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معًا للأبد .. الإمارات ت�شارك اململكة اأفراحها باليوم الوطني الـ88

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني للمملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة

•• ابوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  ب���ع���ث   

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
برقية  اهلل"،  "حفظه  ال����دول����ة 
احلرمني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة 

العربية  اململكة  اح��ت��ف��ال  وي��اأت��ي 
مكلاًل  ال����ع����ام  ه�����ذا  ال�������ش���ع���ودي���ة 
واملواقف  التطورات  من  بالعديد 
اململكة  التي مت�شكت من خاللها 
بدورها الرائد يف خدمة الق�شايا 

العربية والإ�شالمية. 
بناء  م���رح���ل���ة  امل��م��ل��ك��ة  ود����ش���ن���ت 
جديدة اأقرت مبوجبها اإ�شالحات 
انعك�شت  م�شبوقة  غ��ر  هيكلية 
الجتماعية  الأ�شعدة  كافة  على 
والقت�شادية، وهو ما عربت عنه 
الدويل  النقد  ���ش��ن��دوق  ت��وق��ع��ات 
التي  ال�����ش��ع��ودي  الق��ت�����ش��اد  لنمو 
فيما  امل����ائ����ة،  يف   2 اإىل  و���ش��ل��ت 
التجاري  امليزان  اأن يحقق  يتوقع 
قفزة كبرة ليرتفع بن�شبة 160 

فاملائة.
ومت�شي اململكة يف تنفيذ التزامات 
روؤية 2030 الرامية اإىل تقلي�س 
 50 بن�شبة  النفط  على  العتماد 
تخ�شي�س  خ���الل  م���ن  امل���ائ���ة،  يف 
اعتمادات م�شاريع البنية التحتية 

عبد  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
اململكة  م��ل��ك  ���ش��ع��ود  اآل  ال��ع��زي��ز 
ال�شقيقة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�  الوطني  اليوم  وذلك مبنا�شبة 

للمملكة.  88
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
تهنئة مماثلتني  برقيتي  امل�شلحة 
ال�شريفني  احل��رم��ني  خ����ادم  اإىل 
اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امللك 

�شعود.
حتتفل  ذات��������ه  الإط������������ار  ����ش���م���ن 
الوطني  ب��ال��ي��وم  الإم������ارات  دول���ة 
ي�شادف  ال��ذي   88 ال���  ال�شعودي 
ال��ي��وم الأح���د ع��رب جمموعة من 
الأن�شطة والفعاليات و�شط اهتمام 

وم�شاركة ر�شمية و�شعبية.

وي���ع���ك�������س اح����ت����ف����اء الإم������������ارات 
وم�شاركتها الر�شمية وال�شعبية يف 
احتفالت اليوم الوطني للمملكة 
العربية ال�شعودية عمق العالقات 

والطاقة  ال���ك���ه���رب���اء  ك��م�����ش��اري��ع 
الطرق واملياه واملوا�شالت وقطاع 
القطاع  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال��ت�����ش��ي��ي��د 

ال�شياحي.

ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن ال����ت����ي جت������اوزت 
دول  بني  الثنائي  التعاون  مفهوم 
ال�شراكة  ن��ح��و  لتنتقل  اجل�����وار، 
مع  تن�شجم  التي  ال�شرتاتيجية 

ما يجمعهما من عالقة تاريخية 
والإرث  ال������دم  رواب�������ط  ت���ع���ززه���ا 

وامل�شر امل�شرتك.
)التفا�شيل �س3(
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طهران ت�شتفز وا�شنطن 

ع�شرات القتلى بهجوم على احلر�س الثوري نفذه تنظيم داع�س  
خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي:

بعد  اإحراج  ماي: ما هي �شيناريوهات تفادي الفو�شى؟

لقاء تركي رو�شي اإيراين يف نيويورك حول �شوريا

•• طهران-وكاالت:

الر�شمي  ال���ت���ل���ف���زي���ون  اأع�����ل�����ن 
ا�شتهدف  ه��ج��وم��اً  اأن  الإي�����راين 
ال�شبت،  ام�����س  ع�����ش��ك��ري��اً،  ع��ر���ش��اً 
اإيران  غربي  بجنوب  الأه���واز  يف 
اأ�شفر عن مقتل 29 واإ�شابة 60 
اآخرين. فيما اأعلن تنظيم داع�س 
بح�شب  الهجوم  ع��ن  م�شوؤوليته 

وكالة اأعماق التابعة للتنظيم.
م�شوؤول  حت��دث  �شابق،  وق��ت  ويف 
اإي�������راين ع���ن م��ق��ت��ل اأح�����د ع�شر 
���ش��خ�����ش��ا ع��ل��ى الأق������ل وه����و عدد 
مر�شح لالإرتفاع واإ�شابة ثالثني 

اأخرين
مقتل  ع��ن  ت�شنيم  حت��دث��ت  فيما 
ع�����ش��رة م���ن احل���ر����س ال����ث����وري.. 
اإي����راين  باأن  اأف���اد م�����ش��وؤول  فيما 
4  �شاركوا يف الهجوم، قتل منهم 

اثنان واعتقل اثنان.
الر�شمي  ال���ت���ل���ف���زي���ون  وو�����ش����ف 
"م�شلحون  ب���اأن���ه���م  امل��ه��اج��م��ني 
داأبت  م�شطلح  وه��و  تكفريون" 
و���ش��ائ��ل الإع����الم الإي��ران��ي��ة على 
عنا�شر  ل���و����ش���ف  ا����ش���ت���خ���دام���ه 

•• الفجر - خرية ال�شيباين

ُي�����ق�����ال، هو  ان  م����ا مي���ك���ن  اأق�������ل 
واحلكومات  ال�����دول  روؤ����ش���اء  اأن 
الأوروب����ي����ة ال���ذي���ن اج��ت��م��ع��وا يف 
اخلمي�س  ب��ال��ن��م�����ش��ا  ����ش���ال���زب���ورغ 
مهّمة  ي�������ش���ّه���ل���وا  مل  امل����ا�����ش����ي، 
وحتدثت  م��اي.  تريزا  زميلتهم 
ال�������ش���ح���اف���ة ال���ربي���ط���ان���ي���ة عن 
اأو حتى  )"الغارديان"(  "كمني" 
)"النتبندنت"(.  "اإحراج" 
ال�����ربي�����ط�����اين من  ال�������ش���ح���ف���ي 
"�شن"، نيك غوتريدج، خل�س يف 
النزعاج  جيد،  وب�شكل  تغريدة، 
اململكة  ال��ق��م��ة يف  اث���ارت���ه  ال����ذي 

املتحدة:
هذه  ت��ك��ون  اأن  ي��ف��رت���س  "كان 
ملنح  امل��م��دودة،  ال��ي��د  قمة  القمة، 
حتتاجها  اأك�شجني  ج��رع��ة  م��اي 

•• عوا�شم-وكاالت:

الرتكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ك�شف 
م����ول����ود ت�����ش��اوي�����س اأوغ����ل����و عن 
يجمعه  مرتقب  ث��الث��ي  اج��ت��م��اع 
ال��رو���ش��ي �شرغي  ن��ظ��ري��ه  م���ع 
لفروف والإيراين جواد ظريف 
يف ن���ي���وي���ورك مل��ن��اق�����ش��ة الأزم�����ة 

ال�شورية.
واأو������ش�����ح ت�����ش��اوي�����س اأوغ����ل����و اأن 
الجتماع الثالثي �شيبحث وقف 
ال�شيا�شي  واحل���ل  ال��ن��ار  اإط����الق 
اأن حدود  اإىل  واأ���ش��ار  ���ش��وري��ا.  يف 
امل��ن��ط��ق��ة م���ن���زوع���ة ال�������ش���الح مت 
�شوت�شي  ات����ف����اق  يف  حت���دي���ده���ا 
ج����اءت ن��ت��ي��ج��ة اج��ت��م��اع��ات عدة 
عقدتها فرق فنية من اجلانبني 

الرتكي والرو�شي يف اأنقرة. 

القادة  ق��ام  ذل��ك،  وعو�س  ب�شدة. 
كنية   - ت�شيكرز  خ��ط��ة  ب��اغ��ت��ي��ال 
ال���ذي �شاغته  م�����ش��روع الت��ف��اق 
حكومية  درا�شية  حلقة  ختام  يف 
يف ت�����ش��ي��ك��رز-، واأط���ل���ق���ت اإن�����ذارا 
امل�شالة  اأ�شابيع حول  اأربعة  ميتد 

برنامج  واب��ت��ل��ع��ت  الأي���رل���ن���دي���ة، 
التجارية  ل��ل��ع��الق��ات  م����اك����رون 
امل�شتقبلية بني الحتاد الأوروبي 
يكن  مل  باخت�شار،  وبريطانيا.. 

يوًما جيًدا لرئي�شة الوزراء ".
)التفا�شيل �س14(

واأكد الوزير الرتكي على �شرورة 
يف  ال�شيا�شي  للحل  اجلميع  دعم 
د�شتورية  جلنة  وت�شكيل  �شوريا 
على  م��ق��ت�����ش��راً  ذل���ك  ي��ك��ون  واأّل 
ت��رك��ي��ا ورو����ش���ي���ا، واإي���ران.وب���ع���د 
اتفاق  اأن  ���ش��اب��ق  رو����ش���ي  ت��اأك��ي��د 
الرو�شية  ل��ل��ق��وات  ي�شمح   اإدل���ب 

على  للق�شاء  ال��ق��وة  با�شتخدام 
ُينفذ  مل  م��ا  اإره��اب��ي��ة  تنظيمات 

�شلميا وفق تعهد تركي..
قال دبلوما�شي غربي اإن اجلي�س 
�شربات  ����ش���ن  ي���ري���د  ال����رو�����ش����ي 
جراحية للق�شاء على نحو األفي 

متطرف اأجنبي.

تنظيم داع�س.
اخلارجية  وزي��ر  اتهم  من جانبه 
"عمالء  الإي��راين من و�شفهم ب� 
نظام اأجنبي" من دون اأن ي�شميه 
ب�����ش��ن ه��ج��وم الح�����واز ق��ائ��ال اإن 

اإيران �شرتد ب�شرعة وح�شم.
هذا وافادت و�شائل اعالم عراقية 
منفذين  اغ���ل���ق���ت  اإي���������ران  ب�������اأن 
بعد هجوم  العراق  حدوديني مع 

الأهواز.
الر�شمية  ال������رواي������ة  وب���ح�������ش���ب 

الإي��ران��ي��ة فقد ب��داأ اإط���الق النار 
وراء  من قبل عدة م�شلحني من 
الع�شكري،  العر�س  اأثناء  املن�شة 
التلفزيون  اأ�������ش������ار  ذل������ك  اإىل 
الر�شمي اإىل وقوع قتلى والعديد 

من امل�شابني.
الأنباء  وكالة  ذك��رت  جهتها،  من 
 20 وق���وع  "فار�س"،  الر�شمية 
الهجوم  ب����اأن  واأف�������ادت  ج���ري���ح���اً، 
على  ال��ن��ار  فتحا  م�شلحان  ن��ف��ذه 
النار  اإط���الق  ح���اول  ث��م  احل�شد، 

قوات  لكن  ال�شرف،  من�شة  على 
ملمحة  عليهما،  �شيطرت  الأم��ن 

اإىل اإ�شابتهما بجروح.
يف حني اأفادت اأنباء حملية مبقتل 
قوات  لقائد  ال�شخ�شي  احلار�س 
حمافظة  يف  ال����ث����وري  احل����ر�����س 

خوز�شتان الإيرانية.
�شبه  )اإ�شنا(  اأنباء  وكالة  ون�شرت 
الهجوم،  لآث���ار  ���ش��وراً  الر�شمية 
حيث بدا جنود بالزي الع�شكري، 
بالدماء،  خم�شبة  وم��الب�����ش��ه��م 
بع�شهم  مب�������ش���اع���دة  ي���ق���وم���ون 

البع�س على البتعاد.
كان  الإي���راين  الرئي�س  اأن  يذكر 
ال�شبت،  ���ش��اب��ق،  وق����ت  يف  اأع���ل���ن 
خالل اإحياء البالد ذكرى احلرب 
اأن بالده لن  العراقية،  الإيرانية 

تتخلى عن ال�شواريخ.
"اإن  واأ�����ش����اف روح������اين ق���ائ���اًل: 
الرئي�س الأمركي دونالد ترمب 
اإي��ران ،  �شيف�شل يف مواجهته مع 
باأل  الإي���راين  تعهدالرئي�س  كما 
�شواريخها  ع��ن  ط��ه��ران  تتخلى 
ال�شغوط  م�����ن  ال�����رغ�����م  ع����ل����ى 

الأمركية.

اجلي�ش اليمني ينتزع 500 لغم حوثي يف �شعدة
خ�شائر جديدة يف �شفوف امللي�شيات باحلديدة واجلوف

•• اليمن-وكاالت:

العربي  التحالف  مقاتالت  �شّنت 
غارات  اليمن،  يف  ال�شرعية  لدعم 
جوية على مواقع متفرقة ملعاقل 
يف  الن��ق��الب��ي��ة  احل��وث��ي  ميلي�شيا 
حمافظة احلديدة، غربي اليمن.

الغارات  اإن  وقال م�شدر ميداين، 
وجتمعات  م����واق����ع  ا����ش���ت���ه���دف���ت 
العرج  م��ن��ط��ق��ت��ي  يف  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
املحافظة،  ����ش���م���ايل  وال���ك���ث���ي���ب 

خملفة خ�شائر ب�شرية يف �شفوف 
امليلي�شيا، عالوة على تدمر عدد 
م��ن ال��ع��ت��اد ال��ق��ت��ايل ال��ت��اب��ع لها، 
ح�شبما ذكر موقع "�شبتمرب نت" 

التابع للجي�س اليمني.
بغارات  امل���ق���ات���الت  وا���ش��ت��ه��دف��ت 
اأخرى جتمعات احلوثيني يف خط 
ال��ك��ورن��ي�����س ���ش��رق��ي امل��دي��ن��ة وفقاً 

للم�شدر.
اأ�شفرت  ال��غ��ارات  اأن  امل�شدر  واأك��د 
ع����ن ����ش���ق���وط ق��ت��ل��ى وج����رح����ى يف 

����ش���ف���وف امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ا احل���وث���ي���ة، 
وتدمر عربات تابعة لها.

يف ال�شياق مت�شل، ق�شفت مدفعية 
اجل��ي�����س ال���وط���ن���ي امل���ت���م���رك���زة يف 
منطقة كيلو 6، مواقع وجتمعات 
ميلي�شيا احلوثي �شرقي احلديدة، 
مما اأدى اإىل تكبد امليلي�شيا خ�شائر 

يف العدد والعدة.
ميلي�شيا  ت��وا���ش��ل  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن 
احلوثي النقالبية قطع عدد من 
املدينة  داخ��ل  الرئي�شية  ال�شوارع 

ب�شواتر  ب��ا���ش��ت��خ��دام  واإغ���الق���ه���ا 
ترابية. 

الهند�شية  ال��ف��رق  ومت��ك��ن��ت  ه���ذا 
اليمني،  الوطني  للجي�س  التابعة 

وعبوة  ل���غ���م   500 ان����ت����زاع  م����ن 
احلوثي  ميلي�شيا  ك��ان��ت  ن��ا���ش��ف��ة 
الن��ق��الب��ي��ة زرع��ت��ه��ا يف ع���دد من 
حمور  يف  ك��ت��اف  مديرية  مناطق 

لتحرك  تدعو  الوفاق  حكومة 
طرابل�س  معارك  لإنهاء  اأممي 

 •• طرابل�س-اأ.ف.ب:
املعرتف  الليبية  احل��ك��وم��ة  دع��ت 
لتخاذ  امل��ت��ح��دة  الأمم  دول��ي��ا  بها 
حزما  اأك����ر  ع��م��ل��ي��ة  "اجراءات 
وفاعلية" حلماية املدنيني وو�شع 
حد للمعارك يف حميط العا�شمة 
طرابل�س، والتي اأ�شفرت منذ اأواخر 
مئة  م��ن  اأك���ر  ع��ن  اأغ�شط�س  اآب 
الوفاق  حكومة  واأ���ش��درت  قتيل. 
الوطني بيانا دعت فيه بعثة الأمم 
املتحدة اإىل "و�شع جمل�س الأمن 
الدامية  الأح�����داث  حقيقة  اأم����ام 
م�شوؤوليته  يتحمل  لكي  ليبيا  يف 
اأرواح  ب���ح���م���اي���ة  ال����ت����اري����خ����ي����ة 
وتراجعت  املدنيني".  وممتلكات 
امل��ع��ارك غداة  ح��دة  ال�شبت  �شباح 
 15 م��ق��ت��ل  اإىل  اأدت  ا���ش��ت��ب��اك��ات 
بح�شب  الع�شرات،  وج��رح  �شخ�شا 
ال�شحة  وزارة  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث��ة 
ال��ن��ران. وبذلك ترتفع  اأب��و  وداد 
اأك�����ر من  اإىل  ال��ق��ت��ل��ى  ح�����ش��ي��ل��ة 
م��ئ��ة م��ن��ذ ان����دلع ال���ش��ت��ب��اك��ات يف 
للعا�شمة  اجل��ن��وب��ي��ة  ال�����ش��واح��ي 
اأغ�شط�س  اآب   26 يف  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ال�شلطات  ب���ح�������ش���ب  امل�����ا������ش�����ي، 
الوفاق  التابعة حلكومة  ال�شحية 
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اأخبـار الإمـارات

»التوطني« و»العمل العربية« تنظمان ور�شة حول املعايري العمالية
•• دبي-وام:

 نظمت وزارة املوارد الب�شرية والتوطني بالتعاون مع منظمة العمل العربية، 
موؤخرا، ور�شة تدريبية حول« معاير العمل العربية » ا�شتمرت ملدة 3 اأيام 

يف دبي مب�شاركة عدد من امل�شوؤولني واخلرباء.
وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة املوارد الب�شرية والتوطني امل�شاعد 
اإن دولة  ل��ل��ور���ش��ة  الف��ت��ت��اح��ي��ة  ال��دول��ي��ة يف كلمته  وال��ع��الق��ات  ل��الت�����ش��ال 
املوارد  وزارة  ت��دي��ره  ال��ذي  العمالة  مبلف  خا�شا  اهتماما  ت��ويل  الم���ارات 
الب�شرية والتوطني مبوجب منظومة متكاملة من الت�شريعات وال�شيا�شات 
و�شمان  العمال  وحقوق  احلماية  تعزيز  بهدف  وذل��ك  الرقابية  والأدوات 
اأ�شحاب العمل الأمر الذي يعزز من ا�شتقرار بيئة العمل ويدعم  م�شالح 

اأعمال التنمية ال�شاملة التي ت�شهدها الدولة.
مع  يتفق  مب��ا  العمل  معاير  تعزيز  على  ال����وزارة  ح��ر���س  النعيمي  واأك���د 
اأجل  من  العمل  اإىل  اإ�شافة  العربية،  العمل  منظمة  و�شوابط  متطلبات 
حتديث اآليات �شوق العمل العربية ونظم احلماية الجتماعية ذات ال�شلة.

الت�شاور  وفعاليات  املبا�شرة  اللقاءات  خالل  من  احل��وار  تفعيل  اأن  واأو�شح 
والتباحث بني منظمة العمل العربية والدول العربية الأع�شاء يف املنظمة 
ي�شاهم بقوة يف الو�شول اإىل فهم م�شرتك لكل املحاور وامل�شائل ذات ال�شلة 

خا�شة ما يتعلق بت�شريعات العمل العربية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ث��م��ن ���ش��ع��ادة ف��اي��ز ع��ل��ي امل��ط��ري م��دي��ر ع���ام منظمة العمل 
العربية دور دولة الإمارات البارز يف دعم منظمة العمل العربية املتوا�شل 
لفعالياتها كافة، اإ�شافة اإىل امل�شاهمات البارزة التي تقوم بها وزارة املوارد 

الب�شرية والتوطني يف كل ما يخدم ق�شايا العمل والعمال وكذلك رعايتها 
لأعمال هذه الور�شة. كما اأكد املطري حر�س دولة الإمارات على تطوير 
نحو  الدائم  و�شعيها  والدولية  العربية  املعاير  مع  يتفق  مبا  ت�شريعاتها 
الجتماعية مبا يحفظ حقوق  العمل ونظم احلماية  �شوق  اآليات  حتديث 

اأطراف النتاج ويوفر البيئة املنا�شبة لدفع عجلة النمو والتقدم.
واأفاد اأن ور�شة عمل » معاير العمل العربية » تعترب حلقة �شمن �شل�شلة 
مت�شلة من الدورات التي تعقدها منظمة العمل العربية يف جمال معاير 
العمل العربية بهدف حتقيق التقارب التدريجي لت�شريعات العمل يف الدول 
العربي  بالعمل  للنهو�س  الالزمة  الو�شائل  اأه��م  من  تعترب  التي  العربية 
املناخ  وخلق  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  مقومات  وتعزيز  امل�شرتك 

اجلاذب لال�شتثمار واملحفز لتوفر فر�س العمل.

ق�شاء اأبوظبي  تفعل املحاكمة عن بعد  يف املحاكم اجلزائية

�شرطة اأبوظبي تخ�ش�س حافلة لتوعية  املدار�س ومراكز الت�شوق مبخاطر املخدرات

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي،  الق�شاء يف  دائ��رة  ب��داأت 
عن  “املحاكمة  ن����ظ����ام  ت��ف��ع��ي��ل 
امل��ح��اك��م اجل��زائ��ي��ة، عن  بعد” يف 
الت�شال  تقنية  ا�شتخدام  طريق 
املرئي من خالل الربط مع اإدارة 
والعقابية،  الإ�شالحية  املن�شاآت 
اإط���ار ج��ه��وده��ا لتعزيز  وذل���ك يف 
فاعلية  و�شمان  التقا�شي  كفاءة 

منظومة العدالة اجلنائية.  
واأكد �شعادة امل�شت�شار يو�شف �شعيد 
الق�شاء يف  دائ��رة  ال��ع��ربي، وكيل 
اأه��م��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق نظام  اأب���وظ���ب���ي، 
باملحاكم  ب���ع���د  ع�����ن  امل���ح���اك���م���ة 
وتب�شيط  ت�����ش��ه��ي��ل  يف  اجل���زائ���ي���ة 
وذلك �شمن  التقا�شي،  اإج��راءات 
جهود التطوير املتوا�شلة جلميع 
انطالقا  ال��ق�����ش��ائ��ي��ة،  اخل���دم���ات 
ال�شيخ  ����ش���م���و  ت���وج���ي���ه���ات  م�����ن 
نائب  نهيان،  اآل  زايد  بن  من�شور 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���������وزراء، وزي���ر 

الت�شريعات  م���ع  ي��ت��م��ا���ش��ى  ومب����ا 
والإجراءات القانونية املتبعة.

واأ����ش���اد ب��ال��ت��ع��اون م��ن ق��ب��ل اإدارة 
والعقابية  الإ���ش��الح��ي��ة  امل��ن�����ش��اآت 
باعتبارها  اأب���وظ���ب���ي،  ب�����ش��رط��ة 
ال�شرتاتيجيني،  ال�����ش��رك��اء  اأح���د 
الربط  لإجن��از  املبذولة  واجلهود 
والذي  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال  بتقنية 
والتن�شيق  التكامل  اإط��ار  يف  ياأتي 
املعنية،  اجل����ه����ات  م����ع  امل�����ش��ت��م��ر 
الأداء  ع��ل��ى ج�����ودة  ي��ن��ع��ك�����س  مب���ا 

احلكومي يف اإمارة اأبوظبي.
من جانبه اأفاد القا�شي العو�شي 
اأبوظبي  حمكمة  رئي�س  امل��ه��ري، 
ت��ط��ب��ي��ق نظام  ب���ب���دء  اجل���زائ���ي���ة، 
حمكمة  يف  ب���ع���د  ع����ن  امل���ح���اك���م���ة 
اجلنايات وحمكمة اجلنح الكلية، 
ب�شورة  اجل���ل�������ش���ات  ب����ث  ي���ت���م  اإذ 
ت��ت��ي��ح حماكمة  وح���ي���ة  م��ب��ا���ش��رة 
ت����واج����ده يف مقر  اأث����ن����اء  امل���ت���ه���م 
ال�شا�شات  ع��رب  العقابية  املن�شاآت 
املرئية، ومن ثم اإ�شدار القرار اأو 

التقا�شي و�شول اإىل هدف ق�شاء 
عادل وناجز.

واأو����ش���ح امل�����ش��ت�����ش��ار ال���ع���ربي، اأن 
ت��ف��ع��ي��ل ن���ظ���ام امل���ح���اك���م���ات عرب 
ت���ق���ن���ي���ات الت���������ش����ال امل�����رئ�����ي يف 
دائ����رة ال��ق�����ش��اء، ي��ع��زز م��ن جودة 

����ش���وؤون ال��رئ��ا���ش��ة، رئ��ي�����س دائ���رة 
ال��ق�����ش��اء، ب��ال��ع��م��ل امل�����ش��ت��م��ر من 
التحول  ومواكبة  التحديث  اأج��ل 
يف  ال��ف��اع��ل��ة  للم�شاهمة  ال��رق��م��ي 
اأب��وظ��ب��ي 2030  حت��ق��ي��ق روؤي�����ة 
ع�����رب ت���ع���زي���ز ف���اع���ل���ي���ة وك����ف����اءة 

اخلدمات الق�شائية املقدمة وفق 
اأرق���ى امل��ع��اي��ر ال��ع��امل��ي��ة، لتحقيق 
الق�شايا  يف  ال���ف�������ش���ل  ����ش���رع���ة 
مع  الق�شائية،  الأح���ك���ام  وج����ودة 
على  الإج������راءات  ت�شهيل  ���ش��م��ان 
ج��م��ي��ع الأط�������راف يف ال���دع���اوى، 

•• اأبوظبي-الفجر:

حافلة  اأبوظبي  �شرطة  خ�ش�شت 
ب����ج����ولت   على  ب���ادر« ل���ل���ق���ي���ام   «
واملجال�س  التعليمية  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ال�شبابية  واحل��ل��ق��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
،للتوعية  ال���ت�������ش���وق  ،وم������راك������ز 
جهود  �شمن  امل��خ��درات  مبخاطر  
با�شتخدام  الآف���ة  ل��ه��ذه  الت�شدي 
لزيادة  واملبتكرة  التقنية  الو�شائل 

الوعي.
غريب  ط����اه����ر  ال���ع���ق���ي���د  واأف����������اد 
ال������ظ������اه������ري، م�����دي�����ر م����دي����ري����ة 
مكافحة املخدرات يف قطاع الأمن 
املحا�شرات  ع���دد  ب����اأن  اجل��ن��ائ��ي: 

وذلك  امل��خ��درة،  ال�شموم  خم��اط��ر 
اأ�شاليب منهجية ومبادرات  باتباع 
متنوعة وفاعلة ت�شتهدف حت�شني 
ال�شباب  ق���درات  وت��ع��زز   ، املجتمع 
والثقة  وال���ث���ق���اف���ي���ة،  ال���ف���ك���ري���ة 
دورهم  على  وال��ت��اأك��ي��د   ، بالنف�س 
اجنازات  حتقيق  يف  ،واإ�شهاماتهم 
ايجابية تعود بالنفع على املجتمع، 
���خ ب��ي��ئ��ة ت�������ش���وده���ا الأم�����ن  وي���ر����شّ

والأمان وال�شتقرار املجتمعي.
يتوىل  ب�������ادر  ح���اف���ل���ة  اأن  ي����ذك����ر 
الإ���������ش��������راف ع���ل���ي���ه���ا ط����اق����م من 
ال�شباط  من  الأّكفاء  املحا�شرين 
التوعية  اإدارة  يف  وال���ع���ام���ل���ني 
 ، »املديرية«  يف  الالحقة  واملتابعة 

عر�س، و�شوراً وكتيبات ومطويات 
تظهر  وع��ي��ن��ات  واأدوات  ت��وع��ي��ة، 
و�شائل التهريب والرتويج، وطرق 

مكافحتها.
اأهميتها  اإىل  ال���ظ���اه���ري  ول���ف���ت 
يف م��واك��ب��ة امل�����ش��ت��ج��دات م��ن اأجل  
ب��ي��ئ��ة خ��ال��ي��ة م���ن امل���خ���درات حتد 
م����ن اآف������ة ال���ت���ع���اط���ي والإدم����������ان، 
كل  يف  ف���رداً   15 ت�شتوعب  بحيث 
داخلها،ف�شاًل   يف   تقام  حما�شرة 
تثقيفية  برامج  بث  دوره��ا يف  عن 
وت��وع��وي��ة، ت��ت��ن��ا���ش��ب م��ع خمتلف 
املجتمعية  وال�������ش���رائ���ح  الأع����م����ار 
اآفة  م��ن  ال��وق��اي��ة  ط���رق  لتو�شيح 

املخدرات وو�شائل جتنبها.

داخ��������ل  ت����ن����ظ����ي����م����ه����ا  مت  ال�������ت�������ي 
وتوعية   حم��ا���ش��رة،  »بادر«150 
بداية  م��ن��ذ  ���ش��خ�����ش��اً،   2180
اأواخ��ر يونيو عام  تد�شني احلافلة 

�شهراً.  27 خالل  2016،اأي 
»حياتي  حملة  ���ش��ي��اق  يف  واأو����ش���ح 
 423 ت���وع���ي���ة  مت  اأن������ه   ، اأغ����ل����ى« 
�شخ�شاً يف الن�شف الثاين من عام 
2016، و974 العام املا�شي، من 
خالل احلافلة ،فيما ا�شتفاد 783 
اآخرين  من املحا�شرات يف الأ�شهر 

الت�شعة الأوىل من العام اجلاري.
اأن��ه��ا م�شممة م��ن الداخل  وذك���ر  
باأ�شلوب هند�شي يتالءم مع قاعات 
ب�شا�شات  وم���������زودة   ال���ت���دري�������س، 

وتابع :تركز بادر على توعية طلبة 
ومت�شوقي  واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���س 
امل��راك��ز ال��ت��ج��اري��ة، وامل�����ش��ارك��ني يف 
وال�شبابية،  املجتمعية  امل��ج��ال�����س 
التي  ال���ف���ع���ال���ي���ات  م����ن  وغ����ره����ا 
املجتمع،  اأف���راد  تثقيف  ت�شتهدف 
الأم������ور، م�شراً  اأول���ي���اء  ل���ش��ي��م��ا 
مماثلة  خ��دم��ات  ت��ق��ّدم  اأن��ه��ا  اإىل 
املوؤ�ش�شات  ِق�بل  م��ن  طلبها  ل��دى 
احلكومية املعنية يف جمال تطويق 
اآفة املخدرات والتحذير والتوعية 

من خماطرها.
اأبوظبي على  واأكد حر�س �شرطة 
خمتلفة  و���ش��ائ��ل  اب��ت��ك��ار  موا�شلة 
لتعزيز التوعية املجتمعية ملجابهة 

اأو  ال�����ش��اه��د  اأو  ع��ل��ي��ه  امل��ج��ن��ي  اأو 
اأو  اأو املرتجم  اأو اخلبر  املحامي 
امل�شوؤول  اأو  امل��دين  باحلق  املدعي 

عن احلق املدين .
اأن  على  القانون  ن�س  اأن  واأ�شاف 
تتحقق اأحكام احل�شور والعالنية 
املن�شو�س  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  و���ش��ري��ة 
رقم  الحت���ادي  القانون  يف  عليها 
واملر�شوم   ،1992 ل�����ش��ن��ة   35

احلكم يف الق�شية.
اأن تطبيق النظام جاء  اإىل  ولفت 
ا���ش��ت��ن��ادا اإىل ال��ق��ان��ون الحت���ادي 
�شاأن  يف    2017 ل�شنة   5 رق���م 
ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ة الت�������ش���ال عن 
اجلزائية،  الإج����������راءات  يف  ب��ع��د 
اجلهة  ع���ل���ى  اأن  ن�������س  وال��������ذي 
التقنية  تلك  ا�شتخدام  املخت�شة 
يف الإجراءات اجلزائية مع املتهم 

12 ل�شنة  ب��ق��ان��ون احت����ادي رق���م 
2009، اإذ متت من خالل تقنية 
الت�شال عن بعد، ولرئي�س اجلهة 
اتخاذ  يفو�شه  م��ن  اأو  املخت�شة 
تلك الإجراءات متى ارتاأى القيام 
بذلك يف كل مرحلة من مراحل 
ال���دع���وى اجل���زائ���ي���ة مب���ا يحقق 
اأو  ال���ش��ت��دلل  اإج�����راءات  �شهولة 

التحقيق اأو التقا�شي.

ال�شلبية املرتتبة  التعاطي والآثار 
الإدمان،  م�شتنقع  يف  الوقوع  على 

امل�شتهدفني  اإك�شاب  اإليهم  ُي�شند 
عالمات  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  م����ه����ارات 

وت���ب�������ش���ره���م ب�����اآف�����ة امل�����خ�����درات 
واأ�شرارها املختلفة. 

»الحتادية لل�شرائب« تدعو �شركات التجزئة للت�شجيل لالرتباط بالنظام الرقمي لرد ال�شريبة لل�شائحني »�شحة دبي « تتجه لقتناء اأحدث تقنيات الأ�شعة املقطعية وتخطيط القلب والوقاية من الأمرا�س 
••اأبوظبي-وام:

واملحالت  البيع  ومنافذ  التجزئة  �شركات  لل�شرائب  الحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت   
لالرتباط  للت�شجيل  التقدم  اإىل  امل�شافة  القيمة  ل�شريبة  امل�شجلة  التجارية 
مع  بالتعاون  الهيئة  تنفذه  وال��ذي  لل�شائحني  ال�شريبة  لرد  الرقمي  بالنظام 
اعتباراً  التطبيق  حيز  �شيدخل  ال��ذي  للنظام  امل�شغلة  العاملية  »بالنيت«  �شركة 
اأ�شا�شية يجب  4 �شروط  من الربع الأخ��ر من العام اجل��اري. وح��ددت الهيئة 
توافرها مل�شاركة تاجر التجزئة يف نظام رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شائحني يف 
مقدمتها اأن يكون م�شجاًل لدى الهيئة وحا�شاًل على رقم ت�شجيل �شريبي واأن 
تكون مبيعات التاجر ل�شلع غر م�شتثناة من ال�شرتداد وفقاً ملا حتدده الهيئة 
واأن يقوم بتقدمي طلب للم�شاركة يف النظام وفقاً ملا حتدده الهيئة على اأن يفي 
ملتزماً  يكون  واأن  النظام  م�شغل  قبل  من  امل��ح��ددة  امل��ايل  الئتمان  مبتطلبات 
بتقدمي الإق��رارات ال�شريبية و�شداد ال�شريبة امل�شتحقة الدفع عليه بانتظام. 
واأو�شحت اأن م�شاركة التاجر يف نظام رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح �شتكون 
معر�شة لالإلغاء يف حال مل يقم با�شتيفاء اللتزامات املرتتبة عليه �شواء بالن�شبة 
املن�شو�س  اللتزامات  اأو  ال�شريبية  بالت�شريعات  عليها  املن�شو�س  لاللتزامات 
�شعادة خالد علي  واأك��د  والتاجر.  النظام  ما بني م�شغل  امل��ربم  العقد  عليها يف 
الب�شتاين مدير عام الهيئة الحتادية لل�شرائب اأن الأيام املا�شية �شهدت اإقباًل 
جيداً على الت�شجيل يف نظام رد ال�شريبة لل�شياح م�شراً اإىل اأن الهيئة توا�شل 
العمل  ور���س  من  �شل�شلة  تنظيم  للنظام  امل�شغلة  »بالنيت«  �شركة  مع  بالتعاون 
امل�شجلة  التجارية  البيع واملحالت  التجزئة ومنافذ  �شركات  لتعريف  والندوات 
الهيئة  توفرها  التي  املب�شطة  والإج���راءات  بالآليات  امل�شافة  القيمة  ل�شريبة 
للت�شجيل بالنظام الرقمي الذي يعد من اأحدث الأنظمة امل�شتخدمة عاملياً لرد 
ال�شريبة لل�شياح املوؤهلني ل�شرتداد ال�شريبة املدفوعة على م�شرتياتهم. وقال 

امل�شغلة  ال�شركة  مع  بالتعاون  �شتعقد  لل�شرائب  الحتادية  الهيئة  اإن  �شعادته 
لقاًء مو�شعاً يف عجمان مع  �شبتمرب اجل��اري  �شهر  والع�شرين من  يف اخلام�س 
ممثلي �شركات التجزئة ومنافذ البيع واملحالت التجارية يف املناطق ال�شمالية 
التعريف  ب��ه��دف  الأع��م��ال  ق��ط��اع��ات  م��ع  وامل�شتمر  املبا�شر  ال��ت��وا���ش��ل  اإط���ار  يف 
كما  لل�شياح  امل�شافة  القيمة  �شريبة  رد  نظام  يف  الت�شجيل  وخطوات  ب�شروط 
اأبوظبي  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  يف  مماثلة  جديدة  ل��ق��اءات  عقد  الهيئة  تعتزم 
الفر�شة لأكرب عدد  لتوفر  املقبلة  املرحلة  وغرفة جتارة و�شناعة دبي خالل 
الهيئة  اأن  واأ�شاف  النظام اجلديد«.  للتعرف على  املعنية  التجزئة  �شركات  من 
بداأت بالتعاون مع ال�شركة امل�شغلة للنظام اعتباراً من الن�شف الأول من �شهر 
امل�شغلة  ال�شركة  �شبتمرب اجلاري يف تنفيذ حملة توعوية مو�شعة بالتعاون مع 
للنظام وغرف التجارة وال�شناعة يف الدولة م�شراً اإىل اأن الهيئة و�شعت خطة 
الت�شجيل.  و�شروط  به  الت�شجيل  وخطوات  اجلديد  بالنظام  للتعريف  �شاملة 
2018 ال��ذي �شدر يف  41 ل�شنة  اأن ق��رار جمل�س ال���وزراء رق��م  وذك��ر �شعادته 
الرابع والع�شرين من �شهر يوليو املا�شي حدد معاير وا�شحة تتميز بال�شفافية 
والدقة لإجراءات واآليات رد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح القادمني من خارج 
الإم��ارات غر املقيمني يف الدولة موؤكداً �شعادته اأن م�شروع رد �شريبة القيمة 
اأعرب  جانبه  من  الدولية.  املمار�شات  اأف�شل  مع  يتوافق  لل�شائحني  امل�شافة 
غاري برن مدير ال�شراكات ال�شرتاتيجية العاملية والأ�شواق اجلديدة يف �شركة 
هذا  لتطبيق  لل�شرائب  الحتادية  الهيئة  مع  بالتعاون  �شعادته  عن  »بالنيت« 
النظام الرقمي املبتكر بالكامل لرد �شريبة القيمة امل�شافة لل�شياح م�شراً اإىل 
اأن هناك جتاوباً لفتا واإقباًل كبراً من جتار التجزئة ومنافذ البيع يف المارات 

على الت�شجيل يف النظام.
الت�شجيل من  الفر�شة واملبادرة يف  اإىل ال�شتفادة من هذه  التجار  ودعا جميع 
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•• دبي-وام:

عن  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  اأع��ل��ن��ت   
خ���و����ش���ه���ا م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة من 
برنامج  ط��ري��ق  ع��ل��ى  ال��ت��ح��دي��ات 
امل�شتقبل”  دب�����ي  م�������ش���رع���ات   “
اأنها ت�شعى من خالل  اإىل  ..لفتة 
م�شرعات  م��ن  اخل��ام�����ش��ة  ال�����دورة 
م�شارات  ت���ع���زي���ز  اإىل  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
حت�شني  ت�شتهدف  التي  التطوير 
التدخل  ج��ودة احل��ي��اة ع��ن طريق 
با�شتخدام  وال�شريع  املبكر  الطبي 
وتقليل  م��ت��ط��ورة  ط��ب��ي��ة  ت��ق��ن��ي��ات 
با�شتخدام  امل��ري�����س  ان��ت��ظ��ار  وق���ت 
جانب  اإىل  ذكية  متقدمة  تقنيات 
حت�شني الدقة و�شالمة املر�شى يف 
العمليات اجلراحية واأولها جراحة 
العمود الفقري التي متثل واحدة 

من اجلراحات بالغة التعقيد.
واأكد الدكتور حممد الر�شا مدير 
الهيئة  يف  امل�����ش��اري��ع  اإدارة  م��ك��ت��ب 
اختيار  “�شحة دبي” على  حر�س 
�شركات عاملية عدة لبدء التفاو�س 

حت���ال���ي���ل وق���������راءات م����ن اأب����رزه����ا 
اإىل  احلاجة  دون  القلب  تخطيط 
اأ���ش��الك وه���و الأول م��ن ن��وع��ه يف 

هذا املجال.
وقال الر�شا “نحن الآن اأمام جولة 
ج��دي��دة م��ن م�����ش��روع ع��امل��ي فريد 
م��ن ن��وع��ه وه��و م��ب��ادرة م�شرعات 
ناأمله  م���ا  وك���ل   .. امل�����ش��ت��ق��ب��ل  دب���ي 
دبي  مدينة  تكون  اأن  ه��و  ونن�شده 
هي املناخ املثايل للرعاية املتكاملة 
وهي الوجهة املثالية للباحثني عن 
ال�شحة واحلياة املديدة الهانئة”.

“ م�شرعات دبي  م��ب��ادرة  ان  واأك���د 
 - جمملها  يف   - متثل  امل�شتقبل” 
ال��رئ��ي�����ش��ة للنجاح  امل��ق��وم��ات  اأح���د 
دويل  مارثون  وال��ري��ادة يف  والفوز 
العامل  وم��دن  بلدان  فيه  تتناف�س 
وال�����ه�����دف ه����و ال����ش���ت���ح���واذ على 
وخا�شة  الذكية  التقنيات  اأف�شل 
ال�شطناعي وتطويع هذه  الذكاء 
وتوظيفها  وا�شتثمارها  التقنيات 
ب��ال�����ش��ك��ل الأم����ث����ل وال���ع���م���ل على 
وهذا  اإل��ي��ه��ا  والإ���ش��اف��ة  تطويرها 

ال��دورة اخلام�شة  معها من خالل 
للم�شرعات لال�شتحواذ على حزمة 
من  ال��ذك��ي��ة  التقنيات  م��ن  مهمة 
بينها تقنية اإجراء الأ�شعة املقطعية 
اأثناء عمليات العمود الفقري التي 
م��ن ���ش��اأن��ه��ا رف���ع م�����ش��ت��وى ودرجة 
الدقة وتوفر الوقت واجلهد على 
الفريق الطبي مع توفر كل عنا�شر 
الأمان وال�شالمة للمر�شى اإ�شافة 
الأمرا�س  من  الوقاية  تقنية  اإىل 
وت�شريع وترة العالج. كما ت�شعى 
جهاز  لقتناء  بدبي  ال�شحة  هيئة 
ح��دي��ث بحجم اجل��ي��ب ي��وف��ر عدة 

م��ب��ت��غ��ى ال���ه���ي���ئ���ة وم���ق�������ش���ده���ا يف 
اأكر  جمتمع  اإىل  و�شولها  طريق 

�شحة و�شعادة.
واأ�شار الر�شا اإىل اأن هيئة ال�شحة 
اإمكانياتها  ج��م��ي��ع  ت�����ش��خ��ر  ب��دب��ي 
وت��ع��م��ل ب��خ��ط��وات م�����ش��رع��ة نحو 
ورعاية  �شحية  منظومة  ت��وف��ر 
ت��ق��وم على  امل�����ش��ت��وى  طبية ع��امل��ي��ة 
والتقنيات  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اأح������دث 
التزاماتها  ����ش���وء  ويف  ال���ذك���ي���ة 
ب���ت���وج���ه���ات ال�����دول�����ة ب����وج����ه ع���ام 
التحديد  وتطلعات دبي على وجه 
الذكية  ال���ت���ح���ولت  ي��خ�����س  ف��ي��م��ا 
على  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  ..لف��ت��ا 
منوذج  ت��ق��دمي  يف  ال�����ش��ب��ق  حتقيق 
خالله  م��ن  ينعم  متكامل  �شحي 
وال�شعادة  بال�شحة  املجتمع  اأف��راد 
تنفيذ  يف  ك���ث���را  ال��ه��ي��ئ��ة  وت���ع���ول 
“ م�شرعات  برنامج  على  اأهدافها 
تخو�س  ال���ت���ي  امل�شتقبل”  دب�����ي 
دورت��ه اخلام�شة بعد جناح  الهيئة 
لف�����ت ح��ق��ق��ت��ه خ�����الل ال��������دورات 

الأربع املا�شية.

»الهالل« يغيث اأهايل »ال�شحر « يف ح�شرموت ب�شالل غذائية
•• ح�رضموت-وام:

وا����ش���ل���ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل الأح����م����ر الإم�����ارات�����ي اأم�س 
املقد  منطقة  اأه��ايل  على  الغاثية  امل�شاعدات  توزيع 
لتح�شني  بح�شرموت  ال�شحر  مبديرية  و�شواحيها 

ظروفهم املعي�شية.
غذائية  ���ش��ل��ة   300 ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ت��اب��ع��ة  ف����رق  ووزع������ت 

القادرة. غر  الأ�شر  من  فرد  م�شتهدفة 1500 
الأحمر  الهالل  ممثل  ال�شام�شي  عبيد  حممد  وق��ال 
امل�شاعدات  ه��ذه  ت��وزي��ع  اإن  ح�شرموت  يف  الإم���ارات���ي 
وتطبيع  املواطنني  لحتياجات  تلبية  ياأتي  الإغاثية 
اقت�شادية �شعبة  اأو���ش��اع��ا  ت��ع��اين  ال��ت��ي  الأ���ش��ر  ح��ي��اة 

خا�شة يف املجالت اخلدمية.
الإماراتي  العون  ه��ذا  امل�شتفيدون  ثمن  جانبهم  من 

الذي يخفف من معاناتهم اليومية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يعزون بوفاة الرئي�س الفيتنامي

•• اأبوظبي - وام:

 بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تعزية اإىل معايل دانغ ثي نغوك ثني نائبة الرئي�س الفيتنامي 

بوفاة فخامة تران تاي كوانغ رئي�س جمهورية فيتنام ال�شرتاكية.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما   
ال�شمو  » و �شاحب  » رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  ال��دول��ة رئي�س جمل�س 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 

للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل معايل دانغ ثي نغوك ثني.
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اأخبـار الإمـارات
املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تطلق مبادرة »اأ�شا�شيات ال�شباب 101«

•• دبي- وام:

م�شمى  حت��ت  م��ب��ادرات��ه��ا  اأح���دث  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت   
لدى  الوطنية  املعرفة  لتعزيز  ت�شعى  101” والتي  ال�شباب  “اأ�شا�شيات 
ال�شباب والإجابة على ت�شاوؤلتهم يف �شتى املجالت ف�شال عن بناء اأ�شا�س 

معريف لديهم يرفع من م�شتوى وعيهم حول خمتلف املوا�شيع.
وتقوم املوؤ�ش�شة من خالل املبادرة باإطالق جمموعة من الدورات املعرفية 
لدى  الوعي  رفع  اىل  تهدف  واخل��رباء  واملخت�شني  امل�شوؤولني  مب�شاركة 
يف  بالدولة  العمل  اأ�شا�شيات  ح��ول  والعلوم  باملعارف  ورف��ده��م  ال�شباب 

القطاعني احلكومي واخلا�س.

ل�شوؤون  دول��ة  وزي��رة  املزروعي  فار�س  بن  �شهيل  بنت  �شما  وقالت معايل 
ال�شباب رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة اإن املبادرة تهدف لرفد معارف ال�شباب 
والجتماعية  الوطنية  والق�شايا  املو�شوعات  �شتى  يف  املعلومات  باأهم 
الدولية  والعالقات  اخلارجية  وال�شيا�شات  الإن�شانية  كالعلوم  والعلمية 
على  وال��ق��ادر  ال��واع��ي  ال�شباب  م��ن  جيل  خلق  بهدف  احلكومي  والعمل 
�شتى  الأ�شا�شية يف  باملعارف  الت�شلح  مواجهة حتديات احلياة من خالل 

جمالت احلياة.
اأن يكون  اأن قيادة دول��ة الإم���ارات حتر�س دائ��م��اً على  واأك���دت امل��زروع��ي 
اإن�شاء جيل من القادة  �شباب الإم��ارات واٍع وملم مبا يدور حوله بهدف 
ليكملوا م�شرة البناء والتطور يف الدولة من خالل الرتكيز على �شباب 

الإمارات وتزويدهم باأهم العلوم واملعارف للمو�شوعات الرئي�شية احلالية 
وامل�شتقبلية املتعلقة بالعمل احلكومي وخمتلف القطاعات.

�شركائها  م���ع  ت��ع��م��ل  ل��ل�����ش��ب��اب  الحت����ادي����ة  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
ال�شرتاتيجيني على دعم ومتكني ال�شباب من خالل رفع م�شتوى وعي 
ال�شباب باأهم الق�شايا التي تهمهم ..وقالت معاليها “ �شنعمل معاً لعقد 
جل�شات تخت�س بكل ما يجب على �شباب الإمارات التعرف عليه كتاريخ 
احلكومي  العمل  وهيكل  والتعليم  ال��ع��ام��ة  وال�شيا�شات  ال��دول��ة  احت���اد 

والتوجهات امل�شتقبلية وروؤية دولة الإمارات”.
واإ�شافة للدورات التي تعقدها املوؤ�ش�شة �شمن مبادرة “اأ�شا�شيات ال�شباب 
املن�شة  عرب  الرقمية  ال��دورات  من  جمموعة  اإط��الق  ..�شيتم   ”101

وال�شتفادة  ال�شباب  مع  ال��دائ��م  التفاعل  بهدف  للمبادرة  اللكرتونية 
الق�شوى مما يقدمه امل�شوؤولون واخلرباء �شمن خمتلف جل�شات املبادرة، 
اجلل�شات  حل�شور  الت�شجيل  لل�شباب  اللكرتونية  املن�شة  �شتتيح  كما 
جل�شات  �شمن  الخت�شا�س  واأ�شحاب  امل�شوؤولني  مع  املبا�شر  والتفاعل 

معرفية جماعية.
جدير بالذكر اأن املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تعمل على ت�شميم واإطالق 
املبادرات وامل�شاريع املعنية بال�شباب بهدف خلق منوذج عمل �شبابي قائم 
وفئاتهم  تخ�ش�شاتهم  مبختلف  ال�شباب  وي�شتهدف  ال�شباب  مبجهود 
وذلك ترجمة لتوجهات قيادة الدولة بتمكني ال�شباب ودعمهم والنهو�س 

بهم ليكونوا قادة امل�شتقبل.

احلكام يهنئون خادم احلرمني ال�شريفني باليوم الوطني للمملكة
بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  ال�شارقة  حاكم  الأعلى 
اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وذلك  �شلمان بن عبدالعزيز 

مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 88 للمملكة.
كما بعث �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة برقية تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو 
امللكي الأمر حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية.
وبعث �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة و�شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد ونائب حاكم ال�شارقة و�شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة، برقيات تهنئة 
اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  من  كل  اإىل  مماثلة 
�شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان اآل �شعود مبنا�شبة اليوم 

الوطني للمملكة.
النعيمي ع�شو املجل�س الأعلى  ال�شيخ حميد بن را�شد  ال�شمو  كما بعث �شاحب 

حاكم عجمان برقية تهنئة اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
وذلك مبنا�شبة  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  �شعود ملك  اآل  العزيز  عبد 

اليوم الوطني ال 88 للمملكة.
واأ�شاد مبا  الوطنية  املنا�شبة  بهذه  تهانيه  برقيته عن خال�س  �شموه يف  واأع��رب 
حققته اململكة العربية ال�شعودية من اإجنازات ح�شارية �شملت خمتلف امليادين 
وللمملكة  والعافية  ال�شحة  موفور  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لأخيه  ..متمنيا 

و�شعبها دوام الرفعة والتقدم والزدهار.
ال�شيخ  النعيمي ويل عهد عجمان و�شمو  ال�شيخ عمار بن حميد  كما بعث �شمو 
خادم  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  عجمان  حاكم  نائب  النعيمي  را�شد  بن  نا�شر 
اآل �شعود واإىل �شاحب ال�شمو  احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
امللكي الأمر حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�شعودية.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  اأخيه خادم احلرمني  اإىل  تهنئة  برقية  الفجرة  حاكم 

بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة وذلك مبنا�شبة 
اليوم الوطني ال� 88 للمملكة.

واأع��رب �شموه يف برقيته عن خال�س تهانيه بهذه املنا�شبة الوطنية م�شيدا مبا 
حققته اململكة العربية ال�شعودية من اإجنازات ح�شارية �شملت خمتلف امليادين 
وللمملكة  والعافية  ال�شحة  موفور  ال�شريفني  احلرمني  خادم  لأخيه  ..متمنيا 

و�شعبها دوام الرفعة والتقدم والزدهار.
الفجرة  عهد  ويل  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية.
الأعلى  املجل�س  ع�شو  املعال  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�شلمان بن  امللك  ال�شريفني  اإىل خادم احلرمني  القيوين برقية تهنئة  اأم  حاكم 
وذلك مبنا�شبة  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

اليوم الوطني ال� 88 للمملكة.

الأمر  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  برقية  �شموه  بعث  كما 
حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

وزير الدفاع باململكة.
وبعث �شمو ال�شيخ را�شد بن �شعود بن را�شد املعال ويل عهد اأم القيوين برقيتي 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  تهنئة 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود مبنا�شبة 

اليوم الوطني ال� 88 للمملكة.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم راأ�س اخليمة برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
وذلك مبنا�شبة  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز 

اليوم الوطني ال� 88 للمملكة.
كما بعث �شمو ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
برقية تهنئة مماثلة اإىل خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 

اآل �شعود.

�شلطان بن زايد يهنئ خادم احلرمني 
ال�شريفني باليوم الوطني للمملكة

•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو رئي�س  اآل نهيان ممثل �شاحب  زاي��د  �شلطان بن  ال�شيخ   بعث �شمو 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  تهنئة  برقية  ال��دول��ة، 
عبدالعزيز اآل �شعود، ملك اململكة العربية ال�شعودية، مبنا�شبة اليوم الوطني 
ال� 88 للمملكة. واأعرب �شموه، يف الربقية عن تهانيه احلارة، �شائاًل اهلل عز 
وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الوطنية الغالية على خادم احلرمني ال�شريفني 
ب��اخل��ر وال��ي��م��ن وال���ربك���ات، واأن ي��دمي على  ال��ك��رمي  ال�����ش��ع��ودي  وال�شعب 

جاللته وعلى اململكة ال�شقيقة و�شعبها اخلر والعزة والرفعة.
برقيته، مواقف وجهود  نهيان، يف  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  وثّمن 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، يف خدمة 

وطنه واملنطقة والأمتني العربية والإ�شالمية يف �شتى املجالت.
كما بعث �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد اآل نهيان، برقية تهنئة مماثلة اإىل 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمر حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، ويل 

العهد وزير الدفاع ال�شعودي بهذه املنا�شبة.

�شلطان اجلابر: العالقات الإماراتية ال�شعودية متجذرة وقائمة على اأ�ش�س متينة وروابط وثيقة بني القيادتني وال�شعبني
•• اأبوظبي-وام:

�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ت���ق���دم 
ب����ن اأح����م����د اجل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
لالإعالم،  الوطني  املجل�س  رئي�س 
والتربيكات  ال���ت���ه���اين  ب��خ��ال�����س 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
و�شعباً،  وحكومًة  قيادًة  ال�شقيقة 
الثامن  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 
واأكد معاليه  والثمانني للمملكة. 
اأن النجاحات التي حققتها اململكة 
بف�شل  ال�������ش���ن���وات  ه�����ذه  خ�����الل 
ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة، اأ���ش��ه��م��ت يف 
تعزيز مكانتها العربية والإقليمية 
الأ�شعدة،  ك��اف��ة  ع��ل��ى  وال��ع��امل��ي��ة 

الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
اأنه  ل��ل��ق��وات امل�����ش��ل��ح��ة. واأ�����ش����اف 
للبلدين  امل�شرتكة  ال��روؤى  بف�شل 
العالقات  جت�����اوزت  ال�����ش��ق��ي��ق��ني، 
واململكة  الإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 
العربية ال�شعودية مفهوم التعاون 
التكامل  م��رح��ل��ة  اإىل  والتن�شيق 
وال�شراكة ال�شرتاتيجية ال�شاملة 
وامللفات،  ال��ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأو�شح  كما 
اآل نهيان، عندما  حممد بن زايد 
ال�شعودية  مع  حتالفنا  “اإن  ق��ال: 
ي���زي���ُد قوتنا  ا���ش��رتات��ي��ج��ي  خ��ي��ار 
تنموياً  ب����ع����داً  وي�������ش���ي���ف  ق��������وًة، 
وع�شكرياً  واأم���ن���ي���اً  واق���ت�������ش���ادي���اً 

اأن العالقات الإماراتية  اإىل  لفتاً 
ال�شعودية عالقات متجّذرة قائمة 
اأخوية  ورواب��ط  متينة  اأ�ش�س  على 
وال�شعبني  القيادتني  ب��ني  وثيقة 
العالقات  ه���ذه  واأن  ال�شقيقني، 
ني  “حتظى برعاية واهتمام خا�شّ
ال�شيخ  ال�شمو  من �شيدي �شاحب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
و�شيدي  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�شيدي  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 

واعداً بني البلدين”، حيث يوؤكد 
العالقات  اأن  ال�شامل  املفهوم  هذا 
مرحلة  نحو  ت�شر  البلدين  ب��ني 
العمل  م����ن  ج����دي����دة  ت���اري���خ���ي���ة 

والتكامل وامل�شتقبل امل�شرتك.

معا لالأبد .. الإمارات ت�شارك اململكة اأفراحها باليوم الوطني الـ88
•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة الإمارات باليوم الوطني ال�شعودي ال�88 الذي ي�شادف اليوم الأحد 
عرب جمموعة من الأن�شطة والفعاليات و�شط اهتمام وم�شاركة ر�شمية و�شعبية. 
وياأتي احتفال اململكة العربية ال�شعودية هذا العام مكلاًل بالعديد من التطورات 
الق�شايا  خدمة  يف  الرائد  بدورها  اململكة  خاللها  من  مت�شكت  التي  وامل��واق��ف 
مبوجبها  اأق���رت  ج��دي��دة  ب��ن��اء  مرحلة  اململكة  ود�شنت  والإ���ش��الم��ي��ة.   العربية 
الجتماعية  الأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  على  انعك�شت  م�شبوقة  غ��ر  هيكلية  اإ���ش��الح��ات 
والقت�شادية، وهو ما عربت عنه توقعات �شندوق النقد الدويل لنمو القت�شاد 
ال�شعودي التي و�شلت اإىل 2 يف املائة، فيما يتوقع اأن يحقق امليزان التجاري قفزة 

كبرة ليرتفع بن�شبة 160 فاملائة.
ومت�شي اململكة يف تنفيذ التزامات روؤية 2030 الرامية اإىل تقلي�س العتماد 
على النفط بن�شبة 50 يف املائة، من خالل تخ�شي�س اعتمادات م�شاريع البنية 
التحتية كم�شاريع الكهرباء والطاقة الطرق واملياه واملوا�شالت وقطاع الت�شييد 

اإ�شافة اإىل القطاع ال�شياحي.
اليوم  احتفالت  يف  وال�شعبية  الر�شمية  وم�شاركتها  الإم���ارات  احتفاء  ويعك�س 
الوطني للمملكة العربية ال�شعودية عمق العالقات بني البلدين التي جتاوزت 
ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتنتقل نحو  الثنائي بني دول اجل��وار،  التعاون  مفهوم 
التي تن�شجم مع ما يجمعهما من عالقة تاريخية تعززها روابط الدم والإرث 

وامل�شر امل�شرتك.
و�شكلت العالقة بني البلدين �شمام الأمان ومرجعية رئي�شية للتعامل مع كافة 
التحديات واملخاطر التي تهدد الأمن اجلماعي العربي واخلليجي وتقف عائقا 
يف �شبيل حتقيق التطلعات يف الأمن والتنمية وال�شتقرار، وقد ظهر ذلك جليا يف 
مواجهة التحديات يف ق�شايا اليمن واإيران وغرها من ال�شعوبات التي تواجه 
املنطقة. ويحظى البلدان بتقدير وثقة دولية كبرين خا�شة مع ما تتميز به 
نزعات  وا�شحة يف مواجهة  ومواقف  ومعتدلة  توجهات حكيمة  �شيا�شتهما من 
احل�شارات  بني  احل��وار  تعزيز  على  والت�شجيع  والإره���اب  والتع�شب  التطرف 
اإىل  البلدين  بني  ما  املتينة  العالقات  تاأ�شي�س  يف  الف�شل  ويرجع  والثقافات. 
اآل  اآل نهيان وامللك في�شل بن عبدالعزيز  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور لهما 
�شعود طيب اهلل ثراهما، اللذين حر�شا على توثيقها با�شتمرار وغر�شها بذاكرة 
الأجيال املتعاقبة حتى ت�شتمر على ذات نهج التن�شيق والتعاون والت�شاور امل�شتمر 
امل�شتجد من الق�شايا واملو�شوعات ذات ال�شبغة الإقليمية والدولية، مبا  حول 
يكفل الن�شجام التام والكامل لكافة القرارات املتخذة من البلدين ال�شقيقني يف 

الق�شايا واملو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
الأخر  العقد  خ��الل  وال�����ش��ع��ودي��ة  الإم�����ارات  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  وقطعت 
خطوات ا�شرتاتيجية مهمة جعلت منها منوذجا ملا يجب اأن تكون عليه العالقة 
الإقليمية  املتغرات  بطبيعة  امل�شرتك  الوعي  على  ومثاًل  العربية،  ال��دول  بني 
والدولية املحيطة، واأهمية التعامل معها ب�شيا�شات ومواقف مت�شقة ومتكاملة، 
وقد عرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
“رعاه اهلل” عن هذه القناعة خالل الزيارة  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
التاريخية خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اإىل الإمارات 
قائال:  تويرت  على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب  غ��رد  حينما   2016 دي�شمرب   3 يف 
والتحمت  الدبلوما�شية  العالقات  جتاوزت  الإم��ارات  ودولة  اململكة  “عالقات 

لتكون عالقة الع�شد بع�شيده .. ن�شاأل اهلل اأن يحمي هذا اجل�شد الواحد”.
وتوؤمن دولة الإمارات العربية املتحدة اأن اململكة العربية ال�شعودية ت�شكل �شمام 
وامل�شاريع  الأطماع  الدفاع عن م�شاحلها �شد جميع  راي��ة  الأم��ة وحاملة  اأم��ان 
العربي وه��ذا ما عرب عنه �شراحة �شاحب  ال�شف  �شق وح��دة  اإىل  التي تهدف 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  اآل نهيان ويل عهد  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
دولة  “ان  �شموه:  ق��ال  حيث  التاريخية  ال��زي��ارة  نف�س  خ��الل  امل�شلحة  للقوات 
الإمارات اآمنت دائما باأن اململكة العربية ال�شعودية هي عمود اخليمة اخلليجية 
والعربية، واأن اأمنها وا�شتقرارها من اأمن وا�شتقرار الإمارات، وغرها من دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول العربية الأخرى”.
واأ�شاف �شموه: “اإن التاريخ العربي �شوف يتذكر على الدوام املواقف التاريخية 

احلا�شمة  وق��رارات��ه  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خل��ادم 
اأطراف  قبل  العربية، من  املنطقة  التدخل يف  واحلازمة يف مواجهة حم��اولت 

خارجية لها اأطماعها فيها”.
و�شهدت العالقات الثنائية نقلة نوعية متثلت يف حر�س القيادة يف كال البلدين 
تاأ�شي�س جلنة عليا م�شرتكة  العالقات من خالل  ال�شقيقني على ماأ�ش�شة هذه 
ال��ب��ل��دي��ن.. وق���د عملت هذه  ب��رئ��ا���ش��ة وزي����ري اخل��ارج��ي��ة يف   2014 يف م��اي��و 
اآفاق  اإىل  للو�شول  البلدين  لقيادتي  ال�شرتاتيجية  الروؤية  تنفيذ  على  اللجنة 
اأرحب واأكر اأمنا وا�شتقرارا ملواجهة التحديات يف املنطقة وذلك يف اإطار كيان 
قوي متما�شك مبا يعود باخلر على ال�شعبني ال�شقيقني ويدعم م�شرة العمل 
اخلليجي امل�شرتك. ويف نف�س ال�شهر من عام 2016 وقع البلدان على اتفاقية 
اإن�شاء جمل�س تن�شيقي بينهما يهدف اإىل الت�شاور والتن�شيق يف الأمور واملوا�شيع 
اأن يجتمع  ذات الهتمام امل�شرتك يف املجالت كافة، حيث ن�شت التفاقية على 

املجل�س ب�شكل دوري، وذلك بالتناوب بني البلدين.
العزم”  “خلوة  انعقاد  التن�شيقي جاء  املجل�س  اإن�شاء  لنتائج  �شريعة  ويف ترجمة 
2017 باأبوظبي مب�شاركة  21 فرباير  التي التاأمت على مرحلتني الأوىل يف 
القطاعات  اخل���رباء يف خمتلف  م��ن  وع���دد  م�����ش��وؤوًل حكومياً   150 م��ن  اأك���ر 
التفاقية  ب��ن��ود  تفعيل  �شبل  بحثت  وال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ن  يف  واخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
الطويل  امل��دى  على  له  طريق  خريطة  وو�شع  املجل�س،  باإن�شاء  بينهما  املوقعة 
ليكون النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بني الدول، ولتعك�س حر�س البلدين 
على توطيد العالقات الأخوية بينهما والرغبة يف تكثيف التعاون الثنائي عرب 

الت�شاور والتن�شيق امل�شتمر يف املجالت ذات الأولوية.
بالريا�س   2017 اإبريل   13 العزم” يف  “خلوة  من  الثانية  املرحلة  وانعقدت 
وناق�شت اآليات تعزيز املنظومة القت�شادية املتكاملة بني البلدين واإيجاد حلول 
مبتكرة لال�شتغالل الأمثل للموارد احلالية وذلك من خالل عدد من املوا�شيع 
وال�شناعة،  والإن��ت��اج  اخلارجية،  وال�شراكات  والإ�شكان،  التحتية  البنية  اأهمها 
والزراعة واملياه، واخلدمات والأ�شواق املالية، والقطاع اللوج�شتي والنفط والغاز 
وريادة  احلكومية  واخلدمات  احلكومي  والتطوير  وال�شباب  والبرتوكيماويات 

الأعمال وال�شياحة والطاقة املتجددة، والحتاد اجلمركي وال�شوق امل�شرتكة.
ويف يونيو 2018 رفعت الإمارات واململكة العربية ال�شعودية م�شتوى العالقات 
الثنائية بينهما اإىل مراحل غر م�شبوقة ا�شتملت على روؤية م�شرتكة للتكامل 
بني البلدين اقت�شادياً وتنموياً وع�شكرياً عرب 44 م�شروعاً ا�شرتاتيجياً م�شرتكاً 
350 م�شوؤول من البلدين من  “ا�شرتاتيجية العزم” التي عمل عليها  �شمن 

�شهرا.  12 وخالل  وع�شكرية  و�شيادية  حكومية  جهة   139
واأ�شهمت العالقات الثنائية بني البلدين يف تعزيز اأمن وا�شتقرار املنطقة والعامل، 
خا�شة ان تاريخهما ميتلئ باملبادرات لت�شوية اخلالفات العربية اأو لدعم الدول 
التي  الح��ت��ج��اج��ات  حل��رك��ة  الت�شدي  يف  الأك���رب  ال��ع��بء  حتمال  حيث  العربية 
�شهدتها مملكة البحرين ال�شقيقة يف مار�س عام 2011، وقادا حتركا عاما لدول 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باإر�شال قوات “درع اجلزيرة” اإىل مملكة 
البحرين، انطالقاً من التفاقيات الأمنية والدفاعية املوقعة بني دول املجل�س 
وهو الأمر الذي كان له عظيم الأثر يف اإعادة حفظ الأمن وال�شتقرار اإىل مملكة 
البحرين. ولعب البلدان دورا حموريا يف احلفاظ على التما�شك داخل منظومة 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ويف هذا ال�شياق جاء القرار الذي اتخذته 
كل من الإمارات وال�شعودية ومعهما مملكة البحرين وجمهورية م�شر العربية 
يف اخلام�س من �شهر يونيو 2017، بقطع العالقات الدبلوما�شية مع قطر بعد 
ا�شتنفاد كل املحاولت الدبلوما�شية لإعادة قطر اإىل الإجماع اخلليجي والعربي 
وبعد اأن فا�س الكيل جراء �شيا�شاتها ومواقفها الأخرة التي تنطوي على تهديد 

وا�شح لالأمن وال�شتقرار الإقليمي والعاملي.
بها  تقوم  التي  التخريبية  الأدوار  ك�شفتا  اأنهما  وال�شعودية  لالإمارات  ويح�شب 
القمتني  املنطقة ولعل خمرجات  وال�شتقرار يف  الأم��ن  اأ�ش�س  اإي��ران يف زعزعة 
اخلليجية - الأمريكية، والقمة الإ�شالمية - الأمريكية بالريا�س يف �شهر مايو 
2017 توؤكدان ذلك بو�شوح. وجاء التحالف العربي لدعم ال�شرعية يف اليمن 
دول  من  مدعوماً  القوية  الإماراتية  وال��ذراع  ال�شعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
ويبداأ  باأنف�شهم  اأبناوؤها  يكتبه  للمنطقة  جديد  تاريخ  بداية  لي�شطر  املنطقة 

لل�شيطرة  يهدف  الذي  اخلارجي  املخطط  وهزمية  اليمن  اإىل  ال�شرعية  بعودة 
على اليمن والذهاب به اإىل اأتون اخلالفات الطائفية واملذهبية خلدمة اأهداف 

خارجية ل يزال يراود اأ�شحابها حلم ال�شيطرة والهيمنة.
للتطرف  للت�شدي  الرامية  والدولية  الإقليمية  اجلهود  اإىل  البلدان  وان�شم 
ال��دويل الذي تقوده الوليات املتحدة �شد  والإره��اب، حيث �شاركا يف التحالف 
بدور  وال�شعودية  الم���ارات  تقوم  كما   ،2014 ع��ام  الره��اب��ي يف  داع�س  تنظيم 
حموري ورئي�شي يف احلرب الدولية �شد التطرف والإرهاب، خا�شة فيما يتعلق 
املجتمع  بتقدير  حتظى  جهود  وه��ي  والفكرية،  الثقافية  للجوانب  بالت�شدي 

الدويل اأجمع.
بني  الأك���رب  والإم����ارات  ال�شعودية  ب��ني  والقت�شادية  التجارية  العالقة  وتعد 
الإم���ارات واح��دة من  التعاون اخلليجي، حيث تعترب  مثيالتها يف دول جمل�س 
عام  ب�شكل  العربية  املنطقة  �شعيد  على  لل�شعودية  التجاريني  ال�شركاء  اأه��م 
اإىل  و�شل  تبادل جت��اري  ب�شكل خا�س، بحجم  اخلليجي  التعاون  ودول جمل�س 
تقريبا يف عام 2017، حيث تت�شّدر الإمارات قائمة الدول  درهم  مليار   88،3
التي  ال��دول اخلليجية  ال�شعودية كما جتيء يف مقدمة  اإىل  امل�شدرة  اخلليجية 
ت�شتقبل ال�شادرات ال�شعودية، وتاأتي يف مرتبة متقدمة يف قائمة الدول الع�شر 

الأوىل التي ت�شتورد منها ال�شعودية.
وتوؤدي ال�شتثمارات امل�شرتكة بني الإمارات وال�شعودية دوراً حيوياً يف العالقات 
الثنائية بني البلدين، اإذ تتجاوز ال�شتثمارات ال�شعودية يف الإمارات 35 مليار 
لدى  م�شجلة  �شعودية  �شركة   2366 نحو  حالياً  الإم����ارات  يف  وتعمل  دره���م، 
وزارة القت�شاد و66 وكالة جتارية، ويبلغ عدد امل�شاريع ال�شعودية يف الإمارات 
م�شاريع، بينما ي�شل عدد امل�شاريع الإماراتية امل�شرتكة يف ال�شعودية اإىل   206
114 م�شروعاً �شناعياً وخدمياً، براأ�س مال بلغ 15 مليار ريال، فيما تخطت 

ال�شتثمارات الإماراتية يف اململكة 9 مليارات دولر.
ويعترب اإطالق “مدينة امللك عبد اهلل” القت�شادية بتكلفة تتجاوز 100 مليار 
ريال، نقلة مهمة يف العالقات القت�شادية بني البلدين، حيث مت ت�شكيل جتمع 
�شركات  مع  وبالتحالف  الإم��ارات��ي��ة،  “اإعمار”  �شركة  بقيادة  �شعودي  اإم��ارات��ي 

�شعودية لتنفيذ امل�شروع على �شاحل البحر الأحمر.
ويرى املحللون القت�شاديون اأن تكامل القت�شادين ال�شعودي والإماراتي يوؤدي 
لإيجاد كيان اقت�شادي بناجت حملي اإجمايل بنحو 1.1 تريليون دولر، حيث بلغ 
“685 مليار دولر”،  2.57 تريليون ريال  الناجت املحلي الإجمايل ال�شعودي 
 407.2“ درهم  تريليون   1.49 الإجمايل لالإمارات  املحلي  الناجت  بلغ  بينما 
مهما  دورا  البلدين  بني  ال�شياحة  وتلعب   .2017 ع��ام  يف  دولر”  مليارات 
اأهم  بني  من  وتعد  بينهما  والقت�شادية  التجارية  ال��رواب��ط  تعزيز  يف  وحيويا 
امل�شاريع  م��ن  امل��زي��د  وج��ذب  ال�شتثمار  فر�س  توفر  التي  ال��واع��دة  القطاعات 
اأن  بعد  خا�شة  البلدين  يف  والتجارية  القت�شادية  القاعدة  لتنويع  امل�شرتكة، 
املقبلة، لتطوير  الع�شر  الإم��ارات مبالغ مالية �شخمة لل�شنوات  خ�ش�شت دولة 
هذا القطاع وذلك بعد النجاحات املطردة التي حققتها يف جذب �شركات ال�شياحة 
العاملية ملا تتمتع به من مقومات ا�شا�شية تكفل جناح ال�شناعة ال�شياحية فيها، 
ويف مقدمتها الأمن وال�شتقرار واملوقع اجلغرايف الذي يربط بني خمتلف قارات 
العامل والبنية الأ�شا�شية احلديثة واملتطورة من مطارات وموانئ و�شبكة طرق 
 450 وو�شائل ات�شالت وغرها من اخلدمات الراقية التي يوفرها اأكر من 
الرتابط  م�شتوى  البلدين  بني  الثقافية  العالقات  وجت�شد  ال��دول��ة.  يف  فندقا 
قنوات  عرب  العالقات  ه��ذه  تعززت  وق��د  �شعبيهما،  بني  والجتماعي  اجل��غ��رايف 
متعددة اأبرزها قطاع التعليم الذي �شهد يف البدايات �شفر طالب الإمارات اإىل 
ال�شعودية لاللتحاق مبدار�س مكة املكرمة والإح�شاء والريا�س، يف حني ت�شتقبل 

اجلامعات واملعاهد الإماراتية اليوم عددا كبرا من الطالب ال�شعوديني.
ومتثلت العالقات الثقافية بني البلدين يف م�شتويات عدة، �شواء من خالل اإقامة 
العديد من التفاقيات والربامج امل�شرتكة، اأو على م�شتوى التداخل الثقايف بني 
املوؤ�ش�شات اجلامعة التي تعمل يف هذا ال�شبيل واملبدعني واملثقفني يف البلدين، 
وذلك �شمن روؤية ترتكز اإىل اأن العالقة بني البلدين ال�شقيقني، تعززها عالقة 
واقت�شادي ل  واجتماعي وجغرايف  ثقايف  وم��وروث  وتاريخ  امتداد  لهما  �شعبني 

ميكن الت�شكيك فيه.

الإمارات وال�شعودية.. 
م�شري واحد واآمال م�شرتكة

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اإن اليوم الوطني للمملكة العربية ال�شعودية 
ي�شكل  ع���ام،  ك��ل  م��ن  �شبتمرب  م��ن  والع�شرين  ال��ث��ال��ث  ي�����ش��ادف  ال���ذي 
الإمارات  دول��ة  بني  تربط  التي  العالقات  قوة  لتاأكيد  فريدة  منا�شبة 

وال�شعودية، وما يجمعهما من م�شر واحد واآمال م�شرتكة. 
واآمال  واح��د  وال�شعودية.. م�شر  الإم����ارات   « ع��ن��وان  واأ���ش��اف��ت حت��ت 
م�شرتكة« اأن هذا ما عربت عنه تهنئة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س الوزراء، حاكم دبي، 
رعاه اهلل، واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
احلرمني  خل��ادم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد 
ال�شريفني، امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، و�شاحب ال�شمو امللكي 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود،  اآل  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر 
والتنمية،  القت�شادية  ال�شوؤون  جمل�س  رئي�س  ال��دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء 
به  حتتفل  ال��ذي   88 ال���  الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال�شعودي  وال�شعب 

اململكة العربية ال�شعودية، اليوم.
واأو�شحت الن�شرة �� التي ي�شدرها مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث 
اآل مكتوم،  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  اأن �شاحب   �� ال�شرتاتيجية 
ال�����ش��ع��ودي يومهم  ت��غ��ري��دة ع��ل��ى »ت���وي���رت«: »م����ربوك لل�شعب  ق���ال يف 
الوطني. مربوك للملك وويل عهده اإجنازات ت�شارع باململكة نحو املجد 
والعلياء.. كل عام والإمارات واململكة معاً اأبداً«، بينما قال �شاحب ال�شمو 
»تهانينا  »ت��وي��رت«:  على  تغريدة  يف  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ 
بن عبدالعزيز، وويل عهده،  �شلمان  امللك  ال�شريفني  خلادم احلرمني 
م�شرة   ..88 الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  ال�شقيق،  ال�شعودي  ولل�شعب 
الإمارات  وب���ارز..  فاعل  عاملي  وح�شور  الوطنية،  ب��الإجن��ازات  حافلة 
وال�شعودية نب�س ي�شري يف ج�شد واحد.. كل عام وهما معاً اأكر اأخوة« 
التي  والح��رتام  التقدير  ..كلمات عميقة يف معانيها تعرب عن نظرة 
كما  و�شعبها،  وقيادتها  لل�شعودية  الإم��ارات  يف  الر�شيدة  القيادة  تكنها 
جت�شد الواقع املتميز للعالقات الإماراتية-ال�شعودية التي ت�شتند اإىل 
املت�شقة جتاه  وال��روؤى واملواقف والتوجهات  الأخ��وة  را�شخة من  اأ�ش�س 

ق�شايا املنطقة والعامل.
وذكرت الن�شرة اأنه لعل من الدللت املهمة التي جت�شدها هذه املنا�شبة 
الإماراتيني على م�شاركة  املواطنني  قبل  ذلك احلر�س من  الوطنية، 
باليوم  الح��ت��ف��ال  الإم�����ارات  دول���ة  يف  املقيمني  ال�شعوديني  اأ�شقائهم 
تقيمها  ال��ت��ي  الكبرة  الفعاليات  ع��ن  ف�شاًل  ه��ذا  للمملكة،  الوطني 
املوؤ�ش�شات الثقافية وال�شياحية يف الإمارات، اإ�شافة اإىل اإقامة العرو�س 
و�شائج  على  وا�شح  تاأكيد  يف  وذل��ك  املنا�شبة،  بهذه  والرتاثية  الفنية 
قوية  عالقات  تتوجها  التي  ال�شقيقني  ال�شعبني  بني  واملحبة  القربى 

وفاعلة على امل�شتويات ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية وغرها.
ب��ني دول��ة الإم����ارات واململكة  اأه��م م��ا مييز العالقات  اأن  اإىل  وا���ش��ارت 
امل�شتمر،  والتطور  وال�شمولية  بالتميز  تت�شم  اأنها  ال�شعودية  العربية 
فقد خطت خطوات ا�شرتاتيجية مهمة خالل الفرتة الأخرة جعلت 
منها منوذجاً ملا يجب اأن تكون عليه العالقة بني الدول العربية، ومثاًل 
املحيطة،  والدولية  الإقليمية  املتغرات  امل�شرتك بطبيعة  الوعي  على 
وتكفي  ومتكاملة؛  مت�شقة  ومواقف  ب�شيا�شات  معها  التعامل  واأهمية 
اإعالنها  مت  التي  العزم«  »ا�شرتاتيجية  اأن  اإىل  ال�شدد  هذا  يف  الإ�شارة 
ملجل��س  الأول  الجتماع  انعقاد  خ��الل   2018 املا�شي  يونيو  �شهر  يف 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ال�شع�ودي-الإمارات�ي  التن�شيق 
�شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ر  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اقت�شادياً  البلدين  بني  للتكامل  م�شرتكة  روؤي��ة  عن  عربت  �شعود،  اآل 
واإطاراً  اآليات  وع�شكرياً، وت�شمنت  وب�شرياً ومعرفياً  وتنموياً  و�شيا�شياً 
زمنياً حمدداً لتنفيذها، ما يعني اأن هذه ال�شرتاتيجية �شت�شكل نقلة 

نوعية يف م�شار العالقات بني الدولتني خالل الفرتة املقبلة.
الإم���ارات  ب��ني  وال�شرتاتيجية  القوية  ال��ع��الق��ات  اأن  الن�شرة  واأك���دت 
امل�شرتكة،  امل�شالح  وتعزيز  دعم  اأنها ت�شب يف  اإىل  اإ�شافة  وال�شعودية، 
فاإنها متثل ركناً اأ�شا�شياً من اأركان الأمن اجلماعي يف جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية من ناحية، والأم��ن القومي العربي من ناحية 
اأخرى، اإ�شافة اإىل منظومة الأمن وال�شتقرار يف املنطقة كلها، خا�شة 
اأو  الإقليمي  امل�شتوى  على  ���ش��واء  البلدين،  �شيا�شة  ب��ه  تتميز  م��ا  م��ع 
مواجهة  يف  وا�شحة  ومواقف  ومعتدلة،  حكيمة  توجهات  من  العاملي، 
احلوار  تعزيز  على  والت�شجيع  والإره���اب،  والتع�شب  التطرف  نزعات 
بني احل�شارات والثقافات، ولهذا فاإن هذه العالقات متثل م�شدر ثقة 
وطماأنينة لل�شعوب اخلليجية والعربية جمتمعة، لأن الدولتني يف كل 
مواقفهما و�شيا�شاتهما تعمالن من اأجل تعزيز اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار 

والتنمية وال�شالم يف الدول اخلليجية والعربية.

اأخبار ال�شاعة :
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اأخبـار الإمـارات

نهيان بن زايد : الحتفاء باليوم الوطني ال�شعودي تعبري �شادق لعمق العالقات بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  اأك���د   
والإن�شانية  اخلرية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�شي ان احتفاء الإمارات باليوم الوطني 
والعتزاز  املحبة  م�شاعر  لعمق  �شادق  تعبر  ال  هو  ما  ال�شعودي 

وياأتي اأي�شا جت�شيدا حقيقيا للروؤى امل�شرتكة وامل�شر الواحد.
العربية  للمملكة  والتربيكات  التهاين  اآي��ات  باأ�شمى  �شموه  وتوجه 
�شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  ال�شقيقة  ال�شعودية 

ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شعودي ال� 88.

اإن دولة الإم��ارات بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة  وقال �شموه 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
تفتخر بامل�شرة الريادية للمملكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة التي 
تقف �شاخمة قوية للحفاظ على وحدة الأمة العربية والإ�شالمية 

واإعالء �شوت احلق ودعم تقدم الأوطان.
واأ�شاف �شموه »جتمعنا روابط الأخوة القوية والعالقات التاريخية 
من  الكثر  حققت  التي  احلكيمة  ال�شعودية  والقيادة  ال�شعب  مع 
ال�شعوب  ول��ك��اف��ة  الأ���ش��ي��ل  ول�شعبها  للمملكة  التنموية  امل��ن��ج��زات 
الإ�شالمية والعربية » ..معربا �شموه عن متنياته للمملكة العربية 
ال�شعودية ال�شقيقة دوام التقدم والرفعة وموا�شلة م�شرة النجاحات 
وحتقيق املزيد من الإجنازات. واأكد �شموه اأن تفوق اململكة هو تفوق 
وجناح لالإمارات وعيد ال�شعودية ميثل عيدا لالإمارات التي �شتبقى 

على الوعد ب�شعار »معا اإىل الأبد«.

اأوراق القوة يف العالقات الإماراتية ال�شعودية.. م�شرعات للتكامل بني البلدين
•• اأبوظبي-وام:

اأوراق القوة التي تتميز بها العالقات الإماراتية ال�شعودية اأ�شبحت ت�شكل 
يف  الكاملة  اجلاهزية  وتعك�س  الو�شوح،  فائقة  معامل  ذات  طريق  خريطة 
التكامل بني البلدين ال�شقيقني على كافة امل�شتويات ال�شيا�شية والقت�شادية 
التطرف  وحماربة  املنطقة  تواجه  التي  للتحديات  للت�شدي  والع�شكرية 
والإرهاب الذي متار�شه اأو تدعمه بع�س الدول التي تعاين اأزمة يف هويتها 

وانتمائها واأخالقياتها و�شيا�شاتها.
العربية  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  امل�شرتك بني  امل�شر  الإمي��ان بوحدة  اإن 
اأخ��ذ حقه  قد  الأي��ام،  الوطني هذه  بعيدها  التي نحتفي معها  ال�شعودية، 
بن  زاي��د  ال�شيخ  ال��ب��اين  ال��وال��د  ق��واع��ده��ا  ر�شخ  التي  الكاملة  ال��رع��اي��ة  يف 
بعد  وتوثقت  ق��رن،  ن�شف  نحو  قبل   �� ث��راه  اهلل  طيب   �� نهيان  اآل  �شلطان 
ذلك بدعم من القيادة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
ال�شريفني  وخ��ادم احلرمني  “حفظه اهلل”،  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، حتى ا�شحت عالقات البلدين مثال 

يحتذى يف العالقات بني الدول.
البلدين، كما  للتكامل بني  امل�شرتكة  الروؤية  اأن  اأحد  ومل يعد خافيا على 

نوعية  نقلة  �شكلت  امل�شرتك،  التن�شيق  ملجل�س  التنفيذية  اللجنة  با�شرتها 
يف الطريقة التي ي�شعى من خاللها البلدان ال�شقيقان ملعاجلة التحديات، 
وذلك من خالل م�شاعفة ر�شيدهما من اأوراق القوة الذاتية التي تعمقت 
وجتذرت باإ�شراف من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، واأخيه �شاحب ال�شمو  عهد 
رئي�س  نائب  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد  الأم��ر  امللكي 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع يف مملكة اخلر.
ما  لتوظيف  البلدين  يف  ال�شامية  للتوجهات  املتوا�شل  اجلهد  اأثمر  لقد 
لديهما من اأوراق قوة على امل�شتويات كافة عن “ا�شرتاتيجية العزم” التي 
وذلك  الأول  اجتماعه  يف  الإم��ارات��ي  ال�شعودي  التن�شيق  جمل�س  اعتمدها 
خللق منوذج ا�شتثنائي للتكامل عرب قائمة م�شاريع ا�شرتاتيجية م�شرتكة 

من اأجل �شعادة وازدهار ال�شعبني ال�شقيقني.
كما  ثرية،  مبادرات  ال�شرتاتيجية من حزمة  ت�شمنته  ما  يتمعن  اإن من 
عر�شتها اللجنة التنفيذية ملجل�س التن�شيق ال�شعودي الإماراتي امل�شرتك، 
يدرك اأبعاد اجلهد اجلّبار الذي عملت عليه مئات ال�شخ�شيات املتخ�ش�شة 
واجلهات احلكومية على مدى اأ�شهر طويلة لُي�شِفر عن هذا العمل املتميز. 
كانت  تفا�شيل  م��ن  احتوته  ومب��ا  العزم”  “ا�شرتاتيجية  ف��اإن  هنا،  وم��ن 

الروؤية  جتمع  كاملة  ج��اه��زي��ة  ع��ن  �شديد  ب��و���ش��وح  م��ع��ربة  ترجمة  بحق 
“العزم”  تعبر  متنح  كفوؤة  برجمة  مع  العليا،  ال�شيا�شية  والإرادة  الفذة 
بني  ال�شامل  للتكامل  باهر  م�شتقبل  يف  والتفاوؤل  الثقة  من  ي�شتحقه  ما 

البلدين.
الفرتة  خ��الل  امل�شرتك  التن�شيق  جمل�س  ب��ذل��ه  ال���ذي  اجل��ه��د  عك�س  كما 
الكاملة،  ال�شعودية  الماراتية  ال�شراكة  ملفهوم  تنفيذية  ترجمًة  املا�شية 
و�شّكل رافعة ت�شتند اىل الحرتاف واخلربة يف تعزيز ا�شرتاتيجية العزم 
ابتكار وري��ادة يف قيا�س  ت�شتوجبه من  التنفيذية، مبا  وم�شّرعات حلقاتها 

الأداء و�شمان النمو وال�شتدامة القوية للعالقات الإماراتية ال�شعودية.
وقريباً  امل�شرتك،  التن�شيق  جمل�س  تد�شني  م��ع  موعد  على  كّنا  بالأم�س 
�شنكون على موعد مع تعزيز التكامل ال�شامل بني بلدين �شقيقني ي�شعيان 
ملرحلة جديدة من النمو والتطور والقوة، ويوؤمنان باأهمية العمل امل�شرتك 
لتعظيم ن�شيب �شعبيهما من الفر�س مبا يوؤازر الروؤية الطموحة مل�شتقبل 
التنمية يف البلدين، ويحفظ لالأجيال القادمة حقها يف ا�شتمرار الرفعة 
من  اأك���رب  م�شتويات  برمتها  العربي  اخلليج  ملنطقة  وي�شمن  وال��ت��ق��دم، 
النجاح والرقي كما قال ذات يوم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 

مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.

مطارات اأبوظبي حتتفي باليوم الوطني ال�شعودي
•• اأبوظبي-وام:

الحتفالية  والفعاليات  الأن�شطة  من  جمموعة  اأبوظبي  م��ط��ارات  نظمت   
مبنا�شبة اليوم الوطني للمملكة العربية ال�شعودية الذي يوافق 23 �شبتمرب 
اجلاري  �شبتمرب   25 حتى  ت�شتمر  التي   - الفعاليات  وت�شلط  ع��ام.  كل  من 
فيما  البلدين  تربط  التي  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ات  عمق  م��دى  على  ال�شوء   -
الغالية عرو�شاً خا�شة وجوائز  الذكرى  اأبوظبي” يف هذه  “مطارات  تقدم 
للمواطنني ال�شعوديني. وتتاح الفر�شة اأمام 10 مواطنني �شعوديني من بني 
املغادرين منه لال�شتمتاع بخدمات  اأو  الدويل  اأبوظبي  اإىل مطار  القادمني 
امل�شافرين  اختيار  يتم  حيث  ال�شخ�شيات  كبار  مبنى  يف  “املا�شية”  القاعة 
املحظوظني ب�شكل ع�شوائي ليحظوا بهذه التجربة وي�شتفيدوا من اخلدمات 
املقدمة يف املبنى ملدة ت�شل اإىل 3 �شاعات قبل انطالق رحالتهم و�شتت�شنى 
وات�شال جماين  بالأعمال  واخلا�شة  الرتفيهية  املرافق  لهم فر�شة جتربة 
ب�شبكة اإنرتنت ل�شلكية عالية ال�شرعة اإ�شافة اإىل خدمات ال�شيافة واملاأكولت 
ال�شعودية  العربية  اململكة  القادمني من  ال��زوار  ا�شتقبال  ويتم  وامل�شروبات. 
اأجواء احتفالية جت�شد عمق العالقة التاريخية بني  والرتحيب بهم و�شط 
البلدين كما ت�شتخدم اأختام اجلوازات التي حتمل �شعار الإمارات وال�شعودية 
اإ�شافة اإىل ذلك يتم ا�شتقبال بع�س الرحالت القادمة من ال�شعودية مبدافع 

املياه كرتحيب تقليدي عند الحتفاليات يف قطاع الطران.

»منطاد الإمارات« يحلق مبنطاد خادم احلرمني ال�شريفني يف املدينة املنورة
•• ال�شارقة- وام:

ال�شعودية بذكرى  العربية  اململكة  الإم��ارات يف احتفالت  �شارك منطاد 
الثالث والع�شرين من �شهر �شبتمرب  88 الذي ي�شادف  اليوم الوطني 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  مبنطاد  حملقا  اجل���اري 

عبدالعزيز اآل �شعود فوق احلرم النبوي ال�شريف يف املدمية املنورة.

حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ابنائها  دبي »رعاه اهلل« على اي�شالها اىل جميع �شعوب العامل ب�شواعد 

و�شبابها.
من جانبه اأ�شار ح�شن نا�شر املن�شوري المني العام ملنطاد المارات اىل 
�شعي اأبناء المارات لتفعيل فكر وروؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة يف 

منطاد  رئي�س  امل��ن�����ش��وري  نا�شر  عبدالعزيز  ط��ي��ار  ال��ك��اب��ن  واأو�ش�����ح 
الإمارات اأن ر�شالة وجهود خادم احلرمني ال�شريفني الإن�شانية الكبرة 
و�شلت اإىل جميع اأنحاء العامل من خالل حر�شه على ن�شر ال�شتقرار 
والأمن يف دول املنطقة العربية والعاملية والتي حتر�س دولة الإمارات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الر�شيدة  وقيادتها 
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأخيه �شاحب  الدولة »حفظه اهلل«  نهيان رئي�س 

ال�شلم والتوا�شل بني الثقافات من خالل ن�شر روح ال�شالم بني �شعوب 
العامل.

هيئة  خا�شة  اململكة  يف  القطاعات  خمتلف  يف  العاملني  جهود  وثمن 
ال�شوؤون ال�شحية - التي �شهلت اطالق منطاد امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود يف املدينة املنورة والذي يعترب التحليق الأول من نوعه يف هذه 

املدينة املباركة على م�شتوى العامل.

حممد خلفان الرميثي : الإمارات 
وال�شعودية م�شري م�شرتك وفرحة واحدة

ح�شة بوحميد تبحث مع �شفريي الهند واليونان 
التعاون امل�شرتك يف املجالت الجتماعية والتنموية

•• دبي-وام:

القائد  الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  معايل  تقدم   
العام ل�شرطة اأبوظبي رئي�س الهيئة العامة للريا�شة 
باأ�شمى عبارات التهاين اإىل اململكة العربية ال�شعودية 
الحتفال  مبنا�شبة  و�شعبا  وحكومة  قيادة  ال�شقيقة 
التقدم  م��ن  امل��زي��د  ..متمنيا   88 ال���  الوطني  باليوم 
والزدهار والرخاء يف ظل القيادة احلكيمة والر�شيدة 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  بخادم  ممثلة 
عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية. 
واعترب معاليه اأن هذه املنا�شبة عزيزة على قلوب كل 
الإماراتيني الذين يحتفلون بالذكرى بكل حب واإخاء 
التي  املتينة  وال��ع��الق��ات  الأخ���وة  اأوا���ش��ر  ع��ن  تعبرا 
الذي  امل�شرتك  وامل�شر  ال�شقيقني  ال�شعبني  تربط 
احل�شارية  امل�����ش��رة  معاليه  وث��م��ن  البلدين.  ي��وح��د 

وال��ت��ي جت�����ش��دت يف  اململكة  ال��ت��ي تخطوها  ال��ف��ري��دة 
وحققت  امل��ج��الت  جميع  ط��ال  ال��ذي  الهائل  التطور 
الكلمة  ال����دول ذات  ال���ري���ادة يف ����ش���دارة  م��ن خ��الل��ه 
ال�شعيدين  على  وامل��وؤث��ر  الفاعل  وال���دور  امل�شموعة 
..اأكد  الريا�شي  امل�شتوى  وعلى  وال���دويل.  الإقليمي 
معايل حممد خلفان الرميثي اأن العالقات الريا�شية 
عن  يعرب  متطور  م�شهد  وال�شعودية  الإم����ارات  ب��ني 
التوافق يف الروؤى والأهداف امل�شرتكة التي ترمي اإىل 
بالبلدين والو�شول  بالريا�شة والريا�شيني  الإرتقاء 
البلدين  امل��ت��ط��ورة ورف���ع راي���ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��رات��ب  اإىل 
الكربى  والعاملية  ال��ق��اري��ة  وامل��ح��اف��ل  ال��ت��ظ��اه��رات  يف 
..م�شرا اإىل النقلة النوعية التي حققها البلدان يف 
اإيجابية  انعكا�شات  له  ك��ان  مما  بالريا�شة  الإهتمام 
الريا�شة  ثمارها  تقطف  م�شتقبلية  بنجاحات  تب�شر 

اخلليجية والعربية ب�شفة عامة.

•• اأبوظبي-وام:

بحثت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية 
املجتمع يف ديوان الوزارة باأبوظبي مع �شعادة الدكتورة 
ك��اث��ري��ن ب���ورا ���ش��ف��رة اجل��م��ه��وري��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة و�شعادة 
نفديب �شينغ �شوري �شفر جمهورية الهند لدى الدولة 
كل على حدة �شبل تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجالت 
التجارب  ال�شتفادة من  وتبادل  والتنموية  الجتماعية 

الجتماعية الرائدة.
ال�شفرين موؤكدة  بلقاء  �شعادتها  واأعربت معاليها عن 
ال�شداقة  ال��ع��الق��ات  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  ي��اأت��ي يف  ال��ل��ق��اء  اأن 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تربط  التي  والتعاون 
معاليها  متمنية  اليونان  وجمهورية  الهند  بجمهورية 
لتعزيز  اأداء مهامها  يف  التوفيق  من  لل�شفرين مزيداً 

عالقات ال�شداقة والتعاون.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ن��ف��دي��ب ����ش���وري ع��م��ق وقوة 
الإم����ارات  اأن  ال��ب��ل��دي��ن، م�شيفا  ت��رب��ط  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة 
تتعدى  فريدة  ا�شرتاتيجية  ب�شراكة  تتمتعان  والهند 

العالقات التقليدية بني احلكومات.
اإىل عمق  بورا  كاثرين  الدكتورة  �شعادة  اأ�شارت  بدورها 
ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن ..لف���ت���ة اإىل ال���دور 
دولة  تنتهجه  ال����ذي  ال���رائ���د  وال��ت��ن��م��وي  الج��ت��م��اع��ي 
الإم���ارات واأث��ر ذل��ك يف تعزيز ال�شالت وال��رتاب��ط بني 

كافة البلدان.
ويف ختام اللقاءين تقدمت معايل وزيرة تنمية املجتمع 
بال�شكر والتقدير لكال ال�شفرين معربًة عن �شعادتها 
الهدايا  ت��ق��دمي  ال��ط��رف��ان  ت��ب��ادل  كما  باللقاء  البالغة 

التذكارية.

ثقافة و�شياحة اأبوظبي: الإمارات وال�شعودية ترتبطان بعالقات تاريخية را�شخة
•• اأبوظبي-وام:

خليفة  حم���م���د  م����ع����ايل  ت����ق����دم   
الثقافة  دائ������رة  رئ��ي�����س  امل����ب����ارك 
بخال�س  اأب��وظ��ب��ي   - وال�����ش��ي��اح��ة 
ال�شعوديني  ل��الأ���ش��ق��اء  ال��ت��ه��ن��ئ��ة 
 88 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  مبنا�شبة 

للمملكة العربية ال�شعودية.
باملنجز  البتهاج  اإن  معاليه  وقال 
ال�������ش���ع���ودي ال�����ذي حت��ق��ق ط���وال 
م�����ش��رة امل��م��ل��ك��ة ه��و اب��ت��ه��اج لكل 
مع  ن�شرتك  اإذ  اأي�شا  الإماراتيني 
باأوا�شر  ال�����ش��ع��ودي��ة  يف  الأ���ش��ق��اء 
وث���ي���ق���ة م����ن الأخ��������وة وال���ت���اري���خ 
والثقافة  وال��ت��ق��ال��ي��د  امل�����ش��رتك 

الواحدة واأي�شاً امل�شر الواحد.

عبدالعزيز  ب����ن  ���ش��ل��م��ان  امل���ل���ك 
العربية  اململكة  م��ل��ك  ���ش��ع��ود  اآل 

ال�شعودية«.
ن�شارك  اأن  ي�����ش��ع��دن��ا   « واأ�����ش����اف 
ال�������ش���ع���ودي���ة ه���ذه  ال�����ش����ق����اء يف 
الفرحة الوطنية الغالية ب�شل�شلة 
العا�شمة  يف  الح����ت����ف����الت  م����ن 

اأبوظبي ».
����ش���ع���ادة �شيف  م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال 
�شعيد غبا�س وكيل دائرة الثقافة 
وال�شياحة - اأبوظبي اإنه ل يخفى 
على اأحد عمق العالقات الأخوية 
التي جتمع دولة الإمارات باململكة 
ففرحة  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
ال�  الوطني  بيومهم  ال�شعوديني 
الإماراتيني  لكل  فرحة  هي   88

ال�شعودية  كانت  لطاملا  اأن��ه  واأك��د 
ح���ل���ي���ف���اً ا����ش���رتات���ي���ج���ي���اً ل���دول���ة 
ال�شعد  ع��ل��ى خم��ت��ل��ف  الإم������ارات 
وقد عملت الدولتان على حتقيق 
من  ان��ط��الق��اً  ل�شعبيهما  ال��رخ��اء 
الإن�شان  باأهمية  العميق  الفهم 
كما تعمالن على تر�شيخ ا�شتقرار 
�شيا�شة  ت��ك��ري�����س  ع���رب  امل��ن��ط��ق��ة 
ال�������ش���الم وال���ت�������ش���ام���ح وحم���ارب���ة 

الإرهاب.
العربية  للمملكة  ن��ب��ارك   « وق��ال 
اليوم  ق���ي���ادة و���ش��ع��ب��اً  ال�����ش��ع��ودي��ة 
ال���وط���ن���ي امل���ج���ي���د ون��ت��ط��ل��ع اإىل 
حت����ق����ي����ق امل����م����ل����ك����ة امل������زي������د من 
الفارقة  احل�����ش��اري��ة  الإجن������ازات 
بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني 

التاريخ  لي�س  البلدان  يجمع  فما 
امل�شرتك والقرب املكاين واملوروث 
اأ���ش�����س عميقة  ف��ق��ط ب��ل مت ب��ن��اء 
املغفور  م��ن قبل  ال��رواب��ط  ل��ه��ذه 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
ث��راه - وامللك  نهيان - طيب اهلل 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  في�شل 

رحمه اهلل.
بقيادة  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  واأك����د 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ق��ي��ادة اأخ���ي���ه خ���ادم 
احل�����رم�����ني ال�������ش���ري���ف���ني امل���ل���ك 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �شلمان 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 

العالقات  تعزيز  على  حت��ر���ش��ان 
ال�شتقرار  على  حفاظاً  الثنائية 
ل����ت����ع����زي����ز ال����ت����ن����م����ي����ة وال����ب����ن����اء 

وال�شتثمار يف الإن�شان.

�شرطة دبي ت�شارك ال�شعودية 
احتفالتها باليوم الوطني الـ 88

•• دبي-وام:

ال�شريفني  اإىل مقام خادم احلرمني  العامة ل�شرطة دبي  القيادة   تقدمت 
الأمر  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ���ش��ع��ود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان  امل��ل��ك 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  العهد  اآل �شعود ويل  �شلمان  حممد بن 
 88 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  ال�شعودي  ال�شعب  اأبناء  كافة  واإىل  الدفاع 
..متمنية للمملكة ال�شقيقة دوام التقدم والنجاح يف م�شرة البناء والتنمية 
والزدهار والرفعة. واأ�شاد اللواء عبداهلل خليفة املري القائد العام ل�شرطة 
دبي مبتانة العالقة التاريخية بني دولة المارات العربية املتحدة واململكة 
و�شعباً  حكومة  للمملكة  تهانيه  عن  ..معربا  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

بيوم الوحدة والبناء والرخاء متمنياً لهم مزيداً من التقدم والزدهار. 
وثمن القائد العام ل�شرطة دبي دور اململكة العربية ال�شعودية وروؤية قيادتها 
الثاقبة يف خمتلف املواقف والق�شايا العربية والتي ل تلبث اأن توؤكد من 
خاللها عمق انتمائها العربي وحر�شها على �شون مقدرات الأمة وحماية 

مكت�شباتها.
واأكد اللواء املري حر�س القيادة العامة ل�شرطة دبي على م�شاركة اإخوانهم 
اأن  اإىل  ..م�شراً  الوطني  باليوم  الحتفالت  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف 
والأن�شطة  الفعاليات  من  جمموعة  �شتنفذ  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
و�شتحتفي بهذه املنا�شبة الوطنية املهمة بو�شع علم اململكة على الدوريات 
اململكة  بتاريخ  املجتمع  اأف��راد  للتعريف  دبي  اإم��ارة  �شتجوب  التي  الفارهة 

احلافل بالعطاء والتنمية والتطور يف خمتلف املجالت.

�شرطة اأبوظبي توؤهل 25 منت�شبًا للتعامل 
مع اأهايل ال�شحايا اأثناء الكوارث والأزمات  

•• اأبوظبي-الفجر:

بتخريج   اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  احتفلت 
»�شابط  ب������دورة  ال��ث��ان��ي��ة  ال���دف���ع���ة 
 25 مب�شاركة  ال��ع��ائ��ل��ي«  الرت��ب��اط 
الإدارات  خم��ت��ل��ف  م����ن  م��ن��ت�����ش��ب��اً 
جممع  يف  وذل�������ك  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
زاي����د للعلوم  ب���ن  ���ش��ي��ف  اأك���ادمي���ي���ة 

ال�شرطية والأمنية.
اأحمد نا�شر الكندي  واأو�شح املقدم 
وال����ك����وارث  الأزم�������ات  اإدارة  م���دي���ر 
اأن  امل����رك����زي����ة  ال���ع���م���ل���ي���ات  ب���ق���ط���اع 
امل�شاركني يف الدورة تلقوا تدريبات 
التعامل  كيفية  يف  وعملية  نظرية 
الأزمات  اأثناء  ال�شحايا  اأه��ايل  مع 
الأداء  ك���ف���اءة  وت��ع��زي��ز  وال����ك����وارث 
الفنية  ال���ك���وادر  م���ه���ارات  وت��ط��وي��ر 
الدورة  اإن  واأ���ش��اف  والخت�شا�س.  

�شرطة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  �شمن  ت��اأت��ي 
وتدريب  لتاأهيل  الرامية  اأبوظبي 
املتغرات  ملواكبة  الب�شرية  ال��ك��وادر 
وامل�����ش��ت��ج��دات ب��ك��ف��اءة واق����ت����دار يف 
مواجهة الأزمات والكوارث بحرفية 
ومهنية اأكرب وفق اأف�شل املمار�شات 
ركزت  ال���دورة  اأن  واأ���ش��اف  العاملية. 
مع  التوا�شل  اأ�شاليب  تعزيز   على 
معلومات  جل��م��ع  ال�شحايا  اأه����ايل 
ع��ن امل��ت��اأث��ري��ن ب��ح��الت ال���ك���وارث ، 

ل�شتقبال  م���راك���ز  اإن�����ش��اء  وك��ي��ف��ي��ة 
والكوارث،  الأزم����ات  اأث��ن��اء  الأه���ايل 
وت��ع��ري��ف��ه��م ب���ط���رق ج���م���ع الأدل������ة 
ال�شخا�س  حتديد  يف  ت�شاعد  التي 
املفقودين، والطالع على الأ�شاليب  
ال�شحايا  اأه���ايل  تهدئة  يف  املتبعة 
م��ن خ��الل ت��ق��دمي ال��دع��م النف�شي 
التجارب  ا�شتعرا�س   مت  كما  لهم، 
ال���دول���ي���ة يف جم����ال حت��دي��د هوية 

�شحايا الكوارث. 
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•• ال�شارقة-وام:

ا����ش���ت�������ش���اف م�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل���ام���ع���ة 
بال�شارقة وبالتعاون مع ُكّلية الطب يف 
اإكلينيكية  اأول جولة  ال�شارقة  جامعة 
ا�شرتاتيجية  م����ب����ادرة  يف  م�����ش��رتك��ة 
الأكادميي  التعاون  تعزيز  اإىل  تهدف 
والُكلية  امل�شت�شفى  ب��ني  والتعليمي 
وذل����ك ا���ش��ت��ل��ه��ام��اً م��ن روؤي����ة �شاحب 
بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو 
حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
امل�شرة  ت��ع��زي��ز  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م 

التعليمية جليل ال�شباب.
ح�شر اإط���الق اجل��ول��ة ال��دك��ت��ور علي 
عبيد اآل علي املدير التنفيذي وع�شو 
اجلامعة  م�شت�شفى  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
وال���ربوف���ي�������ش���ور حممد  ب���ال�������ش���ارق���ة 
العلوم  ق�شم  رئ��ي�����س  احل��ج��اج  ���ش��ال��ح 
بجامعة  ال���ط���ب  ك��ل��ي��ة  يف  ال�����ش��ح��ي��ة 
ال�شارقة وا�شت�شاري اأول واأ�شتاذ للطب 
والدكتور حممد  الرئوية  والأمرا�س 
الباطني  ال��ط��ب  ق�����ش��م  رئ��ي�����س  ���ش��ي��ف 

اأم���را����س ال��ق��ل��ب يف  اأول  وا���ش��ت�����ش��اري 
واأكر  الأط��ب��اء  م��ن  وع��دد  امل�شت�شفى 

من 150 طالباً وطالبة.
اآل علي  ال���دك���ت���ور ع��ل��ي ع��ب��ي��د  وق����ال 
قيادتنا  ت��وج��ي��ه��ات  م��ع  “ان�شجاماً 
اجلامعة  م�شت�شفى  يلتزم  ال��ر���ش��ي��دة 
بال�شارقة بتقدمي رعاية �شحية عاملية 

للمر�شى وناأمل من وراء اإطالق هذه 
اآف������اق ج���دي���دة لطلبة  ف��ت��ح  امل����ب����ادرة 
الطب ُتعزز من مهاراتهم ومعرفتهم 
الطبية عرب برامج تتوافق مع اأف�شل 
اىل  م�����ش��را  الدولية”..  امل��م��ار���ش��ات 
فر�شة  ل��ه��م  �شيقدم  امللتقى  ه���ذا  اأن 
للتفاعل مع خربة املخت�شني بطريقة 

�شخ�شية«.
قتيبة حميد  الدكتور  اأكد  من جانبه 
الكليات  ل�شئون  اجلامعة  مدير  نائب 
الطبية والعلوم ال�شحية و عميد كلية 
الطب اأن التعليم الطبي ال�شامل ميثل 

الأ�شا�س للنجاح يف مهنة الطب.
وت�شعى ُكّلية الطب يف جامعة ال�شارقة 

ال�شعيدين  على  مكانتها  تعزيز  اإىل 
املحلي والعاملي من خالل تبني التمّيز 
املتكامل  ال��ط��ب��ي  التعليم  ت��ق��دمي  يف 
للمراحل اجلامعية والدرا�شات العليا 

والتعليم امل�شتمر.
ومتثل الهدف الرئي�شي من الفعالية 
من  ب��دءا  �شهرية  ب�شفة  �شُتقام  التي 
ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ب��غ��ي��ة ت�����ش��ه��ي��ل تبادل 
خال�شة  ت��ق��دمي  يف  واخل���ربة  املعرفة 
والتعاون  ال��ت��ف��اع��ل  وت��ع��زي��ز  امل���ع���ارف 
م�شت�شفى  واأط��ب��اء  الُكلية  طلبة  ب��ني 
اجل���ام���ع���ة ب���ال�������ش���ارق���ة واأ����ش���ه���م���ت يف 
واأف�شل  واخل�����ربات  امل���ع���ارف،  ت��ب��ادل 

املمار�شات.
وت��ن��اول��ت اجل��ول��ة م��وا���ش��ي��ع متنوعة 
التفا�شلي لالإ�شابة  الت�شخي�س  منها 
الإ�شعاعي  وال���ت���ق���ي���ي���م  ال���دم���اغ���ي���ة 
والت�شوير املقطعي للدماغ والت�شوير 
وم�شببات  امل��غ��ن��اط��ي�����ش��ي  ب���ال���رن���ني 
املتكررة  ال��ب��ول��ي��ة  امل�����ش��ال��ك  ال��ت��ه��اب��ات 
امل��ر���ش��ي وغرها  ال��ت�����ش��ري��ح  وت��ق��ي��ي��م 

الكثر من املوا�شيع.

•• عجمان-وام:

حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  اط��ل��ع 
بح�شور  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ب��ن��ت خ��ل��ف��ان الرومي  م��ع��ايل ع��ه��ود 
لل�شعادة وج��ودة احلياة  وزي��رة دول��ة 
على م�شتجدات تطبيق نظام النجوم 
العاملي لت�شنيف اخلدمات يف حكومة 
و�شلت  ال����ت����ي  وامل�����راح�����ل  ع���ج���م���ان 
�شعادة  مراكز  ت�شنيف  عملية  اإليها 

املتعاملني يف الإمارة.
الدكتور  ���ش��ع��ادة  الج���ت���م���اع  ح�����ش��ر 
املطرو�شي  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ي��د  امل��ه��ن��د���س 
التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام  الأم����ني 
م�شاعد  طليعة  ب��ن  حم��م��د  و���ش��ع��ادة 
يف  احلكومية  للخدمات  العام  املدير 
مكتب رئا�شة جمل�س ال��وزراء بوزارة 
وامل�شتقبل  ال�����وزراء  جمل�س  ����ش���وؤون 
الرميثي  في�شل  �شلطان  وال��دك��ت��ور 
املن�شق العام لربنامج عجمان للتميز 
وف��ري��ق ع��م��ل ن��ظ��ام ال��ن��ج��وم العاملي 

لت�شنيف اخلدمات.
�شمو ويل عهد عجمان من  وا�شتمع 
العاملي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام  ف��ري��ق ع��م��ل 
�شرح  اإىل  اخل������دم������ات  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
النظام  ت��ط��ب��ي��ق  م���راح���ل  ع���ن  واف 

ت�شمنت  ال���ت���ي  الأويل  ال�������دورة  يف 
ال��ع��م��ل مع  ور�����س  م��ن  �شل�شلة  ع��ق��د 
بينها  موظفي حكومة عجمان ومن 
ال��رب��ط ال���ش��رتات��ي��ج��ي ب��ني اجلهات 
ت��ط��وي��ر اخل��دم��ة ون�شبة  وم���ب���ادرات 
���ش��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني وق���ن���وات تقدمي 
اخلدمات اأ�شافه اإىل جتربة املتعامل 
وك��ف��اءة اخل��دم��ات والأب����داع وتوفر 
البيانات  لتخزين  التحتية  البنية 
واإدارة عالقات املتعاملني كما ا�شتمع 
التح�شني  جم���الت  اه���م  اإىل  ���ش��م��وه 

واأ�شاد  املتعاملني.  �شعادة  م��راك��ز  يف 
�شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي 
بجهود �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم 
املبا�شرة  اهلل” ومتابعته  “رعاه  دبي 
ل��ت��ط��وي��ر ج���وان���ب احل���ي���اة ك���اف���ة يف 
اجل���ه���ات  دور  وت���ف���ع���ي���ل  الم�����������ارات 
احلكومية وتطوير عملها ما يحقق 

طموحات وتطلعات املواطنني.
التن�شيق  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  واأك����د 

ب��ني احل��ك��وم��ة الحتادية  وال��ت��ك��ام��ل 
اأن  على  م�شددا   .. عجمان  وحكومة 
كافة اجلهات احلكومية يف الإمارات 
ت��ت��ب��ن��ى ه���دف���ا م�����ش��رتك��ا ي��ت��م��ث��ل يف 
اجلهات  وم��وج��ه��ا  املتعاملني  ا���ش��ع��اد 
عجمان  يف  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
الرقمية  واخلدمات  البتكار  بتعزيز 

لإثراء جتربة املتعاملني.
واأثنى على جهود فرق العمل لتطبيق 
لت�شنيف  ال���ع���امل���ي  ال���ن���ج���وم  ن���ظ���ام 
من  الم�����ارات  يف  املعتمد  اخل��دم��ات 

م�شتوى  ذات  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  اج���ل 
ع��ال يف م��راك��ز خ��دم��ة املتعاملني يف 
اجلهات احلكومية وتفعيل دور تلك 

اجلهات.
النجوم  ن����ظ����ام  ان  ����ش���م���وه  وق��������ال 
ومزيد  التناف�شية  اىل  ي��وؤدي  العاملي 
املوظفني  ق���ب���ل  م����ن  اجل����ه����ود  م����ن 
خدمة  يف  التميز  ع��ل��ى  واإ����ش���راره���م 
ال�شركاء ال�شرتاتيجيني للموؤ�ش�شات 
اأف�شل  ت����ق����دمي  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���م 
واإ�شعارهم  للمتعاملني  اخل���دم���ات 

مراكز  ع����رب  والأه����م����ي����ة  ب��ال��ت��م��ي��ز 
الدولة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  اخل���دم���ة 

ولي�س عجمان فقط.
ودع�����ا امل���وظ���ف���ني يف ك���اف���ة ال���دوائ���ر 
الحتادية واحلكومية اىل بذل مزيد 
مقرتحات  ل���ت���ق���دمي  اجل����ه����ود  م����ن 
املراجعون  منها  ي�شتفيد  وم��ب��ادرات 
ب�شرعة  مهامهم  اجن��از  على  وتعمل 
ب��اإ���ش��ع��اد ور���ش��ا كافة  وي�شر وحت��ظ��ى 

املتعاملني.
بنت  عهود  معايل  اأك���دت  جهتها  م��ن 

ال�شمو  �شاحب  اأن  ال��روم��ي  خلفان 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
يتبنى روؤية تكاملية للعمل احلكومي 
امل�����ش��ت��وي��ني الحت�����ادي واملحلي  ع��ل��ى 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  م��ث��م��ن��ة 
النعيمي  را����ش���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ش��ي��خ 
عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو 
بتحقيق التكامل ومواءمة التوجهات 
احلكومية ومتابعة �شمو ال�شيخ عمار 
هذه  لتحقيق  ال��ن��ع��ي��م��ي  ح��م��ي��د  ب���ن 

التوجيهات.

واكدت اأن منهج عمل احلكومة يج�شد 
روؤى القيادة بتقدمي خدمات ترتقي 
ب���ت���ج���ارب امل��ت��ع��ام��ل��ني وت���ع���زز ج���ودة 

احلياة وحتقق الريادة العاملية.
العاملي  النجوم  نظام  تطبيق  وي��اأت��ي 
حكومة  يف  اخل�����دم�����ات  ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
عجمان لي�شكل اإ�شافة نوعية جديدة 
اإىل جهود حكومة دولة الإم��ارات يف 
ت��ع��م��ي��م ه����ذا ال���ن���م���وذج امل��ب��ت��ك��ر على 
الحتادية  احلكومية  اجل��ه��ات  كافة 

واملحلية بالدولة.

•• ال�شارقة-وام:

الثامنة  ال��ن�����ش��خ��ة  ف��ع��ال��ي��ات  الث��ن��ني  غ��د  ي���وم  تنطلق 
�شعار  للراوي حتت  ال��دويل  ال�شارقة  ع�شرة من ملتقى 
بال�شارقة،  اك�شبو  مركز  يف  اخلرافية”،  “احلكايات 
مب�شاركة  اجل��اري،  �شبتمرب   26 حتى  �شت�شتمر  والتي 
البحرين  كما حتل مملكة  واأجنبية،  عربية  دولة   34
من  العديد  �شيت�شمن  ال��ذي  امللتقى  على  �شرف  �شيف 

الإ�شافات النوعية املميزة هذا العام.
ال�شارقة  معهد  رئي�س  امل�شلم،  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

ان  للملتقى  املنظمة  العليا  اللجنة  ورئ��ي�����س  ل��ل��رتاث، 
ال��دويل للراوي حدث ثقايف مهم على  ال�شارقة  ملتقى 
خا�س  ب�شكل  ال�شارقة  لإم����ارة  ال��ث��ق��ايف  الفعل  خ��ارط��ة 

ولالإمارات ب�شكل عام.
ال�شارقة  مللتقى  ال��ع��ام  املن�شق  اأو���ش��ح��ت  جانبها،  وم��ن 
امللتقى  اإن  ال�شام�شي،  للراوي، عائ�شة احل�شان  الدويل 
بالور�س  ب���دءاً  والإ���ش��اف��ات،  والإب�����داع،  بالتنوع  يتميز 
اليون�شكو،  برعاية  الفتتاحية  واجلل�شة  ال�شتباقية، 
اأ�شا�س  وهو  الب�شرية،  الكنوز  حماية  لربنامج  والتابعة 

امللتقى هذا العام.

•• ال�شارقة-وام:

افتتحت جامعة ال�شارقة مركز اللغة العربية مبقر كلية 
�شي  �شان  مبقاطعة  �شيان  جامعة  يف  ال�شرقية  الدرا�شات 

ال�شينية الأول من نوعه يف ال�شني.
وق����ال ال��دك��ت��ور ح��م��ي��د جم���ول ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر جامعة 
جامعة  م��ع  توقيعها  مت  اتفاقية  ومب��وج��ب  ان��ه  ال�شارقة 
�شيان الدولية فان لدى جامعة ال�شارقة مناهج وخرباء 
ل��ل��ت��دري�����س امل��ه��ن��ي ل��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��غ��ر ال��ن��اط��ق��ني بها 
لدعم  مدرو�شة  وعملية  علمية  خطط  �شمن  �شيعملون 
م�����ش��روع اإن�����ش��اء ق�����ش��م ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ج��ام��ع��ة �شيان 

اإ�شراف  ال�شني حت��ت  م��ن نوعه يف  الأول  ال��دول��ي��ة، وه��و 
نف�شه  الوقت  يف  العمل  هذا  و�شيمار�س  ال�شارقة،  جامعة 
ال�شارقة  جامعة  يف  العربية  اللغة  درا���ش��ة  يف  يرغب  مل��ن 
املهني،  والتطوير  امل�شتمر  للتعليم  مركزها  خ��الل  م��ن 
و�شنعمل على اأن يكون دورنا يف هذا املركز تاما متكامال 
وال�شرعي  الأخ��الق��ي  وال��واج��ب  اجل���ودة  معاير  �شمن 
الإ�شالمي احلنيف وهويتنا  ديننا  تعاليم  الذي تقت�شيه 

القومية العربية.« 
وكان النعيمي نقل يف بداية كلمته حتيات �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة اىل رئي�س 

واأع�شاء جامعة �شيان الدولية ال�شينية .. وقال اإننا ن�شعر 
بهذا القدر من الفخار بافتتاح هذا املركز بهذه اجلامعة 

الدولية لتعليم اللغة العربية، لغة القراآن الكرمي.
من جانبه األقى مدير جامعة �شيان كلمة عرب فيها عن 
�شكره وامتنانه جلامعة ال�شارقة على ما بذلته وتبذله من 
جهود وتعاون يف تر�شيخ وانطالق مثل هذا امل�شروع الذي 
يهدف اإىل ن�شر اللغة العربية ومتكني الطلبة ال�شينني 
منها. كما اأ�شار اإىل اأن هذا امل�شروع يعترب الأول من نوعه 
على م�شتوى ال�شني يف دعم طريق احلرير، وحث الدفعة 
الأوىل من طلبة املركز على اأن يكونوا �شفراء ال�شني اإىل 

الدول العربية والإ�شالمية.

جامعة ال�شارقة تفتتح مركزا لتعليم اللغة العربية يف جامعة �شينيةالن�شخة 18 من ملتقى ال�شارقة الدويل للراوي تنطلق يوم غد

عمار النعيمي يتابع م�شتجدات تطبيق نظام النجوم العاملي لت�شنيف اخلدمات يف حكومة عجمان

•• دبي-وام:

واملقايي�س  للموا�شفات  الإم���ارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  اعتمد 
قطاعات  يف  وط��ن��ي��ة  قيا�شية  م��وا���ش��ف��ة   22 “موا�شفات” 

الأغذية والنفط والغاز والكيمياء وم�شتح�شرات التجميل.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماعه الثالث للعام اجل���اري، ال��ذي عقد 
اخلمي�س املا�شي مبقر الهيئة يف دبي، برئا�شة معايل �شلطان 
بن �شعيد املن�شوري وزير القت�شاد رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة 

بح�شور اأع�شاء جمل�س الإدارة.
ووافق جمل�س الإدارة على م�شروع حتديث املوا�شفة القيا�شية 
الكهربائية  لالأجهزة  الطاقة  كفاءة  بيان  بطاقة  الإلزامية: 
والن�شافات  املالب�س  غ�شالت  ب�شاأن   2-UAE.S 5010
بيان  بطاقة  الإلزامية  القيا�شية  املوا�شفة  حتديث  وم�شروع 
 6-UAE.S 5010 الكهربائية  لالأجهزة  الطاقة  كفاءة 
اأث����ر تطبيق هذه  ب�����ش��اأن غ�����ش��الت ال�����ش��ح��ون ب��ع��د م��راج��ع��ة 

املوا�شفات خالل الأعوام ال�شبعة املا�شية.
موؤ�شرات  �شوء  يف  ت�شعى  الهيئة  اإن  املن�شوري  معايل  وق��ال 
الأجندة الوطنية لروؤية الإمارات 2021 اإىل تعزيز موؤ�شرات 
جودة احلياة يف الدولة من خالل تطوير وحتديث الأنظمة 
مبوقع  امل�شتمر  للدفع  م�شعى  يف  العالقة  ذات  والت�شريعات 
دولة الإمارات اإىل مراكز اأكر تقدماً على ال�شعيد العاملي يف 

البنية التحتية للجودة وزيادة تناف�شية وريادة الدولة.
القيا�شية  املوا�شفات  اأو تطوير  ا�شتحداث  اأن  واأ�شاف معاليه 
الإماراتية يف قطاعات مثل ال�شحة والنفط والغاز والكيمياء 
والزراعة  وال��غ��ذاء  والإن�����ش��اءات  والبناء  والإن��ت��اج  وال�شناعة 
اأخرى مثل املعلومات ونظم الإدارة وم�شتح�شرات  وقطاعات 
التجميل والعطور وغرها من �شاأنه اأن يعك�س جهود الهيئة 

يف تطوير القدرة والكفاءة الت�شريعية الإماراتية.
واأكد اأن “موا�شفات” توا�شل جهودها يف �شبيل دعم مفاهيم 
ال�شالمة والأمان يف املجتمع واحلر�س على رعاية كافة فئاته 
الرقابية  الفنية والأنظمة  اللوائح  اإعداد وتطوير  من خالل 
اأن  �شاأنه  والبيئية من  ال�شحية  واحلماية  بال�شالمة  املتعلقة 

ي�شهم يف حتقيق هذه امل�شتهدفات.
اأن  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القت�شاد  وزي��ر  معايل  واأك��د 
اأو  قيا�شية  موا�شفة  م�شروع  ب��اأي  التو�شية  وقبيل  الهيئة، 
على  امل�شروع  تعمم  فاإنها  ال��دول��ة،  م�شتوى  على  فنية  لئحة 
واإبداء  للدرا�شة  واخلا�س  القطاعني احلكومي  �شركائها من 
امل��وا���ش��ف��ة القيا�شية  امل��الح��ظ��ات وه���و م��ا ح���دث يف م�����ش��روع 
لهذه  �شيكون  كما  بالطفل،  العناية  مب�شتلزمات  اخل��ا���ش��ة 
خالل  م��ن  ال��وط��ن��ي  القت�شاد  على  اإيجابية  اآث���ار  املوا�شفة 

توافق املنتجات امل�شنعة يف الدولة مع اأحدث املعاير الدولية 
املتبعة ما ي�شهم يف تعزيز حركة التبادل التجاري.

واأ�شار اإىل اأن جمل�س الإدارة اعتمد م�شروع حتديث املوا�شفة 
لالأجهزة  الطاقة  كفاءة  بيان  “بطاقة  اللزامية:  القيا�شية 
والن�شافات”  امل��الب�����س  غ�����ش��الت  ال��ث��اين:  اجل���زء  الكهربائية 
املوا�شفة  حت��دي��ث  وم�����ش��روع   2-UAE.S 5010رقم
لالأجهزة  الطاقة  كفاءة  بيان  “بطاقة  الإلزامية:  القيا�شية 
 UAE.S « الكهربائية -اجلزء ال�شاد�س: غ�شالت ال�شحون
اأع���وام على   4 م��رور  وبعد  اأن��ه  واأو���ش��ح معاليه   .6-5010
تطبيق املوا�شفتني، فاإن الهيئة �شتعدل قيم كفاءة ا�شتهالك 
من  التقليل  ب��ه��دف  املوا�شفتني  ه��ات��ني  يف  املقبولة  الطاقة 
الكهربائية كما  الأجهزة  النوع من  الطاقة يف هذا  ا�شتهالك 
�شيتم تعديل نظام اخلم�س جنوم لهذين املنتجني مبا يتنا�شب 
مع قيم الكفاءة اجلديدة ل�شتهالك الطاقة لهذه الأنواع من 

الأجهزة الكهربائية.
ال��ت��ع��دي��الت على  اأج����رت  الهيئة  اأن  امل��ن�����ش��وري  واأك����د م��ع��ايل 
املوا�شفة القيا�شية الإماراتية لتحديد معاير كفاءة ا�شتهالك 
الطاقة اجلديدة لهذه الأجهزة وت�شنيفها اإىل درجات بنظام 
برنامج  تنفيذ  يف  الهيئة  اأه���داف  �شيخدم  م��ا  جن��وم  اخلم�س 
ي�شهم يف حتقيق ال�شرتاتيجية الوطنية الهادفة اإىل تخفي�س 

ا�شتهالك الطاقة واملياه كاأحد برامج البيئة امل�شتدامة.
وتتوقع الهيئة اأن ي�شهم ذلك يف رفع م�شتويات كفاءة املنتجات 
ي�شهم يف خف�س  م��ا  ال��دول��ة  اأ���ش��واق  يف  امل��ذك��ورة  الكهربائية 
يف   7% اإىل  ت�شل  اأن  املتوقع  م��ن  وال��ت��ي  الطاقة  ا�شتهالك 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  2.5 ج��ي��ج��اوات �شنويا  ب���  ي��ق��در  ال��غ�����ش��الت مب��ا 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  التقليل  يف  امل�شاهمة 

لتحقيق امل�شتهدف الوطني.
م�شروعات  ال��ه��ي��ئ��ة  اإدارة  جمل�س  اع��ت��م��د  اأخ�����رى،  ج��ه��ة  م��ن 
كما  م�شروعاً،   22 وعددها  الإماراتية  القيا�شية  املوا�شفات 
وافق على اإ�شافة املوا�شفات القيا�شية يف قطاع م�شتح�شرات 
الإماراتي  “النظام  ملحق  اإىل  الكيمياء  قطاع  ويف  التجميل 
ال�شخ�شية”  والعناية  التجميل  م�شتح�شرات  على  للرقابة 
املالم�شة  امل����واد  ع��ل��ى  ل��ل��رق��اب��ة  الإم���ارات���ي  “النظام  ومل��ل��ح��ق 

لالأغذية.
التدقيق  ت�شكيل جل��ن��ة  ب���اإع���ادة  ق�����راراً  امل��ج��ل�����س  اع��ت��م��د  ك��م��ا 
اأجل  م��ن  الإدارة  جمل�س  ع��ن  واملنبثقة  الهيئة  يف  وامل��خ��اط��ر 
مراقبة �شالمة البيانات املالية للهيئة ومطابقتها مع املعاير 
للهيئة  والت�شغيلي  املايل  الأداء  ومراقبة  املعتمدة  احلكومية 
تقدمي  �شي�شمن  ال���ذي  الأم���ر  وه��و  املعتمدة  امل��ي��زان��ي��ة  وف��ق 

خدمات اإدارية وفق معاير اجلودة والكفاءة وال�شفافية.

اعتماد 22 موا�شفة اإماراتية يف الأغذية 
والطاقة والكيمياء وم�شتح�شرات التجميل

 مبارك ال�شام�شي : التجديد يحملنا م�شوؤولية تطبيق املمار�شات العاملية وجودة اخلدمات واحرتافية املوظفني

بلدية احلمرية حتق اإجنازا جديدا بتجديد  �شهادة اجلودة “اآيزو” يف الإدارة املتكاملة  

م�شت�شفى اجلامعة وكلية الطب بجامعة ال�شارقة 
يطلقان مبادرة تعليمية طبية

•• ال�شارقة _ الفجر:

ح��ق��ق��ت ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة اإجن������ازاً 
�شهادات  ث����الث  ب��ت��ج��دي��د  ج���دي���داً 
التزامها  نتيجة  ل��الآي��زو  ل��ل��ج��ودة 
ب������الإج������راءات وال���ن���ظ���م الإداري��������ة 
وجودة  العاملية  باملمار�شات  املتعلقة 
مبعاير  والل�������ت�������زام  اخل�����دم�����ات 
وتدريب  ال��ب��ي��ئ��ة  وح��م��اي��ة  رع���اي���ة 
�شحيا  ورع����اي����ت����ه����م  امل����وظ����ف����ني 
اإجن��از جديد  و�شمان �شالمتهم يف 
رفع  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  ح��ر���س  يعك�س 
ال���دوؤوب  اأدائ��ه��ا وم��وؤ���ش��رات العمل 
موظفيها. اح����رتاف����ي����ة   وم�������دى 
ال�شام�شي  را����ش���د  م���ب���ارك  واأك������د 
م��دي��ر ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة ب���اأن جناح 
جت����دي����د  يف  احل�����م�����ري�����ة  ب�����ل�����دي�����ة 
����ش���ه���ادات الآي��������زو ي��ع��ك�����س ال���ت���زام 
روؤي�����ة �شاحب  ب��رتج��م��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 
املجل�س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د 
ال�شارقة  ح��اك��م  ل���الحت���اد  الأع���ل���ى 

_حفظه اهلل ورعاه _ يف موا�شلة 
ال��ت��ط��وي��ر والرت���ق���اء ب�����الأداء وفق 
. العاملية  املمار�شات  اأف�شل   انتهاج 
احلمرية  ب��ل��دي��ة  اأن  اإىل  م�����ش��را 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ج�����زءا ل ي���ت���ج���زاأ من 
وهيئات  دوائ�������ر  ع���م���ل  م���ن���ظ���وم���ة 
ح���ك���وم���ة ال���������ش����ارق����ة ����ش���ع���ت حتت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم���ارة  امل��ج��ل�����س  مظلة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  ب��رئ��ا���ش��ة  ال�������ش���ارق���ة 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
احلاكم  نائب  العهد  ويل  القا�شمي 
بتنمية  املتعلقة  �شيا�شاتها  لتطوير 
الأداء  وت��ط��وي��ر  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
املمار�شات  لأف�شل  وفقا  املوؤ�ش�شي 
التطوير  اإط��ار  يف  املطبقة  العاملية 
الأداء  مل�شتوى  امل�شتمر  والتح�شني 
. البلدية  واأق�����ش��ام  اإدارات  كافة   يف 
واأو�شح ال�شام�شي اأن بلدية احلمرية 
ا�شرتاتيجيتها  اإط����ار  ويف  جن��ح��ت 
لتقدمي اأف�شل خدمات للمتعاملني 
ن�شر  يف  جهودها  موا�شلة  بجانب 
ال��ت��م��ي��ز واجل�����ودة ال��ن��وع��ي��ة �شمن 

جتديد  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل  بيئة 
الأيزو(   ( �شهادة اجلودة  ومطابقة 
 )IMS( املتكامل  الإدارة  نظام  يف 
الذي يجمع بني املوا�شفة القيا�شية 
ال�شاملة  اجل���ودة  “اإدارة  ال��دول��ي��ة 
 ، )2 0 1 5 /I S O 9 0 0 1 (
البيئة  اإدارة  ن���ظ���ام  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
وجت����دي����د   ،)ISO14001(
احل�������������ش������ول ع������ل������ى م����ت����ط����ل����ب����ات 
الدولية  ال���ق���ي���ا����ش���ي���ة  امل���وا����ش���ف���ة 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  “نظام 

 ، )O H S A S 1 8 0 0 1 (
املنح  جت��دي��د  لتقرير  وف��ق��اً  وذل���ك 
 TUV( ����ش���رك���ة  م����ن  ال���������ش����ادر 
 )AUSTRLA HELLAS
 ال�������ن�������م���������������ش�������اوي�������ة ال�������ع�������امل�������ي�������ة.

اجتياز  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��ام�����ش��ي  واأك�����د 
التدقيق  مل��رح��ل��ة  احل��م��ري��ة  ب��ل��دي��ة 
واعتماد  امل��ان��ح��ة  لل�شركة  ال����دوري 
جتديد ال�شهادات الثالث يعد نهجا 
والتطوير  التميز  خطط  يف  اإداري����ا 
التي  ال���روؤى  كافة  اإط���ار  يف  امل�شتمر 
اأرق��ى اخل��دم��ات يف  تتكامل لتقدمي 
م��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة وق��اط��ن��ي��ه��ا بكل 
املوؤ�ش�شية  املعاير  لأعلى  وفقاً  متيز 
اأن  اإىل  م��ن��وه��اً  ال��ع��امل��ي��ة  والإداري�������ة 
فرق  ت�شكيل  اإىل  ���ش��ارع��ت  ال��ب��ل��دي��ة 
عمل من كوادرها وقياداتها ال�شابة، 
وجتديد  البلدية  اإج���راءات  لتوثيق 
 )IMS( املتكامل نيل نظام الإدارة 
واملعاير،  املتطلبات  ك��اف��ة  وتنفيذ 
التي  ال��ت��ح�����ش��ني  ن���ق���اط  وم���ع���اجل���ة 
العاملية. امل��ن��ح  اإج����راءات   ت�شتلزمها 

م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأ������ش�����ارت م�����رة ثاين 
التخطيط  ق�شم  رئي�س  ال�شام�شي 
بلدية  يف  ال�شرتاتيجي  والتطوير 
احلمرية باأن جتديد �شهادات الآيزو 
اإجن���ازات  اإىل  ي�شاف  اإجن����ازاً  متثل 
بطريقة  الإداري  املجال  يف  البلدية 
يف  املوؤ�ش�شي  العمل  رق��ي  يف  ت�شاهم 
كافة قطاعاتها اخلدمية وما تطلع 
املوظفني  تاأهيل  موا�شلة  من  اإليه 
موؤكدًة  متكاملة   عمل  بيئة  وخ��ل��ق 
النطالقة  متثل  ال�شهادات  هذه  اأن 
واجلهد  العمل  من  ملزيد  احلقيقية 
وتطويرها. ع��ل��ي��ه��ا   ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 

ولفتت مرة باأن جهود كوادر البلدية 
وباإ�شراف من مدير بلدية احلمرية 
معاير  تلبية  على  للعمل  ت�شافرت 
وا�شرتاطات جتديد منح اآيزو الإدارة 
املتكامل )IMS( ليعزز من جدية 
وموظفيها  البلدية  والتزام  ومهنية 
بال�شعي نحو التميز وريادة الأعمال 
املوؤ�ش�شية وتعزيز م�شرة البلدية يف 

�شتى املجالت.
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

مدير  ال��ك��ي��زي  حم��م��د  �شليمان  العميد  اأو���ش��ح  ووف��ات��ه��ا 
ل�شرطة  العامة  بالقيادة  ال�شاملة  ال�شرطة  م��راك��ز  اإدارة 
التي لقيت حتفها نتيجة  امل��راأة ال�شيوية  اأن  راأ�س اخليمة 
ا�شابتها بجراح بليغة اثر �شقوطها من اأعلى اجلبل وادي 
غليلة كانت يف رحلة ترفيهية مع زوجها واأ�شدقائهم براأ�س 

اخليمة.
دعا الكيزي املواطنني واملقيمني وال�شّياح الذين يتوجهون 
احليطة  اأخ��ذ  ب�شرورة  خا�س  ب�شكل  اجلبلية  املناطق  اىل 
با�شرتاطات  وال��ت��ق��ي��د  ل��ل��ج��ب��ال  ت�شلقهم   اأث���ن���اء  واحل����ذر 

ال�شالمة العامة وذلك جتنبا ملا ت�شكله تلك املناطق الوعرة 
من خماطر ، متوجهاً بجزيل �شكره اإىل فريق جناح اجلو 
اإن  كما  الدائم  وتعاونهم  جهودهم  على  ال�شارقة  ب�شرطة 
�شخروا  الذين  غليلة  منطقة  اأه��ايل  اإىل  مو�شول  ال�شكر 
كل اإمكانياتهم وطاقاتهم يف �شبيل مد يد العون وامل�شاندة 

اإليهم والعمل على تعزيز الأمن والأمان. 
العقد  يف  هي  التي  الآ�شيوية  اجلن�شية  من  ام���راأة  توفيت 
الثالث من عمرها متاأثرة بجراحها البليغة بعد تعر�شها 
اأنحاء ج�شدها نتيجة �شقوطها ظهر  لإ�شابات متفرقة يف 
رحلة  يف  توجهها  اأث��ن��اء  اجلبل  اأعلى  من  املا�شية  اجلمعة 

ترفيهية مع زوجها واأ�شدقائهم براأ�س اخليمة.

وبح�شب زوجها فقد عانت زوجته من اإعياء �شديد ب�شبب 
قلة املاء والطعام مما اأدى اإىل فقدانها للوعي وانزلقها يف 
اأثناء عودتهم من  وادي غليلة  املنخف�شات من جبل  اأح��د 
رحلتهم الرتفيهية برفقة اأ�شدقائهم من جن�شيات خمتلفة 
الكامل  العون  املنطقة مب�شاعدتهم وتقدمي  اأه��ايل  ، وقام 
الإ�شعافات  كافة  بتقدمي  الوطني  الإ�شعاف  قام  كما   ، لهم 
العمودية  ال��ط��ائ��رة  و���ش��ول  ح��ني  اإىل  للم�شابة  الأول���ي���ة 
التابعة جلناح اجلو للقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة التي 
نقلتها بدورها اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج الالزم ، اإل اأنها 
ونتيجة الإ�شابات البليغة التي حلقت بها قد توفيت قبل 

و�شولها اإىل امل�شت�شفى.

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

للوقاية  الطالبي  املجل�س  ت�شكيل  مت 
الثانية  ن�����ش��خ��ت��ه  يف  امل����خ����درات  م���ن 
����ش���م���ن ال�����ع�����ام ال�����درا������ش�����ي اجل���دي���د 
رقم  اإداري  بقرار   ،  2019-2018
عام  ق��ائ��د  م��ن  ���ش��ادر   2018/24
ع�شوا   20 من  اخليمة  راأ���س  �شرطة 
من  للوقاية  جامعات  ثالثة  ميثلون 
والعلوم  ال��ط��ب  كلية  ه��ي   ، امل��خ��درات 
ال�شحية براأ�س اخليمة، وجامعة راأ�س 
التقنية  وك��ل��ي��ة  الأم��ري��ك��ي��ة،  اخل��ي��م��ة 
العليا ب�شقيها البنني والبنات، وعالوة 
مرحلة  وطلبة  معلمني  م�شاركة  على 
ال���ث���ان���وي���ة ال���ع���ام���ة م���ن اإم�������ارة راأ�����س 

اخليمة، وح�شور 230 م�شاركا.
ال��ع��م��ي��د عدنان  اأو�����ش����ح  م���ن ج��ان��ب��ه 
مكافحة  اإدارة  م��دي��ر  ال��زع��اب��ي  ع��ل��ي 
اأن  راأ����س اخل��ي��م��ة،  ب�شرطة  امل��خ��درات 
الثانية  ن�شخته  يف  الطالبي  املجل�س 
اجلامعات،  م���ن  ع�������ش���واً   20 ي�����ش��م 
اأول���ي���اء الأم�����ور،  اأع�����ش��اء م���ن  و 10 
و 8 اأع�����ش��اء م���ن ال��ه��ي��ئ��ات الإداري�����ة 
وال��ت��دري�����ش��ي��ة ب��امل��دار���س، ك��م��ا يطمح 
امل��ج��ل�����س ال��ط��الب��ي اإىل زي����ادة اأع����داد 
الطلبة  م���ن  وامل�������ش���ارك���ني  الأع�������ش���اء 

اأكرب  اإىل  واأول���ي���اء الأم����ور وامل��ع��ل��م��ني 
عدد ممكن، م�شيفاً باأنه قد مت خالل 
من  للوقاية  الطالبي  املجل�س  افتتاح 
امل���خ���درات، اط���الق ب��رن��ام��ج ) �شهم ( 
بهدف  املدار�س،  يف  ال�شالمة  ل�شباط 
للتعامل مع  ال�شالمة  تدريب �شباط 
حالت البالغات حول وجود متعاطي 
امل��در���ش��ة، كما  ن��ط��اق  م���رّوج �شمن  اأو 
ا�شتمل افتتاح املجل�س الطالبي تقدمي 
ا�شرار  ع��ن  ت��وع��وي��ت��ني  حم��ا���ش��رت��ني 

املخدرات، وطرق الوقاية منها.  
الطلب يف مواجهة املخدرات:

املخدرات  مكافحة  اإدارة  مدير  واأ�شاد 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، بجهود املجل�س 

ال���ط���الب���ي ل���ل���وق���اي���ة م����ن امل����خ����درات 
على  ن���وع���ه  م���ن  الأول  ي��ع��د  وال������ذي 
�شرطة  م��ن  اإمي��ان��اً  ال��دول��ة،  م�شتوى 
راأ�س اخليمة، باأهمية اإ�شراك املجتمع 
ع���م���وم���اً وف���ئ���ة ال���ط���الب حت����دي����داً يف 
ت��ع��زي��ز الأم����ن والأم�����ان ل��ل��وق��اي��ة من 
املخدرات، ليتم من خالل هذا املجل�س 
التدريبية  العمليات  تقدمي  الطالبي 

ل��ل��ط��الب واأول����ي����اء الأم�������ور وال���ك���ادر 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف اجل���ام���ع���ات وامل���دار����س 
املخدرات،  من  الوقاية  اأ�شاليب  حول 
العديد من  بتنفيذ  املجل�س  كما يقوم 
على  وال��زي��ارات  والفعاليات  الأن�شطة 
م���دار ال��ف��رتة ال��درا���ش��ي��ة خ��الل العام 
الدرا�شي وفقاً ملا يتنا�شب مع الظروف 

الدرا�شية للطلبة.

ع�شوية الطلبة واأولياء المور :
�شلطان خالد  املقدم  ومن جانبه قدم 
الطالبي   امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حما�شرة  امل����خ����درات،  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة 
واأهداف  ور�شالة  روؤي��ة  تعريفية حول 
الثانية  ن�شخته  يف  الطالبي  املجل�س 
ل��ل��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل��دي��د 2018 – 
تنويرية  ن��ب��ذة  ت��ق��دمي  م��ع   ،2019

ال���ت���ي �شيتم  ال��ت��وع��ي��ة  ب���رام���ج  ح����ول 
ط���رح���ه���ا خ������الل ال�����ع�����ام ال����درا�����ش����ي 
اإ�شافة  �شيتم  باأنه  م�شرحاً  اجلديد، 
املزيد من الأع�شاء اجلدد من الطلبة 
�شيتم  كما  واملعلمني،  الأم��ور  واأول��ي��اء 
�شحافية  ج����دي����دة  ب����رام����ج  اإ����ش���اف���ة 
متنوعة،  وثقافية  ريا�شية  و  واإذاعية 
واأولياء  واملعلمني  الطلبة  ت�شتهدف 

اآفة املخدرات،  الأمور، موؤكداً خطورة 
واأث��ر م�شكلة املخدرات والإدم��ان على 
الفرد والأ�شرة واملجتمع، مبيناً  تاأثر 
البيئة  على  ال�شلبي  املخدرات  تعاطي 
ب�شرورة  منا�شداً  باملتعاطي،  املحيطة 
املخدرات  اآف��ة  ملحاربة  اجلهود  تكاتف 
والوقاية  وت��ع��اط��ي��اً  وت��روي��ج��اً  اجت����اراً 
منها نظراً اإىل ما متثله هذه الآفة من 

خماطر متعددة الأوجه على خمتلف 
والقت�شادية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ��ع��د  ال�����شُّ
�شعادة  ك���رم  اخل���ت���ام،  ويف  والأم���ن���ي���ة. 
اجلامعات  ال��زع��اب��ي،  ع��دن��ان  العميد 
امل�شاركة يف املجل�س الطالبي للوقاية 
من املخدرات، والطلبة اع�شاء املجل�س 
الطالبي يف ن�شخته الأوىل امل�شاركني 

خالل العام الدرا�شي املن�شرم.

•• دبي-وام :

 اأكدت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ج��ه��ود ال��ت��ع��اون بني 
قرارات  لتح�شني  ال�شحية  اجل��ه��ات 
اأنحاء  جميع  يف  ال�شحية  ال��رع��اي��ة 
اأبحاث  تطبيق  خ���الل  م��ن  املنطقة 
ال�شحة والنتائج ال�شحية وامل�شاهمة 
ال�شحية  الرعاية  ق���رارات  ات��خ��اذ  يف 

وال�شيا�شات القائمة على الأدلة.
األقاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 
الدكتور اأمني ح�شني الأمري وكيل 
وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع امل�شاعد 
ل�شيا�شة ال�شحة العامة والرتاخي�س 
القرار  “اتخاذ  م���وؤمت���ر  اف��ت��ت��اح  يف 
منطقة  يف  ال�شحية  الرعاية  ب�شاأن 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا: دور 
البحوث  ونتائج  ال�شحة  اقت�شاديات 
ال�شحية”  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  وت��ق��ي��ي��م 

الذي عقد بدبي.

املوؤمتر  مو�شوع  اإن  الأم���ري  وق��ال 
يف  وي�شاهم  املنا�شب  الوقت  يف  ياأتي 
ج��ه��ود ال��ت��ع��اون م��ن ج��ان��ب العديد 
الرعاية  يف  امل�شلحة  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
الرعاية  ق���رارات  لتح�شني  ال�شحية 
املنطقة  اأن���ح���اء  جميع  يف  ال�شحية 
ال�شحة  اأب��ح��اث  تطبيق  خ���الل  م��ن 

. »HEOR »والنتائج ال�شحية
عنوان  حت���ت  م��داخ��ل��ت��ه  يف  واأ�����ش����ار 
الرعاية  قطاع  ق��درات  يف  “التطور 
الدوائية:  وال�����ش��ن��اع��ات  ال�����ش��ح��ي��ة 
اإىل  الإمارات”  دول����ة  م���ن  خ����ربات 
يف  ال�شحي  للقطاع  امل��ت��زاي��د  النمو 
اإىل زي��ادة عدد ال�شكان  الدولة نظرا 
العمر  ومتو�شط  احل��ج��م  حيث  م��ن 
للح�شول  ال���دول���ة  وروؤي������ة  امل��ت��وق��ع 
ال�شحية  اخل����دم����ات  اأف�������ش���ل  ع���ل���ى 
الدولة  اأن  ..مو�شحا  اجل��ودة  عالية 
ميزانيتها  م��ن   %  7.4 خ�ش�شت 
الرعاية  ل���ق���ط���اع   2017 ع�����ام  يف 

عبء  زي��ادة  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية 
والتو�شع  امل��ع��دي��ة  غ���ر  الأم����را�����س 
ال�شريع يف جمال ال�شياحة العالجية 

يف الدولة.
احلكومة  ال�����ت�����زام  اأن  اإىل  ول����ف����ت 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  بقطاع  الر�شيدة 
للنمو  الرئي�شية  املحركات  اأح��د  يعد 
داخ����ل ���ش��وق ال���رع���اي���ة ال�����ش��ح��ي��ة يف 
توقعات  ت�شر  الإم����ارات حيث  دول��ة 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار 
قيمة  ارتفاع  اإىل   2027-2017
ال�شتثمار يف هذا القطاع من 62.2 
اإىل   2017 ع����ام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار 
 2018 ع���ام  دره����م  م��ل��ي��ار   65.6
 118.1 اإىل  بارتفاعه  توقعات  مع 
بزيادة   2027 �شنة  يف  دره��م  مليار 

ن�شبتها 65 باملائة.
اإمكانات  اأن���ه يف ظ��ل وج���ود  واأ���ش��اف 
الطويل  امل���دى  م��ت��زاي��دة على  ق��وي��ة 
يف الدولة ب�شبب الطلب املتزايد على 

وتو�شيع  احلياة  منط  اأمرا�س  عالج 
فاإن  ال�شامل  ال�شحي  التاأمني  نطاق 
النمو املتوقع لالقت�شاد الدوائي بني 
الفرتة بني 2018-2027 �شيقفز 
اإىل  حاليا  دره���م  مليار   11.3 م��ن 
20.6 مليار درهم وبن�شبة ت�شل اإىل 
82.3 باملائة ومبعدل �شنوي اإجمايل 
قدره 8 باملائة يف ظل توقعات بزيادة 
مثل  احلديثة  الأدوي���ة  يف  ال�شتثمار 

عقاقر التكنولوجيا احليوية.
الأدوية  الإم��ارات ت�شتورد  اإىل  واأ�شار 
 80 ت��وف��ر  10 منها  72 دول���ة  م��ن 
ب��امل��ائ��ة م���ن ال��������واردات خ��ا���ش��ة دول 
املتحدة  وال���ولي���ات  الغربية  اأوروب����ا 
قيمة  اأن  ..م���و����ش���ح���ا  واأ����ش���رتال���ي���ا 
امل�شدرة  ال�����ش��ي��دلن��ي��ة  امل���ن���ت���ج���ات 
امل�شنعة  الأدوي��������ة  اإىل  ا����ش���ت���ن���ادا   -
وامل��ن��ت��ج��ة حم��ل��ي��ا وع��م��ل��ي��ات اإع�����ادة 
 3.62 م���ن  ارت���ف���ع���ت   - ال��ت�����ش��دي��ر 
مليار درهم �شنة 2017 اإىل 3.78 

املتوقع  م��ن  حيث   2018 يف  مليار 
دره��م يف  مليار   4.74 اإىل  و�شولها 
�شنوي  من��و  ومب��ع��دل   2022 ���ش��ن��ة 
بينما  ب���امل���ائ���ة   5.5 ق�����دره  م���رك���ب 
ال�شيدلنية  املنتجات  قيمة  ارتفعت 
درهم  مليار   14.81 من  امل�شتوردة 
مليار   15.55 اإىل   2017 ع����ام 
املتوقع  م��ن  حيث   2018 يف  دره���م 
و�شولها اإىل 19.46 مليار درهم يف 
مركب  �شنوي  مبعدل   2022 �شنة 

قدره 5.6 باملائة.
والنمو  امل���ط���ردة  ال���زي���ادة  اأن  واأك�����د 
املت�شارع يف عدد امل�شانع الدوائية يف 
دول���ة الإم����ارات يعترب م��وؤ���ش��را قويا 
على منو مكانتها يف جمال ال�شناعات 
ال���دوائ���ي���ة وح���ر����س احل���ك���وم���ة من 
خالل وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
على  ال��دول��ة  يف  ال�شحية  واجل��ه��ات 
الدوائي  القطاع  يف  ال�شتثمار  دع��م 
واملطارات  التحتية  البنية  وجود  مع 

واملناطق احلرة بالإ�شافة اإىل الدعم 
ال�شرق  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ل��وج�����ش��ت��ي 
اأف��ري��ق��ي��ا ف�شاًل  و���ش��م��ال  الأو����ش���ط 
احلديثة  والأنظمة  الت�شريعات  عن 
هذا  يف  ال�شتثمار  على  ت�شجع  التي 
ارتفاع  اإىل  الأم��ري  ولفت  القطاع. 
الدولة  ال��دوائ��ي��ة يف  امل�����ش��ان��ع  ع���دد 

2014 اإىل  14 م�شنعا يف عام  من 
توقعات  مع   2017 يف  م�شنعا   18
 36 اإىل  امل�شانع  ه��ذه  ع��دد  بو�شول 
زيادة  2020 ف�شال عن  م�شنعا يف 
30 مكتبا  العلمية من  املكاتب  عدد 
يف 2013 اإىل 47 مكتبا يف 2017 
يف  مكتبا   75 بلوغها  املتوقع  حيث 

�شنة 2020 منوها اإىل متيز جتربة 
دول�����ة الإم���������ارات يف ال�������ش���راك���ة بني 
ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س يف ظل 
من  القطاعني  بني  م�شرتكة  جهود 
الكفاءات  تقا�شم  اأو  امل�شاهمة  خالل 
م�شلحة  يف  ي�شب  ومب���ا  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 

املجتمع واملر�شى.

•• دبي-الفجر:

ال��ف��ري��ق �شاحي خلفان  م��ع��ايل  ت��راأ���س 
مت��ي��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة والأم���ن 
قيادات  جمل�س  اج��ت��م��اع  ب��دب��ي،  ال��ع��ام 
ب�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، يف نادي  ال�����ش��رط��ة 
ب��ح�����ش��ور �شعادة  ���ش��رط��ة دب���ي  ���ش��ب��اط 
املنهايل،  ال���ع���و����ش���ي  حم���م���د  ال�����ل�����واء 
و�شعادة  الداخلية،  وزير  �شمو  م�شت�شار 
املعال،  اأح��م��د  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ال��ل��واء 
القيوين،  اأم  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
مكتوم  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال����ل����واء  و����ش���ع���ادة 
الوقائي،  الأم��ن  ع��ام  مدير  ال�شريفي، 
املري،  ع��ب��داهلل خليفة  ال��ل��واء  و���ش��ع��ادة 

دب����ي، و�شعادة  ل�����ش��رط��ة  ال���ع���ام  ال��ق��ائ��د 
اللواء علي عبداهلل علوان، القائد العام 
اللواء  و�شعادة  اخليمة،  راأ����س  ل�شرطة 
حم��م��د اأح���م���د ال��ك��ع��ب��ي، ال��ق��ائ��د العام 
ل�شرطة الفجرة، و�شعادة اللواء �شيف 
الزري ال�شام�شي، القائد العام ل�شرطة 
ال�شارقة، �شعادة اللواء جا�شم املرزوقي، 
قائد عام الدفاع املدين، و�شعادة اللواء 
املهند�س امل�شت�شار حممد �شيف الزفني، 
العمليات  ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد 
ب�����ش��رط��ة دب����ي، رئ��ي�����س جم��ل�����س امل����رور 
الدكتور  ال���ل���واء  و����ش���ع���ادة  الحت�������ادي، 
العبيديل  ال����رزاق  عبد  ال��ق��دو���س  عبد 
التميز  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  م�شاعد 

اللواء  و�شعادة  دب��ي،  ب�شرطة  وال��ري��ادة 
ح��م��اد اأح���م���د احل���م���ادي، م��دي��ر قطاع 
اأبوظبي، و�شعادة  اأمن املجتمع ب�شرطة 
العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير 
ع����ام ال�����ش��رط��ة اجل��ن��ائ��ي��ة الحت���ادي���ة، 
و�شعادة العميد �شعيد عبداهلل بن توير 
ال�شويدي، مدير عام مكافحة املخدرات 
الحتادية بوزارة الداخلية، والعميد د. 
العمليات  ع��ام  م��دي��ر  الطنيجي،  علي 
ال�شعيبي،  في�شل  د.  والعميد  املركزية، 
وتطوير  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ع����ام  م��دي��ر 
م�شاعد  املناعي،  وليد  والعميد  الأداء، 
والأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  م�شت�شار 
اأع�����ش��اء املجل�س،  ب��دب��ي، وب��اق��ي  ال��ع��ام 

وعدد من كبار ال�شباط بالوزارة.
اجلارية  ال�شتعدادات  املجل�س  وناق�س 
�شمن  اخلام�شة  ال���دورة  يف  للم�شاركة 
ب��ن را���ش��د لالأداء  ف��ئ��ات ج��ائ��زة حممد 
املجل�س  وا�شتعر�س  املتميز،  احلكومي 
ب��ن�����ش��ب��ة خف�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ق���اري���ر 
احلوادث املرورية على م�شتوى الدولة، 
ك���م���ا اط���ل���ع امل��ج��ل�����س ع���ل���ى اخل���ط���وات 
النهائية مل�شروع تطبيق مركز ال�شرطة 
يف هاتفك، الذي اأعدته وزارة الداخلية 
رئي�س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��ب  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
والذي  ب��دب��ي،  ال��ع��ام  والأم���ن  ال�شرطة 
اجلرائم  ع���ن  الإب�������الغ  خ���دم���ة  ي���وف���ر 
من  اجلمهور  على  الواقعة  والق�شايا 

خ��الل ال��ه��ات��ف ال��ن��ق��ال، وال���ذي يهدف 
اىل زيادة اخلدمات الذكية والتو�شع يف 
مثلى  خدمة  لتحقيق  تقدميها  قنوات 
اجلودة  من  قدر  وباأق�شى  للمتعاملني 

ال��ت��ي ت��ن��ال ���ش��ع��ادت��ه��م ور���ش��اه��م، ومبا 
غايات  نحو  ال����وزارة  ور���ش��ال��ة  يتما�شى 
ال���ذك���ي���ة، وتقدمي  وال�����ش��الم��ة  الم����ن 
اجلنائية  وال�����ش��ك��اوى  التبليغ  خ��دم��ة 

وتراعى  و�شهلة  �شريعة  بطريقة  كافة 
اأق�شى  وحتقيق  املعلومات  �شرية  فيها 
و�شمان  واحل��������ذر  احل���ي���ط���ة  درج��������ات 
ال���ش��ت��خ��دام الأم���ث���ل ل��ل��خ��دم��ة، �شمن 

وال�شروط  ال�����ش��واب��ط  م��ن  جم��م��وع��ة 
والقيود للم�شتخدم. كما ناق�س املجل�س 
الأم��ن��ي��ة على م�شتوى  امل��وا���ش��ي��ع  ع��دد 

الدولة.

»اأرا�شي دبي« قدمت خدماتها لكرث العميد �شليمان الكيزي : الأعياء �شبب �شقوط الزوجة الآ�شيوية من جبال غليلة 
من 39 األف �شخ�س منذ بداية العام 

•• دبي-وام:

 اأعلنت دائرة الأرا�شي والأمالك يف دبي اأن مراكز اخلدمة 
من  متكنت  دب��ي  اأن��ح��اء  جميع  يف  واملنت�شرة  لها  التابعة 
اأن  بعد  األف م�شتثمر   39 اأكر من  اإىل  تقدمي خدماتها 
 131 زادت قيمتها على  ا�شتثمارات  اإمتام  �شاعدتهم على 
اأغ�شط�س   31 اىل  يناير  م��ن  ال��ف��رتة  دره��م خ��الل  مليار 

.2018
وق���ال ���ش��ع��ادة �شلطان ب��ط��ي ب��ن جم���رن م��دي��ر ع���ام دائرة 

اإن الإق��ب��ال منقطع النظر  الأرا���ش��ي والأم���الك يف دب��ي 
على مراكز اخلدمة يوؤكد جناح هذا امل�شروع الذي يهدف 
اأنحاء  الدائرة يف �شتى  اإىل توفر خدمات  الأول  املقام  يف 
اإم����ارة دب���ي حتقيقا ل��ل��روؤي��ة الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خل��ط��ة دبي 
لال�شتثمار  عاملية  وجهة  اأف�شل  الإم����ارة  جلعل   2021

والعمل والزيارة .
وافتتحت “اأرا�شي دبي” حتى الآن 23 مركزا تقدم كافة 
العقاري  الت�شجيل  اأمني  ذلك  يف  مبا  للجمهور  اخلدمات 

واأمني اخلدمات العقارية .

»ال�شحة« توؤكد اأهمية التعاون لتح�شني قرارات الرعاية ال�شحية يف املنطقة

ا�شتعر�ش اخلطوات النهائية مل�شروع مركز ال�شرطة يف هاتفك

جمل�س قيادات ال�شرطة يف وزارة الداخلية يعقد اجتماعه الدوري 

اخليمة  براأ�س  املخدرات  من  للوقاية  الطالبي  املجل�س  افتتاح  يف  م�شاركا   230
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي –الفجر:

احلديريات  �شاطئ  على  اأبوظبي  مدينة  بلدية  نظمت 
فعالية ترفيهية ريا�شية جمتمعية، حيث بداأت فقرات 
الفعالية من اخلام�شة والن�شف ع�شرا وا�شتمرت حتى 
�شبتمرب   20 املا�شي  اخلمي�س  ي��وم  من  لياًل  التا�شعة 
وذلك بهدف ن�شر الفرح وال�شعادة والريا�شة وال�شحة، 
وحتفيز اأفراد املجتمع على ممار�شة الريا�شات البدنية 
ورف����ع م�����ش��ت��وى ل��ي��اق��ت��ه��م اجل�����ش��دي��ة، وب��ال��وق��ت ذاته 

واملعاير  املوا�شفات  ذات  الرتفيهية  امل��راف��ق  ا�شتثمار 
العاملية -ومن �شمنها �شاطئ احلديريات - التي ت�شمها 
اأبوظبي يف تعزيز الروابط الجتماعية واإ�شعاد املجتمع. 
افتتاح  الر�شمي عن  الفعالية بعد الإعالن  وتاأتي هذه 
�شاطئ ال�شباحة يف احلديريات اأمام رواد البحر وهواة 
ال�شباحة لتوفر بلدية مدينة اأبوظبي بذلك واحدا من 
اأجمل املرافق الرتفيهية، واأرقى اخلدمات، الأمر الذي 
يجعل من احلديريات ملتقى جمتمعيا زاخرا باحلركة 
والن�شاط والرتفيه، والبيئة الأف�شل ملمار�شة خمتلف 

الريا�شات والأن�شطة نظرا لتوافر العديد من املالعب 
اإىل  بالإ�شافة  املطاعم،  وع��رب��ات  الرتفيه  وم�شاحات 
�شاطئ ال�شباحة مبياهه النقية ال�شافية وبيئة مثالية 
اأف�شل الأوقات واأكرها متعة وفائدة.  �شحية لق�شاء 
العديد  الفعالية  ت�شمني  على  البلدية  حر�شت  وق��د 
من الفقرات وامل�شابقات واإدخال عن�شر املرح والرتفيه 
لإ�شعاد رواد جزيرة احلديريات و�شاطئ ال�شباحة فيها، 
القتالية  الفنون  تقدمي  الفعالية  برامج  �شملت  حيث 
ومنها عرو�س يف اجلوجيت�شو، والتدرب على مهاراتها 

�شارك  كما  للرجال،  واأخ��رى  لالأطفال،  وقد خ�ش�شت 
اجلمهور يف هذه العرو�س لإ�شفاء مزيد من الت�شويق 
واملرح والفائدة ال�شحية والريا�شية، كما ت�شمنت هذه 
ن��زالت بني املحرتفني يف ريا�شة اجلوجيت�شو  الفقرة 

القتالية الدفاعية .
ت��اي( فقد مت  )امل��وي  ريا�شة  اأم��ا على �شعيد عرو�س 
للرجال،  وف��ق��رة   ، ل��الأط��ف��ال  خم�ش�شة  ف��ق��رة  تنظيم 
ح��ي��ث مت ب���ن���اء ح��ل��ب��ة دول���ي���ة ب���ال���ت���ع���اون م���ع الحت����اد 
ك��م��ا قدم  بوك�شينج،  وال��ك��ي��ك  ت���اي  ل��ل��م��وي  الإم���ارات���ي 

على  تدريبية  ح�شة  ت��اي«  »للموي  الإم����ارات  منتخب 
احللبة بهدف اإ�شعاد اجلمهور وتقدمي املعلومات حول 

هذه الريا�شة واآثارها وفوائدها.
اأما ب�شاأن عرو�س املن�شة الرئي�شية للفعالية على �شاطئ 
منظمة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمها  مت  فقد  احل��دي��ري��ات 
وت�شمنت  املختلطة  القتالية  للفنون   BRAVE
الدفاع  ومهارات  القتالية  الفنون  عرو�س  من  العديد 

ال�شخ�شي عن النف�س.
اجل�شدية  ال��ل��ي��اق��ة  وت��دري��ب��ات  ع��رو���س  �شعيد  وع��ل��ى 

قدم مدربو نادي براميل عر�شا تدريبيا حول )بودي 
اإىل  البدنية موجهة  اللياقة  اأتيك(، وكذلك م�شابقات 
على  جوائز  توزيع  وت�شمنت  اجلزيرة،  رواد  اجلمهور 
)�شابام(  متارين  الفقرات  ه��ذه  �شملت  كما  الفائزين، 
قدمها مدربو نادي براميل. وقد اأعرب اجلمهور رواد 
ال�شاطئ عن اإعجابهم وتقديرهم جلهود بلدية مدينة 
املرافق  وتوفر  املجتمع،  اإ�شعاد  اإىل  الهادفة  اأبوظبي 
الأذواق  كافة  تلبي  التي  واخلدمات  العاملية،  اخلدمية 

ومرتادي ال�شواطئ.

•• ال�شارقة-الفجر:

للمتاحف  ال�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
واملتخ�ش�شني  ال��ط��الب  م��ن  جمموعة 
ال�����ش��ب��اب يف جم����ال ع��ل��م امل��ت��اح��ف من 
وذلك  واأملانيا،  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 
التي  ����ش���وا  اأك����ادمي����ي����ة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
برنامج  ومتثل  عام  كل  الهيئة  تنظمها 

التبادل الثقايف.
ال�شارقة للمتاحف يف  وت�شت�شيف هيئة 
ك��ل ���ش��ن��ة، جم��م��وع��ة م��ن امل�����ش��ارك��ني يف 
واملتخ�ش�شني  املتاحف  درا���ش��ات  جم��ال 
اإم������ارة  امل���ت���اح���ف يف  ال�������ش���ب���اب يف ع���ل���م 
ال�شارقة، وذلك للعمل اإىل جانب فريق 
ال�شارقة  هيئة  يف  والعاملني  اخل���رباء 
كيفية  امل�شاركون  و�شيتعلم  للمتاحف. 
تابًعا  م��ت��ح��ًف��ا   16 يف  ال��ع��م��ل��ي��ات  اإدارة 
لهيئة ال�شارقة للمتاحف، كما �شيتلقون 
ال��ت��دري��ب ال�����الزم لك��ت�����ش��اب اخل���ربات 
وامل����ه����ارات الأ���ش��ا���ش��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإدارة 
املتحف، وذلك قبل النتقال لحًقا اإىل 
اأملانيا ملتابعة الدرا�شة يف مدينة برلني.

وتت�شمن قائمة امل�شاركني ثالثة طالب 
اأملانيا،  م���ن  وث��م��ان��ي��ة  الإم���������ارات،  م���ن 
ع���م���ان، وطالبني  م���ن  واح�����د  وط���ال���ب 
الأردن،  م���ن  وط���ال���ب  ف��ل�����ش��ط��ني،  م���ن 
هيئة  وت�شت�شيف  م�شر.  م��ن  وط��ال��ب 
 16 من  امل�شاركني  للمتاحف  ال�شارقة 
26 �شبتمرب �شمن املرحلة الأوىل  اإىل 
لعام  “�شوا” للمتاحف  اأك��ادمي��ي��ة   م��ن 

.19/2018
الثقافات  م��ت��ع��دد  ال���ربن���ام���ج  وي�����ش��ك��ل 
اأي����ام جزًءا  ع�����ش��رة  مل���دة  ي�شتمر  وال����ذي 
من التعاون امل�شتمر على املدى الطويل 
ومعهد  للمتاحف  ال�����ش��ارق��ة  هيئة  ب��ني 
العلوم  وجامعة  اخلليج،  منطقة  جوته 
بدعم  ي��ق��ام  كما  ب��رل��ني،  يف  التطبيقية 
من املتحف الوطني يف برلني وموؤ�ش�شة 

الرتاث الربو�شي.
وتعد هذه املبادرة جزًءا من املهمة التي 
ت��ع��م��ل ه��ي��ئ��ة ال�����ش��ارق��ة ل��ل��م��ت��اح��ف على 
حت��ق��ي��ق��ه��ا، وال���ت���ي ت��ت��م��ث��ل مب���د ج�شور 
الثقافة واملعرفة بني املتاحف يف اأوروبا 
وال�شرق الأو�شط وخمتلف اأرجاء العامل 

تعاونية  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ن��ظ��ي��م  خ���الل  م���ن 
ب�شكل م�شتمر.

وانطالًقا من اأ�شلوبها الفريد واملتميز، 
معاً  )اأو  “�شوا”  اأك���ادمي���ي���ة  ت�شتقبل 
باللغة العربية الف�شحى( امل�شاركني  يف 
واملتخ�ش�شني  املتاحف  درا���ش��ات  جم��ال 
ال�����ش��ب��اب يف ع��ل��م امل��ت��اح��ف م���ن ال����دول 

العربية واأملانيا.
وك��ان��ت الأك���ادمي���ي���ة  ال��ت��ي ت��اأ���ش�����ش��ت يف 
با�شتقطاب  جن���ح���ت  ق����د   ،2015
م����ن خمتلف  ال�������ش���ب���اب  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
اكت�شاب  ب��ه��دف  واخل��ل��ف��ي��ات  ال��ث��ق��اف��ات 
اخلربات واملعلومات فيما بينهم، اإ�شافة 
اإىل تبادل املعرفة والقيم وتكوين �شبكة 
من الأ�شدقاء العاملني يف املجال ذاته.

اأكادميية   م���ن  امل���ا����ش���ي  امل���و����ش���م  وك�����ان 
من  طالب  م�شاركة  �شهد  “�شوا”  قد 
والبحرين  وع��م��ان  واأمل��ان��ي��ا  الإم������ارات 
ح�شر  ح����ي����ث  وف���ل�������ش���ط���ني،  وم���������ش����ر 
�شهر  خ���الل  ال�����ش��ارق��ة  اإىل  امل�����ش��ارك��ون 
يف  ان��ت��ق��ل��وا  ف��ي��م��ا   ،2017 ���ش��ب��ت��م��رب 
مايو  يف  ب��رل��ني  اإىل  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة 

.2018
وم��ع ال��و���ش��ول اإىل امل��و���ش��م ال��راب��ع من 
امل�شاركني  ف�����اإن  “�شوا”،  اأك����ادمي����ي����ة  
���ش��ي��ق�����ش��ون وقتهم  ال���ع���ام  خ����الل ه����ذا 
ب���درا����ش���ة اأرب����ع����ة اأق�������ش���ام اأ����ش���ا����ش���ي���ة يف 
ال�شارقة، وت�شمل: علم املتاحف، وجمع 
املقتنيات وتوثيقها، والإ�شراف املتحفي، 
وال�شيوف  ال��زائ��ري��ن  م��ع  وال��ت��وا���ش��ل 

واملجتمع.
الفرتة  خ��الل  امل�����ش��ارك��ون  �شيطلع  كما 
ال�شارقة  ه��ي��ئ��ة  يف  ي��ق�����ش��ون��ه��ا  ال���ت���ي 
اجلزيرة  �شبه  ت��اري��خ  ع��ل��ى  ل��ل��م��ت��اح��ف، 
املتحف وتكيفه  العربية، وطريقة عمل 
مع املنظورين املحلي والدويل، وكيفية 

تطوير ا�شرتاتيجيات تنظيم املعار�س.
اأكادميية  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ة  اأم�����ا 
“�شوا”، ف�شت�شهد م�شاركة 15 م�شاركاً 
املتاحف،  جم���ال  يف  املتخ�ش�شني  م��ن 
يونيو  �شهر  خ��الل  برلني  اإىل  وال�شفر 
درا�شتهم  امل�شاركون  و�شيتابع   .2019
اإدارة  امل���ج���الت الأ���ش��ا���ش��ي��ة م��ن  ���ش��م��ن 

املتاحف وعلم املتاحف.

و�شيكون الرتكيز يف املرحلة الثانية من 
اأق�شام  اأرب��ع��ة  �شمن  “�شوا”  اأك��ادمي��ي��ة 
وبرامج  املتاحف،  اإدارة  وه��ي  اأ�شا�شية، 
ال����زي����ارة، وال���رتم���ي���م، واحل���ف���اظ على 

املقتنيات.
اإن�����ش��اء رواب����ط متينة بني  وم���ن خ���الل 
واملتخ�ش�شني  امل��ت��اح��ف  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ف������اإن هيئة  ال�����ع�����امل،  ب��ع��ل��وم��ه��ا ح�����ول 
على  ق��ادرة  �شتكون  للمتاحف  ال�شارقة 
املعار�س  ا�شتقطاب  يف  اأف�شل  دور  اأداء 
الكربى  الفعاليات  وا�شت�شافة  العاملية 

يف اإمارة ال�شارقة.
عام  مدير  عطايا،  منال  �شعادة  وقالت 
هيئة ال�شارقة للمتاحف: “نحن �شعداء 
با�شت�شافة هذه املجموعة من الطالب 
جمال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ني  و  امل�����ش��ارك��ني 
ال��ع��امل يف  اأرج���اء  املتاحف م��ن خمتلف 
“اأكادميية   ال�شارقة للم�شاركة يف  اإمارة 

�شوا”  لهذا العام.
“�شوا”  اأك��ادمي��ي��ة  “توفر  واأ����ش���اف���ت: 
اأج�������واء ف���ري���دة م���ن ال��ت��ع��ل��ي��م، وحتفز 
اخلربات  تبادل  على  الطالب  وت�شجع 

ول  املختلفة.  ال��ث��ق��اف��ات  ب��ني  وامل��ع��رف��ة 
خطوة  ه���ي  “�شوا”  م���ب���ادرة  اأن  ���ش��ك 
اأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ب��ن��اء ع��الق��ات ط��وي��ل��ة املدى  
لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون امل�شرتك 

بني الثقافات املختلفة يف امل�شتقبل«.
ك��م��ا ق���ال ف��ري��د جم����ري، م��دي��ر معهد 
تاأ�شي�س  “مت  جوته يف منطقة اخلليج: 
بهدف  “�شوا”  املتاحف  علم  اأك��ادمي��ي��ة 
ن�شر التعليم امل�شرتك وتبادل اخلربات 
والأ�شخا�س  امل��ت��اح��ف  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 

والدول«.

واأ�������ش������اف: ل���ق���د ك�����ان ت���اأ����ش���ي�������س ه���ذه 
والآن  ورائعة.  فريدة  فكرة  الأكادميية 
الرابعة  ال��ن�����ش��خ��ة  اإىل  ال���و����ش���ول  م���ع 
والتطور  بالنجاح  فاإننا فخورون  منها، 
الذي ت�شهده الأكادميية عاًما بعد عام، 
الأهداف  العمل على حتقيق  وموا�شلة 
من  للطالب  ت�شجيل  ك��ل  م��ع  امل��رج��وة 

املنطقة العربية واأملانيا.
املدير  اأفيناريو�س،  جوندول  قالت  كما 
جامعة  يف  “�شوا”  لأك��ادمي��ي��ة  امل��ن��ظ��م 
�شاهمت  ب��رل��ني:  يف  التطبيقية  العلوم 

اخلرباء  اأ�ش�شها  “�شوا” التي  اأكادميية 
يف جمال املتاحف، بهدف الت�شجيع على 
التعاون يف جمال الثقافة بني العاملني 

يف جمال املتاحف واملوؤ�ش�شات.
واأ����ش���اف���ت: م���ن خ����الل ال��ت��ع��ل��م ب�شكل 
اإ����ش���راف ف��ري��ق ال��ع��م��ل يف  مبا�شر حت��ت 
برلني،  ويف  للمتاحف  ال�����ش��ارق��ة  هيئة 
فاإن امل�شاركني يف الأكادميية �شيكت�شبون 
بيئة  ت���واج���ده���م يف  ب��ف�����ش��ل  اخل������ربات 
العمل، الأمر الذي �شيقدم لهم الكثر 

من الفائدة خالل م�شرتهم املهنية.

•• ابوظبى - الفجر

للخدمات  “اأبوظبي  �شركة  اأعلنت 
تعيني  ع���ن  )����ش���ح���ة(  ال�شحية” 
ال��دك��ت��ور ج��اري��ث ج��ودي��ر كرئي�س 
تاأ�ش�شت  وق��د  للمجموعة.  تنفيذي 
 ،2007 ع��ام  يف  “�شحة”  �شركة 
اأكرب  متتلك  ال��ي��وم  اأ�شبحت  حيث 
دولة  يف  ال�شحية  ل��ل��رع��اي��ة  �شبكة 

الإمارات العربية املتحدة. 
النعيمي،  را�شد  �شامل  �شعادة  وق��ال 
“�شحة”:  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شحة يف  �شركة  يف  روؤيتنا  “تتمثل 

الرتقاء مب�شتوى الرعاية ال�شحية 
من خالل البتكار واملهارات، ونحن 
ال���دك���ت���ور جاريث  ب������اأن  ث���ق���ة  ع���ل���ى 
عاملية  خ�������ربات  مي���ت���ل���ك  ج�����ودي�����ر 
ف��رتات خدمته  متميزة م��ن خ��الل 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  �شبكات  اأك��ر  يف 
ت���ط���وراً ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال���ع���امل، ما 
بتطوير  ح����اف����اًل  ���ش��ج��ل��ه  ي���ج���ع���ل 
املواهب والقدرة على مواكبة اأحدث 

التطورات بهذا املجال.”  
ومي��ت��ل��ك ال��دك��ت��ور ج��ودي��ر خربات 
ط��ب��ي��ة مت��ت��د ل��ث��الث��ة ع���ق���ود توىل 
خ����الل����ه����ا ع�����������دداً م������ن امل���ن���ا����ش���ب 

العليا  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الإدارات  يف 
ب��امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ت��ي ع��م��ل ب��ه��ا يف كٍل 
�شملت  كما  واأ�شرتاليا.  اأوروب���ا  من 
مبوؤ�ش�شات  املرموقة  املنا�شب  ه��ذه 
الرعاية ال�شحية العاملية م�شروعات 
كٍل  ال���دويل يف  للبنك  تابعة  ك��ربى 
م���ن ال��ك��وي��ت ول���ب���ن���ان، ف�����ش��اًل عن 
اإدارة  ا���ش��ت�����ش��ارات  ت��ق��دمي  يف  دوره 
لعدٍد  والب��ت��ك��ار  الطبية  املنظومة 
املوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية.  من 
ال���دك���ت���ور جودير  ���ش��غ��ل  واأخ���������راً، 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  اأول  من�شب 
تنفيذي للمركز الطبي البيولوجي 

يف ملبورن.    ُي�شار اإىل اأن الدكتور 
منا�شب  ���ش��غ��ل  ق����د  ك�����ان  ج����ودي����ر 
امل�شت�شفيات  م��ن  ع���دٍد  ل��دى  رفيعة 
م�شت�شفيات  واأب���رزه���ا  الأك��ادمي��ي��ة، 
وم�شت�شفيات  ك����م����ربدج  ج���ام���ع���ة 
روي����������ال ب����روم����ب����ت����ون وه���ارف���ي���ل���د 
عدٍد  ع��ن  ف�شاًل  امل��ت��ح��دة،  باململكة 
وهي  اأ�شرتاليا،  يف  امل�شت�شفيات  من 
م�شت�شفى ملبورن وم�شت�شفى رويال 
الن�شاء والأطفال  برث وم�شت�شفى 
يف م��دي��ن��ة ب�����رث. وق����د جن���ح من 
يف  املوؤ�ش�شات  بهذه  منا�شبه  خ��الل 
الرتقاء مب�شتوى الرعاية ال�شحية 

وتعزيز مهارات الكوادر العاملة بها، 
وتبني اأحدث الو�شائل املبتكرة بها.

ال���دك���ت���ور ج���ودي���ر جاريث  وق������ال  
الرئي�س التنفيذي ل�شركة “�شحة” 
اأن اأ�شطلع  اإن��ه ملن دواع��ي ���ش��روري 
م���ن خ����الل ه����ذا امل��ن�����ش��ب ب����دور يف 
“�شحة”  اإىل  املوكلة  املهمة  حتفيز 
الرعاية  قطاع  حتفيز  يف  واملتمثلة 
وعلينا  الإم����ارات.  ب��دول��ة  ال�شحية 
اأف�شل  بتوفر  التزامنا  نوا�شل  اأن 
الرعاية  خ����دم����ات  م����ن  م�������ش���ت���وى 
الذين  امل���ر����ش���ى  ل��ك��اف��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
املدن  يف  ���ش��واء  مرافقنا،  يق�شدون 

املناطق  اأو  اأب��وظ��ب��ي  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
البعيدة عنها.” 

را�شد  �شامل  �شعادة  ق��ال  جهته،  من 
ال�شحية  الرعاية  “تعد  النعيمي: 
اأح����د اأب����رز اأول���وي���ات ح��ك��وم��ة دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، حيث 
حت���ر����س ال���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة على 
ت���ط���ب���ي���ق اأف���������ش����ل امل����م����ار�����ش����ات يف 
الرعاية  م��ن  م�شتوى  اأرق���ى  توفر 

ال�شحية. 
الإدارة  مهام  ت�شمل  اأن  املقرر  وم��ن 
الرتكيز  اأي�شاً  اجلديدة  التنفيذية 
وتعزيز  تطوير  على  م�شتمر  ب�شكل 

قدرات الكوادر العاملة يف “�شحة”، 
والذين ي�شل عددهم اإىل 18 األف 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  م���وظ���ف، 
امل���زي���د م���ن ال����ك����وادر امل���واط���ن���ة من 
اأب����ن����اء دول�����ة الإم���������ارات ل��ل��ع��م��ل يف 
بال�شركة،  امل��ت��ن��وع��ة  التخ�ش�شات 
الطبية،  غ���ر  اأو  ال��ط��ب��ي��ة  ����ش���واء 
ل��دي��ه��م اخل������ربات يف جمال  مم���ن 
ال��رع��اي��ة ال�شحية. وي��اأت��ي ذل��ك يف 
ُقُدماً  ال�شركة  مت�شي  الذي  الوقت 
مب�شتويات  ل��الرت��ق��اء  م�شرتها  يف 
وتعزيز  للمر�شى  املقّدمة  الرعاية 
ج���ودت���ه���ا، وذل����ك م���ن خ����الل تبني 

واملبتكرة  الرائدة  املمار�شات  اأف�شل 
وال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا حت��ق��ي��ق التميز 
لل�شركة يف امل�شتقبل. وتن�شر املرافق 
امتداد  ع��ل��ى  “�شحة”  ل����  ال��ت��اب��ع��ة 
ال��ع��ني ومنطقة  اأب��وظ��ب��ي وم��دي��ن��ة 

الظفرة.  

•• اأبوظبي-الفجر:

املجتمع  والأوق��اف  الإ�شالمية  لل�شوؤون  العامة  الهيئة  دعت 
اإىل التعاون مع �شرطة اأبوظبي يف مكافحة املخدرات ،وتعزيز 

جهودها من خالل حملًة »حياتي اأغلى«
وتطرق  اخلطباء  اإىل خماطر  تعاطي املخدرات، وتاأثرها 
�شلباً على الأ�شرة جراء ت�شرفات و�شوء �شلوك املدمن ،وحذروا 

من ال�شلوكيات ال�شلبية  امل�شاحبة لإدمان املخدرات. 
وعرّب خطباء امل�شاجد يف اإمارة اأبوظبي عن اأهمية احلملة، 
مو�شحني اأن الإ�شالم حّرم املخدرات ملا لها من اآثار �شلبية 

على الفرد واملجتمع.
امل����خ����درات  اأن  ع���ق���ب ����ش���الة اجل���م���ع���ة،  ب���ي���ان  واأك���������دوا يف 
الإ�شابة  وُت�����ش��ب��ب  وم��ال��ه،  وع��ق��ل��ه  �شحته  الإن�����ش��ان،  تفقد 
بالأمرا�س اجل�شدية والنف�شية، وحُتدث امل�شكالت الأ�شرية 

والجتماعية. وت�شتهدف حملة »حياتي اأغلى« التي اأطلقتها 
�شرطة اأبوظبي بالتعاون مع ال�شركاء ال�شرتاتيجيني اإيجاد  

بيئة اآمنة من املخدرات واحلد من اآثار التعاطي والإدمان.
واأعربت �شرطة اأبوظبي عن تقديرها  جلهود الهيئة العامة 
لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف، وم�شاعيها يف توعية امل�شلني  
للق�شاء  املجتمع  �شريحة خمتلفة من  اأك��رب  تب�شر  بهدف 

على اآفة املخدرات.

الأوقاف تدعو للتعاون مع حملة »حياتي اأغلى« 
يف الت�شدي للمخدرات

ت�شمنت عرو�ش »اجلوجيت�شو« و »املوي تاي« وم�شابقات حتدي اللياقة البدنية

بلدية مدينة اأبوظبي تن�شر املرح وال�شحة والرتفيه على �شاطئ احلديريات من خالل فعالية ترفيهية ريا�شية جمتمعية

يف الن�شخة الرابعة من اأكادميية علم املتاحف »�شوا«

هيئة ال�شارقة للمتاحف ت�شت�شيف طالًبا ومتخ�ش�شني يف جمال املتاحف 

»اأبوظبي للخدمات ال�شحية« )�شحة( تعلن تعيني رئي�س تنفيذي جديد لل�شركة 
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العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3245   تنفيذ جتاري  
الفال�شي  جمهول  بالقيزي  دروي�س  �شده/1- جمعه غامن  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مدار الإمارات ملواد البناء - ذ م م 
وميثلها مديرها ال�شيد/ عبدالهادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )912011( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/473   تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ: بنك الإمارات دبي الوطني - �س م ع 
عنوانه : دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بجوار غرفة جتارة و�شناعة دبي 

املنفذ �شده : حممد مهدي �شيد حممود ريا�شي 
عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - يعلن على عمله ، مدير و�شريك لدى �شركة وايز للتكنولوجيا �شارع املنخول ، مركز العني للكمبيوتر 

)كمبيوتر بالزا( حمل رقم )203( ، مقابل مركز اخلليج للت�شوق ، بالقرب من حمطة مرتو الفهيدي 
�شيجرى  احل����ال  اق��ت�����ش��ى  ان  ال��ت��ال��ي��ة  ال��ث��الث  الي����ام  م�����ش��اء ويف   5.00 ال�����ش��اع��ة   2018/10/3 امل���واف���ق  الأرب���ع���اء  ي���وم  ان���ه يف 
اللكرتوين موقعها  وع��ل��ى  ل��ل��م��زادات  الم����ارات  البيع)�شركة  بها  ان��ي��ط  ال��ت��ى  اجل��ه��ة  ل��دى  ادن���اه  او���ش��اف��ه  املو�شحة  ال��ع��ق��ار   بيع 

دخول  قبل  الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى   )www.emiratesauction.ae(
املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد 
التالية  ايام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة  املبينة باملادة 
جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه 
الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع 
العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 200 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : التاجر - رقم الوحدة : 5007 - 

امل�شاحة : 102.19 مرت مربع - التقييم : 1.869.936.00 درهم )يباع لعلى عطاء( -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر
فى الدعوى رقم  2017/157 بيع عقار مرهون 

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �شده : �شيد زوهيب �شيد ماتى رحمان - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج امباير هايت�س بي - 
 )1F-B-02( ار�س رقم 75. الطابق الأول - مكتب رقم

انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/3 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ش��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الع�شرة ايام التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 
: 75 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : امباير هايت�س بي - رقم الوحدة : 1F-B-02 - امل�شاحة : 169.05 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )1.091.782.00(درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/125 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : فيفا للوازم املنزلية - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الرقة �شرق - �شارع بني يا�س - بناية امل�شرف 

العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - بالقرب من بلدية دبي مكتب رقم 801 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 32 - امل�شاحة 
: 80 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : MED 54 - رقم الوحدة : 202 - القيمة الكلية - 602.778.00 

درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم  2017/578  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 

املنفذ �شده : ليث اأمني - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شركة كونتاك�س - �شلطة منطقة دبي - احلرة - للتكنولوجيا - �شارع 
ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت ، مبنى رقم )11( الطابق الر�شي - مكتب رقم G - 11 - 13 ، خلف مبنى اوراكل.  
- انه يف يوم  الأربعاء املوافق 2018/10/3 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم 
الر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�شاحة : 135.20 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )2.500.000.00( درهم 

يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2017/157 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : �شيد زوهيب �شيد ماتى رحمان - عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة اخلليج التجاري - برج امباير هايت�س بي - 

 )1F-B-02( ار�س رقم 75. الطابق الأول - مكتب رقم
انه يف يوم  الأربعاء  املوافق 2018/10/3 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
الأ�شا�شي  الثمن  من   20% عن  يقل  ل  تاأمني  اي��داع  ال�شراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae(
ق��ب��ل دخ���ول امل���زاي���دة ول��ك��ل م��ن ل��دي��ه اع��رتا���س ع��ل��ى ال��ب��ي��ع ال��ت��ق��دم ب��اع��رتا���ش��ه م��ع��ززا مب��ا ي���ربره م��ن م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل 
الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل 
الأيام الع�شرة التالية لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : مكتب - املنطقة : اخلليج التجاري - رقم الر�س 
: 75 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : امباير هايت�س بي - رقم الوحدة : 1F-B-02 - امل�شاحة : 169.05 مرت مربع 

واملقدرة قيمتها ب��� )1.091.782.00(درهم يباع لعلى عطاء - مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اعالن بيع  عقار بالن�شر     

فى الدعوى رقم 2017/125 بيع عقار مرهون 
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �شده : فيفا للوازم املنزلية - �س ذ م م - عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - الرقة �شرق - �شارع بني يا�س - بناية امل�شرف 

العربي لال�شتثمار والتجارة اخلارجية - بالقرب من بلدية دبي مكتب رقم 801 
اقت�شى احلال �شيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�شاء ويف  ال�شاعة   2018/10/3 املوافق  الأربعاء  انه يف يوم 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : جبل علي الأوىل - رقم الر�س : 32 - امل�شاحة 
: 80 مرت مربع - رقم املبنى : 1 - ا�شم املبنى : MED 54 - رقم الوحدة : 202 - القيمة الكلية - 602.778.00 

درهم.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

اعالن بيع  عقار بالن�شر    
فى الدعوى رقم  2017/578  تنفيذ عقاري  

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 
عنوانه : دبي - ديرة - املرقبات - �شارع ابوبكر ال�شديق 

املنفذ �شده : ليث اأمني - عنوانه : اإمارة دبي ، بردبي ، �شركة كونتاك�س - �شلطة منطقة دبي - احلرة - للتكنولوجيا - �شارع 
ال�شيخ زايد - مدينة دبي لالإنرتنت ، مبنى رقم )11( الطابق الر�شي - مكتب رقم G - 11 - 13 ، خلف مبنى اوراكل.  
- انه يف يوم  الأربعاء املوافق 2018/10/3 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة 
للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شارييف 
خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع ولكل �شخ�س غر ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�شرة ايام التالية 
لر�شوم املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : نوع العقار : ار�س وما عليها من بناء - املنطقة : الرب�شاء جنوب الرابعة - رقم 
الر�س : 1072 - رقم املبنى : 10 - امل�شاحة : 135.20 مرت مربع واملقدرة قيمتها ب�� )2.500.000.00( درهم 

يباع لعلى عطاء.  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 23542 /2018 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي   .
املنذر اإليه : مبارك خمي�س �شعيد احلارثي     .  

درهم   )150،438،64( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 36927/ خ�شو�شي /الفئة 12/ ابوظبي ( 
من نوع ) جي ام �شي يوكون –  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 23543 /2018 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي   .
املنذر اإليه : افو لبي �شيمون اولوفون�شو �شورينمادي    .  

درهم   )84،226،06( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
 ) ال�شارقة   /2 56488/ خ�شو�شي /الفئة   ( ال�شيارة رقم  التنفيذية على 
من نوع ) لينكولن ام كي زد –  �شالون ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5912 /2018 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول  ) حالياً (  بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً ( 
املنذر اإليها : اخلط الف�شل ال�شحن الدويل  �س.ذ.م.م .

ينذر املنذر املنذر اإليها ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )101،616.46( درهم نتيجة الإخالل ب�شداد 
واإل  الن�شر  تاريخ  من  اأ�شبوع  خالل  وذلك  ال�شيارات  متويل  بعقدى  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط 
�شي�شطر املنذر لتخاذ الإج��راءات التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم وبيعها باملزاد 

ومنها ال�شيارات التاليه :- 
 ) �شالون  ماك�شيما_  )ني�شان  ن��وع  من  دب��ي(   /F/84539/خ�شو�شي( رق��م  ال�شياره   -  1

موديل) 2015 ( اللون )ابي�س لوؤلوؤي( 
�شالون(  ماك�شيما_  )ني�شان  ن��وع  من  دب��ي(   /F/75281/خ�شو�شي( رق��م  ال�شياره   -  2

موديل ) 2016 ( اللون )ابي�س لوؤلوؤي( 
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/5908 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اإليه : فرج فايز حممد ح�شني.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )89،357.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - 98493/ خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع )ف��ورد فيوجن   ال�شيارة رقم ) 
من  ل�شاحلكم  واملمولة   _  ) برتقايل   ( ل��ون   _  )2014( موديل  �شالون( 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 5906 /2018 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اإليه : حممد حيدر علي �شيد �شيد حممود علي  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )42،788.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 19535/ خ�شو�شي /P/ دبي ( من نوع ) هيونداي اك�شنت - 
�شالون( موديل )2015( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23
اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5712 /2018(

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اإليه : �شينا ابراهام  .

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )118،010.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على ال�شيارة 
 )SPORT 5 SEدبي ( من نوع ) رجن روفر /I/ رقم ) 23823/ خ�شو�شي 
موديل )2013( _ لون ) ابي�س ( _ واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23
اإنذار عديل بالن�شر
رقم )5907 /2018 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اإليه : كالوديا بيرتونيال مونتني.

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )69،627.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
 - ادج   ف���ورد   ( ن��وع  ( م��ن  دب��ي   /E/ 10920/ خ�شو�شي  ( رق��م  ال�����ش��ي��ارة 
من  ل�شاحلكم  واملمولة   _  ) ف�شي   ( ل��ون   _  )2013( م��ودي��ل  ا�شتي�شن( 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5909 /2018 (

املنذر :  �شتاندرد ت�شارترد بنك
املنذر اإليه :  يونايتد جلف لوجي�شتيك�س  �س.ذ.م.م   

ينذر املنذر املنذر اإليه ب�شرعة �شداد مبلغ وقدرة )164،564.00( درهم نتيجة 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك خالل 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�شيارة رقم ) 44732/ خ�شو�شي /O/ دبي ( من نوع ) S350  مر�شيد�س   
من  ل�شاحلكم  واملمولة   _  ) ابي�س   ( ل��ون   _  )2013( م��ودي��ل  �شالون(   -

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1247  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-اأحمد افتخار عبدالواحد جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن   / وميثله  فرع   - التجاري  ابوظبي  /بنك  امل�شتاأنف  ان  مبا 
ال�شادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د  ن�شيب  ب��ن  عبدالرحمن  ن�شيب 
بالدعوى رقم 2017/3242 جتاري جزئي بتاريخ 2017/9/24    وحددت 
�شباحا    10.00 ال�شاعة    2018/9/24 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�شه  لها 
ميثلكم  م��ن  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/229  ا�شتئناف عقاري    

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  اأني�س  1-حممد  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
كميل  اأحمد  �شالح  اأحمد   / وميثله  ك��اجن  �شوك  /ميموجن  امل�شتاأنف 
 2017/438 رقم  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  القرار/  ا�شتاأنف  قد  املدين 
عقاري كلي بتاريخ 2018/8/2 وحددت لها جل�شه يوم الربعاء  املوافق 
2018/10/3  ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه 
�شتجري  قانونيا ويف حال تخلفكم  او من ميثلكم  يقت�شي ح�شوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3254   تنفيذ جتاري  
ذ   - والكهربائية  امليكانيكية  للمقاولت  ه��اي��دون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�شركة  ان طالب  القامة مبا  دب��ي - جمهول حمل  ف��رع  م-  م 
ال�شراع ملواد البناء - ذ م م وميثله / عامر �شيد حممد �شيد حمي رو�شن 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد  املرزوقي  
التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )317645.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/512  عقاري كلي                 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �شني  كر�شتيان  1-ب��ول  عليه/  املدعي  اىل 
الإج���راءات  ببطالن  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ح��روب��ا   اديتا 
البيع  عقد  ونفاذ  ب�شحة  اإ�شتحقاق   2016/19 رقم  التنفيذ  يف  املتخذة  التنفيذية 
البيع  اج���راءات  وبوقف   ، عليها  وامل��دع��ي  املدعية  بني  وامل��ربم   2017/9/27 امل���وؤرخ 
املتخذة يف التنفيذ رقم 19 ل�شنة 2016 تنفيذ عقاري والزامه بالر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء  املوافق  2018/10/16  ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  9.30 �س بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1062  احوال نف�س م�شلمني                 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه /1-روزم�������را ع��رب��ي��د ل��ي��ن��ج��اد  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ربيع منر عربيد قد اأقام عليك الدعوى 
والر�شوم  ن��وع��ه  وحت��دي��د  ال��ط��الق  ب��اإث��ب��ات  املطالبة   ومو�شوعها 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/9/24  
ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة رقم )7( يف مبنى الأحوال ال�شخ�شية يف 
منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3080  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ا�شرف �شمر اكرم احل�شيني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�شرف الهالل - �س م ع وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مببلغ وقدره )50.165.05 درهم(  - قد 
املديونية  عن  عبارة  فل�س(  وخم�شة  دره��م  و�شتون  وخم�شة  ومائة  الف  )خم�شون 
املرت�شدة بذمة املدعي عليها ، و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل ، والر�شوم وامل�شاريف 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/10/4  ال�شاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1350  جتاري كلي               

رام�شنداين  رام�شند  2-منوهر  م  م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  /1-تو�س  عليه  املدعي  اىل 
- ب�شفته المني ، 3-رام�شانداين ناراين رام �شاند - ب�شفته المني - جمهويل حمل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك ات�س ا���س ب��ي �شي - ف��رع دب��ي - ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  وال��ت�����ش��امم   بالت�شامن  عليهم  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
)10.285.453.62 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من املطالبة 
وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/10/8  ال�شاعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2721  جتاري جزئي              

املدعي عليه / 1-�شريف حممد فخري حنفي يون�س جمهول حمل القامة مبا  اىل 
بن  عبدالرحمن  ن�شيب  عبدالرحمن   / وميثله  التجاري  ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/  ان 
يوؤدي  ب��اأن  املدعي عليه  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  قد  ن�شيب   
للمدعي "البنك" مبلغ وقدره )348.449.71 درهم( )فقط ثالثمائة وثمانية واربعون 
الف واربعمائة وت�شعة واربعون درهما وواحد و�شبعون فل�شا( ا�شافة الفائدة القانونية 
اتعاب  وامل�شاريف ومقابل  والر�شوم  ال�شداد  الدعوى وحتى متام  رفع  تاريخ  12% من 
ال�شاعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2018/10/3   ي��وم الرب��ع��اء   امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�شة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي-الفجر: 

ت��راأ���س ���ش��ع��ادة ال��ل��واء الأ���ش��ت��اذ الدكتور 
القائد  م�شاعد  فهد،  بن  اأحمد  حممد 
والتدريب،  الأك��ادمي��ي��ة  ل�����ش��وؤون  ال��ع��ام 
حافالت  ت���وف���ر  مل��ن��اق�����ش��ة  اج���ت���م���اع���اً 
ملدار�س حماية للرتبية والتعليم التابعة 
�شعادته  وا����ش���ت���ع���ر����س  دب������ي،  ل�����ش��رط��ة 
التي  الأ�����ش����ع����ار  وع����رو�����س  اخل����دم����ات 
التابعة  دب��ي  تاك�شي  موؤ�ش�شة  قدمتها 
بح�شور  وامل���وا����ش���الت،  ال��ط��رق  لهيئة 
امل���ق���دم ن��ا���ش��ر حم�����ش��ن، م���دي���ر مكتب 
الدكتور  وامل��ق��دم   ، املوؤ�ش�شي  التطوير 
مدير  نائب  الأن�����ش��اري،  الرحمن  عبد 
الدويل، والدكتور يو�شف  مركز حماية 
حممد اآل علي ، املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
تاك�شي دبي ، وال�شيد ع�شام عقيل رفيع ، 
مدير النقل املدر�شي ، واملهند�س مروان 

 ، الأ���ش��ط��ول  ال��زرع��وين،  مدير �شيانة 
وال�شيد ر�شا حممد التهامي ، اأخ�شائي 

النقل املدر�شي.

واأكد �شعادة اللواء ابن فهد على �شرورة 
اآمنة  نقل  و�شائل  بتوفر  الهيئة  قيام 
والأمان  ال�شالمة  �شبل  ك��ل  بها  تتوفر 

وال���راح���ة ل��ل��ط��الب، م��ع م���راع���اة و�شع 
م��ع��اي��ر وم��ق��اي��ي�����س ال�����ش��الم��ة وحتت 

اإ�شراف تربوي.

•• اأبوظبي-وام:

ي�شتاأنف مركز �شلطان بن زايد الثالثاء املقبل 
مو�شمه الثقايف للعام 2018 مبحا�شرة حول 
الإع��الم البيئي - فر�س وحتديات، وذلك عند 
بالبطني  املركز  ال�شابعة م�شاء يف مقر  ال�شاعة 

يف ابوظبي.
امل�شت�شارة  تقدمها  التي   �� املحا�شرة  و�شتتناول 
عدة   ���� احل��م��ادي  م��رمي  امل�شتدامة  التنمية  يف 
حم�����اور ت��ت�����ش��ل ب��اأه��م��ي��ة الإع������الم ال��ب��ي��ئ��ي يف 
يف  وال��ت��ح��دي��ات  وال��ف��ر���س  امل�شتدامة،  التنمية 
يف  التخ�ش�س  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  امل��ج��ال،  ه��ذا 

الإعالم البيئي.
املن�شوري  واأو�شح �شعادة من�شور �شعيد عمهي 
املحا�شرة  اأن هذه  املركز  �شمو مدير عام  نائب 
�شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات  اإط���ار  يف  ت��اأت��ي 
اآل نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س  بن زايد 
ال���دول���ة رئ��ي�����س امل���رك���ز، وح���ر����س ���ش��م��وه على 
ويخدم  واملعرفة  الثقافة  ي��ري  ما  كل  تقدمي 

التنمية امل�شتدامة والوطن واملواطن.
اأن�شطته  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  يعمل  امل��رك��ز  اإن  وق���ال 
ويعزز  ال��ب��الد  نه�شة  ي��خ��دم  م��ا  ك��ل  وت��ق��دمي 
مبفهومها  الثقافة  وي���ري  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
ال�شامل ويدعم كل جهد يحقق طموحات قيادة 

وحكومة و�شعب دولة الإمارات.
درجة  على  احل��م��ادي حا�شلة  م��رمي  اأن  ي��ذك��ر 
من  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  ق��ان��ون  يف  املاج�شتر 
ج��ام��ع��ة ال�����ش��ورب��ون يف اأب��وظ��ب��ي، ول��ه��ا خربات 
متعددة ووا�شعة، وبداأت العمل يف املجال البيئي 
التوعية  يف  ك��اأخ�����ش��ائ��ي��ة   2002 ع����ام  م��ن��ذ 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ب��ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة، وتعمل 
اأدنوك  ب�شركة  البيئة  حاليا مهند�شة خلدمات 
ل��ل��ت��وزي��ع ..وه������ي ح��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ال���ع���دي���د من 
يف  م�شاركات  عدة  ولها  التدريب،  يف  ال�شهادات 
من  العديد  نالت  وق��د  وامل����راأة،  البيئة  ق�شايا 

اجلوائز و�شهادات التقدير.

•• �شانت بطر�شربغ-وام:

الوطني  امل���ج���ل�������س  وف������د  اخ���ت���ت���م   
الدكتورة  معايل  برئا�شة  الحت���ادي 
رئي�شة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  ع����ب����داهلل  اأم������ل 
املنتدى  اأعمال  يف  م�شاركته  املجل�س 
الذي  للمراأة  ال��ث��اين  الأورواآ���ش��ي��وي 
بطر�شربغ  ���ش��ان��ت  م��دي��ن��ة  يف  ع��ق��د 
ال��رو���ش��ي��ة خ���الل ال��ف��رتة م��ن 19-

اجلاري. �شبتمرب   21
وعر�س وفد املجل�س خالل م�شاركته 
الدولة  جت���رب���ة  الف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  يف 
وال�شباب  امل���راأة  متكني  يف  وري��ادت��ه��ا 
والتعاي�س،  ال��ت�����ش��ام��ح  ن��ه��ج  وت��ب��ن��ي 
وا�شت�شرافها  وخ��ط��ط��ه��ا  وروؤي���ت���ه���ا 
وريادة  البتكار  واعتماد  للم�شتقبل 
ال��ف�����ش��اء ك���اأول���وي���ة، وال��ت��الح��م بني 

القيادة وال�شعب.
القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ون��ق��ل��ت 
حتيات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������س  ف���خ���ام���ة  اإىل 
خ�������الل حفل  ب�����وت�����ني  ف������الدمي������ر 

ا�شتقبال امل�شاركني يف املنتدى.
مالمبو  فومزيلي  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���ادت 
ال��ع��ام لالأمم  الأم���ني  وك��ي��ل  نفكوكا 
لهيئة  التنفيذية  وامل��دي��رة  امل��ت��ح��دة 
لقائها  للمراأة، خالل  املتحدة  الأمم 
مبا  القبي�شي  اأم��ل  الدكتورة  معايل 
حققته املراأة الإماراتية بف�شل جهود 

مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
رئي�شة الحتاد الن�شائي العام رئي�شة 
املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
ال��ري��ادي يف تعزيز  الأ�شرية ودوره��ا 
يف  ح�شورها  وم�شاندة  امل���راأة  مكانة 

املجتمع حملياً وعربياً وعاملياً .
دور  القبي�شي على  الدكتورة  واك��دت 
 ، مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو 
حتقيق  يف  بالبنان  اليه  ي�شار  ال��ذي 
جميعها  ���ش��ب��ت  ع���دي���دة،  اإجن�������ازات 
م�شتوى  ع��ل��ى  ل  امل�������راأة،  خ��دم��ة  يف 
الدولة فح�شب، بل وعلى امل�شتويني 
ملف  حظي  اإذ  وال����دويل،  الإقليمي 
باهتمام  ودولياً  وعربياً  املراأة حملياً 
ال�شيخة فاطمة  خا�س يف فكر �شمو 
اأع�شاء  ع�����ش��وي��ت��ه  يف  ال���وف���د  ���ش��م 
املجل�س �شعادة كل من: عزا �شليمان 
بن �شليمان، وعلياء �شليمان اجلا�شم، 
والدكتورة  الب�شطي،  را�شد  وعفراء 
ال��ط��ن��ي��ج��ي، وناعمة  ن�����ش��ال حم��م��د 
ع��ب��داهلل ال�����ش��ره��ان، وع��ائ�����ش��ة را�شد 
�شمنوه،  ب��ن  ���ش��امل  وع��ائ�����ش��ة  ليتيم، 
و�شعادة اأحمد �شبيب الظاهري اأمني 

عام املجل�س.
وت�����واف�����ق�����ت خم������رج������ات امل����ن����ت����دى 
الأورواآ�شيوي الثاين للمراأة مع بنود 
�شدد الإعالن  اأبوظبي” اذ  “اإعالن 
على �شرورة العمل من اأجل حتقيق 
ممار�شة  يف  اجلن�شني  ب��ني  ال��ت��وازن 
العمل ال�شيا�شي والربملاين، و�شرورة 
معاجلة التحديات التي تواجه عاملنا 
بدون  ت��ت��ح��ق��ق  اأن  مي��ك��ن  ل  وال���ت���ي 
وامل�شاواة  الإن�����ش��ان،  ح��ق��وق  اح���رتام 
بني اجلن�شني على جميع امل�شتويات 
يف جميع اأنحاء العامل، والتي تتعلق 
ت�شخر  �شاأنها  من  التي  بالفاعلية، 

لالبتكار  ال���الزم���ة  الم���ك���ان���ات  ك���ل 
والتغير.

واأكد وفد املجل�س الوطني الحتادي 
فعاليات  خ�������الل  م�����داخ�����الت�����ه  يف 
العربية  الم���ارات  دول��ة  اأن  املنتدى 
كملتقى  حيوياً  دوراً  تلعب  املتحدة 
داعم  وه��ي  وال��ث��ق��اف��ات،  للح�شارات 
وال�شراكة  واحل��وار  للوحدة  رئي�شي 
وال��ت�����ش��ام��ن ال������دويل، ورك���ي���زة من 

ركائز الأمن وال�شلم الدوليني،.
لرئي�شات  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ووف�����رت 
الربملانات من خالل املناق�شات التي 
متت وركزت على حماور رئي�شية هي 
م��ت��ح��دون م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز ال�شالم 
القت�شادي  الرخاء  والأمن و�شمان 
ال�شباب  ودع�����م  ال���ك���وك���ب  وح���م���اي���ة 
وتعزيز  امل������راأة  ومت���ك���ني  والب���ت���ك���ار 
ال��ت�����ش��ام��ح والأم��������ن وال����ش���ت���ق���رار، 
من�شة للتحاور ومناق�شة التحديات 
وفر�شة  عاملنا،  تواجه  التي  الكربى 
حول  النظر  ووجهات  الآراء  لتبادل 
واخلروج  ملواجهتها،  ال�شبل  اأف�شل 
بتو�شيات قابلة للتنفيذ من منظور 
عاملي �شامل، كما قدمت للم�شاركني 
اأعمق  فر�شة مثالية للتفكر ب�شكل 
ت�شهم  التي  الأ�ش�س  وو�شع  واأف�شل 
م�شتدامة  م�شتقبلية  روؤي���ة  ب��ن��اء  يف 

ت�شتجيب لتلك التحديات.
ومت خالل املنتدى تناول مو�شوعات 
ح��ول امل���راأة م��ن اأج��ل الم��ن العاملي 
من  وال��ن�����ش��اء  امل�����ش��ت��دام��ة،  والتنمية 
والن�شاء  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��ق��دم  اأج���ل 
من اأجل النمو القت�شادي املتوازن، 
والن�شاء من اأجل تطوير ا�شرتاتيجية 
اأجل  م��ن  وامل�����راأة  ال��ع��امل��ي��ة،  ال�شحة 
طاقة امل�شتقبل، وحمو الأمية املالية 
واخلربة الدولية واأف�شل املمار�شات، 

امل�شتدامة  التنمية  اأج��ل  من  وامل���راأة 
للعامل..وغرها .

ب���ن �شمنوه  ���ش��ع��ادة ع��ائ�����ش��ة  وك���ان���ت 
الحتادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  ع�شوة 
 “ ب��ع��ن��وان  نقا�س  جل�شة  يف  ���ش��ارك��ت 
املراأة والعمال الن�شانية بال حدود: 
عقدت  ال���ت���ي  الدويل”،  ال���ت���ع���اون 
امل��ن��ت��دى وتقدمت  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
ال�شعبة  مبقرتحات  لها  مداخلة  يف 
فيها  طالبت  الإم��ارات��ي��ة،  الربملانية 
يف  امل��ت��ح��دة  المم  ق�����رارات  بتفعيل 
والأمن  ال�شالم  امل��راأة يف  دور  تفعيل 
و�����ش����رورة م�����ش��ارك��ة ال��ن�����ش��اء يف كل 
م���راح���ل ال��ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ل��م��ي��ة ويف 
ال�شالم  اأج���ل  م��ن  التثقيف  ب��رام��ج 
النزاعات،  ب��ع��د  م���ا  ال�����ش��الم  وب���ن���اء 
والتعاون الدويل لالأعمال الإن�شانية 
واأهمية حتفيز الن�شاء على امل�شاركة 
يف حمالت التوعية من اأجل ال�شالم 

واحلمالت الإن�شانية و�شرورة.
ك��م��ا ط��ال��ب��ت ال�����ش��ع��ب��ة الإم���ارات���ي���ة 
ب��ت��ب��ن��ي ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة وور�������س 
ال�شيا�شي  ال��ت��اأه��ي��ل  ت�شتهدف  عمل 
والجتماعي للمراأة، وتعزيز التعاون 
بني الأجهزة الوطنية املعنية ب�شوؤون 
واملنظمات  املختلفة  ال��دول  امل��راأة يف 
لتبادل  ���ش��ب��ك��ات  وت��ط��وي��ر  الأه��ل��ي��ة 
الق�شايا  ورب����ط  وامل�����وارد  اخل����ربات 
على  الرتكيز  م��ع  بال�شالم  املتعلقة 
واإبراز  براجمها،  يف  وال�شالم  امل���راأة 
الدور الفاعل للمراأة يف بناء ال�شالم 

على كل امل�شتويات.
ن�شال  الدكتورة  �شعادة  �شاركت  كما 
الوطني  املجل�س  ع�شوة  الطنيجي 
بعنوان  نقا�س  جل�شة  يف  الحت����ادي، 
م�شالح  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل����ب����ادرات   “
فعاليات  �شمن  عقدت  التي  املراأة”، 

انه  املنتدى ..وقالت يف مداخلة لها 
بالرغم من التقدم والنقلة النوعية 
املراأة  متكني  يف  العاملية  وامل���ب���ادرات 
والرعاية  التعليم،  على  للح�شول 
ال�������ش���ح���ي���ة، وال����ع����م����ل، وامل�������ش���ارك���ة 
ان  اإل  والق���ت�������ش���ادي���ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الواقع ل يحقق تطلعات املراأة عاملياً، 
م�شرة اإىل ان اأهداف خطة 2030 
هدفا  تت�شمن  امل�شتدامة  للتنمية 
ي���رك���ز ع���ل���ى حت��ق��ي��ق امل���������ش����اواة بني 
والفتيات،  الن�شاء  اجلن�شني ومتكني 
وه���ن���اك اأي�������ش���اً جل��ن��ة و����ش���ع امل�����راأة 
دولية  حكومية  هيئة  تعترب  وال��ت��ي 
امل�شاواة  لتعزيز  خم�ش�شة  رئي�شية 
اأوائل  ك��ان من  والتي  اجلن�شني  بني 
اإجن��ازات��ه��ا �شمان لغة حم��اي��دة بني 
اجلن�شني يف م�شروع الإعالن العاملي 
الدور  واأك��دت علي  الإن�شان،  حلقوق 
للمراأة  امل��ت��ح��دة  الأمم  لهيئة  امل��ه��م 
حتقيق  يف  التقدم  بت�شريع  املخت�شة 
اجل��ن�����ش��ني ومتكني  ب����ني  امل���������ش����اواة 

املراأة.
واأكدت ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
ال��ر���ش��ي��دة يف دولة  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ي ان 
الم�����ارات م��ن��ذ ق��ي��ام الحت����اد اأولت 
اأه��م��ي��ة ك��ب��رة ل��دع��م امل����راأة وتوفر 
كل املقومات كما اأكدت على �شرورة 
معاجلة التحديات التي تواجه املراأة 
امل���راأة يف  وتاأهيل  تدريب  من خ��الل 
املجال ال�شيا�شي والقت�شادي واأهمية 
ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى دور ال��ربمل��ان��ي��ني يف 
ت�شجيع احلكومات على نهج متكامل 
والت�شريعي  ال��ق��ان��وين  ل��الإ���ش��الح 

يحقق تكامل القوانني .
و�شاركت �شعادة علياء اجلا�شم ع�شوة 
املجل�س الوطني الحتادي، يف جل�شة 
اليجابية  “الطاقة  بعنوان:  نقا�س 

املنتدى  ف��ع��ال��ي��ات  لل�شباب”�شمن 
النقا�س  ج��ل�����ش��ة  خ�����الل  وت���ق���دم���ت 
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  مب���ق���رتح���ات 
ت���ط���ال���ب بحث  ال����ت����ي  الإم�����ارات�����ي�����ة 
القوانني  اإ����ش���الح  ع��ل��ى  ال���ربمل���ان���ات 
الدول  يف  التمييزية  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
للفتيات  ليكون  وال�شاعدة،  النامية 
ح��ق��وق اأك���ر م�����ش��اواة، وو���ش��ع اأطر 
ت��دع��م ح��ق��وق��ه��ن يف احل�����ش��ول على 
التعليم، والرعاية ال�شحية، والأمن، 
والنف�شي،  الج���ت���م���اع���ي  وال����دع����م 
اأ�شكال العنف  وحمايتهن من جميع 
اجل�شدي  وال����ش���ت���غ���الل  وال��ت��م��ي��ي��ز 
اأه��م��ي��ة دور  و���ش��رورة ال��ت��اأك��ي��د على 
التوعوية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ربمل���ان���ات 
والرقابية  والت�شريعية  الر���ش��ادي��ة 
والإقليمي  امل��ح��ل��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
الأممية  امل�شوؤوليات  لبيان  وال��دويل 
يف جم���ال مت��ك��ني ال��ف��ت��ي��ات وحتقيق 

التوازن بني اجلن�شني .
وق���ال���ت ����ش���ع���ادة ع��ل��ي��اء اجل���ا����ش���م يف 
م��داخ��ل��ه ل��ه��ا ان ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب تعد 
العربية،  املجتمعات  الأكرب يف  الفئة 
وال���ط���اق���ة ال���ت���ي مي��ث��ل��ون��ه��ا جتعل 
ب�شورة  را���ش��خ��اً  بامل�شتقبل  الإمي����ان 
اأك���رب. وعليه ق��ام��ت دول���ة الإم���ارات 
امل�شاركة  ل�����ش��م��ان  خ���ط���وات  ب���ع���دة 

الفاعلة للفتيات وال�شباب وال�شتماع 
القيادة  روح  وت��ع��زي��ز  اآرائ����ه����م،  اإىل 

لديهم.
واأك����دت ع��ل��ي ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات 
املختلفة يف متكني الفتيات وال�شباب 

يف النطاق الدويل والإقليمي.
ك��م��ا ���ش��ارك��ت ���ش��ع��ادة ع��ائ�����ش��ة ليتيم 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  ع�شوة 
يف جل�شة حوارية بعنوان “ املنا�شب 
ا�شرتاتيجية  ل���ل���م���راأة:  ال���ق���ي���ادي���ة 
والنمو..وتقدمت  القليمي  الداء 
ال�شعبة  مبقرتحات  لها  مداخلة  يف 
تطالب  التي  الإم��ارات��ي��ة  الربملانية 
نحو  وا�شحة  �شيا�شات  الدول  بتبني 
النوعية  اأجل �شد الفجوة  امل��راأة من 
اجلن�شني  ب���ني  امل�������ش���اواة  وحت��ق��ي��ق 
امل��راأة يف املجتمع ب�شكل  وتفعيل دور 
خا�س  ب�شكل  النيابية  واحل��ي��اة  ع��ام 
من خالل خلق واإعداد كوادر ن�شائية 
ل��ه��ا م��ي��زة يف جم���ال ع��م��ل الربملان، 
وبتعزيز دور الربملانيني يف اأن تتبنى 
حكوماتهم نهجا متكامال لالإ�شالح 
تكامل  يحقق  والت�شريعي  القانوين 
املراأة  القوانني ب�شاأن تكري�س حقوق 
ال�شيا�شية ، والجتماعية ، والثقافية 
حقوق  وان  �شيما  ل  والق��ت�����ش��ادي��ة، 
امل������راأة ل ي��ت��م اق����راره����ا م���ن خالل 

قانون واحد، وامنا ينبغي اأن ي�شمن 
ال��ن��ظ��ام ال��ق��ان��وين ب��رم��ت��ه يف داخل 

الدولة حقوق املراأة.
الربملانية  ال�����ش��ع��ب��ة  ط���ال���ب���ت  ك���م���ا 
اإعالمية  �شيا�شة  باإتباع  الإم��ارات��ي��ة 
وا�شحة مبا فيها الإذاعة والتلفزيون 
وغ����ره����ا م����ن و����ش���ائ���ل الإع��������الم يف 
اجتاهات  وخلق  الفكر  على  التاأثر 
ل��ل��ن��ا���س مب��ا ي��ح��ق��ق ل��ل��م��راأة فر�شة 
وخا�شة  التنمية  يف  للرجل  م�شاوية 
يف تقلدها ملواقع �شنع القرار ، ونقل 
الوعي  ون�شر  املراأة احلقيقية  �شورة 
املراأة  م�شاركة  باأهمية  الأف��راد  لدى 
احلوارات  واإج���راء  ق�شاياها  وتبني 
�شاركت  ذل��ك  وال��ن��دوات. يف غ�شون 
ال�����ش��ع��ب��ة ال���ربمل���ان���ي���ة الإم����ارات����ي����ة 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي يف 
اح��ت��ف��ال��ي��ة م������رور م���ائ���ة ع�����ام على 
م�شيدة  الأذري،  ال����ربمل����ان  اإن�������ش���اء 
املحافل  يف  ال��ف��اع��ل  امل��ج��ل�����س  ب����دور 
والإقليمية.  ال���دول���ي���ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
وه���ن���اأ ���ش��ع��ادة ج��م��ال احل����اي ممثل 
ع�شو  الإماراتية  الربملانية  ال�شعبة 
معايل  الحت����ادي،  الوطني  املجل�س 
/ اأوقتاي ا�شادوف – رئي�شة املجل�س 
جمهورية  يف  القومي  الذرب��ي��ج��اين 

اأذربيجان بهذه املنا�شبة.

•• دبي-الفجر:

املري،  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء  �شعادة  اأثنى 
النتائج  ع��ل��ى  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
بال  »ي���وم  حلملة  وال�شتثنائية  الإي��ج��اب��ي��ة 
حوادث« التي نظمتها اإدارة التوعية الأمنية 
بالتعاون  املجتمع  لإ�شعاد  العامة  الإدارة  يف 
الأول  اليوم  يف  للمرور  العامة  الإدارة  مع 
 ،2019-2018 اجلديد  الدرا�شي  للعام 
ن�شبة احلوادث  يف  انخفا�شاً  اأظهرت  والتي 
دبي  اإم������ارة  جم��م��ل  يف   50% ق���راب���ة  اإىل 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ب��ال��ي��وم  م��ق��ارن��ة 
لل�شنة املا�شية، وت�شجيل »�شفر« يف حوادث 
ال��وف��ي��ات والإ���ش��اب��ات. واأ���ش��اد ال��ل��واء املري 
باحلرفية واملهينة العالية التي ُنفذت فيها 
حملة » يوم بال حوداث« والتي اعتمدت على 
اإ�شراك اأفراد املجتمع فيها من خالل التعهد 
ال�شر  بقوانني  باللتزام  تعهد«  »وثيقة  يف 
وامل���رور، ورب��ط ح��زام الأم��ان اأثناء القيادة، 
واللتزام بال�شرعة املحددة للطريق، وترك 
ا�شتخدام  وعدم  املركبات،  بني  اآمنة  م�شافة 
اأثناء القيادة، واإعطاء امل�شاة حقهم  الهاتف 
للحملة  ال��رتوي��ج  اإىل ج��ان��ب  ال��ع��ب��ور،  عند 
وو�شائل  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  عرب 

الإعالم املختلفة، والنزول امليداين للتوعية 
ب��احل��م��ل��ة يف امل���راك���ز ال��ت��ج��اري��ة وال���دوائ���ر 
احل��ك��وم��ي��ة، وو����ش���ع اإع���الن���ات ت��وع��وي��ة يف 
الأمر  ال�شرطية،  الدوريات  وعلى  ال�شوارع 
ال����ذي ك���ان ل���ه اأث����ر ك��ب��ر يف ال��ت��ف��اع��ل من 
قبل اأفراد املجتمع للخروج بنتائج اإيجابية 
�شعادة  وتقدم  الهدف من احلملة.   حققت 
اإىل  بال�شكر  امل���ري  خليفة  اهلل  عبد  ال��ل��واء 
من  احلملة  يف  وامل�شاركني  القائمني  كافة 
�شاهموا  امل��ج��ت��م��ع، ومم����ن  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
الو�شول اإىل هذه النتائج الإيجابية ليكون 
للطلبة  �شعيد  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ي��وم يف  اأول 

وذويهم وبال حوداث ج�شيمة تعكر �شفوه.
احلملة �شنويًا

املزروعي،  مهر  �شيف  العميد  اأك��د  ب��دوره، 
نتائج  اأن  ل��ل��م��رور،  ال��ع��ام��ة  الإدارة  م��دي��ر 
حملة »يوم بال حوداث« كانت مب�شرة للغاية 
رغم اإطالقها يف فرتة الإج��ازات ال�شيفية، 
موؤكداً اأن �شرطة دبي تعتزم اإطالق احلملة 
مع بداية كل عام درا�شي ملا مل�شته من نتائج 
اإيجابية �شاهمت يف اأن يكون اأول يوم درا�شي 
توؤدي  والتي  عن احل��وادث اجل�شيمة  بعيداً 
اإىل اإ�شابات ووفيات، اإىل جانب ما مل�شته من 
من  فقط  لي�س  احلملة  يف  فاعلة  م�شاركة 

داخل الدولة واإمنا من خارجها  كالوليات 
والهند  املتحدة  واململكة  الأمريكية  املتحدة 
الدول  م��ن  وال��ع��دي��د  والفلبني  وباك�شتان، 
ع���ل���ى جناحها  ي����وؤك����د  ال���ع���رب���ي���ة وه�����و م����ا 

وحتقيقها لأهدافها.
احلملة  اأن  امل����زروع����ي  ال��ع��م��ي��د  واأ�����ش����اف 
امل�شاهر  قبل  من  اإيجابياً  تفاعاًل  �شهدت 
مواقع  اأو  التلفزيونية  القنوات  على  �شواء 
التوا�شل الجتماعي ما انعك�س ببالغ الأثر 
اأن  مبيناً  املجتمع،  يف  نتائجها  حتقيق  على 
الفائزين  تكرمي  على  �شتعمل  دب��ي  �شرطة 
اأطلقتها مع بداية  التي  باملكافئات املرورية 
احلملة واملتمثلة يف اإلغاء %50 من قيمة 
4 نقاط  واإلغاء  مدة احلجز على املركبات، 
امل��خ��ال��ف��ات املرورية  ����ش���وداء، وخ�����ش��م ع��ل��ى 
�شيتلقون  الفائزين  اأن  م��وؤك��داً  الب�شيطة، 
بهذا  النقالة  هواتفهم  على  ن�شية  ر�شائل 
اخل�شو�س وميكنهم مراجعة الإدارة العامة 

للمرور بعد ذلك.
متعهد  األف   934

حوداث«  ب��ال  ي��وم   « حملة  نتائج  واأظ��ه��رت 
وف����رداً  ���ش��ائ��ق��اً  و676  األ���ف���اً  توقيع934 
لاللتزام  تعهد«  »وثيقة  على  املجتمع  م��ن 
درا�شي  ي��وم  اأول  وامل��رور يف  ال�شر  بقوانني 

وذلك عرب �شفحة �شرطة دبي الإلكرتونية، 
على  املوقعني  من  فقط  �شائقني   3 ت�شبب 
اليوم  يف  ب�شيطة«   « �شر  بحوادث  الوثيقة 
الثالثة  احل����وادث  وك��ان��ت  الأول  ال��درا���ش��ي 
للحملة  امل����ح����ددة  الأم�����اك�����ن  ع����ن  ب���ع���ي���دة 
امل�شجلني  باقي  فيما  ال��درا���ش��ي��ة،  وامل��ن��اط��ق 
كان التزامهم مثالياً بالقوانني وما تعهدوا 

عليه.
انخفا�ش  50%

وب��ي��ن��ت ن��ت��ائ��ج احل��م��ل��ة ان��خ��ف��ا���س معدل 
احل�����وادث امل���روري���ة يف جم��م��ل اإم�����ارة دبي 
الدرا�شي هذا  للعام  الأول  اليوم  تزامناً مع 
العام بن�شبة %50 مقارنة باليوم الدرا�شي 
ي�شجل  ومل  املا�شي،  الدرا�شي  للعام  الأول 
اليوم الأول من  العام الدرا�شي اأية حوداث 
ج�شيمة وبالتايل »�شفر« يف اأعداد الوفيات 
اإ���ش��اب��ات يف اليوم   8 ب���  والإ���ش��اب��ات مقارنة 
الأول من العام الدرا�شي لل�شنة املا�شية، و3 
اإ�شابات يف العام 2016، واإ�شابة واحدة يف 

العام 2015.
مواقع التوا�شل 

واأظهرت النتائج اأن احلملة �شهدت تفاعاًل 
ال��ت��وا���ش��ل الجتماعي  ع��ل��ى م��واق��ع  ك��ب��راً 
م�شاركة  و189  األفاً  و154  مليون  بواقع 

ال�شفحات  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى 
و318  األ���ف���اً   357 ب��ي��ن��ه��ا 
م�������ش���ارك���ة ع���ل���ى »ت�����وي�����رت«، 
و140 األفاً و474 م�شاركة 
على �شفحات »الفي�س بوك«، 
و606 األفاً و720 م�شاركة 
ع���ل���ى م����وق����ع »اأن�������ش���ت���غ���رام« 
التي  الإخ��ب��اري��ة  وال�شبكات 
و49األفاً  ت�������ش���ت���خ���دم���ه���ا، 
كما  ي��وت��ي��وب«.  على  و677 
تفاعال  احل���م���ل���ة  و����ش���ه���دت 
كبرا من عدد من امل�شاهر 

ع����ل����ى م������واق������ع ال����ت����وا�����ش����ل 
اإعالمية  وم�شاركة  جانب،  اإىل  الجتماعي 
التلفزيونية  ال��ربام��ج  على  للحملة  كبرة 
غطت  التي  اليومية  وال�شحف  والإذاع����ات 
ف��ع��ال��ي��ات اإط�����الق احل��م��ل��ة وم���ا ت��ب��ع��ه��ا من 
�شركة  اإر���ش��ال  جانب  اإىل  دعائية  اإع��الن��ات 
ماليني   5 »دو«  امل��ت��ك��ام��ل��ة  الت���������ش����الت 
اإىل م�شرتكيها  ر�شالة  و249  األفاً  و330 
األفاً   386 معها  تفاعل  باحلملة  للتوعية 
اأر�شلت �شركة  و805 من امل�شرتكني، فيما 
اإىل  ر�شالة  األ��ف  و500  مليوناً  ات�����ش��الت، 
و205  األفاً   279 معها  تفاعل  متعامليها 

و����ش���ه���دت احلملة  ك���م���ا  امل�������ش���رتك���ني.  م����ن 
ر�شالة  و929  اآلف  و204  مليون  اإر�شال 
توعية اإىل اأ�شحاب امللفات املرورية يف دبي، 
�شخ�شاً،  و527  األ��ف��اً   322 معها  تفاعل 
باللغتني  اإع��الن��ي��ة  ل��وح��ة   44 و���ش��ع  ومت 
�شوارع  خمتلف  يف  والإجن��ل��ي��زي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
دب��ي، وت��وزي دوري��ات �شرطة دبي مل�شقات 
توعوية باحلملة، اإىل جانب توفر من�شات 
ترويجية يف مراكز الت�شوق والنزول امليداين 
ل� 11 الدوائر احلكومية لتعريف املوظفني 
مروري  تقومي  توزيع  جانب  اإىل  باحلملة 

للحملة ا�شتفاد منه 5 اآلف �شخ�س.

»الوطني الحتادي« يختتم م�شاركاته يف املنتدى 
الأورواآ�شيوي الثاين للمراأة 

�شعيد بن طحنون يح�شر اأفراح 
الكتبي والتميمي

•• العني-وام:

ح�شر معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان حفل ال�شتقبال الذي اأقامته عائلة املرحوم �شعيد علي �شامل الكتبي 
مبنا�شبة زفاف جنلها حممد اإىل كرمية مطر را�شد التميمي.

كما ح�شر احلفل الذي اأقيم يف �شالة الظاهر مبنطقة العني عدد من وجهاء القبائل وكبار ال�شخ�شيات وامل�شوؤولني 
و�شباط القوات امل�شلحة وال�شرطة وجمع من املدعوين واملهنئني.

ت�شمن احلفل عرو�شاً فنية �شعبية من وحي الرتاث الإماراتي.

اللواء املري ي�شيد بنتائج حملة »يوم بل حوداث« وُيثني على حرفية تنفيذها

»�شفر« للوفيات والإ�شابات و%50 انخفا�س احلوادث يف اأول يوم درا�شي بدبي

مركز �شلطان بن زايد ي�شتاأنف مو�شمه الثقايف مبحا�شرة حول اللواء ابن فهد ي�شتعر�س اخلدمات املقدمة من موؤ�ش�شة تاك�شي دبي 
الإعالم البيئي - فر�س وحتديات

مع احلملة على مواقع التوا�شل  تفاعل  مليون   1.154
الجتماعي املختلفة 

»دو« ت�شارك عرب 5 ماليني ر�شالة مل�شرتكيها و«اإت�شالت« 
ب�1.5 مليون ر�شالة 

اإىل  باحلملة  ت��وع��وي��ة  ر���ش��ال��ة  م��ل��ي��ون   1.204 اإر����ش���ال   
اأ�شحاب امللفات املرورية بدبي

و�شع 44 لوحة اإعالنية باللغتني العربية والإجنليزية يف 
خمتلف �شوارع الإمارة 

دائرة حكومية باحلملة ومن�شات ترويجية   11  تعريف 
يف مركز الت�شوق
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تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني

بيان الأرباح اأو اخل�شائر والإيرادات ال�شاملة الأخرى  لل�شنة املنتهية  يف 31 دي�شمرب 2017

بيان املركز املايل  يف 31 دي�شمرب 2017

اإي�شاحات حول البيانات املالية  لل�شنة املنتهية  يف 31 دي�شمرب 2017

بيان التدفقات النقدية  لل�شنة املنتهية  يف 31 دي�شمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية  لل�شنة املنتهية  يف 31 دي�شمرب 2017

بنك ال�شني ال�شناعي والتجاري املحدود 

  البيانات املالية  31 دي�شمرب 2017
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حممد بن را�شد لالإدارة احلكومية  تبداأ الدورة الثانية من برنامج » قيادات«
•• دبي-وام:

را�شد  ب����ن  ك��ل��ي��ة حم���م���د  اأط���ل���ق���ت 
موؤ�ش�شة  اأول   - احلكومية  ل��الإدارة 
يف  متخ�ش�شة  ب��ح��ث��ي��ة  اأك���ادمي���ي���ة 
وال�شيا�شات  احل��ك��وم��ي��ة  الإدارة 
الدورة   - العربي  بالوطن  العامة 
“قيادات”  ب��رن��ام��ج  م���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
ال��������ذي ي�������ش���ت���ه���دف مت���ك���ني ق�����ادة 
امل�شتقبل وتاأهيل الكوادر احلكومية 
وتزويدها باملهارات والكفاءات التي 
وتوجهات  ال��ق��ي��ادة  تطلعات  تلبي 

حكومة امل�شتقبل.
ي�شارك يف الربنامج - الذي ي�شتمر 
من 17 �شبتمرب 2018 اإىل 12 
دي�شمرب 2019 - نخبة من مدراء 
نيابة  يف  الأق�شام  وروؤ�شاء  الإدارات 
منت�شبا.   15 عددهم  والبالغ  دبي 
وا���ش��ت��ع��ر���س ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي 
التنفيذي  الرئي�س  امل��ري  �شباع  بن 
ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د ل�����الإدارة 
الربنامج  حم���اور  اأه���م  احلكومية 
واأه�������داف�������ه وخم����رج����ات����ه وال���ت���ي 
وعملية  اأك��ادمي��ي��ة  حم���اور  ت�شمل 
احلديثة  التوجهات  منها  متنوعة 
والتميز  امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف 

العاملية وتطبيقها يف العمل كواقع 
البقاء يف  ق��درت��ه على  اأث��ب��ت  ناجح 

املناف�شة املحلية والعاملية”.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور ع��ل��ي بن 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل����ري  ���ش��ب��اع 
ل��ك��ل��ي��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د ل�����الإدارة 
“ ل ميكن التعامل مع  احلكومية 
اليوم،  ب���اأدوات  امل�شتقبل  متطلبات 
مفاهيم  ح��ك��وم��ت��ن��ا  ر���ش��خ��ت  وق����د 
امل�شتقبل  ا����ش���ت�������ش���راف  ومن��������اذج 
اإليها  والتعرف  مالحمه  وحتديد 
م���ن خ����الل م���ا ن�����ش��ن��ع��ه ون���ع���د له 
ومكت�شبات،  اإجن������ازات  م���ن  ال���ي���وم 
ون��ع��م��ل م��ن خ���الل ب��رام��ج الكلية 
على اإعداد كوادر م�شتقبلية موؤهلة 
احلكومية  ال��ت��وج��ه��ات  ل��رتج��م��ة 
ور�شم امل�شارات اجلديدة بف�شل ما 
تقوم به الكلية من جهود لتمكني و 
وتزويدها  الوطنية  الكوادر  تاأهيل 
اجلوهرية  وامل�����ه�����ارات  ب���امل���ع���ارف 
قيادتنا  تطلعات  م��ع  ين�شجم  مب��ا 

الر�شيدة وروؤيتها امل�شتقبلية”.
الأول  امل�������ح�������ور  امل�����������ري  وق�����������دم 
“القيادة  ت��ن��اول  وال���ذي  للربنامج 
ع�������ش���ر  يف  ال�������ش������رتات������ي������ج������ي������ة 
�شرح  ذل����ك  وت��خ��ل��ل  التحديات” 

الإيجابية  وال���ط���اق���ة  احل���ك���وم���ي 
ودورها يف اإ�شعاد املوظفني.

امل�����ش��ت�����ش��ار ع�شام  ���ش��ع��ادة  واأرج������ع 
العام  ال��ن��ائ��ب  ع��ي�����ش��ى احل��م��ي��دان 
اأ���ش��ب��اب جن��اح النيابة  لإم����ارة دب��ي 
على  اع�����ت�����م�����اده�����ا  اىل  ال�����ع�����ام�����ة 
املتخ�ش�شة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��خ��رج��ات 
وال���ك���ف���وؤة ال���ت���ي ل��ه��ا دور ك��ب��ر يف 
الق�شائية  املنظومة  اأدوات  حت�شني 
منوذجاً  ب��ات��ت  ح��ت��ى  وامل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
اجل���ان���ب ف�شال  ه����ذا  يف  م���ت���ف���رداً 
ع���ن ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��وج��ي��ه كافة 
ن��ح��و تعميق  الأه������داف واخل��ط��ط 
العمل  يف  والب���داع  البتكار  ثقافة 
مبا يتنا�شب مع طموحات حكومة 

دبي وحتدياتها امل�شتقبلية.
كل  اأن  اإمي���ان���ن���ا  ����ش���وء  “يف  وق�����ال 
با�شتمرار  يبحث  قائد  هو  موظف 
للتطوير  ج�����دي�����دة  ف����ر�����س  ع�����ن 
نحر�س  فاإننا  والإب����داع  والتنمية 
وموظفي  اأع�������ش���اء  اإحل�������اق  ع���ل���ى 
الربامج  يف  لدينا  العامة  النيابة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��ت��ه��دف قادة 
من  الواعد  الفكر  وذوي  امل�شتقبل 
والقدرات  الطاقات  تعزيز  منطلق 
املعاير  اأف�������ش���ل  وف�����ق  ال���ق���ي���ادي���ة 

ل��ه��ي��ك��ل��ي��ة دع����م احل���ك���وم���ة، واأط����ر 
امل�شتقبل،  ا���ش��ت�����ش��راف  وع��م��ل��ي��ات 
والتطرق اإىل اأبرز متطلبات العمل 
يف ظل التوجهات وامل�شتجدات التي 
ا�شت�شراف  ون��واجت  عمليات  تراعي 
للمرحلة  وال���ش��ت��ع��داد  امل�����ش��ت��ق��ب��ل 
امل���ق���ب���ل���ة مب����ا حت��م��ل��ه م����ن فر�س 
لتاأ�شي�س  ال�شعي  واأهمية  وحتديات 
وم�شتمرة  م�����ش��ت��دام��ة  مل��ن��ظ��وم��ة 
ال��ت��ط��وي��ر ل��ل��ع��م��ل احل��ك��وم��ي من 
القيادي  ال��ت��ف��ك��ر  ت��ع��زي��ز  خ����الل 
الفعال  وال�شتخدام  ال�شرتاتيجي 
ال�شرتاتيجي  التخطيط  لأدوات 
واإدارة  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل 
عبداهلل  وداد  وق����ال����ت  ال���ت���غ���ي���ر. 
بوهناد مدير ادارة املوارد الب�شرية 
تر�شيح  مت  ان������ه  دب������ي  ن���ي���اب���ة  يف 
النيابة  اأع�شاء  من  منت�شبا   51
الإ�شراقية  الفئة  م��ن  وموظفيها 
الثاين  ال�شف  “اإعداد  برنامج  اىل 
بن  حم��م��د  بكلية  القيادات”  م��ن 
والذي  احلكومية،  ل����الإدارة  را���ش��د 
القيادية  امل��ه��ارات  تعزيز  يف  ي�شهم 
اإىل  اإ�شافة  للمنت�شبني  والإداري����ة 
ت��و���ش��ي��ع جم�����ال م��ع��رف��ت��ه��م حول 
التي تطراأ  والتحديات  امل�شتجدات 

اإم���ارة دب��ي وم��راح��ل التحول  على 
التنموية  اخل���ط���ط  يف  ال�������ش���ري���ع 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  نحو  لالإمارة 
ويعرف  ال���ع���امل���ي���ة.  وال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 
الربنامج من خالل حموره الثاين 
احلكومية  وامل�����ش��رع��ات   X10  “
ومنهجيات  ب����اأدوات  امل�����ش��ارك��ني   “
الب��ت��ك��ارات اجل��ذري��ة يف اخلدمات 
خالل  م��ن  امل�شتقبلية  احلكومية 
و   10X دب��ي  “مبادرة  ا�شتعرا�س 
اآل��ي��ات ع��م��ل ف���رق 10X ال��ت��ي مت 
ت�شكيلها بهدف دفع عجلة التنمية 
�شتقوم  م��ا  وال��ت��ط��وي��ر ول���ش��ت��ب��اق 
�شنوات  ب��ع�����ش��ر  ال����ع����امل  م�����دن  ب����ه 

لنماذج التميز احلكومي بالإ�شافة 
متيز  برنامج  ت�شميم  كيفية  اإىل 
توجهات  م����ع  ي���ت���واف���ق  ح���ك���وم���ي 
احلكومي  التطوير  وا�شرتاتيجية 
اتباعها  ال��الزم  وحتديد اخلطوات 
لتحقيق امل�شتهدفات وتعزيز مكانة 
املجالت  �شتى  يف  متقدمة  ري��ادي��ة 
التناف�شية  الدولة  مكانة  يعزز  ما 

حمليا واإقليميا وعامليا.
للربنامج  الرابع  املحور  وين�شجم 
يف  ودوره�����ا  الإي��ج��اب��ي��ة  “الطاقة 
توجهات  م���ع  املوظفني”  اإ����ش���ع���اد 
املوظفني  باإ�شعاد  الر�شيدة  القيادة 
ل�����ش��م��ان ال���ت���ق���دم وال���ن���ج���اح لأي 

وحتويل اإم���ارة دب��ي لأك��رب خمترب 
يف  امل�شتقبلية  احلكومية  للتجارب 
امل�شاركون  �شيتمكن  حيث  ال��ع��امل 
البتكارات  توليد  ط��رق  اتقان  من 
لالبتكارات  وال��و���ش��ول  اجل���ذري���ة 
�شرعة  اأك��ر  بطرق  م�شبوقة  غ��ر 
واق����ل ع��ر���ش��ة ل��ل��ف�����ش��ل م���ن خالل 
العمل بروح الفريق ما يتيح تبادل 
الفكار وال�شرتاتيجيات بني قادة 

واع�شاء فرق البتكار.
التوجهات   “ ال��ث��ال��ث  امل��ح��ور  ويف 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  يف  احل��دي��ث��ة 
يتعرف  احلكومي”  وال���ت���م���ي���ز 
الرئي�شية  املكونات  اإىل  امل�شاركون 

املوظفون  ي��ك��ون  ب��ح��ي��ث  م��وؤ���ش�����ش��ة 
اإ�شعاد  ع���ل���ى  ق����ادري����ن  ال�������ش���ع���داء 
ع��م��الئ��ه��م وزي�������ادة الإن���ت���اج���ي���ة يف 
توا�شلهم  تعزيز  خالل  من  العمل 
حاجتهم  وتقلي�س  زم��الئ��ه��م  م��ع 
ل����الإج����ازات مم���ا ي�����وؤدي اإىل زي���ادة 
وتوؤدي   ،31% بن�شبة  الإنتاجية 
الإبداعية  ال��ق��درات  م�شاعفة  اإىل 
الأرب�����اح  اأم��ث��ال��ه��ا وازده������ار   3 اإىل 

بن�شب ترتاوح بني 22 و33%.
نخبة  الربنامج  بتقدمي  وي�شارك 
من املدربني واملحا�شرين واخلرباء 
يف جمال تاأهيل القيادات والتطوير 

والبتكار يف العمل احلكومي.

اختتام فعاليات الن�شخة الثانية من برنامج املربمج الإماراتي
•• عجمان-وام:

ب����ن حميد  را�����ش����د  ال�������ش���ي���خ  و�����ش����ف 
البلدية  دائ�������رة  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
للتحول الرقمي جيل اليوم باأنه واع 
واملواهب  امل��ه��ارات  وميتلك  وم���درك 
لغات  اح����������رتاف  ع����ل����ى  وي����ح����ر�����س 
التي  الربجمة  بينها  ومن  امل�شتقبل 
اأ�شبحت يف يومنا احلايل لغة الع�شر 

و�شالح �شباب امل�شتقبل.
ج���اء ذل���ك خ���الل ك��ل��م��ت��ه يف احلفل 
اخلتامي لفعاليات برنامج )املربمج 
والذي  الثانية  بن�شخته  الإم��ارات��ي( 
بالتعاون  ال���وط���ن  ���ش��ن��دوق  ن��ظ��م��ه 
م��ع م��رك��ز ���ش��ب��اب ع��ج��م��ان  وحكومة 
فعاليات  ���ش��ه��د  ال��رق��م��ي��ة.  ع��ج��م��ان 
احلفل، معايل الفريق �شاحي خلفان 
والأمن  ال�شرطة  رئي�س  نائب  متيم، 
اإدارة  ال��ع��ام يف دب���ي رئ��ي�����س جم��ل�����س 
بنت  ع��زة  وال�شيخة  الوطن  �شندوق 
عبداهلل النعيمي مدير عام موؤ�ش�شة 
حميد بن را�شد النعيمي اخلرية يف 
عجمان وعدد من امل�شوؤولني واأولياء 

اأمور الطلبة والطالبات امل�شاركني يف 
برنامج املربمج الإماراتي.

بن�شخته  “ راأي��ن��ا يف الربنامج  وق��ال 
ت�شعى  وعيونا  واع��ي��ة  عقول  الأوىل 
اجليل  ح��ر���س  ومل�شنا  للتعلم  ج���ادة 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  تعلم  ع��ل��ى  ال��ن��ا���ش��ئ 
�شتى  يف  وت�����ش��خ��ره  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
الن�شخة  جناح  اأن  مبيناً   ،“ املجالت 
حافزا  �شكلت  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
الثانية  بن�شخته  الربنامج  لتد�شني 
واملواهب  ال�شابة  العقول  ل�شتقطاب 
اليافعة التي بحاجة للدعم ليكونوا 
اأيقونة التغير املن�شود واأ�شا�شاً قوياً 
ل��دف��ع م�شرة ال��ت��ق��دم والزده����ار يف 

الدولة يف املجالت كافة.
�شعادته خ��الل اطالعه  ع��ن  واأع���رب 
للربنامج  املنت�شبني  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
مميزا،  م�����ش��روع��ا   76 بلغت  وال��ت��ي 
مو�شحاً اأن ما راأيناه اليوم هو مدعاة 
ال�شغرة  ف��الأي��دي  للفخر  حقيقية 
فعقولهم  الكثر  تنجز  اأن  ت�شتطيع 
وت�شعهم  اأع���م���اره���م  ت�����ش��ب��ق  ال���ن���رة 
باأن  واأف��اد  والرفعة.  املجد  �شلم  على 
املنت�شبون  اب��ت��ك��ره��ا  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 

ت��ربه��ن ع��ن الإن�����ش��ان��ي��ة امل��ت��ج��ذرة يف 
اأب���ن���اء زاي���د ال��ذي��ن حر�شوا  ن��ف��و���س 
على توظيف التقنيات الذكية لدعم 
املجالت اخلدمية فلقد راأينا م�شاريع 
الفئة  من  الأط��ف��ال  ابتكرها  مذهلة 
العمرية من 7 اإىل 10 �شنوات ومن 
�شمنها م�شروع التوا�شل مع الأطباء 
الفئات  ا�شتطاعت  كما  العامل  ح��ول 
ت��ق��دمي م�شاريع  الأخ����رى  ال��ع��م��ري��ة 

قيمة  مو�شوعات  على  وتركز  هامة 
بينها  وم��ن  اجلميع  اأث��ره��ا  ويلم�س 
م�شروع اإعادة التدوير وتوفر املوارد 
وتطبيق  ال���وق���ت  ت��ن��ظ��ي��م  وت��ط��ب��ي��ق 
معلومات عن اإمارة عجمان وتطبيق 
مل�شاريع  اإ����ش���اف���ة  ه��وي��ت��ن��ا،  ت���راث���ن���ا 
�شناعة الروبورت ومن بينها روبوت 
عن قوانني ال�شر وامل��رور يف املدينة 
الأماكن  اإىل  الأط��ف��ال  نقل  وروب���وت 

ال��رتف��ي��ه��ي��ة ب�����ش��ك��ل اآم������ن وروب������وت 
ال�شالمة املرورية وال�شياحة.

الفريق  م���ع���ايل  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
الرائدة  دولتنا  “ اإن  خلفان  �شاحي 
لدعم  ت�شعى  ال��ر���ش��ي��دة  وح��ك��وم��ت��ن��ا 
بطاقاتهم  وت��وؤم��ن  الب�شرية  امل���وارد 
ال���الحم���دودة ول��ذل��ك ف��اإن��ه��ا تد�شن 
لأهم  ت�شل  التي  النوعية  امل��ب��ادرات 
مبادرة  بينها  وم��ن  املجتمع  �شرائح 

ي�شتهان  ع��ل��ى وج����ود ج��ي��ل ل  دل��ي��ل 
اأحمد  اأعرب  “. من جانبه،  بقدراته 
الرئي�شي مدير مركز �شباب عجمان 
�شعادته  وامل�شرف على الربنامج عن 
الغامرة بو�شول اجليل النا�شئ لهذه 
املرحلة من التميز والبداع، مبيناً اأن 
الأطفال  تابعوا  والأه���ايل  امل�شرفني 
ي���وم���اً ب��ي��وم ومل�����ش��وا ال��ت��غ��ي��ر الذي 
اأث��م��ر ع��ن ت��ط��وي��ر ال���ق���درات و�شقل 

املربمج الإماراتي التي �شهدت جناحا 
كبرا يف مو�شمها الأول وا�شتطاعت 
ال��ذي يحرتف  امل�شتقبل  اإيجاد جيل 
لغة امل�شتقبل “. واأ�شاف “ ا�شتقبلنا 
201 ط��ال��ب وطالبة  ال��ع��ام  يف ه��ذا 
ال��ت��ح��ق��وا ب��ال��ربن��ام��ج ال�����ذي اأث����رى 
م��ع��ارف��ه��م وج��ع��ل��ه��م ق����ادري����ن على 
�شناعة الإبداعات املتنوعة، فامل�شاريع 
اأكرب  هي  اليوم  راأيناها  التي  املميزة 

املعلومات  بكافة  وال��ت��زوي��د  امل��ه��ارات 
وامل���ه���ارات م��ن خ��الل اأج��ن��دة مميزة 
متخ�ش�شون  نفذها  حمكمة  وخطة 
ونظرية  تعليمية  برامج  ا�شتخدموا 
واأخرى  الإن��رتن��ت  �شبكة  با�شتخدام 
مهارات  الطلبة  لإك�����ش��اب  تطبيقية 
ت�شميم الربامج لرنى 76 م�شروعا 
مم���ي���زا ون��ح�����ش��ل ع��ل��ى اأف�����ش��ل 17 

م�شروعا يف ختام الربنامج.

بنك ال�شني ال�شناعي والتجاري املحدود 
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العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

يف الدعوى  رقم 2018/251 ا�شتئناف جتاري - حمكمة العني 
م  م  ذ  ولوازمها  النارة  اأدوات  لتجارة  ال�شرقية  ال�شواء  �شركة   / امل�شتاأنف �شدهما  اإىل 
وحممد عمر خمتار احمد - جمهويل حمل الإقامة ، مبا اأن امل�شتاأنف / عبدالغني حممد 
احمد البلو�شي قد اقامت �شدكم الدعوى امل�شار اليها اأعاله ، وحكمت املحكمة   املوقرة 
بتعيني اخلبر احل�شابي �شاحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى، وحيث اأنكم مل حت�شروا 
جل�شة النطق باحلكم. يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبر احل�شابي/ ر�شا دروي�س 
اآل رحمه ، على عنوانه التايل : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال ، تقاطع �شارع 
برج خليفة و�شارع مرا�شي درايف ، الدور العا�شر مكتب رقم 1005 ، هاتف 04-3287778 ، 
فاك�س : 3284449-04 وذلك يوم اخلمي�س  املوافق 2018/9/27 ال�شاعة الواحدة ظهرا ، 

وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/496  تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده /1- �شليم نايف ال�شباح املقداد  جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم 
/بنك الإحتاد الوطني - �شركة م�شاهمة عامة - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله 
بتاريخ   449/2018 رق��م  عري�شة  على  الم��ر  يف  ال�شادر  القرار  من  تظلم  ومو�شوعه 
والق�شاء  منه  املتظلم  ال��ق��رار  وال��غ��اء  ومو�شوعا  �شكال  التظلم  وق��ب��ول   2018/4/30
�شفره خزينة  واإي���داع ج��واز  ال�شفر  م��ن  املطلوب �شده  ال��ق��رار مبنع  ب��اإ���ش��دار  جم��ددا 
يوم  لها جل�شه  وح��ددت  ال��دول��ة.  منافذ  ال�شفر على جميع  املنع من  وتعميم  املحكمة 
فاأنت  لذا   ch1.A.5 الحد  املوافق 2018/9/23 ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم
اأو  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9161  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1 - البيت الفني للخدمات الفينة - ذ م م  جمهول حمل 
اأقام  قد  اخلمي�شي  ح�شن  حممد  حممود  حممود   / املدعي  ان  مبا  القامة 
 27861( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك 
وامل�����ش��اري��ف ورقم  وال��ر���ش��وم  ع���ودة مببلغ )2500 دره����م(  وت���ذك���رة  دره����م( 
الثالثاء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB184982603AE(ال�شكوى
املوافق 2018/10/2  ال�شاعة 8.30 �س  بالقاعة Ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/9027  عمايل جزئي 
اىل املدعى عليه/1- ازهر حممود �شفدر ال�شحن والنقل - �س ذ م م   جمهول 
اأق��ام عليك  -  قد  املدعي/حممد عثمان حممد لطيف  اأن  القامة مبا  حمل 
درهم(   31999( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
ال�شكوى  رق���م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  ع����وده مب��ب��ل��غ )1000 دره����م(  وت���ذك���رة 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB184879445AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.5 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة   2018/10/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2949  جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ب��ل��ي��زر دب��ارمت��ن��ت ا���ش��ت��ور - ف���رع م��ن )ت��ك�����ش��ا���س لند 
املدعي /�شادمانيان  ان  ���س.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا  العامة  للتجارة 
اأق����ام عليك الدعوى  ان��رتن��ا���ش��ون��ال ل��ت��ج��ارة الح��ذي��ة �������س.ذ.م.م )ف����رع( ق��د 
درهم   )25815( وق����دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا 
امل��واف��ق 2018/10/8   الث��ن��ني   ي��وم   لها جل�شة  وامل�شاريف. وح��ددت  والر�شوم 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

 اخطار دفع بالن�شر
يف الق�شية التنفيذية رقم 2018/849 - التنفيذ املدين 

اىل املحكوم عليه : اخلرباء لرتكيب احوا�س ال�شباحة - �س ذ م م ، اجلن�شية :    العنوان : الإمارات راأ�س 
اخليمة �شارع الفلية - مقابل حمطة برتول الإمارات ، الهاتف املتحرك : 971502352925+ 

ق�شية  يف   2018/7/5 بتاريخ  حكما  بحقك  ا�شدرت  قد  اخليمة  را���س  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن 
)104/2018( جتاري جزئي ، بالزامك بدفع مبلغ وقدره 62572.00  درهم �شامال الر�شوم وامل�شاريف.   

الإمارات   : العنوان   ، الإم��ارات   : ال�شحي - اجلن�شية  ابراهيم مالك مالك  : علي  له  املحكوم   : ل�شالح 
ابوظبي مدينة خليفة مدينة خليفة 27233- 1  ، الهاتف املتحرك : 971506425722+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�شجل بالرقم امل�شار اعاله. 

مالحظات : بف�شخ عقد توريد وتركيب وجتهيز امل�شبح اخلا�س بفال املدعي والزمت املدعي عليها مبلغ 
ماليا 54130  درهم اىل املدعي والغاء احلجز التحفظي على الرخ�شة التجارية للمدعي عليها والزمته 
املنا�شب من امل�شروفات ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله 
خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك 

الجراءات القانونية املنا�شبة لتنفيذ احلكم ، والر�شوم املرتتبة عليك. 
 رئي�س ق�شم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 208/2396  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة كال�شيك لل�شفر وال�شياحة وال�شحن - وميثلها مالكها/ 
اأحمد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ال�شويدي  عبيد  حممد  �شقر  حممد 
اأق��ام عليك الدعوى  كمال عبداملنعم علي وميثله / حممد اأحمد حممد عبداهلل  قد 
والر�شوم  دره���م(   63000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
 2017/6/17 ال�شيك  ا�شتحقاق  تاريخ   من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
وحتى ال�شداد التام.   وح��ددت لها جل�شة يوم الربعاء  املوافق  2018/9/26  ال�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
 يف الدعوى رقم 2018/462 جتاري كلي 

املدعي : �شيكو جلوبال ليميتيد  
، 3-ب�شي لوج  ، 2-�شبكرتم ترينينج منطقة حرة - ذ م م  املدعي عيهم : 1-كوجمارد منطقة حرة - ذ م م  

انرتنا�شيونال - �س م ح ، 4-�شبكرتم منطقة حرة - ذ م م 
الدعوى رقم 2018/462  ، واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف  الن�شر  "يعلن اخلبر/ عمار حممد 
عليهم  املدعي  فاإن  للمهمة  وتنفيذا  ليميتيد  جلوبال  �شيكو  ال�شادة/  املدعي  من  واملقامة   ، كلي  جتاري 
ال�شادة/ كوجمارد منطقة حرة - ذ م م وال�شادة/ �شبكرتم ترينينج منطقة حرة - ذ م م ، وال�شادة / ب�شي لوج 
انرتنا�شيونال - �س م ح ، وال�شادة/ �شبكرتم منطقة حرة - ذ م م  - مدعوون حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 
او بوا�شطة او بوا�شطة وكيل معتمد ، واملقرر عقده يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/27  يف متام ال�شاعة الواحدة 
والن�شف ظهرا  موعدا لالجتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س 
�شنرت - بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق التا�شع - مكتب رقم 902  رقم 
مكاين : 94178 32428  -  لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اعاله ، واإح�شار جميع الأوراق 

وامل�شتندات التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
اخلبري احل�شابي  
عمار حممد الن�شر  

تكليف االإعالن بالن�شر 
حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية 

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اإعالن باحل�شور اإىل مكتب اخلبري احل�شابي 

يف الدعوى  رقم 2018/1086  جتاري كلي 
�س   - العامة  للتجارة  وانرتجلوب  �شياء  حممد  اكرب  حممد   / عليهما  املدعية  اإىل 
اقام �شدكم  قد   - داي  �شوكاجن   / املدعي  اأن  ، مبا  الإقامة  م  - جمهويل حمل  م  ذ 
بتعيني اخلبر احل�شابي  املوقرة  ، وحكمت حمكمة دبي  اأعاله  اليها  امل�شار  الدعوى 
�شاحب الدور للنظر يف اأمر الدعوى، وحيث اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم.  
يتوجب عليكم احل�شور اىل مكتب اخلبر احل�شابي / ر�شا دروي�س اآل رحمه ، على 
عنوانه التايل : دبي ، منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال ، تقاطع �شارع برج خليفة 
و�شارع مرا�شي درايف ، الدور العا�شر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�س 
: 3284449-04 وذلك يوم الثنني املوافق 2018/10/1 ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف 

ظهرا ، وتقدمي كافة الوثائق وامل�شتندات التي توؤيد موقفكم يف الدعوى.
اخلبري احل�شابي / د. ر�شا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
الدعوى رقم 2017/830 اإ�شتئناف مدين

 + حممدي  مهرزاد   + جون  ريت�شارد  جون  ريت�شارد  )رونالد  �شدهم  امل�شتاأنف  اىل 
�شريل كارولني كالرك(  حيث ان امل�شتاأنف )فادي ممدوح اإبراهيم(  قد اقام �شدكم 
الدعوى رقم )2017/830 اإ�شتئناف مدين( - و حيث اأنه مت اإحالة الدعوى اىل اخلبر 
احل�شابي/ علي عبداهلل �شلطان املرزوقي/ لذا يتوجب عليكم احل�شور لجتماع اخلربة 
املوافق   اخلمي�س  يوم  يف  ظهرا  الثانية  ال�شاعة  متام  يف  وذلك  الدعوى  يف  احلا�شبية 
2018/9/27 يف مقر مكتب اخلبر الكائن باإمارة دبي - بجوار مركز ابوهيل - بناية 
الفاميد )مقابل كنتاكي( ، املدخل اخللفي ، الطابق الثاين ، مكتب رقم )201( )موؤ�ش�شة 
وعليه   - وفاك�س 04/2650645(   ، قانونيون( هاتف 04/2650665  املحيط حما�شبون 
يرجى احل�شور يف املوعد املحدد وتقدمي كافة ما لديكم من م�شتندات ويف حالة عدم 

ح�شوركم �شيتم امل�شي يف اإجراءات اخلربة احل�شابية يف الدعوى.
اخلبرياحل�شابي / علي املرزوقي  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   

ن�شهد نحن / �شركة اخلربة لتجارة معدات واجهزة حقول النفط باأننا قررنا 
ب��� حذف او عزل ال�شيد/ حممد �شيجو حممد كوترات ، هندي اجلن�شية 
يحمل بطاقة هوية رقم )784197968742607( من مدير اداري يف 
الرخ�شة التجارية واإ�شافة ال�شيد/ حممد ا�شرف تيبارامبيل جالل الدين 
 )784198085095259( رقم  هوية  بطاقة  يحمل  اجلن�شية  هندي   ،
وال�شيد/ عبدالر�شيد كوندوبارامبيل كونهي مويدو - هندي اجلن�شية 
يحل بطاقة هوية رقم )784195071536908( ك��� تفوي�س املديرين 
الداريني منفردين او جمتمعني بكافة ال�شالحية للقيام بكافة الجراءات 

الالزمة لل�شركة.
توقيع وختم  

اإعـــــــــــــــالن 

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2017/5047 جتاري جزئي 

اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
اىل املدعى عليه : 1-ايرينه اي�شتقيان 

2- �شركة ماتيول بزن�س �شرف�س - م م ح وميثلها مالكها ومديرها �شريجي ماتول 
امل�شتقبل  �شركة  وميثلها  م   م  ذ   - لل�شفريات  العامل  مقر  �شركة   : املدعي  ان  حيث 
لتح�شيل الديون - ذ م م - قد اقام عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة اأعاله 
ويعلنك فيها : لذلك يقت�شي ح�شورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية املدنية 
يوم  �شباح  من  ون�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف   140 رقم  القاعة  الرابعة(  التجارية 
، ويف حال  بيانات  لديكما من  ما  وتقدمي  الدعوى  على  وذلك لالجابة   2018/9/27
تخلفكما عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكما يف الوقت املحدد فاإن املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابكما. 
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
 اإعالن املدعي عليها بورود التقرير ن�شرا 

يف الق�شية رقم 2017/7721 جتاري جزئي  
اأحمد   / مديرها  وميثلها   - ح   م  م   - انرتنا�شونال  باور  فيوت�شر   / عليها  املدعى  اىل 

حممد عبداحلليم - فل�شطيني اجلن�شية  
حيث ان املدعية / ن�شار للتجارة العامة - �س ذ م م 

قد اقامت عليك لدى هذه املحكمة الدعوى املذكورة وتعلمك بورود تقرير اخلربة  
اجلزئية  الدائرة  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  ح�شورك  يقت�شي  و 
الأوىل القاعة رقم 137 الطابق الأول يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 
التقرير وتقدمي ما لديك بيانات ويف حالة  2018/10/2 وذلك ل�شتالم ن�شختك من 
تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظرالدعوى يف غيابك.
حرره / عبا�س حمجوب ،،، 2018/9/12 

اإدارة الدعوى

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اإعادة اإعالن بالن�شر 

حمكمة دبي االإبتدائية العمالية 
�شهادة ملن ميهه االأمر )مبوعد جل�شة(

املو�شوع : الدعوى رقم 8785/2018/13 عمايل جزئي  
مدعي : ايوب دوكه ح�شن ح�شني -  العنوان : اإمارة اأبوظبي - امل�شفح التجارية ، �شارع رقم 33 ، 

بناية رقم 2 ، غرفة رقم G3 ، بجوار مكتب بريد حممد بن زايد 
مدعي عليه : جمعان ال�شمراين لالعمال الفنية - العنوان : اإمارة دبي ، ديرة ، هور العنز ، �شارع 

هور العنز ، ملك علي ح�شن الزرعوين ، مكتب رقم 110  
ت�شهد حمكمة دبي الإبتدائية العمالية ان املدعي قد اقام الق�شية املذكورة اعاله بتاريخ 2018/7/18 
عودة  وتذكرة  دره��م(   4400( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  عليه  املدعي  �شد 
 )MB184931373AE( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة رقم ال�شكوى )مببلغ )2000 درهم
وقد حددت جل�شة يوم الحد املوافق 2018/9/30 بالقاعة 2 يف متام ال�شاعة 10.00 موعد لنظرها.  

وقد اعطيت هذه ال�شهادة دون ان تتحمل الدائرة اأدنى م�شوؤولية جتاه الغر.  
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2018/110  ا�شكاالت �شرعية
مو�شوع الق�شية اإ�شكال يف التنفيذ رقم 2018/110 تنفيذ �شرعي 

لوقف الإجراءات التنفيذية
طالب الإعالن : م�شت�شكل :  عبداحلكيم يون�س عبداحلكيم اجعاره الدويك  

 املطلوب اعاله : امل�شت�شكل �شده : 1- رزان ب�شام علي نويران - جمهول حمل القامة
املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ق��د حت���ددت جل�شة  ب��ان��ه  : -نعلنكم  الإع����الن  م��و���ش��وع 
2018/10/2  ال�شاعة 11.00 �شباحا بالقاعة رقم )2( للنظر يف ال�شكال اعاله 
والتي يتوجب عليكم ح�شورها ويف حالة تخلفكم عن احل�شور �شي�شدر قرار 

يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12434 بتاريخ 2018/9/23
اإنذار عديل بالن�شر

رقم ) 5910 /2018( 
املنذر :  بنك اأبوظبي الأول  ) حالياً (  بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً (

املنذر اإليها : ذره تاأجر ال�شيارات �س.ذ.م.م
نتيجة  دره���م   )286،613.45( وق���درة  مبلغ  ���ش��داد  ب�شرعة  اإليها  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل اأ�شبوع 
ال�شيارات  كل  على  التنفيذية  الإج���راءات  لتخاذ  املنذر  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من 

املموله ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :- 
ني�شان �شني _�شالون(   ( نوع  ال�شياره رقم )21681/خ�شو�شي/R/ دبي( من   -  1
دبي(   /R/موديل )2016(  اللون ) ابي�س(  2 - ال�شياره رقم )20156/خ�شو�شي
ال�شياره   -  3  ، ابي�س(   ( اللون  ( موديل )2016(   ني�شان �شني _�شالون   ( ن��وع  من 
موديل   ) _�شالون  �شني  ني�شان   ( ن��وع  من  دب��ي(   /R/21248/خ�شو�شي( رق��م 
دب��ي( من   /R/رقم )79170/خ�شو�شي ال�شياره   -  4   ، ابي�س(   ( اللون    )2016(
ال�شياره رقم   -  5   ، ابي�س(   ( اللون  ني�شان �شني _�شالون( موديل )2016(   نوع ) 
)75530/خ�شو�شي/R/ دبي( من نوع ) ني�شان �شني _�شالون( موديل )2016(  
 ( ن��وع  م��ن  دب���ي(   /I/20231/خ�شو�شي( رق��م  ال�����ش��ي��اره   -  6   ، اب��ي�����س(   ( ال��ل��ون 
ني�شان ميكرا  _ هات�شباك ( موديل )2016(  اللون ) ر�شا�شي( ،  7 - ال�شياره رقم 
موديل   ) هات�شباك   _ ميكرا   ني�شان   ( ن��وع  من  دب��ي(   /O/36852/خ�شو�شي(
من  دبي(   /O/ال�شياره رقم )34408/خ�شو�شي  - 8  ، )2016 (  اللون ) ابي�س( 
ال�شياره   -  9   ، ف�شي(   ( اللون    )2016( موديل   ) هات�شباك  ميكرا_  ني�شان   ( ن��وع 
موديل   ) هات�شباك  ميكرا_  ني�شان   ( ن��وع  م��ن  دب��ي(   /J/30762/خ�شو�شي( رق��م 
)2016(  اللون )ر�شا�شي( ،  10 - ال�شياره رقم )23411/خ�شو�شي/Q/ دبي( من 
نوع )ني�شان ميكرا_ هات�شباك ( موديل )2016 (  اللون ) ر�شا�شي( ، 11 - ال�شياره 
( موديل  هات�شباك  ني�شان ميكرا  _   ( نوع  دب��ي( من   /R/رقم )79446/خ�شو�شي
)2016(  اللون ) ابي�س( ،  12 - ال�شياره رقم )74035/خ�شو�شي/R/ دبي( من 
نوع )ني�شان ميكرا _ هات�شباك ( موديل )2016 (  اللون ) ابي�س( ، 13 - ال�شياره رقم 
)58944/خ�شو�شي/I/ دبي( من نوع ) ني�شان ميكرا _ هات�شباك ( موديل )2016(  
اللون ) ابي�س( ، 14 - ال�شياره رقم )76695/خ�شو�شي/R/ دبي( من نوع ) ني�شان 
ميكرا_ هات�شباك ( موديل )2016(  اللون )ف�شي( ،  واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5912 /2018 (

املنذر: بنك اأبوظبي الأول  ) حالياً (  بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً ( 
املنذر اإليها : اخلط الف�شل ال�شحن الدويل  �س.ذ.م.م .

�شداد مبلغ وقدرة )101،616.46( درهم  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
ال�شيارات  بعقدى متويل  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
املنذر لتخاذ الإجراءات  الن�شر واإل �شي�شطر  اأ�شبوع من تاريخ  وذلك خالل 
التنفيذية على كل ال�شيارات املموله ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات 

التاليه :- 
)ني�شان  ن���وع  م��ن  دب���ي(   /F/84539/خ�شو�شي( رق���م  ال�����ش��ي��اره   -  1

ماك�شيما_ �شالون ( موديل) 2015 ( اللون )ابي�س لوؤلوؤي( 
)ني�شان  ن���وع  م��ن  دب���ي(   /F/75281/خ�شو�شي( رق���م  ال�����ش��ي��اره   -  2

ماك�شيما_ �شالون( موديل ) 2016 ( اللون )ابي�س لوؤلوؤي( 
نوع  اأي  من  املنذر  حقوق  كافة  حفظ  مع  املنذر  قبل  من  ل�شاحلكم  واملمولة 

كانت ،،      
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )5913 /2018 (

املنذر :  بنك اأبوظبي الأول  )حالياً (  بنك اأبوظبي الوطني ) �شابقاً ( 
املنذر اإليها : ) اخلط الف�شل لل�شحن ) �س ذ م م .

نتيجة  دره��م   )128،248.02( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقدى متويل ال�شيارات وذلك خالل اأ�شبوع 
ال�شيارات  التنفيذية على كل  الإج��راءات  املنذر لتخاذ  �شي�شطر  واإل  الن�شر  تاريخ  من 

املموله ل�شاحلكم وبيعها باملزاد ومنها ال�شيارات التاليه :-            
ميت�شوبي�شي  LW( نوع  من  دب��ي(   /G/72616/خ�شو�شي( رقم  ال�شياره   -  1"

 روزا _  با�س( موديل ) 2013 ( اللون )ابي�س( 
كانرت_  )ميت�شوبي�شي  نوع  من  دبي(   /D/39177/خ�شو�شي( رقم  ال�شياره   -  2

بيك اب( موديل ) 2013 ( اللون )ابي�س ( 
دبي( من نوع ) NU4IH5 ني�شان   /G/51394/خ�شو�شي( رقم  ال�شياره   -  3

ديزل  _بيك اب( موديل ) 2010 ( اللون )ابي�س ( 
نوع ) ميت�شوبي�شي كانرت_  من  دبي(   /D/37351/خ�شو�شي( رقم  ال�شياره   -  4

بيك اب( موديل ) 2013 ( اللون ) ابي�س ( 
واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت ،،

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان اأ�شهم
فقدت املدعوة /حمدة عبداهلل �شعيد عبيد النيادي، 
اإماراتية اجلن�شية �شهادة ا�شهم �شادرة من م�شرف 

ابوظبي ال�شالمي بعدد 500 �شهما 
من يجدها عليه مراجعة م�شرف ابوظبي 

ال�شالمي او الت�شال على رقم تليفون 
0506634148

فاطمه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ي���و����ش���ف  ����ش���ي���د 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP2439505( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
رقم   ب��ت��ل��ي��ف��ون  الت���������ش����ال 

0553727638

فقدان جواز �شفر
ف���ق���د امل����دع����و/ حم���م���د غالم 
عبداملجيد  ان�������ش���ارى  غ�����وث 
جواز  اجلن�شية  الهند   ، تيجى 
 )M2958712(شفره رقم�
عليه  ي���ع���ر  مم����ن  ي����رج����ى   -
او  الهندية  بال�شفارة  ت�شليمه 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �شفر

العدد 12434 بتاريخ 2018/09/23

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد

العدد 12434 بتاريخ 2018/09/23

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد

العدد 12434 بتاريخ 2018/09/23

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد

العدد 12434 بتاريخ 2018/09/23

منوذج اإعلن الن�شر عن التجديد
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عربي ودويل

قالت وزيرة ال�شوؤون الأوروبية الفرن�شية ناتايل لوازو ام�س ال�شبت 
اإن خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي “ل ميكن اأن يعني انهيار 
الحتاد«. واأ�شافت يف ت�شريح عرب اإذاعة “فران�س اإنفو” اأن “الدول 
ال�شبع والع�شرين الباقية يف الحتاد الأوروبي متحدة يف قولها اإنها 
امل�شتقبل  املتحدة وعالقة وثيقة يف  اململكة  اتفاقية جيدة مع  تريد 
لكن لي�س على ح�شاب الحتاد الأوروبي«. وتابعت اأن خروج بريطانيا 
الذي تقرر عرب ا�شتفتاء هو” خيار نحرتمه لكن هذا اخليار ل ميكن 
الوزراء  رئي�شة  قالت  الأوروب���ي«.  الحت��اد  تفكك  اأو  انهيار  يعني  اأن 
اتفاق  اإىل  للتو�شل  املفاو�شات  اإن  ماي اجلمعة  الربيطانية تريزا 
ب�شاأن بريك�شت “يف طريق م�شدود” واإنه من غر املقبول ان يرف�س 
زعماء الحتاد الأوروبي مقرتحاتها التي عر�شتها خالل القمة غر 
الر�شمية يف �شالزبورغ يف النم�شا. ورد رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد 
يزال  ل  و�شط  حل  اإىل  التو�شل  ب��اأن  قناعته  عن  ب��الإع��راب  تو�شك 
ممكنا. وقالت لوازو بدورها اإنها مقتنعة باإمكانية التو�شل اإىل حل 
و�شط ، ولكن “لنتخيل اأنه ل يوجد اتفاق، ما نقوله هو اأننا يجب اأن 
نعد اأنف�شنا لذلك«. وقالت اإن “فكرة األ يتمكن قطار يورو�شتار من 
الو�شول اإىل حمطة �شمال باري�س اأو األ تتمكن طائرة بريطانية من 
الهبوط يف مطار فرن�شي هو ما نريد جتنبه لكن مثل هذه الأمور ل 

يتم التعامل معها بعفوية واإمنا ال�شتعداد لها«.

قرار  اإن  ام�س  ال�شينية  الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  ت�شيان  وو  ق��ال 
بالده �شراء طائرات مقاتلة واأنظمة �شاروخية من رو�شيا هو اإجراء 
عادي يف اإطار التعاون بني بلدين يتمتعان بال�شيادة، ولي�س للوليات 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  وفر�شت  التدخل«.  يف  حق  “اأي  املتحدة 
وهي  ال�شينية،  امل��ع��دات  ت��ط��وي��ر  اإدارة  ع��ل��ى  ع��ق��وب��ات  اخلمي�س  ي���وم 
يف  امل�شاركة  ب�شبب  الأ���ش��ل��ح��ة،  م�شرتيات  ع��ن  امل�����ش��وؤول  اجلي�س  ف��رع 
“معامالت كبرة” مع رو�شوبورون اإك�شبورت وهي ال�شركة الأ�شا�شية 
لت�شدير الأ�شلحة يف رو�شيا. وقالت الوزارة اإن العقوبات تتعلق ب�شراء 
ال�شني ع�شر مقاتالت من طراز �شوخوي-35 عام 2017 ومعدات 
اإ�س-400 يف  اأر���س جو من ط��راز  باأنظمة دف��اع �شاروخية  مرتبطة 
فو  �شانغ  يل  ومديرها  ال�شينية  الإدارة  العقوبات  و�شتمنع   .2018
النظام  ا�شتخدام  وم��ن  ت�شدير  تراخي�س  على  احل�شول  طلب  م��ن 
املايل الأمريكي. وقال وو يف اإفادة ن�شرت على احل�شاب الر�شمي لوزارة 
انتهاك  الأمريكي  “النهج  ت�شات(  )وي  تطبيق  على  ال�شينية  الدفاع 
كامل  وا���ش��ت��ع��را���س  ال��دول��ي��ة،  للعالقات  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  للقواعد  ���ش��ارخ 

للهيمنة وانتهاك خطر للعالقات بني البلدين وجي�شيهما«.

هدد الرئي�س املوريتاين حممد ولد عبد العزيز باتخاذ اإجراءات �شد اأكرب 
حزب ا�شالمي يف البالد واأكد اأنه لن يقوم بتعديل الد�شتور الذي مينعه 
ال�شيا�شي.  م�شتقبله  حول  غام�شا  بقي  لكنه  ثالثة،  لولية  الرت�شح  من 
وقال ولد عبد العزيز معلقا على نتائج النتخابات الت�شريعية واجلهوية 
والبلدية التي جرت يف 01 و15 اأيلول �شبتمرب وفاز فيها حتالفه بفارق 
اأن ي�شتخدم  “لي�س من الطبيعي  كبر عن ال�شالميني يف حزب توا�شل 
ي��ك��ون مقبول يف  ح��زب واح���د ويحتكر ال���ش��الم، ه��ذا غ��ر مقبول ول��ن 
امل�شتقبل«. وردا على �شوؤال يف موؤمتر �شحايف طويل بثه التلفزيون م�شاء 
اجلمعة، اأملح الرئي�س املوريتاين اإىل “اإجراءات �شتتخذ يف الوقت املنا�شب”، 
اجلمعية  مقاعد  من  ب14  توا�شل  وف��از  تفا�شيل.  اأي  ي�شيف  اأن  ب��دون 
وحلفاوؤه  العزيز  عبد  ول��د  ح��زب  وح�شل   157 ع��دده��ا  البالغ  الوطنية 
“الحتاد من اأجل اجلمهورية” على 120 منها. وقال ولد عبد العزيز 
2009 ثم  2008 وانتخب يف  اأث��ر انقالب يف  ال��ذي توىل ال�شلطة على 
يف 2014 اإن “الإ�شالم ال�شيا�شي خطر«.  واأ�شاف اأن ال�شالم ال�شيا�شي 
اإ�شرائيل يف و�شع مريح  والف�شل وجعل  الدمار  اإىل  العربية  ال��دول  “قاد 
دون اأن تتكلف �شيئا يف ذلك«. وردا على ت�شريحات الرئي�س املوريتاين، قال 
والتنمية  لالإ�شالح  الوطني  التجمع  زعيم  �شييدى  ول��د  حممود  حممد 
توا�شل ال�شالمي لل�شحافيني، اإن “الهجمات املتكررة للرئي�س تدخل يف 

اإطار العملية التي تف�شي اإىل ماأمورية ثالثة )ولية ثالثة للرئي�س(«.

عوا�شم

باري�س

نواك�شوط

بكني

الأردن: الكهرباء ت�شل اإىل 
جميع الالجئني ال�شوريني 

•• عمان-وكاالت:

ينعمون  ب���الأردن  ال�شوريني  لالجئني  الأزرق  خميم  �شكان  جميع  اأ�شبح 
الطاقة  حم��ط��ة  تو�شعة  ت�شغيل  مت  اأن  ب��ع��د  ال��ك��ه��رب��ائ��ي،  ال��ت��ي��ار  ب��و���ش��ول 
اإيكيا،  اأن�شئت يف مايو من العام املا�شي بدعم من موؤ�ش�شة  ال�شم�شية التي 
تد�شني  مت  وك��ان  الأردن.  يف  لالجئني  ال�شامية  املفو�شية  مكتب  بح�شب 
2 ميغاوات، لكنها مل  املرحلة الأوىل من حمطة الطاقة ال�شم�شية بقدرة 
العام  اأك��ر من عامني ون�شف  الذين عا�شوا  الالجئني  تكن تخدم جميع 
اإن�����ش��اء املخيم يف م��اي��و م��ن ال��ع��ام 2014، ب���دون ك��ه��رب��اء. وقال  م��ع ب��دء 
حممد  الأردن  يف  لالجئني  ال�شامية  املفو�شية  با�شم  الإع��الم��ي  املتحدث 
احلواري ل�24، اإن “حمطة الطاقة ال�شم�شية يف خميم الأزرق هي الأوىل 
التي يتم بناوؤها يف خميم لالجئني يف العامل، حيث �شاهمت يف تغر حياة 
�شكان املخيم«. وبني اأنه قبل اإن�شاء املحطة ت�شبب نق�س الكهرباء يف �شعوبة 
ممار�شة الأن�شطة اليومية، مثل الطهي وغ�شل املالب�س والدرا�شة اأو امل�شي 

باأمان اإىل احلمام يف الليل، خا�شة بالن�شبة للن�شاء والأطفال.
واأ�شاف “اأما الآن، فتوفر حمطة الطاقة ال�شم�شية الكهرباء ب�شكل م�شتدام 
ملا ل يقل عن 40.900 لجئ �شوري يعي�شون يف 10.070 ماأوى، ميكن 
لكل عائلة الآن احل�شول على الطاقة داخل امللجاأ، وربط الأجهزة الأ�شا�شية 
مثل الثالجات وامل��راوح، و�شحن هواتفهم وهو مورد ل يقدر بثمن للبقاء 
على ات�شال مع الأق��ارب والأ�شدقاء يف اخل��ارج«. وتابع اأن “املحطة تعمل 
على توفر التو�شعة مبقدار 1.5 ميغاوات اإ�شافية ملحطة الطاقة ال�شم�شية، 

حتى ي�شبح اإجمايل ما ميكن اإنتاجه من الكهرباء 3.5 ميغاوات«.

الرفع من حجم امل�شاعدة الإن�شانية

الالجئون من اإدلب واإليها.. التعلق باآخر ق�شة

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

دونالد  الأم����رك����ي  ال��رئ��ي�����س  واج����ه 
ت��رام��ب ج���دل ج��دي��دا ح���ول قدرته 
�شحيفة  ك�شفت  بعدما  احل��ك��م  على 
نيويورك تاميز اأن م�شوؤول كبرا يف 
الإدارة حتدث يف 2017 عن اإمكانية 

اإق�شائه عن احلكم، يف معلومات ينفيها هذا امل�شوؤول ب�شدة.
العدل  وزارة  ال��ث��اين يف  ال��رج��ل  روزن�شتاين  رود  اجل��دي��د،  اجل��دل  يف قلب 
روب���رت مولر  اخل��ا���س  امل��دع��ي  ال��ذي يجريه  التحقيق  ي�شرف على  ال��ذي 
 2016 العام  يف  لرتامب  النتخابي  الفريق  بني  بتواطوؤ  ال�شبهات  حول 
والكرملني. وت�شتند ال�شحيفة اىل م�شادر عدة وخ�شو�شا اىل مالحظات 
اأحدهم  ينف  اآي(. ومل  بي  )اإف  الفدرايل  التحقيقات  لعنا�شر من مكتب 

املدير ال�شابق بالنيابة للوكالة اندرو ماكيب م�شمون املالحظات. 
واكتفى حماميه مايكل برومويت�س بالقول اإن موكله “ل يعرف كيف ميكن 
اأن يكون �شحايف ح�شل على هذه املالحظات«. واأوردت �شحيفة “وا�شنطن 
بو�شت” اأن ماكيب يو�شح يف مالحظاته اأن روزن�شتاين الذي كان قلقا جدا 
 2017 اأي��ار مايو  اآي جيم�س كومي، اقرتح يف  اإقالة رئي�س الف بي  بعد 
“الفو�شى”  �شهود ت�شجيل حمادثات لرتامب من دون علمه لك�شف  اأمام 
اإق�شاء  حينذاك  ناق�س  روزن�شتاين  اأن  ويبدو  البي�س.  البيت  يف  ال�شائدة 
اإج��راء مل ُي�شتخدم يوما من قبل يف الوليات املتحدة  ترامب عرب تفعيل 
وين�س عليه التعديل ال25 للد�شتور يف حال اعُترب غر اأهل لتويل احلكم. 

وملقال “نيويورك تاميز” �شدى خا�س بعد من�شورات عديدة تتحدث عن 
خلل يف عمل البيت البي�س حيث ي�شل الأمر بالعديد من كبار امل�شوؤولني 
اىل اللتفاف على اأوامر الرئي�س، وخ�شو�شا كتاب ال�شحايف ال�شتق�شائي 
بوب وودورد ومقالة ن�شرها م�شوؤول كبر يف اإدارة ترامب مل يك�شف ا�شمه.

اأفراد  بع�س  اأن  اأك��د  تاميز”  “نيويورك  ن�شرته  وال���ذي  امل��ق��ال  ه��ذا  وك��ان 
بعيد  الرئا�شة، وذلك  ترامب عن  ابعاد  احلكومة فكروا لفرتة ق�شرة يف 

و�شوله اىل البيت الأبي�س يف كانون الثاين يناير 2017.
ملمار�شة  م��وؤه��ل  غ��ر  ت��رام��ب  اأن  اع��ت��رب  ي��ك��ون  اأن  ب�شدة  روزن�شتاين  نفى 
مهامه. وكتب يف بيان “اأريد اأن اأكون وا�شحاً حول هذه النقطة: ا�شتنادا 
اىل  للجوء  اأ�شا�س  اأي  هناك  لي�س  الرئي�س،  مع  ال�شخ�شية  امل��ب��ادلت  اإىل 
التعديل ال� 25 للد�شتور«. واأ�شاف روزن�شتاين اأن “مقال نيويورك تاميز 
منددا باعتماده على م�شادر جمهولة منحازة  غر دقيق وغر �شحيح”، 
اأفكر  “مل  بالتاأكيد �شد ال��وزارة. وتابع يف بيان جديد ُن�شر م�شاء اجلمعة 
“اأيا من  اأن  ال�شحيفة  واأك��دت  اأحاديث للرئي�س«.  بت�شجيل  اأ�شمح يوما  اأو 
مقرتحات روزن�شتاين مل يوؤد اإىل نتيجة على ما يبدو” لكنه “قال ملاكيب 
اإنه ميكن اأن يتمكن من اإقناع” وزير العدل جيف �شي�شنز وجون كيلي الذي 

•• برلني-وكاالت:

اتفاق �شوت�شي بني الرئي�شني الرتكي والرو�شي مت  مبوجب 
اأقل تقدير. لكن الكثر  اإدل��ب، اإىل حني على  تفادي معركة 
الداخل  يف  اأف��راده��ا  م�شر  على  قلقة  ال��ف��ارة  العائالت  من 
الريحانية  م��دي��ن��ة  م���ن  الأج������واء  ت��ن��ق��ل   DW ال�������ش���وري. 
عرب  اإل  فاطمة  اأخته  يرى  ل  احللبي  املجيد  عبد  الرتكية. 
فيديوهات وات�شاآب. عاد الإنرتنيت-على غر عادته- للعمل 
من جديد. اأولدها يحيطون بها وهم جال�شون جميعهم على 
الأر�س، وتبدو فاطمة متعبة. “�شربت هجمات جوية املكان. 
ت�شاأل  ت��راه؟  اأن  باإمكانك  هل  منها.  �شيء  اأ�شابه  وال�شغر 
�شقيقها”. ثم تردف: “احلمد هلل اأن الإ�شابة كانت طفيفة«. 
واأخ��وه��ا عبد  اإدل����ب،  م��ن  ب��ال��ق��رب  ق��ري��ة  وتعي�س فاطمة يف 
الرتكي  اجلانب  على  ال�شغرة  الريحانية  مدينة  يف  املجيد 
من احلدود. فّر اإىل تلك املدينة قبل �شت �شنوات، بينما ظلت 
اأخته يف �شوريا. ويقول عبد املجيد: “بيتها تعر�س للق�شف 
وهربت مع اأطفالها اإىل قرية والدينا. لكن جحيم الق�شف 
احلرب  اأن  فاطمة  تعتقد  تكن  اأي�����ش��اً. مل  امل��ك��ان  ذل��ك  ط��ال 

�شتطول«.

اخلوف على الأقارب
اأط���ف���ال يف خميم  ع��ب��د امل��ج��ي��د يعي�س م��ع زوج��ت��ه وخ��م�����ش��ة 
لالجئني غر قانوين، لكن ال�شلطات الرتكية تغ�س الطرف 
عنه. ويقول عبد املجيد: “نحن نعي�س هنا، لأنه لي�س لدينا 
مكان اآخر نذهب اإليه. يجب عليك اأن تزوري املكان يف ال�شتاء 
حني تكون الأر�س غارقة يف الوحل والربد قار�س. اإنها حياة 

جد قا�شية«.
لكن عبد املجيد وعائلته يعي�شون على الأقل يف اأمان. فبعد 
�شبع �شنوات من احلرب ا�شتعدت القوات احلكومية ال�شورية 
وحلفاوؤها الرو�س ل�شن الهجوم احلا�شم لل�شيطرة على اإدلب. 

املتمردين  معقل  هي  �شوريا  غرب  �شمال  يف  املحافظة  وه��ذه 
وتركيا  رو�شيا  تو�شلت  اأي���ام  ب�شعة  وقبل  اأن��ه  غ��ر  الأخ���ر. 

لتفاق اأوقف الهجوم املرتقب، على الأقل اإىل حني.
اأربعة ماليني من املدنيني،  اإىل  اإدل��ب من ثالثة  ويعي�س يف 
ول اأحد يعرف العدد احلقيقي. ونحو ن�شف قاطني املحافظة 
هم من املهجرين من اأجزاء اأخرى يف �شوريا. وبالن�شبة اإليهم 

فاإن اإدلب هي الأمل الأخر.

اأزمة اللجئني خلف احلدود
اأغلقت قبل ثالث �شنوات حدودها مع �شوريا و�شيدت  تركيا 
الإرهابيني  “لوقف  ك��ل��م   800 ب��ط��ول  اإ���ش��م��ن��ت��ي��اً  ج������داراً 
تركيا  تعد  مل  اللحظة  تلك  ومنذ  ذك��رت.  كما  واملهربني”، 
ت�شتقبل ر�شمياً املزيد من الالجئني. واأكر من 3.5 مليون 
مدة  منذ  “جتاوزنا  ال��ي��وم.  تركيا  يف  يعي�شون  �شوري  لج��ئ 
الرئي�س  ق�شرة  ف��رتة  منذ  ح��ذر  كما  املتاحة”،  اإمكانياتنا 

الرتكي رجب طيب اأردوغان.
معاين اإغالق احلدود ميكن معرفته انطالقاً من اله�شبات 
اجلانب  على  الرتكي  اجل��دار  فخلف  بالريحانية،  املحيطة 
اإنه  ب��ج��ان��ب الأخ�����رى.  ال���واح���دة  ال�����ش��وري ت�شطف اخل��ي��ام 
خميم لجئني تقوم منظمات الإغاثة الرتكية مبد يد العون 
لقاطنيه. واحلاجة تزداد مع هرب اآلف الالجئني الإ�شافيني 
مع كل بوادر هجوم ع�شكري جديد. ويقول موظفو اإغاثة اإن 

اأكر من 700.000 �شخ�س يعي�شون هناك.

الرفع من حجم 
امل�شاعدة الإن�شانية

الرتكي  الأحمر  الهالل  من  وفريقه  اأكغوندوز  ق��ادر  وحتى 
زادوا من حجم امل�شاعدات يف الأ�شابيع املا�شية لإدلب. الآلف 
م��ن ���ش��ن��ادي��ق امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ن��ظ��ف��ات واأل���ع���اب الأطفال 
اإىل  الأ���ش��ب��وع  م��رات يف  ع��دة  والألب�شة يدخلونها  والأح��ذي��ة 

�شوريا. ويقول اأكغوندوز الذي ي�شهر على تن�شيق التدخالت 
الإن�شانية ملنظمته: “فقط يف حمافظة اإدلب يوجد يف املجموع 
مردفاً اأن “النا�س فقدوا كل �شيء:  400 خميم لالجئني”، 
اأجل البقاء.  بيوتهم وممتلكاتهم. وهم ي�شارعون اليوم من 

وي�شاف اإىل كل ذلك ال�شدمات النف�شية واخلوف«.
اردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  الأخ��ر بني  والتفاق 
ونظره الرو�شي فالدمير بوتني يراه اأكغوندوز جناحاً. يف 
منزوعة  منطقة  اإن�شاء  على  الرئي�شان  اتفق  الأ�شبوع  بداية 
الأول  ت�شرين  م��ن   15 ال����  ح��ت��ى  اإدل����ب  منطقة  يف  ال�����ش��الح 
اأن تف�شل تلك املنطقة بني مناطق  اأكتوبر. مت التفاق على 
املعار�شة امل�شلحة وجي�س النظام وتكون بعر�س 15 حتى 20 
الرو�شية  الع�شكرية  وال�شرطة  اأت��راك  جنود  و�شي�شهر  كلم. 
“من  اأك��غ��ون��دوز:  وق��ال  املنطقة.  تلك  ومراقبة  تاأمني  على 
فهذا  الأم��ن��ي.  الو�شع  يتح�شن  واأن  املدافع  ت�شمت  اأن  املهم 

�شي�شهل علينا كثراً العمل«.

تفادي حمام دم؟
املقاتلني  “ان�شحاب  اأي�����ش��اً  ب��وت��ني  اردوغ����ان  ات��ف��اق  وي�شمل 
ل�شيما من جبهة الن�شرة. ول تت�شح معامل هذا الن�شحاب 
يرتك  الت��ف��اق  فهذا  ذل��ك.  م��ع  �شيتجاوبون  املقاتلون  وه��ل 
عدة اأ�شئلة بال اأجوبة وحتى تفا�شيل تنفيذه غر معروفة. 
ورئي�س الدولة الرتكي يحتفي بالتفاق كانت�شار دبلوما�شي. 
قال اأردوغ��ان عقب  “لقد جنحنا يف تفادي كارثة اإن�شانية”، 

لقاءه مع بوتني.
يعترب قاطنو خميم الالجئني اأردوغان بطاًل. “هذه بالطبع 
املوت  و�شك  على  تكون  عندما  ولكن  احل���رب.  نهاية  لي�شت 
غرقاً فاإنك تتعلق باأي ق�شة”، يقول عبد املجيد الذي ي�شيف 

“على الأقل يتوقف الآن القتل � اأمتنى ذلك«.
يف  املجيد  عبد  ي��اأم��ل  اإدل���ب  يف  احل���ال  عليه  �شيكون  وكيفما 
اأخته فاطمة وجهاً لوجه، ولي�س فقط عرب  اأن يرى جمدداً 

الهاتف النقال.

وا�شنطن تفتح جبهة جديدة مع بكني حول الأويغور 

كبار امل�شوؤولني يلتفون على اأوامر الرئي�ش

جدل حول قدرة ترامب على اإدارة اأمريكا

يف  الإن�شان  حلقوق  جلنة  اأم��ام  املا�شي  اأغ�شط�س  اآب  يف  اتهمت 
الأمم املتحدة، باأنها احتجزت اأو حتتجز مليون �شخ�س يف هذه 
املراكز يف اإقليم �شينجيانغ ب�شمال غرب البالد، مهد الأويغور. 
اإىل بومبيو  امل��ع��ل��وم��ات. ويف ر���ش��ال��ة  ب�����ش��دة ه���ذه  ب��ك��ني  ون��ف��ت 
ووزير اخلزانة �شتيف منوت�شني، دعا اأع�شاء يف الكونغر�س من 
اإىل  اأغ�شط�س  اب  اواخ���ر  والدميقراطي  اجلمهوري  احل��زب��ني 
اتخاذ اإجراءات �شارمة �شد امل�شوؤولني ال�شينيني املتورطني يف 
للتفكر يف فر�س  م�شتعد  اإنه  بومبيو  وقال  الأويغور.  اعتقال 
عقوبات، وهو ما يطالب به اأع�شاء جمهوريون ودميوقراطيون 
على  اأي�شا  قلقه  ع��ن  الأم��رك��ي  ال��وزي��ر  وع��رب  الكونغر�س.  يف 
الكنائ�س  “باإغالق  احل��ك��وم��ة  متهما  ال�����ش��ني،  يف  امل�شيحيني 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ب��ح��زم غ��ر ع����ادي، م�شر امل�شلمني  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  دان���ت 
جديدة  جبهة  بذلك  وفتحت  ال�شني،  يف  املحتجزين  الأوي��غ��ور 
مع بكني بينما ت�شهد العالقات بني البلدين تدهورا متوا�شال. 
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��رك��ي م��اي��ك بومبيو ام�����س الأول 
الأويغور حمتجزون  “مئات الآلف ورمبا ماليني  اإن  اجلمعة 
���ش��د اإرادت���ه���م يف م��ع�����ش��ك��رات م��زع��وم��ة لإع����ادة ال��ت��اأه��ي��ل حيث 
مروعة  وانتهاكات  �شارم  �شيا�شي  عقائدي  لتلقني  يخ�شعون 
اأخرى«. واأ�شاف بومبيو يف خطاب حازم حول احلرية الدينية 
ال�شني  وكانت  الدينية«.  معتقداتهم  على  الق�شاء  “يتم  اأن��ه 

واإحراق الكتاب املقد�س واإجبار املوؤمنني على توقيع وثائق تن�س 
على تخليهم عن ديانتهم«. وكان بومبيو دان الأربعاء حكومة 
ال�شني “التي تفتقد اإىل ال�شفافية” و”تعامل اأقلياتها بطريقة 
وقال “على الأمد الطويل، اإذا حتدثنا عن ما يهدد  مروعة”. 
عائدات الأمركيني، ما يهدد فعال النمو القت�شادي الأمركي، 
فاإن ال�شني ت�شكل وبفارق كبر، اأكرب تهديد للوليات املتحدة«. 
ياأتي هذا امللف لي�شاف اإىل �شل�شلة من نقاط اخلالف الكثرة 
بني الوليات املتحدة وال�شني. وبعدما اأظهر تقاربا مع ال�شني 
اإىل  يعود  ترامب  دون��ال��د  اأن  يبدو  الرئا�شية،  وليته  بداية  يف 
�شنته  �شهدت  تبناها خالل حملته. وقد  التي  القا�شية  اللهجة 
الآ�شيوية  الدولة  مع  �شديدا  توترا  الأبي�س،  البيت  يف  الأوىل 

البداية،  �شائدا يف  كان  الو�شع  بتح�شن  �شعورا  لكن  العمالقة. 
بعدما دان خالل حملته النتخابية ممار�شاتها التجارية غر 
بداأ  التح�شن  وهذا  عملتها.  ب�شعر  بالتالعب  واتهمها  النزيهة 
ني�شان  يف  ترامب  ا�شتقبل  حيث  فلوريدا  بولية  م��ارالغ��و  يف 
ابريل 2017 الرئي�س ال�شيني �شي جينبينغ ورحب “بالتقدم 
الثاين  ت�شرين  يف  بكني  يف  توا�شل  ث��م  حتقق،  ال��ذي  الكبر” 
نوفمرب من ال�شنة نف�شها عندما قام الرئي�س الأمركي بزيارة 
دولة اأ�شاد بها �شي. عمليا، امتنع الرئي�س الأمركي عن الهجوم 
ب�شاأن عملتها  ال�شني  اإدان��ة  التجارية وتخلى عن  على اجلبهة 
تاأثره  اإىل الرئي�س �شي ب�شبب  وانتهى به الأمر بتوجيه �شكر 

الإيجابي يف كوريا ال�شمالية.

الداخلي حينذاك،  ك��ان وزي��ر الأم��ن 
بالتعاون معه.

���ش��وء فهم  اإىل  ال��ع��دل  واأمل��ح��ت وزارة 
ملزحة اأدىل به روزن�شتاين، وذلك من 
كبر  م�شوؤول  �شهادة  ن�شرها  خ��الل 
�شابق رف�س الك�شف عن هويته وكان 
حا�شرا “يف القاعة” عندما مت طرح 
املو�شوع. وقال امل�شوؤول يف ال�شهادة اإن تعليقه روزن�شتاين كان متهكما ومل 

تتم مناق�شته باأي نية لت�شجيل حديث مع الرئي�س.
وقال مايكل برومويت�س اإن موكله دّون م�شمون لقاءاته مع م�شوؤولني كبار 
يف حكومة ترامب و�شّلم كل مالحظاته اىل مولر قبل اأكر من عام. وكانت 
ل تزال هناك ن�شخة ثانية من هذه املالحظات لدى ال�شرطة الفدرالية يف 
كانون الثاين يناير 2018. يف كل الأحوال، ت�شب هذه املعلومات اجلديدة 
وج��ود قوى  با�شتمرار عن  ترامب  يتحدث عنه  ال��ذي  نف�شه  ال�شيناريو  يف 

تعمل �شده داخل حكومته.
و�شارع جنله دونالد ترامب جونيور اىل ال�شخرية على تويرت، قائال: مل 
يتفاجاأ اأحد باأن هوؤلء النا�س يبذلون كل اجلهود لتقوي�س رئا�شة ترامب.

لكن ذلك يثر قلق الدميوقراطيني وغرهم من املدافعني عن التحقيق 
الذي يقوده مولر والذي ي�شن ترامب هجوما متوا�شال �شده.

مبا اأن �شي�شنز ان�شحب من التحقيق حول التدخل الرو�شي يف النتخابات 
�شر  ح�شن  �شمان  املكّلف  الوحيد  امل�شوؤول  هو  فروزن�شتاين  الأمركية، 

التحقيق.

ماكرون لعبا�ش: ل حل اإل حل الدولتني

الأردن: ت�شفية الأونروا حماولة لن�شف الق�شية الفل�شطينية
•• عوا�شم-وكاالت:

قرار  اإن  ال������رزاز،  ع��م��ر  الأردين،  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ق���ال 
الالجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  متويل  وقف  وا�شنطن 
لت�شفية  “حماولة  ه��و  “الأونروا”  الفل�شطينيني 

الق�شية الفل�شطينية وحق الالجئني يف العودة«.
واأكد الرزاز خالل حوار �شمن برنامج “�شتون دقيقة” 
الأونروا  “مو�شوع  اأن  الأردين،  التلفزيون  بثه  ال��ذي 
الق�شية  ت�شفية  ب��ل  الأون����روا  لت�شفية  حم��اول��ة  لي�س 

الفل�شطينية وحق الالجئني يف العودة«.
املو�شوع  ه���ذا  ع���ن  ي��ت��ن��ازل  ل���ن  “الأردن  اأن  واأ����ش���اف 
“هناك حملة كبرة وحراكاً  اإن  ال��رزاز  اإطالقاً«. وقال 
وقبول  العاملي  امل�شتوى  على  الثاين  عبداهلل  امللك  من 
على امل�شتوى الأوروب��ي والعاملي لدعم الأون��روا نتيجة 

هذه اجلهود، لن نقف مكتويف الأيدي اأمام هذا«
وي�شعى الأردن لعقد موؤمتر الأ�شبوع املقبل يف نيويورك 

لدعم وكالة “اأونروا” وتاأمني متويل اإ�شايف.
وي�شارك وزير خارجية الأردن اأمين ال�شفدي، اخلمي�س 
املقبل، يف اجتماع وزاري ي�شم ال�شويد وتركيا والحتاد 
الأوروب����ي وال��ي��اب��ان واأمل��ان��ي��ا واأم���ني ع��ام الأمم املتحدة 

لدعم الأونروا.
يف  “ثوابتنا  اأن  الأردين  ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون  ال�������رزاز  واأك������د 
بالق�شية  يتعلق  م��ا  خ�����ش��و���ش��اً  ج���داً  وا���ش��ح��ة  اململكة 

الفل�شطينية«.
واأو����ش���ح: “نحن م��ع ح��ل ال��دول��ت��ني وم��ع اإق��ام��ة دولة 
فل�شطينية على اأرا�شي الرابع من يونيو لعام 1967 
واأن تكون القد�س عا�شمة لها، ومع حق العودة لالجئني 

وكل هذه التعابر وهذه ثوابت«.
ويبلغ عدد الالجئني الفل�شطينيني يف الأردن نحو 2،2 

مليون لجئ وفق الأمم املتحدة.
ن�شف  ن��ح��و  فل�شطيني  اأ���ش��ل  م��ن  الأردن���ي���ون  وي�شكل 

تخ�شع  الغربية  ال�شفة  كانت  التي  اململكة،  �شكان  عدد 
لإدارتها قبل حرب يونيو 1967.

ماكرون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�شي  الرئي�س  اأك��د  ذل��ك،  اىل 
بالده  ال���ت���زام  ع��ب��ا���س،  حم��م��ود  الفل�شطيني  ل��ن��ظ��ره 
بدعم احلوار بني الفل�شطينيني والإ�شرائيليني وح�شد 
يف  تقدم  “لإحراز  الدبلوما�شي  امل�شتوى  على  اجلهود 

الو�شع الذي مل يعد م�شتداماً«.
اأن فرن�شا  الإليزيه،  لقاء عقد بق�شر  واأك��د ماكرون يف 
الدولتني من  اآخ��ر �شوى حل  اأن لي�س هناك حل  ت��رى 

اأجل اإنهاء النزاع الفل�شطيني الإ�شرائيلي.
بحثا  وعبا�س  م��اك��رون  اأن  الإليزيه  ق�شر  بيان  وك�شف 
الو�شع  اأج��ل حت�شني  م��ن  م��ا ميكن  ك��ل  فعل  “�شرورة 

الإن�شاين«.
ودافع ماكرون عن اأمن اإ�شرائيل واإدانة فرن�شا ل�شيا�شة 
خان  ق��ري��ة  ه��دم  اأن  م���ربزاً  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال�شتيطان 
للقانون  خطراً  “انتهاكاً  ميثل  الفل�شطينية  الأحمر 

الدويل«.
اأجل  من  اجلهود  تعزيز  عن  الفرن�شي  الرئي�س  وداف��ع 
غزة  قطاع  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة  “بعودة  ال�شماح 

واإجراء انتخابات يف الأ�شهر املقبلة«.
الوطني  العمل  �شر هيئة  اأم��ني  اتهم  اخ��رى،  من جهة 
الفل�شطيني، حممود الزق، حركة حما�س، بالعمل على 
خالل  م��ن  ال�شلمي،  ال�شعبي  الن�شايل  الفكر  ت�شويه 
م�شرات  خاللها  من  انطلقت  التي  البو�شلة  حتريف 

العودة، لتحقيق اأجندات حزبية خا�شة.
ال�شبت،  اليوم  وف��ا،  الفل�شطينية،  الأنباء  وكالة  ونقلت 
خا�شاً  بنداً  اأ�شافت  “حركة حما�س  اإن  قوله  ال��زق  عن 
العودة وجعلته هدفاً  مل�شرات  الرئي�شية  الأه��داف  اإىل 
رئي�شياً، وهو ك�شر احل�شار، لتحقيق اأجندات خا�شة بها، 
ما يعني اأنها تريد العرتاف بها وتوقيع اتفاقية ثنائية 
مع اإ�شرائيل وهذا يعني اأن يف غزة كينونة �شيا�شية توقع 

الأمريكي  امل�شروع  التفاقيات، وهنا يكمن اخلطر لأن 
مركزه قطاع غزة، باإقامة دويلة للفل�شطينيني فيه«.

وا�شاف اأن “حماولة تغير املوقف الن�شايل واأهدافه، 
دفعت القوى الوطنية لوقفة جدية نقدية ملا يحدث” 
الزج  ب��اأن ل يتم  ال��ب��داي��ة  الت��ف��اق منذ  “مت  اأن��ه  مبيناً 
اإىل مناطق اخلطر وجعلهم لقمة م�شت�شاغة  بال�شباب 
هناك  اأن  اإل  واإ���ش��اب��ت��ه��م،  لقتلهم  الح���ت���الل  جل��ي�����س 
حماولت وا�شحة من حما�س لتغير اأهداف م�شرات 
العودة، وحتويلها لأجندات حزبية خا�شة ل عالقة لها 

بحق العودة«.
جداً  وا�شحة  عبثية  مت��ار���س  حما�س  اأن  ال��زق  واأو���ش��ح 
الأجندات  �شياق  يف  كله  ذل��ك  وي��اأت��ي  وا���ش��ح،  وت��وه��ان 
على  وحكمها  �شيطرتها  ل�شتمرار  بحما�س،  اخلا�شة 
ق���ط���اع غ�����زة، م���ن خ����الل ال�����ش��غ��ط جل����ذب الع�����رتاف 

القليمي باأنها موجودة يف قطاع غزة كثقل �شيا�شي.
الفل�شطينية  الق�شية  ب��ه  مت��ر  م��ا  اأن  اإىل  ال��زق  واأ���ش��ار 
الوطني  احل�س  يكون  اأن  حما�س  حركة  م��ن  ي�شتدعي 

ال�شادق، هو احلا�شر يف خطابها الإعالمي.
حركة  اإ���ش��رار  “فتح”  حركة  ا�شتهجنت   ، جانبها  من 
القيادة،  للهجوم على  ت�شخر طاقتها  على  “حما�س” 
املخطط  واإدارت��ه لإف�شال  الع�شر،  التي تواجه طاغوت 

الت�شفوي للق�شية الفل�شطينية.
اأبو  ع��اط��ف  با�شمها  امل��ت��ح��دث  ب��ي��ان  يف  “فتح”  وق��ال��ت 
�شيف اليوم “فيما يتوجه رئي�س دولة فل�شطني حممود 
متر  لن  ال�شفقة  اأن  ليوؤكد  املتحدة،  الأمم  اإىل  عبا�س 
ف��رداً، فاإن حما�س تت�شاوق  حتى ولو جعنا، ومتنا ف��رداً 
مع خمططات دولة الحتالل، واإدارة دونالد ترامب يف 

تكري�س كل ما متلك للهجوم عليه«.
حرف  على  حما�س  “اإ�شرار  اأن  اىل  �شيف  اأب���و  واأ���ش��ار 
العدو،  اأجندة  اإل  يخدم  ل  الأنظار،  وت�شتيت  البو�شلة 
اأن  اإىل  لفتاً  يتطلب م�شاءلة وطنية حازمة”  وهو ما 
ببقرة  والتم�شك  امل�شاحلة  باإف�شال  تكتف  مل  حما�س 
اإعاقة الن�شال  اإىل  النق�شام املقد�شة، بل وت�شعى اي�شاً 

الوطني لإف�شال �شفقة القرن.
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عمران خان ينتقد رد الهند »املتعجرف« على اإلغاء حمادثات 
•• اإ�شالم اباد-رويرتز:

الهند  اإل��غ��اء  ام�س  خ��ان  ع��م��ران  الباك�شتاين  ال���وزراء  رئي�س  انتقد 
حمادثات كانت �شت�شبح اأول حمادثات رفيعة امل�شتوى بني البلدين 
ونعت من يعار�شون  منذ �شنوات وو�شف ذلك باأنه رد “متعجرف”، 

التغير باأنهم “�شغار يف منا�شب كربى«.
واألغت الهند اجتماعا بني وزيري خارجية البلدين كان من املقرر 
هذا  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�س  على  عقده 
ال�شهر. وقالت وزارة اخلارجية يف نيودلهي اإن قرارها جاء احتجاجا 
على مقتل اأفراد اأمن هنود يف ك�شمر وعلى طابع بريدي باك�شتاين 
تقول اإنه “ميجد” انف�شاليا مناه�شا للهند قتلته قوات هندية يف 

الإقليم املتنازع عليه العام املا�شي. وو�شفت باك�شتان الأ�شباب التي 
اإج��راء حمادثات  �شاقتها الهند باأنها ذرائع حتى تتمكن من جتنب 

قبل انتخابات عامة مقررة العام املقبل.
اأمل  “متلكتني خيبة  الر�شمي على تويرت  وكتب خان على ح�شابه 
وال�شلبي على دعوتي ل�شتئناف حمادثات  املتعجرف  الهند  رد  من 
ال�شالم«. واأ�شاف “على اأي حال، لقد �شادفت طوال حياتي �شغارا 

يف منا�شب كربى يفتقرون الب�شرة لروؤية ال�شورة الأكرب«.
وا�شتئناف املحادثات متعر منذ �شنوات ب�شبب ق�شية ك�شمر التي 
احلروب  م��ن  ح��رب��ان  وك��ان��ت  بينهما.  واملق�شمة  ال��ب��ل��دان  يتنازعها 
ا�شتقاللهما عن  م��ن��ذ  وال��ه��ن��د  ب��اك�����ش��ت��ان  ب��ني  دارت  ال��ت��ي  ال��ث��الث 

بريطانيا يف عام 1947 متعلقة بالإقليم.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
ُي�����ق�����ال، هو  ان  م����ا مي���ك���ن  اأق�������ل 
واحلكومات  ال�����دول  روؤ�����ش����اء  اأن 
الأوروب�����ي�����ة ال���ذي���ن اج��ت��م��ع��وا يف 
اخلمي�س  ب��ال��ن��م�����ش��ا  ����ش���ال���زب���ورغ 
املا�شي، مل ي�شّهلوا مهّمة زميلتهم 
ال�شحافة  تريزا ماي. وحتدثت 
“كمني”  ع������ن  ال����ربي����ط����ان����ي����ة 
اأو حتى “اإذلل”  )“الغارديان”( 
ال�شحفي  )“النتبندنت”(. 
نيك  “�شن”،  م���ن  ال��ربي��ط��اين 
تغريدة،  يف  خل�����س  غ���وت���ري���دج، 
وب�����ش��ك��ل ج���ي���د، الن����زع����اج ال���ذي 

اثارته القمة يف اململكة املتحدة:
هذه  ت���ك���ون  اأن  ي���ف���رت����س  »ك������ان 
ال��ق��م��ة، قمة ال��ي��د امل���م���دودة، ملنح 
اأك�����ش��ج��ني حتتاجها  م���اي ج��رع��ة 
القادة  ق��ام  ذل��ك،  وع��و���س  ب�شدة. 
كنية   - ت�شيكرز  خ��ط��ة  ب��اغ��ت��ي��ال 
ال����ذي �شاغته  الت���ف���اق  م�����ش��روع 
حكومية  درا���ش��ي��ة  حلقة  خ��ت��ام  يف 
يف ت�����ش��ي��ك��رز-، واأط���ل���ق���ت اإن������ذارا 
امل�شالة  حول  اأ�شابيع  اأربعة  ميتد 
برنامج  واب��ت��ل��ع��ت  الأي���رل���ن���دي���ة، 
التجارية  ل��ل��ع��الق��ات  م����اك����رون 
الأوروبي  الحت��اد  امل�شتقبلية بني 
يكن  مل  باخت�شار،  وبريطانيا.. 

يوًما جيًدا لرئي�شة الوزراء ».
ل �شيء يف هذه احللقة النم�شاوية، 
ال�  اأن  املوؤكد  يبدو مرجتال، ومن 
ل��ن��دن، ولكن  ق����رروا ���ش��رب   27
بطريقة مر�شومة بعناية. تناولوا 
ت��ري��زا ماي،  ال��غ��داء دون  ط��ع��ام 
ل���ي���زي���دوا م��وق��ف��ه��م ���ش��الب��ة، ثم 
الأوروبي،  املجل�س  رئي�س  التقاها 
دونالد تا�شك، مبفردها من اأجل 
اعدتها  التي  ت�شيكرز  خطة  ه��دم 
اأوروبيني،  ق���ادة  ح�شب  )وال���ت���ي، 
بال�شوق  ب��ال��غ��ا  ����ش���ررا  ���ش��ت��ل��ح��ق 
خارجية  دول����ة  ب����رتك  امل����وح����دة، 
الوفاء  دون  ال�شوق  مبزايا  تتمتع 
باإيجاد  باللتزامات(، ومطالبتها 
ح��ل ب�����ش��اأن م�����ش��األ��ة احل����دود بني 
اأكتوبر،   18 قبل  الإيرلنديتني 
واأخ����������را، ا����ش���ت���خ���دم اإمي���ان���وي���ل 

التي  ت�شيكرز  خطة  ي��ح��دث؟  اأن 
والتي  م������اي،  ت����ري����زا  ق��دم��ت��ه��ا 
تن�س على دخول مميز لل�شركات 
الربيطانية اإىل ال�شوق الأوروبية، 
اأي���ام من  اح��رتق��ت، وق��ب��ل ب�شعة 
ال�����ش��ن��وي حل��زب��ه��ا، بداأ  امل���وؤمت���ر 

احلريق يتهددها هي اي�شا.
�شيناريوهات  اأرب�����ع�����ة  ه����ن����اك   

ممكنة:
)ولكن  جديد  ا�شتفتاء  اإج���راء   -
الأم����������ر ي���ت���ط���ل���ب ����ش���ت���ة اأ����ش���ه���ر 
لتنظيمه، مما يعني تاأجيل املوعد 
املقرر  بريطانيا،  خلروج  النهائي 
 .)2019 م��ار���س  نهاية  يف  الن 

وقد رف�شته ماي.
اإىل  التو�شل  دون  الربيك�شيت   -
اتفاق، مع حل و�شط لإدارة امل�شاألة 
الأيرلندية، تليه مفاو�شات حول 
ب�شيطة  ح�����رة  جت������ارة  م���ع���اه���دة 
م����ع الحت��������اد الأوروب�������������ي. ه���ذه 
�شيا�شيا  ج���دا  �شعبة  ال��ف��ر���ش��ي��ة 

على الربيطانيني.
اتفاق،  الفو�شى: ل �شفقة ول   -
ايرلندا )حيث  مبا يف ذلك حول 
�شتنت�شب حدودا مادية على طول 
املراقبة  واإعادة  كيلومرت(،   500
وتنهار  اجل���م���رك���ي���ة،  وامل���ع���ال���ي���م 
ال��ت��ج��ارة م��ع الحت����اد الأوروب�����ي، 
ديونها  دف������ع  ل����ن����دن  وت����رف���������س 
)حوايل 50 مليار يورو(، وحزب 
وينهار  ���ش��ي��ن��ف��ج��ر،  امل��ح��اف��ظ��ني 

القت�شاد، اإلخ.. 
هذا،  يف  م�شلح������ة  ل�������ه  اأح�����د  ل 
ا�شتبعاد  اأب���������داً  مي���ك���ن  ل  ل���ك���ن 

الأ�شواأ.
- حل و�شط معجزة )يحدث ...(، 
ع�شرة”،  احل��ادي��ة  “ال�شاعة  ح��ّل 
منت�شف  يف  الإجنليز،  يقول  كما 
الرئي�شية  امل��ب��ادئ  ب��ني  ال��ط��ري��ق 
و”خطة  الأوروب�������������ي  ل�����الحت�����اد 
يقبل  ان  �شرط  ه��ذا  ت�شيكرز”.. 
ال���ربمل���ان ال��ربي��ط��اين ب���ه، الأم���ر 
ثانية  م��ع��ج��������زة  ي��ت��ط��ل��ب  ال������ذي 
نادرا  ولكن  ا،  اأي�شً حت��دث  )وه��ي 

جدا( ...
»ال�شاعة احلادية ع�شرة” تقرتب 
ب�شرعة.. وقمة اأوروبية “للفر�شة 
يف  عقدها  امل��ق��رر  م��ن  الأخرة” 

17-18 اأكتوبر.

حد �شواء.. لكن ما هي البدائل؟
وقد  معقدة،  مع�شلة  اللغز  يبدو 
اأو�شحت تريزا ماي م�شبقا اأنها 
ل ت�شتطيع اأن حترتم مهلة دونالد 
لالأخر،  بالن�شبة  ولكن  تا�شك، 
اإذا مل يتم البت يف امل�شاألة، فانه ل 
اخلا�شة  القمة  عقد  من  ج��دوى 

يف منت�شف نوفمرب ...

اأربعة �شيناريوهات
يف هذه الظروف، ما الذي ميكن 

متهماً  الثقيلة،  املدفعية  ماكرون 
على  ب��ال��ك��ذب  “الربيك�شتيني” 
اأننا  ي��ف�����ش��رون  »ال���ذي���ن  �شعبهم. 
بدون  ب�شهولة  نعمل  اأن  ن�شتطيع 
�شت�شر على  الأم��ور  واأن  اأوروب���ا، 
العملية  واأن  ي�����رام،  م���ا  اأح�����ش��ن 
ال��ك��ث��ر من  ���ش��ت��دّر  واأن��ه��ا  �شهلة، 
اأن  اإىل  وخل�س  ك���ّذاب���ون«.  امل���ال، 
ال��ربي��ك�����ش��ي��ت ُي��ظ��ه��ر ان اخل���روج 
من اأوروبا ل يتم “من دون تكلفة 
واأخ������راً،  عواقب”.  دون  وم����ن 

من ال�شوق املوحدة، وحدودها مع 
ايرلندا ال�شمالية مفتوحة حاليا 
ي�شّر  وه���ذا  م�شراعيه�����ا،  على 
اجل���م���ي���ع. م�����اذا ���ش��ي��ح��دث غ���دا؟ 
ل��ق��د اق����رتح ال���ق���ادة الأوروب���ي���ون 
اململكة  م��ن  اجل��زء  ه��ذا  يبقى  اأن 
املتحدة )الذي �شوت �شكانه �شد 
احليز  يف  ي��ب��ق��ى  ال��ربي��ك�����ش��ي��ت( 
القت�شادي امل�شرتك ... وترف�س 
لندن، لأن ذلك “�شيق�ّشم” اململكة 
املتحدة، اقت�شادًيا ود�شتورًيا على 

مع الحتاد الأوروبي، فاإن كلمات 
وخا�شة   - الأوروب�����ي�����ني  ال����ق����ادة 
كان  “الكذابون”-  �شد  الهجوم 
الوح�س من  اأي��ق��ظ  م��ن  فعل  لها 

�شباته.

م�شرحة دبلوما�شية
الدبلوما�شي؟  ال��ع��ن��ف  ه���ذا  مل���اذا 
اع�شاب،  وب�����رودة  ه����دوء  الأك����ر 
اأي مفاو�شات،  باأنه يف  �شيذّكرون 
النهائي،  امل��وع��د  ي��ق��رتب  ع��ن��دم��ا 

اأع��ل��ن��ت اأجن���ي���ال م��رك��ل اأن����ه لن 
يف  و�شط”  “حل  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
هذه  بتاأكيدها  امل��وح��دة،  ال�����ش��وق 
“ل مي��ك��ن لأح���د اأن  ال��ب��دي��ه��ي��ة: 
اإذا مل  اإىل ال�شوق املوحدة  ينتمي 

يكن ع�شواً يف ال�شوق املوحدة«.
وملا كانت الجواء غاية يف التوتر 
مع�شكر  يف  ل����ن����دن،  يف  ا�����ش����ال، 
خروج  ح��ول  املنق�شم  املحافظني 
الأوروبي،  الحت��اد  من  بريطانيا 
وحول امل�شلحة من مواجهة قوية 

الأنياب،  ت��ربز  اأن  التقليدي  م��ن 
املعتادة.  امل�شرحة  من  ج��زء  فهذا 
لقد قرر الحتاد الأوروبي، الذي 
ي�شعر، عن حق، انه يف موقع قوة 
يزجمر،  ان  �شوقه،  حجم  ب�شبب 
وهي  لندن،  تنحني  اأن  اأم��ل  على 
ترى الفو�شى قادمة، قبل انعقاد 
عقدها  املقرر  اخلا�شة”  “القمة 
امل�شاألة  ن��وف��م��رب..  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
الإي���رل���ن���دي���ة يف ق��ل��ب ع��م��ل��ي��ة يل 
الذراع هذه: اإيرلندا )البلد( جزء 

خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي:

بعد »اذلل« ماي: ما هي �شيناريوهات تفادي الفو�شى؟
ترف�ش لندن بقاء ايرلندا لأن ذلك �شيق�ّشم اململكة املتحدة اقت�شادًيا ود�شتورًيا

هولند يحيي اجلدل حول طائرات »رافال« يف الهند 
••نيودلهي-اأ ف ب:

اأحيا الرئي�س الفرن�شي ال�شابق فرن�شوا هولند اجلدل يف الهند حول �شراء 
36 مقاتلة “رافال” يف 2016، بتاأكيده ملوقع “ميديابارت” اأن فرن�شا مل 
“دا�شو«. واحتلت هذه الت�شريحات  تقم باختيار ال�شريك الهندي ملجموعة 
حزب  اأطلقه  ال��ذي  اجل��دل  و�شتغذي  الهندية  لل�شحف  الرئي�شية  العناوين 
الق�شية يف  املا�شي. وقد تفاقمت هذه  العام  املعار�شة  اأح��زاب  اأكرب  املوؤمتر، 
الأ�شابيع الأخرة يف النقا�س ال�شيا�شي يف هذه الدولة العمالقة الواقعة يف 
جنوب اآ�شيا. وتتهم املعار�شة الهندية حكومة ناريندرا مودي خ�شو�شا باأنها 
ف�شلت جمموعة خا�شة ميلكها �شناعي يعتقد اأنه قريب من رئي�س الوزراء، 
مو�شحة اأن الهدف هو ال�شتفادة من جزء من “تعوي�شات” وردت يف العقد 
مع “دا�شو”، على ح�شاب ال�شركة احلكومية “هند�شتان اآرونوتيك�س ليمتد«. 

ويوؤكد م�شوؤولون هنود وفرن�شيون اأن املجموعة الفرن�شية لل�شناعات اجلوية 
اختارت بكامل حرية ال�شراكة مع جمموعة “ريالين�س غروب” التي يقودها 
اأم��ب��اين. وه��ذه ال�شركة الهندية مل تكن متلك  اأنيل  رج��ل الأع��م��ال ال��ري 
من  فرن�شا  رئي�س  ه��ولن��د  وق��ال  اجل��وي��ة.  ال�شناعات  يف  م�شبقة  خ��ربة  اأي 
يف مقال ن�شر على النرتنت اجلمعة  ل�”ميديابارت”   2017 اإىل   2012
واأ�شاف اأن “احلكومة الهندية هي  “مل يكن لدينا اأي راأي يف هذا ال�شاأن”. 
التي اقرتحت جمموعة اخلدمات هذه ودا�شو تفاو�شت مع اأمباين«. وتابع 
هولند  وي�شتخدم  اخ��ت��اروه«.  ال��ذي  باملحادث  وقبلنا  خيار  لدينا  يكن  “مل 
اأي اتهام بت�شارب م�شالح مع  هذه الذريعة خ�شو�شا للدفع عن نف�شه من 
2016 يف متويل فيلم ل�شديقته  �شاركت يف  التي  الهندية نف�شها  ال�شركة 
جويل غاييه. وقال “لذلك هذه املجموعة مل تكن م�شطرة لتقدمي اأي �شيء 

يل، ومل اأكن اأت�شور حتى اأن هناك اأي عالقة مع فيلم جلويل غاييه«.

قمة ال�شغط على مايرئي�س املجل�س الأوروبي، دونالد تا�شك مينح تريزا مهلة

ماكرون حازم يف قمة �شالزبورغ

تريزا ماي بني املطرقة وال�شندان

هل يعاد ال�شتفتاء حول الربيك�شيت؟

دونالد تا�شك: 
خا�شة  قمة  ل 
منت�شف  يف 
اإذا  نــوفــمــرب 
البت  يتم  مل 
ــة  ــاأل ــش ــ� امل يف 
الإيــرلــنــديــة 

قـــرر الحتـــاد 
الأوروبــــــي، 
ي�شعر  ـــذي  ال
موقع  يف  انــه 
الت�شعيد  قوة 
اأن  ــل  اأم على 
لندن تنحني 

حتليل اخباري

ا�شتخدم اإميانويل ماكرون املدفعية الثقيلة، متهمًا الربيك�شتيني بالكذب على �شعبهم
بدل منح ماي جرعة اأك�شجني حتتاجها ب�شدة، قام قادة اأوروبا باغتيال خطة ت�شيكرز
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عربي ودويل

اوربان واليمني غري الليربايل
تقريبا  الوه�������ام  م���ن  ه����ذا  ي��ع��ت��رب 
ان��ع��ط��اف الأح������داث،  ب��ال��ن��ظ��ر اىل 
اأمام  اأورب��ان  التي اعتمدها  والنربة 
ال��ن��واب الأوروب��ي��ني حل��زب ال�شعب 
ي���ط���رح ما  الأوروب���������ي، ف��ع��و���س ان 
فاإن  امل��ع��ادي��ة،  الأ����ش���وات  يعيق  ق��د 
ذلك،  عك�س  على  امل��ج��ري،  ال��زع��ي��م 
امل�شوؤول  اإن���ه  ال��ي�����ش��ار، وق���ال  ان��ت��ق��د 
ونفى  عن معلومات م�شللة حوله، 
ان��ت��ه��اك احل��ري��ات يف ب���الده بدليل 

متتعه بدعم �شعبي وا�شع ...
عائلة  يف  اأورب�������ان  اإب���ق���اء  خ��ي��ار  اإن 
ال��دمي��ق��راط��ي��ني امل�����ش��ي��ح��ي��ني، لن 
اليمينية  الأح������زاب  م��ه��م��ة  ي�����ش��ّه��ل 
ففي  املقبلة.  الأوروب��ي��ة  احلملة  يف 
اليمني  ال��ب��ل��دان، جن��د  العديد م��ن 
مبا�شرة،  م��ن��اف�����ش��ة  يف  ال��ت��ق��ل��ي��دي 
اليمني  م��ع  م�����ش��ري��ة،  ت��ك��ن  اإن مل 
املتطرف ومينع اأي حتالف معه. ال 
ان فيكتور اأوربان ل نية له يف خف�س 
العك�س،  وي��ري��د على  ���ش��وت��ه،  ن��ربة 
جتميع اليمني غر الليربايل حتت 
رايته. وهذا هو معنى خطوته جتاه 
يف  الرابطة  زعيم  �شالفيني،  ماتيو 
اإي��ط��ال��ي��ا، حليف م��اري��ن ل��وب��ان يف 

فرن�شا.

نعمة ملاكرون
ُي�شقط حزب  ان  اإىل  اأورب���ان  ي�شعى 
لعبة  ف�����ّخ  يف  الوروب����������ي  ال�������ش���ع���ب 
فكيف  كلًيا.  املتناق�شة  التحالفات 
مي��ك��ن حل���زب م��وؤ���ش�����ش��ي اأوروب�����ا اأن 
اآخ��ر ح�شن �شد  يج�ّشد  اأن��ه  يّدعي 
ينادي  ع��ن��دم��ا  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ني 
اأورب�����ان، عالنية  اأت��ب��اع��ه، هنا  اأح���د 
ميكن  وكيف  اليمني؟  كل  بتحالف 
اأن يكون  واك��ي��ز، يف فرن�شا،  ل��ل��وران 
ينوي  عندما  ل��وب��ان  م��اري��ن  خ�شم 
لوبان،  حليف  و�شالفيني،  اأورب����ان 
اقامة حتالف م�شتقبلي يف الربملان 
انتخابات  ع���ن  ن���اجًت���ا  الأوروب���������ي، 
ال�شرتاتيجية  اإن  2019؟  مايو 
التقليدي  اليمني  القومية لأحزاب 
احل����ج����ر  م�������ن  “طوق  لإق��������ام��������ة 
املتطرف  ال��ي��م��ني  ع��ل��ى  ال�شحي” 
املجري.  ال���زع���ي���م  م���وق���ف  دم���ره���ا 
وتلك هبة ونعمة للرئي�س الفرن�شي 
�شي�شعد  ال���ذي  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل 
مع�شكر  يف  اجل���م���ه���وري���ني  ب���رم���ي 
ال�شعبويني والقوميني، و�شيكون يف 
حوزته حجة قوية: اأوربان مل يخرج 

من اللعبة ويقود الرق�س ...
اأورب����ان  “م�شكلة  ف����اإن  ذل����ك،  وم���ع 
ال�شعب  ح�����زب  اإط�������ار  ت���ت���ج���اوز   “
الأوروب��������ي. ان الحت�����اد الأوروب������ي 
ي��ج��د ن��ف�����ش��ه م��ث��ق��ل مب��ج��ر مل تعد 
تلعب لعبة املوؤ�ش�شات وتقب�س، دون 
مقابل، مبالغ �شخمة من �شناديق 
واأوربان حمق  الأوروبية.  التما�شك 
�شعبي  بتاأييد  بتمتعه  يفتخر  ان  يف 
من  العظمى  الغالبية  لأن  وا���ش��ع، 
املجتمع املجري تدير ظهرها للقيم 
�شعبا  نحاكم  لن  لكننا  الأوروب��ي��ة.. 

... �شيكون المر من قبيل العبث.

اأوربان وتهديد يوبيك
اإن ال�شياق ال�شيا�شي واجليو�شيا�شي 
الفجوة  ب��ق��ي��ا���س  ي�����ش��م��ح  ل��ل��م��ج��ر، 
الآخ���ذة يف الت�����ش��اع ب��ني ه��ذا البلد 
والحت��������اد الأوروب�����������ي. ل��ل��ب��ق��اء يف 

ال�������ش���ع���وب امل�����ش��ي��ح��ي��ة يف اأوروب��������ا. 
�شاهمت  ال���ت���ي  ه�����ذه،  ...ه���ن���غ���اري���ا 
ب��ع��م��ل��ه��ا، وع��ن��دم��ا اق��ت�����ش��ى الم���ر 
الرائعة.  اأوروب����ا  ت��اري��خ  ب��دم��ه��ا، يف 
انتف�شت  ال��ت��ي  امل���ج���ر،  ���ش��ت��دي��ن��ون 
وح��م��ل��ت ال�����ش��الح ���ش��د اأه����م جي�س 
ال�شوفياتي،  اجل��ي�����س  ال���ع���امل،  يف 
اجل  م��ن  باهظا  ثمنا  دفعت  وال��ت��ي 
والتي  وال���دمي���ق���راط���ي���ة،  احل���ري���ة 
حدودها  ف��ت��ح��ت  ال�������ش���رورة،  ع��ن��د 
لأ�شدقائنا يف �شوء احلظ من اأملانيا 

ال�شرقية«.

خطب واأفعال ل تتطابق
مع ذلك، يجب اأن منّيز عند اوربان، 
فالثنان  وال���ف���ع���ل،  اخل���ط���اب  ب���ني 
وبا�شم  ك��ام��ل.  ب�شكل  يتداخالن  ل 
اأنه  يدعي  لبلده،  الدينية  الطهارة 
ويرف�س  م��ه��اج��ر،  اأي  ي�شتقبل  ل 
التمييز بني املهاجرين القت�شاديني 
والالجئني ال�شيا�شيني، ويف الواقع، 
هذه لي�شت احلقيقة، فحتى املجري 
طالب  �شفة  مينح  اأورب����ان  فيكتور 

اللجوء. 
هذا  م����ن  ا����ش���ت���ف���اد   ،2017 ع�����ام 
يف  ���ا  ����ش���خ�������شً  1،290 الج�����������راء 
اأفغانًيا   580 ب��ي��ن��ه��م  م���ن  امل���ج���ر، 
عراقًيا.  و190  ����ش���ورًي���ا  و385 
اإح�شاءات  م���ن  اأع���ل���ى  ال���رق���م  ه���ذا 
ما  اأو  ���ش��خ�����س(   500( ال��ربت��غ��ال 
الن�شبة يف قرب�س )1245  يعادل 
الدول  من  بكثر  واأع��ل��ى  �شخ�شا(، 
الأع�شاء مثل مالطا ودول البلطيق 
 ... وكرواتيا  و�شلوفينيا  و�شلوفاكيا 
عن  اب���داً  يتحدث  اأورب����ان ل  ان  ال 
ي��ق��ود حملة  اأن  ي��ف�����ش��ل  اإن����ه  ه����ذا، 
اأنها  تبدو  املهاجرين  �شد  �شليبية 
حقيقة،  ب��ل��د،  يف  انتخابيا  جم��زي��ة 

ينفر من ا�شتقبالهم.
الوحيدة  امل���ف���ارق���ة  ل��ي�����ش��ت  وه�����ذه 
لأوربان: فعندما يرمتي يف اح�شان 
�شالفيني، امنا يقّبل حليفاً تتعار�س 
ان  م�شاحله.  م��ع  مت��ام��اً  م�شاحله 
عنه  يخفف  ب��اأن  يطالب  �شالفيني 
ج���ران���ه الأوروب����ي����ني ع����بء تدفق 
اورب������ان  ان  ح����ني  يف  امل���ه���اج���ري���ن، 
مع  ال���ذي،  ال�شخ�س  بال�شبط  ه��و 
جاره البولندي، يعرقل اآلية توزيع 
التدفق  م���واج���ه���ة  يف  امل���ه���اج���ري���ن 

الهائل.
يف احلقيقة، مل يكن الزعيم املجري 
معادًيا لفكرة التخفيف عن اليونان 
يكون  اأن  يريد  ان��ه  ال  اإيطاليا،  اأو 
اأي  ال��ع��دد وم��ن،  ق���ادراً على اختيار 
�شوى  ي�شتقبل  ل  جتعله  بطريقة 
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ني. مرة  ال���الج���ئ���ني 
تباين  ه��ن��اك  ان  ن��الح��ظ  اأخ�����رى، 
ب���ني م���ا ي��ّدع��ي��ه وم����ا ي��ف��ع��ل��ه لأن����ه، 
ال��ل��ج��وء لالأفغان  م��ن خ���الل م��ن��ح 
يفتح  وال���ع���راق���ي���ني،  وال�������ش���وري���ني 

بالده مل�شلمني ...
وقد يكون ب�شبب هذه املمار�شة الأقل 
�شيق افق من خطابه اجلماهري، 
الأوروبي  ال�شعب  ق��ادة حزب  منحه 
ال��وق��ت ليعود اىل �شف  امل��زي��د م��ن 
الأ�شرة امل�شيحية الدميقراطية.. ال 
اق��رتاب موعد النتخابات  ان��ه، مع 
وخداع  ي�شغط،  الوقت  الأوروب��ي��ة، 
مقروئية  ي�شو�س  ان  ميكن  اورب���ان 

حملة حزب ال�شعب الوروبي.
عن لوبوان

يف  ال��ذي  اأورب����ان،  فيكتور  ال�شلطة، 
الأ����ش���ل حم���اف���ظ ول����ي����ربايل، كان 
وامنا  الي�شار،  ل  ي��ح��ارب،  ان  عليه 
لكنهما  ي��وب��ي��ك.  امل��ت��ط��رف،  ميينه 
ميثالن معا، 68 باملائة من الطيف 
النتخابات  يف  امل��ج��ري  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال���ت�������ش���ري���ع���ي���ة الأخ������������رة، اأب����ري����ل 
يوجد  ل  اأخ��رى،  وبعبارة   .2018
بديل لأوربان اإن مل يكن ا�شتن�شاخاً 

اأكر قومية ومعادة لأوروبا ...
ق���وم���ي م���ت�������ش���دد، ي���وب���ي���ك، ال����ذي 
يف  ح������ارب   ،2003 ع�����ام  ت���اأ����ش�������س 
الحتاد  اإىل  املجر  ان�شمام  البداية 
الأوروب������������ي، وي����دع����و ه�����ذا احل����زب 
للعودة اإىل القيم امل�شيحية، ويعترب 
اأن “الكو�شموبوليتية” قد اأف�شدت 
امل���ج���ر، ب��ي��ن��م��ا ت��ل��ع��ب ���ش��ف��وت��ه��ا يف 
الأجنبية.  امل�شالح  لعبة  بوداب�شت 
ه��ذه ه��ي امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي تبناها 
حل�شابه  اأورب������ان  ف��ي��ك��ت��ور  وردده������ا 

اخلا�س مع اكت�شاب يوبيك زخًما.
ليوبيك  النتخابية  النتائج  ازدادت 

ت�شاعًدا منذ النتخابات الت�شريعية 
الربملان  دخ��ل  حيث   ،2010 ل��ع��ام 
16.67 من الأ�شوات. عام  بن�شبة 
 20.22 اإىل  دف���ع���ه  مت   ،2014
واأ�شبح  الأ�������ش������وات؛  م����ن  ب���امل���ائ���ة 
حينها القوة الثالثة للبالد. يف ذلك 
ائ��ت��الف اخلم�شة  ي���زال  ال��وق��ت، ل 
 25.57 ال��ي�����ش��اري��ة مي��ث��ل  اأح�����زاب 

باملائة من الأ�شوات.

اأوربان يف قب�شة بوتني
كانت ا�شرتاتيجية اأوربان التي تقوم 
على احتالل جمال خ�شمه اليميني 
امل��ت��ط��رف، م��ث��م��رة، مب��ا ان��ه مت عام 
2018 احتواء تقدم يوبيك )19 
فا�شل �شفر 6 باملائة(.  يف الواقع، 
�شهدتها  ظ��اه��رة  امل��ج��ر  يف  ح��دث��ت 
ال��ع��دي��د م��ن ال���دول الأوروب���ي���ة: يف 
ال��وق��ت ال���ذي ي��ح��اول ف��ي��ه يوبيك، 
ع��ل��ى م���ر ال�����ش��ن��ني، ال��ت��خ��ل�����س من 
ال�شلطة،  اىل  ل��ل��و���ش��ول  �شيطنته 
كان اأورب��ان يعتمد التطرف لغة يف 

لتقارب هو اأ�شا�شا نتيجة لإكراهات 
اقت�شادية.

غر اأن هذا البحث الأ�شطوري عن 
امل�شتمر  ال��ت��ذك��ر  وه���ذا  الأ����ش���ول، 
بالتاريخ، وباآلم املا�شي، وبت�شحيات 
امل���ج���ري���ني ���ش��د ال��ع��ث��م��ان��ي��ني، هو 
ط��ري��ق��ة لأورب�����ان ل��ي��ق��ول لأوروب����ا: 
راأينا  وق���د  يل”.  م��دي��ن��ون  “اأنتم 
خ�����الل جل�شة  اأخ�������رى  م�����رة  ذل�����ك 
الربملانيني  اأمام  الأخ��رة  ال�شتماع 
الأوروبيني خالل درا�شة العقوبات. 
القانون،  دول����ة  ع���ن  ���ش��ئ��ل  ع��ن��دم��ا 
وحقوق  ال�شحافة،  واح��رتام حرية 
ا�شتخدم  وال���الج���ئ���ني،  الأق���ل���ي���ات، 
احلا�شر.  لُين�شي  امل��ا���ش��ي  اأورب�����ان 
املجر،  ي���ق���ول،  ���ش��ت��دي��ن��ون،  “اأنتم 
األف عام ع�شًوا يف عائلة  التي منذ 

خطابه للحفاظ على ال�شلطة.. 
بافاريا  يف  م��وج��ود  الإغ�����راء  نف�س 
الجتماعي  امل�شيحي  الحت����اد  م��ع 
ب��زع��ام��ة ه��ور���ش��ت زي��ه��وف��ر ال���ذي 
اجل  م��ن  ال��ب��دي��ل  مناف�شة  ي��واج��ه 
امل��ان��ي��ا، ح��زب اليمني امل��ت��ط��رف. يف 
فرن�شا، ت�شتهوي لوران واكيز نف�س 
الوطني  ال��ت��ج��ّم��ع  م���ع  ال��ط��ري��ق��ة 
لكن  ال�شابقة(،  الوطنية  )اجلبهة 
مقاومة اجلناح املعتدل للجمهوريني 

جتربه على الرتاجع.
قام فيكتور اأوربان بتكييف خطابه: 
وا�شح  “الكو�شموبوليتي”  ال��ع��دو 
متاًما، اإنه جلنة بروك�شل، وموؤخراً، 
باأنه  امل��ّت��ه��م  م����اك����رون،  اإمي���ان���وي���ل 

“موال للمهاجرين«. 
امل�شيحية،  يحافظ على فكرة املجر 

تزويده  تنويع م�شادر  اإىل  اخلطر، 
اإىل  اجت��ه  ال�شبب  ول��ه��ذا  بالطاقة. 
كازاخ�شتان، وهي بلد “�شقيق” مع 
ما ي�شمى اجلذور امل�شرتكة. اإنه نوع 
الذي  لل�شرق  ال�شيا�شي  البديل  من 
الأمور  �شاءت  اإذا  اأورب���ان  فيه  يفكر 
املجريون  الأوروب�������ي.  الحت����اد  م��ع 
ال�شالف،  ال�������ش���ع���وب  م����ن  ل��ي�����ش��وا 
وي���زع���م���ون اأن����ه����م ي���ن���ح���درون من 
عرقية-  جمموعة  وه��ي  املجريني، 
اآ�شيا  م��ن  ال��ف��ي��ن��و-اأوغ��ري��ة،  لغوية 
ال���و����ش���ط���ى. وي��ع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س اأن 
الهنغاريني ينحدرون من جمموعة 
من الفر�شان الأتراك، مما يجعلهم 
 ... ال��ك��ازاخ�����ش��ت��ان��ي��ني  اإىل  اأق������رب 
بعيدا  ال��ب��ح��ث  ���ش��ي��ت��م  ب��اخ��ت�����ش��ار، 
تاريخي  ت���ربي���ر  ع����ن  امل���ا����ش���ي  يف 

والتي كانت، منذ الع�شور الو�شطى، 
دائما احل�شن �شد الغزو الإ�شالمي 
اأنه  يدعي  كما  العثمانيني(.  )زمن 
اأف�����ش��ل ح��ل��ي��ف مل��و���ش��ك��و يف الحت���اد 
الأوروبي، ويدعو اإىل رفع العقوبات 
الذاتي  ا�شتقالله  ان  رو���ش��ي��ا.   ع��ن 
للغاية،  حم�������دود  م���و����ش���ك���و  جت�����اه 
باملائة   75 بن�شبة  امل��ج��ر  وت��ع��ت��م��د 
النفط  من  باملائة  و65  الغاز  على 
الرو�شي، وحمطات الطاقة النووية 
املجرية هي اأي�شا رو�شية الت�شميم. 
باخت�شار، مي�شكه فالدمير بوتني 
بحنفية الطاقة، كما كان احلال يف 

اأف�شل ازمنة الحتاد ال�شوفياتي 

حتالف جديد باجتاه اآ�شيا؟
 يحتاج فيكتور اأوربان، املدرك لهذا 

اإبقاء اأوربان يف عائلة الدميقراطيني امل�شيحيني لن ي�شّهل مهمة الأحزاب اليمينية يف احلملة الأوروبية املقبلة
اوربان  يقول ما ل يفعل �شالفيني لقاء ال�شداد مع اوربان جوزيف داول رئي�س حزب ال�شعب الأوروبي درع اوربان

النتخابات الوروبية وفخ الرئي�س املجري

مارين لوبان اليمني الوروبي حتت �شقف واحد رياح ال�شعبوية تهب من اوروبا ال�شرقية

ل يوجد بديل لأوربان يف املجر اإذا مل يكن 
ا�شتن�شاخًا اأكرث قومية ومعادة لأوروبا ...

يريد الرئي�س املجري جتميع حركات 
واحزاب اليمني غري الليربايل حتت رايته

ي�شعى اأوربان اإىل اأن ُي�شقط حزب ال�شعب 
الأوروبي يف فّخ لعبة التحالفات املتناق�شة كلًيا

مع اقرتاب النتخابات الأوروبية، ميكن خلداع اوربان ان ي�شو�ش مقروئية حملة حزب ال�شعب الوروبي
عندما يرمتي اأوربان يف اح�شان �شالفيني، امنا يقّبل حليفًا تتعار�ش م�شاحله متامًا مع م�شاحله

تباين بني ما يّدعيه وما يفعله:

فيكتور اأوربان، فخ لليمني الأوروبي...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

فيكتور  طــرد  على  ال�شحافة  جتــربين  اأن  ميكن  »ل 
بكلمات قليلة، و�شع جوزيف داول، رئي�ش  اأوربان”.. 
حزب ال�شعب الأوروبي، نهاية للتكهنات داخل اليمني 
فيد�ش،  وحــزبــه،  ـــان  اأورب فيكتور  كــل،  الأوروبــــي. 

للدميقراطيني  الأوروبـــيـــة  ــرة  ــش الأ� تنبذهما  لــن 
امل�شيحيني.

مريحة،  غــري  اأ�شبحت  مكانته  اأن  اأدرك  اأن  بعد 
تغريدتني  عرب  الوتــار  بتعديل  داول  جوزيف  قام 
بو�شوح  اختار  الأوروبــي  ال�شعب  حزب  باأن  ُتذّكران 
املجري،  النظام  �شد  العقابية  الإجـــراءات  طريق 

وذّكر بالتزام حزب ال�شعب الأوروبي باحرتام دولة 
القانون. 

عملية التفاف بهلوانية اأ�شبح حزب ال�شعب الوروبي 
معتاًدا عليها يف ال�شنوات الأخرية ...

املجل�ش  ينجح  اأن  يف  ياأمل  داول  جوزيف  يــزال  ل 
النظام  لإعادة  الكايف  ال�شغط  ممار�شة  يف  الأوروبي 

املجري اإىل دائرة القيم الأوروبية، وهي نف�شها التي 
موؤ�ش�شي  حزب  الأوروبــي،  ال�شعب  حزب  عليها  يقوم 
اأوروبــا. ول يــزال قــادة حزب ال�شعب الأوروبــي يف 
موؤمتر  “قبل  اأوربــان  من  نية  ح�شن  اإ�شارات  انتظار 
ال�شعب  حــزب  يــوؤكــد  نوفمرب،  و8   7 يف  هل�شنكي” 

الوروبي.
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حمكمة راأ�س اخليمة البتدائية – دائرة التنفيذ
– عن بيع ال�شيارات التالية عن طريق �شركة الإمارات  – دائرة التنفيذ  تعلن حمكمة راأ�ش اخليمة البتدائية 
يرغب  من  وعلى   2018 �شبتمرب   26 املوافق  الربعاء  يوم  م�شاءًا  اخلام�شة  ال�شاعة  متام  يف  �ــش.ذ.م.م  للمزادات 
يف  و   WWW.EmiratesAuction.COM اللكرتوين  املوقع  بزيارة  اأو  املزاد  موقع  بزيارة  ال�شيارات  مبعاينة 

حالة العرتا�ش مراجعة ق�شم التنفيذ املدين اأثناء الدوام الر�شمي.
SR       

122981/2018 201534167S       40,000

222982/2018  201343363E       11,000

322983/2018  2013 87505A        20,000

422984/2018  2015 51055A       65,000

522985/2018 201623259C        28,000

622986/2018 20177234I       66,000

722988/2018     2014 8643114      75,000

822987/201870  20143028513       44,000

922980/2018  2015 1945815         42,000

1012782/2018 201558400b      32,000

114469/2018  20123594410     35,000

1211192/2018435   201573486R      68,000

1311175/2018 201692709     125,000

1422684/2018  2016 96060A         28,000

1522692/2018  201478347P        30,000

1622700/2018  201588963Q        25,000

1722698/2018IS300  201344420H        41,000

1822696/201845  201467855D        45,000

1922687/2018   63  201243363S       40,000

206470/2018  2014341227        50,000

2118241/2018  201569703F       115,000

2215140/2017 2012961211        325,000

2320117/20186  201488613N       31,000

2420121/2018460   20072859S         17,000

2519474/2018  2015431189      12,000

2619479/2018  20164817515       12,000

2710179/2018  2016350576        81,000

2818372/2016  2008/80678       34,000

2917692/2017 20148725914     9,500

306761/2016 2006740755          3,500

3122372/2018 2015296201      14,000

3222235/2018  2014447748     40,000

3311030/2017 2014747461      18,000

3420626/2018320   200751149L        6,000

3520553/2018  201485173B      16,000

3620589/2018  201044906K        7,000
3718409/2018  201495083H        6,000

3820578/2018   201449377P        8,000

3920575/2018  201337045Q          22,000

4020620/2018  2016649531      14,000

4120565/2018   201470392I         8,000

4220573/2018A6 200646247G         6,000

4320623/2018  2016301691      10,000

4420622/2018  2016315611      15,000

4520616/2018  2016258873      16,000

4620615/2018  2016258943      16,000

4720612/2018  2016312441      16,000

4820624/2018   2016669251      12,000

4920619/2018  2016259013      16,000

5022801/2018  201620239B       58,000

5122797/2018  1500  201514387J      48,000

5222800/2018  201497663G     10,000

5322798/2018  201491889N     9,000

5422807/2018  201576208N       17,000

5522805/2018MAXIMA 201519164D      34,000

5622803/201850  201626849I      55,000

5722794/2018  201478701K      50,000

5822795/2018   201172237F      7,000

5922804/2018  201694263H     21,000

6022806/2018  201324669R       13,000

6122796/2018  201575683P      31,000

6222808/2018   201472252F       14,000

6322802/2018  201532814Q    12,000

6422799/2018C 200 201485872P     45,000

652018/2200312   199981033B      10,000

662018/22009  201379702         35,000

672018/21987  201372933         35,000

682018/22023  201393092O      52,000

692018/21986    201112981O      30,000

702018/22002  200890422     21,000

712018/22018ES 350 2015/26706L          55,000

722018/22007ES 350 2015/26704L         58,000

732018/2201012   199886456         10,000
742018/21985  201586089         41,000

752018/21995  200878097          22,000

762018/22012  201587081R       75,000

772018/219911  201587501A          27,000

782018/22014  201558738E      14,000

792018/2202212   2000  71729O          11,000

802018/2201312   2001White79962O          12,000

812018/2202412   2000White16097B          11,000

822018/22006  201512863          16,000

832018/22021 201512021          17,000

842018/22020   2002 84278O          13,000

852018/21988   199724587       5,500

862018/21997   200084415M      10,000

872018/22004  200043037       8,000

882018/22008   200781552       17,000

892018/220051840  200768281       30,000

902018/21989114L 2003  2003/84158       17,000

912018/220153848   2009/954852      38,000

922018/21998400 40  2009/95045        35,000

932018/22017   2011    201171066F      20,000

942018/22016CTS 2010  201068966C      12,000

952018/22525NK250 199835116Q         85,000

962018/22527FD30T   2008  38767O         10,000

972018/22526CPCD30     2014/75056P         12,000

982018/21990  201464750A     21,000

992018/2199612   200280416          13,000

1002018/2198412   2002  76694          12,000

1012018/2199312   199621896          7,000

1022018/2201912   199824407          9,000

1032018/2199912   200077853          11,000

1042018/2199212   199976692          9,000

1052018/2201112   2000481173A           14,000

10622686/2018  201243109A   . .         32,000

10722685/2018   201242903A   . .         21,000

10822373/2018 201167008O      14,000

10922224/2018 201620134R    33,000

11022223/2018 201666751R    44,000
11122225/2018 201485708I    16,000

11222589/2018 201438231P            13,000

11322596/2018 201568394Q        13,000

11422547/2018201664431I        20,000

11522588/2018201574605C           13,000

11622538/20184201540223N           43,000

11722548/2018201388452M             15,000

11822592/2018201630912P            16,000

11922571/2018 200201330459H             13,000

12022583/2018201361031I        19,000

12122561/20182014 23008P         19,000

12222597/2018201314640L            9,000

12322554/2018 201332950M             28,000

12422532/2018201645171P            25,000

12522566/2018 201579831I        42,000

12622565/2018201589950Q          45,000

12722586/2018201432867O        32,000

12822567/2018201540769Q         17,000

12922546/2018201490587O        19,000

13022587/2018 201455675I        23,000

13122539/2018 201552203Q        26,000

13222534/2018CRV201243829B        24,000

13322560/2018 201551558L        12,000

13422536/2018A4201351233M        35,000

13522530/2018 201496290P         35,000

13622594/2018 201524503A        17,000

13722551/2018 2015 82533F        62,000

13822563/2018 201522162J         88,000

13922545/2018 201632944I        19,000

14022585/2018 201549564P            18,000

14122564/2018 201529721M            25,000

14222591/2018 201572473R                30,000

14322572/2018201364982F              28,000

14422550/2018 G 4000 201674931Q             25,000

14522599/20183008201124419H            7,000

14622591/2018201436256P       24,000

14722592/2018A8  201426654L            75,000

14822579/2018 L200201394207Q        13,000

14922581/2018201561901K            45,000

15022535/20187   201593662F             1,500

15122556/20187   201591803F             8,000

15222555/20187   201593029F             8,000

15322558/20187   201533562R             8,000

15422557/20187   201533568R             8,000

15522559/20187   201533549R             8,000

15622568/20187   201533569R             8,000

15722570/20187   201533560R             8,000

15822573/20187   201533563R             8,000

15922600/2018  20114597B         45,000

16022595/2018201429576K         11,000

16122544/2018201582455K        27,000

16222577/2018A6201664029S        55,000

16322533/2018  201716366G             50,000

16422584/2018  201745412Q             50,000

16522569/2018 201719413P             50,000

16622601/2018 201718824P             50,000

16722537/2018 201718496P             50,000

16822531/2018201639743F             16,000

16922540/2018201512609E             38,000

17022598/2018 201627560S             30,000

17122542/2018201513602E              24,000

17222574/20183 20169382112          12,000

17322830/2018S500  201512298A          240,000

17422826/2018  2014 68674H              44,000

17522810/2018  201456484P          50,000

17622809/2018   201496197P           31,000

17722811/2018  201365929F            9,000

17822825/2018  20147803B         80,000

17922541/2018   2014379632         32,000

18022833/2018  201572638         25,000

18122836/2018 201567255C            38,000

18222861/2018 2015577199           26,000

18322843/2018 201658190P       105,000

18422846/20182012100382       11,000

18522857/2018 2014825152            10,000

18622821/201820134755912         11,000

18722824/20182015981392          15,000

18822855/2018201513269        35,000

18922865/2018201485081A           24,000

19022856/2018201583942B        15,000

19122850/2018201615416B         125,000

19222849/20182013567811          70,000

19322866/2018I10   201634240        13,000

19422864/2014I302015825432        15,000

19522834/20182014154861         17,000

19622835/20182015471871           14,000

19722847/20182015593342        19,000

19822858/2018201587456        26,000

19922852/2018201555130A            17,000

20022853/2018 201555135A         15,000

20122862/2018 201612154R         28,000

20222844/2018 2015198731        15,000

20322860/2018 201465793             31,000

20422845/20182015197631        22,000

20522829/20182013 903372           65,000

20622828/2018 201573360B           22,000

20722837/2018201521855B           11,000

20822831/201820112347C          45,000

20922842/2018201635198         18,000

21022840/2018 201619350         15,000

21122863/2018 201435662B         28,000

21222832/2018 2016976685         100,000

21322839/2018 201513760         18,000

21422994/2018  201541664A          43,000

21523020/2018201586549Q            31,000

21623018/2018 201713396N       25,000

21722996/2018 2014 10786O              80,000

21823027/2018 201314681L            10,000

21923028/2018 20143712614         82,000

22023015/2018 2014/ 52258D         120,000

22123022/2018 201492375H             13,000

22223040/2018 201651424H            37,000

22323017/2018 201468276J        31,000

22423030/2018 201654042Q        38,000

22523023/2018 201554561P             22,000

22623025/2018201637608I            21,000

22723048/2018 201559092P            11,000

22823012/2018 201439691P          31,000

22923008/2018 201396109M         21,000

23023042/2018730LI   20131685F        40,000

23122993/2018 201695155R             21,000

23223039/2018 201624058R           19,000

23322990/2018201562080P         15,000

23423038/2018 201575147P        15,000

23523036/2018 201514027Q       22,000

23623035/2018L2002014076408P         18,000

23723033/20182014013956H       12,000

23823031/2018201225886M        22,000

23923029/20182016 10362R        80,000

24023024/2018201412281M        17,000

24123013/2018I10201467694M             10,000

24223001/20182015076728Q          27,000

24323004/2018L2002013078550P         13,000

24423003/2018 2015085361C            38,000

24523047/2018520   201421860L         55,000

24623006/2018201656467R            105,000

24723046/2018201453696N            28,000

24822997/2018201296833F           10,000

24923002/2018201375936G        15,000

25022998/2018201486905C          12,000

25122995/2018201359388O        12,000

25223000/2018201554560P         15,000

25323010/2018201218927L            9,000

25423045/2018201235167H           21,000

25523011/2018201526344R           22,000

25623044/2018L200201623179H         25,000

25722999/2018  201269390D             23,000

25823014/2018  201452227H         200,000

25923041/2018201530241H        15,000

26023005/2018E200201412101O          55,000

26123007/2018201680522R         19,000

26223021/2018201684043R         15,000

26323034/20182015 124541       14,000

26423026/2018   201682721T          28,000

26523019/2018L200201666482R               25,000

26623032/2018201566243H            23,000

26723009/2018X5   201734592G         175,000

26823016/2018201747394B        25,000

26923037/2018201680519R         19,000

27023043/2018201773060U       58,000

27122607/2018    201729454M     275,000

27215477/2018 2012 26868L    37,000

27318385/2018   2015924439   72,000

27420151/2018 2014/30526B     24,000

27520150/2018 2013/1980S      32,000

27622699/2018  20145297414     17,000

27722701/2018  20165326     27,000

27822702/2018   2016 4190C      35,000

27922703/2018   20146938912       16,000

28019483/20184.2   200829143M     12,000

28119481/2018   201489062Q        17,000

28222371/2018  2016 963142         23,000

28322697/2018_  2014 39108M        16,000

28422690/2018_ 50   20153451214        38,000

28522689/2018  _ A5 2012 92991G      25,000

28622694/2018_ FJ  2010 3548I        28,000

28722695/2018_   201545527R       50,000

28822691/2018_  2015/4872116       45,000

28922688/2018  201571897I         40,000

29022693/2018 _ 500  2016385805         285,000

29118076/2018350   2015/39042          55,000

29220933/2018NAVIGATOR201170610Q       16,000

29318205/2018  201580934N     50,000

29417492/2018  20163652212     15,000

29517487/2018 20085417A      22,000
29621768/2018  4  3 201629330s    35,000

2972721/2018 201479091S    35,000

29826564/2017 201446595M    19,000

29910402/2018CRV201419209R     25,000

30010414/2018 201532583B      8,000

3016945/2018 201412757p    22,000

30219830/2018150  20141773614    40,000

30322812/2018 201485057       27,000

30422813/2018  20145829313      105,000
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الفجر الريا�ضي

جمل�س  رئي�س  ال��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  وج��ه 
امل�شابقات  جلنة  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد  اإدارة 
الفنية بالحتاد ب�شرورة اإعادة برجمة مناف�شات 
امل��و���ش��م اجل���دي���د ل��ل��ج��ودو مب���ا ي�����ش��ه��م يف اإجن���اح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات والأح�����داث ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة التي 
ت�شت�شيفها الإمارات خالل الفرتة املقبلة ،والتي 
لكرة  للمنتخبات  اأ�شيا  بطولة  ا�شت�شافة  ت�شهد 
ال��ق��دم وب��ط��ول��ة ال��ع��امل ل��الأن��دي��ة ال��ت��ي ي�شارك 
فيها ن���ادي ال��ع��ني ،ب��ج��ان��ب احل���دث الأب����رز وهو 
الإقليمية  الأل��ع��اب  ل���دورة  ظبي  اأب���و  ا�شت�شافة 

والعاملية لالأوملبياد اخلا�س و�شط م�شاركة كبرة 
من دول العامل تقديرا لرعاية الدولة باأ�شحاب 
 – .واأ���ش��اف   . الذهنية  الإع��اق��ة  الهمم م��ن ذوي 
الهتمام  من  نوعا  �شي�شهد  اجلديد  املو�شم  ب��اأن 
مت  اأن  بعد  للجودو  العمرية  امل��راح��ل  مبناف�شات 
تعديل موعد انطالقة املناف�شات اعتبارا من يوم 
 9/29 ي��وم  م��ن  ب��دل  املقبل   10/12 اجلمعة 
والتي   2018 زاي��د  كاأ�س عام  من خالل بطولة 
الريا�شية  ال�����ش��ارق��ة  ن����ادي  ب�����ش��ال��ة  ت��ق��ام  ���ش��وف 
)نادي ال�شعب �شابقا(، وقد متت اإ�شافة مناف�شات 

 1998 حت��ت  مل��وال��ي��د  ���ش��ن��ة  حتت18،19،20 
،90،،وفوق   73،81، حتت)55،60  لأوزان 
 13 حتت  مواليد  مناف�شات  كجم(بجانب   90
اأوزانها وحتت  التي حتددت مناف�شات  �شنة  و14 
15،16،و17 �شنة ملواليد حتت 2003 ..و�شمل 
لئحة  امل�شاركة  الأن��دي��ة  لكافه  العاجل  التعميم 
املناف�شات و�شروطها واجلدول الزمني لنطالقة 
مرا�شم البطولة الفتتاحية التي يحر�س الحتاد 

على اأبرازها.
 10/11 اخلمي�س  ي��وم  البطولة  قرعة  وجت��ري 

الأندية  مدربي  قبل  من  املر�شلة  لالأ�شماء  وفقا 
موعد  قبل  لعبني  باإ�شافة  ي�شمح  ول  امل�شاركة 
بدء البطولة وفقا لالئحة البطولة التي تعتمد 
الأ�شماء والأوزان التي و�شلت للجنة الفنية عرب 
ال��ت��وق��ي��ت الزمني  ال���راب���ط الإل���ك���رتوين ح�����ش��ب 
وتنفيذ  ت��رج��م��ة  ال��ب��ط��ول��ة  و�شت�شهد  امل��ع��ت��م��د.. 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة 
مب�شاركة  اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل 
الالعبني، من اأبناء املواطنات وَحَملة جواز �شفر 
الإمارات ومواليد الدولة واملقيمني، يف امل�شابقات 

اجلماعية  الأل��ع��اب  ملختلف  الر�شمية  الريا�شية 
لأبناء  ال���ع���دد  م��ف��ت��وح��ة  وال���ف���ردي���ة مب�����ش��ارك��ة 
وم�شاركة  اجل����ودو،  م�شابقات  ك��ل  يف  امل��واط��ن��ات 
لع���ب واح����د م��ن امل��ق��ي��م��ني امل��وال��ي��د يف ك��ل وزن 
الإ�شراف  جلنة  و�شكلت  البطولة.  مناف�شات  من 
ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة الف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن حم��م��د جا�شم 
اجلودو،  م�شرف  امل�شاعد  ال�شر  اأم��ني  ال�شجواين 
واحلكم  ح�شني  واأ�شرف  القبي�شي  حممد  خليفة 
�شالم  والدكتور  البلو�شي  �شليمان  احمد  ال��دويل 

حممد اخلطاط.

بتوجيهات حممد بن ثعلوب 

اإعــادة بــرجمــة مناف�شـــات املو�شــم اجلــديد للجــــودو

�شفارة الدولة حتتفي بالريا�شيني الأمريكيني امل�شاركني يف الأوملبياد اخلا�س باأبوظبي
اأق���ام���ت ���ش��ف��ارة ال���دول���ة ل���دى ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ف��ع��ال��ي��ة ثقافية 
األعاب  مناف�شات  يف  امل�شاركني  الأم��ري��ك��ي��ني  الريا�شيني  خاللها  ا�شت�شافت 
املقبل،  مار�س  �شهر  خالل  اأبوظبي  يف  �شتقام  التي  الدولية  اخلا�س  الأوملبياد 
الحتفال  وت�شمن  ديالوير.  اأقيم يف جامعة  تدريب  والذين ح�شروا مع�شكر 
بع�س مالمح ال�شيافة الإماراتية حيث ا�شتمتع املدعوون مباأكولت وم�شروبات 
الإمارات.  دول��ة  يف  ال�شائدة  والعادات  بالتقاليد  التعريف  جانب  اإىل  اإماراتية 
ومن املقرر اأن ميثل الوليات املتحدة اأكر من 300 من الريا�شيني واملدربني 
اأول حدث  تعترب  والتي  املناف�شات  تلك  والفني يف  الإداري  اجلهازين  واأع�شاء 
من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�شط واأكرب فعالية اإن�شانية وريا�شية ي�شهدها 
من  جمموعة  الأمريكيني  الريا�شيني  ا�شت�شافة  يف  و�شاهم  2019م.  العام 

الدبلوما�شيني والطلبة الإماراتيني الدار�شني يف خمتلف اجلامعات الأمريكية 
اأتيحت  كما  الإم��ارات��ي��ة،  الثقافة  اأوج���ه  خمتلف  تعك�س  من���اذج  عر�شوا  حيث 
املالب�س  وارت���داء  الإم��ارات��ي��ة  باحللويات  لال�شتمتاع  بهم  للمحتفى  الفر�شة 

التقليدية وتعلم بع�س اجلمل املفيدة باللغة العربية.
املرع�شي رئي�شة ق�شم الرتاث وال�شوؤون الجتماعية  دانا  املنا�شبة قالت  وبهذه 
اأن ن�شاطركم منوذجاً م�شغراً من  ب�شفارة الدولة يف وا�شنطن “ ي�شرنا كثراً 
الرتاث الثقايف لبالدنا، و�شتكتمل فرحتنا عندما ن�شتقبلكم يف اأبوظبي يف �شهر 
مار�س املقبل لتطلعوا باأنف�شكم على مالمح الثقافة والتقاليد الإماراتية على 
طبيعتها.” كذلك حتدث يف الحتفال رئي�س وفد الأوملبياد اخلا�س الأمريكي 
كري�س هان قائال: “مل يحظ كثرون من لعبينا مبتعة ال�شفر خارج الوليات 

ال��ذي �شترتكه  املتحدة، ناهيك عن منطقة ال�شرق الأو���ش��ط، ول��ذا ف��اإن الأث��ر 
الإم��ارات وبقية  الدولية على نفو�س لعبينا ولعبي  الأوملبياد اخلا�س  األعاب 
العامل �شتغر بدورها واإىل الأبد قلوب وعقول اأعداد هائلة من الب�شر.” وكانت 
م��ع منظمة  بالعمل  ع��ن فخرها  اأع��رب��ت  ق��د  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الأوملبياد اخلا�س لدعم اأ�شحاب الهمم، كما اأثنت على جهود املنظمة يف �شبيل 

دمج هوؤلء الريا�شيني وقبولهم يف جمتمعاتهم.
اآلف ريا�شي  اأبوظبي م�شاركة �شبعة  الأوملبياد اخلا�س يف  و�شت�شهد مناف�شات 
من اأكر من 177 دولة يتناف�شون يف 24 من �شروب الريا�شة املختلفة، كما 

يتوقع اأن يح�شر تلك املناف�شات ما ل يقل عن 500 األف م�شاهد.
تهدف  عاملية  حركة  عن  ومن اجلدير بالذكر اأن “الأوملبياد اخلا�س” عبارة 

الريا�شية  ال���ربام���ج  ط��ري��ق  ع��ن  جمتمعاتهم  يف  الهمم”  “اأ�شحاب  ل��دم��ج 
التمييز  ظاهرة  على  الق�شاء  اأجل  من  القيادة  وبرامج  والتعليمية  وال�شحية 
�شل�شة.  بطريقة  احل��ي��اة  يف  الإي��ج��اب��ي��ة  اأدواره����م  اأداء  م��ن  ومتكينهم  �شدهم 
خالل  اخلم�شني  بعامها  حتتفل  وه���ي  1968م،  ع���ام  يف  احل��رك��ة  وت��اأ���ش�����ش��ت 
اأك��ر من  اأك��ر من �شتة ماليني ريا�شي يف  هذه ال�شنة، وقد بلغت ع�شويتها 
وحتظى بدعم اأكر من مليون مدرب ومتطوع، اإىل جانب الأفراد  بلداً،   170
واملوؤ�ش�شات وال�شركاء، مبا فيها كربيات ال�شركات واملوؤ�ش�شات امل�شرفية والأندية 
الجتماعية واخلطوط اجلوية وغرها. وت�شمل األعاب الأوملبياد اخلا�س 32 
من خمتلف اأنواع الريا�شة، واأكر من 100 األف لعبة ومناف�شة جترى طوال 

العام.

145 لع��ب��ا ولعبة  مب�����ش��ارك��ة لف��ت��ة جت����اوزت 
اخ��ت��ت��م ن����ادي ال�����ش��ارق��ة ل��ري��ا���ش��ات ال���دف���اع عن 
النف�س اإحدى مهرجاناته الريا�شية التي متثل 
اأيقونة لن�شر وب�شط ريا�شات الدفاع عن النف�س 
�شبيل  يف  والواعدة  النا�شئة  الأجيال  �شفوف  يف 
روؤيته يف دعم الأبناء والبنات على ممار�شة األعاب 

الدفاع عن النف�س.
واأ�شدل النادي ال�شتار عن املهرجان الذي اأطلق 
لريا�شات  الثالث  ال�شارقة  مهرجان  ا�شم  عليه 
التايكواندو  مناف�شات  يف  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع 
عرو�شا  املهرجان  انعقاد  ط��وال  ال�شالة  لت�شهد 

مم���ي���زة م���ن خ���ام���ات  واع������دة ل��ت�����ش��ط��ر للدولة 
الريا�شة  ت��ل��ك  يف  م�شرقا  وم�شتقبال  ح��ا���ش��را 
اإمارة  يف  ل�شيما  وانت�شارها  ح�شورها  لها  التي 

ال�شارقة.
ا�شت�شافتها �شالة نادي  التي  املناف�شات  وحققت 
مناف�شات  الفردية  لالألعاب  الريا�شي  ال�شارقة 
الفنون  خ��الل حجم  كبرة من  وم��واه��ب  قوية 
امل�����ش��ارك��ون وامل�����ش��ارك��ات يف  اأداه����ا  ال��ت��ي  القتالية 

مناف�شات التايكوندوا خالل مراحل  املهرجان.
اأحمد  ك����ال م����ن  امل����ه����رج����ان  ف���ع���ال���ي���ات  ح�����ش��ر 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ع��وي�����س  ع��ب��دال��رح��م��ن 

اإحتاد  رئي�س   ال��زي��ودي  اأحمد حمدان  و  ال��ن��ادي 
نائب  اجل����روان  واأح��م��د  للتايكواندو  الإم�����ارات 
م�شرف  ال�شويدي  وط���ارق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
عام ريا�شة التايكواندو واجلودو بالنادي وعبيد 

الع�شم م�شرف عام ريا�شة الكاراتيه.
ريا�شية  رم��وز  الريا�شي  املهرجان  ح�شر  كما   
تقدمهم  حممد علي ماجد نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س 
ال�����ش��اب��ق وع��ب��داهلل ح���امت امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ملنتخب 
الإمارات للتايكواندو وع�شو جمل�س اإدارة النادي 
ال�شابق و اإ�شماعيل احلمادي ع�شو جمل�س اإدارة 

عواطف  والكابن  للتايكوندوا  الإم���ارات  اإحت��اد 
لريا�شة  ال�شارقة  ل��ن��ادي  الفني  امل��دي��ر  احللبي 

املراأة ،
بكلمة ترحيب  ال��ت��ك��رمي  ال��ع��وي�����س  اأح��م��د  ب����داأ   
وبالالعبني  الم���ور  واول��ي��اء  ال��ك��رام  باحل�شور 
وح���ث ال��الع��ب��ني ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز خ���الل الفرتة 
التوفيق   لهم  ومت��ن��ي  النتائج  وح�شد  ال��ق��ادم��ة 
تاأخذ  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ري��ا���ش��ات  اإىل  واأ���ش��ار 
اهتمامها ودعم من قبل ح�شرة �شاحب ال�شمو 
القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
ال�شارقة  حاكم  ل��الحت��اد  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 

والبنات  الأب��ن��اء  ممار�شة  اأهمية  يف  روؤي��ت��ه  وف��ق 
لتلك الريا�شات ومدى ما تعززه يف النف�س من 

اأمور اإيجابية.
الدفاع عن  بريا�شات  الرتقاء   موا�شلة  ومتنى 
النف�س التي ياأمل ان ميثل ابناوؤنا دولة المارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف اح���د ه���ذه ال��ري��ا���ش��ات يف 

اوملبياد 2020.
التايكواندو  اأع����رب رئ��ي�����س احت���اد   وم���ن ج��ان��ب��ه 
اأح��م��د ح��م��دان ال���زي���ودي ع��ن ���ش��ع��ادت��ه البالغه 
واأنهم  امل�����ش��ارك��ني  ال��الع��ب��ني  واع����داد  مب�شتوى 
ركائز املنتخبات الوطنية ووعد بدعم التايكواندو 

بجميع اندية الدولة حتى ن�شل به اىل العاملية.
الأبناء  بني  اجل��ولت  مناف�شات  انطلقت  بعدها 
التايكوندوا  مناف�شات  يف  حده  على  كل  والبنات 
ل��ت��ع��ج ال�����ش��ال��ة ال��ري��ا���ش��ي��ة ب��احل��م��ا���س م��ن قبل 
اأبنائهم  اأزروا  الذين  الأم��ور  وباأولياء  امل�شاركني 

وبناتهم طوال اجلولت.
بتكرمي  واحل�����ش��ور  واجل����روان  العوي�س  ليقوم 
وي�شدل  املناف�شات  نهاية  والفائزات يف  الفائزين 
ال�شتار عن جناح كبر ولفت لأج��واء املهرجان 
وا�شتفادة اجلميع من تلك املناف�شات وما �شتتبعه 

من بطولت خالل املو�شم الريا�شي.

اأ�شاد احتاد الإمارات للريا�شات اجلوية يف م�شتهل 
منتخبنا  حققه  ال��ذي  الكبر  بالإجناز  اجتماعه 
الوطني للقفز باملظالت بالتزحلق على املاء خالل 
اأقيمت موؤخرا  والتي  العامل  م�شاركته يف بطولة 
بالبطولة  وف���وزه  رو�شيا  يف  �شيبريا  منطقة  يف 
حمققا املركز الأول يف الرتتيب العام والول على 
والدقة  ال�شرعة  بذهبيتي  الفوز  و  الفرق  �شعيد 

وف�شية امل�شافة. 

للنفق  ال��ع��امل  بطولة  امل�شاركة يف  الحت���اد  وق��رر 
البحرين  اق��ام��ت��ه��ا مب��م��ل��ك��ة  وامل���زم���ع  ال���ه���وائ���ي 
اأكتوبر   30 وح��ت��ى   23 م��ن  ب��ال��ف��رتة  ال�شقيقة 
اجلاري ومت ت�شمية الوفد لي�شم كل من حممد 
اأك�����رم احلو�شني  ي��و���ش��ف ع��ب��د ال��رح��م��ن و����ش���امل 
داوود  اب���راه���ي���م  ه���م���ا  لع���ب���ني  اىل  ب���ال����ش���اف���ة 
ن�شر  »و���ش��ي��ف  املفتوحة  �شتايل  »ف���ري  العو�شي 

النيادي »فري �شتايل لفئة ال�شباب«.

اجتماعه  ع��ق��د  ق��د  الحت����اد  ادارة  جمل�س  وك���ان 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة ن�����ش��ر ح���م���وده ال��ن��ي��ادي رئي�س 
الثاين  النائب  يو�شف  حممد  وبح�شور  الحت��اد 
للرئي�س و�شامل اأكرم احلو�شني الأمني العام وعبد 
اهلل مراد. ومت خالل الجتماع مناق�شة تفا�شيل 
مقرتح اقامة الن�شخة الثانية من بطولة ال�شارقة 
الدولية للباقاليدر ومقرتح تنظيم بطولة عامل 
ال�شعدي  �شيقوم طارق  كونرتول حيث  للرميوت 

رئي�س جلنة الرميوت كونرتول بالحتاد بتقدمي 
يف  الرئي�س  على  لعر�شه  باملقرتح  �شامل  ت�شور 
عبيد  اختيار  املجل�س  ق��رر  ك��م  املقبل.  الجتماع 
بالحتاد  ال��ب��ارق��الي��در  للجنة  رئي�شا  املن�شوري 
�شبتمرب  �شهر  م��ن  ع�شر  اخل��ام�����س  م��ن  اع��ت��ب��ارا 
اجلاري تقديرا ملا ابداه من جهود مثمرة وبناءة 
يف الن�شخة الوىل من بطولة ال�شارقة الدولية. 
وع��ق��ب الج��ت��م��اع ذك��ر ���ش��امل اأك���رم احلو�شني ان 

لرئا�شة  املن�شور  عبيد  للزميل  املجل�س  اختيار 
جل��ن��ة ال��ب��ارق��الي��در ك���ان م��وف��ق��ا ن��ظ��را خلربته 
العري�شة وحما�شته وتفانيه يف العمل وما اظهره 
ال��ب��ط��ول��ة املا�شية  م��ن ق����درات ف��ن��ي��ة وح��ن��ك��ة يف 
اأن  اإىل  م�شرا  ل��الحت��اد  كبرا  مك�شبا  يعد  وه��و 
الدولية  ال�����ش��ارق��ة  بطولة  م��ن  الثانية  الن�شخة 
�شوف حتفل مب�شاركة قيا�شية وبالثارة والعديد 
الحتاد  رئي�س  اأن  احلو�شني  واأك��د  املفاجاآت.  من 

حتمل تكاليف م�شاركة منتخبنا يف بطولة العامل 
امل��ال��ي��ة. من  ل��ظ��روف الحت����اد  ن��ظ��را  بالبحرين 
جانبه وجه عبيد املن�شوري ال�شكر والتقدير اىل 
النيادي رئي�س الحتاد واىل  �شعادة ن�شر حموده 
موؤكدا  الغالية  الثقة  ه��ذه  على  الإدارة  جمل�س 
�شبيل رفع  الغايل والنفي�س يف  حر�شه على بذل 
ا�شم وعلم دولتنا الغالية خفاقا يف جميع املجالت 

متمنيا ان يكون عند ح�شن الظن به.

نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س يختتم بنجاح مهرجانه الثالث ويتوج الفائزين والفائزات

اأ�شاد باإجناز منتخبنا يف رو�شيا

احتاد الريا�شات اجلوية يقررامل�شاركة يف بطولة العامل بالبحرين ويختار املن�شوري رئي�س للجنة البارقاليدر
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•• العني - الفجر

اأن  ال�شارقة، ويلتون، بعد  كرمت جلنة دوري املحرتفني مهاجم نادي 
ح�شل على اأكرب عدد من النقاط يف لعبة فانتا�شي دورينا يف اأ�شبوعها 
الأهلي  �شباب  مباراة  انطالق  قبيل  اجلائزة  ويلتون  وت�شلم  ال��ث��اين.  
العربي  اخلليج  دوري  من  الثالثة  اجلولة  مناف�شات  �شمن  وال�شارقة 
اأهداف  اأربعة  �شجل  ال��ذي  ويلتون  بالعوير.  الأهلي  �شباب  ا�شتاد  على 
يف اجلولة املا�شية حقق 18 نقطة يف دوري الفانتا�شي، ليكون بذلك 

الالعب الأكر ح�شًدا للنقاط خالل اجلولة الثانية.
»�شوبر  بعد  الهداف  مبادرة  جائزة  ا  اأي�شً حقق  قد  ويلتون  اأن  ويذكر 
�شهدت  التي  املا�شية  املباراة  يف  الن�شر  ن��ادي  ب�شباك  اأح��رزه  هاتريك« 
ت�شجيل ت�شعة اأهداف. و�شبق لويلتون الذي انتقل اإىل امللك يف املو�شم 
اأربعة اأه��داف من قبل ولكن خالل مناف�شات بطولة  املا�شي اأن �شجل 
كاأ�س اخلليج العربي اأمام نادي الو�شل يف املباراة التي اأقيمت باجلولة 
ال�شارقة  بفوز  وانتهت  املا�شي  باملو�شم  البطولة  ذات  م��ن  اخلام�شة 

باأربعة اأهداف مقابل ثالثة.

املحرتفني« تكرم ويلتون حل�شوله على اأكرب 
عدد من النقاط يف فانتا�شي دورينا

•• دبي-الفجر: 

املحرتفني  دوري  جل��ن��ة  ���ش��ارك��ت 
امل���م���ل���ك���ة ال����ع����رب����ي����ة ال�������ش���ع���ودي���ة 
 88 ال�  احتفالتها باليوم الوطني 
�شبتمرب   23 اليوم  ي�شادف  ال��ذي 
اجلاري، وذلك بتخ�شي�س مباريات 
يومي  خ�����الل  ال���ث���ال���ث���ة  اجل����ول����ة 
لالحتفال  �شبتمرب،   21 و   20
قلوب  على  الغالية  املنا�شبة  بهذه 
الإم��ارات��ي��ني، م��ن واق���ع العالقات 
ال�شعبني  ت���رب���ط  ال���ت���ي  امل��ت��م��ي��زة 
ال�������ش���ق���ي���ق���ني. ون�������زل ال���الع���ب���ون 
واحلكام اإىل اأر�س امللعب مرتدين 
اأو����ش���ح���ة حت��م��ل ع��ل��م��ي الإم������ارات 
ر�شالة  عر�س  مت  كما  وال�شعودية، 
لتهنئة على ال�شا�شات الإلكرتونية 

اإ�شافة  امل�شت�شيفة  املالعب  ح��ول 
و�شاركت  ال��ك��ربى.  ال�شا�شات  اإىل 

ج���م���اه���ر الأن�����دي�����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
الح�����ت�����ف�����الت ع�����رب رف������ع اأع������الم 

اململكة يف املدرجات.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك����د ���ش��ع��ادة ع��ب��د اهلل 

نا�شر اجلنيبي رئي�س جلنة دوري 
امل��ح��رتف��ني ح��ر���س ال��ل��ج��ن��ة على 

تعزيز العالقات مع اململكة العربية 
�شعادته  ع���ن  م���ع���رباً  ال�����ش��ع��ودي��ة، 

بالحتفالت التي �شهدتها اجلولة 
احتفالت  م����ع  ت���زام���ن���ا  ال���ث���ال���ث���ة 

بعيدها  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اأن  “ي�شعدنا  وق������ال:  ال���وط���ن���ي، 
ن�شارك الأ�شقاء يف اململكة العربية 
باليوم  اح��ت��ف��الت��ه��م  ال�����ش��ع��ودي��ة 
الوطني ال88، وقد حر�شت جلنة 
على  واأن��دي��ت��ه��ا  امل��ح��رتف��ني  دوري 
داخل  من  املنا�شبة  بهذه  الحتفاء 
بالدور  منا  اإمي��اًن��ا  دورينا  مالعب 
ال����ذي ت��ل��ع��ب��ه ك����رة ال���ق���دم يف بناء 

ج�شور التوا�شل بني ال�شعوب.”
اجلماهر  “تفاعلت  واأ������ش�����اف: 
بحما�س مع الحتفالت مما يوؤكد 
تربط  التي  الأزلية  العالقة  عمق 
ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  يف  ال�شعبني 
اإظهار  ع��ل��ى  ي��ح��ر���ش��ان  ال���ل���ذي���ن 
م�����ش��اع��ر ال�����ود والح�������رتام يف كل 

املنا�شبات”.

•• دبي-الفجر: 

ا�شتقبل �شعادة عبداهلل نا�شر اجلنيبي 
ظهر  املحرتفني  دوري  جلنة  رئي�س 
الكرة  احت��اد  وف��د  اأم�س اجلمعة  اأول 
ال��ك��وي��ت��ي مم��ث��اًل ب��ال��دك��ت��ور حممد 
لالحتاد  العام  الأم��ني  العلي،  خليل 
و�شعادة خالد ال�شمري ع�شو الحتاد 
امل�شابقات وذلك مبقر  ورئي�س جلنة 
ح�شر  اأب��وظ��ب��ي.  بالعا�شمة  اللجنة 
املدير  احل��و���ش��ن��ي  ول���ي���د  الج���ت���م���اع 
الإدارات  وممثلو  للجنة  التنفيذي 
املحرتفني  دوري  ب��ل��ج��ن��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

والحتاد الكويتي لكرة القدم . 
الزيارة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ال���وف���د  اط��ل��ع 
اآل��ي��ة عمل  ت��ق��ري��ر مف�شل ع��ن  ع��ل��ى 
اإدارة  يف  امل���ح���رتف���ني  دوري  جل���ن���ة 
املحرتفني  م�������ش���اب���ق���ات  وت���ن���ظ���ي���م 
الت�شغيلية،  ال��ف��ن��ي��ة،  امل����ج����الت  يف 
وجوانب  الإع��الم��ي��ة،   الت�شويقية، 
البث التلفزيوين والأمن وال�شالمة. 
بعدها قام الوفد بزيارة ميدانية اإىل 

ملتابعة  بال�شاخمة  ي��ا���س  بني  ا���ش��ت��اد 
ال���ث���ال���ث���ة م����ن دوري  ق���م���ة اجل����ول����ة 
الوحدة  ن��ادي��ي  ب��ني  العربي  اخلليج 
وال��و���ش��ل واط��ل��ع ع��ل��ى ���ش��ر العمل 

�شرح  م���ع  الأدوار  ت���وزي���ع  وك��ي��ف��ي��ة 
بتنظيم  يتعلق  م��ا  ك��ل  ح��ول  مف�شل 
اللقاء  بعد  الوفد  اطلع  كما  امل��ب��اراة، 
وكيفية  امل��ب��اراة  م��راق��ب  تقرير  على 

حت�شره. 
ويف هذا الإطار عرب املدير التنفيذي 
وليد  امل����ح����رتف����ني  دوري  ل���ل���ج���ن���ة 
الوفد  بزيارة  �شعادته  عن  احلو�شني 

التعاون  �شمن  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الكويتي 
خمتلف  م������ع  اخل�����������ربات  وت������ب������ادل 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ري��ا���ش��ي��ة، م���وؤك���ًدا ان 
لدولة  ال���ك���وي���ت���ي  الحت�������اد  اخ���ت���ي���ار 

الإمارات هو تاأكيد لتقديرهم جتربة 
اللجنة يف تنظيم املباريات، م�شيًفا: 
لأ�شقاءنا  ال��دع��م  تقدمي  “ي�شعدنا 
بعالقتنا  ونعتز  الكويتي،  الحتاد  يف 

مكانة  اإىل  و�شلنا  الكويت.  دولة  مع 
عالية ل��دى الحت���اد الآ���ش��ي��وي لكرة 
القدم، وهي حمل تقدير من احتادات 
الدول الآ�شيوية التي دائما ما تطلب 

زيارتنا بغر�س ال�شتفادة مما و�شلت 
اإليه الكرة الإماراتية«. 

ال�شمري،  خ���ال���د  وج����ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
جلنة  ورئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
امل�����ش��اب��ق��ات ب��الحت��اد ال��ك��وي��ت��ي لكرة 
على  الإم���ارات  لدولة  ال�شكر  القدم، 
ال�شت�شافة، مو�شًحا اأن الوفد خرج 
من التجربة بفوائد عديدة �شتنعك�س 
ايجاًبا على الكرة الكويتية. “هدفنا 
من الزيارة هو الط��الع على كل ما 
خرجت  الكويتية  ال��ك��رة  ه��وج��دي��د. 
فاتنا  �شنوات  ث��الث��ة  دام  اي��ق��اف  م��ن 
اأبهرنا  راأي�����ن�����اه  م����ا  ال���ك���ث���ر.  ف��ي��ه��ا 
وا�شتفدنا ا�شتفادة كبرة على الرغم 
انطباعنا  ل��ك��ن  ال���زي���ارة  ق�����ش��ر  م���ن 
ع��ن ال��ك��رة الإم��ارات��ي��ة انها يف تطور 
التي  الف���ك���ار  ن��ق��ل  �شيتم  م�����ش��ت��م��ر. 
الكويتي  الحت�����اد  اإىل  ا���ش��ت��ف��دن��اه��ا 
الكرة  ل��ت��ط��وي��ر  امل�����ش��اب��ق��ات  وجل���ن���ة 
اتفاقية  توقيع  �شيتم  كما  الكويتية، 
م�شتوى  ع��ل��ى  بيننا  خ����ربات  ت��ب��ادل 

احلكام وامل�شابقات«.

ي���غ���ادر ال���ب���الد ال����ي����وم، وف����د م��ن��ت��خ��ب الإم�������ارات 
يف  للم�شاركة  ج��ورج��ي��ا  اإىل  متوجها  لل�شطرجن، 
الأوملبياد العاملي لل�شطرجن رقم 43، والذي �شيقام 
�شبتمرب   23 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  باتومي  مبدينة 
وهو  دول��ة،   189 مب�شاركة  املقبل،  اأكتوبر   6 اإىل 
احلدث ال�شطرجني الأكرب يف العامل والذي يقام 
ك��ل ع��ام��ني ، وي���رتاأ����س ال��دك��ت��ور ���ش��رح��ان املعيني 
رئي�س الحتاد ومعه عبدالعزيز خوري نائب رئي�س 
الحتاد وفوزية عبا�س رئي�س اللجنة الفنية، وميثل 
منتخبنا 10 لعبني ولعبات حيث ميثل منتخب 
وعمر  عبدالرحمن  5 لعبني هم جا�شم  الرجال 
نعمان واإبراهيم �شلطان وعمران احلو�شني وعمار 
ال�شدراين، فيما ميثل منتخب ال�شيدات 5 لعبات 
�شرحان  وعائ�شة  عي�شى  وم��رمي  نعمان  اأمنة  هن 
بجانب  ال�شركال،  ورو�شة  دروي�س  ووافية  املعيني 
الكبر  ال��دويل  الأ�شتاذ  الذي ي�شم  الفني  اجلهاز 
الرو�شي ق�شطنطني لند مدرب الرجال، والأ�شتاذ 

الدويل الكبر الكوبي والرت مدرب ال�شيدات. 
�شامل  الكبر  الدويل  الأ�شتاذ  املنتخب  ويغيب عن 
اإ�شحاق  �شعيد  ال����دويل  والأ����ش���ت���اذ  ع��ب��دال��رح��م��ن 
يف  ال�شفر  ع��ن  اعتذارهما  بعد  ال��درا���ش��ة  ل��ظ��روف 
3 لعبني  الأوملبياد، وهو ما دفع الحتاد لختيار 
الأوىل  للمرة  الأوملبياد  يف  للم�شاركة  ال�شباب  من 

العامل  ال�����ش��رك��ال بطلة  م�����ش��ارك��ة رو���ش��ة  ب��ج��ان��ب 
وال��ت��ي ف��ازت م��وؤخ��را بذهبية الإم����ارات حت��ت 20 

�شنة رغم �شغر �شنها.
اإدارة اجلولت  يف  اإم��ارات��ي  وي�شارك طاقم حتكيم 
يف الأومل���ب���ي���اد ي��ت��ق��دم��ه��م احل��ك��م ال�����دويل مهدي 
ومعه  قطاع  م�شوؤول  �شيكون  وال��ذي  عبدالرحيم 
احل��ك��م ال�����دويل ���ش��ع��ي��د ي��و���ش��ف واحل���ك���م ال���دويل 

في�شل احلمادي واحلكم الدويل مرمي من�شور. 
اأقيم  ال��ذي  الداخلي  مع�شكره  املنتخب  اأنهى  وقد 
الجتماع  ومت  لل�شطرجن  الثقايف  ال�شارقة  بنادي 
اأمني  ال�شام�شي  ح�شني  ق��ب��ل  م��ن  ال��الع��ب��ني  م��ع 
اللجنة  رئي�س  عام الحت��اد وح�شور فوزية عبا�س 

الفنية وحممد عبداهلل املدير الفني لالحتاد. 
وت�شهد الأوملبياد العاملي، انتخابات الحتاد الدويل 
واختيار رئي�س جديد يف اجلمعية العمومية التي 
�شتعقد يوم 3 اأكتوبر املقبل، ويتناف�س على مقعد 
ماكروبولو�س،  ج��ورج��ي��و���س  ال��ي��ون��اين  ال��رئ��ي�����س، 

وال���رو����ش���ي ارك�����ادي دف��ورك��وف��ي��ت�����س، ف��ي��م��ا ت�شهد 
القارية  ان��ت��خ��اب��ات الحت������ادات  اأي�����ش��ا  الومل���ب���ي���اد 

واختيار جمال�س اإدارات جديدة. 
رئي�س  املعيني  ���ش��رح��ان  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار  واأك���د 
الحت�����اد اأن ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة رت��ب��ت ك��اف��ة الأم����ور 
والظهور  الأوملبياد  يف  وامل�شاركة  بالبعثة  اخلا�شة 
من  اأف�شل  مركز  ع��ن  والبحث  م�شرف  مب�شتوى 
امل�����ش��ارك��ات امل��ا���ش��ي��ة، يف ال��وق��ت ال���ذي اع��ت��ذر كال 
لظروف  اإ�شحاق  و�شعيد  عبدالرحمن  �شامل  م��ن 
اأج��ل الدفع  ال��درا���ش��ة وه��و م��ا منحنا فر�شة م��ن 
طريق  يف  نقف  اأن  ميكن  ول  ال�شباب،  بالالعبني 
�شتقام  البطولة  اأن  خا�شة  درا���ش��ت��ه  يف  لع��ب  اأي 
ع��ل��ى م���دار 16 ي��وم��ا، ول��ك��ن��ن��ا ن���رى اأن��ه��ا فر�شة 
جليل، والأهم احل�شول على اأف�شل امليداليات على 
رو�شة  للبطلة  وهناك حت�شر خا�شة  الطاولت، 

ال�شركال.  
واأ�شاف: جنحنا خالل فرتة وجرة اأن نوفر اأجواء 

الإع��داد وجتهيز الالعبني من خالل دعم الرعاة 
اأع�شاء  لكل  يح�شب  م��ا  وه��و  واملنتخب،  ل��الحت��اد 
اأمام  ال��ب��اب  ف��ت��ح  م��ا  وه���و  الحت����اد،  اإدارة  جمل�س 
املختلفة  البطولت  يف  بالالعبني  للدفع  الحت��اد 
حيث �شت�شارك رو�شة ال�شركال يف بطولة العامل يف 
اإ�شبانيا وكما �شي�شارك املنتخب يف بطولة العرب يف 
لل�شطرجن  العامل  �شن�شارك يف بطولة  تون�س، كما 
26 دي�شمرب املقبل وميثلنا �شامل  بال�شعودية يوم 

عبدالرحمن وعمر نعمان و�شعيد اإ�شحاق. 
التي  ال����ع����رب  ب���ط���ول���ة  اأن  ع����ن  امل��ع��ي��ن��ي  وك�������ش���ف 
نوعها  م��ن  الأوىل  �شتكون  الإم����ارات  ت�شت�شيفها 
بعد قرار الحتاد الدويل بتاأهل بطل العرب فيها 
اإىل بطولة العامل وهو حدث لأول مرة بالإ�شافة 
اأن  األقاب دولية، ونفخر  اإىل ح�شول الأوائ��ل على 
حتت  �شيقام  اأن���ه  خا�شة  احل���دث  ه��ذا  ن�شت�شيف 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  رعاية 
و�شتقام  الوطنية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  مكتوم 

دي�شمرب   6 اإىل  نوفمرب   26 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل 
امل��ق��ب��ل��ني وه����ذا ال��ت��وق��ي��ت ي��ت��زام��ن م��ع احتفالت 
اجناز  وهو  ال�شهيد،  وي��وم  الوطني  باليوم  الدولة 
ورئي�شه  لل�شطرجن  العربي  كبر يح�شب لالحتاد 
ال���ذي يقدم  امل��ع��ال  ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز  ���ش��ع��ود  ال�شيخ 
فيها  �شي�شارك  البطولة  اأن  خا�شة  للعبة  الكثر 

20 دولة عربية للمرة الأوىل.
اللعبة من  اأن الحت��اد ي�شر يف اجت��اه ن�شر  واأك��د 
خالل اإ�شهار الأندية ومنذ بداية الدورة النتخابية 
احلالية حتى الآن حتولنا من 11 اإىل 17 ناديا، 
ال�شارقة  اإم���ارة  على  فقط  مقت�شر  لي�س  والأم���ر 
اأندية يف  بل هناك  الأندية  اأ�شهرت عدد من  التي 
اإمارات اأخرى، وهو ما قلته يف احلملة النتخابية 

يل وخالل عام ون�شف و�شلنا لهذا امل�شتوى.
الأندية  وب��ني  بيننا  جتان�س  هناك  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
كل  الذي يخدم  بال�شكل  البطولت  بتوزيع  ونقوم 
الأندية وقد اأعدنا هذا العام بطولة كاأ�س �شاحب 

ال�شمو رئي�س الدولة اإىل عجمان مرة اأخرى بعد 
�شنوات طويلة و�شتكون البطولة حتت رعاية �شمو 
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان، 

وبداأنا يف ت�شويق البطولة.
امل��ا���ش��ي كنا احل�����ش��ان الذهبي  ال��ع��ام  واأ���ش��اف: يف 
ميدالية  ب�28  ف��زن��ا  بعدما  امل��ي��دال��ي��ات  ح�شد  يف 
ملونة، وكنا اول احتاد عربي يح�شد هذا الكم من 
امليداليات يف بطولة واحدة بجانب احل�شول كاأ�س 
و�شيعود  الدولة،  اأندية  وال��ذي يطوف حاليا  زايد 
تقديرا لالأندية  املقبل،  �شهر نوفمرب  لالحتاد يف 
قبل  الحت����اد  و�شي�شل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ال�����ش��ري��ك 

بطولة العرب.
ال�شيخ  ل��رت���ش��ح  ك��ب��ر  دع����م  ه���ن���اك  اأن  واأو�����ش����ح 
اآل نهيان لرئا�شة  �شلطان بن خليفة بن �شخبوط 
الحتاد الآ�شيوي من جديد والدعم على امل�شتوى 
الهيئة  اأي�شا من  الإماراتي والعربي، وهناك دعم 
خلفان  حممد  م��ع��ايل  برئا�شة  للريا�شة  ال��ع��ام��ة 
اأن��ن��ا مقبلون على  ال��رم��ي��ث��ي رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة، ك��م��ا 
انتخابات الحت��اد ال��دويل للعبة وهناك دور كبر 
الذي  املر�شح  مع  تكون  ما  دائما  والتي  ل��الإم��ارات 
وا�شتقبلنا  وفنيا  اإداري����ا  ويخدمنا  اللعبة  ي��خ��دم 
املر�شحني ونحن مع من يطور ويخدم الحتادات 

العربية.

مــالعــب دورينــا حتتفـــل باليـــوم الوطنـــي ال�شعــودي

وفد الحتاد الكويتي يطلع على جتربة جلنة دوري املحرتفني الإماراتية يف تنظيم امل�شابقات

البعثة تغادر اإىل جورجيا

العاملي الأوملبياد  يف  ال�شطرجن  منتخب  ميثلون  لعبني    10
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الفجر الريا�ضي

اف���ري���ق���ي كيفن  اأف�������ش���د اجل����ن����وب 
�شوك  ج��اك  والأم��رك��ي  اأندر�شون 
فيدرر  روجيه  ال�شوي�شري  خو�س 
ديوكوفيت�س  ن���وف���اك  وال�����ش��رب��ي 
الزوجي جنبا اىل جنب  مباراة يف 
للمرة الأوىل، بفوزهما عليهما يف 
كرة  يف  ال�شتعرا�شية  ليفر  كاأ�س 

امل�شرب.
ويف اليوم الأول من الكاأ�س املقامة 
الأمركية  ���ش��ي��ك��اغ��و  م��دي��ن��ة  يف 
خ�شر  الأح����������د،  ح���ت���ى  وت�������ش���ت���م���ر 
عامليا  ثانيا  امل�شنف  ال�شوي�شري 
وال�������ش���رب���ي ال����ث����ال����ث، يف م���ب���اراة 
7-6 و3-6 و6- الزوجي نتيجة 

بتقدم  الأول  اليوم  لينتهي   ،10
“فريق  ع���ل���ى  اأوروبا”  “فريق 

العامل” بنتيجة 1-3.
فاز  اجلمعة،  �شابقة  مباريات  ويف 
البلغاري غريغور دمييرتوف على 
 ،1-6 تيافو  فران�شي�س  الأمركي 
غوفان  داف��ي��د  والبلجيكي   ،4-6
على الأرجنتيني دييغو �شفارت�شمان 
6-4، 4-6، 11-9، والربيطاين 
ك���اي���ل اإدم�����ون�����د ع���ل���ى الأم����رك����ي 
�شوك 6-4، 5-7، 10-6. وتقام 
ال���ك���اأ����س يف ن�����ش��خ��ت��ه��ا ال��ث��ان��ي��ة يف 

ن�شخة  )اأقيمت  املتحدة  ال��ولي��ات 
الت�شيكية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف   2017
12 من  ف��ي��ه��ا  ب�������راغ(، وي�������ش���ارك 
اأف�����ش��ل ال��الع��ب��ني ع��امل��ي��ا موزعني 
لطبيعتها  ون��ظ��را  ف��ري��ق��ني.  ع��ل��ى 
مباريات  ت���ك���ون  ال���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة، 
اأق�����ش��ر م��دة م��ن املباريات  ال��ك��اأ���س 
الالعب  ب��ه��ا  ي��ف��وز  اذ  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
التقدم  اىل  مناف�شه  ي�شبق  ال��ذي 

تعادلهما  ح��ال  ويف  مبجموعتني. 
ل��ك��ل م��ن��ه��م��ا، يخو�س  مب��ج��م��وع��ة 
فا�شال  �شوطا  مبا�شرة  الالعبان 
بالكاأ�س  وي��ف��وز  ن��ق��اط.  ع�شر  م��ن 
نقطة.   13 يحقق  ال���ذي  الفريق 
وت��ق��ام اأرب����ع م��ب��اري��ات يف ك��ل يوم 
النقاط  وحتت�شب  املناف�شات،  من 
ك���الآت���ي: ن��ق��ط��ة ل��ل��ف��ري��ق ع���ن كل 
نقطتان  اجلمعة،  بها  يفوز  مباراة 

عن كل فوز ال�شبت، وثالث نقاط 
ع��ن ك��ل ف��وز الأح���د. وت��ق��ام يوميا 
ثالث مباريات يف الفردي ومباراة 
واحدة يف الزوجي. ويقود الفريق 
ال�شويدي  ال����الع����ب  الأوروب�����������ي 
يتوىل  بينما  ب��ورغ،  بيورن  ال�شابق 
ال��ن��ج��م الأم���رك���ي ال�����ش��اب��ق جون 
م����اك����رنو ق����ي����ادة ف����ري����ق ال����ع����امل. 
وي�شم ف��ري��ق اأوروب����ا، اإ���ش��اف��ة اىل 

ودمييرتوف  وديوكوفيت�س  فيدرر 
واإدم�������ون�������د وغ�������وف�������ان، الأمل��������اين 
ي�شم  بينما  زف���ري���ف،  األ��ك�����ش��ن��در 
و�شفارت�شمان  �شوك  العامل  فريق 
والأ�شرتايل  واأن���در����ش���ون  وت��ي��اف��و 
ن��ي��ك ك��ري��و���س والأم���رك���ي جون 

اي�شرن.
وحت��م��ل ال���ك���اأ����س ا���ش��م لع����ب كرة 
امل�����ش��رب الأ����ش���رتايل ال�����ش��اب��ق رود 
لقب   200 اأح������رز  ال�����ذي  لي���ف���ر 
فردي  يف  امل�����ش��رب  ك���رة  دورات  يف 
 11 منها  قيا�شي(،  )رق��م  الرجال 
�شالم،  ال��غ��ران��د  ب��ط��ولت  يف  لقبا 
كاأ�س  يف  األقاب  خم�شة  اىل  اإ�شافة 

ديفي�س مع منتخب بالده.
املا�شي  ال���ع���ام  ال���ك���اأ����س  واأط���ل���ق���ت 
مب����ب����ادرة م����ن ف����ي����درر ع���ل���ى وجه 
الفريق  ب���ه���ا  وف������از  اخل�������ش���و����س، 

الأوروبي العام املا�شي 9-15.
وهي ت�شابه كاأ�س رايدر يف الغولف 
ال���ت���ي ت���ق���ام م����رة ك���ل ع���ام���ني بني 
املتحدة  ال����ولي����ات  م���ن  ف��ري��ق��ني 
فرن�شا  وت�����ش��ت�����ش��ي��ف  واأوروب������������ا. 
رايدر  ك��اأ���س  م��ن  املقبلة  الن�شخة 
احلايل  �شبتمرب  اأي��ل��ول   28 ب��ني 

و30 منه.

على  املفتوحة،  اأم��ري��ك��ا  بطلة  اأو���ش��اك��ا،  نعومي  تفوقت 
ال�شبت  6-2 و6-3 ام�س  الإيطالية كاميال جيورجي 
لتتاأهل اإىل نهائي بطولة بان با�شيفيك املفتوحة للتن�س 

يف طوكيو حيث �شتواجه كارولينا بلي�شكوفا.
وحققت اأو�شاكا انت�شارها العا�شر على التوايل اأمام عدد 
كبر من امل�شجعني يف بالدها وكانت مفعمة بالثقة من 
اإر�شالها  �شوط  يف  �شاحقة  اإر���ش��ال  �شربة  بعد  البداية 

الأول.
و�شددت الالعبة البالغ عمرها 20 عاما، التي اأ�شبحت 
مناف�شات  يف  لقبا  حت��ق��ق  الإط����الق  ع��ل��ى  ي��اب��ان��ي��ة  اأول 
اأ�شبوعني،  قبل  ن��ي��وي��ورك  يف  ك��ربى  ببطولة  ال��ف��ردي 
على  لتتفوق  اإ�شافية  �شاحقة  اإر���ش��ال  ���ش��رب��ات  ث��م��اين 

جيورجي امل�شنفة 37 عامليا.
وقدمت اأو�شاكا اأداء مماثال لالأداء الذي جعلها تتفوق 

كما  املفتوحة  اأم��ري��ك��ا  نهائي  يف  ول��ي��ام��ز  �شرينا  على 
جيورجي  م��ن  م��زدوج��ة  اأخ��ط��اء  ثمانية  م��ن  ا�شتفادت 

لتحقق النت�شار يف 72 دقيقة.
ومل تخ�شر اأو�شاكا، التي بلغت النهائي منذ عامني، اأي 
جمموعة يف امل�شابقة هذا املو�شم وتعر�س �شوط اإر�شالها 

للك�شر مرة واحدة فقط.
يثر  اأم��ر  “هذا  تاألقها  عن  لل�شحفيني  اأو�شاكا  وقالت 
اندها�شي بع�س ال�شيء لكني �شعرت ببع�س الهدوء عند 
اللعب يف الدور الأول و�شعر كثرون بالندها�س لأنهم 

توقعوا اأين �شاأكون متوترة جدا«.
بالتوتر  فيها  اأ�شعر  مباراة  اأول  كانت  “اليوم  واأ�شافت 

رائع  ب�شكل  األعب  اأين  اأعتقد  ف��اإين  ذلك  با�شتثناء  لكن 
جدا«.

* بلي�شكوفا ت�شارع
امل�شنفة  بلي�شكوفا  م��ع  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  اأو���ش��اك��ا  و�شتلعب 
الت�شيكية على  ال��الع��ب��ة  ف���ازت  ب��ع��دم��ا  ع��امل��ي��ا  ال��ث��ام��ن��ة 
لقاء  يف  و3-6  و6-4   2-6 فيكيت�س  دون��ا  الكرواتية 

ا�شتغرق اأكر من �شاعتني.
لعبة  اأي  م��ن  اأك��ر  امللعب  يف  وقتا  بلي�شكوفا  وق�شت 
ال��دور الأول  اأنها اجتازت  اأخ��رى يف هذه البطولة رغم 

دون لعب.
وبداأت امل�شنفة الأوىل عامليا �شابقا املباراة بقوة وتقدمت 

اأقل من  الأوىل يف  وح�شمت املجموعة  مبكرا  -4�شفر 
لعبات  على  تفوقت  التي  فيكيت�س،  لكن  �شاعة.  ن�شف 
بارزات مثل �شلون �شتيفنز وكارولني جار�شيا يف طريقها 
يف  مبكرا  بلي�شكوفا  اإر���ش��ال  ك�شرت  النهائي،  قبل  نحو 

املجموعة الثانية واأدركت التعادل بعد ذلك.
اأن غدا �شيكون يوما خمتلفا  “اأعتقد  وقالت بلي�شكوفا 

متاما«.
كل  ن�شيان  يجب  ل��ذا  النهائية  امل��ب��اراة  “اإنها  واأ���ش��اف��ت 
هذه الدقائق التي ق�شيتها يف امللعب. هذه اآخر مباراة 
ل��ذا يجب اأن اأق���دم ك��ل م��ا اأم��ل��ك واأب���ذل م��ا يتبقى من 

جمهودي«.

ورغم ظهور الإرهاق على بلي�شكوفا باملجموعة الثالثة 
فاإنها ك�شرت �شمود فيكيت�س وخرجت بالنت�شار بعدما 
420 دقيقة يف امللعب خالل هذه البطولة يف  خا�شت 

طوكيو مقابل 222 دقيقة ملناف�شتها املقبلة اأو�شاكا.
ت�شديدا  لع��ب��ات  ع�شر  اأك���ر  م��ن  وبلي�شكوفا  واأو���ش��اك��ا 

لل�شربات ال�شاحقة خالل العام اجلاري.
اأو�شاكا التي فازت باملواجهة الأخ��رة بينهما يف  وقالت 
اإنديان ويلز “لعبت مرتني اأمام بلي�شكوفا لذا اأدرك اأنها 

لعبة كبرة.
»اإنها تتابع كرة �شربة وجتيد �شربات الإر�شال لذا اأدرك 

اأن املباراة �شتكون �شعبة جدا«.
واأ�شافت بلي�شكوفا “اأعرف طريقة لعبها. لدي اأ�شلحتي 
ب�شكل كبر على  الأم��ر  �شيعتمد  اأ�شلحتها.  وهي متلك 

�شربات الإر�شال«.

اأو�شاكا تتاأهل لنهائي بان با�شيفيك املفتوحة 

ريال مدريد اأف�شل بكثري بعد خروج رونالدو

خ�شارة فيدرر وديوكوفيت�س يف الزوجي بكاأ�س ليفر

برييز يك�شف تفا�شيل جديدة عن رحيل رونالدو
ب��ع��د ���ش��م��ت دام ع���دة اأ���ش��اب��ي��ع، ك�����ش��ر رئ��ي�����س ري����ال مدريد 
عن  وك�شف  ال�شمت،  ح��اج��ز  ب��ري��ز،  فلورنتينو  الإ���ش��ب��اين، 
بع�س تفا�شيل جديدة حول رحيل كري�شتيانو رونالدو عن 

القلعة املدريدية يف فرتة النتقالت ال�شيفية.
وقبل ع��ودة عجلة ال���دوري الإ���ش��ب��اين ل��ل��دوران م��ن جديد، 
مفاجاأة  رون��ال��دو  كري�شتيانو  الأول  “املرنغي”  جنم  فجر 
“امللكي”، الذي  من العيار الثقيل وقررالرحيل عن النادي 
اإذ  الكبرة،  الإجن���ازات  �شنوات حافلة   9 مل��دة  حمل قمي�شه 
جتربة  خو�س  يف  رغبته  عن  اآن��ذاك  الربتغايل  النجم  عرب 

كروية جديدة مع العمالق الإيطايل يوفنتو�س.
اأح�شن لعب يف العامل خم�س مرات عن فريق  ومنذ رحيل 

بريز  فلورنتينو  امللكي  رئي�س  التزم  الإ�شبانية،  العا�شمة 
اأن  بيد  اإليه،  ُوجهت  التي  الكثرة  النتقادات  رغم  ال�شمت 
بريز ك�شر اأخراً حاجز ال�شمت وحتدث عن رحيل النجم 

الربتغايل عن القلعة املدريدية.
ويف هذا ال�شاأن، نقل موقع “فوت مركاتو” عن رئي�س ريال 
مدريد فلورنتينو بريز قوله اإن “كري�شتيانو رونالدو قرر 
الرحيل عن الفريق، لأنه يف مرحلة معينة من احلياة ميكن 

لنا اأن نفكر ب�شكل خمتلف«.
واأ�شاف رئي�س ريال مدريد: “بالن�شبة لكري�شتيانو ل ميكن 
لنا اإل اأن ن�شكره على ما قدمه، وريال مدريد �شيكون دائماً 

مثل منزله.. اإنه الالعب الأف�شل بعد دي �شتيفانو«.

وع���ن رح��ي��ل ال��ن��ج��م ال��ربت��غ��ايل ع��ن ري���ال م��دري��د يف فرتة 
الرحيل  اأراد  رون��ال��دو  ب��ري��ز:  ق��ال  ال�شيفية،  الن��ت��ق��الت 
م�شابقة  بطل  اأن  املرنغي  رئي�س  واأك���د  �شخ�شية،  لأ�شباب 
اأب��ط��ال اأوروب�����ا يف اآخ���ر ث���الث ���ش��ن��وات مل ت��ك��ن لديه  دوري 
الذي رحل  عرو�س كثرة للح�شول على خدمات رونالدو، 
 100 م��ن  اأك��ر  بلغت  �شفقة  يف  الإي��ط��ايل  يوفنتو�س  اإىل 
 33( رونالدو  كري�شتيانو  اأن  ذك��ره  واجلدير  ي��ورو.  مليون 
عاماً( افتتح اأخراً ر�شيده من الأهداف مع فريق “ال�شيدة 
العجوز” بعد �شيام عن التهديف دام ثالث جولت، اإذ �شجل 
من  الرابعة  اجلولة  بر�شم  �شا�شولو  فريق  �شباك  يف  ثنائية 

الدوري الإيطايل لكرة القدم. 

مي�شي يفاجئ زمالئه يف التدريبات

الأن��ظ��ار متوجهة ���ش��وب ريال  ك��ان��ت  امل��و���ش��م  ان��ط��الق  عند 
مدريد، وما اإذا كان �شي�شتطيع �شّد الفراغ الناجم عن رحيل 
كري�شتيانو رونالدو، هناك من اعترب املهمة م�شتحيلة، اليوم 
بدون  بكثر  “امللكي” اأف�شل  اأن حال  اإىل  الكثرون  يذهب 

“الدون«.
وقال رئي�س حترير ال�شفحة الأملانية، ح�شب 

توتال”  “ريال  مل���وق���ع  ك������رن،  ن��ي��ل�����س 
املخت�س بتغطية اأخبار النادي امللكي، 

اإن “ريال مدريد ا�شتفاد من رحيل 
ال������دون ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 

ك��ان عليه الأمر  اأك��ر مما 
لو كان الأخ��ر بقي يف 

�شفوفه«.
ويف حوار مع موقع 
“فوكو�س” الأملاين 
نيل�س  يك�شف  ن�شر 

اأ�شابيع  اأنه وبعد  على 
ق���ل���ي���ل���ة م�����ن ان����ط����الق 

امل����و�����ش����م ب�������دا ال���ف���ري���ق 
قب�شة  م����ن  “متحرراً” 

اأف�����ش��ل لعب  ح��ام��ل لقب 
مرات،  خم�س  ال��ع��امل  يف 

وط���ري���ق���ة ل��ع��ب��ه اأك���ر 
انفتاحاً.

وي���������������ش�������ي�������ف 
الأخ������������������ر: 
كان  ما  “اإذا 

يتعلق  الأم����ر 
مب�������ب�������اري�������ات 

اأم�����������ام ب����اي����رن 
بر�شلونة  اأو 

املثال،  �شبيل  على 

فكان النجم الربتغايل يف بع�س احلالت يدعم فريقه على 
م�شتوى الدفاع، ما عدا ذلك كان ينتظر و�شط امليدان اإىل اأن 
يح�شل على كرات ليرتجمها اإىل اأهداف بن�شبة 40 اإىل 50 
هدفاً يف كل مو�شم«. بالطبع هي موهبة ل ميكن تعوي�شها 
اإط����الق����اً، وم���ع ذل���ك ي��ق��ول اخل��ب��ر ال����ذي ي��ع��رف دهاليز 
بنزميا وغاريث بيل وماركو  “كرمي  اإن  جيداً،  “املرينغي” 

اأ�شين�شيو نف�شوا غبار كري�شتيانو 
رونالدو من عليهم«.

نف�شه  ي���ط���رح  ال�����ذي  وال�������ش���وؤال 
“امللكي” يدور  ع�شاق  بني  بقوة 
الذي من  املر�شح  حول هوية 

على  يجل�س  اأن  امل��ف��رت���س 
رونالد،  كري�شتيانو  عر�س 

اأ�شين�شيو؟  ه����و  ه����ل 
اأم  اإي���������������ش�������ك�������و؟ 

ال�������وال�������ي�������زي 
غ�����������اري�����������ث 

بيل؟.
ع��������ك�����������������س 

ذلك، ي�شتبعد 
اخلبر يف �شوؤون 

نية  وج�������ود  ال�����ري�����ال 
لدى ه��وؤلء يف تويل مثل 

هذه املهمة، لأن كبار النجوم 
حالة  عليهم  ت�شيطر  اليوم 

اإي�شكو  فمثاًل  الر�شا،  من 
اأقرب  وغاريث بيل كانا 

النادي  ت���ودي���ع  اإىل 
لكن  “امللكي”، 

ب��ات��ت ال�����ش��اح��ة ف��ارغ��ة لهما لإثبات  وب��ع��د رح��ي��ل رون���ال���دو 
احلما�شة  معا يف حالة من  هما  والآن  العالية،  اإمكانياتهما 

ال�شديدة.
الريال بثوب جديد

اأبطال  دوري  م��ب��ارات��ه يف  اأوىل  ويف  م��دري��د  ري���ال  اأن  ي��ذك��ر 
تلك  وم��ن��ذ  اأه����داف نظيفة،  بثالثة  روم���ا  ف��از على  اأوروب����ا 
ي��دور يف فلك مدربه  ب��داأ احل��دي��ث بقوة ع��ن فريق  امل��ب��اراة 
جولني لوبيتيغي، املدير الفني ال�شابق للمنتخب الإ�شباين 
الأول لكرة القدم، يف اإ�شارة اإىل الب�شمات الوا�شحة للمدرب 
خمتلف  كمدرب  يظهر  جعلت  والتي  الفريق  على  اجلديد 
ع���ن ���ش��اب��ق��ي��ه، زي���ن ال���دي���ن زي�����دان اأو 

كارلو اأن�شيلوتي.
عما  امل���ب���اراة  ه���ذه  وك�شفت 
مع  لوبيتغي  ل��ه  يتطلع 
لقب  ع������ن  امل������داف������ع 
اأبطال اأوروبا، فهو 
اأن  يف  ي����رغ����ب 
ريال  ي��ك��ون 
م�������دري�������د 
�����ش����اح����ب 
ال�������������ي�������������د 
العليا يف الأداء 
وال�����ش����ت����ح����واذ 
ومم�����������ار������������ش�����������ة 
املناطق  يف  ال�شغط 

الأمامية، واللتزام 
اجلماعي  باللعب 

بكرة  والت�شديد 
ع������ل������ى امل������رم������ى 

وحت������������������������������رك 
ال������الع������ب������ني 
م�شتمر  ب�����ش��ك��ل 
يف جميع امل�شاحات.

�شان جريمان يف �شدام مع 
بر�شلونة من اأجل رابيو

ذكرت تقارير �شحافية اأن نادي باري�س �شان جرمان 
ع��ق��د لعبه  ل��ت��ج��دي��د  م��غ��ر  ع��ر���س  ل��ت��ق��دمي  ي�شتعد 

اأدريان رابيو يف اأكتوبر املقبل، ملواجهة حماولت 
الو�شط  لع��ب  ل�شم  الإ���ش��ب��اين  بر�شلونة 

الفرن�شي.
“موندو  �����ش����ح����ي����ف����ة  وذك��������������رت 

يتابع  ال��رب���ش��ا  اأن  ديبورتيفو” 
عن  عاماً  ال�23  �شاحب  الالعب 
قرب ويف توا�شل دائم مع والدته 

اللذين  اأع���م���ال���ه،  ووك���ي���ل 
رئي�س  اأن  ي��ع��ت��ق��دان 

اإ����������س جي  ب������ي 
ي���������ش����ت����ع����د 

لتقدمي 

عر�س مغر لرابيو لتجديد عقده الذي ينتهي يف 30 
حزيران 2019.

مدرب  اأن  الكاتالونية  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
توما�س  الأمل��اين  الفرن�شية،  العا�شمة  نادي 
الفرن�شي  ال��و���ش��ط  ي��دل��ل لع���ب  ت��وخ��ي��ل 
الفريق  اأ�شا�شياً يف كل مباريات  به  ودفع 
حتى الآن، حتى اأنه منحه �شارة القيادة 

يف بع�س الأحيان.
اأن  ديبورتيفو”  “موندو  واأب��������رزت 
الفرن�شي  ل��الع��ب  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ع��ر���س 
قد ي�شل ل�10 ماليني يورو �شنوياً، 
بالإ�شافة اإىل مكافاآة تعاقد قدرها 
اخلطر  اأن  اإل  يورو،  مليون   15
بي  ج���ن���ون  ي��ج��ن  اأن  ي��ك��م��ن يف 
اإ�����س ج��ي وي��ق��دم ل��الع��ب 20 
بح�شب  ���ش��ن��وي��اً،  ي���ورو  مليون 

ال�شحيفة.
وعلى الرغم من ذلك، اأبرزت 
اأن  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
هناك اتفاقاً ب�شاأن اخلطوط 
ال���ع���ري�������ش���ة ل��ل�����ش��ف��ق��ة بني 
ب��ر���ش��ل��ون��ة وراب����ي����و، ال���ذي 
من  اع��ت��ب��اراً  ح���راً  �شي�شبح 
املقبل،  ي��ول��ي��و  م���ن  الأول 
و���ش��ي��م��ك��ن��ه الن���ت���ق���ال دون 
�شرط  اأي  ع��ل��ي��ه  ي��ق��ع  اأن 

جزائي. 

يوفنتو�س وميالن يراقبان لعب بايرن ميونخ
�شي  واآي  يوفنتو�س  بني فريقي  اإيطالياً  املقبلة �شراعاً  الفرتة  ت�شهد  اأن  املتوقع  باأنه من  تقارير �شاحفية  اأف��ادت 

ميالن، على التعاقد مع لعب بايرن ميونخ الأملاين، ريناتو �شان�شيز.
وخطف الربتغايل ريناتو �شان�شيز الأنظار خالل م�شاركته الأوىل هذا املو�شم مع بايرن ميونخ، اأمام بنفيكا يف دوري 

اأبطال اأوروبا، اإذ ظهر ب�شكل مميز وجنح يف هز ال�شباك.
الأندية  اأدرك��ت  الأبطال،  دوري  الرائع يف  “بعد ظهوره  اإيطالية:  تقارير  نقاًل عن  بيلد،  �شبورت  وقالت �شحيفة 
العمالقة، قيمة ريناتو �شان�شيزن يوفنتو�س وميالن يهتمان ب�شاحب ال�21 عاماً، ولكن املالحظ اأن الالعب �شيظل 

يف بايرن ميونخ طوياًل«.
اأندية العامل،  اأف�شل  اأحد  واأبدى الدويل الربتغايل، رغبته يف البقاء ب�شفوف الفريق البافاري، م�شرحاً: بايرن 

وكل لعب يف مركزي يود اللعب هنا، اإذا كان الأمر بيدي، فاأنا اأريد ارتداء القمي�س الأحمر لأطول فرتة ممكنة. 

لعبو نادي بر�شلونة الإ�شباين كانوا 
على موعد مع مفاجاأة من النجم 
مي�شي،  ل��ي��ون��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي، 
خالل عودتهم للتدريبات ام�س 
فوزهم  ب��ع��د  اجل���م���ع���ة،  الأول 
اإيندهوفن  اإ����س  ب��ي  ن���ادي  ع��ل��ى 
منهم “الربغوث”  اأحرز   0-4

هاتريك.
وظ����ه����ر ال���ن���ج���م الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

اأن قام  ال��ت��دري��ب��ات بعد  خ��الل 
ب����ح����الق����ة حل���ي���ت���ه يف 
م��ظ��ه��ر ج��دي��د، يعود 
به اإىل الأيام ال�شابقة 
عليها  ك��������ان  ال�����ت�����ي 
وفقا  ع����ام����ني،  ق���ب���ل 
“ماركا”  ل�����ش��ح��ي��ف��ة 

الإ�شبانية.
املظهر  ه������ذا  وي����ع����د 
الظهور  هو  اجلديد، 
بعد  ل����ل����ي����و  الأول 
مباراة الهاتريك اأمام 
اإيندهوفن الهولندي 
يف اجلولة الأوىل من 

دوري اأبطال اأوروبا.
وعاد مي�شي وزمالوؤه 

بعد  ال���ت���دري���ب���ات  اإىل 
راح����������������ة اخل�����م�����ي�����������س، 

ا�شتعدادا ملباريات الفريق 
يف الأ�شابيع القادمة، حيث 

فريق  بر�شلونة  �شيواجه 
جرونا، الأحد املقبل.

وبعد ذلك، �شيلتقي الرب�شا 
مع ليغاني�س يوم الأربعاء 
احلايل،  ال�شهر  م��ن   26



طلب �شيارة .. فح�شل على رحلة غري متوقعة
�شفر  بعد  ال��راح��ة  م��ن  ق�شط  على  احل�شول  م��ن  اأف�شل  �شيء  ل 
اأجرة  �شيارات  طلب  اإىل  امل�شافرين،  بع�س  يلجاأ  ولذلك  طويل، 
تقلهم من املطار عند عودتهم من ال�شفر، لكن هندياً وجد نف�شه 

يف موقف ل ُيح�شد عليه، بعد اأن ا�شتعان بخدمة �شيارات اأوبر.
اأوب��ر، ولدى  �شيارة عرب تطبيق  اأوروغانتي،  �شوريا  املدعو  وطلب 
و�شولها اإىل املطار، اكت�شف اأن ال�شائق الذي يقودها، لي�س املذكور 
ال�شيارة  ي��ق��ود  ك��ان  ال�شائق  اأن  ذل���ك،  م��ن  والأ����ش���واأ  التطبيق،  يف 
خمموراً. وحر�شاً على �شالمته، طلب اأوروغانتي اإيقاف ال�شيارة، 
مل�شافة  قيادتها  بنف�شه  ويتوىل  ال�شائق،  مقعد  اإىل  ينتقل  اأن  قبل 
كيلومرتاً، للو�شول باأمان اإىل منزله، ح�شب �شحيفة مرور   30
اأوروغانتي عن التجربة عرب تويرت، وكتب  الربيطانية. وحتدث 
يف تغريدة "مل تكن رحلة العودة من مطار بنغالور ما توقعته على 
الإطالق، كان ال�شائق خمموراً و�شبه غائب عن الوعي، وا�شطررت 
فريق  م��ن  ات�����ش��اًل  اأوروغ��ان��ت��ي  وتلقى  بنف�شي".  ال�شيارة  لقيادة 
ال�شالمة يف اأوبر، بعد نحو 20 �شاعة من احلادثة، واأخربوه اأنه مل 

يكن من املفرت�س اأن يقود ال�شيارة، لعتبارات تتعلق بال�شالمة.
ومثر  موؤ�شف  اأم��ر  "هذا  اأوب���ر:  با�شم  متحدث  ق��ال  جهته،  م��ن 
ال�شائق  تطابق  ل�شمان  املمكنة  ال��ت��داب��ر  جميع  ونتخذ  للقلق، 
املوجود على التطبيق مع ذلك الذي يظهر خلف عجلة القيادة، اإل 
اأن ذلك ل يحدث يف حالت نادرة، ونحث الركاب على الإبالغ عن 

امل�شكلة على الفور، لنتخذ الإجراءات الالزمة ب�شكل فوري".

ي�شتغل غياب جريانه ويبني منزًل داخل حديقتهم
ت�شدر متقاعد رو�شي عناوين الأخبار املحلية، بعد اأن ا�شتغل غياب 
من  منزلهم  حديقة  يف  �شنوبر  �شجرتي  بتجريد  وق��ام  ج��ران��ه 

الأغ�شان، قبل اأن ي�شتخدمهما لبناء منزل �شغر له. 
تعي�س اإيرينا ت�شوكانوفا وعائلتها على قطعة اأر�س �شغرة بالقرب 
من مدينة نيجني تاجيل الرو�شية منذ 10 �شنوات، ومل يواجهوا 

اأي م�شاكل مع جارهم يوري �شتيبانوف طوال هذه املدة. 
ولكن الأمور تغرت موؤخراً عندما بداأ الرجل املتقاعد ي�شكو من 
اأن  مدعياً  العائلة،  منزل  حديقة  يف  تنمو  التي  ال�شنوبر  اأ�شجار 
اأر�شه، واأنه ل ي�شتطيع تنظيفها ب�شبب  ثمار ال�شنوبر ت�شقط يف 
تقدمه يف ال�شن.  وكان يوري قد طلب من جرانه قطع الأ�شجار، 
على  امل�شكلة  يحل  اأن  ق��رر  فقد  ل��ذا  لطلبه،  ي�شتجيبوا  مل  لكنهم 
طريقته اخلا�شة. فبينما كان جرانه يق�شون اإجازة خارج املنزل، 
ال�شنوبر  اأ�شجار  ا�شتغل الرجل غيابهم واأخذ على عاتقه جتريد 

من الأغ�شان، قبل اأن يبني بيتاً خ�شبياً فوقها. 
اأي��ام، �شدموا   10 املنزل بعد  اإىل  وعندما عادت عائلة ت�شوكانوفا 
وليزيد  اأر�شهم.  على  اجلديد  منزله  داخ��ل  امل�شن  جارهم  لروؤية 
من حدة املوقف بينهما، طالب الرجل امل�شن جرانه بدفع تكاليف 

بناء املنزل والتي تبلغ 4000 روبل. 
وب�شرف النظر عن حقيقة اأن بيت ال�شجرة مت بناوؤه بطريقة غر 
قانونية على ممتلكات �شخ�س اآخر، فقد تبني اأن املنزل قد ينهار 
اأنه قوي مبا فيه الكفاية ملواجهة  يف اأي وقت، رغم تاأكيد الرجل 
باأن  ال�����ش��رط��ة لح��ق��اً  اأب��ل��غ  اإع�����ش��ار م��دم��ر. وك���ان �شتيبانوف ق��د 
جرانه وعدوه بدفع مبلغ 4000 روبل مقابل جتريد ال�شجرتني 
املنزل،  قبل مغادرتهم  البيت اخل�شبي فوقها  وبناء  الأغ�شان  من 
اأنه  اأنهم عدلوا عن الفكرة يف وقت لحق. ومبا  اأنهم اأخ��ربوه  اإل 
كان م�شتعداً للم�شروع، قرر امل�شي قدماً مبجرد مغادرتهم املكان، 
الأمر الذي نفته عائلة ت�شوكانوفا جملة وتف�شياًل، بح�شب ما نقل 

موقع "اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

بري�شة اإن�شان اآيل.. لوحة لرامربانت 
ميكن لإن�شان اآيل اأن ي�شطلع بالعديد من املهام التي كانت من قبل حكرا على الب�شر.. لكم هل ميكنه يف يوم من 

الأيام اأن يكون بديال للفنان؟
هذا ما اآمن به فريق من رجال الأعمال الفرن�شيني، فاأقدموا على ت�شميم خوارزميات على الكمبيوتر ميكنها اأن 

تعيد ر�شم لوحات اأ�شلية ت�شابه اأعمال كبار الفنانني مثل رامربانت.
ومن خالل هذا الت�شميم ظهرت لوحات تتخيل )بارون بلدة بالمي( و�شخ�شيات اأر�شتقراطية ربطتهم به معرفة 
اأو عالقة ما. ورغم اأن النتيجة النهائية جاءت م�شو�شة وغر وا�شحة مبا ل يثر اإعجاب املولعني بفن رامربانت، 
فقد كانت جيدة مبا يكفي لعر�س اإحداها يف دار كري�شتيز للمزادات يف نيويورك للبيع يف اأكتوبر ت�شرين الأول ب�شعر 

يقدر مبا يرتاوح بني �شبعة وع�شرة اآلف دولر.
املجموعة مع �شديقي طفولته جوتييه فرنير وبير  اأ�ش�س  ال��ذي  دوب��ر، مهند�س كمبيوتر  كازيل  وق��ال هوجو 

فوتريل، "نحن فنانون بنوع خمتلف من ري�شة الر�شم. ري�شتنا هي خوارزمية نطورها على جهاز كمبيوتر".
وتنتج اخلوارزمية تلك الأعمال الفنية من خالل اخلروج ب�شور جديدة بعد تزويد جهاز الكمبيوتر ببيانات لوحات 

املوجودة بالفعل.
ويعرتف فوتريل باأن اللوحات تخرج م�شو�شة ويقول "ال�شور املرئية لي�شت هي ال�شيء الوحيد الذي تتاألف منه 

اللوحة النهائية..
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ع�شاق حرب النجوم �شعداء بتاأجيل الإ�شدارات اجلديدة
املقبلة �شمن �شل�شلة  الأف��الم  ال��رتوي يف طرح  قوبل اعتزام �شركة ديزين 
يف  اأمله  عن  اأي�شا  عرب  جمهور  با�شتح�شان  وورز(  النجوم" )�شتار  "حرب 
مزيد من الإبداع يف الإ�شدارات اجلديدة من �شل�شلة اخليال العلمي التي 

ت�شل ميزانياتها اإىل مليارات الدولرات.
ويف اعرتاف غر متوقع باأن طرح اأفالم حرب النجوم بتتابع �شريع رمبا 
ينهك اجلمهور، قال بوب اإيجر الرئي�س التنفيذي ل�شركة والت ديزين اإن 

اإ�شدار فيلم من اأفالم ال�شل�شلة �شنويا كان خطاأ.
وقال اإيجر ملجلة هوليوود ريبورتر "اأعتقد اأن اخلطاأ الذي ارتكبته، واأحتمل 
امل�شوؤولية عنه، هو الك�شف عن الكثر بوترة �شريعة. بو�شعكم توقع بع�س 

الرتوي لكن هذا ل يعني اأننا �شنكف عن �شنع الأفالم".
وتابع "اأعتقد اأننا �شن�شبح اأكر حر�شا فيما يتعلق بالوقت والكم".

)اآي.ج������ي.اإن(  مل��وق��ع  التنفيذي  التحرير  رئي�س  ك��ول��ورا  �شكوت  وو���ش��ف 
"انت�شار للجمهور" م�شرا اإىل حالة  الإلكرتوين الفني قرار ديزين باأنه 
كانت  عندما  املا�شي  يف  النجوم  ح��رب  ع�شاق  تتملك  كانت  التي  ال�شغف 

الفجوات الزمنية بني طرح الأفالم كبرة.
وكتب كولورا يف مقال "لن منوت اإذا مل يطرح فيلم من اأفالم حرب النجوم 
اأفالم  2015 فيلمني من ثالثة  عام  منذ  دي��زين  وطرحت   ."2020 عام 
مزمعة وت�شتند اإىل �شخ�شيات قدمها املخرج جورج لوكا�س عام 1977 اإىل 

جانب فيلمني منفردين على عالقة بالأحداث.

خرطو�س اأمنحتب الأول يعود مل�شر
اأثرية حجرية م�شروقة من  امل�شرية يف بريطانيا قطعة  ال�شفارة  ت�شلمت 
�شرعية،  الكرنك، ومهربة من م�شر بطريقة غر  املفتوح مبعبد  املتحف 

وكانت معرو�شة يف اإحدى �شالت املزادات بلندن.
واأو�شح امل�شرف علي اإدارة الآثار امل�شرتدة بوزارة الآثار، �شعبان عبداجلواد، 
الكرنك  معبد  م��ن  م�شروقة  اأث��ري��ة  قطعة  ا���ش��رتداد  يف  جنحت  م�شر  اأن 
بالعا�شمة  امل���زادات  �شالت  اأح��د  بيعها من  وق��ف  بعد  الأق�شر،  مبحافظة 
الإجنليزية لندن. واأ�شار اإىل اأنها �شت�شل م�شر، خالل اأّيام، حيث �شت�شعها 

وزارة الآثار يف مكانها الأ�شلي مبعبد الكرنك.
باأنها منحوتة من احلجر،  امل�شرتدة  الأثرية  وو�شف عبد اجلواد القطعة 
املفتوح  املتحف  وكانت معرو�شة يف  الأول،  اأمنحتب  امللك  عليها خرطو�س 
بطريقة غر  م��ن م�شر  وه��رب��ت  و���ش��رق��ت  اأن  اإىل  ال��ك��رن��ك،  معبد  داخ���ل 
مبلف  كبرا  اهتماما  م�شر  يف  والآث���ار  اخلارجية  وزارت���ا  وت��ويل  �شرعية. 
الثقايف  ال��رتاث  على  حفاظا  اخل��ارج  اإىل  املُهربة  امل�شرية  الآث���ار  ا�شتعادة 

واحل�شاري مل�شر بوجه خا�س، والرتاث الإن�شاين بوجه عام.

ُيحظر من دخول 
مطعم ب�شبب �شراهته 

مت منع ال�شاب الأمل��اين يارو�شالف 
بوبرو�شكي )30 عاماً(، من دخول 
البحرية،  باملاأكولت  مطعم خا�س 
100 وجبة  ال��ت��ه��م ح���وايل  ب��ع��دم��ا 

من ال�شو�شي دفعة واحدة. 
ال�����ذي يعمل  ب��وب��رو���ش��ك��ي  وي��ّت��ب��ع 
نظاماً  ل���ل���ربجم���ي���ات،  م��ه��ن��د���ش��اً 
غذائياً خا�شاً ليتمكن من امل�شاركة 
يف �شباقات ريا�شية للتحمل، حيث 
الطعام ملدة  ت��ن��اول  ع��ن  اأن��ه ميتنع 
20 �شاعة يف اليوم، قبل اأن يتناول 
وج��ب��ة واح����دة ���ش��خ��م��ة.  يف نهاية 
بوبرو�شكي  دخل  املا�شي،  الأ�شبوع 
بافاريا  اإقليم  الذي يقع يف  املطعم 
وال��ذي يعتمد على نظام  الأمل���اين، 
ال��ب��وف��ي��ه امل��ف��ت��وح، واأم�����ش��ى زهاء 
نف�شه  ح�����ش��و  يف  ون�������ش���ف  ����ش���اع���ة 
ال�شو�شي.  من  طبق   100 بحاويل 
طعامه،  تناول  من  انتهى  وعندما 
ي��ع��د مرحباً  ب��اأن��ه مل  اإع���الم���ه  مت 
به يف املطعم.  وق��ال اأح��د موظفي 
دنونوكوريه  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  امل��ط��ع��م 
"اعتاد  ح������دث:  م����ا  ع���ل���ى  م��ع��ل��ق��اً 
املطعم  اإىل  ال���ق���دوم  ع��ل��ى  ال��رج��ل 
وتناول وجبات �شخمة من الطعام، 
ويف املرة الأخرة تناول 100 طبق 
الأمر  واح���دة،  دفعة  ال�شو�شي  من 
من  ملنعه  املطعم  اإدارة  دف��ع  ال���ذي 
الدخول ثانية" واأ�شاف: "نكره اأن 
مننع اأحداً من دخول املطعم، ولكن 
املقبول دفعنا  الزبون غر  ت�شرف 
لتخاذ هذا الإجراء �شده، وخا�شة 
من  ت��ن��ف��ذ  ال�����ش��و���ش��ي  اأط����ب����اق  اأن 
لدينا،  الطعام  تناوله  عند  املطعم 
ون��ق��ع يف الإح������راج ع��ن��دم��ا يطلب 

زبائن اآخرون طبق �شو�شي"

يقفز من فوق ج�شر هربًا 
من اختبار القيادة 

مل يجد �شائق �شيني و�شيلة للهرب من اخل�شوع لختبار 
ال��ق��ي��ادة حت��ت ت��اأث��ر ال��ك��ح��ول، ���ش��وى بالقفز م��ن فوق 

اجل�شر الذي اأوقف عليه �شيارته.
الجتماعي  التوا�شل  مواقع  تداولته  فيديو  مقطع  ويف 
يف مقاطعة جيانغ�شو ال�شينية، يظهر الرجل يرتجل من 
�شيارته على جانب الطريق، بعد اأن �شاهد رجال ال�شرطة 
يجرون اختبار القيادة حتت تاأثر الكحول، قبل اأن يقفز 

من فوق اجل�شر.
ال�شرطة  واأخرب رجال  ال�شاق،  لك�شر يف  الرجل  وتعر�س 
الذين وجدوه حتت اجل�شر، اأنه �شرب الكحول يف الليلة 
بح�شب  الختبار،  جت��اوز  يف  يف�شل  اأن  وخ�شي  ال�شابقة، 

موقع اإن دي تي يف.
وال��غ��ري��ب يف الأم�����ر، اأن ال��ف��ح��و���ش��ات ال��ت��ي خ�����ش��ع لها 
املري�س يف امل�شت�شفى، اأظهرت خلو دمه من اأي اأثر للمواد 

الكحولية.

عجوز تثاأر من مت�شاح 
ثاأرت عجوز اأمركية تدعى جودي كو�شران، من مت�شاح 
يف  وامل��ح��ب��وب  ال�شغر  بح�شانها  اأع�����وام،   3 ق��ب��ل  ف��ت��ك، 

مزرعة بولية تك�شا�س.
"نيويورك تاميز"  ور�شد مقطع فيديو، نقلته �شحيفة 
عيني  ب��ني  ر�شا�شة  العجوز  اإط���الق  حلظة  الأم��رك��ي��ة، 
ال��ت��م�����ش��اح، ال����ذي ي��ب��ل��غ ط��ول��ه ح����وايل 3 اأم���ت���ار ون�شف 
كيلوغراما، وذلك مب�شاعدة   260 اأكر من  ويزن  املرت، 
امل��اء لإي�شاح  ال��ذي كان يحاول �شحبه خ��ارج  ابنتها،  زوج 
العمر  تبلغ من  التي  كو�شران،  اإن  امل�شدر  وقال  الروؤية. 
اهتماما  اأث��ارت  ليفينغ�شتون،  بلدة  يف  وتعي�س  عاما   73
دول��ي��ا ه���ذا الأ���ش��ب��وع ب��ع��د احل����ادث ال���ذي اأق��دم��ت عليه، 
الن��ت��ق��ادات من  م��ن  الكثر  الأم���ر لق��ى  اأن  اإىل  م�شرا 
الكثر  "تلقيت  وذك��رت كو�شران،  ال��ب��الد.  وخ��ارج  داخ��ل 
من التعليقات ال�شلبية والعديد من الت�شالت الهاتفية 
اإيجابيني  كانوا  الأ�شخا�س  بع�س  ومكتبي..  منزيل  يف 
الأمركية  العجوز  وذك��رت  بالقتل".  ه��ددوين  واآخ���رون 
ال�شلطة  من  اإذن  على  ح�شلت  اأنني  املنتقدون  يعلم  "ل 
لقتل التم�شاح"، وتابعت قائلة "ح�شلت على ت�شريح من 
الولية لإطالق النار على التم�شاح، وهذه الفرتة تعرف 
مبو�شم ال�شيد ومتتد من 10 اإىل 30 �شبتمرب". وتابعت 
انتهيت  الهاتفية..  املكاملات  الرد على  عن  توقفت  "الآن 

من هذا املو�شوع".

فيديو الطفل واملراآة يح�شد ماليني امل�شاهدات
التقطت كامرا هاتف جوال مقطع فيديو يخت�شر براءة 
انت�شارا  املقطع  وح��ق��ق  الفطرية،  وعفويتهم  الأط��ف��ال 

كا�شحا على موقع في�شبوك.
املتاجر،  اأح��د  اأم��ام م��راآة يف  الفيديو طفال يقف  ويظهر 
اجلانب  يف  ث��ان  طفل  اأم���ام  اأن��ه  ويظن  ب�شورته  ويفاجاأ 
الآخ��ر من امل��راآة. فيحاول الطفل م��رارا النظر يف املراآة 
اإىل  يلتف  ث��م  حركاته،  نف�س  تكرر  التي  �شورته  ف��رى 

اجلهة الأخرى مل�شاهدة الطفل الآخر، لكنه ل يفلح.
الطفل تكتيك  اأكر من حماولة فا�شلة، ي�شتخدم  وبعد 
ثم  امل����راآة  يف  ف���راه  الآخ����ر،  بالطفل  ليم�شك  امل��ب��اغ��ت��ة، 
يتحرك ب�شكل خاطف لالإم�شاك به خلف املراآة، يف لقطة 

م�شحكة تظهر براءة الأطفال.
ون�شر الفيديو على موقع في�شبوك �شخ�س يدعى ليليو 
ال��ربازي��ل��ي��ة، وقد  ب��اول��و  ���ش��او  كو�شتا ف��ي��ت��وزا يف م��دي��ن��ة 
�شاهده اإىل الآن 20 مليون �شخ�س ومتت م�شاركته اأكر 
من 400 األف مرة، وحظي ب� 19 األف تعليق و55 األف 

تفاعل، مما مينحه لقب "فيديو املو�شم" بجدارة.

ي�شطو على مطعم با�شتخدام.. حقنة
ق��ب�����ش��ت ال�����ش��رط��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى ل�����س، ���ش��ط��ا على 
مطعم للبيتزا، مت�شلحاً باإبرة حقن، ا�شتخدمها لتهديد 
العاملني يف املتجر. وجدت الواقعة يف اأحد فروع �شل�شلة 

املا�شي. الإثنني  م�شاء  مان�ش�شرت  بيتزا" يف  "دومينوز 
من  الثالثينات  يف  �شاب  باأنه  املتهم  عيان  �شهود  وو�شف 
العمر، متكن من الفرار ومعه مبلغاً من املال، ومل ي�شب 
ديلي  ب��اأذًى، ح�شب �شحيفة  املطعم  العاملني يف  اأي��اً من 

ميل الربيطانية. النجمة ماريا كاري تغني خلل مهرجان iHeartRadio املو�شيقي  يف ل�ش فيجا�ش، نيفادا، الوليات املتحدة )رويرتز(

ي�شرق ف�شاتني الزفاف 
لي�شتعيد ذكريات زواجه

ع��ل��ى رجل  م����وؤخ����راً  ال��ق��ب�����س  مت 
عاماً   50 العمر  م��ن  يبلغ  �شيني 
بعدما  �شانغهاي،  �شرطة  قبل  من 
من  من  اأك��ر  �شرق  باأنه  اكت�شفت 
العديد  م���ن  زف�����اف  ف�����ش��ت��ان   73
العام  خ��الل  التجزئة  بائعي  م��ن 
�شبب  ع��ن  �ُشئل  وع��ن��دم��ا  امل��ا���ش��ي. 
ذل������ك، ق�����ال ال����رج����ل امل���ط���ل���ق اإن����ه 
زفافه مرة  ذكريات  يعيد  اأن  يريد 

اأخرى. 
تلقت  قد  �شانغهاي  �شرطة  وكانت 
لف�شاتني  جتزئة  بائعة  من  بالغاً 
الزفاف يف منطقة بودونغ اجلديدة 
باملدينة يوم 21 اأغ�شط�س املا�شي. 
وادعت هذه ال�شيدة، وا�شمها وانغ، 
ان ال��ع�����ش��رات م���ن ف�����ش��ات��ي��ن��ه��ا قد 
اختفت من منزلها منذ بداية هذا 
العام، واأنها فقدت ثمانية ف�شاتني 
م���ن جم��م��وع��ت��ه��ا الأخ�������رة دفعة 

واحدة. 
باأنها  ال�����ش��ل��ط��ات  وان�����غ  واأخ������ربت 
بع�س  ت���ع���ل���ق  اأن  ع���ل���ى  اع�����ت�����ادت 
الف�شاتني يف فناء منزلها، واأن اأحد 
خل�شة  ب�شرقتها  ي��ق��وم  الل�شو�س 
التحقق من  وب��ع��د  ن��وم��ه��ا.  اأث��ن��اء 
كامرات املراقبة، ر�شدت ال�شرطة 
رجاًل وهو يت�شلق �شياج فناء منزل 
ال�����ش��ي��دة وان�����غ وي�����ش��ت��خ��دم ع�شا 
الزفاف  ف�شاتني  ل�شحب  ط��وي��ل��ة 
املعلقة.  وبعد التعرف على هويته، 
ال�شرطة بتعقب الرجل  قام رجال 
تانغت�شن،  منطقة  يف  ق��ري��ة  اإىل 
ح��ي��ث ع����روا ع��ل��ى خم��ب��اأ يحتوي 
 60 بقيمة  زف��اف  ف�شتان   73 على 
م��ا يعادل  اأي  ي����وان ���ش��ي��ن��ي،  األ����ف 

8،740 دولر اأمريكي. 

اليوم العاملي للزهامير: 5 طرق حلماية الذاكرة
بداأت حملة اليوم العاملي للزهامير يوم 21 
التوعية  اإىل  وتهدف   ،2012 ع��ام  �شبتمرب 
انت�شاره  ي��ع��ت��رب  ال����ذي  ال��زه��امي��ر  مب��ر���س 
ظاهرة عاملية جديدة خا�شة اأنه ل يوجد له 

عالج حتى الآن. 
وي��ع��ت��رب ال���زه���امي���ر اأح�����د اأ����ش���ك���ال اخل���رف 
�شن  بعد  الإن�����ش��ان  ت�شيب  ال��ت��ي  الرئي�شية 
والغ�شب،  التذكر،  �شعوبة  وي�شبب   .65 ال� 
تراجع  ث��م  اللغة،  ا�شتخدام  ق���درات  وت��اأث��ر 

القدرة على احلركة.
جت��ّن��ب الأط��ع��م��ة امل�����ش��ّن��ع��ة وك���ل م��ا ي�شبب 

ارتفاع ال�شكر بن�شبة كبرة 
 ومي���ك���ن ات����خ����اذ اإج����������راءات ل���ل���وق���اي���ة من 
الزهامير، اأو احلد من �شدته، اإليك اأهمها: 
والتمارين  ال����ب����دين  ال���ن�������ش���اط  ي���وف���ر   *
 50 اإىل  ت�شل  حماية  املنتظمة  الريا�شية 

ال���دورة  حت�شن  نتيجة  امل��ر���س  م��ن  ب��امل��ائ��ة 
الدموية.

الأ�شدقاء  م���ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل   *
ال����ن����وادي  اإىل  والن���������ش����م����ام  والأق�������������ارب، 
والأن�����ش��ط��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ط��وع��ي��ة من 

طرق الوقاية الفّعالة �شد الزهامير.
* الأكل ال�شحي اأداة هامة يف حماية الذاكرة 
امل�شّنعة  الأط��ع��م��ة  ال��زه��امي��ر. جت��ّن��ب  م��ن 
ال�شكر بن�شبة كبرة،  ارتفاع  وكل ما ي�شبب 

وتناول املزيد من اخل�شروات والفاكهة.
اجلديد،  تعّلم  خ��الل  من  الدماغ  حتفيز   *
األعاب  لعبة من  اأو  اآلة مو�شيقية  كان  �شواء 

ال�شرتاتيجية اأو القراءة يف جمال جديد.
* واأخراً النوم اجليد، �شواء من حيث عدد 
فيه  ال�شتغراق  ناحية  من  اأو  النوم  �شاعات 

بعمق بعيداً عن ال�شو�شاء وال�شوء.

�شلمى حايك  ت�شمح لبنتها 
هذا الأمر

عايدت النجمة  �شلمى حايك  ابنتها مبنا�شبة عيد ميالدها ال�11، وعلى �شبيل 
�شعرها  لها  تق�س  اأن  "فالنتينا"  لبنتها  حايك  �شمحت  امل��ي��الد  عيد  هدية 

بنف�شها.
ون�شرت حايك عرب �شفحتها اخلا�شة على احد مواقع التوا�شل الجتماعي، 
مقطع فيديو ُيظهر ابنتها وهي تق�س لها �شعرها، وعّلقت: عيد ميالد �شعيد 
فالنتينا.. اأنِت رائعة ومفيد للغاية، �شكرا لق�س �شعري.. اأنا اأحبك اأكر من 

احلب نف�شه.
 A Star ُيذكر اأن اآخر ظهور حلايك كان خالل حفل العر�س اخلا�س لفيلم
ال�شينمائي يف كندا،  Is Born، بعد عر�شه خالل فعاليات مهرجان تورنتو 

وح�شر احلفل اأي�شا اأبطال الفيلم براديل كوبر وليدي غاغا.


