأم��ريك��ي،  الرئي�س  اإدارة  اأن  ليندركينغ،  تيموثي 
ترامب، تعار�س ب�سدة وقف دعم التحالف بقيادة ال�سعودية، 

الذي يقدم الدعم لل�سرعية اليمنية.
واحتلت امليلي�سيات املوالية لإيران العا�سمة اليمينة �سنعاء 
عام 2014، لتجتاح بعد ذلك معظم مناطق البلد، قبل اأن 
رقعة  تقلي�س  لل�سرعية يف  الداعم  العربي  التحالف  ينجح 

نفوذها.
احلكومة  ت�سجع  املتحدة  الوليات  اأن  ليندركينغ،  واأ�ساف 
اليمنية وجماعة احلوثي على التوا�سل الكامل يف حمادثات 

�جلامعة �لعربية تدعو لتوفري �حلماية �لدولية لل�سعب �لفل�سطيني 
•• القاهرة-وام:

الحتلل  لإنهاء  ال��دويل  املجتمع  تكثيف جهود  اأهمية  العربية  ال��دول  اأك��دت جامعة 
الفل�سطيني  لل�سعب  الدولية  احلماية  وتوفري  الفل�سطينية  للأرا�سي  الإ�سرائيلي 

وتطبيق القرارات ذات ال�سلة باحلقوق الفل�سطينية امل�سروعة.
جاء ذلك يف كلمة ال�سفري �سعيد اأبو علي الأمن العام امل�ساعد رئي�س قطاع فل�سطن 
والأرا�سي العربية املحتلة يف افتتاح اأعمال الدورة ال� 101 ملوؤمتر امل�سرفن على �سوؤون 
العربية  التي انطلقت ام�س مبقر اجلامعة  امل�سيفة  العربية  الدول  الفل�سطينين يف 
ياأتي يف ظل تطورات خطرية  الذي  اأهمية الجتماع  اإىل  اأبو علي  واأ�سار  القاهرة.  يف 
تع�سف بالق�سية الفل�سطينية حيث توا�سل �سلطات الحتلل �سيا�ساتها وخمططاتها 
لفر�س الأمر الواقع على الأر�س وتقوي�س اأية جهود لتحقيق ال�سلم . وقال اإنه برغم 
التحديات وحماولت الإدارة الأمريكية تقوي�س وكالة الأمم املتحدة لغوث وت�سغيل 
اأن  اأن هذا العام �سهد انت�سارا كبريا ل��لإرادة الدولية حيث  اإل  اللجئن )الأون��روا( 
واجلامعة  العربية  ال���دول  بذلتها  التي  اجل��ه��ود  وت�سافر  الكبري  ال���دويل  الت�سامن 
العربية اأ�سفرا عن جتاوز الأزمة و�سد العجز املايل للوكالة لهذا العام اإىل جانب وجود 

فائ�س يف ميزانيتها مع نهاية العام وهو الأمر الذي مل يتحقق منذ �سنوات طويلة.

فرن�سا تطالب تر�مب عدم �لتدخل يف �سوؤونها  
 

•• باري�ض-اأ ف ب:

الفرن�سي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  دع���ا 
جان ايف لو دريان اأم�س الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب اىل عدم 
ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  يف  ال��ت��دخ��ل 
تعليقاته  بعد  لفرن�سا  الداخلية 
"ال�سرتات  حت��رك  على  ال��ن��اق��دة 

ال�سفراء".
برنامج  يف  دري���������ان  ل�����و  وق��������ال 
ل���دون���ال���د  "اقول  ت���ل���ف���زي���وين 
اجلمهورية  ورئ���ي�������س  ت����رام����ب، 
)امي���ان���وي���ل م����اك����رون( ق����ال له 
اي�������س���ا: ن���ح���ن ل�����س��ن��ا ط����رف����ا يف 
اتركونا  الم��ريك��ي��ة،  ال��ن��ق��ا���س��ات 

نعي�س حياتنا حياة امة".
ال�سيا�سة  ن�سع  ل  "نحن  وت��اب��ع 
الداخلية الأمريكية يف ح�ساباتنا 

ونريد اأن يكون ذلك باملثل".
جمّدداً  ت��رام��ب  هاجم  وال�سبت، 
اّت������ف������اق ب����اري���������س ح������ول امل����ن����اخ، 
"ال�سرتات  تظاهرات  اأن  معترباً 
ف�سل  تثبت  فرن�سا  ال�سفراء" يف 

هذا الّتفاق.
"نهار  تويرت  على  ترامب  وكتب 
باري�س"،  يف  ج��داً  حزينان  وليل 

كانت  ال������ذي  ال����وق����ت  يف  وذل������ك 
ت�سهد  الفرن�سية  العا�سمة  فيه 
املحتجن  ب��ن  عنيفة  ���س��دام��ات 

وقوات الأمن.
واأ�ساف "رمبا حان الوقت لو�سع 
ال�سخيف  ب���اري�������س  لت���ف���اق  ح����ّد 
اإىل  امل��ال  واإع���ادة  للغاية،  واملكلف 

النا�س عرب خف�س ال�سرائب".
اأع��ل��ن يف حزيران  ت��رام��ب  وك���ان 
يونيو 2017 ان�سحاب الوليات 
امل���ت���ح���دة م����ن الت����ف����اق ال�����دويل 
ب��اري�����س يف نهاية  اأب����رم يف  ال���ذي 
2015 خلف�س انبعاثات غازات 

الدفيئة.
واع��ت��رب ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي اأّن 
على  ي�����س��ري  ل  ب��اري�����س  "اتفاق 
لباري�س.  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ج���ّي���د  ن��ح��و 
ت����ظ����اه����رات واأع������م������ال ����س���غ���ب يف 
عا�ست  فرن�سا" ال��ت��ي  ان��ح��اء  ك��ل 
التظاهرات  م��ن  ال��راب��ع  ال�سبت 

الحتجاجية "ال�سفراء".
دفع  يريدون  ل  "النا�س  واأ�ساف 
ك��ب��ري منها  ق�سم  ك��ب��رية،  م��ب��ال��غ 
ل��ل��دول ال��ن��ام��ي��ة )ال��ت��ي ت����دار يف 
ال�������س���ك���وك(، بهدف  ي��ث��ري  ���س��ك��ل 

حماية البيئة، رمبا".

م�������س���وؤول���ني   5 م���ق���ت���ل 
طائرة حتطم  يف  �سود�نيني 

•• اخلرطوم-وكاالت:

�سودانين  م�������س���وؤول���ن   5 ل��ق��ي 
بينهم  م��ن  م�سرعهم،  حملين 
الق�سارف مريغني �سالح،  وايل 
مروحية  ط����ائ����رة  حت���ط���م  اإث������ر 
كانت تقلهم يف منطقة القلبات 
اأثناء  اإث���ي���وب���ي���ا  م���ع  احل����دودي����ة 

هبوطها يف املطار، ام�س.
الر�سمي  ال���ت���ل���ف���زي���ون  وق��������ال 
حكومة  يف  اأع�ساء  اإن  ال�سوداين 
الق�سارف، �سرقي ال�سودان، لقوا 

م�سرعهم يف احلادث.
واأف����ادت اأن��ب��اء اأن ال��ط��ائ��رة كانت 
تقل نحو 11 �سخ�سا، جنا منهم 
واثنان  ب��ا���س��ن��دة  حملية  معتمد 

اآخران.
الق�سارف،  وايل  ج���ان���ب  واإىل 
ت�����س��م��ن ال�����س��ح��اي��ا ن��ائ��ب مدير 
ال�ستخبارات  وم�سئول  ال�سرطة 
الوايل  الع�سكرية، ومدير مكتب 

ووزير الزراعة يف الولية.
الق�سارف  ح��ك��وم��ة  ت�����س��در  ومل 
�سهود  لكن  احل���ادث،  ب�ساأن  بيانا 
ع��ي��ان اأك����دوا وق���وع ان��ف��ج��ار لدى 

هبوط الطائرة.

�لإ�سر�ئيلي  �لزر�عة  وزي��ر 
لالأق�سى �ق��ت��ح��ام��ًا  ي��ق��ود 

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

اق���ت���ح���م وزي�������ر ال������زراع������ة ل���دى 
الإ�سرائيلي  الح��ت��لل  ح��ك��وم��ة 
باحات  الأح��د  ام�س  ارئيل  اأوري 
حرا�سة  حت��ت  الأق�����س��ى،  امل�سجد 
ال��وح��دات اخلا�سة  م�����س��ددة م��ن 
يف اجل��ي�����س وال�����س��رط��ة وجت���ول 
و�سط  باحاته،  يف  م�ستفز  ب�سكل 
امل�سلن  م��ن  ك��ب��رية  احتجاجات 

امل�سلمن.
وقالت م�سادر يف دائرة الأوقاف 
الوزير  اإن  القد�س  الإ�سلمية يف 
مب�ساركة  اقتحاماً  ق��اد  املتطرف 
اإ�سرائيلي  م�ستوطن   120 نحو 
املغاربة  ب��اب  جهة  م��ن  متطرف 
الإ�سرائيلية  لل�سيطرة  اخلا�سع 
م�ستفزاً  فيها  وجت���ول  ال��ك��ام��ل��ة، 
اأداء  بع�سهم  وح���اول  احل�����س��ور، 

طقو�س دينية تلمودية.
اأن  فل�سطينية  م�سادر  وتوقعت 
امل�ستوطنن  اق��ت��ح��ام��ات  ت���زي���د 
الأق�سى  للم�سجد  امل��ت��ط��رف��ن 
املقبلن  ال���ي���وم���ن  يف  امل����ب����ارك  
احلانوكاه  ع��ي��د  ن��ه��اي��ة  ع�����س��ي��ة 

اليهودي.

اأ�سحاب ال�سرتات ال�سفراء يواجهون ال�سرطة يف و�سط باري�س 
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اأخبـار الإمـارات

انطالق اأعمال القمة اخلليجية الـ39 يف الريا�ض مب�شاركة حممد بن را�شد

�مللك �سلمان يوؤكد حر�س �جلميع على �سيانة كيان جمل�س �لتعاون �خلليجي

والعربي  اخل��ل��ي��ج��ي  اأم��ن��ن��ا  ت��ه��دد 
امل�سرتك ول يزال النظام الإيراين 
ي���وا����س���ل ���س��ي��ا���س��ات��ه ال���ع���دائ���ي���ة يف 
رع���اي���ة ت��ل��ك ال���ق���وى وال��ت��دخ��ل يف 
الأخرى  للدول  الداخلية  ال�سوؤون 
احلفاظ  جميعاً  منا  يتطلب  وه��ذا 
مع  والعمل  دول��ن��ا  مكت�سبات  على 
�سركائنا حلفظ الأمن وال�ستقرار 
يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ع����امل والإ�����س����رار 
ال�سمانات  حت��ق��ي��ق  ����س���رورة  ع��ل��ى 
برنامج  وال��ك��اف��ي��ة جت���اه  ال��ك��ام��ل��ة 
اإيران النووي وبرناجمها لتطوير 
ان  واك����د  البالي�ستية  ال�����س��واري��خ 
اململكة العربية ال�سعودية �ستوا�سل 
العربية  ال��ق�����س��اي��ا  ع����ن  ال����دف����اع 
الدولية  امل��ح��اف��ل  يف  والإ���س��لم��ي��ة 
وحتتل الق�سية الفل�سطينية مكان 
وت�سعى  اهتماماتها  يف  ال�����س��دارة 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  حل�سول 
امل�������س���روع���ة مب����ا يف ذلك  ح���ق���وق���ه 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  اإق��ام��ة 
املجتمع  ال�سرقية..ونا�سد  القد�س 
مب�سوؤولياته  ال����ق����ي����ام  ال��������دويل 
حلماية  اللزمة  التدابري  باتخاذ 
ال�سعب الفل�سطيني من املمار�سات 
تعد  التي  الإ�سرائيلية  العدوانية 
وامل�سلمن  العرب  مل�ساعر  ا�ستفزازاً 

ولل�سعوب املحبة لل�سلم.

رئي�س  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�سباح 
فيها:  ق��ال  للقمة  ال�سابقة  ال��دورة 
اإن انعقاد هذه الدورة للمجل�س يف 
موعدها املحدد رغم الظروف التي 
منر بها يوؤكد حر�سنا جميعا على 
اآلية  ال��ت��ع��اون وا���س��ت��م��رار  جم��ل�����س 
اإدراكنا  يج�سد  كما  دورات���ه  انعقاد 
حل��ج��م الإجن�������ازات ال��ت��ي حتققت 
لنا يف اإطاره و�سعينا للحفاظ على 
حتقيقا  باعتبارها  امل��ن��ج��زات  ه��ذه 
اأبناء  وطموح  لتطلعات  وا�ستجابة 

دول املجل�س .
الأو�ساع  ن��درك  اإننا   : وتابع قائل 
التي تعي�سها منطقتنا والتحديات 
وت�ساعد  تواجهها  التي  اخلطرية 
وت����ريت����ه����ا امل���ق���ل���ق الأم���������ر ال�����ذي 
كياننا  وح����دة  جن�����س��د  اأن  ي��دع��ون��ا 
لدعم  امل�����س��رتك  عملنا  ن��ع��زز  واأن 
نواجهه  ما  اأخطر  ولعل  م�سريتنا 
م���ن حت���دي���ات اخل����لف ال����ذي دب 
وا�ستمراره  اخل��ل��ي��ج��ي  ك��ي��ان��ن��ا  يف 
ت��ه��دي��دا خ��ط��ريا لوحدة  ل��ن��واج��ه 
اأبناء  مل�����س��ال��ح  وت��ع��ري�����س��ا  م��وق��ف��ن��ا 
وبكل  العامل  وليبداأ  لل�سياع  دولنا 
كيانا  اأن��ن��ا  ع��ل��ى  ل��ن��ا  بالنظر  اأ���س��ف 
واأن م�ساحله  اله��ت��زاز  ب��داأ يعاين 
التي  بال�سمانات  حت��ظ��ى  ت��ع��د  مل 
ك��ن��ا ن��وف��ره��ا ل��ه يف وح���دة موقفنا 

خلف .
واأ����س���اف ان ا���س��ت��م��رار ال�����س��راع يف 
مبا�سرا  ت���ه���دي���دا  ي�����س��ك��ل  ال��ي��م��ن 
التوفيق  ك���ل  ون���اأم���ل  ج��م��ي��ع��ا  ل��ن��ا 
للم�ساورات ال�سيا�سية الدائرة الآن 
الكويت  ا�ستجابت  التي  ال�سويد  يف 
ب��ت��ق��دمي ال���دع���م ال��ل��وج�����س��ت��ي لها 
و�سول اإىل احلل ال�سيا�سي املن�سود 
اخلليجية  امل����ب����ادرة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
وخمرجات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  واآل��ي��ات��ه��ا 
ال���وط���ن���ي وق������رار جمل�س  احل������وار 
هذا  يف  م�����س��ي��داً   ،  2216 الأم����ن 
ال�سويد  يف  ب���الأ����س���دق���اء  ال�����س��دد 
امل�ساورات  ل���ه���ذه  رع��اي��ت��ه��م  ع��ل��ى 
و�سعيهم لتوفري الظروف املنا�سبة 

لإجناحها .
الكبرية  باجلهود  �سموه  اأ�ساد  كما 
ال���ت���ي ي��ب��ذل��ه��ا ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
واإجناحها  امل�����س��اورات  ت��ل��ك  ل��دع��م 
الإن�سانية  امل�ساعدات  اإىل  اإ���س��اف��ة 
التحالف  يقدمها  التي  ال�سخمة 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م����ن اآث��������ار ال����ظ����روف 
يكابدها  التي  القا�سية  الإن�سانية 

اأ�سقاوؤنا يف اليمن.
ان  الكويت  اأم��ري دول��ة  واأك���د �سمو 
ال��ك��ارث��ة الإن�����س��ان��ي��ة يف ���س��وري��ا ل 
اجلهود  تفلح  ومل  م�ستمرة  ت���زال 
اإيجاد حل لها لت�ستمر  الدولية يف 

واأكد خادم احلرمن ال�سريفن يف 
كلمته حر�س دول التحالف بطلب 
اليمن  يف  ال�سرعية  احلكومة  م��ن 
فئة  من  و�سعبه  اليمن  اإن��ق��اذ  على 
اإىل  وعمدت  �سرعيته  على  انقلبت 
..منوها  وا�ستقراره  باأمنه  العبث 
على  ع���م���ل���ت  ال���ت���ح���ال���ف  دول  ان 
من  اليمني  لل�سعب  الأم���ل  اإع����ادة 
وامل�ساعدات  الإغ��اث��ة  برامج  خ��لل 
ت����وا�����س����ل دول  ك���م���ا  الإن���������س����ان����ي����ة 
الو�سول  جلهود  دعمها  التحالف 
اليمنية  ل��لأزم��ة  �سيا�سي  ح��ل  اإىل 
وفقاً لقرار جمل�س الأمن 2216 
واآليتها  اخل���ل���ي���ج���ي���ة  وامل�������ب�������ادرة 
الوطني  احل��وار  ونتائج  التنفيذية 

اليمني ال�سامل.
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ����ادم  ودع����ا 
حل���ل ���س��ي��ا���س��ي ي��خ��رج ���س��وري��ا من 
ق��ي��ام حكومة  وي�����س��ه��م يف  اأزم��ت��ه��ا 
�سورية  وح����دة  ت�����س��م��ن  ان��ت��ق��ال��ي��ة 
وخ�������������روج ال��������ق��������وات الأج����ن����ب����ي����ة 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة م��ن��ه��ا..
بناء  على  اململكة  ح��ر���س  اأك���د  كما 
مع  وا�سرتاتيجية  متينة  علقات 
ركناً  ت�سكل  التي  العراق  ال�سقيقة 
اأ�سا�سياً يف منظومة الأمن العربي.
األ��ق��ى ���س��اح��ب ال�سمو  ع��ق��ب ذل���ك 
اجلابر  الأح����م����د  ����س���ب���اح  ال�����س��ي��خ 

حديثنا  �سياق  ويف  كياننا  ومتا�سك 
فل  نواجهها  التي  التحديات  عن 
قلقنا من  التاأكيد على  لنا من  بد 
وا�ستنكارنا  الإرهاب  تنامي ظاهرة 
لها م�سددين على �سرورة ت�سافر 
وتخلي�س  ل��ه��ا  للت�سدي  ج��ه��ودن��ا 

العامل من �سرورها.
واأك�������د ���س��م��و دول������ة ال���ك���وي���ت اأن����ه 
انطلقا من حر�سنا على احلفاظ 
على وحدة املوقف اخلليجي و�سعيا 
م��ن��ا ل���ت���دارك الأم����ر يف و���س��ع حد 
وحدة  يف  ن�سهده  ال���ذي  ل��ل��ت��ده��ور 
هذا املوقف وجتنبا مل�سري جمهول 
مل�ستقبل عملنا اخلليجي فاإننا ندعو 
اإىل وقف احلملت الإعلمية التي 
بلغت حدودا م�ست قيمنا ومبادئنا 
يف  وال�سقاق  الفتنة  ب���ذور  وزرع���ت 
بناء  ك��ل  و�ستدمر  اأبنائنا  �سفوف 

اأقمناه وكل �سرح �سيدناه .
الكويت:  اأم����ري دول����ة  ���س��م��و  وق����ال 
اإن��ن��ا ع��ل��ى ث��ق��ة اأي��ه��ا الأخ�����وة اأنكم 
باأهمية  ال�����������راأي  ت�������س���ارك���ون���ن���ي 
ال���س��ت��ج��اب��ة ل��ه��ذه ال���دع���وة بوقف 
�ستكون  التي  الإعلمية  احلملت 
مدعاة ومقدمة لنا جميعا لتهيئة 
الأج������واء ال��ت��ي ���س��ت��ق��ود ح��ت��م��ا اإىل 
ب���ق���درت���ن���ا على  ال���ف���ر����س  ت���ع���زي���ز 
اأبعاد مما نعانيه اليوم من  احتواء 

لأمن  التهديد  ويت�ساعف  املعاناة 
وا�ستقرار املنطقة والعامل ..متمنيا 
ملبعوث الأمن العام للأمم املتحدة 
التوفيق  بيدر�سن  ل�سوريا  اجلديد 
يف م��ه��م��ت��ه اجل���دي���دة و����س���ول اإىل 
احلل ال�سيا�سي املن�سود القائم على 
الدولية وجنيف  ال�سرعية  ق��رارات 
بذلها  ال���ت���ي  اجل���ه���ود  وم���ق���دري���ن 

�سلفه ال�سيد �ستيفان دمي�ستورا.
وهناأ �سموه دولة جمهورية العراق 
ع��ل��ى ال��ت��ط��ورات الإي��ج��اب��ي��ة التي 
العملية  با�ستكمال  ل��ه��م  حتققت 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب���اخ���ت���ي���ار ال���ق���ي���ادات 
باأن  التطلعات  ع��ن  معرباً  ال��ث��لث 
يتمكن الأ�سقاء يف العراق من اإعادة 
البناء لإزالة اآثار ما �سهده العراق 
ال�سقيق من دمار وليتحقق لأبنائه 
وال�ستقرار  ب���الأم���ن  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

والزدهار.
تعاين  التي  ال�سلم  وحول م�سرية 
املجتمع  قبل  من  وجتاهل  جمودا 
الدويل اأكد �سمو اأمري دولة الكويت 
امل�سارعة  على  املجل�س  دول  حر�س 
و�سول  ال�سلم  عملية  با�ستئناف 
اإىل اتفاق �سلم �سامل ودائ��م وفق 
ال�سرعية الدولية ومبادرة  قرارات 
وتعزيزا  دع��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����س��لم 
ل���س��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل كما 

•• الريا�ض-وام: 

ال����درع����ي����ة  ق�������س���ر  ان����ط����ل����ق����ت يف 
الريا�س«   « ال�سعودية  بالعا�سمة 
والثلثن  التا�سعة  القمة  اأع��م��ال 
ال����ت����ع����اون  جم���ل�������س  دول  ل�����ق�����ادة 
برئا�سة  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج  ل����دول 
خ���ادم احل��رم��ن ال�����س��ري��ف��ن امللك 
�سعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �سلمان 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ومب�ساركة 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« على 

راأ�س وفد الدولة.
ال�39  اخلليجية  ال��ق��م��ة  وحت��ظ��ى 
ب��اأه��ي��م��ة خ��ا���س��ة م���ن ق��ب��ل ق����ادة و 
زعماء دول املجل�س نظرا للظروف 
الإقليم  بها  مير  التي  الإ�ستثنائية 

و العامل.
ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم  واأل��ق��ى 
امل��ل��ك ���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز اآل 
للقمة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  الكلمة  ���س��ع��ود 
ا�ست�سافة  ان  م�����س��ت��ه��ل��ه��ا  يف  ب���ن 
للمجل�س   39 ال����  ل��ل��دورة  اململكة 
الأع����ل����ى مل��ج��ل�����س ال���ت���ع���اون ل����دول 
ا�ستجابة  ت���اأت���ي  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ل��ي��ج 
ال�سلطان  اجلللة  �ساحب  لرغبة 
عمان  �سلطان  �سعيد  ب��ن  ق��اب��و���س 
م����ع����رب����ا جل����لل����ت����ه ع������ن اأط����ي����ب 
التمنيات ول�سلطنة عمان ال�سقيقة 
اأعمال  رئا�سة  يف  وال�سداد  التوفيق 
جمل�س التعاون يف دورته احلالية. 
ال�سريفن  احل��رم��ن  خ���ادم  وق���ال 
اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ان 
العربية قام من اأجل تعزيز الأمن 
وال����س���ت���ق���رار وال���ن���م���اء والزده������ار 
املجل�س فهم  والرفاه ملواطني دول 
ث��روت��ن��ا الأ���س��ا���س��ي��ة وب��ه��م تتحقق 
ال����روؤى والآم����ال ..م���وؤك���دا حر�س 
اجل��م��ي��ع ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى هذا 
احلا�سر  يف  دوره  وت��ع��زي��ز  ال��ك��ي��ان 
وامل�ستقبل بعد ان حبا اهلل عز وجل 
وطبيعية  ب�����س��ري��ة  ب�����رثوات  دول���ن���ا 
عززت دورها احل�ساري يف املنطقة 
ال���ذي يتطلب منا  وال��ع��امل الأم���ر 
خلدمة  ط��اق��ات��ن��ا  ت�سخري  ج��م��ي��ع��اً 
���س��ع��وب امل��ج��ل�����س واحل����ف����اظ على 
اأم���ن وا���س��ت��ق��رار دول��ن��ا واملنطقة و 
بتحديات  متر  منطقتنا  ان  ا�سف 
فل  عليكم  ت��خ��ف��ى  ل  وت��ه��دي��دات 
والإرهابية  املتطرفة  القوى  ت��زال 

اأكد اأهمية اأن ت�ستند العلقات مع 
الإيرانية  الإ�سلمية  اجلمهورية 
اأق���ره���ا ميثاق  ع��ل��ى امل���ب���ادئ ال��ت��ي 
عدم  مقدمتها  ويف  املتحدة  الأمم 
الداخلية  ال�������س���وؤون  يف  ال���ت���دخ���ل 
واللتزام  ال���دول  ���س��ي��ادة  واح����رتام 
بقواعد ح�سن اجلوار حتقيقا لكل 
اأمن  م��ن  جميعا  اإل��ي��ه  نتطلع  م��ا 

وا�ستقرار و�سلم ملنطقتنا.
اإثر ذلك األقى معايل الأمن العام 
اخلليج  ل������دول  ال���ت���ع���اون  مل��ج��ل�����س 
بن  عبداللطيف  الدكتور  العربية 
را����س���د ال���زي���اين ك��ل��م��ة ا����س���ار فيها 
ال���دورة تنعقد يف ظل  اأن ه��ذه  اإىل 
وحتديات  ح�سا�سة  اإقليمية  اأو�ساع 
دول جمل�س  م���ن  ت��ت��ط��ل��ب  ���س��ع��ب��ة 
الت�سامن  م���ن  م����زي����داً  ال���ت���ع���اون 
والتلحم وق��دراً كبرياً من العمل 
لتعزيز  اجل���ه���ود  مل��وا���س��ل��ة  اجل�����اد 
بن  والرتابط  والتكامل  التن�سيق 
القواعد  وت��ر���س��ي��خ  امل��ج��ل�����س  دول 
املنظومة  ه��ذه  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي 
ال�ساخمة التي اأ�سبحت بف�سل من 
املوىل القدير وبجهودكم وقيادتكم 
حمط  الثاقبة،  وروؤيتكم  احلكيمة 
اأنظار وتقدير دول العامل ال�سقيقة 

وال�سديقة واحلليفة.
واأكد معاليه اأن ما حققته م�سرية 
جمل�س التعاون من اإجنازات بارزة 
امل�ستويات  خمتلف  على  وملمو�سة 
ث��م��ار دع���م قادة  ث��م��رة م��ن  �ستظل 
امل�سرية  لهذه  وم�ساندتهم  املجل�س 
ون���ت���ي���ج���ة ل���ل���ت���ف���اين والإخ�����ل������س 
وال����ولء وال��وف��اء ال���ذي يعرب عنه 
مواطنو دول املجل�س الكرام الذين 
والتفاوؤل  الأم�����ل  ب��ع��ن  ي��ن��ظ��رون 
يف  امل��ن�����س��ود  ال���زاه���ر  امل�ستقبل  اإىل 
وم�سريته  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ظ���ل 
املباركة .. م�سيداً بحر�س واهتمام 
العمل  مب�سرية  املجل�س  دول  ق��ادة 
وتطويرها  امل�������س���رتك  اخل��ل��ي��ج��ي 
اأهدافها  با�ستمرار ل�سمان حتقيق 
ال��ن��ب��ي��ل��ة وع��زم��ه��م ال�������س���ادق على 
كياناً  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س  ي��ظ��ل  اأن 
عمق  ع��ن  م��ع��رباً  را�سخاً  متما�سكاً 
ال���ع���لق���ات الأخ�����وي�����ة وال����رواب����ط 
وح�سناً  امل�سرتكة  وامل�سالح  املتينة 
وال�ستقرار  الأم���ن  حلفظ  منيعاً 
واجنازات  مكت�سبات  ع��ن  وال��دف��اع 
دول�����ه وم���واط���ن���ي���ه و����س���م���ان اأم���ن 
للنماء  وواح���ة  املنطقة  وا���س��ت��ق��رار 

والزدهار والرخاء.

حممد بن ر��سد ي�سل �إىل �لريا�س وخادم �حلرمني يف مقدمة م�ستقبليه
•• الريا�ض-وام: 

و�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اإىل قاعدة امللك �سلمان اجلوية يف الريا�س 
ملك  �سعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احل��رم��ن  خ��ادم  وك��ان 
اململكة العربية ال�سعودية على راأ�س م�ستقبلي �سموه والوفد املرافق للم�ساركة يف 

اأعمال القمة التا�سعة والثلثن لقادة وزعماء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية التي تنطلق بعد ظهر ام�س.

فقد ا�ستقبل خادم احلرمن ال�سريفن �سموه عند �سلم الطائرة وعانقه عناقا 
ثلة  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ا�ستعر�س �ساحب  اأخويا وبعدها 
بعدها  �سموه  و�سافح  ل�سموه  التحية  لأداء  ا�سطف  ال��ذي  ال�سرف  حر�س  من 
اأم��راء ووزراء واأعيان البلد.. فيما �سافح خادم احلرمن  امل�ستقبلن من  كبار 

ال�سريفن امللك �سلمان اأع�ساء الوفد املرافق ل�سموه.
القاعدة اجلوية جتاذب  امللكية يف  الت�سريفات  وبعد ا�سرتاحة ق�سرية يف �سالة 
امل�ستجدة  املعطيات  ب�ساأن  احلديث  اأط��راف  ال�سريفن  احلرمن  وخ��ادم  �سموه 
وجدول اأعمال القمة التا�سعة والثلثن لقادة وزعماء دول جمل�س التعاون التي 

تنطلق بعد ظهر اليوم يف العا�سمة ال�سعودية الريا�س.
ويرافق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم وفد ي�سم .. �سمو ال�سيخ 

من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو 
ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل حممد 
الدكتور  وامل�ستقبل ومعايل  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  القرقاوي وزير  بن عبداهلل 
اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية و�سعادة ال�سيخ �سخبوط 
بن نهيان اآل نهيان �سفري الدولة لدى اململكة العربية ال�سعودية و�سعادة خليفة 

�سعيد �سليمان مدير عام دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي.

�ملالية ت�ستعد لإطالق منظومة دفع جديدة متكاملة خالل 2020
•• دبي -وام:

للتحول  ال��ت��ط��وي��ري��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  امل��ال��ي��ة  وزارة  ا���س��ت��ع��ر���س��ت 
كبار  مع  الأول  اجتماعها  خ��لل  الل��ك��رتوين  ال��دره��م  ملنظومة  امل�ستقبلي 
امل�سوؤولن لدى اجلهات الحتادية احلكومية واملحلية الذي عقد يف فندق 
�سعادة يون�س حاجي اخل��وري وكيل  اأم�س بح�سور  بوليفارد بدبي  العنوان 

املوارد  لقطاع  امل�ساعد  الوكيل  اليتيم  را���س��د  �سعيد  و���س��ع��ادة  املالية  وزارة 
ومدراء  الحت��ادي��ة  الهيئات  و  ال���وزارات  امل�سوؤولن يف  وع��دد من  وامليزانية 

اجلهات املحلية يف الدولة املرتبطة مبنظومة الدرهم الإلكرتوين.
ومت خلل الجتماع ا�ستعرا�س مراحل تطور منظومة الدرهم الإلكرتوين 
منذ اإطلق اجليل الأول عام 2001 واخلطة ال�سرتاتيجية التي و�سعتها 
ل�سمان ا�ستدامة املنظومة واملقرر تطبيقها اعتبارا من عام 2020 حيث 

تطبيقات  اأف�سل  الإل��ك��رتوين  ال��دره��م  منظومة  تقدم  لأن  ال���وزارة  ت�سعى 
امل�ستقبلي  للتحول  ال�سرتاتيجية  اخلطة  وت�سمل  التكنومالية.  احللول 
ملنظومة الدرهم الإلكرتوين تطوير اآليات الدفع الرقمي يف الدولة والعمل 
الدولة ف�سًل عن م�ساندة حتقيق  والعاملة يف  الوطنية  البنوك  كافة  مع 

اأهداف الأجندة الوطنية للإقت�ساد الرقمي لنماذج الأعمال والتناف�سية.
وت�سعى الوزارة من خلل اإطلق اخلطة ال�سرتاتيجية للتحول امل�ستقبلي 

الوطنية  املدفوعات  لتطوير  جتارية  ع?مة  ذات  وطنية  هو?ة  تر�سيخ  اإىل 
وت��ع��زي��ز مكانة الإم�����ارات ك��دول��ة رائ���دة ع��امل��ي��اً يف جم��ال امل��دف��وع��ات حيث 
�ست�ساهم منظومة الدفع اجلديدة يف حماية النظام املايل يف الدولة و�سمان 
الحتادية  احلكومة  وخ��دم��ات  ر�سوم  لإي���رادات  املالية  التدفقات  ا�ستدامة 
ر�سا  مبوؤ�سرات  ويرتقي  امل�ستخدمن  جت��ارب  ي�سهل  ومبا  وفعالية  بكفاءة 

و�سعادة املتعاملن. 

ايران توا�شل رعاية القوى املتطرفة والإرهابية التي تهدد اأمننا اخلليجي والعربي امل�شرتك 
اأمري الكويت ي�شيد بجهود التحالف لدعم امل�شاورات ال�شيا�شية الدائرة الآن يف ال�شويد حول اليمن
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اأخبـار الإمـارات
�لرميثي يثمن جهود �لدولة يف تعزيز �لنز�هة �لوظيفية

•• اأبوظبي -وام:

اأن  اأبوظبي  الرميثي قائد عام �سرطة  اللواء حممد خلفان  اأكد معايل 
النتماء  مفاهيم  يعزز  الوظيفية  النزاهة  قيم  غر�س  يف  الدولة  جهود 

واملواطنة الإيجابية.
الذي  الف�ساد  ملكافحة  ال��دويل  اليوم  ت�سريح مبنا�سبة  معاليه يف  وقال 
ي�����س��ادف ال��ت��ا���س��ع م��ن دي�����س��م��رب ك��ل ع���ام اإن حت��ق��ي��ق جم��ت��م��ع العدالة 
وال�سفافية وتكري�س النزاهة الوظيفية وتعزيز �سلطة القانون ترتجم 
اأن  ..مو�سحا  امل�سروع  غري  والك�سب  والإداري  امل��ايل  الف�ساد  مبحاربة 
وحققت  والواجبات  احلقوق  ت�سون  وقائية  ت�سريعات  اأق��رت  الإم���ارات 

قفزات نوعية يف مواجهة هذه الآفة غري الأخلقية.
اإر�ساء  يف  الر�سيدة  القيادة  لروؤية  ترجمة  هي  الت�سريعات  ان  واأ���س��اف 
وامل�ساءلة  واملحا�سبة  الر�سيدة  احلوكمة  ركائز  وتاأ�سيل  العدالة  قيم 
وال�سفافية واإيجاد بيئة نزيهة مناه�سة للف�ساد تنبذ جميع ال�سلوكيات 
واملنافية  القانون  عن  اخلارجة  املمار�سات  انت�سار  من  وحت��د  الدخيلة 
املجتمع  عليها  يقوم  التي  ال�سمحة  الإ�سلمية  ال�سريعة  واأ�س�س  ملبادئ 

الإماراتي.
ولفت اإىل اأن �سعار اليوم الدويل ملكافحة الف�ساد “متحدون على حماربة 
الف�ساد” له دللت يف غاية الأهمية بتوحيد اجلهود الدولية والإقليمية 
واملحلية مونها باملنجزات الكبرية التي حققتها الإمارات يف هذا املجال 

الآفة  امل�سرتك ملحاربة هذه  العمل  العام والرغبة يف  الوعي  من خلل 
التي باتت تهدد الأمن وامل�ستقبل العاملي.

وعرب معاليه عن اأمله يف هذا اليوم الأممي باأن حتقق الإمارات اأف�سل 
النتائج كي تبقى مت�سدرة امل�سهد يف املنطقة باحتللها املراكز الأوىل يف 
بالق�ساء على هذه  دول متقدمة  بتفوقها على  الف�ساد  موؤ�سر مدركات 

الآفة.
ا�سرتاتيجية  �سمن  تعمل  ال��ت��ي  اأب��وظ��ب��ي  ���س��رط��ة  ج��ه��ود  اإىل  وت��ط��رق 
ريادية ت�سعى اإىل اإيجاد بيئة نزيهة مناه�سة للف�ساد بتقدمي اخلدمات 
اأ�سرارها  وبيان  اجلرمية  ه��ذه  مبخاطر  الفعالة  التوعوية  وال��ربام��ج 
والوقاية منها وعزلها وذلك من خلل تعزيز اجلهود الر�سمية، واإقامة 

ال�سراكات املوؤ�س�سية البناءة.
واأ�سار اإىل احلر�س على مكافحة هذه اجلرمية ب�سكل ا�ستباقي يف اإطار 
اأبوظبي  اإم��ارة  بقاء  اأج��ل  القانون من  �سيادة  تر�سيخ  الأمني يف  دوره��ا 
خالية من هذه اجلرمية والت�سدي لها للق�ساء عليها يف حال ظهور اأي 

موؤ�سرات تدل على وجودها.
وحث على التكاتف والوقوف �سدا منيعا اأمام جميع التحديات والأخطار 
غري  الآف��ة  ه��ذه  ملواجهة  الوطنية  والتوجهات  اخلطط  ودع��م  املحدقة 
التنموية  واملكا�سب  ال�سرتاتيجية  الأه����داف  تق�و�س  التي  امل�سروعة 
التي حققتها دولة الإمارات خلل ال�سنوات املا�سية يف الت�سدي للف�ساد 

واملف�سدين.

د�ئرة تنمية �ملجتمع يف �أبوظبي تنظم ملتقى»جمتمعي« �لأول

وم��وا���س��ي��ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة حمور 
حتقيق  اأن  م��وؤك��داً  املجتمع  تنمية 
هذه التطلعات �سي�سهم يف حتقيق 
اأفراد  م�ستوى معي�سة لئق لكافة 
املجتمع اأ�سرة متما�سكة ت�سكل نواة 
ل�ستى  وحا�سن  مت�سامح  ملجتمع 

فئاته وجمتمع ن�سط وم�سوؤول.
الدائرة  م��ه��ام  اخل��ي��ي��ل��ي  ���ح  واأو����سّ
اإىل  اإ�����س����اف����ة  وا����س���رتات���ي���ج���ي���ت���ه���ا 
التي تعمل  وامل��ب��ادرات  الأول��وي��ات 
كما  روؤي��ت��ه��ا  تلك  لتحقيق  عليها 
اجلهات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإىل  اأ����س���ار 
اجلهات  قامت  حيث  الجتماعية 
امل��ح��ور دائ����رة تنمية  امل�����س��ارك��ة يف 
بتقدمي  ج���ه���ات  وال�7  امل��ج��ت��م��ع 
عدد من  منها  اختري  مبادرة   85
عام  عمل  خطة  لت�سكل  امل��ب��ادرات 

ال�سبل  اأف�����س��ل  على  الط���لع  اإىل 
م�سرية  يف  ال��ق��ط��اع  دور  ل��ت��ع��زي��ز 
ت�سهدها  ال��ت��ي  ال�ساملة  التنمية 

اأبوظبي يف خمتلف املجالت.
واأكد اأن اإمارة اأبوظبي وبتوجيهات 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة “ 
حفظه اهلل” ت�سع الإن�سان كمحور 
دائما  وت�سعى  التطوير  و  التنمية 
الب�سري  العن�سر  يف  لل�ستثمار 
باعتباره الرثوة احلقيقية للبلد 
دائرة  دور  ياأتي  املنطلق  ومن هذا 
تنمية املجتمع يف حتقيق التكامل 
املختلفة  واملوؤ�س�سات  اجلهات  بن 
ب���ي���د ن���ح���و حتقيق  وال���ع���م���ل ي������داً 

تطلعات القيادة.
واأ�ساف اخلييلي اأن الوالد ال�سيخ 

اجلهات  تعريف  يف  امللتقى  اأهمية 
للدائرة  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ب��اخل��ط��ط 
واجلهات املن�سوية يف ذات النطاق 
نحو  اأهدافها  من  انطلقاً  وذل��ك 
اأفراد  لكافة  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ت��وف��ري 
“جمتمعي”  اأن  م��وؤك��داً  املجتمع 
حتقيق  �سبل  اأف�سل  يبحث  ملتًق 
�سرائح  لكافة  الجتماعي  ال��رف��اه 

جمتمع اإمارة اأبوظبي.
امللتقى الأول الذي ح�سره  وياأتي 
وموظفي  ق����ي����ادات  م����ن   200
وموؤ�س�سة  املجتمع  تنمية  دائ����رة 
زاي����د  ودار  الأ�����س����ري����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
زايد  وموؤ�س�سة  الأ�سرية  للرعاية 
وذوي  الإن�سانية  للرعاية  العليا 
وهيئة  اخل���ا����س���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
زاي����د  ودار  ل���لإ����س���ك���ان  اأب���وظ���ب���ي 

.2019
كما ركز خلل العر�س التقدميي 
تنمية  ع���م���ل حم�����ور  ع���ل���ى خ���ط���ة 
واجلهات   2019 للعام  املجتمع 
امل��ع��ن��ي��ة ب���امل���ب���ادرات والأول����وي����ات 
على  م�����س��دداً  لتحقيقها  ال��ه��ادف��ة 
الرتكيز  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  اأن 
امل��ب��ادرات ولي�س فقط  على جميع 

اخلا�سة بالعام 2019.
اجلهات  ملتقى  اإن  معاليه  وق���ال 
– ياأتي  – جمتمعي  الجتماعية 
التي تعمل  املبادرات  اإحدى  �سمن 
املنظم  باعتبارها  ال��دائ��رة  عليها 
لقطاع العمل الجتماعي يف اإمارة 
توحيد  ب���ه���دف  وذل�����ك  اأب���وظ���ب���ي 
ال��روؤى بن اجلهات التي تن�سوي 
اإ�سافة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال��ق��ط��اع  حت��ت 

– رحمه اهلل  اآل  زاي��د بن �سلطان 
ق��واع��د متينة يف تنمية  اأر���س��ى   –
اآم���ن باأن  ال��وط��ن وامل��واط��ن حيث 
املنجزات  وحتقيق  الأوط����ان  ب��ن��اء 
راأ�س  واأن  الإن�����س��ان  بناء  م��ن  ي��ب��داأ 
املال الب�سري هو حجر زاوية لأي 

عملية تنموية م�ستدامة.
واأ�سار اىل اأن حمور تنمية املجتمع 
ي�سعنا   ”21 “غداً  ب��رن��ام��ج  يف 
م���ن مراحل  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة  يف 
وذلك  اأب��وظ��ب��ي  اإم���ارة  يف  التنمية 
من خلل خلق الفر�س التي تعمل 
على حت�سن جودة احلياة واإطلق 
امل�����س��روع��ات وامل����ب����ادرات ال��ت��ي من 
�ساأنها رفع م�ستوى املعي�سة لكافة 

�سرائح جمتمع اإمارة اأبوظبي.
دائ��رة تنمية املجتمع  وب��ّن رئي�س 

وجمل�س  الإ����س���لم���ي���ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة 
وموؤ�س�سة  ال���ري���ا����س���ي  اأب���وظ���ب���ي 
ال���رع���اي���ة الج��ت��م��اع��ي��ة و����س���وؤون 
حياة  “توفري  �سعار  حتت  الق�سر 
املجتمع”  اأف������راد  ل��ك��اف��ة  ك���رمي���ة 
على  اجل������ه������ات  اط����ل����ع����ت  ح����ي����ث 
ا�سرتاتيجية حمور تنمية املجتمع 
واآلية   ”21 “غداً  برنامج  �سمن 
رب��ط��ه��ا م���ع اخل���ط���ط وامل����ب����ادرات 
املقبل  ل���ل���ع���ام  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

واخلطط امل�ستقبلية كذلك.
كما ت�سمن امللتقى جل�سة حوارية 
بعنوان “ا�سرتاتيجية دائرة تنمية 
حتقيق  ن��ح��و  َدف���ع���ة   .. امل��ج��ت��م��ع 
من  ك��ل  وا���س��ت��ع��ر���س  الغايات”.. 
عام  مدير  الرميثي  م��رمي  �سعادة 
و�سعادة  الأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة 

•• اأبوظبي-وام: 

 – امل��ج��ت��م��ع  دائ����رة تنمية  ن��ظ��م��ت 
م��ل��ت��ق��ى اجلهات  ام�������س  اأب���وظ���ب���ي 
“جمتمعي”  الأول  الج��ت��م��اع��ي��ة 
��ة ح���واري���ة يتم  ال����ذي ي��ع��د م��ن�����سّ
خ����لل����ه����ا م����ن����اق���������س����ة ال�����ربام�����ج 
التي  وال�سرتاتيجيات  واخلطط 
اإمارة  جمتمع  م�سلحة  يف  ت�سب 
اأبوظبي وتوفر اأف�سل �سبل احلياة 

للمواطنن واملقيمن يف الإمارة.
مغري  الدكتور  معايل  وا�ستعر�س 
خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية 
امل��ج��ت��م��ع خ���لل ع��ر���س تقدميي 
ا�سرتاتيجية حمور تنمية املجتمع 
درا�سة اخلطط  نتاج  والتي ج��اءت 
والروؤى احلكومية حيث اأ�سار اإىل 
ان د�ستور دول��ة الإم���ارات ومئوية 
الإم��ارات 2071 وروؤية الإمارات 
نائب  ���س��م��و  وت��ط��ل��ع��ات   2021
علوة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
باعتبارهم  اأب��وظ��ب��ي  خ��ط��ة  ع��ل��ى 
انبثقت  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  امل���راج���ع 
عنها ا�سرتاتيجية تنمية املجتمع.

العر�س  خ��لل  احل�سور  وت��ع��ّرف 
رئي�س  ق���دم���ه  ال�����ذي  ال��ت��ق��دمي��ي 
املبادئ  على  املجتمع  تنمية  دائ��رة 
اأ�سا�سها  ع��ل��ى  ال���ت���ي  الإر�����س����ادي����ة 
تنمية  حم�����ور  اأج�����ن�����دة  ����س���ي���اغ���ة 
تعزيز  يف  ت�سهم  وال��ت��ي  امل��ج��ت��م��ع 
وي�سمن  امل�سوؤولة  امل�ساركة  مبداأ 

جودة احلياة للأفراد.
تطّلعات  اخلييلي  ا�ستعر�س  كما 

حمد نخريات العامري مدير عام 
و�سعادة  للإ�سكان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة 
احلميدان  ع��ب��دال��ع��ايل  ع���ب���داهلل 
الأمن العام ملوؤ�س�سة زايد للرعاية 
الحتياجات  وذوي  الن�����س��ان��ي��ة 
ن�سال  الدكتورة  و�سعادة  اخلا�سة 
ال��ط��ن��ي��ج��ي م���دي���ر ع����ام دار زاي���د 
للثقافة الإ�سلمية خلل اجلل�سة 
التي  امل��ب��ادرات  احل��واري��ة خمتلف 
ا�سرتاتيجية  حم��ور  �سمن  ت��اأت��ي 

تنمية املجتمع.
كما ناق�س املدراء �سبل العمل وفق 
املتطلبات  ل��ت��ح��ق��ي��ق  واح����د  ن�����س��ق 
اأث����ر  ا����س���ت���ع���را����س  اإىل  اإ�����س����اف����ة 
جهاتهم  طبقتها  ال��ت��ي  ال���ربام���ج 

لدى املجتمع.
ور�سة  الفعاليات  �سمن  واأق��ي��م��ت 
قيادات  بها  ���س��ارك  تفاعلية  عمل 
حيث  الثمانية  اجلهات  وموظفي 
التي  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ت�سمنتعدداً 
تعزز وعي احل�سور با�سرتاتيجية 
ربطها  واآل����ي����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  حم�����ور 
م������ع امل���������ب���������ادرات وامل�����������س�����روع�����ات 

ال�سرتاتيجية للجهات.
القيادات  م���ن  احل�������س���ور  وث���ّم���ن 
وامل�����وظ�����ف�����ن م���ل���ت���ق���ى اجل����ه����ات 
تر�سيخ  يف  ودوره  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
جمال التنمية الجتماعية اإ�سافة 
موظفي  جتمع  من�سة  ك��ون��ه  اإىل 
امل����ح����ور  امل���������س����ارك����ة يف  اجل�����ه�����ات 
هذا  يف  امل��ع��ارف  وت��ب��ادل  للتناق�س 

ال�ساأن.

»هيئة �لأمم �ملتحدة للمر�أة«: �لإمار�ت من �أكرث �لدول 
تقدما يف متثيل �لن�ساء بالعمل �حلكومي

مدير �سندوق �أبوظبي للتنمية ورئي�س �لربملان 
�لأفريقي يبحثان �لتعاون �مل�سرتك

•• اأبوظبي-وام: 

اأكدت ال�سيدة فومزيلي ملمبو - نغكوكا وكيلة الأمن العام للأمم املتحدة 
واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة اأن توجيهات �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برفع ن�سبة متثيل 
املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإىل 50 يف املائة ت�سكل خطوة كبرية يف 
جمال امل�ساواة بن اجلن�سن ومتكن املراأة يف دولة الإمارات مبا يرتتب على 

ذلك من اآثار مبا�سرة على تو�سيع م�ساركتها يف �سنع القرار الوطني.
التنفيذية لهيئة الأمم  املتحدة واملديرة  العام للأمم  الأمن  وقالت وكيلة 
املتحدة للمراأة يف ت�سريح لها » اأرحب بقرار دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأك��رث الدول  ال��ذي ي�سعها يف م�ساف ال��دول ال��رائ��دة يف املنطقة وم��ن بن 

تقدما من حيث متثيل الن�ساء يف العمل احلكومي على م�ستوى العامل«.
اإتخاذ قرارات اأكرث تنوعا كما  اأن هذه اخلطوة تزيد من امكانية  واأ�سافت 
تبعث بر�سالة قوية اإىل جميع الفتيات باأنهن اأي�سا قادرات على القيادة واأن 

باإمكانهن حتقيق اأحلمهن وطموحاتهن.
واأ�سارت ال�سيدة فومزيلي ملمبو - نغكوكا اإىل اأن دولة الإمارات العربية 
املتحدة حققت بالفعل التوازن بن اجلن�سن يف جمل�س وزرائها ويف خمتلف 
القطاعات.. وقالت » من املهم اأي�سا اأن نثني على الدور الهام للغاية الذي 

العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  به  قامت 
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية 

الأ�سرية يف النهو�س بق�سايا املراأة على ال�سعيدين الوطني والدويل«.
ي��وؤك��د على اجل��ه��ود احلثيثة ل�سمو  ال��ب��ارز  ال��ق��رار الإم��ارات��ي  اإن  واأ���س��اف��ت 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك لتمكن الن�ساء من احل�سول على اأعلى املنا�سب 
فاطمة  ال�سيخة  �سمو  اأن  اإىل  م�سرية  واخل��ا���س..  احلكومي  القطاعن  يف 
�ساندت افتتاح مكتب الإت�سال لهيئة الأمم املتحدة للمراأة ومقره يف اأبوظبي 
امل��راأة الإماراتية والنهو�س بق�سايا  مما مكن كيان الأمم املتحدة من دعم 
الق�سايا  وموا�سلة  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  دول  يف  امل���راأة 

الهامة املعنية باجلن�س الب�سري يف املنطقة.
ونوهت وكيلة الأمن العام للأمم املتحدة واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم 
املتحدة للمراأة بجهود �سمو ال�سيخة فاطمة بن مبارك الن�سانية.. وقالت 
واآ�سيا  اإفريقيا  يف  املحتاجن  والأ�سخا�س  املر�سى  من  الآلف  ع�سرات  اأن 

ا�ستفادوا من برنامج �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك التطوعي.
اكتوبر  يف  افتتح  اأبوظبي  يف  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مكتب  اأن  يذكر 
2016 من خلل مذكرة تفاهم بن الحتاد الن�سائي العام وزارة اخلارجية 
ال�سيخة  �سمو  رعاية  حتت  للمراأة  املتحدة  الأمم  وهيئة  ال��دويل  والتعاون 

فاطمة بنت مبارك » اأم الإمارات ».

•• اأبوظبي- وام:

للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  عام  مدير  ال�سويدي  �سيف  حممد  �سعادة  بحث 
الربملان  رئي�س  دان��غ  ن��وك��ودو  روج��ر  معايل  ال�سندوق  مبقر  لقائه  خ��لل 
الأفريقي و الوفد املرافق علقات التعاون امل�سرتكة بن ال�سندوق والدول 

الأفريقية و�سبل تنميتها وتطويرها.
ح�سر اللقاء �سعادة عزة �سليمان، ع�سو املجل�س الوطني الحتادي، و�سعادة 
وع���دد من  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي  ���س��ن��دوق  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  القبي�سي  خليفة 

م�سوؤوليه.
و قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي اإن توجيهات القيادة الر�سيدة اأ�سهمت يف 
بناء علقات ا�سرتاتيجية بن ال�سندوق والدول الأفريقية منذ �سبعينيات 

القرن املا�سي متيزت بالتعاون املثمر يف املجالت التنموية كافة.
واأ�ساف ال�سويدي اإن ن�ساط ال�سندوق التمويلي يف اأفريقيا اإمتد على مدى 
اأربعة عقود لي�سل اإىل 40 دولة ركز فيها من خلل متويلته على تنفيذ 
وال�سحة  والإ�سكان  والتعليم  التحتية  البنية  قطاعات  يف  امل�ساريع  اآلف 
امل�ستدامة  التنمية  اأ�سهمت يف حتقيق  التي  امل�ساريع  والطاقة وغريها من 
يف العديد من الدول الأفريقية، وتركت تاأثريا مبا�سرا على حياة ملين 

ال�سكان يف القارة الأفريقية.
وقال : » اإننا نغتنم هذه الفر�سة لنعرب لكم عن رغبتنا يف تعزيز علقاتنا 
التنموية  امل��ج��الت  جميع  يف  اأك��رب  زخما  واإعطائها  الأفريقية  ال��دول  مع 

لتكون منوذجا يحتذي للتعاون بن الدول ال�سقيقة وال�سديقة«.
الأفريقي  ال��ربمل��ان  دان���غ رئي�س  ن��وك��ودو  م��ع��ايل روج���ر  اأع���رب  م��ن جانبه 
تقدمه  م��ا  امل��ت��ح��دة على  العربية  الإم�����ارات  ل��دول��ة  ت��ق��دي��ره  و  �سكره  ع��ن 
م��ن م�����س��اع��دات تنموية ل��ل��ق��ارة الأف��ري��ق��ي��ة م��ن خ���لل م�����س��اري��ع �سندوق 
التنمية القت�سادية والجتماعية  ت�سهم يف حتقيق  التي  للتنمية  اأبوظبي 

امل�ستدامة.
واأ�سار معاليه اإىل الدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات لتحقيق التوا�سل 
امل�ستمر مع الدول الأفريقية من خلل الدعم والزيارات املتبادلة يف ظل 
الدول  امل�سرتكة مع  التعاون  بتعزيز علقات  الإم��ارات  دولة  اهتمام قيادة 
التعاون  اأن  م��وؤك��دا  للجانبن،  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  ومب��ا  الأفريقية 
بن  الثنائية  للعلقات  الرئي�سي  امل��ح��رك  ه��و  وال�ستثماري  القت�سادي 

خمتلف الدول.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن ن�ساط ال�سندوق التنموي يف القارة الأفريقية بداأ منذ 
نحو اأربعة عقود قدم خللها متويلت تنموية تزيد عن 20 مليار درهم 
جاءت من خلل القرو�س املي�سرة واملنح التنموية وا�ستفادت منها حوايل 

اأفريقية. دولة   40
و ع��م��ل ال�����س��ن��دوق ك��ذل��ك ع��ل��ى ت��وج��ي��ه ا���س��ت��ث��م��ارات م��ن��ت��ق��اة يف قطاعات 
ا�ستثمر  حيث  القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  للم�ساهمة  ا�سرتاتيجية 
يف 10 �سركات، اإ�سافة اإىل حمفظتن ا�ستثماريتن لدعم قطاعات متنوعة 

يف القارة الأفريقية.

فر�سان �خلري ينظمون مبادرة »نزرع فكرً�«

�لنائب �لعام للدولة ونظريه يف كاز�خ�ستان يبحثان �سبل تعزيز �لتعاون بني �لبلدين

•• عجمان- الفجر: 

يف اإط�����ار ال���ت���زام دائ�����رة امل��ال��ي��ة يف 
املجتمعية  مب�سوؤولياتها  عجمان 
والإن�����س��ان��ي��ة، وب��ال��ت��زام��ن م��ع »عام 
زاي����د« ن��ظ��م ف��ري��ق ف��ر���س��ان اخلري 
موؤ�س�سة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ب���ال���دائ���رة 
» اإن���ي���ب���ل« م����ب����ادرة »ن�������زرع ف���ك���راً« 
حول  عمل  وور�سة  عر�س  ت�سمنت 
املنزلية  النباتات  وترتيب  تنظيم 
�ستلة   80 ح����وايل  ال��ع��ر���س  و���س��م 
الهمم  اأ�سحاب  م��ن  العاملون  ق��ام 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع موظفي  ب��امل��وؤ���س�����س��ة 

دائرة املالية بزرعها وتزيينها.
رئي�س  ال���ظ���ه���وري  م����رمي  وق���ال���ت 
مبادرة  اأن  اخل���ري  ف��ر���س��ان  ف��ري��ق 
على  ت��اأك��ي��دا  ت��اأت��ي  ف���ك���راً«  “نزرع 
القيم الن�سانية التي يحر�س عليها 
الفريق، من خلل �سعيه للتوا�سل 
مع كل �سرائح املجتمع، لتعزيز قيم 
ال��رتاح��م وال��ت��ك��اف��ل، وب��ن��اء ج�سور 
ال��ت��ع��اون م��ع ك��اف��ة ف��ئ��ات املجتمع، 
لأن  الهمم  اأ�سحاب  فئة  خ�سو�سا 

•• اأ�شتانا -وام:

حمد  الدكتور  امل�ست�سار  �سعادة  زار 
العام  ال���ن���ائ���ب  ال�����س��ام�����س��ي  ���س��ي��ف 
ل��ل��دول��ة ع��ل��ى راأ�����س وف���د ق�سائي 
جمهورية   .. ال��ع��ام��ة  النيابة  م��ن 
ك���ازاخ�������س���ت���ان ت��ل��ب��ي��ة ل���دع���وة من 
النائب  ك��و���س��ام��ت�����س��اروف  خ����ريت 

العام لكازاخ�ستان.
والتقى النائب العام للدولة خلل 
الزيارة النائب العام الكازاخ�ستاين 
ب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور حممد 
اأح������م������د ب������ن �����س����ل����ط����ان اجل����اب����ر 
جمهورية  ل����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
ا�ستعرا�س  وج���رى  ك��ازاخ�����س��ت��ان.. 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
عر�س  ح����ن  يف  ك���ازاخ�������س���ت���ان  يف 
امل�����س��ت�����س��ار ح��م��د ال�����س��ام�����س��ي مهام 
وكيفية  الإماراتية  العامة  النيابة 
ال���ذي بلغته ل  اأدائ���ه���ا وامل�����س��ت��وى 
�سيما على �سعيد ا�ستخدام الذكاء 

ال�سطناعي يف اأداء اأعمالها.
و بحث اجلانبان �سبل تعزيز اأوجه 

بتنفيذ  ال���ع���ام  م�����دار  ع��ل��ى  اخل����ري 
املجتمعية  امل���ب���ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
خمتلف  مع  واخلريية  والإن�سانية 
اجلهات التزاما منه بالقيم الوطنية 
وتعزيزا لهذا النهج الثابت املتاأ�سل 
يف قيادة و�سعب دولة الإمارات على 

امتداد العقود املا�سية.
وت����ع����ت����رب م���وؤ����س�������س���ة اإن����ي����ب����ل من 

م���ا ي���ق���وم ب���ه ه������وؤلء ال�����س��ب��ان من 
التنظيمية  ق��درات��ه��م  ي��وؤك��د  ع��م��ل 
وح�سن تدريبهم يف زراعة النباتات 

وترتيبها ب�سكل احرتايف وممتاز.
تنظيم هذه  ان  الظهوري  واأ�سافت 
امل����ب����ادرة ه���و ت��ع��ب��ري ع���ن الل���ت���زام 
الج��ت��م��اع��ي جت���اه ه���ذه ال��ف��ئ��ة من 
فر�سان  فريق  يقوم  حيث  املجتمع، 

امل��وؤ���س�����س��ات ال��وط��ن��ي��ة ال����رائ����دة يف 
املوؤ�س�سي  الدمج  بتحقيق  التزامها 
لأ�سحاب الهمم وت�سخري مواهبهم 
لهم  املنفعة  يحقق  م��ا  وط��اق��ات��ه��م 
من  جت���ار  ف��ئ��ة  وخ��ل��ق  وملجتمعهم 
ه���وؤلء الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن حباهم 
اأن  مي���ك���ن  خ���ا����س���ة  ب�����ق�����درات  اهلل 

ي�ستفيد منها املجتمع.

املحامي  باأعمال  القائم  اجلويعد 
العمراين  ورا����س���د  الأول،  ال���ع���ام 
مدير اإدارة التفتي�س و اأحمد را�سد 
لنيابة  ال��ع��ام  امل��ح��ام��ي  الظنحاين 
معتوق  ح�����س��ن  و  ال����دول����ة  اأم������ن 
امل��ح��ام��ي ال���ع���ام ل��ن��ي��اب��ة الأم������وال 
ال����زي����ودي مدير  ال���ع���ام���ة، وع���ل���ي 

لتحقيق  دف��ع��ه��ا  وكيفية  ال��ت��ع��اون 
تعاون ق�سائي على م�ستوى يخدم 
الدولتن  يف  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���دال���ة 
واأ�ساد النائب العام للدولة بحفاوة 
ووجه  ال�سيافة  وك��رم  ال�ستقبال 

ال�سكر للجانب الكازاخ�ستاين.
ح�سر اللقاء .. امل�ست�سارون �سلطان 

الدويل،  الق�سائي  ال��ت��ع��اون  اإدارة 
نائب  الكازاخ�ستاين  اجلانب  ومن 

النائب العام عزات نور دوليتوف.
اأي�سا  املرافق  الدولة  وفد  ي�سم  و 
�سيف القمزي مدير مكتب النائب 
العام وتركي ال�سعيبي نائب مدير 

املكتب.
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اأخبـار الإمـارات

حل�شولها على اعتماد )اأو�شاد( يف جمال اإعداد وتطوير نظام اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية 

بلدية مدينة �أبوظبي تكرم 39 �سركة عاملة يف قطاع �لبناء و�لإن�ساء

بلدية �حلمرية تو��سل وللعام �لثالث على �لتو�يل توزيع  ك�سوة �ل�ستاء  
على كافة �لفئات �مل�ساندة �سمن مبادرتها لعام ز�يد

مهار�ت  �لكتابة �لوظيفية  يف دورة تدريبة للمنتدى �لإ�سالمي بال�سارقة

•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ك���رم���ت 
ع���ام���ل���ة يف  ����س���رك���ة   39 مم���ث���ل���ي 
والإن�������س���اء م�سنفة  ال��ب��ن��اء  ق��ط��اع 
اأبوظبي  مدينة  يف  املخاطر  عالية 
�سهادات  ع��ل��ى  حل�سولها  ت��ق��دي��را 
ال�سلمة  اإدارة  ن���ظ���ام  اع���ت���م���اد 
مركز  م�����ن  امل���ه���ن���ي���ة  وال���������س����ح����ة 
اأبوظبي لل�سلمة وال�سحة املهنية 
ل�ستيفائهم  وت��ت��وي��ج��اً  )اأو����س���اد(، 
للإطار  الأ�سا�سية  املتطلبات  كافة 

فرتات  اأث��ن��اء  والأم����ان  بال�سلمة 
وقوع  دون  حت���ول  وال���ت���ي  ال��ع��م��ل، 
اإ���س��اب��ات، وت��وف��ري كل  اأو  ح����وادث 
اأ�سباب الأمان للعاملن من خلل 
يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اتباع 
اإىل حر�س  م�����س��رية  امل���ج���ال،  ه���ذا 
بلدية مدينة اأبوظبي امل�ستمر على 
تعزيز علقات التعاون مع ال�سركاء 
ال�سرتاتيجين بهذا ال�ساأن بهدف 
مب�ستويات  امل���ت���وا����س���ل  الرت����ق����اء 
الأمان وال�سلمة للعمال كافة ويف 

جميع مواقع البناء والإن�ساء.

واتخاذ  فيها  وال��ت��ح��ق��ي��ق  البليغة 
الأمر  الت�سحيحية،  الإج������راءات 
الذي يج�سد قيم الإمارات و�سعبها 
ال��ت��ي حت��ر���س وت�سدد  وق��وان��ي��ن��ه��ا 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة ح���ي���اة ج��م��ي��ع اأف�����راد 
امل��ج��ت��م��ع وخ�����س��و���س��اً ال���ع���م���ال يف 

املواقع الإن�سائية.
ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات�����ه دع����ت مدير 
وال�سلمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة 
اأب���وظ���ب���ي كافة  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
البناء  قطاع  يف  العاملة  الكيانات 
والإن�ساء )املقاولن وال�ست�سارين 

اأب��وظ��ب��ي يف جمال  ال���ع���ام لإم�����ارة 
ال�سلمة وال�سحة املهنية الإ�سدار 
اأثنت  الإط��ار  ه��ذا  و�سمن  الثالث. 
ال�����س��امل��ي مدير  ال���دك���ت���ورة ه����دى 
وال�سلمة  وال�سحة  البيئة  اإدارة 
اأب���وظ���ب���ي على  ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة  يف 
ال�ستمرار  على  وحثتهم  ال�سركات 
معايري  وتطبيقهم  التزاماتهم  يف 
املهنية يف كافة  ال�سلمة وال�سحة 
ت��ق��اري��ر الأداء  امل�����س��اري��ع، وت��ق��دمي 
وال�سحة  لل�سلمة  �سنوية  ال��رب��ع 
امل��ه��ن��ي��ة، والإب�������لغ ع���ن احل����وادث 

اإىل  امل�سجلن  ال��غ��ري  وامل��ط��وري��ن( 
اإم���ارة  ن��ظ��ام  يف  الت�سجيل  اأه��م��ي��ة 
وال�سحة  ل���ل�������س���لم���ة  اأب����وظ����ب����ي 
 OSHAD( )اأو����س���اد(  املهنية 
مع  ال��ت��وا���س��ل  خ����لل  م���ن   )SF
اللكرتوين  ال��ربي��د  على  البلدية 
hse@adm.gov. ال���ت���ايل: 

ا�ستكمال  بهدف    abudhabi
اإجراءات الت�سجيل يف النظام.

قطاع  يف  ل��ل��ع��ام��ل��ن  ن���وه���ت  ك���م���ا 
ال���ب���ن���اء والإن�������س���اء ع��ل��ى الل���ت���زام 
الدائم باتخاذ الإجراءات اخلا�سة 

•• ال�شارقة _ الفجر:

وللعام  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة  وا���س��ل��ت 
مبادرتها  ال����ت����وايل  ع��ل��ى  ال���ث���ال���ث 
ت���وزي���ع ك�سوة  ���س��م��ن ع���ام زاي����د يف 
ال�����س��ت��اء ع��ل��ى ك���اف���ة ك����وادره����ا من 
مبختلف  والعمال  امل�ساندة  الفئات 

اإدارات واأق�سام البلدية.
التي  الأع��م��ال  اإىل  امل��ب��ادرة  وت�سكل 
تر�سخ بلدية احلمرية من جهودها 
بن  الإن�سانية  اجل��وان��ب  تعزيز  يف 
كافة كوادر بلدية احلمرية والذين 
ملنطقة  م���ق���درة  خ���دم���ات  ي�������وؤدون 
احلمرية من خلل توفري امللب�س 
عملهم  واأوق�����ات  ل�سيما  ال�ستوية 
�ساعات  خ���لل  ت��واج��ده��م  تتطلب 

النهار املبكرة .
وت���ع���ل���ي امل�����ب�����ادرة م����ن ق���ي���م اإث������راء 
و ت��ر���س��ي��خ ال�������س���ل���وك���ات ال���ت���ي من 
التكافل  اأرك���������ان  ت���ع���زي���ز  ����س���اأن���ه���ا 

كافة  ب��ن  للتوا�سل  ت��ع��زي��زا  متثل 
اأ�سرهم  وك���اأن���ه���م  ال��ب��ل��دي��ة  ك�����وادر 
واحدة الكل ي�سارك يف خدمة اإمارة 
ال�سارقة باحلمرية من خلل هذا 
اجلو الجتماعي وم�ساركة اجلميع 
الفئة  الفرحة على ه��ذه  اإدخ��ال  يف 
التي لها دورها جهدها �سمن كادر 

بلدية احلمرية .
واأ�سار اإىل اأن مبادرة »ك�سوة ال�ستاء« 
ال��ت��ي مت اإط��لق��ه��ا لفئة ال��ع��م��ال و 
ببلدية  وامل�����س��ت��خ��دم��ن  ال�����س��ائ��ق��ن 
ال�����روؤى  اإح�����دى  احلمرية حققت 
احلمرية  بلدية  اإليها  ت�سعى  التي 
اجلميع  ت��ك��ام��ل  اإىل  زاي����د  ع���ام  يف 
واإدخ���ال  البع�س  بع�سهم  خل��دم��ة 

ال�سعادة اإىل قلوب هذه الفئة.

امل���ب���ادرة . واأ����س���ار ال�����س��ام�����س��ي تعد 
املبادرة التي تقام للعام الثالث على 
العامة  العلقات  وتنفذها  التوايل 
الأه���داف  �سمن  احلمرية  ببلدية 
للبلدية  ل�سيما  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
اأهدافه  م��ع  ومتا�سيا  زاي���د  ع��ام  يف 
واح����دا  ي��ع��د  ال��ع��ام��ل  واأن  خ��ا���س��ة 
بلدية  وعلى  العطاء  منظومة  من 
الراحة  �سبل  له  توفر  اأن  احلمرية 
ال���ت���ي ت���دع���م م��ك��ان��ت��ه وت���ع���زز من 
اإ����س���ع���اده، وذل����ك م��ن خ���لل ك�سوة 
ملب�س  مت�سمنة  ك��ام��ل��ة  ال�����س��ت��اء 

و�سرتات وجوارب وقبعات �ستوية .
املبادرة  ت�سمنت  ال�سام�سي  واأ���س��ار 
ت��وزي��ع ع���دد م��ن امل��لب�����س خمتلف 
الفئات  تلك  تقي  وال��ت��ي  الأح��ج��ام 

بهذه  واله�����ت�����م�����ام  الج����ت����م����اع����ي 
الرعاية  حق  امل�ساندة  ولهم  الفئة 

والتوا�سل  .
اأطلقت  ال����ت����ي  امل�����ب�����ادر  ومت���ث���ل���ت 
ك�سوة   « احل���م���ري���ة  ب��ل��دي��ة  ع��ل��ي��ه��ا 
امللب�س  بتوزيع  القيام  يف  ال�ستاء« 
العمال  فئة  الفاخرة على  ال�ستوية 
ببلدية  وامل�ستخدمن  وال�سائقن 
را�سد  م���ب���ارك  واأك������د   . احل���م���ري���ة 
احلمرية  بلدية  م��دي��ر  ال�سام�سي 
على اأهمية مبادرة بلدية احلمرية 
ب�سراء  زاي���د  بالقيام  م��ع  متا�سيا 
على  وت��وزي��ع��ه��ا  ال�ستوية  امل��لب�����س 
فرحة  و�سط  امل�ساندة  الفئات  كافة 
تلك  كبري وح�سور لف��ت من قبل 
بهذه  �سعادتها  اأب���دت  التي  الفئات 

برودة الطق�س ل�سيما خلل �ساعات 
الباكر  ال��ن��ه��ار  ويف  امل��ت��اأخ��رة  الليل 
ممار�سة  خ����لل  دف���ئ���ا  ومت��ن��ح��ه��م 
متابعة  ت��ت��ط��ل��ب  وال���ت���ي  اأع��م��ال��ه��م 
وت��ن��ف��ي��ذ يف ال�����س��ب��اح ويف امل�����س��اء . 
واأ�ساد مبارك را�سد ال�سام�سي مدير 
العلقات  بجهود  احلمرية  بلدية 
على  البلدية  حلر�سهم  يف  العامة 
ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه امل���ب���ادرة وم���ا ب��ه��ا من 
وم�ساركتهم يف  عالية  اإن�سانية  قيم 
الفاخرة  ال�ستوية  امل��لب�����س  ���س��راء 
وتوزيعها على هذه الفئات امل�ساندة 
املبادرة  ه��ذه  اأن  ال�سام�سي  واأك���د   .
حت��ق��ق ق��ي��م اإن�����س��ان��ي��ة ه��ام��ة ونحن 
م��ن قيم  زاي���د  وما حملته  ع��ام  يف 
جمتمعية  م�ساركة  من  غلفته  وما 

•• ال�شارقة-الفجر:

ن�����ظ�����م امل������ن������ت������دى الإ�������س������لم������ي 
دورة  ال����ي����وم  ����س���ب���اح  ب���ال�������س���ارق���ة 
 “ ب��ع��ن��وان  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ي��ة 
هذا  وتاأتي  الوظيفية”،  الك���تابة 
الثقافية  امل��ب��ادرات  �سمن  ال���دورة 
خدمة  اإىل  ال���رام���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��دى 
والإعتناء  ال���ك���رمي،  ال���ق���راآن  ل��غ��ة 
بلغة  عنا�سر  ومت��ك��ن  بن�سرها 
وتدعيم  اأف�������راد،  ب���ن  ال��ف��ح�����س��ى 
الفهم املجتمعي باجلماليات التي 
والتي  العربية،  اللغة  بها  ت��زخ��ر 
اجلماليات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د  ت��ت��ف��رد 
اأخرى،  اللغات  ع��ن  الإِ���ْس��ِت��ْث��ن��اِئ��ّي��ة 
كلغة منطوقة مكتوبة من نواحي 
و�سهدت  ه����ذا  م���ت���ع���ددة،  ب��لغ��ي��ة 
الدورة  ح�سور لفيف من الطلبة 
الدار�سن والباحثن يف علوم اللغة 
ال�سرعية،  وال���درا����س���ات  ال��ع��رب��ي��ة 
وعدد من املهتمن بتعزيز مهارات 

الكتابة الإبداعية.
ال�سمو  �ساحب  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً 
�سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو 
ع�سو  ال���ق���ا����س���م���ي  حم����م����د  ب�����ن 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
العربية  ب���ال���ل���غ���ة  ال���ن���ه���و����س  يف 
لتكون  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  وال���ع���م���ل 
دائما �سمن اللغات الأ�سا�سية على 
م�ستوى العامل؛  يحر�س املنتدى 
الإ�سلمي بال�سارقة، على تقدمي 

ال�سفة امل�سبهة، ا�سم الزمان، ا�سم 
املكان، من حيث املفهوم كل منها، 
على  الإ�ستدال  ال�ستقاق،  وط��رق 
القراآن  من  بن�سو�س  ا�ستعمالها 
ال��ك��رمي، واأخ���رى من ت��راث واأدب 

احل�سارة الإ�سلمية.
الإ�سلمي  املنتدى  ويدعم  وه��ذا 
العلمية يف تطوير  الإم��ارة  جهود 
خم�������رج�������ات ب������ح������وث ال����ث����ق����اف����ة 
والرتقاء  الر�سينة،  الإ�سلمية 
بحراك البحث والإنتاج الأكادميي 
ال��ك��ت��اب��ة الأدب����ي����ة الإب����داع����ي����ة يف 
�سل�سلة  ���س��م��ن  ال�������س���ارق���ة،وذل���ك 
العلمية،  الأن�����س��ط��ة  م��ن  ث��ق��ف��اي��ة 
وال��ربام��ج الأك��ادمي��ي��ة على مدار 
ال���ع���ام، وال���ت���ي ت��ع��ق��د ت��زام��ن��اً مع 
لتاأ�سيل  الثقافية  املوؤ�س�سة  �سعي 
الإن���ت���اج امل��ع��ريف خ��ا���س��ة يف جمال 
حلركة  ودع��م��اً  ال�سرعية،  العلوم 
الأدبي  وال��ت��األ��ي��ف  ع��ام��ة،  الكتابة 
النحوية  للقواعد  وف��ق  املن�سبط 
وذلك  العربية،  للغلة  والإملئية 
يف عملية بحث وتطوير م�ستمرة 
ينتهجها املنتدى الإ�سلمي، حيث 
املحرك  ه��و  العلمي  البحث  يعد 
وحت�سر  العلوم  لتطور  ال�سا�سي 
الكتاب  دورة  ت�ستمر  الأمم.ه�����ذا 
الوظيفية لغاية يوم الأربعاء 12 
املنتدى  دي�سمرب اجل��اري يف مقر 
�سمنان  مب���ن���ط���ق���ة  الإ������س�����لم�����ي 

ال�سارقة.

اللغة  ق�����س��م  رئ���ي�������س  امل��ب��ي�����س��ن 
والعلوم  الآداب  ب�كلية  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�سارقة،  ج��ام��ع��ة  يف  الإن�����س��ان��ي��ة 
علوم  “ اإن  ق��ائ��ًل  ا�ستهل  وال���ذي 
القدر،  ���س��ري��ف��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
الأ�سا�س  لأنها  تلمنزلة؛  عظيمة 
�سائر  ف���ه���م  ع��ل��ي��ه  ُي���ب���ن���ي  ال������ذي 
العلوم، وهي الأداة والو�سيلة لفهم 
ال�سرورة  وم���ن  ال���ك���لم،  م��ع��اين 
تبيان امل�ستقات من حيث املفهوم، 
اأمثلة  وتو�سيح  ا�ستقاقها،  وطرق 
على  والوقوف  ا�ستعمالتها،  على 
وطرق  الكتابة،  حت�سن  اأ�ساليب 
الإبداعي،  التعبري  تعزيز مهارات 
املدعمة  ال�����درا������س�����ة  وت���ب�������س���ي���ط 

برامج ثقافية مبتكرة ونوعية يف 
ال�سكل وامل�سمون تلبي احتياجات 
املجتمع،  و���س��رائ��ح  ف��ئ��ات  خمتلف 
جهودة  مظومة  �سمن  يف  وذل���ك 
متكاملة،  وث��ق��اف��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ي��ة 
ف��ي��ه��ا خم��ت��ل��ف اجلهات  ت��ت�����س��ارك 
احلكومية وكليات التعليم العايل، 
وم��وؤ���س�����س��ات ال��ن��ف��ع ال���ع���ام، �سمن 
اللغة  بق�سايا  ُتعنى  ا�سرتاتيجية 
ال��ع��رب��ي��ة واحل��ف��اظ ع��ل��ى �سلمة 
جعلها  على  وال��ع��م��ل  ا�ستعاملها، 
مواكبة ملتطلبات العلوم املعا�سرة، 
وم�����لئ�����م�����ة مل��������درك��������ات احل�����ي�����اة 

الإن�سانية املتجددة.
ماهر  اأ.د  التدريبة  ال���دورة  وق��دم 

املي�سرة  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ب��الأم��ث��ل��ة 
املفيدة لهذا الغر�س”.

مو�سوع  اأي�ساً  ماهر  اأ.د  وت��ن��اول 
بطريقة  الوظيفية  الكتابة  اأن��واع 
وخ�سائ�س  م���ي�������س���رة،  ���س��ل�����س��ل��ة 
الكتابة  ب���ن  وال���ف���رق  م��ن��ه��ا،  ك���ل 
ال��وظ��ي��ف��ي��ة وال���ك���ت���اب���ة الأدب����ي����ة، 
وا�ستعرا�س  املتعددة،  وجمالتها 
تواجه  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات  ب��ع�����س 
تعليم الكتابة الوظيفية باأنواعها 
التقرير،  ال��ربق��ي��ات،  الر�سائل،   :
املقال،  ال���س��ت��دع��اء،  ال��ت��ل��خ��ي�����س، 
اخل��اط��رة، كما ق��دم الدكتور على 
امل�ستقات ال�سرفية : ا�سم الفاعل، 
الفعول،  ا����س���م  امل���اب���ل���غ���ة،  ���س��ي��غ��ة 

»جنيف حلقوق �لن�سان« : �لتعليم يف جمال �ل�سالم لبنة �أ�سا�سية لتعزيز �حلو�ر بني �لأديان
•• دبي -وام:

اأكد رئي�س مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي 
معايل الدكتور حنيف ح�سن علي القا�سم اأن التعليم يف 
جمال ال�سلم هو و�سيلة للت�سجيع على الوحدة وي�سكل 
لبنة اأ�سا�سية لتعزيز احلوار بن الأديان وهدم احلواجز 
وي�سهم  الآخ��ر  من  اخل��وف  على  والتغلب  الجتماعية 
التما�سك  اأ�سا�س  التنوع  فيه  يف تلحم جمتمٍع ي�سبح 

وحقوق املواطنة املت�ساوية واحرتام حقوق الإن�سان.
جاء ذلك يف بيان ا�سدره املركز مبنا�سبة اليوم العاملي 

دي�سمرب كل  العا�سر من  يوافق  الذي  الإن�سان  حلقوق 
الإن�سان  حقوق  ي��وم  مبنا�سبة  ان��ه  القا�سم  وق��ال  ع��ام. 
ج��ن��ي��ف وجمل�س  م��رك��ز  ن��ظ��م   2018 ل��ع��ام  ال��ع��امل��ي 
التعليم   « ح��ول مو�سوع  ك��ربى  ن��دوة  العاملي  الكنائ�س 
من اأجل ال�سلم يف عامل متعدد الأديان » يف مقر الأمم 

املتحدة يف جنيف.
من  »التعليم  ملفهوم  ميكن  كيف  ال��ن��دوة  وا�ستهدفت 
اأجل ال�سلم« اإ�سراك خمتلف الأطراف املعنية ملواجهة 
وظاهرة  جهة  م��ن  العنيفة  املتطرفة  النظر  وج��ه��ات 
اأخرى بال�سافة  كراهية الأجانب ال�سعبوية من جهة 

تعزيز  وك��ذل��ك  و���س��ام��ل��ة  �سلمية  جمتمعات  ب��ن��اء  اىل 
ال��ق��ي��م امل�����س��رتك��ة ع��امل��ي��ا ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ت��اأي��ي��د خمتلف 
ميكن  التعليم  اإن  القا�سم  وق���ال  وامل���ذاه���ب.  العقائد 
منه  ع��ان��ت  ال���ذي  اجل��ه��ل  على  الق�ساء  يف  ي�ساعد  اأن 
الذي  العنف  العديد من املجتمعات والت�سدي لظهور 
الن�سجام  �سفو  ويعكر  الجتماعي  التفكك  اإىل  ي��وؤدي 
يكون  اأن  للتعليم  ميكن  ان��ه  اىل  م�سريا  الجتماعي.. 
التطرف  مثل  للقلق  املثرية  الظواهر  ملواجهة  و�سيلة 
الغرب  يف  املتقدمة  املجتمعات  يف  ال�سائدين  والت�سدد 

ويف البلدان العربية على حد �سواء.

�سلطان بن ز�يد يهنىء خادم �حلرمني 
بالذكرى �لر�بعة لتوليه مقاليد �حلكم

•• اأبوظبي-وام:

اإىل خادم احلرمن  اآل نهيان ممثل �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة برقية تهنئة  بعث �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
ال�سريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة مبنا�سبة الذكرى الرابعة 
لتوليه مقاليد احلكم. واأعرب �سموه يف برقيته عن �سادق التهاين خلادم احلرمن ال�سريفن .. م�سيدا مبا حتقق 
يف اململكة العربية ال�سعودية من تقدم وازهادر يف ظل قيادته احلكيمة.. مثمنا مواقف خادم احلرمن ال�سريفن 
على ال�سعيدين املحلي والعربي من اأجل حتقيق ا�ستقرار املنطقة واأمنها .. ومنوها مبتانة وعراقة العلقات بن 

دولة الإمارات العربية املتحدة و�سقيقتها اململكة العربية ال�سعودية.

نائب قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة يتفقد ق�سم �أمن �لقيادة 

تد�سني مركز �سرطة ذكي walk in يف �ملر�بع �لعربية

•• راأ�ض اخليمة - الفجر: 

اجرى  العميد عبد اهلل خمي�س احلديدي نائب قائد 
عام �سرطة راأ�س اخليمة، جولة ميدانية يف ق�سم اأمن 
القيادة والن�سباط ، يرافقه الرائد اأحمد �سامل املزيود 
مدير مكتب نائب القائد، وم�ساعد اأول جا�سم حممد 
على  للطلع  وذل��ك  القائد،  نائب  �سكرتري  ال�سحي 
والوقوف  املقدمة،  واخل��دم��ات  العمل  اإج���راءات  �سري 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  ومتطلبات  الح��ت��ي��اج��ات  ع��ل��ى 
وف���ق  م��ع��اي��ري اجل����ودة وال��ت��م��ي��ز  وك���ان يف ا�ستقباله 

امللزم اأحمد عبد اهلل العّلي رئي�س ق�سم اأمن القيادة 
والن�سباط بالإنابة، الذي ا�ستعر�س اأمامه اآلية �سري 
العمل يف الق�سم، واملبادرات واملوؤ�سرات الإ�سرتاتيجية 
وتقدمي  مناق�سة  التي مت حتقيقها، ومت  والجن���ازات 
التطويرية  وامل���ق���رتح���ات  الأف����ك����ار  م���ن  جم��م��وع��ة 
والبتكارية. وثمن �سعادة نائب قائد عام �سرطة راأ�س 
اخليمة، جهود ق�سم اأمن القيادة والن�سباط، يف دعم 
الأمن وحتفيز املنت�سبن نحو اللتزام بتطبيق الأوامر 
يف  وال�ستمرار  املتابعة  ب�سرورة  موجهاً  والتعليمات، 

الأداء بكفاءة و�سفافية وفق معايري اجلودة والتميز.

•• دبي - وام:

العام  القائد  امل��ري،  اللواء عبد اهلل خليفة  د�سن �سعادة 
“walk in” يف  ال���  ل�سرطة دب��ي، مركز �سرطة ذك��ي 
العقارية  اإعمار  ل�سركة  التابعة  العربية  املرابع  منطقة 
الذى يعمل دون اأن تدخل ب�سري وت�ستفيد من خدماته 
املجتمع، وخا�سة فئة  �ساعة كافة فئات   24 على مدار 
ثاين  اأح��م��د  ال�سيد  التد�سن  ح�سر  ال��ه��م��م.  اأ���س��ح��اب 
را�سد املطرو�سي، ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب يف �سركة 
الإدارة  مدير  ال��رزوق��ي،  نا�سر  خالد  والعميد  اإع��م��ار، 
العامة للذكاء ال�سطناعي، واملهند�سة خلود املرزوقي، 
�سلمة  واملهند�سة   ،”walk- in“ ال���  م�سروع  مدير 
جمعة  اأحمد  وال�سيد  امل�سروع،  مدير  نائبة  الفل�سي، 

الفل�سي، مدير تنفيذي يف �سركة اإعمار.
 ،”walk-in“ الذكي  ال�سرطة  مركز  تد�سن  وياأتي 
اإعمار  و�سركة  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  توقيع  بعد 
ال��ع��ق��اري��ة م��ذك��رة ت��ف��اه��م لإن�����س��اء ع���دة م��راك��ز �سرطة 
بهدف  وذل��ك  ال�سركة،  تنفذها  التي  امل�ساريع  يف  ذكية 
توفري كافة اخلدمات ال�سرطية بطريقة ذكية لقاطني 

امل�ساريع ودون اأي تدخل ب�سري.
امل��ري، القائد العام  واأك��د �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اأوام��ر���س��اح��ب  اأن  دب��ي،  ل�سرطة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اثناء افتتاح �سموه مركز 
ال�سرطة الذكي جاءت بتعميم هذه التجربة الذكية على 
مناطق دبي ال�سكنية والتجارية م�ستقبًل، وتوفري اأرقى 
و�سرعة  ت�سهيل  اأج��ل  من  الذكية  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
و�سول وتوا�سل اجلمهور مع ال�سرطة، وتخفيف العناء 

والوقت عليهم واإ�سعادهم.

واأ�ساف اأن �سرطة دبي حتر�س على تنفيذ اأوامر �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم لتقدمي اأرقى 
اجلمهور  لأف���راد  املبتكرة  الذكية  ال�سرطية  اخل��دم��ات 
املجتمع  ا�سعاد  الر�سيدة يف  القيادة  تطلعات  مبا يحقق 
ب�سهولة  اخلدمات  على  باحل�سول  املتعاملن  ومتكن 
وي�سر و�سول اىل تخفي�س عدد مراكز ا�سعاد املتعاملن 
اخلدمات  اأف�سل  توفري  اىل  بالإ�سافة   80% بن�سبة 

لفئة اأ�سحاب الهمم.
اأحمد ثاين را�سد املطرو�سي ان  اأكد ال�سيد  من جانبه، 
خدمات  توفري  يف  �سي�ساهم  ذكية  �سرطة  مراكز  اإن�ساء 
دب��ي يف  ق��ي��ادة حكومة  تطلعات  ت��واك��ب  وذك��ي��ة  متميزة 
اأماكن  النا�س والو�سول لهم يف خمتلف  الت�سهيل على 
اإن�ساء  يف  دب��ي  �سرطة  م��ع  ال�سراكة  مثمناً  ت��واج��ده��م، 
مركز الذكي، واأولها ل�سكان منطقة املرابع العربية من 

اأجل اإ�سعادهم وتي�سري الو�سول اإليهم.
اأكدت   ،”walk in“ ال��ذك��ي  ال�سرطة  م��رك��ز  وح���ول 
اأن ه���ذا ال��ن��وع م��ن املراكز  امل���رزوق���ي  امل��ه��ن��د���س��ة خ��ل��ود 
املراكز  م��ن  الثالثة  الن�سخة  يعترب  الذكية  ال�سرطية 
اإن�����س��ائ��ه��ا ع��ل��ى م�ستوى  ال��ت��ي تعكف ���س��رط��ة دب���ي ع��ل��ى 
الإمارة لتقدمي خدمات ذكية للمتعاملن بعد الن�سخة 
 ”SPS“ ال��ذك��ي  ال�����س��رط��ة  م��رك��ز  يف  املتمثلة  الأوىل 
 Drive/ ����ال امل��ت��م��ث��ل��ة يف م��رك��ز  ال��ث��ان��ي��ة  وال��ن�����س��خ��ة 
والهادفة جميعها اإىل تقدمي خدمات ت�ساهم   /thru
يف تعزيز وتقوية ال�سعور بالأمن والأمان ملختلف اأفراد 
وامل�ساهمة يف جعل مدينة  ورف��ع ج��ودة احلياة  املجتمع 
املركز يوفر  اأن  اإىل  ، لفتًة  دبي الذك��ى وال�سعد عاملياً 
ب��اق��ة م��ت��ع��ددة م���ن اخل���دم���ات اجلنائية  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
واملرورية واملجتمعية ي�سل عددها اإىل 25 خدمة وب�6 

لغات خمتلفة.
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اأخبـار الإمـارات
ن�شبوا على �شحاياهم الكرتونيا 

حمكمة ر�أ�س �خليمة ت�سدر �أحكاما باحلب�س و�لإبعاد لأفر�د ع�سابة �أفريقية 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر :

امل�ست�سار  برئا�سة  راأ���س اخليمة  اأدان��ت حمكمة اجلنايات يف 
ثلثة  م��ن  ت�سكلت  اأف��ري��ق��ي��ة  ن�سب  ع�سابة  ���س��اك��ر  ���س��ام��ح 
ال�سحايا  واب���ت���زاز  الل���ك���رتوين  الن�سب  بتهمة  اأ���س��خ��ا���س 
وا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات ه���وات���ف اأوروب����ي����ة ل��لإي��ق��اع باملجني 
حكما  املحكمة  اأ���س��درت  املحاكمة  جل�سات  وع��ق��ب  عليهم. 
بينما   ، ع��ام��ن  مل���دة  احل��ب�����س  مت�سمنا  الأول  امل��ت��ه��م  ع��ل��ى 

حكمت على املتهمن املتهمن الثاين والثالث باحلب�س ملدة 
�سهربال�سافة لبعاد جميع املتهمن عن اأر�س الدولة .

�سلمت  اإن��ه��ا  الع�سابة  �سحايا  م��ن  ام���راأة  ق��ال��ت  وتف�سيل 
اإحدى  يف  يقيم  باأنه  اإيهامها  بعد  دره��م  األ��ف   42 اجل��اين 
الدول الأوروبية، عرب ا�ستخدامه رقما اأوروبيا يف املحادثات 
ال��ت��ي مت��ت بينهما ع��رب خ��دم��ة «ال��وات�����س��اب»، وال��ت��ي جرى 
اإحدى  اأم��وال �سخمة من  اإقناعها باحل�سول على  خللها 
بطاقة  ا�ستخدام  جرى  التي  الأوروب��ي��ة  الدولة  يف  اجلهات 

الهاتف اخلا�سة بها.  وك�سفت التحقيقات اأن هناك ق�سايا 
اخلطاأ  بطريق  والثالث  الثاين  املتهم  فيها  ا�سرتك  اأخ��رى 
املتهم  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  والح��ت��ي��ال  بالن�سب  علمهما  ودون 
الأول والذي ا�ستخدمهما يف حتويل الأموال اإليهما ومن ثم 
ت�سليمها له بعد ذلك، واأكد املتهمان عدم علمهما باجلرائم 
بت�سلم  له  م�ساعدتهما  واأن  الرئي�سي  املتهم  بها  يقوم  التي 
ب��اأن هذه  اإقناعه لهما  بعد  نية  ك��ان بح�سن  الأم���وال  بع�س 

الأموال خا�سة ب�سقيقه.

�لنعيمي �خلريية تعزز �سر�كتها �ملجتمعية مع �سندوق �لفرج
•• عجمان-وام:

وقعت “ موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية “ يف عجمان و �سندوق الفرج مذكرة تفاهم جت�سيدا لل�سراكة 
املجتمعية وتتويجا للعمل املوؤ�س�سي امل�سرتك و ال�سهام يف مزيد من الرفاهية والعي�س الكرمي للإن�سان باإعتباره 
�سعادة  و  للموؤ�س�سة  العام  املدير  النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�سيخة  املذكرة  وقع  الوطن.  لبناء  احلقيقية  ال��رثوة 
الدكتور نا�سر �سامل اخلريباين النعيمي رئي�س جمل�س ادارة ال�سندوق وذلك مبقر املوؤ�س�سة . و قالت ال�سيخة عزة 
بنت عبداهلل النعيمي بهذه املنا�سبة اإن توقيع مذكرة التفاهم مع �سندوق الفرج ياأتي ترجمة ملعاين القيم الوطنية 
والإن�سانية اخلريية التي تاأ�س�س عليها احتاد دولتنا الإمارات لنكمل معا م�سرية العمل التطوعي اخلريي تنفيذا 
لروؤى قيادتنا الوطنية وتلبية لتطلعاتها جتاه اأبناء �سعبها. و اأ�سافت ال�سيخة عزة النعيمي : “ من خلل اأجندة 
عمل املوؤ�س�سة املنبثقة من روؤى قيادة الإمارات وا�ستكمال للم�سروع الوطني حلكومة عجمان 2021 فاإننا اليوم 
نعزز الدور اخلريي والإن�ساين يف الدولة من خلل العمل والتن�سيق مع �سندوق الفرج ودعم روح التكافل اخلريي 
والإن�ساين بغية دعم احتياجات الأ�سر غري القادرة وتفريج الكرب عن نزلء املوؤ�س�سات العقابية والإ�سلحية لتوفري 

احلياة الكرمية لهم و�سمان بناء جمتمع متما�سك واأجيال تخدم وطنها وتكون فاعلة يف املجتمع ب�سكل بناء.

حاكم �ل�سارقة يرت�أ�س �جتماع جمل�س �أمناء �جلامعة �لأمريكية يف �ل�سارقة

مبنا�شبة يوم الأ�شرة العربية 
مبادرة »مودة« يف مر�كز �لتنمية �لأ�سرية تطلق فعالية »�بني �سديقي...�بنتي �سديقتي« 

اإمارة ال�سارقة.
الجتماع،  خ��لل  �سموه،  واعتمد 
املُراجعة  امل��وح��دة  املالية  البيانات 
 ،2018-2017 امل��ال��ي��ة  لل�سنة 
“كيه  ال��ت��دق��ي��ق  ك���ان مكتب  ح��ي��ث 
تقريراً  اأ����س���در  ق���د  جي”  اأم  ب���ي 

حاكم  ال�سمو  �ساحب  اعتمد  كما 
ال�سرتاتيجية  اخل��ط��ة  ال�����س��ارق��ة 
اجل�����دي�����دة ل���ل���ج���ام���ع���ة ل�����لأع�����وام 
وخمططها   ،2022-2018
التنظيمية  واخل��ط��ة  التنظيمي، 
امل���ن���ق���ح���ة وع�������دد م����ن ال���ت���غ���ريات 

باملئة   100 اإىل  ف��ي��ه��ا  ال��ت��غ��ط��ي��ة 
هذا  وي���اأت���ي  امل�����س��ت��ح��ق��ن،  للطلبة 
خطة  ع���م���ل  ����س���ي���اق  يف  ال������ق������رار 
ال�سنوات  يف  امل�����س��ت��دام��ة  اجل��ام��ع��ة 

اخلم�س القادمة.
ال�������س���م���و حاكم  ����س���اح���ب  واأ������س�����اد 

احل�سابات  ت���دق���ي���ق  ب��خ�����س��و���س 
اأع���ل���ى  وه������ي  حتفظ”  “بدون 
الدرجات يف تقارير التدقيق املايل، 
اأ�ساد املكتب برقابة اجلامعة  حيث 
مليزانيتها  وال��ن��م��وذج��ي��ة  ال��ن��وع��ي��ة 

وح�ساباتها.

للهيئة  الإر�������س������ادي  ال���دل���ي���ل  يف 
التدري�سية.

واعتمد �سموه زيادة املنح الدرا�سية 
التي تعتمد على الأهلية واجلدارة 
البكالوريو�س  لطلبة  الأك��ادمي��ي��ة 
ن�سبة  ت�سل  ق��د  وال��ت��ي  املتفوقن، 

ال�سارقة بتقدم اجلامعة وتطورها 
يف  خا�سة  امل�ستقبلية  وبخططها 
جمال البحوث العلمية، كما �سكر 
���س��م��وه اأع�������س���اء جم��ل�����س الأم���ن���اء 
امل�ستمر  ودع��م��ه��م  ج��ه��وده��م  ع��ل��ى 

للجامعة.

مودة، وتهدف اإىل توطيد العلقة 
وابنه،  الأب  وب��ن  وابنتها  الأم  بن 
اإيجابي  اإدارة حوار  على  وتدريبهم 
، وت�سحيح بع�س املفاهيم اخلاطئة 
ل��دى ال��ط��رف��ن، واأ���س��اف��ت اإىل  اأن 
م���ن اأه����م اأه���داف���ه���ا ال��ت��ع��رف على 
بطرق  امل��راه��ق   مع  التعامل  فنون 
وا�ستك�ساف  ح����دي����ث����ة،  ت����رب����وي����ة 
امل�سكلت والتحديات التي مير بها 

الأبناء  يخلق  بينما  بالعمل،  ع��ادة 
م���ع و�سائل  اآخ�����ر  ع���امل���ا  لأن��ف�����س��ه��م 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي والأل���ع���اب 
الل��ك��رتون��ي��ة وغ��ريه��ا، مم��ا يعمق 
الفجوة بن الطرفن، وكان هدفنا 
الور�سة  ه��ذه  خ��لل  م��ن  الرئي�سي 
هو تقريب وجهات النظر بن الأب 
واب��ن��ه، وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى ل��غ��ة حوار 

فعال وموؤثر بن الطرفن. 

كافة التحديات. 
املطوع،  عائ�سة  ال�ست�سارية  وراأت 
ال�سارقة،  بجامعة  نف�سية  مر�سدة 
بن  التفاعلية  اجل��ل�����س��ات  ه���ذه  اإن 
لتقريب  فر�سة  ه��ي   وابنتها  الأم 
امل�سافات بينهما، وت�سحيح املفاهيم، 
خا�سة اأننا حر�سنا يف بداية الور�سة 
مل�����س��ك��لت ورغبات  ال���س��ت��م��اع  ع��ل��ى 
على  �ساعدين  مم��ا  الطرفن،  ك��ل 

امل��راه��ق وامل��راه��ق��ة، وال��ت��ع��رف على 
املراهق  �سخ�سية  تطوير  م��ه��ارات 

واملراهقة. 
العزيز  ع���ب���د  ال����دك����ت����ور  واأ�������س������ار 
اأن تنظيم مثل هذه  احلمادي غلى 
تقريب  يف  بالفعل  ي�سهم  اجلل�سات 
واب��ن��ه، خا�سة  ب��ن الب  امل�����س��اف��ات 
تعي�سها  ال���ت���ي  ال����ظ����روف  ظ����ل  يف 
الآباء  ين�سغل  حيث  اليوم،  الأ���س��رة 

واأك������د امل�������س���ارك���ون وامل�������س���ارك���ات يف 
بالفعل  ا�ستفادوا  اأن��ه��م  اجلل�ستن 
ال����ور�����س����ة  يف  م�������س���ارك���ت���ه���م  م������ن 
لديهم  �سححت  ال��ت��ي  التفاعلية 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ف��اه��ي��م، وق��رب��ت من 
وجهات النظر بينهم، موؤكدين على 
الور�س  هذه  مثل  ا�ستمرار  �سرورة 
ال�ستقرار  حتقيق  يف  ت�ساهم  التي 
مواجهة  على  وت�ساعدها  للأ�سرة 

اأه��داف جديدة للور�سة غري  و�سع 
الأه����داف ال��ت��ي ك��ان��ت ج��اه��زة لدي 
احتياجات  م��ع  ل��ت��ت��واف��ق  ب��ال��ف��ع��ل، 
ومنها  رغباتهن،  وتلبي  احل�سور 
احلقيقي  ال��ع��م��ر  م��ف��ه��وم  ت�سحيح 
ل�����س��ن امل����راه����ق����ة، وال���ت���ع���رف على 
التقليل  املراهقة،  واعتقادات  اأفكار 
اإدارة  مهارات  وتعلم  الع�سبية  من 
حوار ناجح مع الأبناء، وغريها من 

•• ال�شارقة- وام: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ت����راأ�����س 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
رئ��ي�����س اجلامعة  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
�سباح  ال�������س���ارق���ة،  يف  الأم���ريك���ي���ة 
ام�س الأحد، اجتماع جمل�س اأمناء 
ال�سارقة،  يف  الأم��ريك��ي��ة  اجلامعة 

وذلك يف مكتب �سموه باجلامعة.
واطلع �سموه خلل الجتماع على 
احلقول  م��ن  ع��دد  يف  العمل  �سري 
والأكادميية  والعلمية  التعليمية 
ب�سوؤون  املتعلقة  والبحثية  واملالية 
اجل���ام���ع���ة، وم����دى ال��ت��ق��دم الذي 
خمتلف  يف  اجل����ام����ع����ة  اأح������رزت������ه 

املجالت.
القرارات  من  �سموه عدداً  واعتمد 
اآلية عمل  تطوير  �ساأنها  التي من 
كفاءتها  ورف��ع  وتنميتها  اجلامعة 
املن�سود  التعليمي  دوره���ا  ملوا�سلة 
كاأحد ال�سروح العلمية املتميزة يف 

�سريفيه،  ب��ي��ورن  ال��دك��ت��ور  وق����دم 
م���دي���ر اجل���ام���ع���ة الأم����ريك����ي����ة يف 
ال�����س��ارق��ة، ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن جمل�س 
الأمناء، ال�سكر والتقدير ل�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن 
توجيهات  ع��ل��ى  القا�سمي  حم��م��د 
ودعم �سموه اللحمدود للجامعة، 
اجلامعة  ت��ط��وي��ر  يف  ي�����س��ه��م  مم���ا 
وتقدمها يف كافة املجالت لتحقيق 

اأهدافها املن�سودة.
وق���ال // ن��وؤك��د م���رة اأخ����رى على 
ال��ت��زام��ن��ا ب��ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل مع 
ق���ط���اع���ات ال�������س���ن���اع���ة وال���ت���ج���ارة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لإي���ج���اد ح��ل��ول ملختلف 
على  وب��ن��اء  املجتمعية،  امل�����س��ك��لت 
ت��وج��ي��ه��ات ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة، فاإننا  ال�����س��ارق��ة 
بجهد  ال���ع���م���ل  ن����وا�����س����ل  �����س����وف 
وتفوقها  متيزها  على  للمحافظة 
ب��ف��وز اجلامعة  وال����ذي ك���ان ج��ل��ي��اً 
اأوائ�����ل الإم������ارات كمركز  ب��ج��ائ��زة 

اأبحاث وعلوم متميز يف الدولة.

•• ال�شارقة-الفجر:

التنمية  م����راك����ز  اإدارة  ن���ظ���م���ت 
الأعلى  للمجل�س  التابعة  الأ�سرية 
ال�سارقة،حلقة  يف  الأ���س��رة  ل�سوؤون 
تفاعلية  وج���ل�������س���ة  ا����س���ت�������س���اري���ة 
العربية،  الأ�����س����رة  ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
�سمن مبادرة »م��ودة«، حتت عنوان 
�سديقتي«  �سديقي...ابنتي  ابني   «
.   نظمت اجلل�سات اخلا�سة بالآباء 
ال�سارقة،  نا�سئة  مركز  يف  والأب��ن��اء 
وق���دم���ه���ا ال����س���ت�������س���اري الأ�����س����ري 
احلمادي،  ال��ع��زي��ز  ع��ب��د  ال��دك��ت��ور 
وح�������س���ره���ا ح������وايل ع�����س��ري��ن اأب 
واب���ن���ه، ون��خ��ب��ة م��ن ال��ري��ا���س��ن يف 
ال�������س���اح���ة امل��ح��ل��ي��ة اأه���م���ه���م لعب 
ال�سابق  حم�سن  الإم��ارات  منتخب 
اأخرى   جل�سة  نظمت  كما   ، م�سبح 
للأمهات وبناتهن، يف �سجايا فتيات 
ال�ست�سارية  وق��دم��ت��ه��ا  ال�����س��ارق��ة، 
اأربعون  وح�سرتها  املطوع،  عائ�سة 

اأم وابنتها. 
تنفيذي  ���س��ال��ح/  ل��ط��ي��ف��ة  واأك�����دت 
التنمية  م����راك����ز  يف  ب����رام����ج  اأول 
 « التفاعلية  اجلل�سة  اأن  الأ���س��ري��ة، 
�سديقتي«  �سديقي...ابنتي  ابني 
مبادرة  �سمن  الأوىل  للمرة  تنفذ 

الأهداف. 
الأم  وج�������ود  اأن  امل����ط����وع  واأك���������دت 
وجهات  تقريب  يف  �ساهم  وابنتها 
اجلل�سات،  خ���لل  ب��ي��ن��ه��م��ا  ال��ن��ظ��ر 
ل��ع��ب��ة تبادل  ل��ع��ب��ن��ا  خ��ا���س��ة ح���ن 
الأدوار، حيث متكن كل طرف من 
ف��ه��م ال��ط��رف الآخ����ر ب��ع��م��ق اأكرث، 
وات�سحت الكثري من الأم��ور.  كما 
�سجايا  يف  للطبخ  ور�سة  تنظيم  مت 
للم�ساركات، بهدف  ال�سارقة  فتيات 
ت��ع��م��ي��ق ال���ع���لق���ة الي��ج��اب��ي��ة بن 
ال�سيف  الور�سة  اأدارت  الأم وابنتها، 
هدفها  اأن  واأك�����دت  ع���دن���ان،  م���رية 
م��ن ال��ور���س��ة ه��و ت��دري��ب الأمهات 
اأطباق �سحية  اإع��داد  وبناتهن على 
ي�سهم يف  الأ�سرة، معاً، مما  لأف��راد 
وتقريب  بينهما  ال��ع��لق��ة  توطيد 
امل�سافات.  يذكر اأن مبادرة “مودة” 
اإحدى مبادرات اإدارة مراكز التنمية 
الأ�سرية يف املجل�س الأعلى ل�سوؤون 
ال�������س���ارق���ة، ت���ق���دم جم���م���وع���ة من 
ت�ستهدف  التي  التوعوية  الربامج 
ف��ئ��ة امل��ق��ب��ل��ن ع��ل��ى ال�������زواج وفئة 
املجتمع  ا�ستهداف  مع  املتزوجن، 
امل��ق��ام الأول اإىل  ك��اف��ة، وت��ه��دف يف 
اأ�سرة  وبناء  القيم  منظومة  اإر���س��اء 

واعية وراقية. 

�ندك�س للموؤمتر�ت تنظم موؤمتر ومعر�س �آ�سيا ديرما يف �سنغافورة
•• �شنغافورة-وام:

نظمت �سركة اندك�س للموؤمترات 
اندك�س  يف  ع�����س��و   - وامل���ع���ار����س 
اأعمال الدورة الأوىل  القاب�سة - 
الآ�سيوي  وامل��ع��ر���س  امل��وؤمت��ر  م��ن 
لأم����را�����س اجل��ل��د وال��ت��ج��م��ي��ل “ 
ا�ست�سافتها  التي   “ ديرما  اآ�سيا 
���س��ن��غ��اف��ورة ع��ل��ى م����دى 3 اأي����ام 
 120 اأك��رث من  وذل��ك مب�ساركة 
ع����لم����ة جت����اري����ة ع���امل���ي���ة و55 
جناحا متخ�س�سا و52 متحدثا 

التعليمية  واملوؤ�س�سات  احلكومية 
واخل�������رباء والأط�����ب�����اء وال���وف���ود 

املحلية والأجنبية.
عبد  عمر  حممد  �سعادة  واأع���رب 
بهذه  ت�سريح  يف   - بلفقيه  اهلل 
املنا�سبة عن فخره بتنظيم �سركة 
اندك�س  ���س��رك��ة  م��ث��ل  اإم���ارات���ي���ة 
للموؤمترات واملعار�س - ع�سو يف 
اندك�س القاب�سة - احلدث املميز 
 .. �سنغافورة  “ يف  ديرما  “اآ�سيا 
م���وؤك���دا اأن���ه ح��ق��ا م��دع��اة للفخر 

لدولة الإمارات ككل.

الدول الأكرث تقدما من خمتلف 
النواحي.

. مقدما ال�سكر اإىل �سعادة �سفري 
مل�ساركته  �سنغافورة  لدى  الدولة 
يف اإطلق هذا احلدث املتخ�س�س 
املنطقة  ن��وع��ه يف  م��ن  وال��وح��ي��د 
وال��������ذي ي���ج���م���ع ب����ن اجل����وان����ب 
لطب  واجل���م���ال���ي���ة  ال���ع���لج���ي���ة 

اجللدية.
معارفهم  امل�������س���ارك���ون  وت����ب����ادل 
والزوار  احل�سور  مع  وخرباتهم 
بجانب ا�ستعرا�س اآخر ما تو�سلت 

واأكرث من 500 طبيب.
فاطمة  ال���ربوف���ي�������س���ورة  وك���ان���ت 
الربملان  يف  ع�سو  اللطيف  عبد 
افتتحت  ق�����د  ال���������س����ن����غ����اف����وري 
�س�������عادة  يراف�����قها  احل��������������������دث 
بلفقيه  ع����م����رع����ب����داهلل  حم���م���د 
جمهورية  ل���دى  ال���دول���ة  ���س��ف��ري 
جمهورية  و���س��ف��ري  ���س��ن��غ��اف��ورة 
عبد  وال��دك��ت��ور  اجلنوبية  ك��وري��ا 
ال�سلم املدين الرئي�س التنفيذي 
للموؤمتر رئي�س اندك�س القاب�سة 
القطاعات  مم��ث��ل��ي  م����ن  وع������دد 

الربوفي�سورة  اأ�سادت  جهتها  من 
ال��ل��ط��ي��ف باجلهود  ع��ب��د  ف��اط��م��ة 
اندك�س  ����س���رك���ة  ب���ذل���ت���ه���ا  ال���ت���ي 
والتنظيم الحرتايف لهذا احلدث 

الكبري.
ال��دك��ت��ور عبد  اأع���رب  م��ن جانبه 
ال�سلم املدين عن فخره و�سعادته 
الأوىل  ل��ل��دورة  �سركته  بتنظيم 
الآ�سيوي  وامل��ع��ر���س  امل��وؤمت��ر  م��ن 
لأم���را����س اجل��ل��د وال��ت��ج��م��ي��ل – 
اآ�سيا،  ق���ارة  قلب  دي��رم��ا يف  اآ���س��ي��ا 
من  واح��دة  باعتبارها  �سنغافورة 

املجال  ه��ذا  يف  التكنولوجيا  اإليه 
التكنولوجيات  اأح��دث  ومناق�سة 
هذا  يف  تطبيقها  اإمكانية  وم��دى 
امل��ج��ال ال��وا���س��ع. و���س��ك��ل احلدث 
م��ن�����س��ة ح�����س��ري��ة ج��م��ع��ت حتت 
����س���ق���ف���ه���ا ن���خ���ب���ة م�����ن اخل�������رباء 
اأمرا�س  واأخ�����س��ائ��ي��ي  والأط���ب���اء 
والعامل  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  اجل��ل��دي��ة 
ومناق�سة  اخل���������ربات  ل����ت����ب����ادل 
على  والتعرف  العلمية  الأب��ح��اث 
اآخر التقنيات احلديثة يف جمال 

طب اجللدية.
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املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
املدعي عليه / رائد علي حممد احمد ال�سحي

املطلوب اعلنه / رائد علي حممد احمد ال�سحي
رائد علي حممد احمد ال�سحي املدعي عليه يف الدعوى املذكورة اعله واملرفوعة من 
بنك راأ�س اخليمة الوطني �سدكم مبوجب حكم حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
ال�سادر يف 2018/10/16 يطلب ح�سوركم امام اخلبري امل�سريف �سخ�سيا او بوا�سطة 
وكيل معتمد ميثلكم وتقدمي ما لديكم من م�ستندات تخ�س الدعوى يف يوم الربعاء 
املوافق 2018/12/12 ال�ساعة 1.00 ظهرا ، يف مقر البنك املدعي مبنطقة الق�سي�س 
- دبي علما بانه يف حالة عدم ح�سوركم او الوكيل املعتمد ، ف�سوف ن�ستمر يف اتخاذ 

الجراءات القانونية لذلك.   
اأحمد ابراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب  

اإعالن للح�شور اأمام خبري
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اأخبـار الإمـارات

م�ساركة و��سعة يف �سوق دبي �لدويل للمحتوى �لإعالمي
•• دبي-وام: 

الدويل  دب���ي  “�سوق  م��ن  التا�سعة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�����س  افتتحت 
بيت�س  ج��م��ريا  ف��ن��دق  يف  امل��وؤمت��رات  م��رك��ز  الإعلمي” يف  للمحتوى 

بدبي.
ال�سلم  عبد  الدكتور  �سعادة  افتتحها  التي  احلالية  ال���دورة  وت�سهد 
من  وا�سعة  م�ساركة  للحدث  املنظمة  القاب�سة  اندك�س  رئي�س  امل��دين 

و�سائل العلم و �سناع املحتوى .
ويعد املوؤمتر واملعر�س الذي ي�ستمر يومن حدثاً دولياً رائداً يف جمال 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  والإع��لم��ي  الرتفيهي  املحتوى 
املحلين  املتحدثن  م��ن  ع���ددا  واح���د  �سقف  حت��ت  يجمع  اإذ  اأفريقيا 

اآخر  مل�ساركة  املحتوى  �سناعة  ال�سخ�سيات يف قطاع  واأب��رز  والعاملين 
على  والرتفيهي  الإعلمي  ال�سوق  يف  واخل��ربات  والأفكار  التطورات 

امل�ستوى الإقليمي والعاملي.
ي�سهد فيه  الإعلمي” يف وقت  للمحتوى  ال��دويل  دبي  “�سوق  ويقام 
تغيريات  افريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الإع��لم  قطاع 
الألفية يف  القوي جليل  والتاأثري  ال�سعودي  ال�سوق  افتتاح  كبرية مع 

اإن�ساء املحتوى وا�ستهلكه.
 500 ب��اأك��رث م��ن  ال��ي��وم الأول م��ن احل���دث رح��ب املنظمون  وخ���لل 
من  عددا  املوؤمتر  وطرح  م�سبًقا..  امل�سجلن  واملنتجن  امل�سرتين  من 
املو�سوعات امللحة يف قطاع الإعلم و�سناعة املحتوى والتحديات التي 
تواجهها مبا فيها عملية ال�ستحواذ على املحتوى يف منطقة ال�سرق 

قناة  من  احلميد  عبد  اأحمد  قدمها  والتي  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
اأبو لغد من ال�سبكة العربية للإعلم وب�سار  ماجد للأطفال وطارق 

دوبا من “كيوبيك كونكت”.
و ذكر املهند�س اأن�س املدين نائب الرئي�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة 
اندك�س القاب�سة ان قطاع الإعلم واملحتوى الرقمي يف منطقة ال�سرق 
القليلة  ال�سنوات  يف  ملحوظا  تطورا  �سهد  اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط 
املا�سية بف�سل التطور التكنولوجي الهائل اإىل جانب الطلب املتزايد 
ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ف��ي��دي��و ح�سب ال��ط��ل��ب وغ���ريه م��ن و���س��ائ��ل الرتفيه 
اأجندة احلدث لهذا العام  اأن  الأخرى التي ظهرت موؤخًرا.. مو�سحا 
�سناعة  تواجه  التي  وامل�ستقبلية  احلالية  التحديات  خمتلف  تناق�س 
ا�ست�سافة  املجال من خلل  املو�سوعات يف هذا  اأهم  املحتوى وتطرح 

خرباتهم  مل�ساركة  وال��ع��امل  املنطقة  م��ن  واخل����رباء  املتحدثن  اأب���رز 
ومعارفهم واآرائهم حول اآخر التطورات يف هذا القطاع.

م�ست�سافاً  م�سرتياً   350 من  اأك��رث  العام  ه��ذا  املعر�س  يف  وي�سارك 
احلدث  ه��ذا  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  وم��ن  وعاملية  حملية  �سركة  و50 
البارز اأكرث من 750 زائراً وم�ساركاً من املنطقة والعامل وا�ستعر�ست 
اأتاح  مبا  املتعددة  خدماتها  امل�ساحب  املعر�س  يف  امل�ساركة  ال�سركات 
ال��ت��ط��ورات يف  اآخ���ر  الط���لع على  م��ن  وال����زوار  للم�ساركن  الفر�سة 

ال�سوق الإعلمي والرتفيهي.
الجتماعات  خدمة  وعر�س  بتقدمي  العام  لهذا  احل��دث  متيز  كما   .
 530 م��ن  اأك��رث  ترتيب  خللها  م��ن  مت  وال��ت��ي  م�سبًقا  لها  املخطط 

اجتماًعا بن امل�سرتين.

مكتوم بن حممد يرت�أ�س �جتماع »جمل�س �ل�سوؤون �ل�سرت�تيجية«
•• دبي-وام:

ت����راأ�����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ م��ك��ت��وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
لرئي�س  الأول  النائب  دب��ي  ح��اك��م 
اجتماع  ام�����س  التنفيذي  املجل�س 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  جمل�س 
لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  التابع 
ال����ذي ع��ق��د يف م��ق��ر املجل�س  دب���ي 
ب���اأب���راج الإم������ارات وذل����ك يف اإط���ار 
مناق�سة عدد من املوا�سيع املدرجة 
على جدول الأعمال بح�سور �سمو 
مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ 
املجل�س  ل��رئ��ي�����س  ال���ث���اين  ال��ن��ائ��ب 

للتنفيذ والأولويات ال�سرتاتيجية 
ال�ستجابة  ن��ظ��ام  تت�سمن  ال��ت��ي 
واحلجر  ال�������س���اري���ة  ل����لأم����را�����س 
ال�������س���ح���ي وال�����ع�����زل ل����لأم����را�����س 
موحد  اإل��ك��رتوين  ونظام  ال�سارية 
للإبلغ و�سجل التح�سن وبرنامج 
ال�ستعداد املبكر واللوائح ال�سحية 

الدولية والربامج الوطنية.
دور  اإط��ار  ه��ذا الجتماع يف  وياأتي 
ال�سرتاتيجية  ال�����س��وؤون  جمل�س 
التنفيذي  املجل�س  ج��ه��ود  دع��م  يف 
م������ن خ��������لل اق������������رتاح اخل���ط���ط 
ال��ت��ي ت�سهم يف  وال���س��رتات��ي��ج��ي��ات 
القيادة  روؤي�����ة  وجت�����س��ي��د  ت��ط��ب��ي��ق 

لدبي.
وت��ت��ن��وع امل��ع��اي��ري والأ����س�������س التي 
ال�����درا������س�����ة مثل  اإل����ي����ه����ا  ت�����س��ت��ن��د 
م�ساحة  م����ن  ن�����س��ب��ة  ا����س���ت���غ���لل 
احلدائق الكربى مبا ل يزيد عن 
ال�ستثمارية  للم�ساريع   25%
والجتماعية والرتفيهية و�سمان 
قائمة  ر������س�����وم  اأي  زي���������ادة  ع������دم 
ذوي  م��ن  م�ستثمرين  وا�ستقطاب 
وت�سغيل  اإدارة  جم���ال  يف  اخل���ربة 
والرتويحية  الرتفيهية  امل��راف��ق 
الطبيعي  الطابع  على  واملحافظة 

وامل�ساحات اخل�سراء.
ك��م��ا اط��ل��ع احل�����س��ور ع��ل��ى �سيا�سة 

التنفيذي واأع�ساء املجل�س.
واطلع احل�سور على مقرتح بلدية 
دبي لتعزيز ال�سراكة بن القطاعن 
ال��ع��ام واخل��ا���س م��ن خ��لل اإتاحة 
املجال للقطاع اخلا�س لل�ستثمار 
يف احلدائق العامة للإمارة بهدف 
وت���ع���زي���ز جتربة  رف����ع ج��اذب��ي��ت��ه��ا 
وامل���ق���ي���م وزي�������ادة فر�س  ال�����س��ائ��ح 
امل��ن��اظ��ر اجلمالية  ال���س��ت��ف��ادة م��ن 
وال���ع���رو����س امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ميكن 
وت�ستهدف  ل��ل��ج��م��ه��ور  ت��ق��دمي��ه��ا 
العامة  ال��درا���س��ة ج��ع��ل احل���دائ���ق 
معلما من معامل الإمارة واإدراجها 
الرئي�سية  ال�سياحة  اأج��ن��دة  ع��ل��ى 

الوقائية  ال�سحية  للرعاية  دب��ي 
 2021 ال�������س���اري���ة  ل����لأم����را�����س 
والتي تت�سمن التحديات الرئي�سة 
والأهداف والربامج ال�سرتاتيجية 
وخطة التنفيذ والتي قدمتها هيئة 
العر�س  وتناول  دب��ي..  يف  ال�سحة 
ال�سحية  للرعاية  الراهن  الو�سع 
دب���ي ومعدلت  ل�����س��ك��ان  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال�سارية  ب����الأم����را�����س  الإ����س���اب���ة 
الدولية..  ب��امل��ع��دلت  وم��ق��ارن��ت��ه��ا 
كما تناول العر�س موؤ�سرات الأداء 
دبي  خطة  مع  املتوافقة  الأ�سا�سية 

.  2021
الزمنية  اخلطة  العر�س  وت�سمن 

يف  اخل��دم��ات  لتطوير  وامل���ب���ادرات 
�سبيل حتقيق الأهداف التي تر�سخ 

ال��ت��م��ي��ز يف  ال���رام���ي���ة اإىل حت��ق��ي��ق 
ك��اف��ة ال��ق��ط��اع��ات واب��ت��ك��ار احللول 

وحتقيق  ال��ري��ادي��ة  الإم����ارة  مكانة 
�سعادة ورفاه املجتمع.

متطوعًا .. خالل ال�شنوات الثالث املا�شية  3,984

تكرمي 1400 متطوع تقدير� جلهودهم يف تنفيذ بر�مج تطوعية ل� »�جتماعية �ل�سارقة«

املتطوعن  ت��ك��رمي  ب��اأه��م��ي��ة  امل����ري؛ 
ب��ارزاً يف حتقيق  الذي كان لهم دوراً 
الجتماعية  اخل���دم���ات  دائ����رة  ن��ه��ج 
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال�����س��اع��ي 
ال���ت���ط���وع���ي خل���دم���ة امل���ج���ت���م���ع من 
التطوعية  الفر�س  خمتلف  خ��لل 
اإىل  م�سيفة  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  وب��راجم��ه��ا 
اليوم  بالتزامن مع  اأن احلفل؛ جاء 
وعرفاناً  ت��ق��دي��راً  للتطوع؛  ال��ع��امل��ي 
ل��ك��ل م���ن ���س��اه��م ب��ج��ه��ده ووق���ت���ه يف 

ال���دائ���رة  اإمي������ان  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
يوؤديه  اأن  ميكن  ال��ذي  الهام  بالدور 
املجالت؛  �ستى  يف  التطوعي  العمل 
ال��ت��ط��وع يف  م��رك��ز  اإن�����س��اء  اإىل  اأدى 
�سيدي  روؤي��ة  ملواكبة  2016م،  ع��ام 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح���اك���م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
حفظه اهلل رعاه؛ القائمة على ن�سر 
الجتماعي  التطوع  ثقافة  وتعزيز 

م���ن امل��ت��ط��وع��ن ال�����ذي ����س���ارك���وا يف 
التطوعية،  ال��دائ��رة  برامج  خمتلف 
بالعمل  ال����وع����ي  م�����س��ت��وى  ي��ع��ك�����س 
الأج���ي���ال، ول  ه��ذه  ل��دى  التطوعي 
واإننا  ال�سباب والفتيات منهم،  �سيما 
املزيد  ا�ستقطاب  اإىل  ب��ذل��ك  ن�سعى 
تقود  ال��ت��ي  التطوعية  ال��ك��وادر  م��ن 
العطاء  و  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  م�����س��ريت��ن��ا 
الإن�ساين ، الذي يج�ّسد قيم املجتمع 
الإن�سانية  وغ���اي���ات���ه  الإم������ارات������ي، 

التطوعي  بالعمل  النهو�س  �سبيل 
والتكافل  التلحم  ج��وان��ب  وتعزيز 
الدائرة  اأن  اإىل  لف��ت��ة  امل��ج��ت��م��ع��ي؛ 
النبيلة  امل����ب����ادرات  ك��ث��ب  ع���ن  ت��ت��اب��ع 
مواقفهم  وت���ث���م���ن  ل��ل��م��ت��ط��وع��ن 
امل�سرفة جتاه خمتلف فئات املجتمع، 

ول �سيما ال�سعيفة منهم.
م���رك���ز ال����ت����ط����وع؛ ب����واب����ة ال����دائ����رة 

التطوعية..
واأك��������دت رئ���ي�������س دائ�������رة اخل���دم���ات 

لدى اأفراد املجتمع.
دائرة  ون��ه��ج  �سيا�سة  اإط���ار  وذل���ك يف 
من  املنبثق  الجتماعية  اخل��دم��ات 
روؤية ور�سالة حكومة ال�سارقة بقيادة 
بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
�سلطان القا�سمي، ويل العهد ونائب 

احلاكم، رئي�س املجل�س التنفيذي.

متطوع..  3.984
واأ�سافت املري؛ ان هذا العدد الكبري 

النبيلة.
واأع��رب��ت ع��ف��اف امل���ري؛ ع��ن �سكرها 
املوؤ�س�سات  ال�سركاء من  اإىل خمتلف 
احل���ك���وم���ي���ة واجل�����ه�����ات اخل���ا����س���ة، 
ال�����ت�����ي ق�����دم�����ت خم���ت���ل���ف اأ�����س����ك����ال 
ال���دع���م وال���ت���ع���اون يف ���س��ب��ي��ل اإجن���اح 
عن  يعرب  مما  التطوعية،  براجمنا 
و�سراكتهم  الجتماعية  م�سوؤوليتهم 
نتطوع  �سعار  جت�سد  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اءة، 

لأجل ال�سارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

رئي�س  امل���ري،  ع��ف��اف  �سعادة  �سهدت 
دائ������رة اخل����دم����ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الذي  التكرميي  احل��ف��ل  ال�����س��ارق��ة؛ 
نظمه مركز التطوع التابع للدائرة؛ 
للحتفاء باملتطوعن الذين �ساهموا 
يف اجناح فعاليات الدائرة التطوعية 
للتطوع،  العاملي  اليوم  بالتزامن مع 
يف م�سرح اأكادميية العلوم ال�سرطية 

يف ال�سارقة. اجلامعية  – باملدينة 
وكرمت دائرة اخلدمات الجتماعية 
�ساركوا  مم���ن  م��ت��ط��وع��اً   1400
والفعاليات  امل�����ب�����ادرات  اإجن�������اح  يف 
يف  الدائرة  نظمتها  التي  التطوعية 
�سركائها  نطاق  اأو  الداخلي  نطاقها 
م��ن امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة، ك��م��ا مت 
تكرمي املتطوعن من كبار املواطنن 
والربكة  اخل����ري  ل��ف��ري��ق  ال��ت��اب��ع��ن 
املخ�س�س لكبار ال�سن والذي اأن�ساأته 
الدائرة منذ عام 2017م، بالإ�سافة 
على  ب��ن��اء  موؤ�س�سة   11 ت��ك��رمي  اإىل 
يف  وامل�ساركات  والت�سهيلت  التعاون 

الفر�س التطوعية.

تعزيز ثقافة العمل التطوعي..
اإبراهيم  ع���ف���اف  ����س���ع���ادة  وا�����س����ادت 

تطوعية.. فر�شة   138
فايزة  اأو����س���ح���ت  ج��ان��ب��ه��ا؛  وم����ن 
التطوع  م��ك��ز  م��دي��ر  خ��ب��اب  ح�سن 
ال��ت��اب��ع ل��ل��دائ��رة؛ اأن امل��رك��ز متكن 
م��ن اإط����لق وت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د من 
الربامج والفر�س التطوعية التي 
تطوعية  فر�سة   138 نحو  بلغت 
ال�سحية  املجالت  خمتلف  �سملت 
والإن�سانية  والبيئية  والتعليمية 
والج��ت��م��اع��ي��ة، ح��ي��ث لق���ت هذه 
الفر�س اإقباًل كبرياً من املتطوعن 
امل�ساركن من الأفراد واملوؤ�س�سات. 
اأن  التطوع؛  مركز  مدير  واأف���ادت 
اأع����داد امل��ت��ط��وع��ن الذين  جم��م��ل 
����س���ارك���وا م��ع��ن��ا ب��ل��غ ع���دده���م نحو 
مائة  وت�����س��ع  اآلف   3 م���ن  اأك�����رث 
)3.984( متطوعاً، نفذوا خلله 
)68 األف( �ساعة تطوعية، خلل 
الأعوام من 2016 اإىل 2018م. 
واأ�سارت خباب؛ اإىل اأن جميع هذه 
تكن  ال��ت��ي حتققت مل  الإجن�����ازات 
الفاعلة  اجل���ه���ود  ل����ول  ل��ت��ت��ح��ق��ق 
تركوا  الذين  املتطوعن  قبل  من 
رائدة،  واأع��م��ال  وا���س��ح��ة  ب�سمات 
تفعيل  يف  م�����س��ه��ودة  وم�����س��اه��م��ات 
اإم�����ارة  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل  دور 

ال�سارقة.

تطبيق نظام �لنجوم �لعاملي لت�سنيف �خلدمات يف �سرطة �أبوظبي
•• دبي-وام:

ب��ن��ت خلفان  وق���ع���ت م���ع���ايل ع���ه���ود 
الرومي وزيرة دولة لل�سعادة وجودة 
م��ك��ت��ب رئا�سة  ع����ام  م��دي��ر  احل���ي���اة 
اللواء  وم���ع���ايل  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
حممد خلفان الرميثي القائد العام 
م���ذك���رة تفاهم  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة 
والتجارب  اخل���ربات  ت��ب��ادل  مبجال 
لتطبيق  امل�سرتك  التعاون  وتعزيز 
لت�سنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
اخلدمات يف مراكز اخلدمة التابعة 
كفاءة  يرفع  مبا  اأبوظبي،  ل�سرطة 

اخلدمات وي�سهل رحلة املتعاملن.
�سرطة  تكون  املذكرة  هذه  وبتوقيع 
اإمارة  يف  حملية  جهة  اأول  اأبوظبي 
النجوم  ن���ظ���ام  ت��ط��ب��ق  اأب����وظ����ب����ي، 
الذي  اخل��دم��ات  لت�سنيف  ال��ع��امل��ي 
اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
رف��ع كفاءة  »رع���اه اهلل« بهدف  دب��ي 
اخلدمات احلكومية واإعادة �سياغة 
متكامل  واإط��������ار  م��ب��ت��ك��ر  م���ف���ه���وم 
وبناء  احلكومية  اخلدمات  لتقدمي 

منوذج حلكومات امل�ستقبل.
و اأك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود ب��ن��ت خلفان 
الإمارات  دول��ة  حكومة  اأن  الرومي 
ح��ري�����س��ة ع���ل���ى م�������س���ارك���ة جت����ارب 
ب��ج��ودة اخل��دم��ات واآليات  الرت��ق��اء 
للتطبيق  واإتاحتها  املبتكرة  عملها 
حتى  املحلية  احلكومية  اجلهات  يف 
اأف�سل  ي��ح�����س��ل ك���ل م��ت��ع��ام��ل ع��ل��ى 
وي�سر  ب�����س��ه��ول��ة  خ����دم����ة  واأرق���������ى 
ورحلة  اإي��ج��اب��ي��ة  بتجربة  ويحظى 
م��ري��ح��ة م���ا مي��ث��ل اأح����د الأه�����داف 
احلكومة  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
على حتقيقها عرب تعزيز م�ستويات 

هذه  توقيع  واإن  وزواره����ا«  الم���ارة 
حتقيق  يف  �سي�ساهم  ال��ي��وم  امل��ذك��رة 

هذه الروؤية.
والتعاون  ال�����س��راك��ة  معاليه  وث��م��ن 
ال����وزراء  جمل�س  ����س���وؤون  وزارة  م��ع 
وامل�ستقبل و اأ�ساد بربنامج ت�سنيف 
النجوم وجهوده املتميزة يف حتقيق 
اخلدمات  ك���ف���اءة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
احلكومية من خلل توفر اخلدمة 
اإجنازها،  و���س��رع��ة  ق��ن��وات��ه��ا  وت��ع��دد 
ل�����س��م��ان جت���رب���ة م��ري��ح��ة جلميع 
احلكومة  خدمات  من  امل�ستفيدين 
الإج��������راءات  ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  اإ����س���اف���ة 
وحتقيق التميز يف اإجناز معاملت 

اجلمهور.
تن�سيق  اإىل  التفاهم  مذكرة  تهدف 
جمل�س  رئا�سة  مكتب  ب��ن  اجل��ه��ود 
�����س����وؤون جمل�س  ب��������وزارة  ال���������وزراء 
العامة  الوزراء وامل�ستقبل، والقيادة 
تطبيق  جم��ال  يف  اأبوظبي  ل�سرطة 
لت�سنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
اخلدمية  امل�����راك�����ز  يف  اخل�����دم�����ات 
التابعة ل�سرطة اأبوظبي، مبا ي�سهم 
يف ت��ط��وي��ر ال����ق����درات وال���ك���ف���اءات 
ال�سرطية، وتقدمي اأف�سل اخلدمات 
للمتعاملن يف جميع املراكز التابعة 

لها.
التعريف  اإىل  امل����ذك����رة  ت�����س��ع��ى  و 
العاملي  النجوم  نظام  تطبيق  باآلية 
احلكومية  اخل����دم����ات  ل��ت�����س��ن��ي��ف 
وتعزيز  الأ����س���ا����س���ي���ة،  وحم���������اوره 
التن�سيق واجلهود لتوفري املتطلبات 
التقييم  عمليات  لإج���راء  ال��لزم��ة 
امل��خ��ت��ل��ف��ة لتطبيق  امل���راح���ل  خ���لل 
حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  النجوم  نظام 
اخلدمات  ك���ف���اءة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
م�ستويات  اإىل  ورف��ع��ه��ا  احل��ك��وم��ي��ة 

جديدة من التميز.

العاملية.
ال��ت��ي وقعها  امل��ذك��رة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
م��ك��ت��ب رئ���ا����س���ة جم��ل�����س ال��������وزراء 
ب��������وزارة �����س����وؤون جم��ل�����س ال�������وزراء 
ومهم  رائ��د  ب��دور  ت�سهم  وامل�ستقبل 
وتبادل  امل�سرتك  التعاون  تعزيز  يف 
اخلربات واملعرفة يف جمال تطبيق 
لت�سنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
تطوير  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا  اخل����دم����ات 
خدمة  مبراكز  والكفاءات  القدرات 
والتي  اأبوظبي  ب�سرطة  املتعاملن 
على  والإيجابية  بال�سعادة  تنعك�س 

املتعاملن .
و اأ�سار اإىل اأن �سرطة اأبوظبي تنفذ 
لأف�سل  ت��ط��وي��ري��ة وف��ق��اً  م�����س��اري��ع 
ال��ع��امل��ي��ة، مب��ا يحقق ر�سا  امل��ع��اي��ري 
املقدمة،  اخل��دم��ات  ع��ن  املتعاملن 
حتت اإ�سراف فرق عمل متخ�س�سة 
تهتم مبتابعة مدى اللتزام بتنفيذ 
هذه املعايري ون�سر ثقافة التميز يف 
كافة  بالقطاعات  املتعاملن  خدمة 
�سي�سكل  النجوم  نظام  اأن  اإىل  لفتا 
داف����ع����اً م��ه��م��اً ع��ل��ى ال����س���ت���م���رار يف 
لتبقى  التطويرية  اجل��ه��ود  تعزيز 
املوؤ�س�سات  طليعة  يف  ال�����دوام  ع��ل��ى 
الرتقاء  على  احلري�سة  ال�سرطية 

الأداء والكفاءة.
و اأثنت وزيرة دولة لل�سعادة وجودة 
اأبوظبي  احلياة على مبادرة �سرطة 
باأن تكون اأول جهة حكومية حملية 
ت��ت��ب��ن��ى ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم وت��ط��ب��ق��ه يف 
�سل�سلة  اإىل  ي�����س��اف  م���ا  الإم��������ارة، 
جودة  لرفع  تنفذها  التي  امل��ب��ادرات 

احلياة يف املجتمع.
و اأ�سارت اإىل اأن رفع كفاءة وم�ستوى 
الدولة  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  اأداء 
ودعمها  الب�سرية  القدرات  وتاأهيل 
لتبني نظام النجوم العاملي لت�سنيف 
ي�سهم يف تقدمي خدمات  اخلدمات 
حكومية متطورة ذات جودة عالية، 
اجلهود  وتن�سيق  التكامل  ويحقق 
واملحلية  الحت���ادي���ة  اجل���ه���ات  ب���ن 
اخلدمات  اأف�������س���ل  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
وحت����ق����ي����ق م�������س���ت���ه���دف���ات وروؤي��������ة 

الإمارات 2021.
من جهته اأكد معايل اللواء حممد 
اأن م�سروع تطبيق  خلفان الرميثي 
لت�سنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
ي��ع��د حافزاً  احل��ك��وم��ي��ة  اخل���دم���ات 
على  وباعثاً  امل�ستمر  التطوير  على 
اخلدمات  كفاءة  يف  النوعية  النقلة 
احلكومية ورفعها لأف�سل امل�ستويات 

حكومة  روؤي��������ة  وف�����ق  ب���خ���دم���ات���ه���ا 
التح�سن  على  تركز  التي  اأبوظبي 
وال���ت���ط���وي���ر وم��ت��اب��ع��ة الإجن�������ازات 

بكفاءة عالية .
و اأكد معاليه اأهمية تعزيز العلقة 
مع املتعاملن ومعرفة احتياجاتهم 
العمل  ل���س��ت��م��راري��ة  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
ع��ل��ى اإ���س��ع��اده��م م��ن خ���لل جتربة 
توقعاتهم،  تفوق  وخدمات  متميزة 
�سمن روؤي����ة احل��ك��وم��ة ال���رائ���دة يف 
هذا املجال وقال اإن �سرطة اأبوظبي 
و  امل��ط��ورة  ب��راجم��ه��ا  �سمن  تتبنى 
تطبيقها الذكي وخدماتها املتنوعة 
والبتكار  الإب���������داع  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن 
وال��ف��ائ��دة على  بالنفع  ي��ع��ود  ال���ذي 
امل��ج��ت��م��ع ب��اع��ت��ب��اره م���ن اأول����وي����ات 
ا�سلوباً  وبو�سفه  التطوير  عملية 
اأ�سيل لتحقيق  ومنهج عمل وفكراً 
ال���س��ت��دام��ة وال���ت���وازن ب��ن تقدمي 
تكلفة  و  امل��ت��ع��ام��ل  ت�����س��ع��د  خ���دم���ة 
�سرطة  روؤي������ة  اإن  ح��ي��ث  ت��ق��دمي��ه��ا 
ن�سمن  »اأن  مفهوم  تر�سخ  اأبوظبي 
اأب��وظ��ب��ي كمجتمع  ا���س��ت��م��رار ام���ارة 
ينعم بالأمن و ال�سلمة من خلل 
عالية  ���س��رط��ي��ة  خ����دم����ات  ت���ق���دمي 
اجل����ودة ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن يف 

مدير »وكالة �لإمار�ت للف�ساء« بني �أف�سل 15 
�سخ�سية عاملية موؤثرة بقطاع �ل�ستك�ساف �لف�سائي

•• اأبوظبي-وام:

املهند�س  ال��دك��ت��ور  �سعادة  ان�سم 
حم��م��د ن��ا���س��ر الأح���ب���اب���ي مدير 
اإىل  عام وكالة الإم��ارات للف�ساء 
قائمة اأف�سل 15 �سخ�سية عاملية 
ال�ستك�ساف  ق���ط���اع  يف  م����وؤث����رة 
العامل  م�ستوى  ع��ل��ى  الف�سائي 
وذلك ح�سب ت�سنيف قائمة قادة 
تاأثريا  الأك��رث  العاملية  املنظمات 
»ريت�ستوبيا«  من�سة  تعدها  التي 

الرقمية.
ج������اء اإن�������س���م���ام » الأح����ب����اب����ي » 
جانب  اإىل  ال��ق��ائ��م��ة  ه����ذه  اإىل 
ال�سخ�سيات  اأب���رز  م��ن  جمموعة 
الف�سائي  ب��ال��ق��ط��اع  ال�سلة  ذات 
األدرين«  »ب��از  بينهم  م��ن  العاملي 
ال�سابق  الأمريكي  الف�ساء  رائ��د 
و«ج����ان ورن����ر« م��دي��ر ع���ام وكالة 
ال���ف�������س���اء الأوروب������ي������ة و«اإي����ل����ون 
»�سبي�س  �سركة  موؤ�س�س  ما�سك« 
الرئي�س  بيزو�س«  و«جيف  اأك�س« 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة »اأم���������ازون« 
موؤ�س�س  ب���ران�������س���ون  وري���ت�������س���ارد 
جمموعة  اإدارة  جمل�س  ورئ��ي�����س 
ديغرا�س  و«نيل  فريجن  �سركات 
الفلكية  الفيزياء  عامل  تاي�سون« 

ال�سهري وغريهم.
و يف �سياق مت�سل .. فازت وكالة 
بفريق  ممثلة  للف�ساء  الإم���ارات 
باجلائزة  احل���ك���وم���ي  الت�������س���ال 
اأف�سل  ف���ئ���ة  ����س���م���ن  ال���ذه���ب���ي���ة 
ات�سال حكومي يف منطقة ال�سرق 

���س��م��ن جوائز  وذل�����ك  الأو�����س����ط 
جمعية ال�سرق الأو�سط للعلقات 

العامة .
ي����اأت����ي ه������ذا ال����ف����وز ال�������ذي ج���اء 
ب��ال�����س��راك��ة م���ع جم��م��وع��ة »فور 
املتخ�س�سة  ك��وم��ي��ون��ي��ك��ي�����س��ن��ز« 
العامة  ال��ع��لق��ات  ا���س��ت�����س��ارات  يف 
جلهود  ت���ت���وي���ج���ا  والإع����لم����ي����ة 
امل��ا���س��ي لرفع  ال���ع���ام  اجل��ان��ب��ن 
م�ستوى الوعي بالقطاع الف�ساء 
الذي  الكبري  وال��ت��ط��ور  ال��وط��ن��ي 
امل�ساريع  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ����س���ه���ده 
اإب������راز  ج���ان���ب  اإىل  ال��ف�����س��ائ��ي��ة 
لتعزيز  ال���رام���ي���ة  م�����س��اع��ي��ه��م��ا 
اخلارطة  ع��ل��ى  ال����دول����ة  م��ك��ان��ة 
عن  ف�سل  ال��دول��ي��ة  الف�سائية 
ال�������س���وء ع��ل��ى خمتلف  ت�����س��ل��ي��ط 
التعليمية  وامل����ب����ادرات  امل�����س��اري��ع 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا وك��ال��ة الإم�����ارات 
الكفاءات  ج��ذب  ب��ه��دف  للف�ساء 
على  ال��ق��ط��اع  �سمن  وت��ط��وي��ره��ا 

امل�ستوى الوطني.

ف�������ق�������د امل������������دع������������و/ ب�����������س�����ار 
بنغلدي�س    ، ع���ب���دال���رح���م���ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
-يرجى   )BC0865187(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
الدين  ن��ا���س��ر  امل����دع����و/  ف��ق��د 
بنغلدي�س   ، اهلل  م�����وؤم�����ن 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)BE0233503( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��لدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقد�ن جو�ز �سفر
رزاق  امل������������دع������������و/  ف�������ق�������د 
ب����ن����غ����لدي���������س   - ع�����ج�����ي�����م 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)AF5831903(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغلدي�سية  ب���ال�������س���ف���ارة 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

بالمارات.

فقد�ن جو�ز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

ت�شتوعب 20 مري�شًا يوميًا 

�سرطة دبي تفتتح عيادة فاطمة �ملنهايل �لذكية

حتت رعاية كرمية من وزارة القت�شاد.. �شمن ثاين حمطاتها يف رحلة تطوف اإمارات الدولة

»نظفو� �لإمار�ت« جتمع طن نفايات من عجمان مب�ساركة 350 متطوعًا

املهرجان ينطلق يف 20 يناير املقبل وبدء الت�شجيل يوم 6 يناير

�إعادة ت�سكيل �للجنة �لعليا ملهرجان �سلطان بن ز�يد �لرت�ثي

منت�سبات  واإح����دى  ال��ق��وة  ف��ق��ي��دة 
الهمم،  اأ���س��ح��اب  م��ن  دب��ي  �سرطة 
نربا�ساً  اإعاقتها  م��ن  جعلت  التي 
ي�����س��يء ط��ري��ق��ه��ا، وح������ازت على 
والألقاب،  اجل���وائ���ز  م��ن  ال��ع��دي��د 
املبدع،  املعاق  املثالية،  الأم  منها؛ 
للأداء  التميز  ج��ائ��زة  ن��ال��ت   كما 
احل����ك����وم����ي ع�����ن ف����ئ����ة اجل����ن����دي 

املجهول. 

•• دبي-الفجر:

اأعلنت القيادة العامة ل�سرطة دبي 
املنهايل  فاطمة  عيادة  افتتاح  عن 
الرئي�س للقيادة،  املبنى  الذكية يف 
���س��م��ن جت��ه��ي��زات واأن���ظ���م���ة ذكية 
التوجهات  م��ع  تن�سجم  ومبتكرة 
التي  دبي  ل�سرطة  ال�سرتاتيجية 

ت�سعى لإ�سعاد مواردها الب�سرية.

العيادة  اأن  ال���زع���اب���ي  وك�����س��ف��ت 
ت����وف����ري خدمة  ب�������س���دد  ال���ذك���ي���ة 
القوة.  ملنت�سبي  الطبيعي  العلج 
موظفاً   20 ح����وايل  وت�����س��ت��وع��ب 
ي��وم��ي��اً، وت��ق��دم الأدوي�����ة للحالت 
الطارئة، كما توفر خدمة تو�سيل 

الأدوية ملكاتب كبار ال�سباط.
تخليداً  ال��ذك��ي��ة  ال��ع��ي��ادة  وت���اأت���ي 
املنهايل  ف���اط���م���ة  وف������اة  ل����ذك����رى 

الذكية  ال���ع���ي���ادة  اإن  واأ�����س����اف����ت: 
واأجهزة  مبتكرة  ب��اأن��ظ��م��ة  تتميز 
طبية دقيقة، منها؛ اأجهزة فح�س 
تخطيط  واأج��ه��زة  والأذن  العيون 
ن�سبة  وق��ي��ا���س  وال��ن��ب�����س  ال��ق��ل��ب 
الأك�����س��ج��ن يف اجل�����س��م، ع���دا عن 
الدم،  و�سكري  ال�سغط  فحو�سات 
وج��ه��از ح�����س��اب ن�سبة ال��ده��ون يف 

اجل�سم.

وق���ال���ت ال���دك���ت���ورة ع��ائ�����س��ة �سامل 
ق�����س��م الطب  رئ��ي�����س��ة  ال���زع���اب���ي، 
الأ�سرة،  طب  واأخ�سائي  الوقائي 
وفقاً  ت���اأت���ي  ال��ذك��ي��ة  ال���ع���ي���ادة  اإن 
اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  لتوجيهات 
خليفة املري، القائد العام ل�سرطة 
دب������ي، ب���ت���ق���دم اأف�������س���ل اخل���دم���ات 
الع�سكرين  م��ن  ال��ق��وة  ملنت�سبي 

واملدنين.

املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
واأع�ساء اللجنة بال�سكر والتقدير 
اإىل �سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد 
الغالية  ث��ق��ت��ه  ع��ل��ى  ن���ه���ي���ان   اآل 
التكليف،  ب����ه����ذا  وت�������س���ري���ف���ه���م 
اأنهم �سيبذلون ق�سارى  موؤكدين 
م�سوؤولياتهم،  لتحمل  ج��ه��ده��م 
فعاليات  اإجن�������اح  ع���ل���ى  وال���ع���م���ل 
حلة،  باأبهى  واإخ��راج��ه  املهرجان، 
املرموقة  مكانته  على  ليحافظ 
الرتاثية،  امل��ه��رج��ان��ات  ع���امل  يف 
وي���ح���ق���ق امل�����زي�����د م�����ن ال���ت���ط���ور 

والنجاح.
م�������ن ج������ان������ب اخ���������ر ت����ت����وا�����س����ل 
والإداري�����ة  الفنية  ال���س��ت��ع��دادات 
فتح  وتقرر   ، املهرجان  لنطلق 
ب����اب ال��ت�����س��ج��ي��ل ل���ل����س���رتاك يف 
يناير   6 ي��وم  امل��ه��رج��ان  فعاليات 

املقبل.
م�سابقة  امل���ه���رج���ان  وي��ت�����س��م��ن 
الأ�سايل  للمحليات  الإب��ل  جمال 
الرتاثي،  الإب��ل  �سباق  )املزاينة(، 
م�سابقة  امل����ح����ال����ب،  م�������س���اب���ق���ة 
وم���زاي���ن���ة ال�����س�����ل��وق��ي ال���ع���رب���ي ، 
تراثية  فعاليات  ع��دة  اىل  ا�سافة 

م��ن�����س��ة ت��ن��ف��ي��ذ ف��ع��ال��ة لأه�����داف 
التالية:  امل�������س���ت���دام���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
وجمتمعات  م���دن   :11 ال��ه��دف 
 :12 ال������ه������دف  ؛  م���������س����ت����دام����ة 
امل�ستدامن  والإنتاج  ال�ستهلك 
؛  املناخي  العمل   :13 ال��ه��دف  ؛ 
15: احلياة على الأر�س  الهدف 
ال�سراكات  ع��ق��د   :17 ال��ه��دف  ؛ 

لتحقيق الأهداف.
با�سم  تقدمت  كلمتها  نهاية  يف  و 
دائ����رة  اإىل  ب��ال�����س��ك��ر  امل��ج��م��وع��ة 
حكومة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال���ب���ل���دي���ة 
الهادفة  �سراكتهم  على  عجمان 
التجهيزات  يف  الفعال  تعاونهم  و 
املطلوبة للحملة لتظهر بال�سورة 
العمال  ت����وف����ري  م�����ن  ال����لئ����ق����ة 
لنقل  واحل�����اف�����لت  واحل�����اوي�����ات 
كذلك  و  جتميعها  بعد  النفايات 
الوجبات اخلفيفة للم�ساركن كما 
احلملة  لداعمي  بال�سكر  تقدمت 
�سركة  ه���م  و  ع��ج��م��ان  اإم������ارة  يف 
اأب��ي��ل و ���س��رك��اه لتوفري امل��ي��اه، و 
للبل�ستيك  ال���ف���ج���رية  م�����س��ن��ع 
البل�ستيك  اأك����ي����ا�����س  ل���ت���وف���ري 
املراعي  �سركة  و  للتحلل،  القابلة 
تقدمت  كما   ، الع�سائر  لتوفري 
احلملة  �سركاء  اإىل  خا�س  ب�سكر 
الإع���لم���ن رادي����و راأ�����س اخليمة 
تلفزيون  و  نيوز  جلف  ج��ري��دة  و 

التزامهم  و  امل�����س��ارك��ن  اه��ت��م��ام 
تو�سعت  و  احلملة  ك��ربت  البيئي 
مميزة  مكانه  لنف�سها  ح��ج��زت  و 
و ت��ب��ن ذل����ك م���ن خ����لل دع����م و 
اخلا�س  و  العام  القطاعن  ع��ون 
جميع   2005 ع����ام  يف  ل��ت�����س��م��ل 

اإمارات الدولة. 
معتمدة  هيئة  ب�سفتها  ق��ال��ت:  و 
من برنامج الأمم املتحدة للبيئة، 
تفخر جم��م��وع��ة ع��م��ل الإم����ارات 
حملة  اأن  ع��ن  ب���الإع���لن  للبيئة 
هي   »2018 الإم������ارات  »ن��ظ��ف��وا 

عمليات  خ����لل  ف��م��ن  ال��ي��وم��ي��ة، 
اأن نغري م�سار  لنا  اأ�سا�سية ميكن 
بعيداً  بيئياً  ثمينة  و  خ������ام  م��واد 
بالإ�سافة   ، النفايات  مكبات  عن 
امل����������وارد  ع����ل����ى  احل������ف������اظ  اإىل 

الطبيعية.
نظفوا  ح��م��ل��ة  اأن  اأو����س���ح���ت  و   
الإم�����ارات اإاط��ل��ق��ت لأول م���رة يف 
حيث   ،  2002 دي�����س��م��رب   12
�سملت اأن���ذاك اأرب��ع اإم���ارات فقط 
، و دبي،  اأبوظبي  و هي العا�سمة 
و ال�����س��ارق��ة ، و ع��ج��م��ان، و نظري 

•• ابوظبي-الفجر:

بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��در 

�ساحب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
رئي�س  ال����دول����ة،  رئ��ي�����س  ال�����س��م��و 
ن�������ادي ت�������راث الإم�����������ارات ق�������راراً 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  ت�����س��ك��ي��ل  ب����اإع����ادة 
املنظمة ملهرجان �سلطان بن زايد 
ع�سرة  الثالثة  دورت��ه  يف  الرتاثي 
اللجنة  ت���ت���وىل  ح��ي��ث   ،2019
متابعة وتنفيذ فعاليات املهرجان 
امل��ت��ن��وع��ة، وامل���ق���رر ان��ط��لق��ه يف 
ال��ف��رتة م��ن 20 ي��ن��اي��ر  ح��ت��ى 2 
مبدينة  ال���ق���ادم  فرباير2019 

�سويحان.
ون�س القرار على اأن يتوىل �سعادة 
الرميثي  ب��ولح��ج  �سعيد  حميد 
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ا���س��ة 
للمهرجان، و�سعادة الدكتور عبيد 
�سمو  نائب  املن�سوري  را�سد  علي 
مدير عام مركز �سلطان بن زايد 
للجنة  ورئ��ي�����س��ا   ، للرئي�س  ن��ائ��ب��ا 
العلمية ،  كما ن�س القرار على 
عبداهلل  �سعادة  م��ن:  كل  ع�سوية 

•• عجمان-الفجر:

���س��م��ن ث����اين حم��ط��ات��ه��ا، حطت 
ق��اف��ل��ة ح��م��ل��ة »ن��ظ��ف��وا الإم�����ارات 
2018« ملجموعة عمل الإمارات 
عجمان  اإم���ارة  يف  رحالها  للبيئة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  لتنفذ 
دائ�����رة ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��خ��ط��ي��ط – 
كانت  اأن  ب��ع��د  ع��ج��م��ان،  ح��ك��وم��ة 
انطلقت من اإمارة ال�سارقة حيث 
جمع  من  متطوعاً،   750 متكن 
اليوم  يف  ال��ن��ف��اي��ات  م��ن  ط��ن   2

الأول من احلملة.
احلملة  الثاين من  اليوم  �سهد  و 
ال���ت���ي ال���ت���اأم���ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا حتت 
�سعار بيئتنا. وطننا. م�سوؤوليتنا. 
»م�ساحة  الرقايب2  منطقة  يف 
ال�سيخ  ط���ري���ق  ك�����م«-   3 ت��غ��ط��ي 
املكتوم،  را�������س������د اآل  ب����ن  حم���م���د 
مب�ساركة 350 متطوعاً مت�سمناً 
�سفراء  ج��م��ع��ي��ة  م���ن  م�����س��ارك��ن 
الإم���ارات و فريق �سفراء  جمل�س 
اخلري جمهزين بكامل العتاد من 
فانيلت قطنية و قبعات و قفازات 
قطنية و اأكيا�س بل�ستيكية قابلة 
خم�س�سة  وم�ستوعبات  للتحلل 
جلمع النفايات، مت جمع طن من 

النفايات.
ب������داأ احل������دث ب���رف���ع ع���ل���م دول����ة 

امل�ستعان بهم.
�سعادة  ت��وج��ه  امل��ن��ا���س��ب��ة،  وب���ه���ذه 
الرميثي  ب��ولح��ج  �سعيد  حميد 

اإليها،  امل���وك���ل���ة  امل����ه����ام  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
ال�ستعانة  ن��ظ��ام  حت���دد  اأن  ول��ه��ا 
ومقابلها والواجبات املطلوبة من 

حممد املحريبي املدير التنفيذي 
تراث  ب��ن��ادي  امل�ساندة  للخدمات 
عبداهلل  علي  ،و���س��ع��ادة  الم����ارات 

الكعبي مدير ادارة امل�ساريع .
ون�س القرار على اأن يقوم رئي�س 
باختيار  املنظمة  العليا  اللجنة 

التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����رم����ي����ث����ي 
ل��ل��درا���س��ات والع�����لم ب��ال��ن��ادي ، 
جمعة  خليفة  املهند�س  والدكتور 

اأم���ن ل�����س��ره��ا، ك��م��ا خ���ّول القرار 
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان 
منا�سباً  ت��راه  من  بكل  ال�ستعانة 

وعلم  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
األقتها  كلمة  ذلك  تبع  و  احلملة، 
رئي�سة  املرع�سي،  حبيبة  ال�سيدة 
للبيئة،  الإم���ارات  عمل  جمموعة 
اإىل  املجموعة  تعمد  فيها:  قالت 
ح�����س��د اأف�������راد امل��ج��ت��م��ع يف دول���ة 
للعمل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
م���ع���اً ي������داً ب���ي���د ل�����رد اجل���م���ي���ل و 
العرفان للوطن، فاملحافظة على 
البيئة اأمر يف غاية الأهمية لنا و 
امل�ستقبل؛ و نحن �سعداء  لأجيال 
املجتمع  ���س��رائ��ح  با�ستجابة  ج���داً 

خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  به 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
باإجنازات  للحتفاء  اهلل  حفظه 
تواكبها  التي  و  املوؤ�س�س،  القائد 
ال�سوء  ت�سليط  ع��رب  امل��ج��م��وع��ة 
ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��ت��ي ك��ان��ت حتظى 
املوؤ�س�س،  القائد  ل��دى  البيئة  ب��ه 
اأن���ن���ا يف جم��م��وع��ة عمل  ن���وؤك���د  و 
بالمتنان  ن�سعر  للبيئة  الإم��ارات 
ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال��ر���س��ي��دة ال��ت��ي وفرت 
�سحية  و  اآم���ن���ة  و  ف���ري���دة  ب��ي��ئ��ة 

للجميع«

العام  القطاع  كافة من موؤ�س�سات 
و اخلا�س، و املوؤ�س�سات الأكادميية 
الأ�سر  و  ط��ل��ب��ت��ه��ا،  و  ب���ك���وادره���ا 
املقيمن  ال��واف��دي��ن  و  امل��واط��ن��ن 
على اأر�س الدولة،  فاجلميع لبى 
الأعظم  و  ال�سامي  ال��ه��دف  ن���داء 
بيئتنا  ا�ستدامة  على  للمحافظة 
نتذكر  اأن  علينا  و   ، الإم���ارات���ي���ة 
اأجل بيئة  اأن نعمل معاً من  دوما 

اأف�سل.  
العام  ه���ذا  حملة  اأن  اأو���س��ح��ت  و 
تتزامن مع »عام زايد« الذي وجه 

حملة  رحلة  ا�ستمرت  اأ�سافت:  و 
17 عاماً  مل���دة  الإم�����ارات  ن��ظ��ف��وا 
كل  اإجن���از  و  اجتهاد  فيها  ت�سطر 
فرد و جهة �ساركت يف احلملة، و 
حتمل يف جعبتها ر�سالة للمجتمع 
عرب  حم��ت��واه��ا  يتغري  مل  املحلي 
على  املحافظة  اأن  ه��ي  و  ال�سنن 
م�����س��وؤول��ي��ة اجلميع  ه���ي  ال��ب��ي��ئ��ة 
الواقع  اأر���س  ذل��ك على  ونرتجم 
م��ن خ���لل ح��م��لت ال��ت��ن��ظ��ي��ف و 
اإع������ادة ال��ت��دوي��ر و ج��ع��ل��ه��ا ج���زءاً 
الفرد  ن�����س��اط��ات  م���ن  ي���ت���ج���زاأ  ل 

غدا يف مركز �شلطان بن زايد

عبد�لرحمن نقي يتحدث عن »ز�يد و�لعمل �لتطوعي«
واأ�س�س العمل التطوعي يف دولة المارات العربية املتحدة ، والقدوة 
للجيل  ذل��ك  واهمية  التطوعي  العمل  اف��اق  ر�سخت  التي  امليدانية 

اجلديد .
ي��ذك��ر ان ع��ب��د ال��رح��م��ن ن��ق��ي خ��ب��ري الع����لم وال��ع��م��ل التطوعي، 
دورات  ، وحا�سل على عدة  للدكتوراه  ويعد  املاج�ستري  حا�سل على 
يف العلم وعلى عدة جوائز يف العلم والتطوع ، و عمل يف جمالت 
عدة ك�سحفي ومرا�سل بال�سحف والقنوات التلفزيونية والعلقات 
العامة ، وهو اأمن عام جمعية ال�سحفين بالمارات ومدير العلم 
يف احت���اد ك��ت��اب واأدب����اء الم����ارات وع�����س��و  اداري وم��وؤ���س�����س يف عدة 

•• ابوظبي- الفجر:

يف اإطار مو�سمه الثقايف للعام 2018 ، ي�ست�سيف مركز �سلطان بن 

زايد يوم غد الثلثاء 11 دي�سمرب اجلاري ، العلمي عبد الرحمن 
وكهرباء  م��ي��اه  �سركة  يف  والع����لم  الت�����س��ال  م��دي��ر  الب�ستكي  نقي 
المارات يف حما�سرة بعنوان “ زايد والعمل التطوعي “ وذلك عند 

ال�ساعة ال�سابعة م�ساء مبقر املركز يف منطقة البطن باأبوظبي 
اهلل  رحمه  زاي��د  بال�سيخ  تت�سل  حم��اور  ع��دة  املحا�سرة  و�ستتناول 

�نطالق موؤمتر » �أخالقيات �سناعة �لأدوية «
 فى �لكويت بالتعاون مع جائزة حمد�ن �لطبية

واألقى مريزا ال�سايغ كلمة جائزة ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم الطبية نقل 
فيها حتيات �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
الطبية  للعلوم  الإ�سلمية  املنظمة  على  القائمن  لكل  وتقديره  اجلائزة  راعي 
ال�سلمية  املنظمة  رئي�س  العو�سي  الرحمن  الدكتور عبد  راأ�سهم معايل  وعلى 

للعلوم الطبية . 
للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  بن  التعاون  اأن  اإىل  واأ���س��ار   
الطبية منذ ان�سائها عام 1999 و املنظمة ال�سلمية للعلوم الطبية له جذور 
اأ�سيلة وقواعد ثابتة حيث �ساهم يف الرتقاء بامل�ستوي العلمي واملهني والأخلقي 
التي  للموؤ�س�سات والف��راد علي حد �سواء والذي انعك�س علي اخلدمات الطبية 

تقدم للفرد امل�سلم وغري امل�سلم بدون اأية تفرقة.

•• الكويت-وام:

�سناعة  اأخلقيات  بعنوان”  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  ام�س  الكويت  يف  انطلقت 
الذي نظمته املنظمة الإ�سلمية للعلوم الطبية  اإ�سلمي”  الأدوية من منظور 
الطبية وجممع  للعلوم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  بالتعاون مع جائزة 

الفقه الإ�سلمي بجدة. 
مثل اجلائزة فى املوؤمتر الذي ي�ستمر ثلثة اأيام وافتتحه الدكتور ال�سيخ با�سل 
ال�سباح وزير ال�سحة الكويتي �سعادة مريزا ال�سايغ ع�سو جمل�س اأمناء املنظمة 
اأحمد  الدكتور  و�سعادة  اجلائزة  اأمناء  ع�سوجمل�س  الطبية  للعلوم  الإ�سلمية 

الها�سمي ع�سو جمل�س اأمناء املنظمة واجلائزة .
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر:

ن��ّظ��م م��ك��ت��ب احل���ي���اة ال��ط��لب��ي��ة ب��ع��م��ادة �سوؤون 
الطلبة يف جامعة عجمان وبالتعاون مع موؤ�س�سة 
لإعداد  برناجما   ،Thrive Education
وطالبات  ط�����لب  م����ن  ع�����دد  ا����س���ت���ه���دف  ال����ق����ادة 
�ستة  م��دى  على  الربنامج  ا�ستمر  وق��د  اجلامعة. 
الطلب  اإىل م�ساعدة  الربنامج  ويهدف  اأ�سابيع. 
ليكونوا  يحتاجونها  التي  امل��ه��ارات  تطوير  على 
الربنامج  رّك����ز  امل�����س��ت��ق��ب��ل.  وم��ب��ت��ك��ري��ن يف  ق����ادة 

علميا  ثبت  التي  ال�ّست  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  على 
النجاح  حت��ق��ي��ق  يف   85٪ ب��ن�����س��ب��ة  ت�����س��اه��م  اأن���ه���ا 
اأ�ساليب  الربنامج  ت�سّمن  كما  العملية.  باحلياة 
اجلامعات  اأف�����س��ل  ت�ستخدمها  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب 
كاليفورنيا يف  ج��ام��ع��ة  م��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
وغريها.  ب��وك،  وفي�س  جوجل  و�سركات  بريكلي، 
الرئي�س  التهامي،  الأ�ستاذ ه�سام  من جانبه، قال 
 Thrive Education ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
اإن حمتوى  ال��ربن��ام��ج،  الأ���س��ا���س��ي يف  وامل��ح��ا���س��ر 
الربنامج املتطور قد متت املوافقة عليه من قبل 

علماء النف�س واملدربن ومديري الأعمال ل�سمان 
تطوير  وت�سمل  ت��اأث��ري،  واأق�����س��ى  �ساملة  تغطية 
العاطفي  وال��ذك��اء  والإب����داع  الطلبية،  امل��ه��ارات 
نهاية  ويف  ال�سخ�سي.  التمويل  واإدارة  وامل��رون��ة 
الربنامج، كّرمت الدكتورة نهلة القا�سمي، عميدة 
الربنامج،  اأكملوا  الذين  الطلبة  الطلبة،  �سوؤون 
واأكدت اأن بناء الطالب القائد هو التحدي الأهم 
الذي ت�سعى عمادة �سوؤون الطلبة بجامعة عجمان 
حت��ق��ي��ق��ه م���ن خ����لل ب���رن���ام���ج ال���ق���ي���ادة وجميع 

الربامج التي تنظمها العمادة على مدار العام.

•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

ا�ستعدادتها  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اأك��م��ل��ت 
بفعليات  اجلديد  بالعام  للحتفال 
ت�ستمر  ن����اري����ة  األ����ع����اب����ا  ت��ت�����س��م��ن 
باقة  ج��ان��ب  اىل  دق��ي��ق��ة،   12 مل���دة 
على  العائلية  الأن�سطة  م��ن  غنية 
اأر�����س ج��زي��رة امل���رج���ان.  وخ�س�س 
مواقع  ث����لث  ل��ل��ح��ف��ل  امل��ن��ظ��م��ون 
ال���ذي �سيقام يف  ال��ع��ر���س  مل�����س��اه��دة 
احلمرا  وق���ري���ة  امل����رج����ان  ج���زي���رة 
اجلديد  ال��ع��ام  احتفالية  �ستحمل 
ال��ع��ام الكثري  راأ����س اخليمة ه��ذا  يف 
الإمارة  ل��زوار  والت�سويق  امل��رح  من 

وخ�سو�ساً العائلت.

مو�شوعة جيني�ض :
وت��ت��ط��ل��ع راأ�����س اخل��ي��م��ة م��ن خلل 
دخ���ول مو�سوعة  اإىل  ال��ع��ر���س  ه��ذا 
القيا�سية” مرًة  للأرقام  “غيني�س 
جديدة. وميكن ال�ستمتاع بالعر�س 
ه�������ذا ال�����ع�����ام م�����ن ث�������لث م����واق����ع 
خم�س�سة ل�ست�سافة العائلت مع 
الرتفيهية  الأن�سطة  من  جمموعة 
تنا�سب اجلميع، ومن �سمنها  التي 
���س��اح��ن��ات الأط��ع��م��ة، وحم���لت بيع 
الع�سري،  ب��ي��ع  واأك�����س��اك  امل��ث��ل��ج��ات، 
الناب�سة  والعرو�س  وعرو�س حية، 

اأن�سطة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب���الأل���وان، 
اخلا�سة بالأطفال مثل الر�سم على 
الوجه، والقلع املطاطية. و�سيقوم 
الع�سي  على  وامل�سي  التمثيل  فنانو 
�سيوف  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال  وامل����ه����رج����ون 
�ستوزع  ال��ت��ي  بالبالونات  الفعالية 

جماناً.

الألعاب النارية :
عبداهلل  ق�����ال  الإط����������ار،  ه�����ذا  ويف 
العبدويل، الع�سو املنتدب والرئي�س 
“مرجان”:  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“حر�سنا هذا العام على تقدمي باقة 
العائلية  الرتفيهية  الأن�سطة  م��ن 

التي �ستن�سر البهجة والفرح، يليها 
النارية.  ل��لأل��ع��اب  م��ذه��ل  ع��ر���س 
الوجهات  ك���اأك���رث  الإم�������ارة  م���وق���ع 
قمنا  ولهذا  املو�سم،  ه��ذا  املق�سودة 
بجميع  تهتم  خا�سة  جلنة  بتكليف 
مميزاً  جل��ع��ل��ه  احل�����دث  ت��ف��ا���س��ي��ل 
وحر�ساً  الإم�������ارة«.  وزوار  ل�����س��ك��ان 
على راحة �سكان و زوار الإم��ارة، مت 
حتديد ثلث مواقع مل�ساهدة عر�س 
قرية  بجوار  الأول  النارية  الألعاب 
والثاين  ال�سهداء  ���س��ارع  و  احل��م��را 
يف ج��زي��رة امل��رج��ان و ال��ث��ال��ث على 
ال�سارع الوا�سل بن جزيرة املرجان 
و ق��ري��ة احل��م��را م��ع ت��وف��ري اماكن 

خم�س�سة ملواقف ال�سيارات ل�سمان 
و�سيحت�سن  ل��ل��م��واق��ع.  ال��و���س��ول 
عائلية  احتفالية  ع��رو���س��اً  امل��واق��ع 
5 ع�سراً  تبداأ من  للعامة  جمانية 
 2 دي�����س��م��رب ومت���ت���د ح��ت��ى   31 يف 

فجراً من يوم 1 يناير. 

مواقف ال�شيارات :
األف   27 اأكرث من  اإىل  وبالإ�سافة 
ال�سيارات،  ل��رك��ن  خم�س�س  م��ك��ان 
الو�سول  اأي�����س��اً  ل��ل�����س��ي��وف  مي��ك��ن 
يريدونه  الذي  امل�ساهدة  اإىل موقع 
ب��ا���س��ت��خ��دام احل��اف��لت ال��ت��ي �سيتم 
ت�����س��ي��ريه��ا ب��ل ت��وق��ف، ف�����س��ًل عن 

ت�������س���ي���ري ح�����اف�����لت اإ�����س����اف����ي����ة من 
العرب،  وم��ي��ن��اء  احل��م��راء،  منطقة 
اإىل  و���س��وًل  اخليمة  راأ����س  ومدينة 

ن�سر  �سيتم  كما  امل�����س��اه��دة.  م��واق��ع 
املوؤدية  للطرقات  تو�سيحية  ر�سوم 
ال�����س��ي��ارات على  رك���ن  م��ن��اط��ق  اإىل 

و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي مع 
ل�سمان  احل�����دث  م���وع���د  اق������رتاب 

�سهولة الو�سول اإليها.

•• ال�شارقة –الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون م��ع امل��رك��ز ال��رتب��وي للغة 
العربية لدول اخلليج بال�سارقة نظم 
ق�سم اللغة العربية واآدابها يف جامعة 
الزهراء  ال�سارقة، احتفاًل  يف م�سرح 
بكلية الآداب والعلوم الإن�سانية وذلك 
ال���دك���ت���ور حميد  ب��ح�����س��ور الأ����س���ت���اذ 
جمول النعيمي مدير جامعة ال�سارقة 
الدكتور عي�سى �سالح احلمادي مدير 
لدول  العربية  للغة  ال��رتب��وي  امل��رك��ز 

اخلليج بال�سارقة .
ك��م��ا ح�����س��ر احل��ف��ل ك���ل م���ن �سعادة 
ال�سيخ  ال�����س��دي��ق  ال��دك��ت��ور  الأ����س���ت���اذ 
لل�سوؤون  اجل����ام����ع����ة  م����دي����ر  ن����ائ����ب 
الدكتور  الأ�ستاذ  و�سعادة  الأكادميية، 
اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  الطيب  معمر 
و�سعادة   ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث  ل�������س���وؤون 
الأ�ستاذ الدكتور عبد ال�ساحب مهدي 

الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  عميد 
والجتماعية، و�سعادة الدكتور حممد 
اللغة  جم��م��ع  ع���ام  اأم���ن  امل�ستغامني 
اأ�ساتذة  و�سعادة    ، بال�سارقة  العربية 
من  وجم��م��وع��ة  العربية  اللغة  ق�سم 
وطلبتهم  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

يف اجلامعة.
 بداأ الحتفال مبرا�سم افتتاح معر�س 
العربية  وال�سخ�سيات  العربي  اخلط 
العربية  للغة  ت��اأث��رًيا وخدمة  الأك��رث 
وع��ل��وم��ه��ا، وق���د اف��ت��ت��ح ���س��ع��ادة مدير 
اجلامعة الحتفال بكلمة �سكر لق�سم 
املركز  واإىل  واآداب���ه���ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
اخلليج  لدول  العربية  للغة  الرتبوي 
مع  امل�ستمر  تعاونه  وثّمن  بال�سارقة 
اجلامعة خدمًة للغة العربية واآدابها، 
كما وجه ال�سكر اإىل جميع امل�ساركن 
وامل��ن��ظ��م��ن م��ب��ي��ن��اً اأه��م��ي��ة م��ث��ل هذه 
النهو�س  اإىل  وداع����ي����اً  امل���ن���ا����س���ب���ات، 

العربية  ال���ل���غ���ة  ت���دري�������س  ب���ط���رائ���ق 
للتقنيات  ال�سريع  التطور  ومعاي�سة 
احل���دي���ث���ة، وق����د اأ����س���ار ���س��ع��ادت��ه اإىل 
ال�سمو  �ساحب  م��ن  البالغ  الهتمام 
حاكم ال�سارقة ال�سيخ الدكتور �سلطان 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حم��م��د  ب��ن 
–حفظه اهلل-  الأعلى حاكم ال�سارقة 
باللغة  اهتمامه  بالغ  اإىل  اأ�سار  حيث 
ال��ع��رب��ي��ة وك���ل م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا، وحث 
ُق��ُدم��اً يف خدمة  ال�سعي  اجلميع على 
اأغنى اللغات األفاظاً وتعبرياً، ويكفيها 

�سرًفا اأنها لغة القراآن الكرمي.
الآداب  كلية  عميد  ���س��ع��ادة  َث��ّن��ى  وق��د 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  وال���ع���ل���وم 
الأ�ستاذ الدكتور عبد ال�ساحب مهدي 
دعا  العربية،  اللغة  عن  مهمة  بكلمة 
يف  املتخ�س�سن  جميع  خ��لل��ه��ا  م��ن 
طرائق  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ل��غ��ة 
على  ح��ث��ه��م  ك��م��ا  وت��ع��ل��ي��م��ه��ا،  تعلمها 

تدري�س  يف  ال�ستماع  و�سيلة  تن�سيط 
ال��ل��غ��ة، لأن ال��ل�����س��ان رج����ُع ���س��دًى ملا 

ت�سمعه الآذان.
ال���دك���ت���ور عي�سى  ����س���ع���ادة  ق�����دم  ك���م���ا 
للغة  الرتبوي  املركز  احلمادي مدير 
العربية لدول اخلليج بال�سارقة كلمة 
جامعة  اإىل  كلمته  يف  وت��ق��دي��ر   �سكر 
مع  امل�ستمر  ت��ع��اون��ه��ا  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
باللغة  ال��ن��ه��و���س  اإىل  ���س��ع��ًي��ا  امل���رك���ز 
العربية، واأّكد �سعادته على اأن التعاون 
م�ستمٌر بن املوؤ�س�ستن وذلك يف اإطار 
اتفاقية ال�سراكة التي مت اإبرامها بن 
م�سرتكة  ب��رام��ج  لتنفيذ  ال��ط��رف��ن 
العربية  باللغة  النهو�س  �ساأنها  م��ن 
ودع����م ت��ع��ل��ي��م��ه��ا وت��ع��ل��م��ه��ا ك��م��ا ثمن 
للنهو�س  ال�����س��ب��اق��ة  ال�����س��ارق��ة  ج��ه��ود 
اللغة  به  حتظى  وم��ا  العربية  باللغة 
اهتمام  م���ن  ال�������س���ارق���ة  يف  ال��ع��رب��ي��ة 
اأولويات  تاأتي �سمن  والتي  ا�ستثنائي 

اهتمام �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
حفظه  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان 
ال�سارقة  حتت�سن  حيث  ورع����اه،  اهلل 
يف  املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  من  العديد 
جمال اللغة العربية كمجمع ال�سارقة 
من  املجمع  ومايبذله  العربية  للغة 
التاريخي  امل���ع���ج���م  لإجن�������از  ج���ه���ود 
اأهم املعاجم اللغوية  اأحد  والذي يعد 
يف تاريخ اللغة العربية بالإ�سافة اإىل 
للمعجميات  العاملية  ال�سارقة  جائزة 
م���ع منظمة  ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  وال��ل��غ��وي��ات 
الحتفالية  م��ق��ر  ح��ي��ث  ال��ي��ون�����س��ك��و 
ال�سنوية لليوم العاملي للغة العربية.. 
كما حتت�سن ال�سارقة اأي�سا موؤ�س�سات 
اأخرى كجمعية حماية اللغة العربية 
مايحظى  واأي�������س���ا  ل��غ��ت��ي  وم�����ب�����ادرة 
العربية  ل��ل��غ��ة  ال���رتب���وي  امل���رك���ز  ب���ه 
ل�����دول اخل��ل��ي��ج ب��ال�����س��ارق��ة م���ن دعم 
باأهمية  ���س��م��وه  م���ن  اإمي���ان���ا  م�ستمر 

ودرا�ساتها  البحثية  املخت�سة  املراكز 
وبراجمها ودورها يف اإعداد الدرا�سات 
املوؤ�س�سات  ت��ط��وي��ر  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ال��ت��ي 
الدرا�سات،  لأح���دث  املجتمعيةطبقا 
ال���درا����س���ات  اأح�������دث  اإىل  اأ�����س����ار  ك���م���ا 
املركز  اأن��ت��ج��ه��ا  ال���ت���ي  والإ������س�����دارات 
ومنها:اإ�سدار   2018 اجلاري  للعام 
العربية  اللغة  تدري�س  ا�سرتاتيجيات 
معايري  واإ����س���دار  اأج�����زاء،  خم�سة  يف 
من  لل�سفوف  العربية  اللغة  تعليم 
الرابع اإىل ال�ساد�س، واإ�سدار لدرا�سة 
تطوير حمتوى مناهج اللغة العربية 
والبعد  ال���ع���روب���ة  م��ف��اه��ي��م  اإط�����ار  يف 
اإىل  ال�����س��اب��ع  م��ن  لل�سفوف  ال��ع��رب��ي 
تعليم  وثيقة  واإ���س��دار  ع�سر،  ال��ث��اين 
اللغة العربية للناطقن بغريها، كما 
الحتفالية  حل�����س��ور  اجل��م��ه��ور  دع���ا 
ال��ت��ي ���س��ت��ق��ام ي���وم ال��ث��ام��ن ع�����س��ر من 
بجامعة  ال�����رازي  ق��اع��ة  دي�����س��م��رب يف 

ال�سارقة والتي �ستقام برعاية �ساحب 
ال�سمو حاكم ال�سارقة يحفظه اهلل.

اللغة  ق�سم  رئي�س  ���س��ع��ادة  األ��ق��ى  كما 
املبي�سن  م��اه��ر  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة 
تلبية  ع��ل��ى  ال�����س��ي��وف  ���س��اك��راً  كلمته 
اللغة  دوره��م يف دعم  الدعوة ومثمنا 
العربية، ومب�سراً باأن�سطٍة متعددٍة يف 
خدمة اللغة العربية من خلل ق�سم 

اللغة العربية واآدابها.
م�ساحبة  فعاليات  عدة  هناك  وكانت 
للحتفال باليوم العاملي للغة العربية 
م���ن���ه���ا ع����ر�����س م�������س���رح���ي ب���ع���ن���وان: 
طالبات  به  قامت  اأع�سق،  التي  لغتي 
اإ�سراف  ال��ع��رب��ي��ة حت���ت  ال��ل��غ��ة  ق�����س��م 
اإىل  اإ�سافة  العبيدي،  ليلى  الدكتورة 
عر�س من الطلبة ال�سينن بعنوان: 
ال�سن  على  ت�سطع  العربية  �سم�س 
اإ�سراف  حت��ت  ال�����س��ارق��ة،  جامعة  م��ن 
الدكتور خطاب اأحمد خطاب امل�سرف 

العام على احلفل، اإذ جاءوا اإىل جامعة 
ال�سارقة لتعّلم اللغة العربية واآدابها، 
وقد لحظ اجلميع من خلل العر�س 
تطّور مهاراتهم اللغوي حتدثا وكتابًة 
من خلل درا�ستهم اللغة العربية يف 
جامعة ال�سارقة، وقدم الوفد ال�سيني 
فيها عن  اأع��رب  العربية  باللغة  كلمة 
ال�سمو  �ساحب  اإىل  �سكرهم  خال�س 
حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ 
ل��ه��م الفر�سة  اأت����اح  ال���ذي  ال��ق��ا���س��م��ي 
وتعلمها  العربية  اللغة  على  للتعرف 

واكت�ساب مهاراتها.
�سعادة مدير  بتكرمي  ُختم احلفل  ثم 
ال���دك���ت���ور حميد  اجل��ام��ع��ة الأ����س���ت���اذ 
جمول النعيمي للم�ساركن يف تنظيم 
احلفل والفائزين يف امل�سابقة الأدبية 
كل  العربية  اللغة  ق�سم  يعدها  التي 
ع����ام ت���زام���ن���ا  م���ع الح���ت���ف���ال باليوم 

العاملي للغة العربية.

•• دبي-الفجر:

فعاليات  الأح�������د  اأم���������س  ان��ط��ل��ق��ت 
الرابعة  ل��ل��دف��ع��ة  ال��ث��اين  الأ���س��ب��وع 
ل��دب��ل��وم م��ك��اف��ح��ة ج���رائ���م الجت���ار 
القيادة  ت��ن��ظ��م��ه  ال�����ذي  ب��ال��ب�����س��ر، 
ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي وم��ع��ه��د دبي 
اللجنة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ق�����س��ائ��ي 
الجتار  ج��رائ��م  ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة 
بالب�سر ومكتب الأمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية، بح�سور 35 
من  جهة   22 اإىل  ينتمون  منت�سباً 
خمتلف اأجهزة ال�سرطة يف الدولة، 
واجلمعيات احلقوقية ودور الإيواء، 
ودوائر حكومية وحملية يف الدولة. 
وي��ن��اق�����س الأ����س���ب���وع ال���ث���اين، الذي 
ي���ق���دم حم��ا���س��رات��ه امل��ح��ام��ي فهد 
اجلنائي  ال��ق��ان��ون  اأ���س��ت��اذ  ال�سبهان 
وامل�ست�سار  اأكادميية �سرطة دبي،  يف 
اإي���ه���اب امل��ن��ب��اوي م��ن م��ك��ت��ب الأمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية، 
وفقاً  ب��ال��ب�����س��ر  الجت��������ار  ج���رمي���ة 
الدولية،  والت��ف��اق��ي��ات  ل��ل��م��واث��ي��ق 
و�سبل التعرف على ال�سحايا، و�سبل 
ماأمور  ودور  ل��ه��م،  ال���دع���م  ت��وف��ري 
وواجباتهم،  ال��ق�����س��ائ��ي  ال�����س��ب��ط 
وم���ف���ه���وم ال��ت��ل��ب�����س يف اجل���رمي���ة، 

العقيد  واأك��د  فيها.  التفتي�س  واآلية 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان اجل���م���ال، مدير 
م���رك���ز م���راق���ب���ة ج����رائ����م الجت�����ار 
دبلوم  اأن  دب���ي،  ���س��رط��ة  يف  بالب�سر 
مكافحة جرائم الجتار بالب�سر يعدُّ 
الأول  التخ�س�سي  املهني  الربنامج 
والعربي  ال��وط��ن��ي  امل�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
العلمية  ب���امل���ع���اجل���ة  ُي���ع���ن���ى  ال������ذي 
واحل�����س��ري��ة جل��رمي��ة حم����ددة من 
اجلرائم اجلنائية، جرمية الجتار 
بالب�سر. واأ�سار اإىل اأن برنامج دبلوم 
بالب�سر  الجت����ار  ج��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة 

يهدف اإىل اإع��داد نخبة موؤهل�ة من 
جميع  يف  العاملة  املواطنة  ال��ك��وادر 
الدوائر واملوؤ�س�سات املعنية مبكافحة 
الدولة،  يف  بالب�سر  الجت��ار  جرائم 
واإك�������س���اب���ه���م امل�����ه�����ارات واخل������ربات 
ومبا  ال���لزم���ة،  والعملية  العلمية 
تعزيز  امل�����س��اه��م��ة يف  م���ن  مي��ك��ن��ه��م 
جهود الدولة الرامية اإىل مكافحة 
ال���ن���وع م���ن اجل���رائ���م و�سمان  ه���ذا 
احلماية ل�سحاياه. واأ�ساف اأن دبلوم 
بالب�سر  الجت����ار  ج��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة 
اإىل ت��ط��وي��ر ق���درات  ي��ه��دف اأي�����س��اُ 

العاملن  املتخ�س�سن  املنت�سبن 
م���ك���اف���ح���ة الجت�������ار  يف جم���������الت 
القوانن  ك���اف���ة  و����س���رح  ب��ال��ب�����س��ر، 
املحلية  والت���ف���اق���ي���ات  وامل����واث����ي����ق 
بالجتار  ال�����س��ل��ة  ذات  وال���دول���ي���ة 
مهارات  واإك�����س��اب��ه��م  ل��ه��م،  بالب�سر 
على  والط����لع  وال��ت��ح��ري،  البحث 
يف  التحقيق  وو���س��ائ��ل  ط��رق  اأف�سل 
املنت�سبن  وتزويد  بالب�سر،  الجت��ار 
ب���امل���ع���ل���وم���ات ال��ع��ل��م��ي��ة وامل�����ه�����ارات 
ال�����س��روري��ة ل��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل مع 
�سحايا الجتار بالب�سر، واإطلعهم 

واملمار�سات  ال��ت��ج��ارب  اأف�����س��ل  على 
الدبلوم  اأن  املحلية والدولية. وبّن 
اأ�سابيع،بواقع   5 م���دار  على  ميتد 
ك��ل �سهر، وينتهي  اأ���س��ب��وع واح��د يف 
ويت�سمن   ،2019 مار�س  اآذار-  يف 
�ساعات  بينها  �ساعة   125 الدبلوم 
و�سيقدمها  عملية،  واأخ��رى  نظرية 
لأول مرة عنا�سر وطنية متخ�س�سة 
الجتار  ج��رائ��م  مكافحة  جم��ال  يف 
ع��رب يف  خ��رباء  اإىل جانب  بالب�سر 
اجلمال  العقيد  واأ�سار  املجال.  هذا 
تناول:  الأول  الأ����س���ب���وع  اأن  اإىل 

م���ق���دم���ة ح������ول ج����رمي����ة الجت������ار 
اأرك������ان اجلرمية  و����س���رح  ب��ال��ب�����س��ر، 
الإجرامية  والأفعال  ل�سورها  وفقا 
التفريق  واأ����س�������س  ع��ن��ه��ا،  ال��ن��اجت��ة 
بالب�سر  الجت����������ار  ج����رمي����ة  ب�����ن 
العر�س  والتهريب والرذيلة وهتك 
والغ����ت���������س����اب، وت����ن����اول اجل���رائ���م 
املنت�سبن  وت���دري���ب  ب��ه��ا،  امل��ت�����س��ل��ة 
وفق �سيناريو حول الجتار بالب�سر، 
فيما يناق�س الأ�سبوع الثاين احلايل 
الق�سائي  ال�����س��ب��ط  م���اأم���وري  دور 
وواج��ب��ات��ه��م، وم��ف��ه��وم ال��ت��ل��ب�����س يف 

فيها،  التفتي�س  واآل���ي���ة  اجل���رمي���ة، 
اإىل ج��ان��ب درا�سة  ودرا����س���ة ح��ال��ة،  
وفقاً  ب��ال��ب�����س��ر  الجت��������ار  ج���رمي���ة 
الدولية،  والت��ف��اق��ي��ات  ل��ل��م��واث��ي��ق 
ال�سحايا،  ع��ل��ى  ال���ت���ع���رف  و���س��ب��ل 
واأو�سح  لهم.  الدعم  توفري  و�سبل 
�سيتناول  ال���ث���ال���ث  الأ�����س����ب����وع  اأن 
الق�سائي  ال�سبط  م��اأم��وري  م��ه��ام 
ال������س�����ت�����دلل،  ج����م����ع  م����رح����ل����ة  يف 
ماأموري  ت��واج��ه  التي  وال�سعوبات 
والتكييف  ال���ق�������س���ائ���ي،  ال�����س��ب��ط 
الجتار  ج��رائ��م  لق�سايا  ال��ق��ان��وين 

دليل  ت����وف����ري  وك���ي���ف���ي���ة  ب���ال���ب�������س���ر، 
ق�سايا  يف  وال��ت��ح��ق��ي��ق  الإث�����ب�����ات، 
ب��ال��ب�����س��ر، وكيفية  ج��رائ��م الجت����ار 
اإعداد ملف الق�سية ب�سكل متكامل 
ي��ح��ت��وي ك��اف��ة ال��ق��واع��د ال��ف��ن��ي��ة يف 
زيارات  اإج��راء  اإىل جانب  التحقيق، 
املعنية.  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات  م���ي���دان���ي���ة 
واأ�ساف العقيد اجلمال اأن الأ�سبوع 
التحقيق  اآل��ي��ة  ���س��ي��ت��ن��اول:  ال���راب���ع 
واملقابلة يف جرائم الجتار بالب�سر، 
وممار�سات  جت��ارب  على  والط���لع 
دول��ي��ة يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة جرمية 
الجت�������ار »ال���ت���ج���رب���ة ال���ك���ن���دي���ة اأو 
فيما  الأ���س��رتال��ي��ة«،  اأو  الأم��ري��ك��ي��ة 
الأ�سبوع الأخري �سيت�سمن فعاليات 
وم����ب����ادرات خ��ا���س��ة ب���ال���ق���راء حتت 
الجت���ار  جم���ال  يف  »ق�����راءة  م�سمى 
بالب�سر« وذلك دعماً جلهود الدولة 
ومبادرة  القراءة،  على  الت�سجيع  يف 
الجتار  اأج���ل مكافحة  م��ن  »ت��ط��وع 
عرب  التطوع  جهود  ودع��م  بالب�سر« 
ت��ط��وع امل��ن��ت�����س��ب��ن يف ال��ربن��ام��ج يف 
النوع  ه��ذا  ملكافحة  املعنية  ال��دوائ��ر 
البحوث  م��ن اجل���رائ���م، وم��ن��اق�����س��ة 
دبلوم  منت�سبي  ق��ب��ل  م��ن  امل��ق��دم��ة 
بالب�سر،  الجت���ار  ج��رائ��م  مكافحة 

وتدريب عملي.

جامعة عجمان تنظم برنامج »�إعد�د �لقادة« لطلبتها

الألعاب النارية ت�شتمر ملدة 12 دقيقة ورقم جديد لدخول مو�شوعة »غيني�ض« جمددًا

ر�أ�س �خليمة ت�ستقبل ر�أ�س �ل�سنة �جلديدة بعر�س مذهل لالألعاب �لنارية وباقة من �لأن�سطة �لعائلية 

�ملركز �لرتبوي للغة �لعربية لدول �خلليج بال�سارقة وق�سم �للغة �لعربية بجامعة �ل�سارقة يحتفالن  باليوم �لعاملي للغة �لعربية

انطالق فعاليات الأ�شبوع الثاين مب�شاركة 35 منت�شبًا من 22 جهة 

دبلوم مكافحة جر�ئم �لجتار بالب�سر يناق�س �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية �ملُخت�سة 
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•• املنامة-الفجر: 

“اأن مئوية زايد  قال معايل زكي ن�سيبة وزير دولة 
ولكن  العديدة،  وم��اآث��ره  مناقبه  لذكر  فقط  لي�ست 
لل�ستفادة من نهجه واأ�سلوبه يف احُلكم والعمل على 
اأن ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان  هداه، وخا�سة 
موؤ�س�س الدولة ، رحمه اهلل ، ترك من خلفه مدر�سة 
كبرية هي مدر�سة ُحكم حيث ت�سري القيادة احلالية 

على نهجها« .
جاء ذلك يف حما�سرة نظمتها �سفارة دولة المارات 
لدى مملكة البحرين بعنوان )مئوية زايد( موؤخراً 
مركز  م��ع  بالتعاون  ال����٤٧  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�سبة 
للثقافة  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  حم��م��د  ب���ن  اب���راه���ي���م  ال�����س��ي��خ 

والبحوث يف املحرق، 
اهلل  ب���اإذن  ل��ه  املغفور  حياة  اإىل  معاليه  تطرق  وق��د 

اأعماله  ن��ه��ي��ان وع���ن  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  ال�����س��ي��خ زاي����د 
وماآثره وروؤيته التي مكنته من القيام باملعجزة وهي 

تاأ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة.
اأحمد  ال�سيخ خالد بن  وقد �سهد املحا�سرة  معايل 
اآل خليفة وزير اخلارجية مبملكة البحرين ، �سعادة 
وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور 
ورئي�س جمل�س  الدولية  للعلقات  وزارة اخلارجية 
وكيل  �سيار  وحيد  �سعادة  “درا�سات”،  مركز  اأم��ن��اء 
وزارة اخلارجية لل�سئون الإقليمية وجمل�س التعاون، 
هيئة  رئي�سة  خليفة  اآل  حم��م��د  ب��ن��ت  م��ي  ال�سيخة 
�سلطان  ال�سيخ  و�سعادة  والآث���ار،  للثقافة  البحرين 
ن��ه��ي��ان، �سفري ال��دول��ة ل��دي مملكة  اآل  ب��ن ح��م��دان 
البحرين ، وعدد من ال�ُسفراء املعتمدين لدى مملكة 
واملهتمن.  والإعلمين  امل�سئولن  وكبار  البحرين 
مناقب  اإىل  ن�سيبة  زكي  تطرق  حديثه  م�ستهل  ويف 

الراحل ال�سيخ زايد يف العديد من اأوجه احلياة قائل 
اأفراد  مقدمة  يف  دائ��م��اً  زاي��د  ال�سيخ  الفقيد  “كان 
الفاعلة يف  وامل�ساهمة  ال�سخ�سي  الإ�سراف  �سعبه يف 
اأو قام على  كل برنامج وم�سروع تنموي خطط له، 
والجتماعية  التنموية  امل��ي��ادي��ن  جميع  يف  تنفيذه 
وال�سيا�سية وعلى كافة امل�ستويات، فقد جنح ال�سيخ 
زايد يف ا�ستقطاب كل من حوله لل�سري يف م�سروعه 
الطموح لبناء الدولة احلديثة، ويف ح�سد كل اأطياف 
وللعمل  ح��ول��ه  ل��لل��ت��ف��اف  املنطقة  و���س��ع��وب  �سعبه 
والإخ��ل���س واجلهد لتحقيق  الن��دف��اع  بنف�س  معه 
خمططات بعيدة املدى«. وحول ان�سانية ال�سيخ زايد 
حتدث معاليه عن فل�سفة الأن�سنة التي كان يتمتع 
منظومة  يف  انعك�ست  وال��ت��ي   ، املوؤ�س�س  القائد  بها 
اأحدثت  و�سيا�سية  واجتماعية  فل�سفية  وروؤى  اأفكار 
ثورة يف الفكر الغربي، لأنها و�سعت الإن�سان الفرد 

مب��ا م��ي��زه اخل��ال��ق م��ن م��ك��ان��ة �سامية يف ال��ك��ون يف 
حمور الهتمامات للمجتمع، منوها باأن ال�سيخ زايد 
والعدل  والت�سامح  احلكم  “عماد  عنده  الدين  كان 
اأ�سا�س  وال��ع��دل  ال��رح��م��ن  ب��اب  فالرحمة  وال��ت��ق��وى 
والتفاهم  وال��ت�����س��ام��ح  بالتقاليد  وال��ت��م�����س��ك  امل��ل��ك 

واحرتام الآخر فل�سفة احلكم«.
اأ�سار  ال��ب��ح��ري��ن  ب�����لده ومم��ل��ك��ة  وح�����ول ع���لق���ات 
ب��لده مع  ي�سف علقة  ك��ان  زاي��د  ال�سيخ  “اأن  اإىل 
البحرين بالعلقة املحورية، وكان يردد ذلك كثريا 
اآل خليفة الكرام، و�سعب البحرين  مع ذكر ف�سائل 
العزلة  �سنوات  يف  وخا�سة  و�سعبها  الإم����ارات  على 
الكثري  ي��وؤك��د يف  زاي���د  ال�سيخ  ك��ان  واحل��رم��ان، كما 
ل�سعوب  الأم���ان  �سمام  البحرين هي  اأن  امل��رات  من 
اإىل  ن�سيبة  القومي«. وتطرق زكي  اخلليج وللأمن 
�سبكة العلقات املتينة والعلقات اخلارجية املثمرة 

اخلليجي  امل�ستوى  فعلى  زاي��د،  ال�سيخ  اأ�س�سها  التي 
عام  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  تاأ�سي�س  على  عمل 
1٩81، واإقليمياً �سعى اىل ت�سوية اخللفات وتقوية 
امل�ستوى  وعلى  املنطقة،  دول  جميع  م��ع  ال��ع��لق��ات 
العربي �سارك م�ساركة فاعلة وعمل على تعزيز روابط 
ال�سلمي  العامل  �سعيد  وعلى  والتعا�سد،  التعاون 
ومع الدول النامية ودّول عدم النحياز بنى ج�سور 
ال�سداقة والتن�سيق والتعامل وعلى امل�ستوى العاملي 
ربط  اىل  ترتكز  ا�سرتاتيجية  �سراكات  لبناء  ف�سعى 
مبنظومة  امل�سرتكة  احليوية  القت�سادية  امل�سالح 
زايد  “ال�سيخ  اأن  واأ�ساف  �سامية«  اإن�سانية  مباديء 
مع  عمل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  موؤ�س�س 
اإخوانه ُحكام الإم��ارات يف اأوق��ات �سعبة ويِف مرحلة 
واقت�سادياً،  واأمنياً  واجتماعياً  �سيا�سياً  م�سطربة 
فا�ستطاع م��ن ه��ذه ال��ب��داي��ات ب��ن��اء دول���ة الإم����ارات 

زايد  مئوية  “اأن  بقوله  منوها  املتحدة”،  العربية 
لي�ست فقط لذكر مناقبه وماآثره والتي هي عديدة 
يف  واأ�سلوبه  نهجه  من  لل�ستفادة  ولكن  وخمتلفة  
زايد  ال�سيخ  اأن  وخا�سة  ه��داه،  على  والعمل  احُلكم 
رحمه اهلل ترك من خلفه مدر�سة كبرية هي مدر�سة 
ُحكم حيث ت�سري القيادة احلالية على نهجها«. ويف 
ال��وزي��ر زك��ي ن�سيبة بجهود  اأ���س��اد  امل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام 
معايل ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة، وبن�ساط 
اآل خليفة للثقافة  مركز ال�سيخ ابراهيم بن حممد 
والبحوث، والذي و�سفه بالإجناز احل�ساري الرائع، 
�سعلة ثقافة  اأن مملكة البحرين كانت دائماً  موؤكدا 
منها انطلق التعليم والثقافة يف اخلليج منذ بدايات 
القرن الع�سرين، ول زال هذا الن�ساط يتجدد والذي 
يحافظ على الرتاث وهوية البلد و يف الوقت نف�سه 

ينفتح على ثقافات دول اأخرى. 

•• الكويت-وام:

اأخلقيات  بعنوان”  العاملي  املوؤمتر  فعاليات  ام�س  الكويت  يف  انطلقت 
�سناعة الأدوية من منظور اإ�سلمي” الذي نظمته املنظمة الإ�سلمية 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان  بالتعاون مع جائزة  الطبية  للعلوم 

للعلوم الطبية وجممع الفقه الإ�سلمي بجدة.
مثل اجلائزة فى املوؤمتر الذي ي�ستمر ثلثة اأيام �سعادة مريزا ال�سايغ 
ع�سوجمل�س  الطبية  للعلوم  الإ�سلمية  املنظمة  اأمناء  جمل�س  ع�سو 
اأمناء  جمل�س  ع�سو  الها�سمي  اأح��م��د  الدكتور  و�سعادة  اجل��ائ��زة  اأم��ن��اء 

املنظمة واجلائزة .

مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  كلمة  ال�سايغ  م��ريزا  واألقى 
الطبية نقل فيها حتيات �سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب 
ح��اك��م دب��ي وزي���ر امل��ال��ي��ة راع���ي اجل��ائ��زة وت��ق��دي��ره لكل القائمن على 
عبد  الدكتور  معايل  راأ�سهم  وعلى  الطبية  للعلوم  الإ�سلمية  املنظمة 
واأ�سار    . الطبية  للعلوم  ال�سلمية  املنظمة  رئي�س  العو�سي  الرحمن 
للعلوم  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ  جائزة  بن  التعاون  اأن  اإىل 
1999 و املنظمة ال�سلمية للعلوم الطبية  الطبية منذ ان�سائها عام 
له جذور اأ�سيلة وقواعد ثابتة حيث �ساهم يف الرتقاء بامل�ستوي العلمي 
انعك�س  �سواء والذي  للموؤ�س�سات والف��راد علي حد  واملهني والأخلقي 
اأية  بدون  امل�سلم  امل�سلم وغري  للفرد  تقدم  التي  الطبية  علي اخلدمات 

تفرقة.
جائزة  بن  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت  التعاون  لهذا  تتويجا  انه  وا�ساف 
للعلوم  ال�سلمية  واملنظمة  بدبي  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حمدان  ال�سيخ 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  وج��ه  حيث  امل��ن�����س��ودة  الأه����داف  لتحقيق  الطبية 
الو�سول  من  تتمكن  حتى  املنظمة  اأن�سطة  بدعم  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
وقال مريزا  ا�سلمنا احلنيف.  اأجمع يف ظل  والعامل  امل�سلمن  جلموع 
ال�سايغ انه �سيتم خلل املوؤمتر طرح ق�سايا هامة كاأهمية توافر الدواء 
واللتزام باأخلقيات �سناعة الدواء ولوائح اأ�ستخراج تراخي�س الأدوية 
و�سمان احل�سول علي الدواء من قبل املحتاجن على ان يكون مطابقا 
والفاعلية  الأم���ان  ت��واف��ر  ���س��رورة  م��ع  العاملية  القيا�سية  للموا�سفات 

واجلودة باأ�سعار معقولة حتى ت�سل ايل م�ستحقيها يف اي بلد يف العامل 
�سواء كانت ا�سلمية او غري ا�سلمية. من جانبه تقدم معاىل الدكتور 
عبدالرحمن العو�سى رئي�س املنظمة الإ�سلمية للعلوم الطبية واع�ساء 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والعرفان  بال�سكر  املنظمة  اأم��ن��اء  جمل�س 
را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبى وزير املالية راعي جائزة حمدان الطبية 

على دعم �سموه ال�سخى للموؤمتر .
وثمن دور جائزة حمدان بن للعلوم الطبية وم�ستواها الراقي يف ا�سدار 
التى  للجائزة  العلميه  “�سم�س”  مبجلة  منوها  وال��درا���س��ات  البحوث 
والباحثن  وال��دار���س��ن  ال��ط��لب  م��ن  للعديد  علميا  مرجعا  ا�سبحت 

كمجله طبية عاملية.

•• دبي-الفجر:

ا���س��ت��ك��م��ل��ت جل��ن��ة ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة يف 
الذي  اجتماعها،  خلل  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
2018م،  دي�سمرب   9 امل��واف��ق  الأح��د  ام�س  عقدته 
مب��ق��ر الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة يف دب����ي، م��ن��اق�����س��ة م�سروع 
قانون احت��ادي يف �ساأن تنظيم مزاولة مهنة الطب 
ال�سحة  وزارة  مم��ث��ل��ي  ب��ح�����س��ور  وذل����ك  ال��ب�����س��ري، 
اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر  املجتمع.   ووق��اي��ة 
“رئي�س  يوخة  بن  عبداهلل  خلفان  م��ن:  كل  �سعادة 
�سعيد  ع��ب��داهلل  ون��اع��م��ة  الجتماع”،  ل��ه��ذا  اللجنة 
“مقرر اللجنة لهذا الجتماع”، وفي�سل  ال�سرهان 
الرميثي.  �سالح  و�سعيد  ال��ذب��اح��ي،  عي�سى  ح���ارب 
ناق�ست  اللجنة  اإن  ي��وخ��ة  ب��ن  خلفان  ���س��ع��ادة  وق���ال 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  ممثلي  مع  الجتماع  خ��لل 

املجتمع جميع مواد م�سروع قانون احتادي يف �ساأن 
يقدر  والتي  الب�سري،  الطب  مهنة  مزاولة  تنظيم 
عددها ب� 36 مادة، والتعديلت املقرتحة على عدد 
التعديلت  ح��ول  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادل  ومت  منها، 
املقرتحة، والتوافق على �سيغة نهائية ملواد م�سروع 
القانون، م�سيفا اأن اللجنة �ستعد تقريرها النهائي 
حول م�سروع القانون قريبا متهيدا لرفعه لرئا�سة 
وتابع  املقبلة.  اإحدى اجلل�سات  ملناق�سته يف  املجل�س 
اإىل  يهدف  اجل��دي��د  القانون  م�سروع  اأن  يوخة  ب��ن 
ت��ن��ظ��ي��م م���زاول���ة م��ه��ن��ة ال��ط��ب ال��ب�����س��ري وحماية 
القانونية،  غ��ري  الطبية  امل��م��ار���س��ات  م��ن  املجتمع 
�سنة على   43 يقارب  ما  مل��رور  نظرا  اأن��ه  اإىل  لفتا 
 1975 العمل بالقانون الحت��ادي رقم )7( ل�سنة 
وتعديلته،  الب�سري  ال��ط��ب  مهنة  م��زاول��ة  ب�����س��اأن 
اأ���س��ب��ح م��ن ال�����س��روري حت��دي��ث ه��ذا الت�سريع مبا 

املهنة و�سروط مزاولتها  اأ�ساليب  يتلءم مع تطور 
واأ�سار  ال�سحي.  القطاع  ي�سهدها  التي  والتحولت 
اإىل اأن م�سروع القانون ت�سّمن �ستة ف�سول مق�سمة 
على )36( مادة، تناولت تعريفات لبع�س الكلمات 
ونطاق  القانون،  م�سروع  �سمن  ال���واردة  والعبارات 
بالرتخي�س،  املتعلقة  والأح��ك��ام  واأه��داف��ه،  �سريانه 
والأح����ك����ام امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ط��ب��ي��ب الم���ت���ي���از، والأح���ك���ام 
الب�سري،  الطب  مهنة  واآداب  باأخلقيات  املتعلقة 
املفرو�سة  واجل��زاءات  بالعقوبات  املتعلقة  والأحكام 
على خمالفة اأحكام هذا القانون، والأحكام اخلتامية 
الق�سائي،  ال�����س��ب��ط  م���اأم���وري  ب��ت��ح��دي��د  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التنفيذية،  ال��لئ��ح��ة  واإ����س���دار  الأو����س���اع،  وت��وف��ي��ق 
اإىل  بالإ�سافة  للقانون،  املخالفة  الأح��ك��ام  واإل��غ��اء 
العمل  وتاريخ  الر�سمية  اجلريدة  يف  القانون  ن�سر 

باأحكامه.

•• دبي-وام:

بداأت جلنة �سوؤون التقنية والطاقة 
الوطني  للمجل�س  املعدنية  والرثوة 
الحت�����ادي خ���لل اج��ت��م��اع��ه��ا الذي 
عقدته ام�س يف مقر الأمانة العامة 
علي  حمم�د  ���س��ع��ادة  برئا�سة  ب��دب��ي 
مناق�سة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��م��ايل 
م�سروع قانون احتادي ب�ساأن تنظيم 
ق��ط��اع ال��ف�����س��اء ال����ذي ي��ت��ك��ون من 
عن  ممثلن  بح�سور  مادة   ”55“

وكالة الإمارات للف�س�اء.
كما اعتمدت اللجنة خلل الجتماع 
تقريرها حول قرار جمل�س الوزراء 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ت��و���س��ي��ات  ب�����س��اأن 
�سيا�سة  مو�سوع  �ساأن  يف  الحت���ادي 

الهيئة العامة لتنظيم الت�سالت.
واأو�سح �سعادة حممد علي الكمايل 
الوطني  املجل�س  ان  اللجنة  رئي�س 
القانون  م�����س��روع  اأح����ال  الحت�����ادي 
الثالثة  ج��ل�����س��ت��ه  يف  ال��ل��ج��ن��ة  اإىل 
الرابع  ال���ع���ادي  ان��ع��ق��اده  دوره  م��ن 
ع�سر  ال�ساد�س  الت�سريعي  للف�سل 
يف 20 نوفمرب املا�سي حيث و�سعت 

عقد  �سملت  ملناق�سته  خطة  اللجنة 
املعنية  ل��ق��اءات م��ع ممثلي اجل��ه��ات 
اللجنة  اأن  اإىل  واأ����س���ار  ب��امل�����س��روع. 
وكالة  مم��ث��ل��ي  م��ن  ام�����س  ا�ستمعت 
اإىل ملحظاتهم  للف�ساء  الإم��ارات 
ع��ل��ى م�����س��روع ال��ق��ان��ون وال����رد على 
ا���س��ت��ف�����س��ارات ال��ل��ج��ن��ة ح���ول بع�س 
ملناق�سة  مت��ه��ي��دا  وذل�����ك  ال���ن���ق���اط، 
م�����س��روع ال��ق��ان��ون م���ع ج��ه��ات عدة 
ومركز  للفلك  ال�سارقة  منها مركز 

واملركز  للف�ساء  را���س��د  ب��ن  حم��م��د 
والتكنولوجيا  ل��ل��ع��ل��وم  ال���وط���ن���ي 
كما  الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  يف  للف�ساء 
�ستعقد اجتماعا مع احلكومة. واأكد 
القانون  م�����س��روع  اأه��م��ي��ة  ���س��ع��ادت��ه 
ملئمة  ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  خ��ل��ق  يف 
الوطنية  ال�سيا�سة  اأه��داف  لتحقيق 
للف�ساء بالدولة وحتفيز ال�ستثمار 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  وت�سجيع 
الف�سائي  ال��ق��ط��اع  يف  والأك���ادمي���ي 

ودعم  ب���ه  ال�����س��ل��ة  ذات  والأن�����س��ط��ة 
وال�سلمة  الأم����ن  ت��داب��ري  تطبيق 
لتعزيز  ال���لزم���ة  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة 
ال�ستقرار وال�ستدامة طويلة الأم�د 
للأن�سطة الف�سائية والأن�سطة ذات 
اأع�ساء  الج��ت��م��اع  ح�����س��ر  ال�����س��ل��ة. 
م����ن: في�سل  ك���ل  ����س���ع���ادة  ال��ل��ج��ن��ة 
لهذا  اللجنة  الذباحي مقرر  ح��ارب 
الج���ت���م���اع وج���م���ال حم��م��د احل���اي 

وعائ�سة ليتيم.  

�نطالق موؤمتر » �أخالقيات �سناعة �لأدوية « فى �لكويت بالتعاون مع جائزة حمد�ن �لطبية

زكي ن�شيبة يلقي حما�شرة يف البحرين بعنوان »مئوية زايد« :

روؤية �ل�سيخ ز�يد �لفذه مكنته من حتقيق معجزة تاأ�سي�س دولة �لمار�ت 

جلنة �ل�سوؤون �ل�سحية باملجل�س �لوطني ت�ستكمل مناق�سة 
م�سروع قانون �حتادي ب�ساأن مهنة �لطب �لب�سري

»جلنة �لتقنية يف �لوطني �لحتادي« تناق�س م�سروع قانون تنظيم قطاع �لف�ساء

تاأ�سي�سها منذ  �ملعال«  �سعود  »خريية  قدمتها  درهم  مليون   45

م�ست�سفى �ملفرق يبادر بالحتفال باإجناز» نيل جو�ز �ل�سفر �لإمار�تي �لأول عامليا«

•• اأم القيوين-وام:

قدمت موؤ�س�سة �سعود بن را�سد للأعمال اخلريية 
تاأ�سي�سها و  اأع��وام - منذ  والإن�سانية خلل خم�سة 
 45 يقارب  ما  بلغت  نوعية  م�ساعدات  الآن-  حتى 
مليونا و200 األف درهم خدمت العديد من الفئات 
من املواطنن و املقيمن. و�سرح ال�سيخ ماجد بن 
�سعود بن را�سد املعل رئي�س جمل�س اأمناء املوؤ�س�سة 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  اأن���ه 
را�سد املعل ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 
للحالت  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  على  املوؤ�س�سة  تعمل 
الدخل  امل��ح��دودة  والأ���س��ر  ال�سعيفة  الق��ت�����س��ادي��ة 
تخفيف  يف  للم�ساهمة  الإم���ك���ان���ات  ك��ل  وت�����س��خ��ري 
والأمل  الب�سمة  ر�سم  على  العمل  و  عنهم  املعاناة 

الكرمية  احلياة  وتوفري  الأف���راد  من  الكثري  ل��دى 
كانت  امل�����س��اع��دات  اأن  م��اج��د  ال�سيخ  واأو���س��ح  ل��ه��م. 
كثريين  عن  املعاناة  تخفيف  يف  �ساهمت  و  منوعة 
و كان من �سمنها �سيانة عدد من املنازل القدمية 
اجلديدة  امل��ن��ازل  م��ن  ع��دد  ا�ستكمال  و  واملتهالكة 
العمل فيها و  اإمت��ام  اأ�سحابها من  التي مل يتمكن 
خدمية  اإ�سافات  بناء  يف  املواطنن  بع�س  م�ساعدة 
مبنازلهم /ملحق/ و التي ا�ستفاد منها ما يقارب 
ال� 300 حالة. كما �سملت امل�ساعدات ت�سديد مبالغ 
لق�سايا الإيجارات و غريها من الق�سايا املختلفة 
امل�ساعدات  اإىل  وامل��ق��ي��م��ن..اإ���س��اف��ة  ل��ل��م��واط��ن��ن 

اخلا�سة بخدمات الكهرباء واملاء.
و اأ�ساف ال�سيخ ماجد اأن املوؤ�س�سة تويل امل�ساعدات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ريا م��ن��ذ ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا مما 

يخفف املعاناة على الطلبة و اأولياء اأمورهم وذلك 
الفئة  ل��ه��ذه  امل�����س��اع��دات  م���ن  ح��زم��ة  بتخ�سي�س 
واجلامعية  الدرا�سية  الر�سوم  ت�سديد  خ��لل  م��ن 
ل��ع��دد ك��ب��ري م��ن ال��ط��لب وال��ط��ال��ب��ات يف املراحل 
الدرا�سية املختلفة. و بالإ�سافة اإىل ما �سبق قدمت 
امل��وؤ���س�����س��ة ال��ر���س��وم ال��ع��لج��ي��ة والأدوي�������ة حلالت 
عاجلة وم�ساعدات الأيتام واملعاقن امل�سجلن لدى 
الذي  العزاء  خيم  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة  املوؤ�س�سة 
خ�س�سته املوؤ�س�سة للمواطنن و املقيمن و م�سروع 
اإفطار ال�سائم الذي مت تنفيذه خلل �سهر رم�سان 
ب��ت��وف��ري الأجهزة  امل��وؤ���س�����س��ة  امل���ب���ارك. ك��م��ا ق��ام��ت 
املواطنن  من  كبري  لعدد  ال�سرورية  الإلكرتونية 
امل�ساريع التي  امل�ساعدات و  واملقيمن و غريها من 

نفذتها املوؤ�س�سة يف املنا�سبات واملوا�سم املختلفة.

•• اأبوظبي-الفجر:

بادر م�ست�سفى املفرق اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي 
للخدمات ال�سحية »�سحة« بو�سع جم�سم جلواز 
امل��ت��ح��دة اجلواز  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة  �سفر 
اإندك�س،  با�سبورت  موؤ�سر  بح�سب  عامليا  الأول 
اأمام مدخل امل�ست�سفى تعبريا عن فرحة الإجناز 

وزوار  مراجعي  وم�ساركة  الدولة  حققته  ال��ذي 
اأمام  ال�سور  بالتقاط  �سعدوا  الذين  امل�ست�سفى 
يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  واأف����اد  امل��ج�����س��م. 
م�ست�سفى املفرق، املهند�س حمد علي الأحبابي: 
دليل  الر�سيدة  قيادتنا  حققته  ال���ذي  »الإجن����از 
ق��اط��ع ع��ل��ى اأن���ه���ا ق���ي���ادة ه��دف��ه��ا اإ���س��ع��اد �سعبها 
ملواطنيها  ال��رف��اه��ي��ة  و���س��ائ��ل  ك���اف���ة  وت�����س��ه��ي��ل 

اأبناء  ك��ون��ن��ا  »ن��ف��خ��ر  واأ����س���اف:  حمليا وع��امل��ي��ا«. 
�سفر دولتنا هو  ك��ون ج��واز  زاي��د وفخرنا يعظم 
مت   ، امل�ست�سفى  وزوار  مراجعي  ولإ�سعاد  الأول، 
اأمام مدخل العيادات  و�سع جم�سم جواز ال�سفر 
للتقاط  لهم  لل�سماح  امل�ست�سفى  يف  اخل��ارج��ي��ة 
مبا  �سعادتهم  ع��ن  والتعبري  ال��ت��ذك��اري��ة  ال�سور 

تقدمه لنا القيادة الر�سيدة«.
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اأخبـار الإمـارات

•• مراك�ض-وام:

اأك���������د م�����ع�����ايل ن����ا�����س����ر ب������ن ث����اين 
الب�سرية  امل������وارد  وزي����ر  ال��ه��ام��ل��ي 
وال���ت���وط���ن دع����م دول�����ة الم������ارات 
بو�سفه  للهجرة  العاملي  للمنتدى 
الت�ساورية  الدولية  امل�سارات  اأح��د 
الفوائد  ل��ت��ع��زي��ز  احل��ك��وم��ات  ب���ن 
التنموية للعمل التعاقدي و�سمان 
الدول  بن  املتنقلة  العمالة  حقوق 

املر�سلة وامل�ستقبلة لها.
معاليه  القاها  كلمة  يف  ذل��ك  ج��اء 
املنتدى  ناق�ست م�ستقبل  يف جل�سة 
يعقد حاليا  الذي  للهجرة  الدويل 
يف مدينة مراك�س املغربية متهيدا 
املخ�س�س  احلكومي  املوؤمتر  لعقد 
ال����دويل للهجرة  امل��ي��ث��اق  لع��ت��م��اد 
و11   10 يومي  النظامية  الآمنة 
دي�����س��م��رب اجل�����اري مب�����س��ارك��ة وفد 

الدولة برئا�سة معاليه.
و�����س����دد م���ع���ايل ن���ا����س���ر ب����ن ثاين 
الهاملي على �سرورة اأن ل ينح�سر 
تنفيذ  دع��م  املنتدى يف جم��رد  دور 
الآمنة  ل��ل��ه��ج��رة  ال�����دويل  امل��ي��ث��اق 
ال��ن��ظ��ام��ي��ة واإمن�����ا م��وا���س��ل��ة عمله 
للدول  تتيح  دائمة  دولية  كمن�سة 
التجارب  وتبادل  الطوعي  الت�ساور 

والأفكار واحللول املبتكرة حلوكمة 
تنقل العمالة ومواجهة التحديات 

الناجمة عنها.
م����ن ج���ه���ة اأخ�������رى ت���راأ����س���ت دول����ة 
الم��ارات بال�سركة مع كندا جل�سة 
حوارية �سمن فعاليات املنتدى مت 
واأف�سل  ال�سبل  ا�ستعرا�س  خللها 
حتقيق  �ساأنها  من  التي  املمار�سات 
الفوائد التنموية للعمل التعاقدي 
للدول والعمالة والتدابري اللزمة 
حتديات  ملواجهة  ال��ق��درات  لتعزيز 

املر�سلة  ال���دول  ب��ن  ال��ع��م��ال  تنقل 
بالت�سريعات  وتوعيتهم  وامل�ستقبلة 
الوطنية ل�سمان ادراكهم حلقوقهم 

وواجباتهم.
���س��ب��ل تطوير  اجل��ل�����س��ة  وت���ن���اول���ت 
العمل  مهام  لأداء  العمال  مهارات 
ب��ك��ف��اءة ومب���ا مي��ك��ن��ه��م م���ن ايجاد 
فر�س العمل املنا�سبة عند عودتهم 
ين�سجم  مب���ا  وذل����ك  ب��ل��دان��ه��م  اىل 
للهجرة  العاملي  امليثاق  اه��داف  مع 
الآم����ن����ة وال��ن��ظ��ام��ي��ة امل��ن��ت��ظ��ر ان 

يف  ال���دول  م��ن  عليه  امل�سادقة  تتم 
ال�سهر  العا�سر واحل��ادي ع�سر من 

اجلاري.
وق�������ال م����ع����ايل ن���ا����س���ر ب�����ن ث���اين 
الهاملي اإن اختيار الدولة لرئا�سة 
يوؤكد  كندا  مع  بال�سراكة  اجلل�سة 
للإمارات  ال���ري���ادي���ة  امل��ك��ان��ة  ع��ل��ى 
املبادرات  واط���لق  تبني  جم��ال  يف 
اإق���ام���ة ع��لق��ة عمل  اإىل  ال��ه��ادف��ة 
و�سفافة بن طرفيها مبا  متوازنة 
الوطنية  ت�سريعاتنا  م��ع  ين�سجم 

ذات  الدولية  املعايري  مع  ويتوافق 
ال�سلة بق�سايا العمل.

واأكد معاليه موا�سلة وزارة املوارد 
نحو  �سعيها  وال��ت��وط��ن  الب�سرية 
من  دول��ي��ا  الم����ارات  مكانة  تعزيز 
واملكت�سبات  املنجزات  اإب���راز  خ��لل 
لدى  العمل  �سوق  يف  حتققت  التي 
وامل�سارات  واملحافل  املنظمات  كافة 
بق�سايا  ال�����س��ل��ة  ذات  ال����دول����ي����ة 

العمل.
الدكتور  ا���س��ت��ع��ر���س  ج��ان��ب��ه  م���ن 
املوارد  وزارة  وك��ي��ل  النعيمي  عمر 
امل�ساعد  وال����ت����وط����ن  ال���ب�������س���ري���ة 
الدولية  وال���ع���لق���ات  ل��لت�����س��ال 
ع�سو وف��د ال��دول��ة خ��لل اجلل�سة 
ت��ق��دم��ه��ا مراكز  ال���ت���ي  اخل���دم���ات 
يديرها  ال��ت��ي  “توجيه”  اخل��دم��ة 
ا�سراف  حت���ت  اخل���ا����س���ة  ال���ق���ط���اع 
ال��ف��اع��ل والكبري  ال�����وزارة ودوره����ا 
بحقوقهم  ال����ع����م����ال  ت���وع���ي���ة  يف 
العمل  وواجباتهم يف كافة مراحل 
ال���ت���ع���اق���دي امل�����وؤق�����ت.. م�����س��ريا يف 
الوقت ذاته اىل توفري عدة قنوات 
العمالة  ام����ام  وال��ك��رتون��ي��ة  ذك��ي��ة 
املعلومات ولتقدمي  للح�سول على 
���س��ك��اوي��ه��م ال��ت��ي ي��ت��م ال��ن��ظ��ر فيها 

وحلها بكل �سفافية.

و�سيا�سات  اآل���ي���ة  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا 
ال�����وزارة لإ����س���دار ت�����س��اري��ح العمل 
اأن���واع���ه���ا يف اإط������ار من  مب��خ��ت��ل��ف 
ت�سمن  ال��ت��ي  وامل���رون���ة  ال�سفافية 
حقوقهما  ال��ع��م��ل  ع��لق��ة  ل��ط��ريف 
وواجباتهما حيال بع�سهما البع�س 
وذلك مبا ين�سجم والأه��داف التي 
للهجرة  ال������دويل  امل���ي���ث���اق  ي�����س��ع��ى 

المنة النظامية اىل حتقيقها.
نحو  ال�سعي  اإىل  النعيمي  واأ���س��ار 
ت��ع��زي��ز ن�����س��ب��ة ع��ام��ل��ي امل��ع��رف��ة يف 
�����س����وق ال���ع���م���ل ك�����اأح�����د اله�������داف 
الم���ارات  روؤي���ة  يف  ال�سرتاتيجية 
ال��ذي تطبق  الأم���ر  وه��و   2021
ال�سلطات  م���ع  ال�������وزارة  مب��وج��ب��ه 
م�سروعا جتريبيا  الهند  املعنية يف 
تلنمية املهارات وت�سهيل العرتاف 
املتبادل مبهارات وموؤهلت العمالة 
الهندية يف �سوق العمل الماراتي.

يذكر اأن دولة المارات رعت خلل 
�سهر �سبتمرب املا�سي اجتماعا عقد 
يف مقر الأمم املتحدة بجنيف وذلك 
للموؤمتر  ال��ت��ح�����س��ريات  اإط�����ار  يف 
احلكومي املخ�س�س لعتماد امليثاق 
النظامية  المنة  للهجرة  ال��دويل 
غد  ي��وم  مراك�س  يف  �سيعقد  ال��ذي 

الثنن والثلثاء املقبلن.

•• اأبوظبي -وام:

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  حت��ت��ف��ي 
“ ال��ي��وم العاملي  ب���  امل��ت��ح��دة ال��ي��وم 
“ ال��ذي ي�سادف  الإن�����س��ان  حلقوق 

العا�سر من دي�سمرب من كل عام.
بحقوق  الهتمام  مظاهر  ترتكز  و 
الإن�����س��ان ع��امل��ي��ا ع��ل��ى ق��ي��ا���س مدى 
ت�سمل  ح��ق��وق  ���س��م��ان  ال��ت��ق��دم يف 
الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز 
�سد املراأة، وحقوق الطفل، وحقوق 
الإع����اق����ة،  ذوي  م����ن  الأ����س���خ���ا����س 
التمييز  اأ����س���ك���ال  ع��ل��ى  وال��ق�����س��اء 
العن�سري. وحققت الإمارات تقدما 
بحقوق  املرتبطة  املظاهر  يف  ب��ارزا 
امل����راأة، وال��ط��ف��ل، والأ���س��خ��ا���س من 
منظومتها  واكبت  و  الإع��اق��ة  ذوي 
خمالفة  اأي  ا���س��ت��ب��اق��ا  الت�سريعية 
التمييز  ���س��م��ن  ت�سنف  اأن  مي��ك��ن 
ال��ع��ن�����س��ري. ف��ع��ل��ى ���س��ع��ي��د حقوق 
املراأة .. وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ن�سبة  ب���رف���ع  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة 
املجل�س  الإماراتية يف  امل��راأة  متثيل 
 50% اإىل  الحت��������ادي  ال���وط���ن���ي 
اعتبارا من دورته املقبلة يف خطوة 
للمراأة  ال��ك��ام��ل  ال��ت��م��ك��ن  ت��ر���س��خ 
الإماراتية. ويف موازاة ذلك اعتمد 
مطلع  للتنمية  ال�����وزاري  املجل�س 
15 مار�س من  ي��وم  العام اجل��اري 
الطفل  ب�”يوم  للحتفال  ع��ام  ك��ل 
وزارة  ق��رار  ج��اء  فيما  الإماراتي”، 
املن�سور  والتوطن  الب�سرية  امل��وارد 
للدولة  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل����ري����دة  يف 
وحمل   2018 اأك���ت���وب���ر   31 يف 
معاجلة  ب�������س���اأن   /749/ ال���رق���م 
ليعزز  اجلماعية  العمل  م��ن��ازع��ات 
علقة  يف  وال��ت��وازن  ال�سفافية  من 
ي�سمن  مب����ا  ال���ت���ع���اق���دي���ة  ال���ع���م���ل 
البنية  م�ستكمل  ال��ع��م��ال��ة  ح��ق��وق 
امل��ت��ك��ام��ل��ة يف جمال  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 

حماية حقوق العمالة يف الدولة.
اأهم  ل����لإم����ارات ك���اإح���دى  وي��ن��ظ��ر 
الدول التي ت�سمن قوانينها �سونا 
تقرير  عنه  ع��رب  م��ا  وه��و  للحقوق 
 2018-2017 ال��ع��م��ال  ح��ق��وق 
املتقدمة  ب��اخل��ط��وات  اأ����س���اد  ال����ذي 
ق�سايا  يف  الم���ارات  اتخذتها  التي 
حا�سنة  ري��ادت��ه��ا  وتكري�س  العمل 

ل��ل��خ��ربات وال���ك���ف���اءات م���ن جميع 
دول العامل.

ا�ستبقت  ق����د  الإم�����������ارات  وك����ان����ت 
والعامل  املنطقة  دول  م��ن  العديد 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���اإ����س���دار 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
رقم  القانون  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة، 
2015 ب�ساأن مكافحة  /2/ ل�سنة 
تناول  وال��ذي  والكراهية،  التمييز 
اأ���س��ك��ال التمييز  ع��رب م����واده ك��اف��ة 
بعقوبات  لها  وت�سدى  العن�سري 
رادع���������ة. وداأب���������ت الإم�����������ارات منذ 
اإن�ساء  ع��ل��ى   1971 ع���ام  ق��ي��ام��ه��ا 
وتتعدد  الت�سامح،  ي�سوده  جمتمع 
الثقافات وت�سان فيه احلقوق  فيه 
باأن  الرا�سخ  اإميانها  م��ن  انطلقا 
اإل  تتحقق  ل  ال��ت��ن��م��وي��ة  النه�سة 
على يد الإن�سان احلر املتمتع بكافة 

حقوقه.
حافل  �سجل  الإم�����ارات  متتلك  و 
احلريات  وتعزيز  حماية  جم��ال  يف 
وحقوقهم  ل����لأف����راد  الأ����س���ا����س���ي���ة 
القانونية خا�سة ما يت�سل بحقوق 
املراأة والأطفال والعمالة الجنبية 
على اأرا�سيها.. كما ت�سهم الإمارات 
الإقليمية  اجل���ه���ود  يف  ب��ف��اع��ل��ي��ة 
مكافحة  اإىل  ال��رام��ي��ة  وال��دول��ي��ة 

الجتار بالب�سر.

املراأة الإماراتية
تعي�س املراأة يف دولة الإمارات اأزهى 
ب��ع��دم��ا حققت  ال��ت��م��ك��ن  ع�����س��ور 
والإجن���ازات  املكت�سبات  م��ن  م��زي��دا 
النوعية يف �ستى املجالت، لتتحول 
اإىل  باحلقوق  املطالبة  مرحلة  من 
اتخاذ  يف  الكاملة  امل�ساركة  مرحلة 

القرارات و�سنع الإجنازات.
و يف خطوة تاريخية اأ�سدر �ساحب 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو 
توجيهاته برفع ن�سبة متثيل املراأة 
الوطني  امل��ج��ل�����س  يف  الإم����ارات����ي����ة 
من  اعتبارا   50% اإىل  الحت���ادي 
ال������دورة ال���ق���ادم���ة، ل��ت��ح��ق��ق امل�����راأة 
الإم����ارات����ي����ة يف زم����ن ق��ي��ا���س��ي ما 
حققته مثيلتها يف العامل يف عقود 

طويلة بل تفوقت عليهن.
الإمارات  يف  امل���راأة  جتربة  ت�سكل  و 
امل�ستوين  ع���ل���ى  ف����ارق����ة  ع���لم���ة 
ال��ع��رب��ي والإق��ل��ي��م��ي و���س��ط اهتمام 

ال�سيا�سية  ال���ق���ي���ادة  م���ن  ورع���اي���ة 
وترحيب وثقة جمتمعية لفتة.

العربية  ال��دول  الإم���ارات  وتت�سدر 
على  امل���ت���ح���دة  الأمم  ق����وائ����م  يف 
اجلن�سن  ب���ن  ال����ت����وازن  م�����س��ت��وى 
القت�سادي  املنتدى  لتقرير  وفقا 

العاملي 2017.
و ي�سري التقرير نف�سه اإىل اأن 77 
الإم���ارات���ي���ات يلتحقن  ب��امل��ائ��ة م��ن 
ال����ع����ايل بعد  ب�������س���ف���وف ال��ت��ع��ل��ي��م 
الثانوية  امل���دار����س  م��ن  ت��خ��رج��ه��ن 
من  باملائة   70 م��ن  اأك��رث  وميثلن 
ال��ت��ع��ل��ي��م العايل  ط��ل��ب��ة م��وؤ���س�����س��ات 

الحتادية.
وتربز املراأة الإماراتية يف موؤ�س�سات 
امل��ج��ت��م��ع امل������دين ال���ق���ان���ون���ي���ة ويف 
جم����������الت الإع��������������لم وامل���ج���ت���م���ع 
تت�سدى  ح����ن  يف  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 
واجلمعيات  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات 
الن�سائي  ك��الحت��اد  ب���امل���راأة  املعنية 
لو�سع  ال����ت����وازن  ال���ع���ام وجم��ل�����س 
ا�سرتاتيجيات �ساملة لتو�سيع نطاق 
م�ساركة املراأة وتعزيز النهو�س بها 

يف مناحي احلياة كافة.
فاملائة   66 ن�سبة  الن�ساء  ت�سغل  و 
م���ن وظ���ائ���ف ال��ق��ط��اع ال���ع���ام وهي 
العامل  الن�سب يف  اأعلى  واح��دة من 
مبا يف ذلك ن�سبة 30 يف املائة من 
املرتبطة  العليا  القيادية  املنا�سب 
مبراكز �سنع القرار.. و 75 فاملائة 
التعليم  قطاعي  يف  ال��وظ��ائ��ف  م��ن 

وال�سحة.

حقوق الطفل
اأولوية  الأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  تعترب  و 
ق�سوى لدى �سانع القرار يف دولة 
الإم��ارات الذي حر�س على توفري 
م��ظ��ل��ة رع���اي���ة ك��ام��ل��ة ل��ه��م ت�سمل 
ال�سحية،  الأ�سرية  املجالت  جميع 
ما  وك��ل  والرتفيهية،  والتعليمية، 
ي��وف��ر ل��ه��م ف��ر���س ال��ت��م��ت��ع بحياة 

كرمية وم�ستقبل اأف�سل.
ونفذت الإمارات جملة من املبادرات 
الطفولة  رع����اي����ة  اإىل  ال����رام����ي����ة 
العام  وحماية حقوقها ففي مطلع 
اجل����اري اع��ت��م��د امل��ج��ل�����س ال����وزاري 
كل  م��ن  م��ار���س   15 ي���وم  للتنمية 
الطفل  “يوم  ب����  ل��لح��ت��ف��ال  ع����ام 
فئات  ت��وع��ي��ة  الإماراتي”بهدف 

كافة  واملقيمن  الإماراتي  املجتمع 
جمال  يف  واأهميته  الطفل  بحقوق 

الأ�سرة واملجتمع.
و �سكل اإ�سدار قانون حماية حقوق 
“ ال�سادر يف عام  “ ودمي��ة  الطفل 
2016 خطوة كبرية فيما يخ�س 
الت�سريعات  م��ن��ظ��وم��ة  ا���س��ت��ك��م��ال 
ت���رع���ى حقوق  ال���ت���ي  الج��ت��م��اع��ي��ة 
وحريته  كرامته  وت�سون  الإن�سان 

يف الإمارات.
الداخلية  وزارة  ا�سطلعت  بدورها 
بدور بارز يف حماية حقوق الطفل 
بعدما اأن�ساأت اللجنة العليا حلماية 
ومركز   2009 ال��ع��ام  يف  ال��ط��ف��ل 
 2011 ال���ع���ام  ال��ط��ف��ل يف  ح��م��اي��ة 
لت�سهيل  ال�����س��اخ��ن  ود���س��ن��ت اخل���ط 
عمليات الإبلغ عن حالت العتداء 
على الأطفال.. كما تولت الإمارات 
الفرتا�سية  العاملية  القوة  رئا�سة 
املعنية بحماية الطفل من خماطر 

ال�ستغلل عرب الإنرتنت.
و ج�����اء اخ���ت���ي���ار دول������ة الإم���������ارات 
اإىل  اأول دولة عربية تن�سم  لتكون 
العنف  “اإنهاء  ل�  العاملية  ال�سراكة 
اعرتافا  لي�سكل  الأطفال”  ���س��د 
الوطنية  �سيا�ساتها  بنجاح  جديدا 
درجات  اأق�سى  توفري  اإىل  الرامية 

احلماية والرعاية للأطفال.
على  تاريخيا  الإم�����ارات  و���س��ادق��ت 
الدولية  الت��ف��اق��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
كاتفاقية  ال��ط��ف��ل  ح���ق���وق  ب�������س���اأن 
الطفل  حل���ق���وق  امل���ت���ح���دة  الأمم 
اإليها  ان�سمت  التي   1995 ل�سنة 
منها  اإمي�����ان�����ا   2009 ال����ع����ام  يف 
للإن�سان،  الأ���س��ا���س��ي��ة  ب���احل���ق���وق 
العمل  اتفاقية  على  ���س��ادق��ت  كما 
العربية رقم “18” ل�سنة 1996 
بحق  اإمي��ان��ا  الأح����داث  عمل  ب�ساأن 
الطفل يف احلماية من ال�ستغلل 
رعاية  اإىل  وح��اج��ت��ه  الق��ت�����س��ادي 

خا�سة وحماية متميزة.

حقوق العمال.
وات��خ��ذت دول���ة الم�����ارات خطوات 
متقدمة  ومم���ار����س���ات  ت�����س��ري��ع��ي��ة 
العمالية  احل��ق��وق  حماية  لتعزيز 
اأو  امل�ساعدة  العمالة  لفئات  ���س��واء 
القطاعات  يف  الخ������رى  ال��ع��م��ال��ة 
مع  بالتوازي  املختلفة  القت�سادية 

�سمان م�سالح اأ�سحاب العمل .
امل��وارد الب�سرية  و ج��اء ق��رار وزارة 
ل�سنة   /749/ رق����م  وال���ت���وط���ن 
منازعات  معاجلة  ب�ساأن   2018
ال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي���ة ل���ي���ع���زز من 
علقة  يف  وال�����ت�����وازن  ال�����س��ف��اف��ي��ة 
مع  ين�سجم  مبا  التعاقدية  العمل 
روؤية دولة الإمارات يف متكن �سوق 
وجذب  الوطنية،  الب�سرية  امل���وارد 
ثقافات  خم��ت��ل��ف  م����ن  ال����ك����ف����اءات 

العامل.
الإمارات  العمل يف  و حافظت بيئة 
موقعها  على  طويلة  ���س��ن��وات  منذ 
امل���ت���ق���دم ع��امل��ي��ا م���ن ن��اح��ي��ة جذب 
عدد  بلغ  حيث  الأجنبية،  العمالة 
وفق  اخلا�س  القطاع  يف  العاملن 
اإح�������س���ائ���ي���ات ر����س���م���ي���ة ح������وايل 4 
مع  ع���ام���ل  األ�����ف  و993  م���لي���ن 
عدد  ب��ل��غ  ف��ي��م��ا   ..2017 ن��ه��اي��ة 
نحو  ال��دول��ة  يف  امل�ساعدة  العمالة 

عامل. األف   750
و �سعيا منها لتحقيق اأكرب قدر من 
املحلي  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يف  ال�سفافية 
ت�سع  على  الإم����ارات  دول��ة  �سادقت 
العمل  ملنظمة  رئي�سية  ات��ف��اق��ي��ات 

الدولية ذات �سلة بحقوق العمال.
و اأ�سدرت المارات يف عام 2017 
قانون عمال اخلدمة امل�ساعدة الذي 
تناولت  قانونية  م��ادة   41 يف  يقع 
و�سوابط  ب�����س��روط  يتعلق  م��ا  ك��ل 
ا���س��ت��ق��دام ه���ذه ال��ف��ئ��ة م��ن العمال 
التي  ب��احل��ق��وق  متتعها  و�سمانات 
الإن�سانية  واملعاملة  القانون  كفلها 
�سكل  لأي  تعر�سها  وع��دم  اللئقة 

من اأ�سكال ال�ستغلل.
المارات  دول��ة  يف  العمال  يتمتع  و 
اأي متييز  ال��ك��ام��ل��ة م��ن  ب��احل��م��اي��ة 
اأث���ن���اء ف���رتة اق��ام��ت��ه��م ب��ال��دول��ة .. 
الإم����ارات  يف  العمل  بيئة  تتميز  و 
ب��امل�����س��اواة ب���ن ال���رج���ل وامل�������راأة يف 
اأم����اك����ن ال��ع��م��ل م���ع م����راع����اة منح 
املراأة فرتات اإجازة للو�سع اأو اإجازة 

الأمومة مدفوعة الأجر.
وتطبق الم��ارات منذ عام 2009 
اأ�سهم  ال���ذي  الأج����ور  ن��ظ��ام حماية 
علقات  ا�ستقرار  يف  كبري  حد  اىل 
اآمنة  ب��ي��ئ��ة ع��م��ل  ال��ع��م��ل وت���وف���ري 
العمال  حلق  احلماية  يكفل  لكونه 
اأج����وره����م دون  يف احل�����س��ول ع��ل��ى 

تاأخري وفقا لعقود عملهم.
و حت��ر���س الم�������ارات ع��ل��ى توفري 
واللئق  امل��لئ��م  ال��ع��م��ايل  ال�سكن 
ي��ت��واف��ق م���ع املعايري  ل��ل��ع��م��ال مب���ا 
املعمول بها دوليا حيث تنت�سر املدن 
الدولة  اإم������ارات  ك���ل  يف  ال��ع��م��ال��ي��ة 
مراقبتها  تتم  عالية  معايري  وف��ق 
املتطلبات  ا���س��ت��ي��ف��اء  م���ن  ل��ل��ت��اأك��د 
تفر�س  ف��ي��م��ا  وال������س�����رتاط�����ات.. 
املن�ساآت  ب��ح��ق  م�������س���ددة  ع���ق���وب���ات 

املخالفة.

الق�شاء.
و يكفل الد�ستور الماراتي امل�ساواة 
بن اجلميع اأمام القانون وحتر�س 
القانون  �سيادة  تعزيز  على  الدولة 
وال�ستمرار يف �سمان حقوق جميع 
على  القائمة  وامل��وؤ���س�����س��ات  الأف����راد 
ق�سائي  نظام  خ��لل  من  اأرا�سيها 

نزيه وفاعل.
ما  على  ال��دول��ي��ة  ال�سهادة  ت��وؤك��د  و 
حققته الإمارات من تقدم يف جمال 
و�سيادة  ال��ق�����س��ائ��ي  ال��ن��ظ��ام  ك��ف��اءة 
اح���ت���ل���ت يف عام  ب���ع���دم���ا  ال���ق���ان���ون 
2017 املرتبة 12 عامليا يف موؤ�سر 
واملرتبة  الق�سائي  ال��ن��ظ��ام  ك��ف��اءة 
القانون  ���س��ي��ادة  م��وؤ���س��ر  يف   43
وذلك وفقا لتقرير الحتاد الدويل 

للمتياز الق�سائي.
وتتجه الم��ارات وفق ا�سرتاتيجية 
وا�سحة املعامل ملزيد من التو�سع يف 
واملحاكم الحتادية  النيابات  اإن�ساء 
ت�سريع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  املتخ�س�سة 
العدالة  وحت��ق��ي��ق  التقا�سي  وق���ت 
الإم�����������ارات  ت���ع���ت���رب  و  ال�����ن�����اج�����زة. 
العامل  يف  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��������دول  م����ن 
الق�سائي  ن��ظ��ام��ه��ا  ين�سجم  ال��ت��ي 
الإن�ساين  ال������دويل  ال���ق���ان���ون  م���ع 
جنيف  ات����ف����اق����ي����ات  م�����ن  امل���ن���ب���ث���ق 
خا�سة  التابعة..  وال��ربوت��وك��ولت 
 2017 ع�����ام  يف  اإق�����راره�����ا  ع���ق���ب 
باتت  و  الدولية.  اجلرائم  لقانون 
اأول  القانون  هذا  بف�سل  الإم���ارات 
�سامل  قانونا  تتبنى  عربية  دول��ة 
و ك���ام���ل ي���ج���رم ج����رائ����م احل����رب 
والإبادة  الإن�سانية  �سد  واجل��رائ��م 
اجل���م���اع���ي���ة وج�����رمي�����ة ال�����ع�����دوان 
الإن�سانية  اجل��رائ��م  م��ن  وغ��ريه��ا 

املرتبطة بالنزاعات واحلروب.

�لهاملي: �لمار�ت تدعم �ملنتدى �لعاملي للهجرة لتعزيز �لفو�ئد 
�لتنموية للعمل �لتعاقدي و�سمان حقوق �لعمال

 �لإمار�ت حتتفي ب�»يوم حقوق �لإن�سان« بتعزيز 
ح�سور �ملر�أة برملانيا وت�سريعات ت�سون حقوق  »�لعمال«

•• عجمان -وام:

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  حتتفل 
وح�سور  برعاية  ال��ي��وم  عجمان  يف 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان مبرور خم�سن عاما 

على تاأ�سي�سها “اليوبيل الذهبي«.
النعيمي  واأكد �سعادة عبد الرحمن 
ال���دائ���رة  اأن  ال����دائ����رة  م���دي���ر ع����ام 
على  ع����ام����ا   50 مب�������رور  حت���ت���ف���ي 

ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا ب���ق���رار م���ن امل��غ��ف��ور له 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�����س��ي��خ 
والإعمار  ل���لع���لء  دائ�����رة  ل��ت��ك��ون 
ب�سحة  واله����ت����م����ام  وال���ت�������س���ي���ي���د 
و����س���لم���ة الأف���������راد وال���ع���م���ل على 
ا���س��ع��اد ال�����س��ك��ان وال�����زوار. وق���ال اأن 
تكون  اأن  ا�ستطاعت  البلدية  دائ��رة 
منارة �ساخمة قدمت الكثري لرفعة 
الإمارة واأ�سهمت يف حتقيق النه�سة 
على  ت��ع��م��ل  زال������ت  ول  ال�������س���ام���ل���ة 
مواكبة توجهات الدولة من خلل 

وتبني  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تفعيل 
احلكومية.  امل�������س���رع���ات  م��ن��ه��ج��ي��ة 
ت�سطر  البلدية  دائ���رة  اأن  واأ���س��اف 
ب���ق���ي���ادة ال�����س��ي��خ را����س���د ب���ن حميد 
�سفحات  ال��دائ��رة  رئي�س  النعيمي 
البناء  ال��ب��ل��دي  ال��ع��م��ل  م�����س��رق��ة يف 
ال�سكان  متطلبات  مل��ع��رف��ة  ���س��اع��ي��ًة 
�سعادتهم  ل��ت��ج��ع��ل  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 
حم����ور ع��م��ل��ه��ا وه��دف��ه��ا ال���دائ���م.. 
عن  ت��ت��وان��ى  مل  ال���دائ���رة  اأن  مبينا 
مواكبة كل جديد وتفعيل التقنيات 

بعملها  ت���رت���ق���ي  ال���ت���ي  احل���دي���ث���ة 
وتدفع بعجلة الزده��ار فيها والتي 
اأو�سع.  ب�سكل  الإم���ارة  على  تنعك�س 
حفل  يف  للم�ساركة  اجل��م��ي��ع  ودع���ا 
م�ساء  الذهبي” للدائرة  “اليوبيل 
بالإمارة..  العلم  حديقة  يف  ال��ي��وم 
�سرحا  �ستبقى  ال��دائ��رة  اأن  م��وؤك��دا 
بقيادتها  ال��ك��ل��ل  ي���ع���رف  ل  ه���ام���ا 
املميزة وكوادرها املبدعة التي ت�سري 
العمل  درب  يف  واث���ق���ة  ب���خ���ط���وات 

اجلاد.

•• عجمان-وام:

�سلطان  ال�سيخ  اللواء  �سعادة  وقع 
قائد  ال���ن���ع���ي���م���ي  اهلل  ع���ب���د  ب�����ن 
ع���ام ���س��رط��ة ع��ج��م��ان وع����دد من 
امل��دراء العامون وم��دراء الإدارات 
ال�سباط  و�����س����ف  وال���������س����ب����اط 
والأف�����راد على اأك���رب ر���س��ال��ة حب 
املغفور  �����س  ّ امل��وؤ���سِ ل��ل��ق��ائ��د  ووف����اء 
ل��ه ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 

ث�����راه، �سمن  اهلل  ن��ه��ي��ان، ط��ي��ب 
اأبوظبي،  �سرطة  اأطلقتها  مبادرة 
وهي  الفطيم،  جمموعة  برعاية 
�ساحنة متنقلة حتمل اأكرب ر�سالة 
ورقية جتوب جميع اأنحاء اإمارات 
الدولة بهدف اإبراز حمبة وتقدير 
لذكراه  تخليداً  الإم�����ارات  اأب��ن��اء 

واإجنازاته وقيادته احلكيمة.
واأكد �سعادة اللواء ال�سيخ �سلطان 
ذكرى  اأن  النعيمي  اهلل  عبد  ب��ن 

املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان، �ستبقى عنواناً للت�سامح 
الإن�����س��اين وي��د ال��ع��ون ال��ت��ي متد 
به  يقتدي  لكل حمتاج، فهو رمز 
ك���ل م���واط���ن وم��ق��ي��م ع��ل��ى اأر����س 
دولة الإمارات، يتخلقون باأخلقه 
واإننا  م���ك���ارم���ه،  م���ن  وي��ت��ع��ل��م��ون 
الإن�سانية  مل�سريته  وفائنا  جن��دد 
ال���ت���ي اأ���س�����س��ه��ا، ون�����زرع ك���ل خلٍق 
اأ�سبالنا  نفو�س  يف  زاي��د  به  تخلق 

يحمل  ج��ي��ًل  لنن�سئ  واأط��ف��ال��ن��ا 
ر�سالة زايد وير�سم معاملها يف كل 
قطر يقطره ويف كل درب ي�سلكه. 
القائمن  ���س��ع��ادت��ه ج��ه��ود  و���س��ك��ر 
حب  اأن  م�����وؤك�����داً  امل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى 
اإماراتي  زاي��د م��زروع يف قلب كل 
ومقيم على اأر�س دولة الإمارات، 
وامل�����س��ارك��ة يف امل���ب���ادرة ���س��ك��ل من 
اأ�سكال التعبري عن احلب والوفاء 

لقائدنا ال�ستثنائي.

بح�سور حاكم عجمان.. د�ئرة �لبلدية حتتفل �ليوم مبرور خم�سني عاما على تاأ�سي�سها �سرطة عجمان تخلد ذكرى ز�يد بالتوقيع على �أكرب ر�سالة حب ووفاء

 

 �لإمار�ت.. منوذج يحتذى به يف 
�لتمكني �ل�سيا�سي للمر�أة

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�سرة “اأخبار ال�ساعة “ اأن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
املراأة  “حفظه اهلل” برفع ن�سبة متثيل  الدولة  اآل نهيان رئي�س  بن زايد 
املقبلة،  ال��دورة  %50 يف  اإىل  الوطني الحت��ادي  املجل�س  الإم��ارات��ي��ة يف 
تفرد  وتوؤكد  للمراأة،  ال�سيا�سي  التمكن  م�سار  يف  متقدمة  خطوة  ت�سكل 
كافة،  امل�ستويات  بها على  والنهو�س  امل��راأة  الإماراتية يف متكن  التجربة 
حتى اأ�سبحت منوذجا يحتذى به لدول كثرية يف املنطقة والعامل، ت�سعى 

اإىل ال�ستفادة منها يف تعزيز واقع املراأة، وتفعيل دورها يف املجتمع.
وحتت عنوان “ الإمارات.. منوذج يحتذى به يف التمكن ال�سيا�سي للمراأة 
اأو�سحت اأن م�ساعفة الن�سبة احلالية للتمثيل الن�سائي يف املجل�س   .. “
الوطني الحتادي، وهي %22.5، لت�سل اإىل %50 يف الدورة املقبلة، 
ل ت�سع فقط دولة الإمارات يف املراكز املتقدمة على م�ستوى العامل من 
حيث متثيل املراأة يف الربملان، واإمنا توؤكد ريادتها يف عملية تعزيز م�ساركة 

املراأة يف �سنع القرار يف خمتلف املجالت اأي�سا.
واأ�سافت الن�سرة ال�سادرة ام�س- عن “ مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث 
دور  تعزيز  ت�ستهدف  التي  النوعية  اخلطوة  هذه  اأن   - “ ال�سرتاتيجية 
املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي اإمنا توؤكد بو�سوح اأن القناعة ال�سائدة 
باأهمية دور املراأة وحتمية اإطلق طاقاتها الكامنة تنبع من اإميان حقيقي 
احلراك  �سمن  �سعب  ورق��م  الوطنية،  امل�سوؤولية  يف  فعلي  �سريك  باأنها 

الذي ت�سهده دولة الإمارات حاليا يف املجالت كافة.
واأ�سارت اإىل اأن هذا ما عرب عنه بو�سوح �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
“تويرت”،  الجتماعي  التوا�سل  موقع  يف  ح�سابه  عرب  تدوينة  اهلل” يف 
اأخي رئي�س الدولة، حفظه اهلل، بتخ�سي�س ن�سبة  “توجيهات  قال فيها: 
املقبلة للمجل�س الوطني الحتادي،  الدورة النتخابية  للمراأة يف   50%
تعطي دفعة كبرية لرت�سيخ دور املراأة الت�سريعي والقانوين والربملاين يف 
م�سريتنا التنموية.. املراأة ن�سف املجتمع وت�ستحق اأن متثل هذا الن�سف 
يف جمل�سنا الوطني الحتادي”.. كما بارك �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
هذه اخلطوة، واعترب �سموه اأنها ت�سهم يف تعزيز دور املراأة وم�ساهمتها يف 
“تويرت”:  �سنع القرار الوطني؛ فاملراأة، كما قال �سموه يف تدوينة عرب 
مل�سرية البناء والتنمية، واأمن��وذج يف العطاء والتميز..  وداع��م  �سريك   “
اأثبتت جدارتها يف خمتلف مواقع العمل”. وتابعت كما اأن هذه اخلطوة 
الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قالت  كما   -
العام رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة 
التنمية الأ�سرية “ اأم الإمارات”- حتقق اأمنية املغفور له، ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” الذي كان يوؤمن بدور املراأة، ويدعمها، 
الن�سرة  ال�ساملة. وقالت  التنمية  الفاعلة يف م�سرية  ويدعوها للم�ساركة 
امل��راأة الإماراتية يف املجل�س الوطني الحتادي  اإن م�ساعفة ن�سبة متثيل 
الإماراتية،  للمراأة  تاريخيا  اإجن��ازا  تعد  املقبلة  ال��دورة  يف   50% اإىل 
تد�سن لتمكينها الكامل يف املجتمع، لي�س �سيا�سيا فقط، واإمنا اجتماعيا 
اأي�سا، وتعرب عن النجاح الذي حققته يف كل املجالت، ودعم  واقت�ساديا 
اأنها قادرة  اأثبتت  اأن  القيادة الر�سيدة لها واإطلق طاقاتها الكامنة، بعد 
وال�سطلع  التنموية،  ال��ربام��ج  م��ن  مهمة  ج��وان��ب  وتنفيذ  ق��ي��ادة  على 
مب�سوؤولياتها يف العديد من املنا�سب الر�سمية الرفيعة التي اأ�سندت اإليها 
�سنع  دوائ��ر  متقدمة يف  ومراكز  التنفيذية  الأجهزة  مواقع مهمة يف  يف 
القرار. وذكرت اأن ما حققته املراأة الإماراتية من اإجنازات نوعية مل ياأت 
من فراغ، واإمنا كان نتاجا جلهود متكاملة منذ ن�ساأة الدولة يف �سبعينيات 
القرن املا�سي، وحتى وقتنا الراهن، جهود موؤ�س�سية وت�سريعية وتنظيمية 
ومبادرات متنوعة اأ�سهمت يف بناء املراأة الإماراتية وتعزيز قدراتها، حتى 
واأ�سارت  والتنمية.  البناء  للرجل يف م�سرية  رئي�سيا  �سريكا  بالفعل  باتت 
اإىل اأنه كان ل� “ اأم الإمارات”، دور عظيم ورائد يف تن�سيق هذه اجلهود؛ 
لأنها ت�سري على نهج ال�سيخ زايد، “ رحمه اهلل “ يف الإمي��ان بدور املراأة 
الإمارات  دول��ة  اأ�سبحت  حتى  املجتمع،  يف  مكانتها  تعظيم  على  والعمل 
واقت�ساديا  �سيا�سيا  امل��راأة  متكن  يف  ودوليا  اإقليميا  به  يحتذى  منوذجا 
واجتماعيا وثقافيا. وقالت “ اأخبار ال�ساعة “يف ختام مقالها الإفتتاحي 
.. اإن دولة الإمارات قد �سبقت الكثري من دول العامل بالإقرار يف الد�ستور 
على امل�ساواة بن املراأة والرجل، ومتتع املراأة باحلقوق والواجبات نف�سها 
على  واحل�سول  والعمل،  العلم  ذلك حق  الرجل، مبا يف  بها  يتمتع  التي 
والأعمال،  الأم����وال  واإدارة  التملك  وح��ق  ال��رج��ل،  م��ع  املت�ساوي  الأج���ر 
وغريها من املكا�سب الت�سريعية التي تكفل حقوقها الد�ستورية، وها هي 
اليوم توؤكد من خلل م�ساعفة ن�سبة متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�س 
الوطني الحتادي ريادتها يف متكن املراأة �سيا�سيا، وتوفري البيئة الداعمة 

لها؛ كي توؤدي دورها بكل فاعلية يف خمتلف مواقع العمل الوطني.

�أخبار �ل�ساعة :

» ثقافة �ل�سارقة« ت�سارك فى مهرجان 
�لقريو�ن لل�سعر �لعربي

•• القريوان-وام:

ملهرجان  الثالثة  ال���دورة  ف��ى  بال�سارقة  ال�سعر  وب��ي��ت  الثقافة  دائ���رة  �ساركت 
دي�سمرب   9 7 حتى  الفرتة من  انعقد خ��لل  ال��ذى  العربي  لل�سعر  ال��ق��ريوان 
اجل����اري ف��ى م��دي��ن��ة ال���ق���ريوان بتون�س وت��ن��اول ن����دوات ف��ك��ري��ة ح���ول ال�سعر 
حممد  عبداهلل  �سعادة  املهرجان  ح�سر  لل�سعراء.  �سعرية  وق���راءات  وال��ذاك��رة 
ال�ّسوؤون  اإدارة  بال�سارقة وحممد الق�سري مدير  الثقافة  العوي�س رئي�س دائرة 
بال�سارقة  ال�سعر  بيت  م��دي��ر  ال��ربي��ك��ي  ع��ب��داهلل  وحم��م��د  ب��ال��دائ��رة  الثقافية 
والأ�ستاذة جميلة املاجري مدير بيت ال�سعر يف القريوان وعدد كبري من اأهل 

الفكر والأدب والفن والثقافة وحمبي ال�سعر.
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ج���دد ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب دع��وت��ه لإن���ه���اء حتقيق 
باأنه  التحقيق  وو���س��ف  الن��ت��خ��اب��ات  رو���س��ي��ا يف  ت��دخ��ل  يف  احت����ادي 
تفا�سيل مل  الدع��اء  ك�سف ممثلي  يوم من  بعد  ا�سطهاد”  “حملة 
تكن معروفة من قبل عن حماولة مواطن رو�سي م�ساعدة حملته 
وقال ترامب يف تغريدة على تويرت  لنتخابات الرئا�سة يف 2016. 
“حان وقت اإنهاء حملة ال�سطهاد!”. كما نقلت تغريدة ترامب عن 
و�سفه  للرئي�س،  �سديق  وهو  ريفريا،  جريالدو  التلفزيوين  املذيع 

لزعم التواطوؤ بن حملة ترامب ورو�سيا بقوله “وهم التواطوؤ«.
وكانت هذه ثاين تغريدة للرئي�س يوم ال�سبت ب�ساأن حتقيق املحقق 
لعام  الرئا�سة  انتخابات  يف  رو�سيا  تدخل  يف  مولر  روب��رت  اخلا�س 
2016 ويف احتمال تواطوؤ حملة ترامب مع رو�سيا. وتنفي رو�سيا 
مزاعم التدخل يف النتخابات. وقال ترامب يف تغريدة �سابقة “بعد 
30 مليون  ال�سفحات والوثائق )وتكلفة جتاوزت  عامن وملين 
دولر(، ل تواطوؤ!«. ورغم ذلك مل يتطرق ممثلو الدعاء يف وثائق 
ق�سائية قدموها يوم اجلمعة مل�ساألة ما اإذا كانوا خل�سوا اإىل وجود 
تواطوؤ بن حملة ترامب ورو�سيا. اإل اأن مولر قال يف اإحدى الوثائق 
“معلومات  ملكتبه  ق��دم  كوهن  مايكل  ال�سابق  ت��رام��ب  حمامي  اإن 
ح�سل عليها بحكم  مفيدة تتعلق ببع�س الأمور املرتبطة برو�سيا” 

ات�ساله املنتظم مع �سركة ترامب العقارية خلل حملة 2016.
 

اأعلن م�سوؤولون كولومبيون مقتل اإثنن من زعماء جمتمع ال�سكان 
م��ع حت��ذي��ر منظمات  �ساعة،   24 م��ن  اأق���ل  ال��ب��لد يف  الأ�سلين يف 
حقوقية من تزايد ا�ستهداف ال�سكان الأ�سلين منذ تويل الرئي�س 
اليمينى لل�سلطة يف كولومبيا. وتعر�س ادوين داغوا البالغ 28 عاما 
واحد زعماء ال�سكان الأ�سلين يف حممية هويلل�س يف مقاطعة كوكا 
لإطلق نار اجلمعة اأدى اىل مقتله، وفق ما ذكره م�سدر من جمعية 
جمال�س البلدات يف املنطقة لفران�س بر�س. وقال امل�سدر “كان زعيما 
بارزا يف دفاعه عن جمتمعاتنا، وطلب من امل�سلحن الفاعلن احرتام 
منطقتنا«. وبعد �ساعات معدودة على مقتل داغوا، لقي م�سوؤول من 
ال�سكان الأ�سلين م�سرعه يف منطقة جماورة ويف ظروف مماثلة، 

دون اأن ترد معلومات مف�سلة عن مقتله، بح�سب امل�سدر.
كما مت ا�ستهداف حاكمة مقاطعة اآوا ليديا غوميز وهي من ال�سكان 
وقالت  ب���اأذى.  ت�سب  مل  انها  ال  ال�سبت،  مبكر  وق��ت  يف  ال�سلين 
زعمائهم  �سد  ازداد  العنف  اإن  الأ�سلين  لل�سكان  الوطنية  املنظمة 

منذ توىل الرئي�س املحافظ اإيفان دوكي ملن�سبه يف 7 اآب اأغ�سط�س.
دي�سمرب  الأول  ك��ان��ون   5 يف  ���س��در  ل��ه��ا  ب��ي��ان  يف  املنظمة  واأ���س��اف��ت 
“ي�سجب ال�سكان الأ�سليون يف كولومبيا ا�سرتاتيجية الإبادة املنهجية 
ويرف�سونها، حتى يف اأوقات ال�سلم«. واعرتف دوكي بازدياد جرائم 
القتل التي ت�ستهدف ن�سطاء حقوق الإن�سان، وتعهد حتت �سغط من 

جمتمعات ال�سكان الأ�سلين باتخاذ تدابري لوقف ذلك.

مبكر  ت�سريعي  اق���رتاع  يف  باأ�سواتهم  ارمينيا  يف  الناخبون  ي��ديل 
ياأمل  ال��ذي  با�سينيان  نيكول  الإ�سلحي  ال���وزراء  رئي�س  اإليها  دع��ا 
ال�سلطة  اإىل  و�سوله  بعد  موقعه  وتعزيز  اأغلبية  على  احل�سول  يف 
البالغ  ال�سابق  ال�سحايف  با�سينيان  وكان  �سعبية.  انتفا�سة  اأثر  على 
من العمر 43 عاما، توىل رئا�سة احلكومة يف اأيار مايو بعدما قاد 
اأ�سابيع �سد احلكومة واأدت اىل الإطاحة  تظاهرات �سلمية ا�ستمرت 
ب�سريج �سركي�سيان الذي كان يقود احلكومة منذ ع�سر �سنوات. ويف 
�سيا�سية  م��ن��اورة  يف  با�سينيان  جنح  اأكتوبر  الأول  ت�سرين  منت�سف 
تتمثل باإعلن ا�ستقالته ثم التفاق مع النواب على الإخفاق مرتن 
الربملان  ذريعة حلل  وه��ذا ميثل  ل��ل��وزراء.  رئي�س جديد  انتخاب  يف 
والدعوة اإىل انتخابات ت�سريعية مبكرة. وتتناف�س يف هذه النتخابات 
التي كان يفرت�س اأن جترى يف 2022 قبل ان يتم تقدمي موعدها، 
ت�سعة اأحزاب وكتلتن انتخابيتن على مقاعد الربملان البالغ عددها 
101. وقال با�سينيان الذي ي�سغل من�سب رئي�س احلكومة بالوكالة 
غري  ثورية  “عملية  اإن  املا�سي  الأ�سبوع  لأن�ساره  جتمع  يف  حاليا، 
لإرمينيا”.  القت�سادية  التنمية  تعرقل  �سيا�سية  و�سكوك  مكتملة 

عوا�شم

وا�شنطن

بوغوتا

يريفان

�نتخابات غري م�سبوقة يف �لكونغو �لدميوقر�طية 
•• كين�شا�شا-اأ ف ب:

من املهرجانات اإىل الإعلنات والوعود، جتري احلملة النتخابية يف الظاهر 
اأ�سبوعن  قبل  ال�سا�سعة  الدميوقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  عادي  ب�سكل 
من اق��رتاع غري م�سبوق اأرج��ىء مرتن يف هذا البلد. لكن ب��ذور اأزم��ة بعد 
“امل�سوؤولن  اإىل  النتخابات مل تختف. ووجهت اللجنة النتخابية حتذيرا 
ديني�س  لل�سلم  نوبل  حائز  وحتى  العنف”.  يوؤججون  الذين  ال�سيا�سين 

موكويغي عرب عن تخوفه من “ا�سطرابات” بعد النتخابات.
تاأجيل  يتم  ل��ن  اإن��ه  اجلمعة  نانغا  ك��ورين  النتخابية  اللجنة  رئي�س  وق��ال 
النتخابات جمددا، مو�سحا اأن القرتاع الرئا�سي والت�سريعي والبلدي من 

جولة واحدة �سيجري كما هو مقرر يف 23 كانون الأول/دي�سمرب.
واأ�ساف اأن النتائج الأولية قد تعلن يوم عيد امليلد والنتائج املوقتة يف 30 
خلفا  الرئا�سة  من�سب  على  مر�سحا   21 ويتناف�س  الأول/دي�سمرب.  كانون 
للرئي�س جوزف كابيل الذي ل ميكنه الرت�سح لولية ثالثة ح�سب الد�ستور. 
وهذه احلرب على الرئا�سة غري م�سبوقة يف بلد اأ�سبه بقارة مل ي�سهد يوما 
�سيا�سية  قاعدة  املر�سحن  لل�سلطة. وميلك ثلثة فقط من  �سلميا  انتقال 
هم ممثل الأغلبية التي يقودها الرئي�س كابيل رمزاين �ساداري واملر�سحان 
قام  فايولو.  ومارتن  ت�سي�سيكيدي  فيليك�س  املنق�سمة  للمعار�سة  الرئي�سيان 
الرجال الثلثة بحملتهم هذا الأ�سبوع بعيدا عن معاقلهم الأ�سلية. فقد 
زار وزير الداخلية ال�سابق رمزاين �ساداري الذي يتحدر من مانييما )�سرق( 
املقاطعة ال�ستوائية )�سمال غرب( التي كانت معقل جلان بيار بيمبا املوؤيد 
“لبن  للمعار�س فايولو. ويف غادوليت وقف �ساداري دقيقة �سمت تكرميا 
البلد” الرئي�س الراحل موبوتو �سي�سي �سيكو الذي حكم من 1965 اإىل 
1997. ويف عا�سمة املقاطعة مبانداكا، كرر وعوده مبكافحة الف�ساد. وقال 

توقيفهم واإلقاوؤهم يف ال�سجن«. �سيتم  الدولة  اأموال  اختل�سوا  الذين  “كل 

اأوروبا تنقذ الربنامج الذري بتجاهل النتهاكات الإيرانية

�لنووي �لإير�ين...على �جلميع ترقب �خلطوة �لأمريكية �لتالية

ويلز متوج�سة من بريك�ست رغم ت�سويتها بالإيجاب 
•• �شوانزي-اأ ف ب:

يزّين علم الحتاد الوروبي بنجومه ال�12 حرم جامعة 
متويل  يف  التكتل  �ساهم  اإذ  ومبانيه  اجل��دي��د  �سوانزي 
ل�سالح  �سوتت  التي  ويلز  يف  ع��دي��دة  وم�ساريع  امل��وق��ع 
مدى  يف  ت�سكك  ب���داأت  اأن��ه��ا  اإل   2016 ع��ام  بريك�ست 

�سحة قرارها مع اقرتاب حلظة احلقيقة.
وقال نائب رئي�س اجلامعة اإيوان ديفي�س لوكالة فران�س 
“لقد خلقنا  املوقع  اإىل  موؤخرا  اأجرتها  زي��ارة  بر�س يف 
ب��ات��ت هناك  وظ��ائ��ف ح��ق��ي��ق��ي��ة. خلقنا وظ��ائ��ف ح��ي��ث 

مهارات عالية ومتكّنا من تو�سيع حرم اجلامعة«.
ويطل املوقع الذي تبلغ م�ساحته 26 هكتارا على البحر 

قرب مركز هذه املدينة التي تعد 245 األف ن�سمة.
ب��اأك��رث م��ن مئة  و���س��اه��م الحت����اد الأوروب�����ي بالتمويل 
 127 ي���ورو،  مليون   112( اإ�سرتليني  جنيه  مليون 
مليون   450 البالغة  امل�سروع  كلفة  من  دولر(  مليون 
اإىل  التحول  يف  اجلامعة  �ساعد  م��ا  اإ�سرتليني،  جنيه 

منوذج للتمّيز.
ت�سم  التي  ويلز،  على  اقت�ساديا  امل�سروع  تاأثري  ويقّدر 
املناطق يف بريطانيا، بنحو ثلثة مليارات  اأفقر  بع�س 

جنيه اإ�سرتليني.
ميولها  وي��ل��ز  يف  م�ساريع  اأح���د  ���س��وان��زي  جامعة  وت��ع��د 
الحتاد الأوروبي على غرار التدريب املهني وتكنولوجيا 
الطاقة املتجددة وحتى ترميم ناد ي�سم م�سبحا وتطوير 

طريق �سريع.
 ،2016 ل��ك��ن يف ا���س��ت��ف��ت��اء ب��ري��ك�����س��ت ال����ذي ج���رى يف 
الن�سحاب  ل�سالح  ويلز  �سكان  من  باملئة   52،5 �سوت 

الختبار خرقاً  ه��ذا  ويعترب  ن��ووي��ة.  روؤو����س  ع��دة  حمل 
اأج��از ال�سفقة  2231 ال��ذي  لقرار جمل�س الأم��ن رقم 
ال���ن���ووي���ة«.  وح�����س��ب اآف���ن���ي، ي��واج��ه ب��وم��ب��ي��و والرئي�س 
اأممي  ب��ق��رار  �سلفيهما  ق��ب��ول  يف  تكمن  م�سكلة  ت��رام��ب 
مت�ساهل مع جتارب اإيران ال�ساروخية. ورغم ذلك وافق 
“للكف  طهران  لدعوة  املجل�س  يفو�س  بند  على  اأوباما 
عن اإجراء جتارب �ساروخية«. ورغم اأن طهران مل توؤكد 
تلك التجربة، ي�سر النظام على حقه يف اختبار �سواريخ 

مل�سلحة دفاعه القومي. 
الأمن  ملجل�س  اج��ت��م��اع��اً  وب��ري��ط��ان��ي��ا  ف��رن�����س��ا،  وع��ق��دت 
لتاأكيد المتناع عن اتهام اإيران بخرق التفاق النووي، 
قرار  م��ع  تت�سق  ل  “التجربة  ب����اأن  ل���لع���رتاف  ول��ك��ن 

جمل�س الأمن«. 
اأطلقته  ال��ذي  ال�����س��اروخ  ق��درة  اإىل  امل��ق��ال  كاتب  ويلفت 
اإيران اأخرياً على الو�سول اإىل اإ�سرائيل، وم�سر وجنوب 
اأوروبا.  وقال بريان كوك، م�ست�سار رفيع لرتامب حول 
اأ�سبوع:  قبل  بربوك�سل،  موؤمتر  يف  ل�سحافين  اإي���ران، 
“بداأنا منذ بع�س الوقت يف حتذير العامل من اأننا نراكم 

•• عوا�شم-وكاالت:

اأ�سل  من  الأمريكية  الكاتبة  اإنتخابفارد،  كاميليا  راأت 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  ان�سحاب  اأن  اإي��راين، 
من التفاق النووي الإيراين كان خطوة مهمة لتعطيل 
امل��ب��داأ الأ���س��ا���س��ي ل��ل��ق��رار 2231 ال�����س��ادر ع��ن جمل�س 
املطاف  نهاية  يقو�س يف  ال���ذي  الأم���ر  ال����دويل،  الأم���ن 

�سروعية القرار وتطبيقه. 
واعتربت يف مقال ب�سحيفة “اآراب نيوز”، اأن الختبارات 
مدى  تعك�س  البالي�ستية  لل�سواريخ  الإيرانية  الأخ��رية 
املتحدة  ال���ولي���ات  م��ن  الن��ت��ق��ام  يف  ورغ��ب��ت��ه��ا  غ�سبها 
ا�ستفزاز الحتاد الأوروب��ي، خا�سة  اأكرث من  الأمريكية 
واأملانيا،  فرن�سا،  مثل  دول  فيه  حت��اول  ال��ذي  ال��وق��ت  يف 
رغم  الإي����راين  ال��ن��ووي  ب��الت��ف��اق  التم�سك  وبريطانيا 

ان�سحاب الوليات املتحدة. 
ال�ساروخية  اإي����ران  اخ��ت��ب��ارات  اأن  ال�سحافية  وت��و���س��ح 
الأخ����رية اأج����ربت ال����دول الأوروب���ي���ة ع��ل��ى ال��وق��وف مع 
فرن�سا،  فطلبت  ط��ه��ران،  ت�سرفات  اإدان���ة  يف  وا�سنطن 
ال��دائ��م��ن يف جمل�س  الأع�����س��اء  ال���دول  م��ن  وبريطانيا 
اج��ت��م��اع ل���س��ت��ع��را���س اختبارات  ع��ق��د  ال�����دويل  الأم�����ن 
اإي����ران قد  اإذا ك��ان��ت  ال�����س��واري��خ الإي��ران��ي��ة، وتقييم م��ا 
انتهكت قرار الأمم املتحدة رقم 2231 الذي مبوجبه 
ُفعل التفاق النووي يف 2015 للحد من برنامج اإيران 

النووي مقابل اإنهاء العقوبات. 
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ت���رى اإي������ران، ح�����س��ب م��ا ���س��رح الرئي�س 
الإي��راين ح�سن روح��اين ووزي��ر اخلارجية حممد جواد 
وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  قا�سمي  ب��ه��رام  وك��ذل��ك  ظ��ري��ف 
اأو  النووي،  التفاق  �سيء يف  ل  اأن  الإيرانية،  اخلارجية 
قرار الأمم املتحدة يقو�س برنامج ال�سواريخ البالي�ستية 

الإيرانية. 
الذي  للقرار  خمتلف  تف�سري  ال��ع��امل  بقية  ل��دى  ولكن 
يطالب اإيران بالمتناع عن اختبار ال�سواريخ البالي�ستية 
بيع  اأي�����س��اً  ن��ووي��ة، ويحظر  روؤو�����س  ال��ق��ادرة على حمل 
اإىل  �ساروخية  وتكنولوجيا  وم��ع��دات  م��واد  اأي  نقل  اأو 
ت�ستخدم  قد  والتكنولوجيا  املعدات  اأن هذه  بيد  اإي��ران، 
التي  ال��دول��ة  ول��ذل��ك، على  اأغ��را���س غ��ري ع�سكرية،  يف 
جمل�س  اإىل  ط��ل��ب  ت��ق��دمي  اإي����ران  اإىل  بيعها  يف  ت��رغ��ب 

الأم����ن ال����دويل ال���ذي ينظر يف ط��ل��ب��ات ك��ل ح��ال��ة على 
حدة.  وتنوه ال�سحافية اإىل اأنه مع كل هذه اللتزامات 
احل�سول  اإي��ران  على  �سهًل  يكون  يجب  ل  واملتطلبات، 
البالي�ستية،  ال�سواريخ  واختبار  لبناء  حتتاجه  ما  على 
وتوجد �سفحة خا�سة على موقع جمل�س الأمن التابع 
للأمم املتحدة خم�س�سة للقيود املفرو�سة على تطوير 
يف  البالي�ستية  ال�سواريخ  تكنولوجيا  واختبار  و�سناعة 
اإي��ران، ولكن رغم ذلك اتهم وزير اخلارجية الأمريكي 
اإيران بانتهاك قرار جمل�س الأمن الذي  مايك بومبيو 

مبوجبه مت تفعيل التفاق النووي يف 2015. 
اأن  يف  يتمثل  اآخ���ر  تعقيد  “ثمة  ال�����س��ح��اف��ي��ة:  وت��ق��ول 
الوليات املتحدة، ل اإيران، هي التي انتهكت قرار الأمم 
اأن  ت��رى  “. وب��ن��اًء على ذل���ك،   2231 ال��رق��م  امل��ت��ح��دة 
ان�سحاب الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب من التفاق 
اأهمية لتعطيل  ال��ن��ووي الإي���راين ك��ان اخلطوة الأك��رث 
املبداأ الأ�سا�سي للقرار الدويل ال�سادر عن جمل�س الأمن 
ح���ول الت��ف��اق ال���ن���ووي، الأم����ر ال���ذي ي��ق��و���س يف نهاية 

املطاف �سرعية القرار وتطبيقه بالكامل. 
احلرج،  ال��وق��ت  ه���ذا  “يف  ق��ائ��ل��ة:  ال�سحافية  وتختتم 
من  ان�سحبت  اإذا  اأن��ه��ا  ت���درك  اأن  الغربية  ال��ق��وى  على 
 ،2231 للقرار  اإيران  انتهاكات  ب�سبب  النووي  التفاق 
عدوانية  اأك��رث  ب�سكل  الأرج���ح  على  ط��ه��ران  �ستت�سرف 
للنتقام من الإذلل الذي تعر�ست له نتيجة الن�سحاب 
الأمريكي وخ�سارة دعم الحتاد الأوروب��ي، ومن ثم فاإن 
انتظار  ه��و  الآن  اجلميع  يفعله  اأن  ميكن  �سيء  اأف�سل 

اخلطوة التالية التي �ستقوم بها الوليات املتحدة«. 
ق��ادراً على  بالي�ستياً  اإي��ران �ساروخاً  اأي��ام اختربت  وقبل 
ح��م��ل روؤو�����س ن��ووي��ة. وي���رى بيني اآف��ن��ي، ك��ات��ب عمود 
اأنه  و”نيوزويك”،  بو�ست”،  “نيويورك  �سحيفة  لدى 
ذل��ك يعد  ف���اإن  ال��ت��ام،  �سبه  الإع��لم��ي  ال�سمت  يف ظ��ل 
مبثابة الإجناز لإيران. وك�سفت التجربة الأخرية، مرة 
اأمريكا  النووية وذهول حلفاء  ال�سفقة  نقائ�س  اأخرى، 
يف اأوروبا، الذين اأقلقهم �سلوك املليل، لكنهم يخ�سون 

�سياع ال�سفقة التي �ساعدوا يف التو�سل اإليها.
وي���وم الأح���د امل��ا���س��ي، غ��رد وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأمريكي 
النظام  “اأطلق  ف���ق���ال:  ت���وي���رت،  ع��ل��ى  ب��وم��ب��ي��و،  م��اي��ك 
على  ق��ادراً  امل��دى  متو�سط  بالي�ستياً  �ساروخاً  الإي���راين 

والبتكار. وقال وزير املالية حلكومة ويلز �سبه امل�ستقّلة 
عليه  ح�سلنا  ال����ذي  “التمويل  اإن  دري��ك��ف��ورد  م����ارك 
ك��ان مهما ج��دا لهذه  الأوروب�����ي  م��ن الحت���اد  مبا�سرة 

القطاعات من اقت�ساد ويلز الأكرث حاجة للم�ساعدة«.
وقال لوكالة فران�س بر�س “يف العقد املا�سي، �ساعدتنا 
األ���ف وظيفة   45 ب��رام��ج الحت���اد الأوروب����ي على خلق 

جديدة يف ويلز و13 األف م�سروع جتاري جديد«.
تاريخي  لت�سويت  ي�ستعدون  الذين  للنواب  وبالن�سبة 

احلكومة  ت�سمن  مل  وق���ت  يف  الأوروب������ي  الحت����اد  م��ن 
العام  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  اإل  ت���ق���دمي مت���وي���ل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 

.2020
وتقدر حكومة ويلز متويل الحتاد الأوروبي للمقاطعة 
كل  اإ�سرتليني  جنيه  مليون   600 بنحو  الربيطانية 
عام للتطوير القت�سادي والزراعة اإىل جانب م�ساريع 
اأخ����رى ع��ل��ى غ���رار ب��رن��ام��ج ت��ب��ادل ال��ط��لب الأوروب����ي 
للبحث   ”2020 “هورايزن  اأو  “اإيرا�سمو�س” 

كبرية  حتقيقات  تتطلب  م�ساألة  اإن��ه��ا  امل�سادر  وت��ق��ول 
تاميز”  “ذا  الربيطانية  ال�سحيفة  وقالت  ومعقدة. 
نولدج”  “نيو  ���س��رك��ة  اأج���رت���ه���ا  حت��ل��ي��لت  ع���ن  ن��ق��ل 
على موقع  مئتي ح�ساب  نحو  اإن  الإلكرتوين،  للأمن 
تويرت تن�سر �سورا ومقاطع فيديو لأ�سخا�س اأ�سابتهم 
ال�سرطة بجروح بالغة ُيفرت�س اأن يكونوا من حمتجي 
اإىل  امل�ساهد  يف حن تعود هذه  “ال�سرتات ال�سفراء” 
اأحداث ل متت ب�سلة اإىل التظاهرات اجلارية يف فرن�سا 
بدء  على  اأ�سابيع  ثلثة  من  اأك��رث  وبعد  اأ�سابيع.  منذ 
ال�سبت  ال�سفراء”  “ال�سرتات  حركة  نظمت  حتّركها، 

يوماً جديداً من التظاهرات تخللته اأعمال عنف.
مواقع  على  اأن�سئ  ال��ذي  التحرك  ه��ذا  ملطالب  وتلبية 
الفرن�سية  احل��ك��وم��ة  ت��خ��ل��ت  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 
كان  ال��ذي  املحروقات  على  الر�سوم  رفع  عن  خ�سو�ساً 

مرتقبا يف كانون الثاين/يناير 2019.

•• باري�ض-اأ.ف.ب:

تزايد  بعد  الفرن�سية عمليات حتقق  ال�سلطات  اأطلقت 
احل�سابات اللكرتونية املزيفة التي تهدف اإىل ت�سخيم 
حركة “ال�سرتات ال�سفراء” الحتجاجية على مواقع 
التوا�سل الجتماعي، ح�سبما اأفادت م�سادر قريبة من 

امللف .
والأمن  للدفاع  العامة  “الأمانة  اأن  م�سدر  واأو���س��ح 
التحقق  عمليات  تن�سيق  املكلفة  الهيئة  هي  الوطني” 
اجل����اري����ة. وذك�����ر م�����س��در اآخ�����ر ق���ري���ب م���ن امل���ل���ف اأن 
ال����س���ت���خ���ب���ارات ال��ف��رن�����س��ي��ة ح�����ذرة ج����دا م���ن تلعب 
باملعلومات، لكن ل يزال من املبكر البت يف م�ساألة �سحة 
الربيطانية  “التاميز”  �سحيفة  ن�سرتها  معلومات 
تدعمها  التي  املزيفة  احل�سابات  مئات  اأن  اأك��دت  التي 
رو�سيا ت�سعى اإىل ت�سخيم ثورة “ال�سرتات ال�سفراء«. 

خطر ن�سوب �سراع اإقليمي اإذا عجزنا عن منع اإيران من 
ح�سب  يبدو،  ونووية”.ولكن  �ساروخية  جت��ارب  اإج��راء 
الكاتب، اأن موقف اأوروبا اأقل و�سوحاً. وكما قالت كارين 
“رمبا  املتحدة:  الأمم  ل��دى  بريطانيا  �سفرية  ب��ري���س، 
ملجل�س  اجلماعية  الإرادة  م��ن  �ساروخية  جت��ارب  تقلل 

الأمن«. 
ول���ه���ذا ال�����س��ب��ب دع���ت وزم��لئ��ه��ا ال��ف��رن�����س��ي��ن جمل�س 
اأوروبيون  ينتاب  الوقت،  نف�س  النعقاد. ويف  اإىل  الأم��ن 
القلق من اأن يوؤدي مزيد من ال�سغوط �سد اإيران، اإىل 
ب�سبب  لتوها  ت�سررت  التي  النووية  ال�سفقة  تقوي�س 

ان�سحاب ترامب. 
لذا وعو�ساً عن معاقبة اإي��ران، يرى الكاتب اأن الحتاد 
الأوروبي ين�سط لللتفاف على عقوبات اأمريكية، وحتى 
ب���اإج���راء حتويلت  اآل��ي��ة م��ال��ي��ة ت�سمح  اإن�����س��اء  حم��اول��ة 
مالية مع املليل. وبالن�سبة لأن�سار ال�سفقة يف عوا�سم 
اأوروبية، فاإن ما يهمهم هو راأي مفت�سي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية التي ت�سر على اأن اإيران ملتزمة ب�سروط 

جمل�س الأمن املتعلقة باملجال النووي. 

الثلثاء ب�ساأن دعم م�سودة اتفاق بريك�ست التي تو�سلت 
املواقف  اأم ل، حتمل  ال��وزراء ترييزا ماي  رئي�سة  اإليها 

حيال امل�ساألة يف مناطق مثل ويلز اأهمية كربى.
والأ�سبوع املا�سي، عقد برملان ويلز جل�سة ت�سويت غري 
 57 رف�سه  حيث  بريك�ست  اتفاق  م�سروع  على  ملزمة 

باملئة من النواب.
ويف �سوارع �سوانزي، ل يزال الكثري من ال�سكان ي�سّرون 
بنف�سها  م�سريها  بريطانيا  تقرر  اأن  يف  رغبتهم  على 

عرب انف�سالها عن الحتاد الأوروبي.
لكن اآخرين يبدون ترددا حيث يعربون عن قلقهم من 
املحدد  التاريخ  التكتل يف  بريطانيا من  احتمال خروج 
اتفاق  اإىل  التو�سل  دون   )2019 اآذار/م���ار����س   29(

ينظم العملية.
ت�سرين  يف  “يوغوف”  معهد  اأج��راه  ا�ستطلع  واأظهر 
ويلز  يف  باملئة   51 بن�سبة  اأغلبية  اأن  نوفمرب  ال��ث��اين 

�ست�سوت الآن ل�سالح البقاء يف الحتاد الأوروبي.
ويف هذا ال�سياق، قالت جويل ماثيو )56 عاما( “�سوت 
ل�سالح اخلروج )من التكتل( لنتمكن من اتخاذ قراراتنا 
باأنف�سنا. لكنني مل اأعد متاأكدة من ذلك الآن. اأعتقد اأن 

بقاءنا يف الحتاد الأوروبي هو اأف�سل بالن�سبة لنا«.
يف  النباتات  يبيع  ال���ذي  غريفيث  فيليب  ق��ال  ب����دوره، 
ملدى  الأرج��ح نظرا  “�ساأبقى على  �سوانزي  اأ�سواق  اأحد 
ت�سبب  لقد  ح��ال��ي��ا.  بريطانيا  تعي�سه  ال���ذي  النق�سام 

بانق�سام البلد كلها«.
واأ����س���اف ال��ب��ائ��ع ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 42 ع��ام��ا “الأمر 
معّقد للغاية. لي�س ب�سهولة اأن تغلق الباب وتقول وداعا 

)للحتاد الأوروبي(. �سي�ستغرق وقتا«.

�لقب�س على 5 دو�ع�س 
قرب �حلدود مع �سوريا

•• بغداد-وكاالت:

اأعلن م�سدر اأمني عراقي، اأم�س القب�س على 5 
من عنا�سر داع�س غرب املو�سل 500 كيلومرتاً 

�سمال بغداد، قرب احلدود مع �سوريا.
وقال امل�سدر اإن “قوة من جهاز الأمن الوطني 
عنا�سر   5 ع��ل��ى  قب�ست  ن��ي��ن��وى،  حم��اف��ظ��ة  يف 
الإرهابية، وهم مطلوبون  داع�س  من ع�سابات 
ي�سمى  مب��ا  يعملون  وك��ان��وا  اإره��اب��ي��ة،  بق�سايا 
القرى  اإح����دى  يف  ومتخفن  احل�����س��ب��ة،  دي����وان 

احلدودية«.

وان��دل��ع��ت ال�����س��دام��ات يف ب��داي��ة ال��ت��ظ��اه��رة ظهر 
تدخلت  ال�سغب  مكافحة  ���س��رط��ة  ل��ك��ن  ال�����س��ب��ت. 
واعتقلت  امل��ج��م��وع��ت��ن  ب���ن  ل��ل��ف�����س��ل  ب�����س��رع��ة 
“ارف�سوا  ي��ردد  احل�سد  ب��داأ  وعندها  متظاهرا. 
امل�سادة  املجموعة  كانت  بينما  الهجرة”  ات��ف��اق 
و”ليعد  باملهاجرين”  و”نرحب  “عار”  تهتف 

العن�سريون اإىل بلدهم«.
“ل  ح��رك��ة  با�سم  الناطق  ب��روي��ت  �سيلفان  وق���ال 
اتفاق  اإن  القومية  اليمينية  )احل��زم��ة(  موت” 
الوطنية،  الهجرة  �سيا�سات  يهدد  املتحدة  الأمم 
وهو راأي مطابق ملوقف زعيم املعار�سة املحافظة 

•• اوتاوا-اأ ف ب:
���س��ه��دت م��دي��ن��ة اأوت�����اوا ال��ك��ن��دي��ة ���س��دام��ات اأمام 
الربملان بن مئات النا�سطن اليمينين املعار�سن 
لن�سمام كندا اإىل ميثاق الأمم املتحدة للهجرة، 
املهاجرين،  ا���س��ت��ق��ب��ال  م���وؤي���دي  م��ن  وجم��م��وع��ة 

ح�سبما ذكر �سحايف يف املكان.
وت���ب���ادل ح����واىل م��ئ��ت��ن م��ن اأع�����س��اء جمموعات 
م�����س��ارك يف تظاهرة  م��ئ��ة  ون��ح��و  ق��وم��ي��ة  ميينية 
م�سادة �ستائم اأمام حديقة الربملان يف اأجواء من 

الربد ال�سديد.

اأندرو �سري ويدينه ب�سدة اأن�سار توقيع امليثاق.
الهجرة  ع��ل��ى  بنيت  “كندا  اأن  ب��روي��ت  واأ����س���اف 
وتعلمنا العي�س معا ووجدنا طريقة ليجري ذلك 
موؤكدا اأنه “ل�سنا بحاجة لتفاقية  ب�سكل جيد”، 
ويغريوا  نفعل  م���اذا  لنا  ليقولوا  ال��ه��ج��رة  ح��ول 

طريقة جمدية«.
اأحد  راو  اأديتيا  راأى  احلجج،  ه��ذه  �سمع  وبعدما 
الأمر.  لي�سوا مطلعن على  املتظاهرين  اإن  املارة 
الأ�سخا�س  “هوؤلء  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  وق����ال 
اأي�سا  وي�سكون  فو�سوية  هجرة  كل  من  ي�ستكون 

من جهة جلعل هذه الهجرة منظمة واآمنة«.

توتر خالل تظاهرة �سد ميثاق للهجرة يف كند� 

باري�س حتقق يف ح�سابات مزيفة ت�سخم �لحتجاج  
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بل�س وان للطباعة والت�سوير

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2657905 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة علء الدين �سعيد مامون �سعبان ٪2٤

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبداخلالق علي ها�سم علي العامري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/عبداخلالق علي ها�سم علي العامري من 100٪ اىل ٪51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالعزيز حممود علي حممد جعفر ٪25

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ بل�س وان للطباعة والت�سوير
PLUS ONE TYPING AND PHOTO COPY

اىل/بل�س وان للطباعة والت�سوير ذ.م.م
PLUS ONE TYPING AND PHOTO COPY LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كينان هوبكنز �سودر اند �ستويل ميدل 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اي�ست للديكور ذ.م.م  رخ�سة رقم:1166018 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة زياد احمد العو�س ٤٩٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احللول املتقدمة لل�ستثمار ومتثيل ال�سركات

ADVANCED SOLUTIONS INVESTMENTS & COMPANIES REPRESENTATION

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف كيه ات�س ا�س اند انرتنا�سيونال )بي يف اي( ليمتد

KHS&S INTERNATIONAL )BVI(LTD

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احللول املتقدمة لل�ستثمار ومتثيل ال�سركات ذ.م.م

ADVANCED SOLUTIONS INVESTMENTS & COMPANIES REPRESENTATION LLC

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

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
للعمال  احلارثي  �ساوي  ال�س�����ادة/�سامل  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اللكرتوميكانيكية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1195484 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد عبداهلل اخلرخور ال�سحي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �ساوي جمعه معيوف احلارثي

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ �سامل �ساوي احلارثي للعمال اللكرتوميكانيكية

SALEM DHAWI ALHARTHI ELECTROMECHANICAL

اىل/كبيل تامي للمقاولت اللكرتوميكانيكية
KABEL TAIME ELECTROMECHANICAL

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سامل احلارثي لتجارة اخل�سار والفواكه  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1194807 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعيد حممد عبداهلل اخلرخور ال�سحي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سامل �ساوي جمعه معيوف احلارثي

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ �سامل احلارثي لتجارة اخل�سار والفواكه

SALM ALHARITHI VEGETABLES & FRUITS

اىل/الفلج لتجارة اخل�سار والفواكه

AL AFLAG VEGETABLES & FRUITS

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

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اك�سفورد للوكالت التجارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1086717 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل احمد حممد خليل الها�سمي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة عبيد خمي�س عبيد الظاهري
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/ اك�سفورد للوكالت التجارية
OXFORD TRADING AGENCIES

اىل/اك�سفورد ملعدات املطابخ وانظمة التخزين - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
OXFORD FOR KITCHEN EQUIPMENT STORAGE SYSTEM - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
العامة  وال�سيانة  للمقاولت  ادفان�س  ال�س�����ادة/انفينيتي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2232369 
تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ انفينيتي ادفان�س للمقاولت وال�سيانة العامة
INFINITY ADVANCE CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/ف�ست �سور�س لتجارة معدات البيئة والجهزة
FIRSTSOURCE DEVICE & EQUIPMENT TRADING

تعديل عنوان/من ابوظبي م�سفح �سناعية م 3٧ - ق 1٩0 - ط 1 - مكتب 2 خلفان خليفة دروي�س 
املزروعي اىل ابوظبي امل�سفح م 26 22538٧ 22538٧ ال�سيد �سعيد حمد حميد حممد واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة اجهزة الزلزل والر�سد والقيا�س اجلوية - باجلملة )٤65٩٩05(

تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب و�سيانة معدات واجهزة القيا�س والتحكم )3320006(
تعديل ن�ساط/حذف �سيانة املباين )٤32٩٩01(

تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )٤100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ور�سة تيتانيوم لت�سليح ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2530392 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ال�سودي غامن ال�سودي �سليم املن�سوري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف زايد احمد �سامل مبارك

null*null تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*٤ اىل

تعديل ا�سم جتاري من/ ور�سة تيتانيوم لت�سليح ال�سيارات

TITANIUM AUTO REPAIR WORKSHOP

اىل/ور�سة املتهور لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

AL MUTAHWER AUTO REPAIR - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
ق�سر  ال�س�����ادة/�سالون  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الرنج�س للرجال
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1225644 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداهلل احمد علي عبداهلل البلو�سي  ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف برك حممد �سامل الربك باوزير

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/ديلي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

مار�سيه - فرع 3
رخ�سة رقم:CN 1385513-3  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم 

دانة المارات
رخ�سة رقم:CN 2001904  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ليدجن ادج لت�سليح 

ال�سيارات ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2452867 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة متعب مطر خمي�س خلفان املزروعي  ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل ثامر الظريف ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
جلوبال  ات�س  اأ�س  ال�س�����ادة/اأم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للتجارة العامة ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2595945 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حمود عبداهلل حمود �ساملن املن�سوري  ٪51

تعديل ن�سب ال�سركاء/ثابت مدلج مدلج من 2٤٪ اىل ٤٩٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حار�س �سيلكودان �سيدالفى �سيلكودان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حممد علي حممد ح�سن باطوق

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12495 بتاريخ 2018/12/5

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة املهريي للليات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1003873 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من �سريك اىل مدير

تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد مطر عبداهلل حممد املهريي من 50٪ اىل ٪0
AL MUHAIRI HOLDINGS LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املهريي القاب�سة ذ.م.م

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سلطان مطر عبداهلل املهريي
تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 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/ �سركة املهريي للليات ذ.م.م

AL MUHAIRI MACHINERY COMPANY LLC

اىل/�سركة املهريي للليات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
AL MUHAIRI AUTOMOTIVE COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���س��لت )ق���ط���اع النقل 
البحري( بان /�شركة اأبوظبي للمواين �ش.م.ع قد تقدم 

بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 
مدة  خ��لل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا العلن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شات واجراءات اإدارة الرتاخي�ش والت�شجيل البحري

                     اإ�شم ال�شفينة                      رقم الت�شجيل ال�شابق       العلم ال�شابق
                    املارية 1                                 -                      -
                     دا�س 1                                          -                             -

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفانو�س الزرق لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2650299 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ا�سرف عبداهلل حممد حممود ٤٩٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/�سامل عي�سى �سعيد مطوعي املن�سوري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ �سامل عي�سى �سعيد مطوعي املن�سوري من 100٪ اىل ٪51

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ الفانو�س الزرق لل�سيانة العامة
ALFSNUS ALAZRAQ LILSIYANAT ALEAMA

اىل/الفانو�س الزرق لل�سيانة العامة ذ.م.م
ALFSNUS ALAZRAQ LILSIYANAT ALEAMA LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/نهر ليوا للنقليات العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1501054 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ح�سن احمد حممد طاهر ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سعيد عتيق غريب بطي املزروعي

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/ نهر ليوا للنقليات العامة

LIWA REVER GENERAL TRANSPORT
اىل/موؤ�س�سة زاوية الق�سر لل�سيانة العامة

ZAWYAT ALQASR GENERAL MAINTENANCE EST
تعديل عنوان/من منطقة الظفرة ليوا اجلبانة ٩٤1٩0 عبداهلل حممد عبداهلل ثامر واخرين 
اىل منطقة الظفرة ليوا جفن - مكتب رقم 21 - قطعة رقم 30 220555 220555 ال�سيد �سهيل 

مبارك م�سباح مبارك واخرين
تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )٤٩2300٩(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )٤٩23010(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خلل 
اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

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

التكنولوجيا اخل�سراء لتجارة اأجهزة تقنية املياه
رخ�سة رقم:CN 1151050  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/نك�ست  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

هوم لعمال النجاره واحلداده
رخ�سة رقم:CN 1147580  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حديقة الروي�س للماأكولت ال�سريعة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1070023 
تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة ٤*2 اىل ٤*1

تعديل ا�سم جتاري من/ حديقة الروي�س للماأكولت ال�سريعة
AL RUWAIS GARDEN FASTFOOD

اىل/بقالة روي�س جاردن
BAQALA RUWAIS GARDEN

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سجائر والتبغ ومنتجاته - بالتجزئة )٧٤23001(
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عربي ودويل

فلي�س، رئي�سة املنظمة العمالية 
الدميقراطي،  امل�سيحي  للحزب 
تر�ّسح  ك��ب��ري  ب�سكل  دع��م��ت  ال��ت��ي 
اأن���غ���ري���ت ك���رام���ب-ك���اري���ن���ب���اور، 
لكن م��ن ال��وا���س��ح اأن��ه��ا ل��ن تغري 
الرئي�سة  وك����ان����ت  القانون”. 
اجلديدة حلزب الحتاد امل�سيحي 
موؤخراً  اأعلنت  قد  الدميقراطي، 

اأنها ل تنوي اإلغاء القانون.
كما  ت��ع��ار���س،  الطريقة،  وبنف�س 
ي��ع��ار���س اجل��م��ي��ع ت��ق��ري��ب��ا داخل 
)اأ(   219 الفقرة  اإل��غ��اء  احل���زب، 
م���ن ق���ان���ون ال���ع���ق���وب���ات الأمل�����اين 
 .1933 ع����ام  اإىل  ي���ع���ود  ال�����ذي 
“الدعاية”  القانون  هذا  ويجّرم 
اأنغريت  خلفت  واإذا  للإجها�س. 
ك���رام���ب-ك���اري���ن���ب���اور م���ريك���ل يف 
امل�ست�سارية، فمن الوا�سح اأن �سيئا 

لن يتغري يف هذا ال�سدد.
متّثل  م���ريك���ل  خ��ل��ي��ف��ة  اأن  ب��ي��د   
خ�����س��و���س��ا، وع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����س من 
اجلديد  ال���ل���ي���ربايل  م��ن��اف�����س��ه��ا 
م�سيحيا  حزبا  م��ريز،  فريدريك 
اجتماعي  توجه  ذي  دميقراطيا 
بق�سية  ي��ت��ع��ل��ق  وف���ي���م���ا  اأك�������رث. 
التوّجه،  مريكلية  تظل  الهجرة، 
اليمن.  ع��ل��ى  ال��وق��ت  ن��ف�����س  ويف 
فلئن دعمت �سيا�سة امل�ست�سارة عام 
املهاجرين،  ل���س��ت��ق��ب��ال   2015
الطرد  اإىل  ���ا  اأي�������سً دع����ت  ف��ان��ه��ا 
الفوري لأي جمرم مدان - مبن 

فيهم ال�سوريون.
ب�������س���ك���ل ع���������ام، مت����ث����ل اأن����غ����ري����ت 
ال�ستمرارية  كرامب-كارينباور 
مع  باملقارنة  خا�سة  والع��ت��دال، 
الذي  ال�سعبوي،  مريز  فريدريك 
كان �سيزيد العلقة مع ال�سريك 
ال�����س����رتاك����ي ال���دمي���ق���راط���ي يف 
رئي�سة  وقالت  ت��وت��را.  الئ��ت��لف، 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 
فيها  بدا  تغريدة  يف  نايلز  اأندريا 
قائمة  ت�سرد  اأن  قبل   - ارتياحها 
امل���ط���ل���وب الإ������س�����راع يف اجن�����ازه: 
من  امل�������س���ع���ل  ت��ت�����س��ل��م��ن  “اإنك 
عليها  عار�سة  كبرية”،  �سيا�سية 

“تعاونا جيدا«.

اأجن���ي���ل مريكل؟  ���س��ي��خ��ل��ف  م���ن 
اأنغريت  الرقم الثاين يف احل��زب، 
عاما،   56 ك��رام��ب-ك��اري��ن��ب��اور، 
الأمينة العامة للحزب، واملف�سلة 
ل��ل��م�����س��ت�����س��ارة - وب��ع��ب��ارة اأخ����رى، 
ال�ستمرارية؟ اأو فريدريك مريز 
ال�سابق  ال��رئ��ي�����س  ع���ام���ا(،   63(
للكتلة الربملانية للحزب امل�سيحي 
الدميقراطي –والحتاد امل�سيحي 
القدمي  وال����ع����دو  الج���ت���م���اع���ي، 
مل����ريك����ل وال�����ل�����ي�����ربايل اجل���دي���د 
للبعد  وال�����راف�����������س  ال���������س����ر�����س، 
اإىل منعرج  والداعي  الجتماعي، 
لأوروب���ا  مناه�سة  واأك���رث  مييني 
داخ���ل احل���زب - وب��ع��ب��ارة اأخرى، 

القطيعة؟

»ميني مريكل«
ل  اختار احلزب ال�ستمرارية، وف�سّ
على  كرامب-كارينباور  اأنغريت 
فازت  حيث  �سئيل،  بفارق  م��ريز، 
 517 ب���  للحزب  العامة  المينة 
كان  وبذلك   .482 �سوتا مقابل 
كنياتها  كل  ت�سري  للتي  النت�سار 
اجنيل  امل�ست�سارة  من  قربها  اإىل 
اأط��ل��ق عليها ا�سم  م��ريك��ل: ���س��واء 
“مريكل  اأو  مريكل”  “ميني 
اأنغريت كرامب- فان  �سارلند”، 

كارينباور ل تبدو موجودة اّل يف 
مراآة مع امل�ست�سارة.

نقاط  ال�سّيدتن  ل��دى  بالتاأكيد، 
ال�سيا�سي  ف��الأ���س��ل��وب  م�����س��رتك��ة، 

وثيق بالقيم الدينية للحزب.
الذي  للجميع،  ال����زواج  ع��ار���س��ت 
مت اإ���س��ف��اء ال�����س��رع��ي��ة ع��ل��ي��ه عام 
امل�ست�سارة،  اأن  ي��ذك��ر   -  2017
الطريق  فتحت  �سيا�سية،  مبهارة 
ذاك  على  ال�سرعية  اإ���س��ف��اء  اأم���ام 
�سخ�سيا  �سوتت  بينما  ال��ق��ان��ون، 
�سده. لكن، ما الذي كان �سيحدث 
كرامب-كارينباور  اأنغريت  اأن  لو 

م�سكت املقود؟
لل�سحافة  اأع��ل��ن��ت   ،2015 ع���ام 
�سيكون  ل��ل��ج��م��ي��ع  ال����������زواج  اأن 
الطريق  لأن��ه قد ميهد  “خطاأ” 
بن  ك�����زواج  اأخ�����رى  “مطالب  ل���� 
اف����راد ال����س���رة ال���واح���دة، اأو بن 
الربط  وه����ذا  اأ�سخا�س”.  ع���دة 
بن زواج املثلين وتعدد الزوجات 
و�سفاح املحارم، ت�سريح اثار جدل 

وا�سعا.
الت�سويت  مت  املقابلة،  تلك  منذ 
اأملانيا.  يف  للجميع  ال�����زواج  ع��ل��ى 
وتعتزم اأنغريت كرامب-كارينباور 
اح���رتام ال��ق��رار ال���ذي ات��خ��ذ عام 
2017. “اأنا ل اأتفق معها حول 
ه����ذا امل���و����س���وع، ت��ق��ول اإي���ف���ا رند 

ه�سنباخ، رئي�سة املنظمة الن�سائية 
يف احلزب التي ت�سم 110 اآلف 
اأن  اإىل  ت��ع��ود  “امل�سالة  ام�������راأة: 
ال�سقف  ك�����س��رت  اأجن��ي��ل م��ريك��ل 
علّي  يطرح  م��ا  غالباً  ال��زج��اج��ي، 
اأن  امل���ه���م  م���ن  ك����ان  اإذا  ال�������س���وؤال 
اأديناور  تخلفها ام��راأة.. لكن بعد 
عما  اأب������ًدا  ن��ت�����س��اءل  ك����ول، مل  اأو 
ي��ق��ود رجل  اأن  امل��ه��م  اإذا ك��ان م��ن 
احل��زب! حل�سن احل��ظ، تغرّي كل 
ف�ساعدا،  الآن  من  معها..  �سيء 
ال��ت��ف��ك��ري يف ان  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م����ن 

تتوىل امراأة قيادة احلزب«.

من هي خليفة مريكل؟
من  حزبيا،  مريكل  خليفة  ولكن 
تكون؟ متزوجة، اأم لثلثة اأطفال، 
تنحدر اأنغريت كرامب كارينباور 
 – ���س��ارلن��د  يف  فولكلينغن،  م��ن 
تلك املقاطعة ال�سغرية يف جنوب 
اأمل��ان��ي��ا على ح���دود لورين.  غ��رب 
اأغ�سط�س   9 يف  ه���ن���اك  ول������دت 
اأ����س���رة  يف  وت���رع���رع���ت   ،1962
من  مكونة  تقليدية  كاثوليكية 
ارتباط  على  وه��ي  اأط��ف��ال،  �ستة 

ال���ر����س���ن لأن����غ����ري����ت ك����رام����ب- 
الأذه������ان  اإىل  ي��ع��ي��د  ك���اري���ن���ب���اور 
ول���ك���ن يعترب  م���ريك���ل،  اأ����س���ل���وب 
انت�سارا  خ�سو�س�����ا،  الن��ت�����س��ار 
امل�سيحي  ال����و�����س����ط����ي  ل���ل���خ���ط 
والج����ت����م����اع����ي ل���ل���ح�������زب ال�����ذي 
ت�����زال جت�����س��ده م���ريك���ل، على  ل 
الذي  املليونري  مريز  فريدري����ك 
ك�����ان ت��ر���س��������������������ح��ه م���دع���وم���ا من 
رئي�س  ال��ل��ي��ربال��ي��ة،  “بابا”  قبل 

البوند�س���تاغ، فولفغانغ �سوبل.
مر�س���حة  ان��ت�����س��ار  ان����ه  اخ������ريا، 
تتمتع  ب��ان��ه��ا  الف���ت���خ���ار  مي��ك��ن��ه��ا 
داخل  را���س��خ��ة  قوي�������ة  بج����ذور 
احل�����������������������زب، ال�����ذي ان�����س��م��ت اإىل 
�س������نة،   19 ���س��ّن  يف  �سفوف�������ه 
 ،2017 ع��ام  اهتمامه  وجذب���ت 
ب��ن��ج��������������������اح ان��ت��خ��اب�����������������������ي ك��ب��ري يف 

مقاطعتها �سارلند.
امل�سيحي   فقد فاز حينها احلزب 
النتخابات  يف  ال���دمي���ق���راط���ي 
الإقليمية على احلزب ال�سرتاكي 
ال���دمي���ق���راط���ي. مل ي��ك��ن الأم����ر 
ال��وق��ت، حيث كان  �سهًل يف ذل��ك 
الدميقراطي  ال�سرتاكي  احلزب 

�سولتز”،  “ظاهرة  بتاأثري  يتمتع 
يف  ا�ستمر  امل�سيحي  احل���زب  لكن 
الراي،  ا�ستطلعات  يف  ال�سعود 
وا���س��ت��ط��اع ق��ل��ب امل��ع��ادل��ة، وحقق 
احلديث  �سار  ال�سعيدة:  املفاجاأة 
انغريت  “تاأثري  ع�����ن  ح���ي���ن���ه���ا 

كرامب-كارينباور«.
ذّكرت  ه��ام��ب��ورغ،  يف  خطابها  ويف 
النت�سار  ب��������ذاك  امل�������س���ت�������س���ارة 
“لدينا  م�����س��ي��ًف��ة:  الن���ت���خ���اب���ي، 
والفوز  الجت��اه��ات،  لعك�س  القوة 
متحدين  كنا  اإذا  النتخابات،  يف 
املعركة  خ��و���س  على  وم�سممن 

معا«.

»ال�شقف الزجاجي«
ي�����س��ب��ه غريه  امل���وؤمت���ر ل  ه���ذا  ان 
اأي�سا  امل��وؤمت��رات، فهو ي��وق��ّع  م��ن 
رحيل رئي�سة احلكومة عن رئا�سة 
�سنة.  ع�سرة  ثماين  بعد  احل���زب، 
الأوىل  اخلطوة  ي�سّجل  وبالتايل 
م�سريتها  ن���ه���اي���ة  ن���ح���و  اأي�������س���ا، 

ال�سيا�سية. 
ه��ك��ذا، تخلف ام����راأة اخ���رى على 
امل�سيحي  الحت�������اد  ح�����زب  را�������س 

الدميقراطي - وميكنها بالتايل، 
عام  امل�����س��ت�����س��اري��ة  اإىل  ���ح  ال���رت����سّ
منعطف  ����س���ورة  يف  ال   2021
درام��ي، واإذا مل ينفجر الئتلف 
اأملانيا  ف��ف��ي  الأث���ن���اء.  احل��اك��م يف 

عام 2018، وحتى داخل الحتاد 
ال��دمي��ق��راط��ي احلزب  امل�����س��ي��ح��ي 
لي�س  اأ�سبح المر  املحافظ جدا، 

فقط ممكنا، وامنا طبيعي.
كلوديا  ت��ق��ول  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 

يف موؤمتر ل ي�شبه غريه من املوؤمترات:

�ملانيا: خليفة �لدينا�سورة مريكل.. من تكون...؟ 
بات من الطبيعي اأن تخلف امراأة اخرى على راأ�ض حزب الحتاد امل�شيحي الدميقراطي

 متّثل خليفة مريكل خ�سو�سا حزبا م�سيحيا 
دميقر�طيا ذي توجه �جتماعي �أكرث

كان �ل�سر�ع د�خل �حلزب �مل�سيحي 
�لدميقر�طي بني �ل�ستمر�رية و�لقطيعة

 ميكن لنغريت الرت�ّشح اإىل امل�شت�شارية 
عام 2021 اإل يف �شورة منعطف درامي 

 برحيلها عن رئا�شة احلزب, �شّجل املوؤمتر اخلطوة الأوىل لنهاية م�شرية مريكل ال�شيا�شية 
- انت�شر اخلط الو�شطي امل�شيحي والجتماعي للحزب على ليربالية املليونري فريدريك مريز 

ر:  ثُّ والَتاأَ الت�شويق 
يعتد  مل  كــوكــتــيــل 
ــــه مـــــوؤمتـــــر  ــــي ــــل ع
امل�شيحي  احلـــــزب 
الــــدميــــقــــراطــــي. 
اأول,  الـــتـــ�ـــشـــويـــق 
اللحظة  حتى  ــه  لأن
تباينت  ـــــرية,  الخ

التوقعات.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

هذا احلزب الذي يعار�س مواقف بلجيكا حيال ميثاق للهجرة.
وقال رئي�س التحالف الفلمنكي بارت دي فيفر يف موؤمتر �سحايف 
م�ساء ال�سبت “اإذا نقبل باأن يتم ا�ستبعادنا لن يوؤخذ موقفنا بعن 
العتبار بعد الآن. اإذا مل يعد لدينا �سوت يف هذه احلكومة  مل يعد 

ينفع ال�ستمرار” فيها.
امليثاق،  ه��ذا  امل��غ��رب لإق���رار  اإىل  الأح���د  اإذا توجه مي�سال  واأ���س��اف 
لئتلف  ك��رئ��ي�����س  ل��ي��ح��ّط  الئ���ت���لف  وزراء  ك��رئ��ي�����س  “�سيغادر 
التحالف  دون  من  حكومة  فر�سية  اإىل  بذلك  ملمحاً  مراك�س”، 

الفلمنكي اجلديد.
باأن  امل�ساء  ه��ذا  علما  “اأخذت   بالقول  فيفر  دي  على  مي�سال  ورّد 
التحالف الفلمنكي اجلديد يرتك الغالبية” و”�ساأقرتح ا�ستبدال 

•• بروك�شل-اأ ف ب:

�سي�ستقيل الوزراء القوميون الفلمنكيون من التحالف احلاكم يف 
المم  ميثاق  ح��ول  عميق  تباين  ب�سبب  اع��وام،  اربعة  منذ  بلجيكا 
املتحدة بخ�سو�س الهجرة، كما اعلن اأحدهم وزير الداخلية جان 

جامبون الحد.
اجلديد،  الفلمنكي  التحالف  وزراء  م��ن  وه��و  ج��ام��ب��ون،  واأ���س��اف 
هذه  م��وؤك��دا  جلي”،  الم���ر  وا���س��ح،  “المر  الر�سمي  للتلفزيون 

ال�ستقالت، ومنهيا ب�سع �ساعات غام�سة.
ا�ستبدال  ال�سبت  م�ساء  اق��رتح  مي�سال  �سارل  ال���وزراء  رئي�س  وك��ان 
الوزراء القومين الفلمنكين يف احلكومة بعد اإنذار نهائي وجهه 

ال�ستمرارية  تاأمن  بهدف  دول��ة  بوزيري  الثلثة  وزرائ��ه 
وح�سن �سري موؤ�س�ساتنا«.

ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف بروك�سل  ال������وزراء ج��ل�����س��ة  وع��ق��د جم��ل�����س 
مل  لكنها  ال�سيا�سية  الأزم���ة  لهذه  ح��ّل  لإي��ج��اد  خم�س�سة 

تتو�سل اإىل اأي نتيجة.
ال��وح��ي��د بن  ه��و احل����زب  الفلمنكي اجل��دي��د  وال��ت��ح��ال��ف 
الأح����زاب الأرب��ع��ة يف الئ��ت��لف احل��ك��وم��ي، ال���ذي يعار�س 
م��ي��ث��اق ال��ه��ج��رة ال����ذي ُي��ف��رت���س اأن ت��واف��ق ع��ل��ي��ه ال���دول 
الأع�ساء يف الأمم املتحدة الثنن والثلثاء قبل اأن ُي�سادق 
عليه يف ت�سويت ُيجرى يف نيويورك يف 19 كانون الأول/

دي�سمرب يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة.

لودريان لرت�مب: لتتدخل يف �سوؤوننا �لد�خلية 
•• باري�ض-وكاالت:

دع��ا وزي��ر اخلارجية الفرن�سي ج��ان اي��ف ل��و دري���ان الرئي�س الأم��ري��ك��ي دون��ال��د ت��رام��ب اإىل 
الكف عن التدخل يف ال�سوؤون ال�سيا�سية الداخلية لفرن�سا، بعد تعليقاته الناقدة على حترك 

“ال�سرتات ال�سفراء«.
“اأقول لدونالد ترامب، ورئي�س اجلمهورية اميانويل  وقال لو دريان يف برنامج تلفزيوين: 
ماكرون، قال له اأي�ساً: ل�سنا طرفا يف النقا�سات الأمريكية، اتركونا نعي�س حياتنا حياة اأمة«.

هذا وحذر وزير املالية الفرن�سي برونو لومري، من كارثة على القت�ساد الفرن�سي بعد العنف 
الذي رافق تظاهرات حركة “ال�سرتات ال�سفراء” التي جتتاح البلد، يف فرن�سا.

النهب، يف  اإىل  تعر�ست  باري�س  زي��ارت��ه حم��لت جتارية يف  ل��دى  لل�سحافين  لومري  وق��ال 
للتجارة، وكارثة على  كارثة  “اإنها  يوم:  التي خرجت قبل  املناه�سة للحكومة  الحتجاجات 

اقت�سادنا«.

�نهيار �لئتالف �حلاكم يف بلجيكا

ال�سيدة اجلديدة للحزب امل�سيحي الدميقراطي

ثلثة على خط ال�سباق.. والفائز امراة

امراة تخلف امراة يف ع�س املحافظن

مريكل.. خطوة اوىل نحو الغروب ال�سيا�سي

موؤمتر لي�س ككل املوؤمترات



االثنني  10   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12499  
Monday  10   December   2018  -  Issue No   1249914

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل : نا�س اند ا�سو�سيوت�س

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم 300155    بتاريخ :2018/10/1٧    

  بيانات الأولوية :  
با�سم :  بيرب �ستون جروب ليمتد.

وعنوانه : الطابق 5 ، 530 �سارع كولينز ، ملبورن يف اي �سي 3000 ، ا�سرتاليا.
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
ال�سوؤون التمويلية ؛ العمال امل�سرفية ؛ ال�ست�سارات املالية ؛ املعلومات املالية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سرافة 
�سم�سرة  ؛   ) اونلين   ( املالية  املعلومات  ؛  املالية  الوراق  �سم�سرة  ؛  املالية  امل�ستقات  �سم�سرة  ؛  ال�سم�سرة  ؛ 
بور�سة الوراق املالية وال�سندات ؛ �سم�سرة التخلي�س اجلمركي ؛ ا�سعار البور�سة ؛ �سم�سرة ائتمانات الكربون 
اإ�سدار  ؛  الدين  بطاقات  ؛ خدمات  الئتمان  بطاقات  ؛ خدمات  ا لئتمان  ؛ مكاتب  ال�سيكات  التحقق من  ؛ 
ال�سيكات  اإ���س��دار  ؛  اإلكرتونيا  الم��وال  حتويل  ؛  التمويلية  اخلدمات  ؛  الدين  وبطاقات  ال ئتمان  بطاقات 

ال�سياحية ؛ ا�ستثمار الأموال ؛ اخلدمات املالية وال�ست�سارات املالية فيما يتعلق باي ما �سبق .
و�سف العلمة : احلرف p حرف من حروف اللغة اللتينية مكتوب بخط مميز باللون البي�س داخل ر�سم 

مميز لونه احمر ثلثي ال�سلع والكل داخل مربع لونه ازرق داكن .
ال�سرتاطات :

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  10  دي�شمرب 2018 العدد 12499 

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :   نا�س اند ا�سو�سيوت�س

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم 30015٧    بتاريخ :2018/10/1٧    

  بيانات الأولوية :  
با�سم :  بيرب �ستون جروب ليمتد.

وعنوانه : الطابق 5 ، 530 �سارع كولينز ،
 ملبورن يف اي �سي 3000 ، ا�سرتاليا.

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 36
ال�سوؤون التمويلية ؛ العمال امل�سرفية ؛ ال�ست�سارات املالية ؛ املعلومات املالية ؛ ال�سوؤون املالية ؛ ال�سرافة 
�سم�سرة  ؛   ) اونلين   ( املالية  املعلومات  ؛  املالية  الوراق  �سم�سرة  ؛  املالية  امل�ستقات  �سم�سرة  ؛  ال�سم�سرة  ؛ 
بور�سة الوراق املالية وال�سندات ؛ �سم�سرة التخلي�س اجلمركي ؛ ا�سعار البور�سة ؛ �سم�سرة ائتمانات الكربون 
اإ�سدار  ؛  الدين  بطاقات  ؛ خدمات  الئتمان  بطاقات  ؛ خدمات  ا لئتمان  ؛ مكاتب  ال�سيكات  التحقق من  ؛ 
ال�سيكات  اإ���س��دار  ؛  اإلكرتونيا  الم��وال  حتويل  ؛  التمويلية  اخلدمات  ؛  الدين  وبطاقات  ال ئتمان  بطاقات 

ال�سياحية ؛ ا�ستثمار الأموال ؛ اخلدمات املالية وال�ست�سارات املالية فيما يتعلق باي ما �سبق .
و�سف العلمة : الكلمة PEPPERSTONE مكتوبة باحرف لتينية بخط مميز

ال�سرتاطات :  
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  10  دي�شمرب 2018 العدد 12499 

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية
تعلن الهيئة الوطنية للموا�سلت )قطاع النقل البحري( بان 
/الثعلب لاللعاب البحرية قد تقدموا بطلب ت�سجيل 

ال�سفينة املذكورة بياناتها وهي:

ال�سفينة مراجعة  على كل من له اعرتا�س على ت�سجيل هذه 
يوما   60 اق�ساها  مدة  خلل  الفجرية  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب 

من تاريخ هذا العلن.
 قطاع النقل البحري

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�شالت

�شيا�شات واجراءات اإدارة الرتاخي�ش والت�شجيل البحري

        اإ�شم ال�شفينة                رقم الت�شجيل ال�شابق            ميناء الت�شجيل ال�شابق
        الثعلب                    6030                              خورفكان

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10
�لمار�ت للمز�د�ت

تنفيذ رقم 2018/3759

�إعالن بيع حمجوز�ت باملز�د �لعلني ) ن�سرَ� (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/12/17 الثنني  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شدها ا�شتياق اوان مالك م�شتاق اوان  او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم   الو�شف       

 1,350 اأثاث �شقه        
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ض التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�ش املنازعات االيجارية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافيه جراند توري�سمو را�سينج

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2399293 

تعديل لوحة العلن/اإجمايل من م�ساحة 8*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/ كافيه جراند توري�سمو را�سينج

GRAND TURISMO RACING CAFE

اىل/بيونو كافيه

BUONO CAFE

تعديل عنوان/من العن و�سط املدينة الربينة ٧3333 امنة �سالح عبداهلل اىل العن 

و�سط املدينة الكويتات 22522٤ 22522٤ ال�سيخ حممد بن احمد حامد واخرين

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

خلل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/كلر جيت للحبار  التنمية القت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1505899 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساكري بريينجود كونهي ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد حمدان عبيد عمر الكعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة احمد زوجه احمد حممد حمدان هلل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
للكمبيوتر  ال�س�����ادة/امل�سرق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1116089 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �ساكري بريينجود كونهي ٪100
تعديل وكيل خدمات/ا�سافة حممد حمدان عبيد عمر الكعبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف فاطمة احمد زوجه احمد حممد حمدان هلل الكعبي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/امواج النيل للنقليات 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2015079 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد �سامل حممد مر�سد الكعبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف خليفه عبداهلل حارب جا�سم الظاهري

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خلل  القت�سادية  التنمية 
العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/امواج  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املحيط لعمال ال�سرياميك
رخ�سة رقم:CN 1173432  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن 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 12499 بتاريخ 2018/12/10

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/فايليت 

للعباية
رخ�سة رقم:CN 2151927  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العلن 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(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  10  دي�شمرب 2018 العدد 12499 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل : نا�س اند ا�سو�سيوت�س

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم 286٤16   بتاريخ :2018/1/2٤    

  بيانات الأولوية :  
با�سم :  بي ام جي اند�سرتيز �س م ح

وعنوانه : را�س اخليمة  - المارات العربية املتحدة
�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 3٤
التبغ ، اأدوات املدخنن ، الكربيت

و�سف العلمة : الكلمة GHAZI مكتوبة باأحرف لتينية
 ال�سرتاطات :  

وزارة  يف  التجارية  العلمات  لإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذل��ك  علي  اإع��رتا���س  لدية  من  فعلي 
الإقت�ساد اأو اإر�سالة بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن 

دولة االإمارات العربية املتحدة
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل :   نا�س اند ا�سو�سيوت�س

طلب لت�سجيل بيانات العلمة التجارية : 
املودعة بالرقم 300153       بتاريخ :2018/10/1٧     

  بيانات الأولوية :  
با�سم :  هورينج ال اآي ات�س اإند�سرتيال كو، اإل تي دي .

وعنوانه : ٤ اإف .، رقم 18 ، لن 32٧ ، �سيك.2، ت�سنج �سان روود 
منطقة زهوجن.، نيو تايبيه �سيتي 235 ، تايوان ، جمهورية ال�سن .

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : ٩
اأدوات اإنذار احلريق ؛ لوحات التحكم لأدوات اإنذار احلريق ؛ كوا�سف الدخان ؛ كوا�سف احلريق ؛ كوا�سف ؛ 
كوا�سف احلرارة ؛ اجرا�س اإنذار احلريق ) كهربائية (  ؛ اأجهزة اإنذار ؛ كوا�سف الغاز ؛ كوا�سف غاز احادي 
اك�سيد الكربون ) كوا�سف دخان ( ؛ انظمة اجهزة انذار احلريق ؛ ك�سافات اإ�سارات �سوئية لنذار احلريق) 
اإن��ذار  يدوية )  بخلف امل�ستخدمة للإ�ساءة ( ؛ منارات ا�سواء حتذيرية ؛ كوا�سف ا�سعاع ؛ اجهزة اطلق 

اجهزة انذار احلريق ( .
يوجد  الي�سار  وعلى  مميز  بخط  لتينية  باحرف  مكتوبة   HORING LIH و�سف العلمة : العبارة

ر�سم مميز على �سكل قو�سن داخله حرف ال H مكتوب بخط مميز 
ال�سرتاطات :  

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�سالة 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خلل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا الإعلن

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  10  دي�شمرب 2018 العدد 12499 

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
 اعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / موؤ�س�سة احل�سام للمقاولت العامة وميثلها حمود �سيف حممد النبهاين 
املدعي / النمر لتجارة احلديد املحدودة ذ م م - يف الدعوى رقم 2018/٧368 الدائرة املدنية اجلزئية الوىل ،

نعلمكم بان   قد رفع الدعوى املذكورة اعله يطالب فيها :  
الت�سريح بت�سجيل الدعوى وحتديد اقرب جل�سة لنظرها ، واعلن اخل�سوم بها. 

�سم ملف النزاع رقم 212٩ ل�سنة 2018 نزاع ال�سارقة 
الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ وقدره 82.٤03.12 درهم )اثنان وثمانون الف واربعمائة وثلثة درهم واثني 

ع�سر فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام
الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  مبحكمة   3 رقم  الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الثلثاء 
املوافق 2018/12/18 ، ال�ساعة 8 ون�سف �سباحا وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعله - بو�سفك 

مدعي عليه ويف حال عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 

 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2018/237  بيع عقار مرهون 
اىل املنفذ �سده/1- حميد حممد باقر باقري درمنى 2-�سيوا كرمي 
م�سفقى جمهول حمل القامة  مبا ان طالب التنفيذ/ بنك راأ�س 
اخليمة الوطني - �س م ع وميثله / حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي ،  
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن قطعة 
ار�س - املنطقة : الثنية الرابعة - رقم الر�س : 2٤٩6 - امل�ساحة 
: ٩80.31 مرت مربع - وفاء للمبلغ املطالب به وقدره )25288٧8( 

درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�ش الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12499 بتاريخ 2018/12/10   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/935  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - براديب كومار بيجو�س كومار دا�س - ب�سفته الأمن  جمهول حمل القامة  
مبا ان املدعي/  بنك الوطني العماين )�س م ع ع( فرع دبي ، مبا ان املدعي/  بنك الوطني العماين 
ب��اأن املحكمة حكمت بتاريخ  اأع��له وعليه نعلنكم  املذكورة  اق��ام الدعوى  )�س م ع ع( فرع دبي قد 
2018/11/26 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة / وقبل الف�سل يف املو�سوع : بندب اخلبري 
امل�سريف  املخت�س �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي :-  الطلع على ملف الدعوى 
وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر 
والطلع على املرا�سلت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجلت والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها ع�سرة الف كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات اخلبري 
واتعابه والزمت املدعي ب�سدادها يف خزانة املحكمة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 

.Ch2.E.22 2018/12/1٩  ال�ساعة 30 : ٩ �سباحا يف القاعة
رئي�ش الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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تقاعد.
بن  وقعت  احتجاجات  اإن  احلكومي  التلفزيون  وق��ال 
بينغدو  مدينة  يف  املا�سي  اأكتوبر  من  وال�سابع  الرابع 
�سخ�س   300 ح��وايل  جتمع  عندما  �ساندونغ  باإقليم 
اأن��ح��اء خمتلفة م��ن ال�����س��ن حت��ت ���س��ع��ار “نحن  م��ن 
املحاربن القدماء” وو�سف التلفزيون املظاهرة باأنها 

غري قانونية.
املحتجن  اأن  ال��ع��ام  الأم���ن  وزارة  ع��ن  التقرير  ون��ق��ل 

ا�ستبكوا مع ال�سرطة واأتلفوا حافلت.
القدماء  املحاربن  مبعاملة  م��رارا  احلكومة  ووع��دت 
ب�سورة اأف�سل واأن�ساأت هذا العام وزارة �سوؤون املحاربن 

 •• بكني-رويرتز:

قالت و�سائل اإعلم حكومية اأم�س اإن ال�سلطات ال�سينية 
الواقع �سرق البلد اعتقلت ع�سرة  اإقليم �ساندونغ  يف 
القدماء  للمحاربن  مظاهرات  يف  ا�سرتكوا  اأ�سخا�س 

يف اأوائل اأكتوبر املا�سي.
اأخرى  وم��زاي��ا  الع�سكرين  معا�سات  م��ن  وال�����س��ك��وى 
الأعوام  و�سهدت  ال�سن  يف  طويلة  ف��رتة  منذ  قائمة 

الأخرية احتجاجات متفرقة.
وت��ظ��اه��ر م��ئ��ات م��ن امل��ح��ارب��ن ال��ق��دم��اء اأوائ����ل العام 
مبزايا  مطالبن  يومن  مل��دة  بكن  و�سط  يف  املا�سي 

�لفرن�سيون ينتظرون رد �ل�سلطات يف �أزمة »�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء«  �ل�سني تعتقل 10 بعد �حتجاجات للمحاربني �لقدماء
•• باري�ض-اأ ف ب:

تتجه الأنظار يف فرن�سا اإىل الرئي�س اإميانويل ماكرون بانتظار الرد على الأزمة غداة يوم رابع من تعبئة “ال�سرتات 
ال�سفراء” التي ما زالت قوية واأف�ست اإىل اأعمال عنف وعدد قيا�سي من املعتقلن. وبعد اأ�سبوع من م�ساهد الع�سيان 
يف باري�س، وعلى الرغم من حتذيرات ال�سلطات، مل يتخل املتظاهرون يف هذه احلركة ال�سعبية غري امل�سبوقة، عن 
التجمع يف العا�سمة الفرن�سية ومدن اأخرى �سهدت هي اأي�سا حالت فلتان. وعلى امل�ستوى الوطني، اأعلنت وزارة 
الداخلية الفرن�سي اأن 136 األف �سخ�س �ساركوا يف حتركات ال�سبت من تظاهرات ون�سب حواجز واعت�سامات. ويف 
باري�س كان عددهم اأكرب من الأول من كانون الأول/دي�سمرب اإذ بلغ ع�سرة اآلف )مقابل ثمانية اآلف يف الأ�سبوع 
اإىل حرب �سوارع، قامت ال�سلطات بتوقيف عدد قيا�سي من الأ�سخا�س يف انحاء  اأقرب  املا�سي(. ولتجنب م�ساهد 
اإطلق  من  العنف  اأعمال  م�ساهد  ال�سبت  وتكررت  الداخلية.  وزارة  وفق  باري�س،  يف  معظمهم  الفن  ناهز  فرن�سا 
الغازات امل�سيلة للدموع يف حميط جادة ال�سانزيليزيه وتك�سري واجهات واإحراق �سيارات يف باري�س، وكذلك �سدامات 

يف مدن كبرية مثل بوردو وتولوز ومر�سيليا ونانت، واإغلق �سوارع وحواجز على طرق.

••وا�شنطن-وكاالت:

بر�س  اأ�سو�سيتد  لوكالة  تقرير  يف 
الأمريكية عن التعذيب يف �سجون 
احلوثين يف اليمن، يروي الطبيب 
ف����اروق ب��ع��ك��ار، اأن����ه ك���ان ي����داوم يف 
عندما  مب��اأرب  الر�سيد  م�ست�سفى 
ج��يء اإىل غ��رف��ة ال��ط��وارئ برجل 
نارية  ع��ي��ارات  من  بجروح  م�ساب 
وبدت عليه اآثار التعذيب، وتعر�س 
من  والتعليق  ظهره،  على  للجلد 

ر�سغيه اأياماً. 
وعلم بعكار لحقاً اأن املري�س رمي 
اأنه  اأ�سا�س  على  طريق  جانب  اإىل 
ميت بعدما اأوقف يف �سجن يديره 
على  ي�سيطرون  الذين  احلوثيون 

�سمال اليمن. 
واأم�����س��ى ب��ع��ك��ار ���س��اع��ات يف اإزال����ة 
املري�س  ج�����س��د  م����ن  ال���ر����س���ا����س 
اأم��ع��ائ��ه. وب��ق��ي اجلريح  وت��رم��ي��م 
80 يوماً، وواف��ق يف  امل�ست�سفى  يف 

النهاية على التقاط �سلفي له. 
امل�سوؤولون  اع��ت��ق��ل  اأ���س��اب��ي��ع  وب��ع��د 
املري�س  احل���وث���ي���ون  الأم����ن����ي����ون 
وف��ت�����س��وا هاتفه  ال��ث��ان��ي��ة.  ل��ل��م��رة 
ال�سلفي.  �����س����ورة  ع���ل���ى  وع�������رثوا 
امل�ست�سفى  اإىل  ح�����س��روا  وب��ع��ده��ا 
وع�����س��ب��وا ع��ي��ن��ي ب��ع��ك��ار ورم����وه يف 
اأب لأنه قدم  �سندوق �ساحنة بيك 
له  وق��ال��وا  للحوثين،  ع��دو  �ساعد 

اإنه �سار عدوهم الآن اأي�ساً. 
وام�سى بعكار 18 �سهراً يف �سجن 
للمتمردين.  اخلا�سعة  املناطق  يف 
للحرق  ت���ع���ر����س  اأن�������ه  واأو�������س������ح 
ال�سقف من  والتعليق يف  وال�سرب 
اأنه  ظنوا  حتى  ي��وم��اً،   50 ر�سغيه 

مات. 
وُيعترب بعكار ومري�سه بن الآلف 
يد  على  لل�سجن  تعر�سوا  ال��ذي��ن 
ال�سنوات  يف  احل��وث��ي  ميلي�سيات 

الأربع املا�سية من احلرب الأهلية. 
والعديد منهم، كما تبن يف حتقيق  
لأق�سى  تعر�سوا  بر�س،  اأ�سو�سيتد 
وجوههم  ُحطمت  التعذيب،  اأن��واع 
اأع�سائهم  م��ن  وُع��ل��ق��وا  بالع�سي، 
عليهم  و�ُسكب  لأ�سابيع،  التنا�سلية 

حام�س الأ�سيد. 
وحت���دث���ت اأ���س��و���س��ي��ت��د ب���ر����س، اإىل 
من  جنوا  اإنهم  قالوا  �سخ�ساً   23
اأو كانوا �سهوداً  �سجون احلوثين، 
الح��ت��ج��از احلوثية،  اأم���ك���ان  ع��ل��ى 
حُمتجزين،  اأق������ارب  م���ع  وك���ذل���ك 
وخ��م�����س��ة حم��ام��ن، ون��ا���س��ط��ن يف 
الإن�������س���ان، وثلثة  جم���ال ح��ق��وق 
�سجناء  تبادل  يف  ا�سرتكوا  �سباط 
تعذيب  علمات  بروؤيتهم  واأف��ادوا 

على اأج�ساد هوؤلء. 
وق���ال اأن�����س ال�����س��راري وه��و مقعد 

على كر�سي، اإنه “تعر�س للتعذيب 
ال�سقف”،  يف  والتعليق  بالكهرباء 
موؤكداً اأن “املوت بالن�سبة له اأهون 

من التعذيب«.
املعتقل  ال��وا���س��ي  وع��ر���س حم��م��د 
احلوثين،  ����س���ج���ون  يف  ال�������س���اب���ق 
يف  للحرق  تعر�سه  تك�سف  ���س��ورًة 
تعذيب  اآث�����ار  اإىل  اإ����س���اف���ًة  ي���دي���ه، 
اأج�����زاء م��ن ج�سمه،  ظ��اه��رة ع��ل��ى 
باأ�سلك  التعذيب  ب�سبب  اإنها  قال 

الكهرباء.
اأمهات  احت��اد  اأن  الوكالة  وك�سفت 
امل����خ����ط����وف����ن، ن���������س����اء ق���ري���ب���ات 
للمحتجزين يف �سجون احلوثين، 
وثق اأكرث من 18 األف احتجاز يف 
ال�سنوات الأربع املا�سية، بينها األف 
حالة تعذيب يف �سبكة من ال�سجون 
ال�سرية، ا�ستناداً اإىل �سباح حممد 

ممثلة الحتاد يف ماأرب. 
ويوثق الحتاد مقتل 126 �سجيناً 
�سيطر  اأن  م��ن��ذ  ال��ت��ع��ذي��ب  حت���ت 
اأواخر  يف  �سنعاء  على  احل��وث��ي��ون 

 .2014
ال�سحايا  ���س��ه��ادات  اإىل  وا���س��ت��ن��اداً 
ومنظمات حقوق الإن�سان، حتولت 
امل�������س���اج���د، وال�����ق�����لع ال���ق���دمي���ة، 
ومن�ساآت  والأن���دي���ة  واجل���ام���ع���ات، 
اأخ��رى، اإىل مراكز احتجاز  مدنية 
نقل  قبل  احل��وث��ي��ن  ل��دى  موقتة 
ر�سمية.  ���س��ج��ون  اإىل  ال�����س��ج��ن��اء 
واأح�سى احتاد اأمهات املخطوفن، 
�سنعاء  يف  اح���ت���ج���از  م���وق���ع   30

وحدها. 
حقوق  ان��ت��ه��اك��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
احلوثين،  اأي�����دي  ع��ل��ى  الإن�������س���ان 
ب��ال��ت��ج��اه��ل يف وق����ت كان  ق��وب��ل��ت 

ع��ل��ى ت�سفية  ي��ع��م��ل��ون  امل��ت��م��ردون 
ال�سحافين.  واإ�سكات  املعار�سن، 
ال�سابقن  ال�سجناء  اأح��د  وحت��دث 
ل���دى احل��وث��ي��ن،وه��و م��ن مدينة 
اليمن وك��ان يعمل  ذم��ار يف �سمال 
اعتقاله  ظ������روف  ع����ن  م����در�����س����اً، 
ماأرب  اإىل  �سنعاء  م��ن  ف���راره  بعد 
احلكومة  ل�����س��ي��ط��رة  اخل���ا����س���ع���ة 
ال��ي��م��ن��ي��ة ال�������س���رع���ي���ة، ف���ق���ال اإن����ه 
يف  اأ�سهر و22 يوماً  اأربعة  احتجز 

زنزانة حتت الأر�س. 
وك�����ان م��ع�����س��وب ال��ع��ي��ن��ن ط���وال 
اإح�ساء  يف  ا���س��ت��م��ر  ل��ك��ن��ه  ال���وق���ت، 
الأيام من خلل مواقيت ال�سلة. 
واأ����س���اف اأن����ه ط��ي��ل��ة اع��ت��ق��ال��ه كان 
بق�سبان  ي�����س��رب��ون��ه  ال�����س��ج��ان��ون 
حديدية ويقولون له اإنه �سيموت، 

واأن عليه اأن يكتب و�سيته.

حطمت وجوه �شجناء بالع�شي

تعذيب حتى �ملوت و�سعق بالكهرباء يف �سجون �حلوثي

اإنه  مكتبه  وق��ال  الإع���لم،  و�سائل 
�سرطة  �سابط   60 بنحو  “التقى 
و�سكرهم  باري�س  �سرقي  يف ح�سن 
ويف هذه الأثناء،  على خدمتهم”، 
فيليب  اإدوار  ال���وزراء  رئي�س  ت��رك 
ي���ب���ذل اجل����ه����ود وامل�������س���اع���ي اأم�����ام 
الربملان ويف و�سائل الإع��لم، وفق 
توزيع للأدوار يلتزم حتما مبنطق 
دولة املوؤ�س�سات، غري اأنه ل يرتقي 
ب�������راأي م���ع���ار����س���ي ال���رئ���ي�������س اإىل 

م�ستوى الأزمة.

ت��راج��ع��ت �سعبية م��اك��رون يف  ك��م��ا 
ا�ستطلعات الراأي.

توا�سل  ال���ت���ن���ازل،  ه���ذا  وب��ال��رغ��م 
ال�سفراء”  “ال�سرتات  ح���رك���ة 
امل���ط���ال���ب���ة ب����ت����ن����ازلت اأك�������رث من 
خف�س  ذل������ك  يف  مب����ا  احل���ك���وم���ة 
ال�سرائب وزيادة الرواتب وخف�س 
ا�ستقالة  وح��ت��ى  ال��ط��اق��ة  تكاليف 

ماكرون.
اأن  الم��ري��ك��ي��ة،  ال�سحيفة  وت���رى 
م���اك���رون ل���ن ي��ت��م��ك��ن م���ن مترير 

واأ������س�����ب�����ح �����س����ع����ار امل���ت���ظ���اه���ري���ن 
“ماكرون ارحل«.

وحتولت التظاهرات لثورة غ�سب 
املتهم  م����اك����رون  ���س��ي��ا���س��ات  ����س���د 
على ح�ساب  ل��لأغ��ن��ي��اء  ب��الن��ح��ي��از 
املحتّجون  وي���ع���ار����س  ال���ف���ق���راء، 
اأدىل  ال������ذي  م����اك����رون  ���س��ي��ا���س��ات 
اعتربت  الت�سريحات  ب�سل�سلة من 
جمحفة بحق العمال العادين، ما 
دفع الكثريين اإىل اأن يطلقوا عليه 
لقب “رئي�س الأثرياء”، ويتهمونه 
الأثرياء ورجال  بالنحياز ل�سالح 
الطبقة  ح�������س���اب  ع���ل���ى  الأع�����م�����ال 
بها،  ي�سعر  التي مل يعد  املتو�سطة 
ول ي�سعى مل�ساعدتها كما كان يقول 

قبل انتخابه.
وتهدف اإ�سلحات ماكرون املوؤيدة 
لقطاع الأعمال اإىل جعل القت�ساد 
الفرن�سي اأكرث قدرة على املناف�سة 
عاملياً، حيث تعهد مبوا�سلة م�سعاه 
لإح����������دات ت����غ����ي����ريات ع���م���ي���ق���ة يف 
القت�ساد الفرن�سي وعدم الن�سياع 
اإىل التظاهرات ال�سعبية الوا�سعة، 
بينما يرى العمال الفرن�سييون اأن 

التغيريات غري من�سفة لهم.
ومل يظهر ماكرون، الذي تراجعت 

•• وا�شنطن-وكاالت:

املواجهات  ان��دلع  من  الرغم  على 
وال�سرطة  املحتجن  بن  العارمة 
وات�ساع دائرة العنف التي �سهدتها 
املا�سية،  الأي��������ام  خ�����لل  ف��رن�����س��ا 
ف�سل الرئي�س الفرن�سي اإميانويل 
والتواري  ال�سمت  ل��زوم  م��اك��رون، 
ع���ن الأن����ظ����ار، م���رك���زاً ج���ه���وده يف 
ال��ب��ح��ث عن  ق�سر الإل��ي��زي��ه ع��ل��ى 

خمرج لأزمة تهدد باقي.
�سحيفة  ت�ساءلت  لها،  تقرير  ويف 
الأمريكية،  تريبيون”  “�سيكاغو 
الفرن�سي!؟”  ال���رئ���ي�������س  “اأين 
واأ�سافت اأن “ماكرون توارى بعيداً 
تاركاً  اأ���س��ب��وع،  الأن��ظ��ار طيلة  ع��ن 
الو�سع  تهدئة  حماولة  حلكومته 
يف  العنيفة  الح��ت��ج��اج��ات  واإن���ه���اء 

�سوارع باري�س«.
ال�سرطة  ب��ن  ال�����س��دام��ات  ودارت 
حركة  وم���ت���ظ���اه���ري  ال��ف��رن�����س��ي��ة 
اليوم  ال�سفراء”،  “ال�سرتات 
اأق���ام���وا متاري�س  ال��ذي��ن  ال�����س��ت��ب، 
احلجارة  واألقوا  �سيارات  واأحرقوا 
ومناه�سة  ع��ن��ي��ف��ة  ت���ظ���اه���رات  يف 
ل�����س��ي��ا���س��ات ال���رئ���ي�������س م����اك����رون، 

�سعبيته يف الأ�سهر الأخرية للراأي 
العام الفرن�سي على الإطلق منذ 
الأرجنتن  ع��ا���س��م��ة  م���ن  ع���ودت���ه 
اآي���ر����س، وت�����س��در واجهة  ب��وي��ن�����س 
التعامل  يف  الفرن�سية  احل��ك��وم��ة 
اإدوار  ال��وزراء  مع الأح��داث رئي�س 
ال���ذي يقول  م��اك��رون  اأم���ا  فيليب، 
يختبئ  اأن��ه  املحتجن  م��ن  الكثري 
بعيداً عن النا�س يف برجه العاجي، 
مل يغادر ق�سر الرئا�سة الفرن�سية، 

الإليزيه.
“ماكرون  اإن  ال�سحيفة،  وت��ق��ول 
ع���������ادة م������ا ي��������ربز ك����م����ت����ح����دث يف 
كونه  الدولية  واملحافل  الأو���س��اط 
انتخابه  م���ن���ذ  الأ�������س������واء  ي���ح���ب 
املا�سي،  ال���ع���ام  ك���ب���رية  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
واح��د فقط  اأ�سبوع  حيث كان قبل 
الأ�سواء  الح��ت��ج��اج��ات حت��ت  م��ن 
جم���م���وع���ة  ق����م����ة  يف  ال������دول������ي������ة 
متحدياً  الأرجنتن،  يف  الع�سرين 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
حماية  وت��داب��ري  املناخ  تغري  ب�ساأن 

التجارة«.
وبح�سب ال�سحيفة الأمريكية، مل 
يتم ال�سماح لو�سائل الإعلم بطرح 
ماكرون  م��ن  الق����رتاب  اأو  اأ�سئلة 

عندما عاد من الأرجنتن ، وذهب 
الدمار  ل��روؤي��ة  الن�سر  ق��و���س  اإىل 

الذي حلق بالن�سب التذكاري.
ا�ستهدفوا  امل��ح��ت��ج��ن  اأن  وي��ذك��ر 
ق��و���س ال��ن�����س��ر يف ب��اري�����س، ودع���وا 
وكتبوا  ل���ل����س���ت���ق���ال���ة،  م�����اك�����رون 
ع��ل��ى واج��ه��ة ال��ق��و���س ال����ذي يعود 
تاريخه للقرن التا�سع ع�سر عبارة 

“ماكرون اإرحل«.
زي����ارة  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  واأ������س�����ارت 
م���اك���رون غ���ري امل��ع��ل��ن��ة مل��دي��ن��ة لو 
فرن�سا،  و���س��ط  ف��ي��لي  اأون  ب���وي 
وال������ت������ي ا�����س����ت����غ����رق����ت ����س���اع���ت���ن، 
ح���ي���ث ك������ان امل���ح���ت���ج���ون يف وق���ت 
���س��اب��ق ق��د اأ���س��رم��وا ال��ن��ار يف مقر 
احلكومة، وقال بع�س املرا�سلن و 
ال�سحافين املحلين، الذين كانوا 
بال�سدفة يف املدينة الفرن�سية، اإن 
“ماكرون اأطلق �سيحات ا�ستهجان 
من  �سغري  ح�سد  و���س��ط  واإه���ان���ات 

النا�س«.
وقام ماكرون م�ساء اجلمعة بزيارة 
ال�سغب  م��ك��اف��ح��ة  ل��ق��وات  ���س��ري��ع��ة 
امل��ق��رر ن�سرها يوم  ك���ان م��ن  ال��ت��ي 
الفرن�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�����س��ب��ت 
ب��اري�����س، ح��ي��ث مل ي��ك��ن ه��ن��اك اأي 

اإنه  الأمريكية،  ال�سحيفة  وقالت 
الرئي�س يف فرن�سا  “عادة ما يقوم 
ال�سيا�سية  اخل�����ي�����ارات  ب���اخ���ت���ي���ار 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، خ��ا���س��ة يف جم���الت 
يف   ، اخلارجية  وال�سيا�سة  ال��دف��اع 
حن اأن رئي�س الوزراء هو امل�سوؤول 
عن القرارات اليومية، خا�سة تلك 

املتعلقة بالق�سايا الداخلية«.
عاماً(   40( م����اك����رون  وا����س���ط���ر 
للقيام باأول تنازل كبري يف رئا�سته 
ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ���س��ري��ب��ة ال���وق���ود، 

اإ�����س����لح����ات ك���ب���رية يف ال����ربمل����ان، 
“ال�سرتات  ت����ظ����اه����رات  ب�����س��ب��ب 

ال�سفراء«.
“املراقبن  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
يعتقدون اأن ا�ستقالة رئي�س الوزراء 
حلماية  جيدة  و�سيلة  تعد  فيليب 
الحتجاجات  اأن  خا�سة  م��اك��رون، 
الآن”،  اإىل  ت���ه���داأ  مل  ف��رن�����س��ا  يف 
اخلمي�س  رف�������س  ف��ي��ل��ي��ب  ول���ك���ن 
“ب�سرورة  اق�����رتاح�����ات  امل���ا����س���ي 

تقدميه ا�ستقالته«.

لن يتمكن من مترير اإ�شالحات كبرية يف الربملان 

»�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء« ت�سعل باري�س .. »�أين ماكرون«؟

�ل�سني حتذر كند� ب�ساأن مديرة هو�وي 
•• بكني -اوتاوا-رويرتز:

مل  اإذا  وخيمة  عواقب  �ستواجه  اأنها  من  كندا  ال�سن  ح��ذرت 
تفرج على الفور عن املديرة املالية ل�سركة هواوي للتكنولوجيا 

وو�سفت الق�سية باأنها “�سديدة القبح«.
واعتقلت ال�سلطات يف كندا املديرة املالية لهواوي منغ وان ت�سو 
يف الأول من دي�سمرب كانون الأول بطلب من الوليات املتحدة 
�سركتها  �سلت  على  بالت�سرت  وتتهمها  ت�سليمها  تطلب  التي 
ال��رغ��م من  اأخ���رى ح��اول��ت بيع م��ع��دات لإي����ران على  ب�سركة 

العقوبات املفرو�سة عليها.

���س��رك��ة ه����واوي. وا�ستمعت حمكمة  اب��ن��ة م��وؤ���س�����س  وم��ن��غ ه��ي 
حالة  ت��واج��ه يف  منغ  اإن  تقول  دف��وع  اإىل  اجلمعة  ي��وم  كندية 
على  للحتيال  بالتاآمر  تهما  املتحدة،  الوليات  اإىل  ترحيلها 
عدة موؤ�س�سات مالية ت�سل عقوبتها الق�سوى اإىل ال�سجن 30 

عاما عن كل تهمة.
ومل تتخذ املحكمة قرارا خلل تلك اجلل�سة بعد ما يقرب من 
�ست �ساعات من الدفوع والدفوع امل�سادة ومت رفع اجلل�سة على 
اأن ت�ستاأنف غدا الثنن. وقالت وزارة اخلارجية ال�سينية يف 
اإن يل يو ت�سنغ نائب وزير  ال�سبت  اأم�س الأول  بيان مقت�سب 
اخلارجية ا�ستدعى ال�سفري الكندي يف بكن و�سلمه “احتجاجا 

�سديدا” وطالب باإطلق �سراح منغ. وقال اآدم اأو�سنت املتحدث 
“لي�س  اإنه  الكندية كري�ستيا فريلند  با�سم وزيرة اخلارجية 

هناك ما ميكن اإ�سافته على ما قالته الوزيرة” يوم اجلمعة.
ال��ع��لق��ة مع  اإن  ي���وم اجل��م��ع��ة  لل�سحفين  ف��ري��لن��د  وق��ال��ت 
اأكد  بكن  يف  كندا  �سفري  واإن  التقدير  وتلقى  مهمة  ال�سن 

لل�سينين اأن منغ �سي�سمح لها بالتوا�سل مع قن�سليتها.
ت��رودو يوم اجلمعة ردا  الكندي جا�سنت  ال��وزراء  وق��ال رئي�س 
ب�سبب  ال�سن  جانب  من  املحتملة  العواقب  عن  ���س��وؤال  على 
اعتقال املديرة املالية لهواوي اإن كندا لديها علقة طيبة جدا 

مع بكن.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• كري�شتيان مكاريان

ال��ث��اب��ت التاريخي،  ���س��ك��ل م��ن  ت��اأث��ري  م��ن خ���لل 
اأخ�����رى يف دائ�����رة ال�سوء  اأ���س��ب��ح��ت ف��رن�����س��ا م���رة 
يف جم���ال ال���ث���ورة ال�����س��ع��ب��ي��ة. ف��ق��د ف��ّج��رت حركة 
ال�سرتات ال�سفراء موجة كبرية من الهتمام من 
التي  والأمريكية  الأوروب��ي��ة  الإع��لم  و�سائل  قبل 
اأذهلها عنف املظاهرات، واأده�سها تركيز الحتجاج 

على �سخ�س اإميانويل ماكرون.

الرئي�ض الذي اأعطى الدرو�ض للعامل كله
الدولة  رئ��ي�����س  �سخ�سية  من��ط  اأن  ال��وا���س��ح،  م��ن 
ولكن  والن��دف��اع  للخّفة  جت�سيد  وه��و  الفرن�سية، 
لهذا  اأ�سا�سيا  عامل  كان  الفرن�سي،  لليقن  اأي�سا 
الولع غري الربيء الذي يعر�س الزمة الفرن�سية 
والمريكية. ذعر  الأوروبية  ال�سا�سات  على جميع 
بق�سوة  التاريخ  انقلب  لقد  �ساذ،  ان��ح��راف  اأم  ع��ام 
“ال�سفحات  ن����ادرة، وو���س��ع ه��ذه امل���رة ب��اري�����س يف 

الوىل” لأَْرَداأ الأ�سباب.
بانها  �ُسِبَهت  ال��ت��ي  ال�����س��ف��راء،  ال�����س��رتات  ث���ورة  اإن 
ا�ساءت  الفرن�سية”،  ال���ث���ورة  “بداية  ل����  اإح���ي���اء 
التي  وامل��وح��دة،  املبدعة  فرن�سا  ل�سورة  مبا�سرة 
لها يف اخلارج.  ال��رتوي��ج  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  اأراد 
وهل بعد مثل هذه الفو�سى، م��ازال هناك جمال 

للإميان والعتقاد باإمكانية “زعامة” فرن�سية؟
�سفح قو�س  ع��ن��د  ن��وف��م��رب،  م��ن  احل����ادي ع�سر  يف 
�سُي�سّجل  م�سهد  يف  بكامله  العامل  جتّمع  الن�سر، 
مبنا�سبة اإحياء ذكرى نهاية احلرب العاملية الأوىل. 
الرئي�س  اأعطى  للغاية،  �سخ�سي  وباأ�سلوب  هناك، 
��ب نف�سه  ال��ف��رن�����س��ي درو����س���ا ل��ل��ع��امل ب��اأ���س��ره ون�����سّ
الأط���راف،  املتعدد  والعمل  للدميقراطية  داع��ي��ة 
التي  فرن�سا”،  “حتيا  بجملة  خطابه  بتوقيع  ثم 
ت��رام��ب، وُت�سحك  دون��ال��د  ُت��زع��ج  ان  ال  ل ميكن 

فلدميري بوتن.
يف ال��ي��وم ال��ت��ايل، ورغ���م ال��غ��ي��اب ال��ب��ارز للرئي�س 
وهي  لل�سلم،  باري�س  منتدى  افُتتح  الم��ري��ك��ي، 
مبادرة رئي�سية يف ولية ماكرون، والتي �ستتحّول 
اإىل ح��دث ع��امل��ي ���س��ن��وي. يف ك��ل ه���ذا، ه��ن��اك دون 
�سيء  الأف��ك��ار اجليدة، لكن ل  �سك جمموعة من 

متوا�سع، وتلك الر�سالة ترتجم نزوعا وطنيا.

تغريدة كاذبة عن الو�شع 
يف فرن�شا

ج���اء ال��ت��وا���س��ع ف��ج��اأة م��ن ال���داخ���ل، وب�سكل غري 
م��ت��وق��ع وع��ن��ي��ف. ال���رج���ل ال����ذي ي��ف�����س��ل اأوروب�����ا 
نف�سه  ي���رى  ت��ق��دم��ي،  م��ع�����س��ك��ر  م��ع�����س��ك��ري��ن،  اإىل 
زع��ي��م��ه ال��ط��ب��ي��ع��ي، وم��ع�����س��ك��ر ال��ق��وم��ي��ن، الذين 
)“جذام”  الظلمية  م��ن  ن�سخة  اأح���دث  ميثلون 
القومية، قال ماكرون( يظهر الآن حتت �سيحات 
ال�ستهجان، وُو�سع امام اختبار يف مواجهة �سعبه.

النقلب  ل��ه��ذا  امل��اأ���س��اوي��ة  الطبيعة  ع��ن  وب��ع��ي��داً 
بل  فقط،  املكانة  على  الأم���ر  يقت�سر  ل  املفاجئ، 
التي  ملاكرون  ال�سرتاتيجية  املفاهيم  على  ا  اأي�سً
ت�ستعد ملعاناة جدّية ودائمة. اإن ال�سعف الداخلي 
للرئي�س ال�ساب واللمع، يقّو�س جوهر م�سروعه 
رهينتها،  اأ�سبح  الدميقراطية،  فبطل  ال���دويل. 
وال����ذي ك���ان ي��ح��ل��م ب��ت��ق��دمي من����وذج، ي��ب��دو فجاأة 
املخرتق،  بل  املخرتق،  يعد  مل  خيط.  على  معلقا 
مل  ب��ه،  املفعول  لي�سبح  الفاعل،  كونه  عن  توقف 
ت��ع��د امل�����س��ال��ة ه��ال��ت��ه وط��اق��ت��ه وان��ت�����س��اره، ب��ل بقاء 
التحولت هي  العديد من  ودوام حركته.  منجزه 
اإىل حد كبري غري عادلة، ولكن، للأ�سف، �سُت�ستغّل 
وت�ستثمر من قبل الذين كان بالأم�س ينظر اإليهم 
ماكرون من فوق وبتعال، �سعبويو املنطقة الثانية، 
الأوروبية  اليمينية  احل��رك��ات  فيها  تتكاثر  التي 
دونالد  ل��لأح��ادي��ة،  الكبري  امل��خ��رج  اأو  امل��ت��ط��رف��ة، 
ترامب. وهذا الأخري، �سمح ملحيطه باإغراق �سبكة 
الإنرتنت بتغريدات انتقامية وم�سللة عن الو�سع 

الجتماعي يف فرن�سا.

دميقراطيات تعي�ض اأزمة وجودية
اأعمق.  الحتجاجية  احلركة  من  الآخ��ر  اجلانب 
يظل  ال��ذي  الجتماعي،  التفاوت  بتنامي  ويتعلق 
امل�����س��األ��ة احل��ا���س��م��ة امل��زع��ج��ة ل��ل��ع��دي��د م��ن ال���دول 
وب�سياغات  م��ت��ف��اوت��ة،  ف���ب���درج���ات  الأوروب�����ي�����ة. 
الفجوة  ا�سقطت  خ�سو�سية،  وطنية  وت��ع��ب��ريات 
الجتماعية يف املجهول لندن، بحجة الربيك�سيت، 
وروم�����ا، م��ع و���س��ول حت��ال��ف غ��ري��ب وم��ري��ب بن 
5 جنوم بقيادة لويجي دي  ي�سار �سعبوي )حركة 
بزعامة  ال�سمال  )رابطة  �سعبوي  ومي��ن   ، مايو( 

�سالفيني(، اىل ال�سلطة.
ترجمة خرية ال�سيباين

�ل�سرت�ت �ل�سفر�ء: من �سيعتقد 
يف »�لزعامة« �لفرن�سية...؟

* رئي�س حترير جملة لك�سربي�س الفرن�سية وموؤلف كتاب
 “الوجه اخلفي للتاريخ” و”ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء«. 
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الفجر الريا�ضي

عن  املحرتفن  دوري  جلنة  اأعلنت 
قوائم املر�سحن جلوائز الأف�سل يف 
دوري اخلليج العربي ل�سهر نوفمرب 
يف فئات اأف�سل لعب، اأف�سل حار�س 
م��رم��ى، واأف�����س��ل م����درب، ب��ن��اء على 
اللعبون  و�سيطر  الإح�����س��ائ��ي��ات. 
املر�سحن  ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  امل��واط��ن��ون 
�سهر  يف  لع������ب  اأف���������س����ل  ف���ئ���ة  يف 
املا�سي  ال��ث��اين  ت�سرين   – نوفمرب 
ن�����ادي �سباب  ال���ت���ي ���س��م��ت م���داف���ع 
اإىل  بالإ�سافة  عبا�س،  وليد  الأهلي 
ن��ادي اجل��زي��رة علي مبخوت  ثنائي 
عبا�س  وليد  وك��ان  مبارك.  وخلفان 
قد قاد فريقه اإىل الفوز يف مباريات 

فريقه الثلث خلل �سهر نوفمرب، 
ع��ل��ى نظافة  م�����س��اه��ًم��ا يف احل��ف��اظ 
�سباك فريقه يف مباراتن كما اأحرز 
ه��دف ال��ف��وز يف لقاء ال��دي��رب��ي �سد 
الن�سر يف اجلولة 11. من جانبهما 
فقد وا�سل الثنائي مبخوت ومبارك 
التاألق بقمي�س فخر اأبوظبي، حيث 
اأه��داف يف لقاءات   5 �سجل مبخوت 
فريقه الثلثة خلل �سهر نوفمرب 
بينما اأحرز مبارك 4 اأهداف و�سنع 

هدفن يف الفرتة نف�سها.
و�سهدت جائزة اأف�سل حار�س مرمى 
نا�سر  ماجد  تر�سح  نوفمرب  ل�سهر 
الأهلي  �سباب  ن���ادي  م��رم��ى  ح��ار���س 

وع������ادل احل��و���س��ن��ي ح���ار����س مرمى 
على  الثانية  للمرة  ال�سارقة  ن���ادي 
خالد  لهما  ان�����س��م  بينما  ال���ت���وايل، 
العن  ن���ادي  م��رم��ى  ح��ار���س  عي�سى 
الذي كان قد توج باجلائزة يف �سهر 
���س��ب��ت��م��رب. وجن���ح امل��خ�����س��رم ماجد 
نا�سر يف احلفاظ على نظافة �سباكه 
يف مباراتن بينما تلقت �سباكه هدًفا 
نوفمرب،  �سهر  خ��لل  فقط  واح����ًدا 
احلو�سني  ع���ادل  وا���س��ل  جانبه  م��ن 
ا�ستمرار  يف  ���س��اه��م  ح��ي��ث  مت���ي���زه 
وتلقت  للم�سابقة،  ال�سارقة  �سدارة 
ال�سهر،  خ����لل  اأه������داف   5 ���س��ب��اك��ه 
بينما ح��اف��ظ ح��ار���س م��رم��ى العن 

يف  �سباكه  نظافة  على  عي�سى  خالد 
مباراتن وتلقت �سباكه هدًفا واحًدا 

يف ثلث مباريات.
اأف�سل  جل���ائ���زة  امل��ر���س��ح��ن  ق��ائ��م��ة 
�سهدت  ن���وف���م���رب  ���س��ه��ر  يف  م������درب 
ال�سارقة  ن�������ادي  م�������درب  ت�����واج�����د 
عبدالعزيز العنربي الفائز بجائزتي 
�سبتمرب واأكتوبر، بينما يعود مدرب 
اإىل  م��ام��ي��ت�����س  زوران  ال��ع��ن  ن����ادي 
قائمة الرت�سيحات بعد اأن حل ثانًيا 
قائمة  ع��ن  وغ���اب  �سبتمرب  �سهر  يف 
ال��ق��ائ��م��ة بوجود  اأك��ت��وب��ر، وت��ك��ت��م��ل 
م������درب ����س���ب���اب الأه����ل����ي رودول����ف����و 
تاألق  وا�ستمر  مرة.  لأول  اأروابارينا 

ال��ع��ن��ربي م��ع ال�����س��ارق��ة ال����ذي بقي 
هزمية،  دون  ل����ل����دوري  م���ت�������س���دًرا 
ح��ي��ث ح�����س��د 5 ن���ق���اط م���ن ثلث 
انت�سار  من  ال�سهر  خ��لل  مباريات 
ال��ك��روات��ي ماميت�س  اأم���ا  وت��ع��ادل��ن، 
ف��ق��د ق����اد ف��ري��ق��ه ل��ل��ح�����س��ول على 
انت�سارات  بثلث  الكاملة  العلمة 
يف نوفمرب، وهي ذات احل�سيلة التي 
اأروابارينا بت�سع  الأرجنتيني  حققها 

نقاط.
مفتوًحا  ال���ت�������س���وي���ت  و����س���ي���ك���ون 
الفائزين  لخ����ت����ي����ار  ل���ل���ج���م���اه���ري 
يف ال����ف����ئ����ات ال����ث����لث ع����رب امل���وق���ع 
motm. الإل�����������������ك�����������������رتوين 

ينطلق  حيث   ،agleague.ae
الت�سويت يف الثانية من ظهر الأحد 
امل���واف���ق 9 دي�����س��م��رب وي�����س��ت��م��ر ملدة 
اأ�سماء  عن  بعدها  يعلن  �ساعة،   48

الفائزين عرب �سفحات جلنة دوري 
التوا�سل  و���س��ائ��ل  ع��ل��ى  امل��ح��رتف��ن 

الجتماعي.
 و�سيح�سل الفائزون باجلوائز على 

لهذا  ا  خ�سي�سً ت�سميمها  مت  ك��اأ���س 
ق��ب��ل �سافرة  ل��ه��م  ُت�����س��ّل��م  ال��غ��ر���س 
اجلولة  يف  فرقهم  م��ب��اري��ات  ب��داي��ة 

التالية لإعلن النتائج.

•• العني –الفجر: 

�سامل  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  جن��م  ت���وج 
اليماحي بامليدالية الذهبية  حممد 
مل�سافة  الهوائية  البندقية  مل�سابقة 
زايد  ع����ام  ب��ط��ول��ة  يف  اأم���ت���ار   10
الأوملبية  ب��ال�����س��ال��ة  اأق��ي��م��ت  وال��ت��ي 
والرماية  للفرو�سية  ال��ع��ن  ب��ن��ادي 
مع  �سارية  مناف�سة  بعد  واجل��ول��ف 
ال��ب��ح��ري��ن��ي ن��ا���س��ر ب��ن ت��رك��ي حيث 
نقطة   242.9 ال���ي���م���اح���ي  ح���ق���ق 
لينفرد باملركز الأول وينال امليدالية 
ال��ذه��ب��ي��ة واجل���ائ���زة امل��ال��ي��ة  وحقق 
ون����ال  ن��ق��ط��ة   242.7 ت���رك���ي  ب����ن 
املالية  واجل��ائ��زة  الف�سية  امليدالية 
ويف املركز الثالث البحريني ح�سن 
ونال  نقطة   212.5 بر�سيد  على 
امليدالية الربونزية واجلائزة املالية 
الهوائية  البندقية  م�سابقة  ويف   .
مناف�سات  �سمن  اأم��ت��ار   10 مل�سافة 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بطولة 
ال�سيدات  ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  م��ب��ارك 

الذهبية  ب��امل��ي��دال��ي��ة  توجت   ف��ق��د 
اأر�سوفيك  اأندريا  ال�سربية  الرامية 
الأول بر�سيد  املركز  احتلت  اأن  بعد 
ااجلائزة  ون��ال��ت  ن��ق��ط��ة   249.0
الآف  خ���م�������س���ة  وق������دره������ا  امل����ال����ي����ة 

املركز  يف  وت��ل��ت��ه��ا  اأم���ري���ك���ي  دولر 
ال��ث��اين ال��ف��رن�����س��ي��ة ج��ودي��ث جومز 
ونالت  ن��ق��ط��ة   247.2 بر�سيد  
جائزتها  ون��ال��ت  الف�سية  امليدالية 
امل���ال���ي���ة وت���ل���ت���ه���ا م���واط���ن���ت���ه���ا جيد 

بر�سيد  الثالث  املركز  يف  جبورديت 
امليدالية  ون��ال��ت  ن��ق��ط��ة   226.4
وكما   . املالية  وجائزتها  الربونزية 
ه����و م����ع����روف ف����ن رم������اة الأط����ب����اق 
امل�ساركن  ال�����رتاب«   « احل��ف��رة  م��ن 

ال�سيخة  وامل�ساركات يف بطولة �سمو 
لرماية  العاملية  مبارك  بنت  فاطمة 
ال�����س��ي��دات وب��ط��ول��ة ع��ام زاي���د كانوا 
و�سط  الر�سمي  التدريب  اأن��ه��وا  ق��د 
بتحقيق  وت����ف����اوؤل  ق���وي���ة  م��ن��اف�����س��ة 
واأرق����ام جيدة  م��ع��دلت رم��ي عالية 
يتواجد  حيث  املقبلن  اليومن  يف 
رماتنا من اجلن�سن بقوة يف هاتن 
امل�سابقتن . واأكد عبد اهلل �سامل بن 
يعقوب الزعابي الأمن العام لحتاد 
الإم��ارات للرماية والقو�س وال�سهم 
زاي����د جنبا  ع���ام  ب��ط��ول��ة  اإق���ام���ة  اأن 
ال�سيخة  �سمو  بطولة  اإىل جنب مع 
ال�سيدات  ل��رم��اي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ف��اط��م��ة 
بعدا  ،واأع��ط��ت  موفقة  خطوة  كانت 
ك��ب��ريا ل��ل��ح��دث��ن ،وي����واك����ب  توجه 
والحتاد  الدولية  الأوملبية  اللجنة 
الدويل للرماية مب�ساواة الريا�سين 
الزعابي  واأ�����س����ار   . اجل��ن�����س��ن  م���ن 
موؤمتر  عقد  ب�سدد  الحت��اد  اأن  اإىل 
�سحفي مو�سع للإعلن عن اأ�سخم 
والتي  اإن�سائه  له منذ  ن�ساط   خطة 

وامل�سد�س  الهوائية  البندقية  تغطي 
اإىل  وال�سهم  والقو�س  واخلرطو�س 
الأن�سطة  على  ال�سوء  اإل��ق��اء  جانب 
غ��ري امل��رئ��ي��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا اللجنة 
الفرتة  خ�����لل  ب����الحت����اد  ال��ف��ن��ي��ة 
العديد  ت�����س��م��ن��ت  وال���ت���ي  امل��ا���س��ي��ة 
املدربن  وت��اأه��ي��ل  �سقل  دورات  م��ن 

�سنوف  بجميع  ب��ال��دول��ة  واحل���ك���ام 
الرماية والتي �ستنعك�س على العمل 
امليداين يف امل�ستقبل القريب . ويذكر 
اأن اللجنة املنظمة املحلية للبطولة 
قد عقدتها اجتماعها اليومي املعتاد 
برئا�سة: �سيف النعيمي نائب رئي�س 
ال�سحي  ح�سن    : وبح�سور  اللجنة 

وريتا  ل��ل��ب��ط��ول��ة  امل��دي��رال��ت��ن��ف��ي��ذي 
احلمريي  ه����لل  و���س��ي��ف  ك���ف���وري 
البلو�سي  وول��ي��د  ع��ام��ر  حممد  ود. 
وحممد جمال وح�سن رفعت اأع�ساء 
اليومي  ال���ع���م���ل  مل��ت��اب��ع��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
واحتياجات  م��ت��ط��ل��ب��ات  وم��واج��ه��ة 

الرماة والبطولة عامة .

م����ن �سمو  ك����رمي����ة  حت����ت رع����اي����ة 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  م��ك��ت��وم، ويل  اآل  را����س���د 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
الدولية  دب��ي  بطولة  تنطلق  دب��ي، 
بن�سختها  اجل��وج��ي��ت�����س��و  مل��ح��رتيف 
ال�ساد�سة يومي 14 و15 دي�سمرب 
ال�سبا  ن����د  جم���م���ع  يف  اجل����������اري، 
من  وا�سع  اإقبال  و�سط  الريا�سي، 
الدولين  امل��ح��رتف��ن  ال��لع��ب��ن 
�سمن  للمناف�سة  16عاماً  ف���وق 

فئات النا�سئن والكبار والأ�ستاذة.
وجن����ح����ت ب���ط���ول���ة دب������ي ال����دول����ة 
تر�سيخ  يف  املا�سية  ن�سخها  خ��لل 
مكانتها العاملية كمن�سة احرتافية 
اجلوجيت�سو،  ريا�سة  �ساحة  على 
ب��ا���س��ت��ق��ط��اب��ه��ا لع����ب����ن دول���ي���ن 
تعزيز  يف  وم�ساهمتها  متميزين، 
خ��������ربات ال����لع����ب����ن امل�������س���ارك���ن 
ع������رب الح�����ت�����ك�����اك امل����ب����ا�����س����ر مع 
خم��ت��ل��ف امل�����س��ت��وي��ات وامل����ه����ارات يف 
عن  ف�سًل  عالية،  تناف�سية  بيئة 
م�سرية  يف  اأ�سا�سية  حمطة  كونها 
جمع  م��ن  متكنهم  اإذ  الح�����رتاف، 
النقاط والرتقاء بت�سنيفهم، وفق 
نظام الت�سنيف املعتمد لدى احتاد 

الإمارات للجوجيت�سو.

بطولة ا�شرتاتيجية
اأكد يو�سف البطران ع�سو جمل�س 
ومدير  اجلوجيت�سو،  احت��اد  اإدارة 
ال����دول����ي����ة ملحرتيف  دب�����ي  ب���ط���ول���ة 
البطولة  ه���ذه  اأن  اجل��وج��ي��ت�����س��و، 

ت�سهم يف دعم ا�سرتاتيجية الحتاد 
الدولة  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية 
با�ستقطاب  ال��ع��امل  م�ستوى  ع��ل��ى 
اللعبن املحرتفن على م�ستوى 
متنوعة  جمموعة  و�سمن  العامل، 
الفنية  وامل�����س��ت��وي��ات  امل���ه���ارات  م��ن 
تطوير  يف  ب��دوره��ا  �ست�سهم  ال��ت��ي 
البطران:  قدرات اللعبن. وقال 
البطولة  ه����ذه  اأه���م���ي���ة  “تكمن 
اإمكانية  ل��لع��ب��ي��ن��ا  ت��ت��ي��ح  اأن���ه���ا  يف 
وال����دويل،  امل��ح��ل��ي  ت�سنيفهم  رف���ع 
الحرتافية  مب�سريتهم  والرتقاء 
يوؤكد  م��ا  ج��دي��دة،  م�ستويات  اإىل 
�ستى  يف  ب���امل���ن���اف�������س���ة  ج����دارت����ه����م 
ال��دول��ي��ة، وال���س��ت��م��رار يف  املحافل 
حت��ق��ي��ق الإجن���������ازات ال���ت���ي حتمل 
البطران  وت��وج��ه  الإم����ارات«.  ا�سم 

ال�سيخ  ل�سمو  وال��ت��ق��دي��ر  بال�سكر 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
لرعايته  دب����ي،  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم 
ال��ب��ط��ول��ة ودعمه  ل��ه��ذه  ال��ك��رمي��ة 
ل���ري���ا����س���ة اجل���وج���ي���ت�������س���و، واأك������د 
لهذه  دب����ي  اإم������ارة  ا���س��ت�����س��اف��ة  اأن 
البطولة يعزز من مكانة دبي قبلة 
للريا�سين، وقال: “نحن على ثقة 
حما�سية  مناف�سات  �سن�سهد  باأننا 
متقدمة،  اح��رتاف��ي��ة  وم�����س��ت��وي��ات 
الوا�سعة من ذوي  امل�ساركة  يف ظل 
ال�����س��ج��لت احل��اف��ل��ة ب���الإجن���ازات 
والدويل«.  الوطني  امل�ستوى  على 
بطولة  “اإن  ال��ب��ط��ران:  واأ����س���اف 
دبي الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو، 
اأه��م الأح��داث ال�سنوية  تعترب من 
يف  امل��درج��ة  املناف�سات  قائمة  على 

 –  2018 ال���ري���ا����س���ي  امل���و����س���م 
ال����ذي  احل�������دث  ف���ه���ي   ،2019
ي��ن��ت��ظ��ره امل�����درب�����ون وال���لع���ب���ون 
املواهب  ل�ستك�ساف  وامل��راق��ب��ون، 
ومتابعة  اجل�����دي�����دة  وال������ق������درات 

تطوراتها«.

تفا�شيل فنية
�سيقوم  ال���ت���ي  ال��ب��ط��ول��ة  وت�����س��ه��د 
دولياً،  ح��ك��م��اً   16 حتكيمها  ع��ل��ى 
مناف�سات اللعبن على 7 اأب�سطة، 
يت�سمن  اإذ  ي���وم���ن،  م����دار  وع��ل��ى 
اللعبن  مناف�سات  الأول  ال��ي��وم 
م��ن ال��رج��ال )ب����دون ب��دل��ة( فيما 
ال�سيدات  م��ن  ال��لع��ب��ات  ت�����س��ارك 
مناف�سات  �سمن  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يف 
)م���ع ب��دل��ة( وال��ت��ي ���س��ت��ت��وزع على 

الأبي�س،  ه����ي  اأح�����زم�����ة،  خ��م�����س��ة 
والبني،  وال��ب��ن��ف�����س��ج��ي،  والأزرق، 
لكل  اأوزان   7 وتت�سمن  والأ���س��ود، 
يف  الفنية  اللجنة  واأ���س��ارت  ح���زام. 
اإىل  للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت��اد 
ال��دول��ي��ة ملحرتيف  ب��ط��ول��ة دب���ي  اأن 
نظامي  ���س��ت�����س��ه��د  اجل��وج��ي��ت�����س��و 
احت�ساب للمناف�سات، حيث �سيتمكن 
ال����لع����ب����ون م�����ن ح���م���ل���ة احل������زام 
الأ����س���ود م��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن نظام 
�سي�سمن  وال���ذي  ب���الإع���ادة(  )دور 
للعبن اخلا�سرين فر�سة العودة 
خروجهم  قبل  ثانية  مباراة  للعب 
على  املناف�سة  من  ليتمكنوا  نهائياً 
امليدالية الربونزية، يف حن يتمثل 
ال��ث��اين ب��خ��روج اللعبن  ال��ن��ظ��ام 
من حملة احلزام الأبي�س، والأزرق 

والبنف�سجي والبني عند تعر�سهم 
للخ�سارة.

ا�شتعدادات مبكرة
املنتخب  اأك�����د لع����ب  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
اأن  ال����ع����م����رو  ال����وط����ن����ي حم����م����د 
م�����س��ارك��ت��ه ه���ذه تعترب ال��ث��ال��ث��ة يف 
ال��ب��ط��ول��ة م��ن��ذ ان��ط��لق��ت��ه��ا، حيث 
تاأكيد  اإىل  خ��لل��ه��ا  م���ن  ي�����س��ع��ى 
ملختلف  وم���ن���اف�������س���ت���ه  ح���������س����وره 
امل���ه���ارات واخل�����ربات ال��ق��ادم��ة من 
خارج الدولة، ليت�سنى له موا�سلة 
ق��درات��ه واخ��ت��ب��ار تقنيات  ت��ط��وي��ر 
الرتقاء  �سبيل  يف  ج���دي���دة،  ل��ع��ب 

بت�سنيفه العام.
واأ�سار العمرو، اإىل اأنه بداأ مع�سكره 
التدريبي مبكراً ا�ستعداداً لبطولة 

له  ليت�سنى  احل��ج��م،  ب��ه��ذا  دول��ي��ة 
البدنية  اجل��اه��زي��ة  اإىل  ال��و���س��ول 
الفوز  �ستمكنه من  التي  والذهنية 
ويناف�س  عالياً.  الدولة  ا�سم  ورفع 
ك��غ��م يف   77 ���س��م��ن وزن  ال��ع��م��رو 
فئة احلزام البنف�سجي، حيث جنح 
خلل ال�سنوات املا�سية يف اكت�ساب 
خربات وتقنيات فنية من اللعبن 
البطولت  خمتلف  م��ن  القادمن 
العاملية واخلارجية التي اأ�سهمت يف 

تعزيز قدراته واإمكاناته.

ال�شركاء ال�شرتاتيجيون
ال�سركاء  ي��وا���س��ل  ج��ان��ب��ه��م،  وم���ن 
والإعلميون  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ون 
البطولت  ملختلف  ال��دع��م  تقدمي 
حتظى  ح�����ي�����ث  وامل������ن������اف�������������س������ات، 

ب��دع��م كبري  ال��دول��ي��ة  بطولة دب��ي 
وا�ستثنائي، وهم، اأبوظبي للإعلم 
ال�سريك الإعلمي الر�سمي، وباملز 
الريا�سية وال�سريك ال�سرتاتيجي، 
و�سركة اإعمار العقارية وهي مطور 
اأ���س��ال��ي��ب احل���ي���اة ال��ع�����س��ري��ة، اإىل 
روڤر  م��وت��ورز لن��د  الطاير  جانب 
�سريك ال�سيارات احل�سري، وقنوات 
القناة  ال��ري��ا���س��ي��ة وه���ي  اأب��وظ��ب��ي 
وم�سرف  ال��ر���س��م��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال�سريك  وه��و  الإ�سلمي  اأبوظبي 
اأبوظبي  ب����رتول  و���س��رك��ة  امل��ا���س��ي، 
الطاقة،  ���س��ري��ك  وه����ي  ال��وط��ن��ي��ة 
املتمثل  احل����ك����وم����ي  وال���������س����ري����ك 
اأبوظبي  و�سركة  الداخلية،  ب��وزارة 
“�سحة”  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
ال�سحية،  ال���رع���اي���ة  ���س��رك��ة  وه����ي 
الذهبين  ال�����س��رك��اء  ج���ان���ب  اإىل 
واملتمثلن بدولفن للطاقة، واآفاق 
وامل�سعود  ل��ل��ت��م��وي��ل،  الإ���س��لم��ي��ة 
ل���ل�������س���ي���ارات، و�����س����رك����ة اأب���وظ���ب���ي 
الذاتية،  ل��لأن��ظ��م��ة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
للأملنيوم  ال���ع���امل���ي���ة  والإم������������ارات 
ودائرة الثقافة وال�سياحة، هذا اإىل 
اأبرزهم  الداعمن  ال�سركاء  جانب 
جمموعة  وه���و  الف�سي  ال�����س��ري��ك 
الحتاد  وج��ري��دة  املتحدة  ال�سقر 
الر�سمية.  العربية  اجلريدة  وهي 
ال��ت��ي ت��ه��دف ج��م��ي��ع��ه��ا اإىل زي����ادة 
والعاملي  املحلي  والهتمام  الوعي 
بهذه الريا�سة، مبا ي�سمن اإطلع 
التطورات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  اجل��م��اه��ري 

وامل�ستجدات والنتائج.

�ملو�طن���ون ي�سيط���رون عل���ى تر�سيح���ات 
نوفمب���ر يف جو�ئ���ز �لأف�س���ل 

اأندريا تفوز بذهبية بطولة ال�شيخة فاطمة لل�شيدات 

�لإمار�تي »�ليماحي« يتوج بذهبية �لبندقية 10 �أمتار يف عام ز�يد 

برعاية حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم

بطولة دبي �لدولية ملحرتيف �جلوجيت�سو بن�سختها �ل�ساد�سة تنطلق 14 دي�سمرب

�لف��يف����ا مين����ح »�لزعي����م« 
ر�سمي���ًا �سه���ادة �لعاملي���ة

ليفانت����ي يفل����ت م����ن 
هزمي��ة به��دف قات��ل 

نادي   ،”FIFA“ ال��ق��دم  ل��ك��رة  ال���دويل  الحت���اد  �سلم 
للأندية  العامل  كاأ�س  يف  امل�ساركة  �سهادة  ر�سمياً  العن 
اجتماع  هام�س  على  ذل��ك  وج���اء   ،2018 الإم����ارات   -
املوؤمترات  بقاعة  ال��ي��وم  انعقد  وال���ذي  ال��ف��رق  و���س��ول 
ال�سحفية امللحقة مبلعب خليفة بن زايد بنادي العن، 
بح�سور جنوم الفريق الأول واجلهازين الفني والإداري 

ع�سو  »ح��م��اد«،  عبيد  حممد  �سعادة  وا�ستلم  للفريق. 
امل�سرف  ال��ق��دم،  لكرة  العن  ن��ادي  �سركة  اإدارة  جمل�س 
العاملية،  امل�ساركة  �سهادة  وال��ردي��ف  الأول  الفريق  على 
»الدويل«  ب��الحت��اد  ال��ع��ام  املن�سق  ل��وزان��وف،  بافيل  م��ن 
لكرة القدم ملباريات كاأ�س العامل املقررة على ا�ستاد هزاع 

بن زايد يف مدينة العن.

اآخر  يف  فقط  الثانية  هزميته  م��ن  ليفانتي  اأف��ل��ت 
ت�سع مباريات، وذلك بت�سجيله هدفا قاتل اأدرك به 
التعادل اأمام م�سيفه اإيبار 4-4 الأحد يف املرحلة 
اخلام�سة ع�سرة من الدوري الإ�سباين لكرة القدم.
وجاءت املباراة قمة يف الإثارة منذ بدايتها، اإذ تقدم 
لكن  اإيرنيت�س،  �سريجي  عرب   8 الدقيقة  يف  ايبار 
بوا�سطة خو�سيه  ثوان  بعد  التعادل  اأدرك  ليفانتي 
لوي�س مورالي�س )9( ثم تقدم يف الدقيقة 25 عرب 

روبر.
ال�سوط  انتهاء  حتى  حالها  على  النتيجة  وبقيت 
التعادل  اإدراك  يف  الأر���س  �ساحب  جنح  ثم  الأول، 
غونزالو  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي  ع����رب   57 ال���دق���ي���ق���ة  يف 
اللقاء  م��ن  للخروج  طريقه  يف  وب��دا  اي�سكالنتي، 
 2-4 تقدم  بعدما  املو�سم  هذا  ال�ساد�س  بانت�ساره 
من   61( دي��از  ت�سارلز  للربازيلي  ثنائية  بف�سل 

ركلة جزاء و65(.
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املنظمة  العليا  اللجنة  م��ن  بتن�سيق 
العربية  ل��لأن��دي��ة  الأل���ع���اب  ل�����دورة 
 –  2020 – ال�����س��ارق��ة  ل��ل�����س��ي��دات 
عقد احتاد اللجان الأوملبية الوطنية 
الأول،  التن�سيقي  اجتماعه  العربية، 
العربية،  الريا�سية  الحت����ادات  م��ع 
دي�سمرب  م�����ن   8 ال�������س���ب���ت  ����س���ب���اح 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  مقر  يف  اجل���اري، 
وبحث  ل�ستعرا�س  امل����راأة،  لريا�سة 
املقبلة،  ب���ال���دورة  اخل��ط��ط اخل��ا���س��ة 
امل�ساريع  م����ن  ���س��ل�����س��ل��ة  وم��ن��اق�����س��ة 
الذي  الجتماع  وا�ستعر�س  املقبلة. 
اأمناء  من  ممثًل   13 جاء بح�سور 
الريا�سية  وال����ل����ج����ان  الحت����������ادات 
العربية والماراتية، عدداً من البنود 
واللوج�ستية  وال�سرتاتيجية  الفنية 
اخلا�سة بالدورة املقبلة، حيث ناق�س 
مع  التن�سيق  واآل��ي��ة  الفنية  ال��ل��وائ��ح 
الإماراتية  ال��ري��ا���س��ي��ة  الحت�������ادات 
النقاط  بحث  جانب  اإىل  والعربية، 
اخلا�سة  التحكيم  ب��ل��ج��ان  املتعلقة 
خ�سائ�سها  وا���س��ت��ع��را���س  ب���ال���دورة 
ومعايريها. وح�سر الجتماع كّل من 
ال��سلوي،  اأحمد  الإل��ه  عبد  الدكتور 
الأمن العام للحتاد العربي لألعاب 
العام  الأمن  القوى، وجهاد خلفان، 

الطائرة،  ل��ل��ك��رة  ال��ع��رب��ي  ل���لحت���اد 
الأمن  ال�����س��م��ري،  بريقع  والأ���س��ت��اذ 
القوى  األ��ع��اب  امل�ساعد لحت��اد  ال��ع��ام 
�سلبي،  اهلل  عبد  والأ���س��ت��اذ  ال��ع��رب��ي، 
لكرة  العربي  للحتاد  العام  الأم��ن 
ال�سّلة، وحميد �سام�س، الأمن العام 
وحممد  للكاراتيه،  العربي  للحتاد 
التنفيذي  امل����دي����ر  اأح����م����د،  ع���ب���ا����س 
ل��لحت��اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ك��ارات��ي��ه، وزياد 
�سكرتري الحتاد  اأب��و كركي،  حممود 
ال��ع��رب��ي ل��ك��رة ال��ط��اول��ة، وع��ب��د اهلل 
�سندوق  اأم������ن  احل�����وا������س،  حم���م���د 
وال�سهم،  ل��ل��ق��و���س  ال��ع��رب��ي  الحت����اد 
وح�������س���ن ي���و����س���ف ال��ن��ع��ي��م��ي، ممثل 
الحت����اد ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��رم��اي��ة، ورام���ي 
املبارزة  احت���اد  اإداري  �سعيد،  حممد 
ال���ع���رب���ي. ك��م��ا ح�����س��ر مم��ث��ل��ون عن 
الوطنية  الأومل���ب���ي���ة  ال��ل��ج��ان  احت����اد 
ال�سفياين،  ���س��ع��د  ���س��ع��ادة  ال��ع��رب��ي��ة، 
واملتابعة،  الإ������س�����راف  جل��ن��ة  ع�����س��و 
والدكتور با�سل ال�ساعر، ع�سو ومقرر 
وامل��ت��اب��ع��ة اخلا�سة  الإ����س���راف  جل��ن��ة 
بالدورة، والأ�ستاذ ح�سن بن ح�سن، 
ع�سو الأمانة العامة لحتاد اللجان 
العربية، كما مّثل  الوطنية  الأوملبية 
اللجنة املنظمة العليا كّل من �سعادة 

رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ن��ق��ب��ي،  ع�سكر  ن���دى 
اللجنة املنظمة العليا، رئي�س اللجنة 
اآل ح�سن،  و�سعادة خالد  التنفيذية، 
واملتابعة،  الإ������س�����راف  جل��ن��ة  ع�����س��و 
�ساوي،  بن  وميثاء  احلو�سني،  وهند 
وع���واط���ف احل��ل��ب��ي، خ��ول��ة حممد. 
تناول الجتماع البنود اخلا�سة باآلت 
يف  الوطنية  الحت���ادات  مع  التن�سيق 
اللجان  مقرر  اختيار  بهدف  الدولة 
ور�س  بتخ�سي�س  والتوجيه  الفنية، 
لتو�سيح  وت��ع��ري��ف��ي��ة  ت��وع��وي��ة  ع��م��ل 
بنتائج  اخلا�سة  التقارير  كتابة  اآلية 

اأك�����دت  امل���ن���اف�������س���ات. ويف ك��ل��م��ة ل���ه���ا 
نائب  ال��ن��ق��ب��ي،  ع�سكر  ن���دى  ���س��ع��ادة 
لدورة  العليا  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
لل�سيدات،  العربية  للأندية  الألعاب 
رئي�س جلنتها التنفيذية، اأن “عربية 
حت�سريية  من�سة  باتت  ال�سيدات” 
والعربيات  املحليات  للعبات  داعمة 
الريا�سية  املنا�سبات  غ��م��ار  خل��و���س 
التي تقام على ال�سعيدين الإقليمي 
لتهيئتهّن  اأ�سا�سي  والعاملي، ومنطلق 
الريا�سية  م����ه����ارات����ه����ّن  و����س���ق���ل 
اليوم  نتواجد  وقالت:”  املختلفة.  

لنوؤكد على املكانة التي حققتها دورة 
لل�سيدات،  العربية  للأندية  الألعاب 
ال���ت���ي ب���ات���ت واح������دة م���ن الأح������داث 
اللعبات من خمتلف  التي حتر�س 
امل�ساركة  ع��ل��ى  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ي��ادي��ن 
املرموقة  الإجن�������ازات  وحت��ق��ي��ق  ب��ه��ا 
الريا�سة  م��ك��ان��ة  ع��ل��ى  ت���وؤك���د  ال��ت��ي 
وتابعت  وع��رب��ي��اً«.  حملياً  الن�سوية 
النقبي: “حتظى الدورة بدعم كبري 
�ساحب  قرينة  قبل  م��ن  ومتوا�سل 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 

املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة، رئي�سة 
م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��ارق��ة ل��ري��ا���س��ة امل����راأة، 
اأن  ا�ستطاعت ومنذ انطلقتها  التي 
الأحداث  توؤكد مكانتها كواحدة من 
املراأة”،  لريا�سة  الداعمة  الريا�سية 
التن�سيقي  الجتماع  اأن  اإىل  م�سرية 
ال�سعي  ع���ل���ى  ت����اأك����ي����داً  ي���ع���د  الأول 
املقبلة  ب��ال��دورة  للرتقاء  املتوا�سل 
وا�سافات  حت��دي��ث��ات  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
للعبات  وت���ق���دم  ال��ب��ط��ول��ة  ت����رثي 
اأكد  ب��دوره  اأك��رب للتناف�س.  جم��الت 
جلنة  ع�سو  ال�سفياين،  �سعد  �سعادة 

الألعاب  دورة  اأن  واملتابعة  الإ���س��راف 
للأندية العربية لل�سيدات باتت حدثاً 
من  والبطلت  اللعبات  ي�ستقطب 
للمناف�سة  الريا�سة  خمتلف ميادين 
النتباه  ويلفت  ال�����س��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري ل��ل��واق��ع امل��ت��ق��دم الذي 
وعربياً.  املراأة حملياً  ريا�سة  ت�سهده 
ونقل ال�سفياين ر�سالة �ساحب ال�سمو 
امللكي الأمري طلل بن بدر بن �سعود 
بن عبد العزيز، رئي�س احتاد اللجان 
الأومل��ب��ي��ة ال��ع��رب��ي ال��وط��ن��ي��ة، رئي�س 
املجل�س الريا�سي العربي اإىل ممثلي 
اأ�سار  م�سرياً  الريا�سية،  الحت���ادات 
التي  ك��اف��ة اجل���ه���ود  ي��ث��م��ن  اأن����ه  اإىل 
لريا�سة  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تبذلها 
املجال  ات���اح���ة  ع��ل��ى ���س��ع��ي��د  امل�������راأة 
والفر�سة جلميع اللعبات العربيات 
للتناف�س ال�سريف واملثمر على اأر�س 
الدكتور  اأك��د  جهته  وم��ن  ال�سارقة.  
جلنة  وم��ق��رر  ع�سو  ال�ساعر،  با�سل 
الإ�سراف واملتابعة اخلا�سة بالدورة، 
العربية  ل��لأن��دي��ة  الأل��ع��اب  دورة  اأن 
وفاعلة  داع���م���ة  م��ن�����س��ة  ل��ل�����س��ي��دات 
جلميع الريا�سيات العربيات خلو�س 
التناف�س ال�سريف، مو�سحاً اأن املكانة 
ال��ت��ي ح��ق��ق��ت��ه��ا ك��ب��رية واأ���س��ه��م��ت يف 

للتهيئة  اللعبات  اأم���ام  امل��ج��ال  فتح 
امل�ساركة  املناف�سة قبل  وخو�س غمار 
يف جميع الأح��داث والبطولت التي 
تقام على امل�ستوين العربي والعاملي. 
ولفت ال�ساعر اإىل اأن الدورة مت�سي 
عاماً بعد اآخر نحو التطور والرتقاء 
التي  الكبرية  اجل��ه��ود  بف�سل  وه���ذا 
موؤكداً  الأط����راف،  م��ن جميع  ت��ب��ذل 
والنجاح  ال�ستمرار  �سمان  اأن  على 
العمل  واأ�س�س  اآل��ي��ات  بتطوير  يكمن 
ب����ن ج��م��ي��ع الأط���������راف �����س����واء كان 
املحلية  ال��ل��ج��ان  اأو  الحت������ادات  م���ن 
وال��ع��رب��ي��ة، وجت�����اوز امل��ع��وق��ات التي 
ك��ان��ت يف ال�����دورات ال�����س��اب��ق��ة. يذكر 
العربية  ل��لأن��دي��ة  الأل��ع��اب  دورة  اأن 
 2012 العام  يف  انطلقت  لل�سيدات 
م��ن قرينة �ساحب  ك��رمي��ة  مب��ب��ادرة 
ال�سمو حاكم ال�سارقة، �سمو ال�سيخة 
جواهر بنت حممد القا�سمي، رئي�سة 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل�������س���وؤون الأ����س���رة، 
لريا�سة  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  رئي�سة 
اإم����ارة  يف  مناف�ساتها  وت��ق��ام  امل�����راأة، 
ال�سارقة كل عامن، وتعُكف موؤ�س�سة 
على  حالياً  امل���راأة  لريا�سة  ال�سارقة 
ال�ستعداد لتنظيم ن�سختها اخلام�سة 

يف العام 2020.

را�سد  ب��ن  حممد  “جائزة  توا�سل 
الريا�سي”  ل����لإب����داع  م��ك��ت��وم  اآل 
را�سد  “مبادرات حممد بن  اإح��دى 
ال�ستعداد  العاملية”  م��ك��ت��وم  اآل 
الريا�سي  الإب���داع  ملتقى  لتنظيم 
يناير   8 ي��وم  �سيقام  ال��ذي  العا�سر 
الفائزين  ت��ك��رمي  وح��ف��ل  امل��ق��ب��ل، 
ال����دورة ال��ع��ا���س��رة ال���ذي �سيعقد  يف 
دبي  م��رك��ز  يف  املقبل  يناير   9 ي��وم 
ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي. وك��ان��ت اجلائزة 
وتعدد  قيمتها  ح��ي��ث  م���ن  الأك�����رب 
على  ن��وع��ه��ا  م���ن  والوىل  ف��ئ��ات��ه��ا 
الط�����لق امل��خ�����س�����س��ة ل���لإب���داع يف 
اأ�سماء  اأعلنت  قد  الريا�سي،  العمل 
العا�سرة  ال��دورة  الفائزين يف فئات 
الريا�سية  ال�سخ�سيات  م��ن  ع���دد 
املحلية والعربية ، حيث نال معايل 
جائزة  املب�������ارك  خليفة  خ��ل��دون 
ال�سخ�سية الريا�سية املحلية وذلك 

ت��ق��دي��را جل���ه���وده يف ال��ع��دي��د من 
لتنفيذ  مهمة  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ل��ف��ات 
لتعزيز  الر�سيدة  القيادة  توجيهات 
منظمي  مقدمة  يف  ال��دول��ة  مكانة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
وم�ساهمته  ال��ري��ا���س��ات،  خم��ت��ل��ف 
ن�����ادي  اإدارة  جم���ل�������س  ك���رئ���ي�������س 
يف  ال��ق��دم  ل��ك��رة  �سيتي  مان�س�سرت 
تطوير اأداء النادي ريا�سًيا وجتارًيا 
األ��ق��اب يف   9 ال��ن��ادي على  وح�سول 
ث��لث��ة ال��ق��اب يف  ه��ي  ���س��ن��وات   10
ال��دوري الإجنليزي املمتاز  و لقب 
و ثلثة  اإجن��ل��رتا،  كاأ�س  يف بطولة 
األقاب يف كاأ�س الرابطة الإجنليزية 
و لقبان يف بطولة الدرع اخلريية.

ال�سخ�سية  ج�����ائ�����زة  م���ن���ح���ت  و 
معايل  اإىل  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 
ال�����س��ي��خ من  اآل  ت���رك���ى  امل�����س��ت�����س��ار  
وذلك   ، ال�سعودية  العربية  اململكة 

للهيئة  كرئي�س  ال��ك��ب��رية   جل��ه��وده 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ري��ا���س��ة ال�����س��ع��ودي��ة، و 
ال��ل��ج��ن��ة الأومل���ب���ي���ة ال�����س��ع��ودي��ة، و 
الحت��������اد ال���ع���رب���ي ل����ك����رة ال����ق����دم، 
ال����ري����ا�����س����ي لأل����ع����اب  و الحت���������اد 
اأطلق  حيث  الإ���س��لم��ي،  الت�سامن 
م���ع���ال���ي���ه ال���ع���دي���د م����ن امل�����ب�����ادرات 
منظومة  تطوير  يف  �ساهمت  التي 
العمل الريا�سي يف اململكة العربية 
وتنظيم  ا���س��ت��ق��ط��اب  و  ال�����س��ع��ودي��ة 
العاملية  ال���ري���ا����س���ي���ة  الأح�����������داث 
والدولية، وكذلك تطوير منظومة 
العمل الريا�سي العربي، كما عمل 
على دعم جهود العديد من الدول 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ع��لق��ات��ه��ا مع 
كما  الدولية،  الريا�سية  املنظمات 
قام اآل ال�سيخ بتطوير نظام بطولة 
الأندية العربية لكرة القدم واأطلق 
كاأ�س  ل��ق��ب  الأوىل  ن�سختها  ع��ل��ى 

امل�سري  ال��ن��ج��م  م��ن��ح  زاي�����د.  ومت 
الريا�سي  ج���ائ���زة  ����س���لح  حم��م��د 
تقديرا  وذل������ك  امل��ت��م��ي��ز  ال���ع���رب���ي 
لإبداعه الكروي بعد اأن قّدم مو�سما 
ا�ستثنائيا مع نادي ليفربول �سجل 
فيه 44 هدفا يف جميع امل�سابقات، 
ك���م���ا ن������ال ل���ق���ب ه�������داف ال�������دوري 
الإجن���ل���ي���زي واأح�����س��ن لع���ب فيه، 
يكون  اأن  ���س��لح  حم��م��د  ا���س��ت��ح��ق 
بن اأف�سل 3 لعبن على م�ستوى 
العامل وم�ستوى اأوروبا يف 2018، 
اإ�سافة اىل جناحه يف قيادة منتخب 
م�سر للتاأهل لنهائيات كاأ�س العامل 
يف رو�سيا وجنح يف ت�سجيل هدفن 
فيها رغم الإ�سابة التي حلقت به يف 
نهائي دوري اأبطال اأوروبا واأبعدته 
لأ�سابيع،  وال���ت���دري���ب  ال��ل��ع��ب  ع���ن 
وح�سوله على لقب اأف�سل لعب يف 
حمرتف  اأف�سل  واعتباره  افريقيا 

عربي يف اأوروبا.
ال��ف��ائ��زي��ن يف فئات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ال���ت���ن���اف�������س ال�����ف�����ردي واجل���م���اع���ي 
وامل�����وؤ������س�����������س�����ي حم����ل����ي����ا وع����رب����ي����ا 
جانب  اإىل  ال��دول��ي��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
ت�سدرتها  التي  التقديرية  الفئات 
اأ�سماء الفائزين بامليداليات العربية 
بالأرجنتن  ال�����س��ب��اب  اأومل���ب���ي���اد  يف 
والريا�سين  النا�سئن  م��ن  وع��دد 
ال�سلة  النا�سئن، وكذلك جنم كرة 
الأمريكي للمحرتفن  ال��دوري  يف 
وغريهم  املاجري،  �سالح  التون�سي 
من الريا�سين من اأ�سحاب الهمم 
املحلين  وامل����درب����ن  والإداري����������ن 
وال��ع��رب. وت��ق��وم اجل��ائ��زة باعتماد 
الإبداع  امل�ساركن يف ملتقى  اأ�سماء 
�سيعقد  ال����ذي  ال��ع��ا���س��ر  ال��ري��ا���س��ي 
ريا�سية  “جتارب  ����س���ع���ار  حت����ت 
مبدعة” والذي �سيت�سمن جل�سات 

الفائزين  م��ن  ع���دد  فيها  ي��ت��ح��دث 
اأجل  م��ن  اجل��ائ��زة  ف��ئ��ات  مبختلف 
اجنازاتهم  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سليط 
التحديات  اأب������رز  ع��ل��ى  وال���ت���ع���رف 

التغلب  وك��ي��ف��ي��ة  واج��ه��ت��ه��م  ال��ت��ي 
عليها، واأهم املحطات يف م�سوارهم 
ال����ري����ا�����س����ي، وك�����ذل�����ك ال���ت���ح���اور 
قطاعنا  يف  ال��ع��ام��ل��ن  م���ن  م��ع��ه��م 

ال��ري��ا���س��ي م���ن اأج����ل ن�����س��ر ثقافة 
التميز والإبداع يف العمل الريا�سي 
الذي  الإب��داع��ي  ال��ن��م��وذج  وتكوين 

ينا�سب كل ريا�سة وكل جمتمع.

مبلعب  الث��ن��ن  ال��ي��وم  ع�سر  تفتتح 
ب���ن���ادي غ��ن��ت��وت ل�سباق  ال�����س��ي��خ زاي����د 
م��ن��اف�����س��ات بطولة  وال���ب���ول���و  اخل���ي���ل 
الدولية  امل��ف��ت��وح��ة  الإم�������ارات  دوري 
غنتوت  ن���ادي  ينظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ب��ول��و 
بالتن�سيق مع جمعية الإمارات للبولو 
بن  ف��لح  ال�سيخ  �سمو  برعاية  وذل��ك 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د 
والبولو،  اخليل  ل�سباق  غنتوت  ن��ادي 
وبدعم من جمل�س اأبوظبي الريا�سي 
والتي ت�ستمر حتى -21 12 دي�سمرب 

البلد  احتفالت  م��ع  تزامنا  احل��ايل 
امل��ق��ام حتت  ال�47،  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم 
�سعار )ه���ذا زاي���د .. ه��ذه الإم����ارات( 
بالتزامن مع الذكرى املئوية للمغفور 
له  باإذن اهلل  ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان، طيب اهلل ثراه.
مب�ساركة  ال�سنوية  البطولة  وتتجدد 
5 فرق ممثله يف فريق الإمارات ،اأبو 
ظبي ، غنتوت ، احلبتور وفريق بامل 
ديزرت للبولو والتي ر�سد لها النادي 
مبلغ 500 األف درهم كجوائز نقدية 

،اإ�سافة للجوائز العينية والتذكارية  
 14 مب�������س���ت���وى  ����س���ن���ف���ت  اأن  ب����ع����د 
بطولت  قمة  متثل  ال��ت��ي  هانديكاب 
م�ساركة  ت�سهد  والتي  الإم���ارات  بولو 
ونخبة  ال�سابة  ال��وج��وه  م��ن  ال��ع��دي��د 
لقبها  يحمل  املخ�سرمن،والتي  من 

فريق نادي اأبو ظبي للبولو .
احلبتور  فريقي  بن  الفتتاح  وياأتي 
ودي��������زرت ب�����امل وال�������ذي ي��ج��م��ع بن 
ملواجهات  ن��ت��ي��ج��ة  وال���ن���دي���ة  الإث�������ارة 
فريق  ي��ق��ود  حيث  املا�سية  البطولة 

،وتوما�س  احل��ب��ت��ور  حبتور  احل��ب��ت��ور 
فريق  ،اأم���ا  ايريت،وج�ستو،وتوما�س 
را�سد  ف���ي���ق���وده  ب���ول���و  ب�����امل  دي�������زرت 
،وماك�سي  ب��ي��درو  ،وخ����وان  ال���ب���واردي 
 1 رق��م  امللعب  ورام���ريو.. وتعقبها يف 
بالنادي مباراة القمة الفتتاحية التي 
الإم��ارات وغنتوت  جتمع بن فريقي 
�سمو  الإم����ارات  ف��ري��ق  وت��ق��ود  للبولو 
را�سد  بن  حممد  بنت  ميثاء  ال�سيخة 
اآل مكتوم وي�سم الفريق نا�سو،وتومي 
وفيدي بوتوب�سكي ..فيما يقود فريق 

ال�سويدي  د�سمال  بن  يو�سف  غنتوت 
وبوت�ستا ،وكي�سار وماراتن ..و�سيكون 
ف��ري��ق اأب���و ظ��ب��ي »ح��ام��ل ال��ل��ق��ب » يف 
قائد  قائمته  وت�سم  الأوىل   ال��راح��ة 
و�سانتياغو  اليبهوين   فار�س  الفريق 
مباريات  ويدير   ، ،وه��وغ��و  وجيبارت 
و�سرح   . عاملي  حكام  طاقم  البطولة 
نادي  م��دي��ر  النعيمي  اأح��م��د  ال�سيد 
باأن  وال��ب��ول��و  اخل��ي��ل  ل�سباق  غ��ن��ت��وت 
دوري  ل��ب��ط��ول��ة  التنظيمية  ال��ل��ج��ن��ة 
للبولو  ال��دول��ي��ة  املفتوحة  الإم�����ارات 

هانديكاب   14 درج�����ة  م���ن  ���س��ت��ق��ام 
بنظام  ال����������دوري  ي����ك����ون  اأن  ،ع����ل����ى 
 5 م���ن  امل��ف��ت��وح��ة  قوانن البطولة 
�سيطبق  ال��ت��ع��ادل  ح���ال  ويف  ج����ولت 
فريق  ك��ل  الذهبي،و�سيلعب  ال��ه��دف 
4 مباريات يف الدور التمهيدي حلجز 
مكانه يف املباراة النهائية التي �ستكون 
اأكرب  على  احلا�سلن  الفريقن  بن 
ع���دد م���ن ال��ن��ق��اط وال���ت���ي حت���دد لها 
يف  احل�����ايل   12-21 اجل��م��ع��ة  ي����وم 
اح��ت��ف��ال��ي��ة ج��م��اه��ريي��ة ا���س��ت��ع��د لها 

لل�ستمتاع  املجاين  بالدخول  النادي 
ب��ف��ق��رات ح��ف��ل اخل��ت��ام ال���ذي ر�سدت 
املباراة  ،وي�سبق  النقدية  اجل��وائ��ز  له 
املركزين  م���ب���اراة حت��دي��د  اخل��ت��ام��ي��ة 
وت���ق���رر يف حالة   ، وال����راب����ع  ال��ث��ال��ث 
�ستكون  ال��ن��ق��اط  يف  ف����رق   3 ت���ع���ادل 
بينهم،  الفا�سل  هي  اجل��زاء  �سربات 
اأما يف حالة تعادل فريقن يف جمموع 
نتيجة  اإىل  ال���رج���وع  �سيتم  ال��ن��ق��اط 
الدور  بينهما يف  ج��رت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة 

التمهيدي لتحديد الفريق املتاأهل.

�فتتاح بطولة �لإمار�ت �ملفتوحة �لدولية للبولو يف غنتوت �ليوم

بح�شور 13 ممثاًل عن احتادات وجلان ريا�شية اإماراتية وعربية

»عربية �ل�سيد�ت« تناق�س دورة �لألعاب 2020 يف �جتماعها �لتن�سيقي �لأول 

مدي���ر »موندي���ال �لأندي���ة«: �لإم����ار�ت �ستبه���ر �لعال���م ببطول���ة ممي���زة .. 
وجمهورن���ا ي���وؤ�زر �لعي���ن لتحقي���ق �إجن���از تاريخ���ي

جائزة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لالإبد�ع �لريا�سي ت�ستعد مللتقى �لإبد�ع وحفل تكرمي �لفائزين

اأك����د ���س��ع��ادة ع����ارف ح��م��د ال���ع���واين م��دي��ر ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل للأندية 
ن�سخة مميزة ومبهرة  لتنظيم  ال�ستعدادات  2018” اكتمال  “الإمارات 
ح�سور  وتوقع  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  مناف�ساتها  تنطلق  التي  البطولة  من 
نحو 150 األف م�سجع جلميع مبارياتها مبدينتي اأبوظبي والعن خلل 
الفرتة من 12 اإىل 22 دي�سمرب اجلاري. ويواجه فريق العن الإماراتي 
 12 ي��وم  للبطولة  الفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  النيوزيلندي  ويلنجتون  فريق 
ال��ع��ن و���س��ط توقعات  ب��ن زاي���د مبدينة  ا���س��ت��اد ه���زاع  دي�سمرب اجل���اري يف 
مبوؤازرة جماهريية كبرية ملمثل الإمارات وتطلعات لتحقيق اجناز تاريخي 

يف البطولة. و قال العواين يف ت�سريحات خا�سة ل�”وكالة اأنباء الإمارات” 
على هام�س اللقاء الإعلمي الذي عقده ام�س يف اأبوظبي بهذه املنا�سبة : 
الدولة فريق العن من اأجل ت�سطري اجناز  ممثل  خلف  يقف  “ جمهورنا 
اإىل  “ .. م�سريا  ريا�سي جديد للإمارات وال�سعي لتحقيق لقب البطولة 
اأن الزعيم العيناوي ميتلك فريقا على اأعلى م�ستوى ولعبن قادرين على 
“ �سعداء بتنظيم البطولة يف   : املباريات. واأ�ساف  قيادته للفوز يف جميع 
دولة الإمارات للمرة الرابعة ونرحب بجميع الفرق امل�ساركة يف كاأ�س العامل 

للأندية “الإمارات 2018«.

واأكد اأن اللجنة املنظمة بذلت جمهودات كبرية ل�سمان تقدمي ن�سخة مميزة 
تنظيمها  يف  ي�سارك  اأن  املتوقع  من  مباراة  كل  اأن  اإىل  م�سريا   .. للبطولة 
واملتطوعن  الأمنية  والكوادر  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  من  فرد   1300
لتغطية  والعن  اأبوظبي  13 فندقا يف  اأن��ه مت حجز  اإىل  واأ�سار  وغريهم. 
مت  غرفة   550 من  اأك��رث  هناك  واأن  امل�ساركة  املختلفة  الفرق  احتياجات 
األفان يف  و  اأبوظبي  اآلف يف   3 ليلة فندقية منها  اآلف   5 بواقع  حجزها 
املائة من تذاكر البطولة مت بيعها  90 يف  اأن نحو  مدينة العن. و ك�سف 
ب�سكل كامل لفتا اإىل اأن الن�سخة احلالية حتظى باإقبال جماهريي كبري 

اإن  اأ�ساف  و  ا�ستثناء..  امل�ساركة بدون  العري�سة للفرق  نظرا للجماهريية 
الفرق امل�ساركة بداأت بالتوافد على الدولة وتوقع و�سول فريق ريال مدريد 
البطولة  افتتاح  اأن حفل  اإىل  16 دي�سمرب اجل��اري. و لفت  ال�سباين يوم 
ووفقا لتعليمات الحتاد الدويل لكرة القدم �سيكون مب�سطا وخمت�سرا .. 
م�سريا اإىل اأنه مت تطبيق تقنية متطورة جديدة يف ا�ستاد “ هزاع بن زايد “ 
وهي “ تقنية تدبي�س اأر�سية امللعب “ وذلك نظرا لل�سغط يف عدد املباريات 
املنطقة  التقنية تطبق للمرة الأوىل يف ملعب  اإن هذه  امللعب وقال  على 

وتعد مثالية ل�سمان احلفاظ على جودة اأر�سية امللعب.
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الفجر الريا�ضي

و�سل لعب الو�سط الدويل الربازيلي لوكا�س باكيتا اأم�س 
اأن يخ�سع لفح�س طبي يف  املتوقع  اإيطاليا حيث من  اىل 
�سفقة  ن��ادي ميلن يف  مع  للتعاقد  املقبلة متهيدا  الأي��ام 
اأفادت  ما  بح�سب  الربازيلي،  قيا�سية من فلمنغو  انتقال 
و�سوله  بعيد  لل�سحافين  باكيتا  وق��ال  �سحافية.  تقارير 
هنا،  لتواجدي  جدا  �سعيد  “اأنا  ميلنو  مدينة  مطار  اىل 
لقد اخرتت ميلن ب�سبب تاريخه«. وتقدر التقارير اتفاق 
ميلن وفلمنغو على �سفقة انتقال ت�سل قيمتها اىل 35 
للح�سول  اأم��ريك��ي(،  دولر  ملين   40،4( ي��ورو  مليون 
ت��درج يف �سفوف  ال��ذي  على خدمات اللعب )21 عاما( 
فلمنغو منذ العا�سرة من عمره. وبح�سب التقارير، يتوقع 

ال�سفقة،  قيمة  م��ن  باملئة   70 على  فلمنغو  يح�سل  اأن 
الربازيلي  والحت���اد  ال��لع��ب  ب��ن  املتبقية  الن�سبة  وت���وزع 
لكرة القدم. ويف حال امتام ال�سفقة باملبلغ املقدر، �سيكون 
باكيتا اأغلى لعب برازيلي يتعاقد معه ناٍد اإيطايل. وت�سري 
اأعوام ينال  اأن اللعب �سيوقع عقدا خلم�سة  التقارير اىل 

مبوجبه 1،5 مليون يورو يف كل مو�سم.
النادي”  ل��ه��ذا  ال����دوام  على  ممتنا  “�ساأكون  باكيتا  وق���ال 
الذي �سبق لأ�سماء برازيلية عدة اأن دافعت عن األوانه، مثل 
رونالدو وكاكا وليوناردو. وكان ليوناردو الذي ي�سغل حاليا 
اأكد يف ت�سرين الأول/ من�سب املدير الريا�سي مليلن، قد 

اأكتوبر التو�سل اىل اتفاق بن النادين حول ان�سمام لعب 

“لدينا  حينها  لل�سحافين  وق��ال  املهاجم.  الو�سط  خ��ط 
اتفاق اأ�سا�سي مع فلمنغو، لكن �سوق )النتقالت( لن يعاد 
هناك  ي��زال  ل  وبالتايل  الثاين/يناير،  كانون  قبل  فتحها 

القليل من الوقت قبل اأن ي�سبح النتقال ر�سميا«.
املو�سم  ه��ذا  ل��ه  �سجل  بعدما  ال�سابق  فريقه  باكيتا  وودع 
الدوري  ترتيب  يف  ثانيا  حلوله  يف  و�ساهم  اأه���داف  ع�سرة 

املحلي خلف باملريا�س.
وخا�س باكيتا مباراتن مع املنتخب الربازيلي، ويتوقع اأن 
يكون حا�سرا يف املدرجات خلل مباراة ميلن �سد �سيفه 
تورينو م�ساء الأحد، يف املرحلة اخلام�سة ع�سرة من الدوري 

الإيطايل لكرة القدم.

ب��ن حممد  ب��ن ح��م��د  ال�سيخ حم��م��د  �سمو  اأك���د 
ال�سرقي ويل عهد الفجرية اأهمية الدور الذي 
ت��وؤدي��ه ال��ري��ا���س��ات ال��رتاث��ي��ة يف ت��اأك��ي��د عراقة 
الأ�سا�س  كان  ال��ذي  مبا�سيها  ومت�سكها  الدولة 
ميادين  �ستى  يف  ال��ي��وم  الواثقة  انطلقتها  يف 
التي  ال��ري��ا���س��ات  اأن  اإىل  �سموه  ول��ف��ت  احل��ي��اة. 
كانت  لطاملا  وال��ف��رو���س��ي��ة  اخل��ي��ل  ب��ع��امل  تتعلق 
الدولة  بها  حتتفي  التي  البطولت  مقدمة  يف 
وتلقى الدعم من قيادتها احلكيمة، كونها تعد 
الذي  اخلالد،  العربي  تراثنا  من  اأ�سيل  جزءا 
ي��ع��رب ع��ن اأ���س��ال��ة ال�����س��ع��ب الإم����ارات����ي وعمقه 
احل�����س��اري وق��ي��م��ه ال��ن��ب��ي��ل��ة. ج���اء ذل���ك خلل 
ا�ستقبال �سموه - يف مكتبه يف الديوان الأمريي 
ام�س- اأع�ساء اللجنة املنظمة لفعاليات الن�سخة 
الرابعة لبطولة الفجرية جلمال اخليل العربي 
يتقدمهم  ورع��اي��ت��ه  �سموه  ب��دع��م  حتظى  ال��ت��ي 
ال��زح��م��ي م��دي��ر مكتب �سمو يل  ���س��امل  ���س��ع��ادة 
البطولة.  على  ال��ع��ام  امل�سرف  الفجرية  العهد 
واأكد �سمو ويل عهد الفجرية توجيهات �ساحب 
ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ب�سرورة العمل 
الإمارة،  حتت�سنها  التي  البطولت  اإجن��اح  على 
وتوفري كل ال�سبل اللزمة لتنظيمها وفق اأعلى 

باجلهود  �سموه  م�سيدا   .. العاملية  امل�ستويات 
جلمال  الفجرية  بطولة  تنظيم  يف  بذلت  التي 
مت�ساعدا  تطورا  �سهدت  التي  العربي،  اخليل 
�ساهم يف  م��ا  ال�سابقة  ال��ث��لث��ة  دورات��ه��ا  خ��لل 
الريا�سية  الأح��داث  اأبرز  تعزيز مكانتها �سمن 
التي تقام يف الدولة. وا�ستمع �سموه من اأع�ساء 
اللجنة املنظمة للبطولة، اإىل �سرح مف�سل عن 
جمريات البطولة احلالية، وعدد امل�ساركن فيها 
وطبيعة املناف�سات بينهم، كما اطلع على التطور 
للبطولة عما  الرابعة  الن�سخة  على  الذي طراأ 
اأجنزته  وم��ا  ال�سابقة،  ال���دورات  يف  عليه  كانت 
املماثلة  بالبطولت  مقارنة  اجلديدة  بدورتها 
اأع�ساء  تقدم  ب��دوره��م  ال��دول��ة.  يف  تنظم  التي 
والتقدير  بال�سكر  للبطولة  املنظمة  اللجنة 
حممد  ب��ن  ح��م��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  اإىل 
الن�سخة  لرعاية  الفجرية  عهد  ويل  ال�سرقي 
الكبريين  واهتمامه  دعمه  مثمنن   .. الرابعة 
اإجن����اح دوراتها  ���س��اه��م��ا يف  ال��ل��ذي��ن  ب��ال��ب��ط��ول��ة 
ملتقى  بو�سفها  ح�سورها  وتر�سيخ  املتعاقبة 
�سنويا جامعا ملحبي اخليول وريا�ساتها. وكانت 
بطولة  م��ن  ال��راب��ع��ة  للن�سخة  املنظمة  اللجنة 
الفجرية جلمال اخليل العربي عقدت موؤمترا 
�سحفيا �سباح اليوم يف فندق نوفوتيل الفجرية 

مدير  الزحمي  ���س��امل  �سعادة  م��ن  ك��ل  بح�سور 
العام  امل�سرف  الفجرية  العهد  يل  �سمو  مكتب 
على البطولة، والدكتور ع�سام عبد اهلل مدير 
رئي�س  العربية  للخيول  الإم���ارات  جمعية  ع��ام 
مدير  الكعبي  م�سبح  وع��ل��ي  املنظمة،  اللجنة 
البطولة وعبدالعزيز املرازيق املدير التنفيذي 
التفا�سيل  الك�سف عن  دبي. ومت خلله  ملربط 
تقام  التي  للبطولة،  الرابعة  ب��ال��دورة  املتعلقة 
اجل���اري يف  دي�سمرب   15 ال��ف��رتة -13  خ��لل 
250 خيل  الأث��ري��ة، مب�ساركة  الفجرية  قلعة 
ع��رب��ي��اً ومب�����س��ارك��ة ك��ب��رية م��ن امل����لك. واأع���رب 
�سعادة الزحمي - يف كلمته خلل املوؤمتر- عن 
البطولة  من  الن�سخة  ه��ذه  حتقق  اأن  متنياته 
العهد  ويل  �سمو  اهتمام  تعك�س  التي  اأه��داف��ه��ا 
الفجرية بالريا�سة بجميع جمالتها واأن تكون 
الوطنية  البطولت  اأه��م  اإح��دى  البطولة  ه��ذه 
التي ت�سهم يف رعاية واإبراز جمال اخليل العربي 
�سعادة ع�سام عبداهلل  اأكد  . من جهته  الأ�سيل 
اأن جمعية الإمارات للخيل العربي عملت بجهد 
ك��ب��ري لإخ�����راج ال��ب��ط��ول��ة ب��ال�����س��ورة ال��ت��ي تليق 
مبكانة الإمارات التي تعد من اأبرز الدول املهتمة 
باخليول العربية الأ�سيلة.. مو�سحا اأن الهدف 
للبطولت  امل�ساركن  تاأهيل  ه��و  البطولة  م��ن 

الدولية .. فيما ثمن �سعادة عبدالعزيز املرازيق 
تنمية  يف  نوعية  نقلة  اإح���داث  يف  اجلمعية  دور 
م�����س��اب��ق��ات ج��م��ال اخل��ي��ل ال��ع��رب��ي ح��ي��ث توفر 
على  لت�سجيعهم  واملربن  امل��لك  متطلبات  كل 
اإنتاجهم . من جانبه وجه علي م�سبح  تطوير 
�سمو  اإىل  ال�سكر  البطولة  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي 

ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل 
عهد الفجرية على رعايته للبطولة ودعمه لكل 
الإمارات  ودول��ة  الفجرية  اإم���ارة  يف  الريا�سات 
لتذليل  العربية  اخليول  جمعية  جهود  بجانب 
اللزمة  الفنية  التجهيزات  وت��وف��ري  املعوقات 
ل��ه��ذا احل�����دث. وحت��ظ��ى ال��ب��ط��ول��ة ه���ذا العام 

برعاية كل من غرفة جتارة و�سناعة الفجرية 
وموؤ�س�سة  ال��ف��ج��رية  يف  احل���رة  املنطقة  وهيئة 
الفجرية  وهيئة  الطبيعية  ل��ل��م��وارد  الفجرية 
الوطني  ال��ف��ج��رية  وم��ع��ه��د  والآث�����ار  لل�سياحة 
لل�سواقة ومربط دبي للخيول العربية ومربط 

ال�سقران.

باكيتا ي�سل �إيطاليا متهيد� لالن�سمام �ىل ميالن 

حممد بن حمد �ل�سرقي يلتقي �للجنة �ملنظمة 
لبطولة �لفجرية جلمال �خليل �لعربي

ات��ه��م م��ه��اج��م ن����ادي م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي رحيم 
�سرتلينغ ال�سحف الإنكليزية بتغذية العن�سرية 
اللعبن  بها  التي ت�سور  الطريقة  من خلل 
ال�سبان ال�سود، وذلك يف اأعقاب تعر�سه لإهانات 
عن�سرية من م�سجعن يف الدوري املمتاز لكرة 

القدم.
واأظهرت اأ�سرطة متداولة على مواقع التوا�سل 
ال�����دويل وه���و يتعر�س  امل��ه��اج��م  الج��ت��م��اع��ي، 
امل�سيف  م�سجعي  بع�س  م��ن  لفظية  لإ���س��اءات 

ال�سبت  الفريقي  بن  مباراة  خلل  ت�سل�سي، 
���س��م��ن امل���رح���ل���ة اخل���ام�������س���ة ع�������س���رة يف 

الدوري، والتي انتهت بفوز ت�سل�سي 
ال�سيوف  وتكبد  )-2�سفر( 
املو�سم  يف  اإن���ك���ل���رتا  اأب����ط����ال 

الأوىل  خ�سارتهم  امل��ا���س��ي، 
هذا املو�سم.

وال�سرطة  ت�سل�سي  ن��ادي  ويقوم 
بالتحقيق يف هذه ال�ساءات.

ان�ستاغرام  على  ح�سابه  اىل  �سرتلينغ  وجلاأ 
م�ستعيدا  ال�سحافة،  اىل  النتقاد  لتوجيه 
�سيتي تو�سن  زم��ي��ل��ه يف  ق��ي��ام  ع��ن  ت��ق��اري��ر 
اأدارابيويو ب�سراء منزل فخم على رغم عدم 

خو�سه اأي مباراة يف الدوري املمتاز.
اليه  ينظر  ال�ساب  الأ���س��ود  “اللعب  واأو���س��ح 
ب�سكل �سيئ. هذا ما يغذي العن�سرية والت�سرف 

العدواين” من قبل امل�سجعن.
واأ�ساف “لكل ال�سحف التي ل تفهم ملاذا يكون 
النا�س عن�سرين يف هذا الع�سر، كل ما ميكنني 
كل  وامنحوا   )...( التفكري  اأعيدوا  اأقوله:  اأن 

اللعبن فر�سا مت�ساوية«.
عاما(   21( اأدارابيويو  ب�ساأن  التقارير  وكانت 
دولر  مليوين   2،9 بدفع  قيامه  ع��ن  تتحدث 
اأمريكي ل�سراء منزل فخم، مثله مثل زميله يف 
اأي�سا مبلغا كبريا  دفع  الذي  �سيتي فيل فودن 
ل�سراء منزل. لكن مقاربة ال�سحف للم�ساألتن 
اأدارابيويو  ق�سية  يف  الرتكيز  مت  اذ  اختلفت، 
اأن  دون  م��ن  الثمن  باهظ  منزل  �سرائه  ح��ول 
املمتاز، يف  ال���دوري  م��ب��اراة يف  ق��د خا�س  يكون 
بتاأ�سي�س  ي��ب��داأ  ف���ودن  اإن  ال�����س��ح��ف  راأت  ح��ن 

م�ستقبله.
بداية  يف  ���س��اب��ان  “لعبان  ���س��رتل��ي��ن��غ  وع���ل���ق 
نف�سه،  الفريق  األ��وان  يدافعان عن  م�سريتهما، 
اأق���دم���ا ع��ل��ى اخل��ط��وة امل��ن��ا���س��ب��ة ب�����س��راء منزل 
تبعث  ال��ت��ي  الطريقة  اىل  ان��ظ��روا  لكن   )...(
بها ال�سحف بر�سائلها، واحدة للعب الأ�سود، 
الأبي�س”،  ال��لع��ب  ح��ي��ال  خمتلفة  واأخ�����رى 

م�سيفا “اأعتقد ان ذلك غري مقبول«.
وبدا اأن �سرتلينغ تعر�س للإ�ساءات العن�سرية 
عندما  ت�سل�سي  م�سجعي  الأم�س من  مباراة  يف 
الكرة  املرمى لأخذ  املدرجات خلف  اقرتب من 
امل��ب��اراة على ملعب  م��ن  الأول  ال�����س��وط  خ��لل 

�ستامفورد بريدج اللندين.
امل�سجعن  ت�سرف  اأن  ال��لع��ب  واأك���د 
مل يفاجئه، راف�سا الإف�ساح عما قيل 
�سخ�سا  ل�ست  “بالعادة  له، مو�سحا 
اأعتقد  عندما  لكن  كثريا،  يتحدث 
اأن علي اإظهار راأيي، �ساأقول كلمتي 

قيل  ما  ب�ساأن 
مباراة  يف 

قمت  م��ا  ك��ل  فعلي،  ردة  راأي��ت��م  وك��م��ا  ت�سل�سي، 
اأتوقع  ال�����س��ح��ك لأن���ن���ي ل  ه���و  ب���ه 

اأف�سل«.
احتفل  ال��ذي  �سرتلينغ  وم��دد 
هذا ال�سهر بعيد ميلده الرابع 
والع�سرين، يف ت�سرين الثاين/

نوفمرب املا�سي عقده مع �سيتي 
ان�سم  اأن���ه  علما   ،2023 حتى 
اىل بطل اإنكلرتا يف عام 2015 

قادما من ليفربول.

امل��و���س��م املا�سي،  ب��ط��ل  ن���اب���ويل، و���س��ي��ف  ح��ق��ق 
الأهم واأكد ا�ستعداده ملواجهة م�سيفه ليفربول 
امل���ق���ب���ل ع���ن���دم���ا تغلب  ال���ث���لث���اء  الإن���ك���ل���ي���زي 
املرحلة  يف  -4�سفر  ف��روزي��ن��وين  �سيفه  ع��ل��ى 
لكرة  الإي��ط��ايل  ال����دوري  م��ن  ع�سرة  اخلام�سة 
ال�سوط  ال��ن��ت��ي��ج��ة يف  ن���اب���ويل  ال���ق���دم. وح�����س��م 
بيوتر  البولندي  عرب  هدفن  بت�سجيله  الأول 
 ،)40( ونا�س  اآدم  واجل��زائ��ري   )7( زيلين�سكي 
قبل اأن ي�سيف مواطن الأول اأركاديو�س ميليك 
نابويل  ووا�سل  و84(.   68( الثاين  يف  ثنائية 
تواليا  الثاين  الفوز  بتحقيقه  املحلية  �سحوته 
املركز  يف  م��وق��ع��ه  ف��ع��زز  امل��و���س��م  ه���ذا  وال�11 
اإىل  ال��ف��ارق  واأع����اد  نقطة   35 بر�سيد  ال��ث��اين 
املت�سدر وحامل  بينه وبن يوفنتو�س  نقاط   8
اللقب يف الأع���وام ال�سبعة الأخ��رية وال��ذي كان 
ح�سم “دربي اإيطاليا” اأمام �سيفه اإنرت ميلن 
كما  املرحلة.  وقمة  افتتاح  يف  اجلمعة  -1�سفر 

ع���زز ن��اب��ويل م��ع��ن��وي��ات لعبيه 
�سد  احلا�سمة  القمة  قبل 

ل��ي��ف��رب��ول ال��ث��لث��اء يف 
رود يف اجلولة  اأنفيلد 
ال�������س���اد����س���ة الأخ������رية 
املجموعات  دور  م��ن 
دوري  مل�����������س�����اب�����ق�����ة 

والتي  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 
لتفادي  فيها  ي�سعى 
اخل�سارة لبلوغ ثمن 
ويت�سدر  النهائي. 
املجموعة  ن���اب���ويل 
بر�سيد  ال���ث���ال���ث���ة 
بفارق  ن���ق���اط   9

اأمام  واح���دة  نقطة 
جرمان  �سان  باري�س 

نقاط  و3  ال��ف��رن�����س��ي 
الثالث  ليفربول  اأم���ام 
بقوة  �����س����رب  وال��������ذي 
بفوزه  ال���ي���وم  ب������دوره 
م�سيفه  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
-4�سفر  ب����ورمن����وث 
“هاتريك”  ب��ي��ن��ه��ا 
ل����ن����ج����م����ه ال����������دويل 

امل�سري حممد �سلح. 
واأراح مدرب نابويل كارلو 

اأن�����س��ي��ل��وت��ي ال���ع���دي���د من 
الركائز الأ�سا�سية يف الفريق 

ليفربول،  مل���واج���ه���ة  ت���رق���ب���ا 
الإ�سباين  امل����داف����ع  ف���غ���اب 

وجل�س  األبيول  راوول 
لبلجيكي  ا

دري�س مريتنز وحار�س املرمى الكولومبي دافيد 
اأو�سبينا والإ�سباين خو�سيه كايخون والربتغايل 
ماك�سيموفيت�س  نيكول  وال�سربي  روي  ماريو 
اأف�سليته  نابويل  وفر�س  البدلء.  مقاعد  على 
ع���ل���ى جم����ري����ات امل�����ب�����اراة م���ن���ذ ال���ب���داي���ة وبكر 
قوية  ب��ت�����س��دي��دة  زيلين�سكي  ع���رب  بالت�سجيل 
زاحفة بي�سراه من داخل املنطقة اثر متريرة من 
الي�سرى  الزاوية  فاأ�سكنها  اإين�سينيي  لورنت�سو 
وكاد  �سبورتييلو )7(.  للحار�س ماركو  البعيدة 
ال�����دويل ال��ك��و���س��ت��اري��ك��ي ج��وي��ل ك��ام��ب��ل يدرك 
التعادل لل�سيوف بت�سديدة �ساقطة كادت تخدع 
باب  اأبعدها من  ال��ذي  األيك�س مرييت  احلار�س 
واأ�ساف ونا�س  ان يلتقطها )30(.  املرمى قبل 
املدافع  من  ك��رة  تلقى  عندما  رائعا  ثانيا  هدفا 
ف�سددها  كوليبايل  كاليدو  ال�سنغايل  ال���دويل 
قوية بي�سراه من نحو 25 مرتا اأ�سكنها الزاوية 
الهدف  وه��و   .)40( للحار�س  البعيدة  اليمنى 
الثاين لونا�س هذا املو�سم. وكاد ميليك ي�سيف 
الهدف الثالث عندما تلقى كرة راأ�سية 
من مواطنه زيلين�سكي اأمام املرمى 
نقطة  من  الطائر  على  ف�سددها 
باملدافع  ارتطمت  لكنها  اجلزاء 
اإىل  كابوانو وحتولت  ماركو 
 .)45( تثمر  مل  رك��ن��ي��ة 
�سيطرته  نابويل  وتابع 
الثاين  ال�سوط  مطلع 
وك����������اد اإي���ن�������س���ي���ن���ي���ي 
الثالث  الهدف  ي�سيف 

قوية  ب��ت�����س��دي��دة 

اأبعدها احلار�س �سبورتييلو )49(، قبل اأن ميرر 
ف��وزي غلم  ملواطنه  �سهلة  ك��رة عر�سية  ونا�س 
اأمام املرمى تابعها فوق العار�سة )49(. واأنقذ 
بت�سديه  حمقق  ه��دف  م��ن  م��رم��اه  �سبورتييلو 
لت�سديدة اإين�سينيي اإثر متريرة رائعة من ونا�س 
)64(، وتابع تاألقه واأبعد كرة قوية لونا�س اإىل 
ركنية كانت م�سدر الهدف الثالث بعدما انربى 
املرمى  داخ��ل  براأ�سه  ميليك  وتابعها  غ��لم  لها 
ا�ستغل  عندما  املهرجان  ميليك  وختم    .)68(
تابعها  ل��غ��لم  املنطقة  داخ���ل  م��ن  عر�سية  ك��رة 
ورفع   .)84( اخل����ايل  امل���رم���ى  داخ����ل  ب��ي�����س��راه 
بزميليه  فلحق  اأه���داف   7 اإىل  ر�سيده  ميليك 
على  ال�ساد�س  امل��رك��ز  اإىل  وم��ريت��ن��ز  اإين�سينيي 
لئ��ح��ة ال��ه��داف��ن. ووا���س��ل ن��زي��ف روم���ا نزيف 
النقاط للمباراة الثالثة تواليا ب�سقوطه يف فخ 
التعادل للمرة الثانية على التوايل وكانت اأمام 
روم��ا يف طريقه  وك��ان   .2-2 كالياري  م�سيفه 
والأول  املو�سم  ه��ذا  ال�ساد�س  ف��وزه  حتقيق  اإىل 
املرحلة  يف   1-4 ���س��م��ب��دوري��ا  ع��ل��ى  تغلبه  م��ن��ذ 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين   11 يف  ع�سرة  الثانية 
بهديف  الأول  ال�سوط  يف  ت��ق��دم  بعدما  امل��ا���س��ي، 
األك�سندر  وال�سربي   )14( كري�ستانتي  براين 
كولروف )41(. لكن كالياري قلب الطاولة يف 
املولدايف  عرب  الفارق  بتقلي�سه  الثاين  ال�سوط 
اأرتور يونيتا )84(، قبل اأن يدرك له ماركو �ساو 
بدل  الوقت  من  اخلام�سة  الدقيقة  يف  التعادل 
21 نقطة يف  اإىل  ال�سائع. ورفع روما ر�سيده 
املركز ال�سابع موؤقتا بفارق نقطة عن �سمبدوريا 
لت�سيو  م�سيفه  م��ع  ت��ع��ادل  ال���ذي 

اخلام�س 2-2 يف مباراة �ساخبة.

�سرتلين���غ يته���م �ل�سح���ف �لإنكليزي���ة 
بتغذي���ة �لعن�سري����ة 

نابويل ي�ستعد ملو�جهة ليفربول بالفوز برباعية



    
فئر�ن بحجم �لكالب 

ام����راأة م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة ع���ددا م��ن ال�سور  ن�سرت 
بيتها  اإنها تخرب  قالت  الكلب"،  ب�"حجم  لفئران كبرية  املروعة 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  وقالت  املخيفة.  الفو�سى  من  حالة  وتثري 
الربيطانية اإن اآزيا وايت، التي تبلغ من العمر 37 �سنة، وتعي�س يف 
بيت مبنطقة لمبيث يف العا�سمة الربيطانية لندن، قد تعر�ست 

للع�س مرارا من قبل فئران �سخمة يبلغ طولها 50 �سنتمرتا.
ب��ول الفئران وف�سلتها داخل  اأنها يف كل م��رة جتد  اآزي��ا  وذك��رت 
اأركان منزلها ويف الطعام كذلك، م�سيفة "هذه الظروف �ساهمت 
يف تدهور حالتي ال�سحية وا�سطررت اإىل دخول امل�ست�سفى ال�سهر 
املا�سي". وتابعت املراأة التي تعاين من اإعاقات عقلية وج�سدية، اأنها 
وجدت نف�سها م�سطرة لو�سع ال�سم من اأجل قتل الفئران لكنها 
"اأنها مثرية لل�سمئزاز..  مل ت�ستطع اإخراجها من بيتها، واأكدت 

اإنها بحجب كلب اأو قطة كبرية".
 ،2018 اأبريل  وتو�سح وايت، التي تعي�س مبفردها يف البيت منذ 
تفكر  جعلها  مما  الفئران،  ب�سبب  جحيم  اإىل  حتولت  حياتها  اأن 
من  تعاين  لندن  العا�سمة  ميل" اأن  "ديلي  وذك��رت  النتحار.  يف 
معينة،  مناطق  يف  خ�سو�سا  طويلة،  ف��رتة  منذ  الفئران  م�سكلة 
الكبرية  قدرتها  ب�سبب  م�ستمر  تزايد  يف  اأعدادها  اأن  اإىل  م�سرية 
على الإجناب. لكن حجم فئران اأزيا يبدو عن�سرا جديدا خميفا 

يف املعاناة الإجنليزية مع ذلك القار�س الدوؤوب.

�ل�سجن ل�ساب روع مد�ر�س و�سركة طري�ن 
�سنوات  ث��لث  بال�سجن  اجلمعة  ي��وم  بريطانية  حمكمة  ق�ست 
قنابل لآلف  بتفجري  تهديدات  باإر�سال  بعدما اعرتف  �ساب  على 

املدار�س واإىل طائرة كانت يف طريقها اإىل الوليات املتحدة.
واعرتف جورج ديوك كوهان )19 عاما( بالذنب يف حمكمة لوتون 
بزرع قنابل  كاذبة  بالتورط يف تهديدات  البتدائية يف ثلث تهم 
ت�سببت يف اإخلء اأكرث من 400 مدر�سة بريطانية يف اآذار مار�س 
املا�سي. كما اعرتف ديوك كوهات باأنه تظاهر لل�سرطة الأمريكية 
اآب  اأجراها يف  مبطار �سان فران�سي�سكو يف مكاملة هاتفية خداعية 
اأغ�سط�س باأن جنلته اأبلغته اأنها قد وقعت رهينة يف رحلة ل�سركة 

فران�سي�سكو. �سان  اإىل  اأيرلينز" املتجهة  "يونايتد 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�لعامل ين�ست �إىل �سوت �ملريخ
متكنت اأجهزة ال�ست�سعار فائقة احل�سا�سية على منت امل�سبار "اإن�سايت" التابع لوكالة الف�ساء الأمريكية نا�سا من 

ت�سجيل "اأ�سوات املريخ" يف حالة هي الأوىل من نوعها يف تاريخ غزو الكوكب الأحمر.
�سغط  م�ست�سعر  بوا�سطة  ت�سجيله  مت  املريخ،  على  الرياح  كليب" لأ�سوات  "اأوديو  �سوتيا  ت�سجيل  نا�سا  واأطلقت 
الهواء، الذي مت تطويره يف بريطانيا. ور�سد امل�سبار اإن�سايت �سوت "دمدمة" اأو "زجمرة" منخف�سة �سببها ذبذبات 
ناجمة عن الهواء على املريخ. وقال الأ�ستاذ يف جامعة كورنيل دون بانفيلد لل�سحفين "يذكرنا �سوت الرياح على 

املريخ باجللو�س على ال�سرفة و�سماع �سوت الرياح اخلفيفة يف م�ساء يوم �سيفي".
غري اأن �سوت رياح املريخ يظل له معنى اآخر اإذ اإنها املرة الأوىل التي ت�سمع فيها اأذن الإن�سان �سوتا من املريخ.

ويقول العامل من جامعة اإمربيال كوليدج لندن توما�س بايك اإن �سوت "دمدمة" الرياح على املريخ "خمتلف عن 
اأي �سيء مررنا به اأو جربناه على الأر�س.. اأعتقد اأن الأمر يعطينا طريقة اأخرى للتفكري ب�ساأن مدى بعدنا عن 
مثل هذه الإ�سارات". ومتكن امل�سبار من ت�سجيل اأ�سوات الهواء يف املريخ بوا�سطة م�ست�سعر الر�سد الزلزايل فائق 

احل�سا�سية وم�ست�سعر �سغط الهواء، وجاء الت�سجيل بطرق خمتلفة، كما اأفادت �سحيفة مريور الربيطانية.
ويقوم م�ست�سعر الر�سد الزلزايل بت�سجيل الذبذبات اأثناء حركة الرياح وانتقاله فوق الألواح ال�سم�سية للم�سبار 
التي يبلغ طول الواحدة منها حوايل مرتين، يف حن يقوم م�سبار �سغط الهواء بت�سجيل ذبذبات الهواء، الناجمة 

عن تغري الهواء، مبا�سرة.
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م�سرد يعرث على 17 �ألف دولر وي�سلمها لبنك طعام 
على  وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف  م�سرد  رجل  عرث 
مبلغ كبري من املال كان ميكن اأن يغري حياته للأف�سل، 
لكنه اآثر ت�سليمه اإىل بنك للطعام يتكفل باإطعام املحتاجن 
من اأمثاله.  ويقول موظفو بنك �سمرن للطعام املحلي اإن 
م��اأوى، وو�سل اإىل املركز منذ خم�س  بل  بوث"  "كيفن 
�سنوات، وعرث يف اأحد الأيام على حقيبة حتتوي على 17 
األف دولر اأمام البنك، وبدًل من الحتفاظ باملبلغ، �سلمه 
لبنك  التنفيذية  املديرة  ميلر،  اأنيتا  وقالت  الإدارة.  اإىل 
"لقد انحنى، التقط احلقيبة، نظر فيها وعرف  الطعام 
اأنها حتتوي على نقود، وانتظر املوظفة التي ت�سل عادة 

يف ال�ساعة 7:30 �سباحاً لي�سلمها احلقيبة".
وذكرت �سحيفة �سي بي اإ�س �سكرمنتو اأن كيفن توجه يف 
�سباح ذلك اأم�س اإىل بنك الطعام، بهدف احل�سول على 
اخلبز الذي يتم و�سعه للمحتاجن اأمام الباب، وبدًل من 
ذلك، عرث على حقيبة النقود. واحتفظت ال�سرطة باملال 
ملدة 90 يوماً، ونظراً لعدم ظهور اأي �سخ�س يطالب به، 
ويقول  امل��ب��ل��غ.  بكامل  ب��الح��ت��ف��اظ  للبنك  �سمحت  فقد 
القائمون على املكان اإنهم �سي�ستخدمون النقود لتو�سيع 
م��ن اخلدمات  امل��زي��د  ت��وف��ري  م��ن  يتمكنوا  امل��ب��ن��ى، حتى 

للم�سردين والأ�سر املحتاجة.

�لأب �لغا�سب يح�سم م�سكلة �لبالي�ستي�سن �إىل �لأبد
واجه اأب يف بريطانيا انتقادات وا�سعة بعد انت�سار مقطع 
ن�سفن،  اإىل  �ستي�سن  ب��لي  يق�سم جهاز  وه��و  له  فيديو 
ب�سبب ما يعتقد اأنه تاأثري اجلهاز على اإ�سعاف القدرات 
ال��ع��ق��ل��ي��ة لأح����د اأب��ن��ائ��ه. واأظ���ه���ر م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و، نقلته 
كبري  ب�سكل  وانت�سر  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  �سن"  "ذا  �سحيفة 
مبدينة  يقطن  ال��ذي  الرجل،  الجتماعية،  املواقع  على 
كهربائيا  من�سارا  ي�ستخدم  وهو  الربيطانية،  مان�س�سرت 
قال  عمليته،  بداية  وقبل  �سطًرا.  الأل��ع��اب  جهاز  ل�سطر 
الأب اأمام الكامريا "اأهل باجلميع، اأنا �ساي.. هذا جهاز 
بلي �ستي�سن لطفلي، اأخرجته قبل قليل من غرفة نومه 

والآن �ساأحطمه، لأنه حّول ابني اإىل غبي".

بلدة تبتكر �أغرب �إ�سارة مرور 
ب��ط��ري��ق��ة غ��ري��ب��ة ومم����ي����زة، ق�����ررت بلدة 
اأملانية احياء ذكرى "ملك الروك" الراحل 
فرتة  فيها  اأم�سى  ال��ذي  بري�سلي،  اإلفي�س 
الأم��ريك��ي، وذل��ك من  خدمته يف اجلي�س 
بلدة  وو���س��ع��ت  مرور".  "اإ�سارات  خ���لل 
ف��ري��دب��رغ الأمل���ان���ي���ة، 3 اإ����س���ارات م����رور ل 
ب�سورة  والأخ�سر  الأحمر  للونن  تتحول 
هيئة  ع��ل��ى  ظ���لل  تظهر  واإمن����ا  طبيعية، 
الراق�سة  ح��رك��ات��ه  ي����وؤدي  وه���و  ب��ري�����س��ل��ي 
جنوم  اأ�سهر  من  بري�سلي  وك��ان  ال�سهرية. 
اأواخ��ر اخلم�سينيات  الإط��لق  العامل على 
خدم  وقد  املا�سي،  القرن  من  وال�ستينيات 
يف اجلي�س الأم��ريك��ي م��ن ال��ف��رتة م��ا بن 
وكانت   .1960 وم���ار����س   1958 اأك��ت��وب��ر 
القاعدة التي خدم فيها بري�سلي موجودة 
له  �سمحت  ال�سلطات  ل��ك��ن  ف��ري��دب��رغ،  يف 
بالإقامة خارج القاعدة، مع والده وجدته. 
وخ����لل ف���رتة خ��دم��ت��ه ب��اجل��ي�����س، حر�س 
الغنائية  اأع��م��ال��ه  ت��ظ��ل  اأن  ع��ل��ى  بري�سلي 
ال�سركة  ق��ام��ت  اإذ  ك���ب���ريا،  جن��اح��ا  ت��ل��ق��ى 
ب��اإط��لق جم��م��وع��ة من  املنتجة لأع��م��ال��ه 
الأغ������اين ك���ان ق���د ���س��ج��ل��ه��ا ب��ال��ف��ع��ل، وقد 
اأف�سل  قائمة  اإىل  اأغانيه  من   10 و�سلت 
اأغ��ن��ي��ة، وه���و ل ي����زال ب��اجل��ي�����س. كما   40
الرد  "�سكرتريه" لت�ساعده يف  بتعين  قام 
على بريد املعجبن الذين اعتادوا التجمع 
اإقامته  وخ��لل  الع�سكرية.  قاعدته  اأم���ام 
يف  فتاة  على  بري�سلي  تعرف  فريدبرغ،  يف 
كان  بري�سيل،  ت��دع��ى  عمرها  م��ن   14 ال��� 
اأملانيا.  يف  موجودا  ع�سكريا  اأي�سا  والدها 
اأمريكا بقي على  اإىل  ع��ودة بري�سلي  وبعد 
ات�سال مع بري�سيل اإىل اأن انتقلت للعي�س 
معه يف اأمريكا عام 1963، ثم تزوجا عام 
1967، وانف�سل يف 1973، بعد اأن حظيا 

بطفلة.

�شانتا كلوز يداعب الأ�شقاء, فا�شيليكي 12 عاما, ياين 10 �شنوات , ونفيلي جوفيا�ض 6 
�شنوات , يف كينج برو�شيا مول يف بن�شلفانيا, الوليات املتحدة.    )رويرتز(


