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ترامب يلغي حمادثات ال�سالم مع طالبان
•• كابول-�أ ف ب:

�إلغاء قمة  باإعالنه  �لأمريكي دونالد تر�مب �جلميع  �لرئي�س  فاجاأ 
كانت مقررة �ضر� مع قادة حركة طالبان �لأفغانية ووقف مفاو�ضات 
�ل�ضالم �جلارية معهم منذ عام يف وقت بدت على و�ضك �لتو�ضل �إىل 

�تفاق تاريخي ينهي نز�عا م�ضتمر� منذ 18 عاما.
ويف رد فعلها على �إعالن تر�مب، �أ�ضادت �حلكومة �لأفغانية بـ»جهود« 
و��ضنطن مذكرة مبوقفها �ملنتقد للمفاو�ضات �لتي �أجر�ها �جلانب 

�لأمريكي مع طالبان و�ضط جتاهل لكابول.
وك�ضف تر�مب �أنه كان من �ملفرت�س �أن يلتقي قادة طالبان �لرئي�ضيني 
وب�ضكل منف�ضل رئي�س �أفغان�ضتان )�أ�ضرف غني( ب�ضكل �ضّري �لأحد 

يف كامب ديفيد.
وكان هذ� �للقاء غري �مل�ضبوق �ضيعقد قبل �أيام من �لذكرى �لثامنة 
�لغزو  �إىل  �أدت  �لتي   2001 �ضبتمرب  �أيلول   11 لعــتــد�ء�ت  ع�ضرة 
�لأمريكي لأفغان�ضتان بهدف �إ�ضقاط نظام طالبان �لذي كان يوؤوي 

تنظيم �لقاعدة.
تاأكيد�  �للقاء وجها لوجه  �إمكانية عقد مثل هذ�  ويعد جمرد طرح 

لـدبلوما�ضية �لقمة �لتي ينتهجها تر�مب.
وكتب �لرئي�س �لأمريكي على تويرت كانو� يف طريقهم �ىل �لوليات 
�ملتحدة هذ� �مل�ضاء لكن �ألغيُت �لجتماع على �لفور و�ألغيت مفاو�ضات 

�ل�ضالم.
�أن طالبان �عرتفو� لالأ�ضف باعتد�ء يف كابول  و�أو�ضح مربر� قر�ره 
�أ�ضفر عن مقتل �أحد جنودنا �لعظماء و11 �ضخ�ضا �آخر، �ضعيا منهم 

لتكثيف �ل�ضغط. 
من جانبه قال وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو �م�س �لأحد 
�إن �ملحادثات �لر�مية لإحالل �ل�ضالم يف �أفغان�ضتان و�ضلت �إىل طريق 
م�ضدود و�إن �لوليات �ملتحدة �ضتو��ضل �ل�ضغط على حركة طالبان 

ودعم �لقو�ت �لأفغانية ع�ضكريا �إىل �أن تفي طالبان بالتز�ماتها.
  )�لتفا�ضيل �س13(
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ر�سالة ملحمد بن زايد من رئي�س قرغيز�ستان 
حول العالقات الثنائية و�سبل تعزيزها

•• �أبوظبي-و�م:

تلقى �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�ضلحة ر�ضالة خطية من فخامة �ضورونباي جينبيكوف 

رئي�س جمهورية قرغيز�ضتان تتعلق بالعالقات �لثنائية و�ضبل تعزيزها.
ت�ضلم �لر�ضالة معايل �لدكتور �أنور بن حممد قرقا�س وزير �لدولة لل�ضوؤون 
قرغيز�ضتان  �ضفري  �إ�ضيمبيكوف  ت�ضينغيز  �ضعادة  ��ضتقباله  خالل  �خلارجية 
لدى �لدولة يف ديو�ن عام وز�رة وز�رة �خلارجية و�لتعاون لدويل يف �أبوظبي. 
و جمهورية  �لإمــــار�ت  دولـــة  بــني  �لــعــالقــات  ��ضتعر��س  �للقاء  جــرى خــالل 

قرغيز�ضتان و �أهمية توطيدها يف خمتلف �ملجالت.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

مبنا�سبة مرور 10 �سنوات على اإطالقه نقل خاللها 1.5 مليار راكب

حممد بن را�سد: مرتو دبي اإجناز يج�سد ا�سلوبنا يف جراأة 
اتخاذ القرار وتبني احللول املبتكرة لريادة امل�ستقبل

•• دبي -و�م:

رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��ضد  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  �أكــد 
�مل�ضاريع  �أن  �هلل،  رعـــاه  دبـــي،  حــاكــم  �لـــــوزر�ء  رئــيــ�ــس جمل�س  �لــدولــة 
تهدف  �إمنــا  �لإمــــار�ت  دولــة  عموم  يف  تنفيذها  يتم  �لتي  �حل�ضارية 
ب�ضورة رئي�ضة ل�ضمان �أرقى نوعيات �حلياة لكل من يعي�س على �أر�س 

�ضيفا  يفد  من  كل  خلدمة  وكذلك  ومقيمني  مو�طنني  من  �لــدولــة 
�أرقى �ملعايري وتطبيق �أف�ضل �ملمار�ضات  ز�ئر� مع �حلر�س على �تباع 

�ضمن �ضتى �ملجالت.
و �أ�ضار �ضموه �إىل �أن متيز م�ضرية �لتنمية �لتي ت�ضهدها �إمار�ت �لدولة 
كافة �إمنا ينبع من �حلر�س على �لرتقاء مبختلف مناحي �حلياة فيها 

وتقدمي �أف�ضل �خلدمات للمجتمع �لإمار�تي      )�لتفا�ضيل �س2(

رحبتا با�ستجابة احلكومة اليمنية واملجل�س االنتقايل لدعوة اململكة للحوار 

ال�سعودية والإمارات توؤكدان ا�ستمرارهما يف دعم ال�سرعية لهزمية امل�سروع الإيراين
•• �أبوظبي-و�م:

�أ�ضدرت �ململكة �لعربية �ل�ضعودية و دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة بيانا 
م�ضرتكا ب�ضاأن �ليمن فيما يلي ن�ضه:

�لإمـــار�ت  و  �ل�ضعودية  �لعربية  �ململكة  حكومتي  حر�س  مــن  �نطالقا 
�لعربية �ملتحدة على �لقيام مب�ضوؤولياتهما يف حتالف دعم �ل�ضرعية يف 
ذي   25 بتاريخ   �ل�ضادر  �مل�ضرتك  بيانهما  يف  عنها  عربتا  �لتي  �ليمن 
�أغ�ضط�س م حول جمريات وم�ضتجد�ت   26 �ملو�فق  هـ   1440 �حلجة 

�لتطور�ت �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية عقب �لأحد�ث �لتي وقعت يف �لعا�ضمة 
�ملوؤقتة للجمهورية �ليمنية عدن و ما تلى ذلك من �أحد�ث و�لرتحيب 
جهودهما  كافة  ��ضتمر�ر  على  وتاأكيد�  جــدة  يف  للحو�ر  �ململكة  بدعوة 
�لدولتان  عملت  فقد  �لأحــــد�ث  تلك  لحــتــو�ء  و�لع�ضكرية  �ل�ضيا�ضية 
بالتهدئة  �للــتــز�م  متابعة  على  �لأطـــر�ف  خمتلف  مع  وثيق  وبتن�ضيق 
ي�ضاهم يف  بناء  ب�ضكل  و�لتهيئة لنطالق �حلــو�ر  �لــنــار،  �إطــالق  ووقــف 

�إنهاء �خلالف ومعاجلة �آثار �لأزمة.
)�لتفا�ضيل �س3(

الحتالل يق�سف بغزة وي�سرق اأرا�سي بال�سفة
•• غزة-�ل�ضفة-وكاالت:

�أر��ضي  100 دومن من  �لأحــد، على نحو  �أم�س  �لإ�ضر�ئيلي،  ��ضتولت قو�ت �لحتالل 
قرى قريوت وجالود جنوب نابل�س، وترم�ضعيا �لتابعة ملحافظة ر�م �هلل. وقال م�ضوؤول 
ملف �ل�ضتيطان �ضمال �ل�ضفة غ�ضان دغل�س لوكالة �لأنباء �لفل�ضطينية )وفا(، �إن قو�ت 
دومن من   100 نحو  على  بال�ضتيالء  قــر�ر�ً  وجالود  قريوت  �أهــايل  �ضلمت  �لحتالل 
�أر��ضي �لقريتني، �إ�ضافة �إىل بلدة ترم�ضعيا �ضمال ر�م �هلل، بهدف تو�ضعة �أعمال �لبناء 

يف م�ضتوطنة �ضيلو«.
و�أ�ضاف �أن �لأر��ضي تقع يف منطقتني يطلق عليهما تني �لعني ور�أ�س موي�س حو�س رقم 
فيما  نابل�س،  جنوب  جالود  �أر��ضي  من  �أر��ضي قريوت، وحو�س رقم )12(  )1( من 
�أر��ــس من حو�س رقم )10(، وحو�س رقم )3( منطقة �ضعب  قررت �ل�ضتيالء على 

�مل�ضري من �أر��ضي ترم�ضعيا. 
يف  ت�ضبب  مــا  غــزة  بقطاع  متفرقة  مناطق  ق�ضف  �لإ�ــضــر�ئــيــلــي  �لــطــري�ن  وجـــدد  هــذ� 
�ملقاتالت �حلربية  �إن  �لر�ضمية )وفا(  �لفل�ضطينية  �أ�ضرر مادية. وقالت وكالة �لنباء 
ما  �لقطاع  و�ضط  �لن�ضري�ت  بعدة �ضو�ريخ موقعا قرب خميم  ��ضتهدفت  �لإ�ضر�ئيلية 
�أدى �إىل ��ضتعال �لنري�ن فيها دون �إ�ضابات فيما مت ��ضتهد�ف موقع �خر يف بلدة بيت 

لهيا �ضمال �لقطاع �ىل جانب ��ضتهد�ف موقع ثالث جنوب �ضرق غزة.

روح الريا�سه كاأ�سلوب حياة 
تر قبوا مفاجاأة عادل احلالوي بطل الروح 

الريا�سية  جلمهور المارات واخلليج يف اكتوبر 

انطلق اأم�س ويتناف�س خاللها املر�سحون على الفوز  باأ�سوات الناخبني
27 يومًا مدة احلمالت الدعائية ملر�سحي

انتخابات املجل�س الوطني الحتادي 2019
•• �أبوظبي-�لفجر: 

�أعلنت �للجنة �لوطنية لالنتخابات �م�س �نطالق �حلمالت �لدعائية 
و�لتي   ،2019 �لحتــــادي  �لــوطــنــي  �ملجل�س  �نــتــخــابــات  ملر�ضحي 
يوم  حتى   2019 �ضبتمرب   8 �لأحد  من  يوماً  ت�ضتمر ملدة 27 
�لتي  �لنتخابية  بر�جمهم  لعر�س   ،2019 �أكتوبر   4 �جلمعة 
يتناف�ضون على �لفوز من خاللها باأ�ضو�ت �لناخبني من �أع�ضاء 
�لهيئات �لنتخابية خالل �نتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي 

يف دورته �لر�بعة.                )�لتفا�ضيل �س4(

دم�سق تندد بـانتهاك �سيادتها 

بدء دوريات م�سرتكة يف املنطقة الآمنة ب�سوريا
•• عو��ضم-وكاالت:

دوريات  ت�ضيري  وتركيا  �ملتحدة  �لوليات  ببدء  �ل�ضورية،  �حلكومة  نــددت 
م�ضرتكة يف �ضمايل �ضوريا، تنفيذ� لتفاق �ملنطقة �لآمنة بني �لبلدين.

ونقلت وكالة �لأنباء �لر�ضمية �ل�ضورية �ضانا عن م�ضدر مل تذكر ��ضمه يف 
وز�رة �خلارجية، قوله تدين �جلمهورية �لعربية �ل�ضورية باأ�ضد �لعبار�ت 
دوريـــات م�ضرتكة يف  بت�ضيري  �لــرتكــي  و�لــنــظــام  �لأمــريكــيــة  �لإد�رة  قــيــام 

منطقة �جلزيرة �ل�ضورية.

و�عترب �مل�ضدر �أن ت�ضيري �لدوريات »�نتهاك �ضافر للقانون �لدويل ول�ضيادة 
ووحدة �أر��ضي �جلمهورية �لعربية �ل�ضورية«.

هذ� وبد�أت �لدوريات �لأمريكية �لرتكية �مل�ضرتكة، �ضباح �أم�س �لأحد، يف 
منطقة تل �أبي�س قرب �حلدود �لرتكية يف �ضمال �ضوريا، تنفيذ� لالتفاق 

�لهادف �إىل �إن�ضاء منطقة �آمنة.
�جلهة  �إىل  تركية  مدرعة  �آلــيــات   6 بدخول  بر�س  فر�ن�س  مر��ضل  و�أفـــاد 
�ل�ضورية لالن�ضمام �إىل �ملدرعات �لأمريكية، قبل �أن تنطلق �أوىل �لدوريات 

�مل�ضرتكة مبوجب �لتفاق �لذي مت �لتو�ضل �إليه يوم 7 �أغ�ضط�س.

غارة للتحالف الدويل تقتل 8 من داع�س بالعراق
•• بغد�د-وكاالت:

�أعلنت خلية �لإعالم �لأمني �لعر�قي، �أم�س �لأحد، قتل 8 �إرهابيني من 
�لعليل  حمام  ناحية  يف  �لــدويل  للتحالف  جوية  ب�ضربة  د�ع�س  تنظيم 

جنوب مدينة �ملو�ضل.
عمليات  قــيــادة  مــن  ��ضتخبارية  ملعلومات  وفــقــاً  �أنــه  للخلية  بيان  وذكــر 
حاوي  جزيرة  يف  جوية  �ضربة  �لــدويل  �لتحالف  طــري�ن  وجــه  نينوى، 
�لأنباء  وكــالــة  وفــق  �لعليل،  حمام  ناحية  �ضمن  دجلة  نهر  يف  �أ�ــضــالن 

�لعر�قية و�ع.
ولفت �إىل �أن �ل�ضربة �جلوية للطري�ن �أ�ضفرت عن قتل 8 �إرهابيني من 

ع�ضابات د�ع�س.
يز�ل  ل   ،2017 يوليو  �ملو�ضل يف متــوز  حــررت  �أن  بعد  �أنــه  �إىل  ي�ضار 
بع�ضهم حتلل  يبحثون عن مفقودين،  و�لعائالت  �لأهــايل  �لعديد من 
و�أ�ضحى بقايا حتت ركام �ملدينة �ملنكوبة �لتي مل يعد معظم �ضكانها حتى 

�للحظة.

م�ساعدات  تقدم  الإم���ارات 
اإغاثية لأهايل ترمي بح�سرموت

•• ح�رضموت-و�م: 

تــو��ــضــل دولــــة �لإمــــــار�ت تقدمي 
و�لإغاثية  �لإن�ضانية  م�ضاعد�تها 
�ضمن  �لــيــمــنــيــني  لــلــمــو�طــنــني 
للتخفيف  �لإنــ�ــضــانــيــة  ر�ــضــالــتــهــا 
من معاناتهم وحت�ضني ظروفهم 
قدمت  �ل�ضدد  هذ�  ويف  �ملعي�ضية 
�لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
حزمة م�ضاعد�ت �إغاثية وغذ�ئية 
لأهايل حمافظة ح�ضرموت عرب 
خمتلف  يف  �ملــنــتــ�ــضــرة  قــو�فــلــهــا 
�ملحافظات  وبــــاقــــي  مــنــاطــقــهــا 

�ملحررة .   )�لتفا�ضيل �س3(

وزي�����ر خ��ارج��ي��ة ف��رن�����س��ا 
الربيك�ست  تاأجيل  ي�ستبعد 

•• باري�س-وكاالت:

�لفرن�ضي،  �خلــارجــيــة  وزيـــر  ك�ضف 
�أنــه لن يكون هناك تاأجيل  �لأحــد، 
للخروج  بــريــطــانــيــا  �آخــــر خلــطــط 
من �لحتــاد �لأوروبـــي يف �لظروف 

�حلالية.
وقال وزير �خلارجية �لفرن�ضي جان 
�لظروف  �إنه يف ظل  لودريان،  �إيف 

�حلالية ل تاأجيل للربيك�ضت.
ونــقــلــت وكـــالـــة فــر�نــ�ــس بــر�ــس عن 
لــــودريــــان تــ�ــضــريــحــه لــربنــامــج لو 
غــر�ن ر�نــديــفــو �إن �جلـــو�ب يف ظل 
نقوم  لن  ل!  هو  �حلالية  �لظروف 
تاأجيل  يف  بــالــبــحــث  �ــضــهــور   3 كـــل 
موعد خروج بريطانيا من �لحتاد 

�لأوروبي.
و�أو�ــضــح قــائــال: �لحتـــاد �لأوروبـــي 
لـــن ميــنــح بــريــطــانــيــا متـــديـــد� �إىل 
للتفاو�س على  �أكتوبر   31 ما بعد 
�إىل  م�ضري�  �لكتلة”،  من  خروجها 

�أنه لأمر مقلق للغاية.
فليتحمل  �لفرن�ضي  �لــوزيــر  وقـــال 
و�ضعهم..  م�ضوؤولية  �لربيطانيون 
يريدون،  مــاذ�  لنا  يقولو�  �أن  يجب 
نــوع من  م�ضيفا يف �جلوهر هناك 
ت�ضارب �ل�ضرعية بني �ل�ضعب �لذي 
قال من خالل ��ضتفتاء �أريد �خلروج 
و�لربملان، وهو �ضوت �ل�ضعب �أي�ضا، 

�لذي ل يعرف �ل�ضبيل للخروج.
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اأخبـار الإمـارات

مبنا�سبة مرور 10 �سنوات على اإطالقه نقل خاللها 1.5 مليار راكب

حممد بن را�سد: مرتو دبي اإجناز يج�سد اأ�سلوبنا يف جراأة اتخاذ القرار وتبني احللول املبتكرة لريادة امل�ستقبل

تنفيذها.. هدفنا �أن نكون يف �ملقدمة 
�أبنائنا  بفكر  �مل�ضتقبل  �ضناعة  نقود 

وجهودهم و�إ�ضهاماتهم.
و �أ�ضاف �ضموه : جناح �ملرتو يف �جناز 
�لأهد�ف �لتي �أطلقناها من �أجله قبل 
جر�أة  يف  ��ضلوبنا  يج�ضد  �ضنو�ت   10
�ملبتكرة  �حللول  وتبني  �لقر�ر  �تخاذ 
مل  �مل�ضروع  ففكرة  �مل�ضتقبل..  لريادة 
يتحم�س لها �لكثريون عند طرحها.. 
ولــكــنــنــا تــعــلــمــنــا يف مــ�ــضــرية دبــــي �أن 
�لإجنـــــــاز�ت �لــكــبــرية ل تــتــحــقــق �إىل 
�خرتنا  �لكبرية...  �لــقــر�ر�ت  باتخاذ 
وجدنا  لأنــنــا  �ملــــرتو  مــ�ــضــروع  تنفيذ 
�لنا�س وتي�ضر لهم  �إ�ضافة تخدم  فيه 
ح�ضارية  و�ضيلة  لهم  وتقدم  حياتهم 

للتنقل �لآمن و�مل�ضتد�م.
�لع�ضر  �لــ�ــضــنــو�ت  : يف  �ــضــمــوه  قـــال  و 
�لأخـــــرية ��ــضــتــثــمــار�تــنــا �ــضــمــن قطاع 
�لـــطـــرق و�ملـــو��ـــضـــالت نـــاهـــزت 100 
بنية  �أ�ــضــ�ــس  بها  �أر�ــضــيــنــا  درهـــم  مليار 
ننتقل  �أن  على  و�ضنعمل  قوية  حتتية 
جودتها  موؤ�ضر  يف  �هلل  �ضاء  �إن  قريبا 
�إىل �ملركز  �لــثــاين عــاملــيــا  �ملــركــز  مــن 
نائب  �ل�ضمو  �ضاحب  �أعــرب  و  �لأول. 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س 
تــــقــــديــــره جلهود  عـــــن  دبــــــي  حــــاكــــم 
�لــطــرق و�ملـــو��ـــضـــالت يف دبي،  هــيــئــة 
ومبادر�ت  م�ضاريع  مــن  قدمته  ومــا 
و�لتي  �ملا�ضية  �لــفــرتة  خــالل  نوعية 
�أ�ضهمت به يف تعزيز �لوجه �حل�ضاري 
تلبية  على  قدرتها  وتاأكيد  لــالإمــارة، 
ت�ضهدها  �لــتــي  �ملــطــردة  �لنمو  حــركــة 
لكل  �ل�ضكر  موجها  قطاعاتها،  كافة 

معايري  �أرفــــــــع  وفــــــق  عـــالـــيـــة  جنــــــاح 
�ل�ضالمة �لعاملية، و�لكفاءة �لت�ضغيلية 
�لرحالت،  مو�عيد  بدقة  �للــتــز�م  يف 
ويف عدد �لركاب �لذي جتاوز عددهم 
�ملا�ضي  �أغ�ضط�س  �ضهر  نــهــايــة  حــتــى 

مليار� و500 مليون ر�كب.
و نوه �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
�لإجناز  هذ�  باأهمية  مكتوم  �آل  ر��ضد 
�جتماعي  مــردود  و  له من قيمة  مبا 
مــبــا�ــضــر و مــوؤثــر وقــــال : مـــرتو دبي 
 .. �لأ�ــضــا�ــضــيــة  لبنيتنا  مــهــمــة  ركــيــزة 
�ملجتمع  يــخــدم  حــ�ــضــاري  ومــ�ــضــروع 
�لطرق  �أفــــر�ده.. قطاع  ر�حــة  ويكفل 
�لقطاعات  �أهـــــم  مـــن  و�ملــــو��ــــضــــالت 
�ملجتمعات  تــقــدم  مـــدى  تعك�س  �لــتــي 
يف  ت�ضهم  �لــتــي  للحلول  وت�ضجيعها 
و��ضتثمار�تنا  �لنا�س...  حياة  تي�ضري 
تــوؤكــد مــدى حر�ضنا  �لقطاع  هــذ�  يف 
�لتنقل  حـــلـــول  �أفـــ�ـــضـــل  تــهــيــئــة  عــلــى 

�ل�ضهل و�لآمن للجميع.
و �أعرب �ضموه عن �ضعادته مبا حققه 
مـــرتو دبـــي كــاإ�ــضــافــة نــوعــيــة لقطاع 
ومنوذج  دبــي،  يف  و�ملو��ضالت  �لطرق 
مبا  للم�ضتقبل  �مل�ضت�ضرفة  للم�ضاريع 
يــتــمــيــز بـــه مـــن تــقــنــيــة مــتــطــورة تعد 

�لأوىل عربيا وبني �لأحدث عامليا.
و قال �ضموه : م�ضاريعنا تبد�أ من حيث 
للمنطقة  وتــقــدم  �لآخـــــرون..  �نتهى 
مناذج ملهمة يف �إ�ضعاد �لنا�س و�ضمان 
م�ضار  نــر�ــضــد  ل  فــنــحــن  رفـــاهـــهـــم.. 
�لتقدم �لعاملي يف كل �ملجالت فح�ضب 
يف  �ملــ�ــضــاركــة  على  حري�ضون  ..لكننا 
و�ضع ت�ضور�ت عملية له و �لريادة يف 

�ضهر  نهاية  وحتى   ،2009 �ضبتمرب 
و500  مليار�  بلغ  �ملا�ضي،  �أغ�ضط�س 
مليون ر�كب، و�ضهد عدد �لركاب منو� 
مــطــرد�، حيث �رتــفــع مــن قــر�بــة 39 
 69 �إىل   2010 عـــام  ر�كـــب  مــلــيــون 
مليون ر�كب عام 2011، وقفز عدد 
�لركاب مع تد�ضني �خلط �لأخ�ضر يف 
�ضبتمرب عام 2011، لي�ضل �إىل �أكرث 
من 109 ماليني ر�كب عام 2012، 
قر�بة  �إىل  لي�ضل  �رتــفــاعــه  وو��ــضــل 
 ،2015 عـــام  ر�كــــب  مــلــيــون   179
وو��ضل عدد م�ضتخدمي �ملرتو �ضعوده 
لي�ضل يف نهاية عام 2018 ليتجاوز 
م�ضري�  ر�كـــب،  ماليني   204 حاجز 
قر�بة  يوميا  ينقل  دبي  �أن مرتو  �إىل 
قيا�ضي  رقم  وهذ�  ر�كب،  �ألف   650
يفوق توقعات �لدر��ضات �لتي �أجريت 
عند ت�ضميم �مل�ضروع ب�ضكل ملمو�س. 
“ �إن  �لــطــايــر:  �ضعادة مطر  و�أ�ــضــاف 
�لطرق  �أن هيئة  توؤكد  �ملوؤ�ضر�ت  هذه 
طريقها  يف  مــا�ــضــيــة  و�ملــــو��ــــضــــالت، 
برفع  �ل�ضرت�تيجي  هدفها  لتحقيق 
بو��ضطة  تكون  �لتي  �لرحالت  ن�ضبة 
 26% �إىل  �جلماعي  �لنقل  و�ضائل 
مــن �إجــمــايل عـــدد �لــرحــالت بحلول 
من  �رتـــفـــعـــت  حـــيـــث   ،2030 عـــــام 
�إىل %17.5 عام   2006 %6 عام 
2018 بزيادة �ضنوية تر�كمية ت�ضل 
م�ضري�  �ــضــنــويــا..   9.3% حلـــــو�يل 
�لتي  �ل�ضخمة  �ل�ضتثمار�ت  �أن  �إىل 
�ضختها حكومة دبي يف تطوير �لبنية 
�جلماعي،  �لــنــقــل  لــقــطــاع  �لــتــحــتــيــة 
و�ضاهمت  وفاعليتها،  جناحها  �أثبتت 
يف دعم م�ضرية �لتنمية �لتي ت�ضهدها 
�حلكيمة  �لـــقـــيـــادة  ظـــل  يف  �لإمــــــــارة 
لــ�ــضــاحــب �لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بن 
ر��ضد �آل مكتوم، رعاه �هلل، ويف تعزيز 
و�لأن�ضطة  �لقـــتـــ�ـــضـــاديـــة،  �حلـــركـــة 
�لـــ�ـــضـــيـــاحـــيـــة، وتــــوفــــري �ملـــو��ـــضـــالت 
�لآمـــنـــة و�لــ�ــضــهــلــة مبـــا يــ�ــضــجــع على 
�لتنقل ودعم �لقت�ضاد، وزيادة �لقوة 
�لتناف�ضية لدبي يف تنظيم �لفعاليات 
و�ملوؤمتر�ت  و�ملعار�س  �لأحــد�ث  مثال 
�لدولية ولعل �أهمها فوز مدينة دبي 
 ،2020 �إك�ضبو  معر�س  با�ضت�ضافة 
�لبيئة  عــلــى  �ملــحــافــظــة  جـــانـــب  �إىل 
لالختناقات  �ملالية  �لتبعات  وخف�س 
�إىل حتــول �لطلب  �إ�ــضــافــة  �ملــروريــة، 
�إىل  �خلا�ضة  �ل�ضيار�ت  ��ضتعمال  من 

و�ضائل �لنقل �جلماعي.
�لـــعـــام رئي�س  و تــقــدم �ــضــعــادة �ملـــديـــر 
بال�ضكر  لــلــهــيــئــة  �ملـــديـــريـــن  جمــلــ�ــس 
�لذين  �ل�ــضــرت�تــيــجــيــني  لــلــ�ــضــركــاء 
�لهيئة  جناح  يف  �ضببا  جهودهم  كانت 
يف تــ�ــضــغــيــل مــــرتو دبــــي بـــنـــجـــاح، ويف 
�لقيادة  �لـــ�ـــضـــركـــاء  هــــــوؤلء  مــقــدمــة 
�لعامة ل�ضرطة دبي ممثلة يف �لإد�رة 
و�ضركة  �ملـــو��ـــضـــالت،  لأمــــن  �لــعــامــة 
�ضريكو �لتي تتوىل ت�ضغيل �ملرتو، كما 
دبي،  مرتو  مل�ضتخدمي  بال�ضكر  تقدم 
�لذين �أ�ضبح �ملرتو خيارهم �لأول يف 
�لتنقل بني خمتلف مناطق �إمارة دبي 
و�لقو�نني  بــالــلــو�ئــح  �لــتــز�مــهــم  على 
�ملرتو  ��ــضــتــخــد�م  عملية  تنظم  �لــتــي 
�مل�ضروع حيث  وحفاظهم على مر�فق 
�لع�ضر  �لــ�ــضــنــو�ت  طــيــلــة  تــ�ــضــجــل  مل 
�إتالف  �أو  �إخــالل  �أعمال  �أيــة  �ملا�ضية 

متعمد ملر�فق �مل�ضروع.
موظفي  جــهــود  على  �ضعادته  و�أثــنــى 
وحتديد�  و�ملــو��ــضــالت  �لــطــرق  هيئة 

�مل�ضاريع  تــلــك  تنفيذ  يف  �ــضــارك  مــن 
ولــكــل مـــن �ــضــاهــم بــفــكــر �أو جــهــد يف 
�إىل منــوذج عاملي للمدن  دبــي  حتويل 
�ضعادة  ت�ضع  �لتي  �لع�ضرية �حلديثة 
�أفــــــر�ده يف مقدمة  ور�حـــــة  �ملــجــتــمــع 
�أولوياتها. كان �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ 
�فتتح  �آل مكتوم قد  ر��ضد  حممد بن 
يف م�ضاء �لتا�ضع من �ضبتمرب 2009، 
وحتديد� �ل�ضاعة 9:09:09، �خلط 
�لأحــمــر ملــرتو دبــي �لــذي يبلغ طوله 
حمطة،   29 وي�ضم  كيلومرت�،   52
بــيــنــهــا 4 حمـــطـــات حتــــت �لأر�ـــــــس، 
و24 حمطة مــرفــوعــة عــن �لأر�ـــس، 
�لأر�ضي،  �مل�ضتوى  وحمطة و�حدة يف 
ت�ضغيل  عـــلـــى  عـــامـــني  مــــــرور  وبـــعـــد 
�لتا�ضع  �لأحــمــر وحتــديــد� يف  �خلــط 
�ضموه  �فتتح   ،2011 �ضبتمرب  مــن 
�خلط �لأخ�ضر ملرتو دبي �لذي يبلغ 
طــولــه 23 كــيــلــومــرت�، ويــ�ــضــم 18 
حمطة منها 6 حمطات حتت �لأر�س 
و12 حمــطــة مــرفــوعــة عــن �لأر�ـــس 
�لأحمر و�لأخ�ضر  وي�ضرتك �خلطان 

يف حمطتي �لحتاد وبرجمان.
و �أكد �ضعادة مطر �لطاير، �ملدير �لعام 
�ملــديــريــن يف هيئة  ورئــيــ�ــس جمــلــ�ــس 
�أن م�ضروع  �لطرق و�ملو��ضالت بدبي 
�ل�ضديدة  �لأفكار  �أحــد  دبي هو  مرتو 
لــ�ــضــاحــب �لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ضد 
دبي،  حــاكــم  �لـــــوزر�ء،  جمل�س  رئي�س 
حتتية  بــنــيــة  تـــوفـــري  يف  �هلل،  رعــــــاه 
عــاملــيــة �ملــ�ــضــتــوى، جتــعــل مــديــنــة دبي 
مركز� عامليا للمال و�لأعمال، وت�ضتند 
�لفكرة �إىل قناعة �ضموه باأهمية نظام 
متطلبات  وتــوفــري  حتقيق  يف  �ملـــرتو 
�لنمو �لعمر�ين �لذي ت�ضهده �ملدينة، 
�لعمود  �ملرتو  يكون  �أن  �ضموه  ر�أى  �إذ 
�لـــفـــقـــري لــنــظــام �ملـــو��ـــضـــالت �لـــذي 
يــربــط خمتلف �ملــنــاطــق �حلــيــويــة يف 
�لإمارة، ويوفر �لتنقل �ل�ضهل و�لآمن 
للركاب، م�ضري� �إىل توجيه �ضموه باأن 
تكون مر�فق �ملرتو على �أعلى م�ضتوى 

من �لرقي و�لفخامة.
وقال �لطاير: “ �لنجاح �لكبري ملرتو 
دبي جتــاوز حــدود �لإمــارة لي�ضل �إىل 
و�أكــد مكانة دبي  خمتلف دول �لعامل 
على خريطة �لعامل، بو�ضفها مدينة 
للتجارة  ومــــركــــز�  بــامــتــيــاز،  عــاملــيــة 
�ملتقدم،  �لــعــيــ�ــس  ومنـــط  و�لقــتــ�ــضــاد 
�آخر  بعد� جماليا  دبي  و�أ�ضفى مرتو 
�إمارة  و�إجنـــــاز�ت  مــعــامل  �إىل  ي�ضاف 
دبي �لبارزة حيث ��ضتـخدم فيه �أحدث 
مـــا تــو�ــضــلــت �إلـــيـــه �لــتــكــنــولــوجــيــا يف 
جمال �ضناعة �لقطار�ت، ويعد �أطول 

م�ضروع مرتو يف �لعامل دون �ضائق.
و �أعرب �لطاير عن �عتز�زه باملوؤ�ضر�ت 
�لإيــجــابــيــة �ملــتــمــثــلــة يف تــنــامــي عدد 
توؤكد  �لــتــي  دبـــي،  مـــرتو  م�ضتخدمي 
�أن خطة هيئة �لطرق و�ملو��ضالت يف 
�لنقل  و�ضائل  م�ضتخدمي  عدد  زيــادة 
�جلماعي، ت�ضري يف �لطريق �ل�ضحيح، 
وتــطــور� يف ثقافة  هــنــاك حتــول  و�أن 
�ملجتمع جتاه و�ضائل �لنقل �جلماعي، 
حــيــث بــــد�أ �لــنــا�ــس يــتــلــمــ�ــضــون فو�ئد 
�جلماعي،  �لــنــقــل  مــنــظــومــة  ومـــز�يـــا 
و�جل�ضدية  �لنف�ضية  �لــر�حــة  ومنها 
يف �لتنقل بكل ي�ضر و�ضهوله، وتقليل 

نفقات �لوقود و�ضيانة �ملركبات.
م�ضتخدمي مرتو  عــدد  “ �إن  وقـــال: 
دبــــي مــنــذ تــ�ــضــغــيــلــه يف �لــتــا�ــضــع من 

 1700 بلغ  �حل�ضابات  عــدد  �أن  �إىل 
�ملعامالت  قيمة  بلغت  فيما  حــ�ــضــاب 
�لإلكرتونية  �ملحفظة  عــرب  �ملــنــجــزة 

مليار� و136 مليون درهم.
و قال: “ تتميز �ملحفظة �لإلكرتونية 
�لوقت،  توفري  منها  �ملز�يا  من  بعدد 
�لدفع  و  نقدية  مبالغ  حمل  وجتنب 
�لآمن عن طريق �ملوقع �لإلكرتوين، 
تفا�ضيل  عـــلـــى  �لطـــــــالع  و�ـــضـــهـــولـــة 
�لدفع  ــيــة  عــمــل ـــــغـــــاء  و�إل �حلــــ�ــــضــــاب، 
�ملحفظة  �أن  مــو�ــضــحــا   .. ب�ضهولة” 
ر�ضوم  دفــع  حاليا  للمتعاملني  تتيح 
خدمات �لرتخي�س �ملتمثلة بخدمات 
�ملركبات وخدمات ترخي�س  ترخي�س 
�ل�ضائقني، و �لعمل جار على �لتو�ضع 
خمتلف  لــتــ�ــضــمــل  ��ــضــتــخــد�مــاتــهــا  يف 
لالأفر�د  �لإلكرتونية  �لهيئة  خدمات 

و�ل�ضركات.
�عتمد   2016 يـــونـــيـــو   29 يف  و 
�ــضــاحــب �لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ضد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لــــــوزر�ء حــاكــم دبي 
م�ضروع  عــقــد  تر�ضية  �هلل”  “رعاه 
م�ضار 2020 لتمديد �خلط �لأحمر 
»نخيل هاربر  دبــي من حمطة  ملــرتو 
�إك�ضبو  معر�س  موقع  �إىل  تـــاور«  �آنــد 
»�إك�ضبولينك«،  حتالف  على   ،2020
�لذي ي�ضم �ضركات فرن�ضية و�إ�ضبانية 
مليار�ت   10.6 بــتــكــلــفــة  وتـــركـــيـــة 
درهم. ويف �خلام�س من �ضبتمرب من 
�ل�ضيخ حمد�ن  �ضمو  و�ضع  ذ�ته  �لعام 
�آل مكتوم ويل  ر��ــضــد  بــن  بــن حممد 
مل�ضروع  ـــا�ـــس  ـــض �لأ� حــجــر  ــــي  دب عــهــد 
�لأعمال  ببدء  �إيــذ�نــا   2020 م�ضار 
�لــــذي يبلغ  �ملـــ�ـــضـــروع  �لإنــ�ــضــائــيــة يف 
 11.8 منها  كــيــلــومــرت�،   15 طــولــه 
كيلومرت فوق م�ضتوى �ضطح �لأر�س، 
�ضطح  كيلومرت حتت م�ضتوى  و3.2 
منها  حمطات،  �ضبع  وي�ضم  �لأر�ـــس، 
�لأحمر،  �خلــط  مــع  تبادلية  حمطة 
�إكــ�ــضــبــو، وثالث  وحمــطــة يف مــوقــع 
حمــطــات مــرتــفــعــة، وحمــطــتــان حتت 
م�ضتوى �لأر�ــس، ويخدم مناطق ذ�ت 
تعد�دها  ي�ضل  عالية،  �ضكانية  كثافة 
�ألــــف نــ�ــضــمــة، مثل  لأكــــرث مــن 270 
�حلـــــد�ئـــــق، وديـــ�ـــضـــكـــفـــري جــــاردنــــز، 
و�لفرجان، وعقار�ت جمري� للجولف، 
�ملدة  وجممع دبي لال�ضتثمار، وتقدر 
�لزمنية للرحلة من مر�ضى دبي، �إىل 
حمطة مرتو �إك�ضبو بنحو 16 دقيقة 
�ل�ضتيعابية  �لــطــاقــة  وتــبــلــغ  فــقــط، 
مل�ضار 2020 بنحو 46 �ألف ر�كب يف 
�ل�ضاعة يف �لجتاهني 23 �ألف ر�كب 

يف �لجتاه �لو�حد يف �ل�ضاعة.
و وفقا للدر��ضات �لتي �أعدتها �لهيئة 
م�ضتخدمي  عــــدد  يــ�ــضــل  �أن  يــتــوقــع 
�ألف   125 نحو  �إىل   2020 م�ضار 
ر�كب يف �ليوم يف عام 2020، يرتفع 
�ألــف ر�كــب يف �ليوم  �إىل قر�بة 275 

بحلول عام 2030.
كما توقعت �لدر��ضات ��ضتخد�م قر�بة 
�إك�ضبو  يوميا حمطة  ز�ئــر  �ألــف   35
�ملعر�س  �إىل موقع  للو�ضول   2020
خــالل �أيـــام �لإ�ــضــبــوع ويــرتــفــع �لعدد 
لنحو 47 �ألف ز�ئر يوميا خالل �أيام 
�لعدد  هــذ�  و ميثل   .. �ل�ضبوع  نهاية 
قر�بة %20 من �إجمايل عدد �لزو�ر 

�ليومي �ملتوقع ملعر�س �إك�ضبو.

م�ضروع  �إجنـــاز  م�ضرية  يف  *حمــطــات 

مــوظــفــي مــوؤ�ــضــ�ــضــة �لـــقـــطـــار�ت على 
على  و�ملتابعة  �لإ�ــضــر�ف  يف  جهودهم 

عملية �لت�ضغيل للمرتو.
مرتو  �أن  �لطاير  مطر  �ضعادة  �أكــد  و 
�لع�ضرة  �لأعـــــــو�م  خــــالل  حــقــق  دبــــي 
�أد�ء  مــوؤ�ــضــر�ت  ت�ضغيله  مــن  �ملا�ضية 
عالية جد�، حيث بلغ موؤ�ضر �أد�ء دقة 
�للتز�م بجدول �لرحالت 99.7%، 
وبـــلـــغ عــــدد �لــــرحــــالت �ملـــنـــجـــزة منذ 
�فتتاحه و حتى نهاية �أغ�ضط�س قر�بة 
فيما  رحــلــة،  �ألــــف  و348  مــلــيــونــني 
من  �ملقطوعة  �لكيلومرت�ت  عدد  بلغ 
�ألف  و133  مــلــيــونــا   81 �لــتــد�ــضــني 
كــيــلــو مــرت تــقــريــبــا. وتــهــدف �لهيئة 
�أ�ضا�ضي  مــن خــالل مــرتو دبــي ب�ضكل 
�لــتــنــقــل د�خـــل  �إىل حتــ�ــضــني حـــركـــة 
و�ملناطق  عــامــة  ب�ضورة  دبـــي،  مدينة 
و�لقت�ضادية  �ل�ضياحية  �لأهمية  ذ�ت 
ب�ضورة  �ملـــرتو  مــ�ــضــار  يخدمها  �لــتــي 
خا�ضة، و�مل�ضاهمة يف تعزيز منظومة 
�لإمارة،  يف  �ملتكامل  �جلماعي  �لنقل 
ومريح  �ضهل  تنقل  ��ــضــلــوب  وتــوفــري 
وذي كفاءة عالية، �ضمن مناطق متثل 
�أهمية جتارية و�ضياحية مبدينة دبي، 
�إ�ضافة �إىل دعم وتعزيز بنية �لأعمال 
و�لــتــجــارة و�لــ�ــضــيــاحــة مبــديــنــة دبي، 
لالإمارة،  �لقت�ضادية  �لقاعدة  ودعم 
�لنــــبــــعــــاثــــات  خـــفـــ�ـــس  جــــانــــب  �إىل 
�لبيئة،  عــلــى  و�حلـــفـــاظ  �لــكــربــونــيــة، 

وحت�ضني �لبيئة �ملعي�ضية لل�ضكان.
وكـــ�ـــضـــف �ـــضـــعـــادة مـــطـــر �لـــطـــايـــر �أن 
�إجـــمـــايل عـــدد �لــعــمــلــيــات �لــتــي جرت 
بــالــبــطــاقــة �ملـــوحـــدة نـــول يف خمتلف 
يف  �لنظام  ت�ضغيل  منذ  �لنقل  و�ضائل 
نهاية  وحــتــى   2009 عـــام  �ضبتمرب 
مليار�ت  �ضتة  بلغ  �ملــا�ــضــي  �أغ�ضط�س 
وخروج  دخــول  عملية  مليون  و298 
لــلــركــاب مـــن حمــطــات مـــرتو وتـــر�م 
�لأجرة،  ومركبات  و�حلــافــالت،  دبــي، 
وو�ضائل �لنقل �لبحري، ودفع تعرفة 
�لبطاقات  تــعــبــئــة  و�إعـــــــادة  �ملــــو�قــــف، 
و�ضهد �ملعدل �ليومي ل�ضتخد�م نول 
�ملا�ضية نتيجة  منو� كبري� يف �لفرتة 
نول،  بطاقة  ��ضتخد�مات  يف  للتو�ضع 
حيث بلغ مليونني و511 �ألف عملية 
يوميا فيما بلغ �إجمايل عدد بطاقات 
�ألف  75 مليونا و588  وتذ�كر نول 
“ �إن نظام  بــطــاقــة وتـــذكـــرة. وقــــال: 
�لطرق  هــيــئــة  يف  �لآيل  �لــتــحــ�ــضــيــل 
و�ملو��ضالت �لذي ي�ضمل بطاقات نول 
�أهم  �أحد  يعد  �لإلكرتونية  و�ملحفظة 
من�ضات �لدفع �لذكية يف دبي، وت�ضهم 
حكومة  جــهــود  دعـــم  يف  كــبــري  ب�ضكل 
�لأذكى  �ملدينة  نحو  �لتحول  يف  دبــي 
و�لأ�ضعد عامليا “ .. موؤكد� �أن �لبطاقة 
�ملوحدة نول تعد من �لبطاقات �لأكرث 
�أمـــانـــا لأنـــهـــا تــتــمــيــز بــتــقــنــيــات عالية 
�لعديد  وح�ضدت  متعددة،  ومميز�ت 
�أف�ضل  جـــائـــزة  مــنــهــا  �جلــــو�ئــــز  مـــن 
�لأو�ضط.  �ل�ضرق  يف  مدفوعة  بطاقة 
و �أو�ــضــح �ــضــعــادة �ملــديــر �لــعــام رئي�س 
�ملحفظة  نــظــام  �أن  �ملــديــريــن  جمل�س 
�إلكرتوين  حــ�ــضــاب  هــو  �لإلــكــرتونــيــة 
�لطرق  هيئة  خلدمات  �لدفع  م�ضبق 
لل�ضركات  ميكن  حيث  و�ملــو��ــضــالت، 
�ملحفظة  حــ�ــضــاب  �لأمــــــو�ل يف  حــفــظ 
�لإلــكــرتونــيــة بــو�ــضــفــهــا و�ــضــيــلــة دفع 
�لطرق  هيئة  خــدمــات  لدفع  جــديــدة 
و�ملو��ضالت بدل من ��ضتخد�م �ملبالغ 
�لنقدية �أو بطاقات �لئتمان.. م�ضري� 

•• دبي -و�م:

�أكد �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن 
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  �آل  ر��ضد 
رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء حــاكــم دبي، 
رعاه �هلل، �أن �مل�ضاريع �حل�ضارية �لتي 
يتم تنفيذها يف عموم دولة �لإمار�ت 
ل�ضمان  رئي�ضة  بــ�ــضــورة  تــهــدف  �إمنـــا 
يعي�س  �أرقــى نوعيات �حلياة لكل من 
مـــن مو�طنني  �لــــدولــــة  �أر�ــــــس  عــلــى 
ومــقــيــمــني وكـــذلـــك خلــدمــة كـــل من 
يــفــد �ضيفا ز�ئــــر� مــع �حلــر�ــس على 
�أف�ضل  وتطبيق  �ملعايري  �أرقـــى  �تــبــاع 

�ملمار�ضات �ضمن �ضتى �ملجالت.
�أن متــيــز م�ضرية  �إىل  �ــضــمــوه  ــار  �أ�ــض و 
�لتنمية �لتي ت�ضهدها �إمار�ت �لدولة 
كــافــة �إمنــــا يــنــبــع مـــن �حلـــر�ـــس على 
�لرتقاء مبختلف مناحي �حلياة فيها 
للمجتمع  �خلــدمــات  �أف�ضل  وتــقــدمي 
�لإمار�تي بجميع �ضر�ئحه ومكوناته، 
�لتطوير  روؤيـــــة  مـــع  يــتــمــا�ــضــى  ومبــــا 
�لهادفة �إىل �لو�ضول �إىل �ملركز �لأول 
�ضمن موؤ�ضر�ت �لتناف�ضية �لعاملية ويف 
ذلك  يف  مدعومة  �لقطاعات،  جميع 
مبجموعة من �مل�ضاريع �لنوعية �لتي 
تــعــزز ريــــادة �لــدولــة كــنــمــوذج تنموي 
يركز يف جوهره على �لإن�ضان وي�ضعى 

ل�ضمان �أعلى م�ضتويات �لرفاه له.
جاء ذلك مبنا�ضبة مرور ع�ضر �ضنو�ت 
عــلــى �إطــــالق مـــرتو دبـــي و�لــــذي كان 
�ضهر  من  �لتا�ضع  يف  د�ضنه  قد  �ضموه 
�ضبتمرب عام 2009، كاأطول م�ضروع 
مرتو يف �لعامل دون �ضائق، و�أحد �أهم 
و�ملو��ضالت  �لــطــرق  هيئة  مــ�ــضــاريــع 
�لــنــقــل �جلماعي  دبـــي ومــنــظــومــة  يف 
يف �لإمـــارة، �لتي ترتجم روؤيــة �ضموه 
متطلبات  وتــلــبــي  �لــقــطــاع  مل�ضتقبل 
مكانة  تطور  وتدعم  �لعمر�ين  �لنمو 
و�لأعمال،  للمال  عــاملــي  كمركز  دبــي 
�أ�ض�س  تــعــزيــز  عــلــى  �لــعــمــل  �ــضــوء  يف 
جهود  وم�ضاعفة  �لأخ�ضر  �لقت�ضاد 
�حللول  و�تـــبـــاع  �ملــ�ــضــتــد�مــة  �لتنمية 
ليحقق  للبيئة،  �لــ�ــضــديــقــة  �لــفــعــالــة 
موؤ�ضر�ت  �لــفــرتة  تلك  خــالل  �ملـــرتو 

مرتو دبي.
�ضاحب  د�ضن   2006 مــار�ــس   21  -
�لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بــن ر��ــضــد �آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــ�ــس �لـــدولـــة رئي�س 
جمــلــ�ــس �لــــــوزر�ء حــاكــم دبـــي “رعاه 
�لإن�ضائية يف م�ضروع  �لأعمال  �هلل” ـ 
مـــرتو دبـــي يف حــفــل ر�ــضــمــي �أقــيــم يف 

مدينة جمري� يف دبي.
- 29 يوليو 2006، �ضب �أول عمود 
دبي  ملــرتو  �لعلوي  للج�ضر  خر�ضاين 
و�ل�ضابع  �لــ�ــضــاد�ــس  �لــتــقــاطــعــني  بــني 

على �ضارع �ل�ضيخ ز�يد.
�ضاحب  د�ضن   ،2007 يناير   10  -
�لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بــن ر��ــضــد �آل 
�لأ�ضا�ضية  �حلـــفـــر  �أعــــمــــال  مـــكـــتـــوم، 
لأنــفــاق مــ�ــضــروع مــرتو دبـــي، و�ضغط 
�لأنفاق  حفار  ت�ضغيل  زر  على  �ضموه 
مــعــلــنــا بذلك   ، �لــوقــيــ�ــضــة  �لــعــمــالق 
�نــطــالق �أعـــمـــال �حلــفــر مــن حمطة 
�إىل  �لحتــاد باجتاه خور دبي و�ضول 

حمطة برجمان.
�لدفعة  و�ضلت   ،2008 مار�س   7  -
�إىل  دبـــي  مـــرتو  عـــربـــات  مـــن  �لأوىل 
ميناء جبل علي، وقد بلغ عددها ع�ضر 

عربات.
- 20 �ضبتمرب 2008، د�ضن �ضاحب 
�لــ�ــضــمــو �لــ�ــضــيــخ حمــمــد بــن ر��ــضــد �آل 
�لتجريبي  �لــفــنــي  �لت�ضغيل  مــكــتــوم 

ملرتو دبي على �مل�ضار �لختباري.
- 9-9-2009 د�ضن �ضاحب �ل�ضمو 
مكتوم،  �آل  ر��ــضــد  بــن  حممد  �ل�ضيخ 
�لأحمر،  للخط  �لــر�ــضــمــي  �لت�ضغيل 

�لذي �نطلق بع�ضر حمطات.
- 9-9-2011 د�ضن �ضاحب �ل�ضمو 
مكتوم،  �آل  ر��ــضــد  بــن  حممد  �ل�ضيخ 
�لأخ�ضر  للخط  �لر�ضمي  �لت�ضغيل 

ملرتو دبي.

مرتو دبي يف اأرقام .
قر�بة  �إجمايل طول �خلطني  يبلغ   -
للخط  كم   52 منها  كيلومرت�   75

�لأحمر و23 كم للخط �لأخ�ضر.
�أجز�ء  مــن  �خلــطــني  م�ضار  يتكون   -
حتت �لأر�س، خا�ضة يف و�ضط �ملدينة، 
و�لباقي على ج�ضور علوية �إ�ضافة �إىل 
جزء حمدود من �خلط �لأحمر 3.3 

كم على م�ضتوى �لأر�س.
عربات  خم�س  مــن  �لــقــطــار  يتكون   -
�ضعتها  تـــبـــلـــغ  بــــالــــكــــامــــل،  مـــكـــيـــفـــة 
�لإجمالية حو�يل 650 ر�كبا، وي�ضري 

�لقطار ب�ضورة �آلية دون �ضائق.
للقطار�ت  �لإجـــمـــايل  �لــعــدد  يبلغ   -
�ملتوفرة خلدمة �ضبكة مرتو دبي 79 
�خلدمة  يف  حاليا  منها  يعمل  قطار� 
�لأحمر  للخط  قــطــار�   51 �ليومية 

و16 قطار� للخط �لأخ�ضر.
�لت�ضميمية  �ل�ضتيعابية  �لطاقة   -
لــ�ــضــبــكــة مــــــرتو دبــــــي تـــبـــلـــغ حـــــو�يل 
لكل  ــاعــة  �لــ�ــض يف  ر�كـــــب   26000
�جتاه يف كل من خطي �ملرتو �لأحمر 
ينقل  �أن  �ملـــتـــوقـــع  ومــــن  و�لأخـــ�ـــضـــر 
 700 2020 حـــو�يل  �خلــطــان عــام 
مليون  و255  �لــيــوم  ر�كـــب يف  �ألـــف 

ر�كب يف �لعام تقريبا.
- �أن�ضئت ثالثة مبان ملو�قف �ل�ضيار�ت 
باأكرث  �ضعتها  تقدر  �لطو�بق  متعددة 

من 8000 موقف.
ملحطات  �لد�خلي  �لت�ضميم  ي�ضم   -
و�لأخ�ضر  �لأحمر  �ملرتو يف �خلطني 
 - هـــي:  �ضتة منـــاذج   2020 ومــ�ــضــار 
�لرت�ثي: ويرمز لثقافة وتاريخ دولة 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
- �لأر�ـــــــــــس: �لـــعـــنـــ�ـــضـــر �لــــثــــابــــت يف 

�لطبيعة.
وم�ضدر  �حلـــيـــاة  نــبــ�ــس  �لــــهــــو�ء:   -

��ضتمر�ريتها.
- �لنــار: م�ضدر �لطاقة و�لقوة.

وم�ضدر  �حلــــيــــاة  �أ�ـــضـــا�ـــس  ــــاء:  ـــــ �مل  -
�لإلهام.

ملحطة  �ملــ�ــضــتــقــبــل  دبـــــي  تــ�ــضــمــيــم   -
�إك�ضبو.

املرتو ركيزة مهمة لبنيتنا االأ�سا�سية وم�سروع ح�ساري يخدم املجتمع ويكفل راحة اأفراده
 100 مليار درهم ا�ستثماراتنا يف الطرق واملوا�سالت خالل ع�سر �سنوات ونوا�سل العمل لنكون االأول عامليا قريبا

م�ساريعنا تبداأ من حيث انتهى االآخرون وتقدم للمنطقة مناذج ملهمة يف اإ�سعاد النا�س و�سمان نوعية حياة اأف�سل لهم
حري�سون على امل�ساركة يف و�سع ت�سورات عملية مل�سار التقدم العاملي والريادة يف تنفيذها

 اأرقام قيا�سية جتاوزت التوقعات عند االطالق... واخلطان االأحمر و االأخ�سر ينقالن حوايل 700 األف راكب يوميا
 نحو 255 مليون راكب ينقلهم املرتو يف العام بحلول 2020 

 75 كيلومرتا م�سار املرتو منها 52 كم للخط االأحمر و23 كم للخط االأخ�سر
 اخلط االأحمر ي�سل موقع اإك�سبو 2020 بامتداد اإ�سايف 15 كيلومرتا وتكلفة 10.6 مليارات درهم 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س �سمال مقدونيا بذكرى ا�ستقالل بالده
•• �أبوظبي-و�م: 

بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة 
بالده.  كما  ��ضتقالل  ذكرى  وذلك مبنا�ضبة  �ضمال مقدونيا  رئي�س جمهورية  بند�روفي�ضكي  �ضتيفو 
بعث �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ر��ضد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي رعاه �هلل و�ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 

للقو�ت �مل�ضلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س �ضتيفو بند�روفي�ضكي.
�آل  ز�يد  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  �آل مكتوم و�ضاحب  ر��ضد  �ل�ضيخ حممد بن  �ل�ضمو  وبعث �ضاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل زور�ن ز�ييف رئي�س وزر�ء جمهورية �ضمال مقدونيا.

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي توعي 30 
األف عامل بقرية الراحة باملفرق

•• �أبوظبي-و�م:

زيارة  عــامــل، خــالل  �ألــف   30 توعية  �أبــوظــبــي،  �لق�ضاء يف  د�ئـــرة  ��ضتهدفت 
�إطار  يف  وذلــك  �ملــفــرق،  مبنطقة  �لــر�حــة  قرية  �إىل  �لعمالية  �لتوعية  جلنة 
جهود �لد�ئرة نحو ن�ضر �لثقافة �لقانونية بني �لعمال وت�ضليط �ل�ضوء على 

حقوقهم و�لتز�ماتهم، باعتبارهم �ضريك حموري يف عملية �لبناء و�لتنمية.
و�أو�ضحت �لد�ئرة �أن هذه �لفعالية تاأتي �ضمن �حلملة �لتي �أطلقتها لتوعية 
�ألف عامل على م�ضتوى �إمارة �أبوظبي، خالل �لعام �جلاري 2019..   250
�لعمالية  ��ضتاأنفت عملها يف �لقرى  �لعمالية  �لتوعوية  �أن جلنة  �إىل  م�ضريًة 

بعد فرتة توقفت ملدة �ضهرين خالل فرتة �لإجارز�ت �ل�ضيفية.

املجل�س الوزاري للتنمية يناق�س جمموعة من املبادرات والقرارات يف ال�ساأن احلكومي و تطوير اأداء املوؤ�س�سات
••�أبوظبي-و�م:

��ـــضـــتـــعـــر�ـــس �ملـــجـــلـــ�ـــس �لـــــــــوز�ري 
لــلــتــنــمــيــة خــــالل �جــتــمــاعــه �لذي 
�ضوؤون  وز�رة  يف  �م�س  �ضباح  عقد 
�ضمو  برئا�ضة  باأبوظبي  �لرئا�ضة 
�آل نهيان،  �ل�ضيخ من�ضور بن ز�يد 
�لــوزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�ضوؤون �لرئا�ضة عدد� من �لقر�ر�ت 
�حلكومية  و�لــتــقــاريــر  و�ملـــبـــادر�ت 
�ملــدرجــة يف جــدول �أعــمــالــه، وذلك 
�أد�ء  وتطوير  �حلكومي  �ل�ضاأن  يف 
�لقطاعات.  خمتلف  يف  �ملوؤ�ض�ضات 
�ملجل�س  ��ــضــتــعــر�ــس  وتــفــ�ــضــيــاًل، 
ونــــاقــــ�ــــس عــــــــدد� مـــــن �لــــــقــــــر�ر�ت 
�لت�ضريعية،  �ل�ضوؤون  و�لقو�نني يف 
مــنــهــا مــنــاقــ�ــضــة مــ�ــضــروع قــــر�ر يف 
مر�كز  عمل  �ضو�بط  �عتماد  �ضاأن 
�خلاليا  و  �ل�ضرة  حبل  دم  تخزين 
�ضبط  �إىل  �لــــهــــادف  �جلـــذعـــيـــة، 
�ملر�كز  هــذه  �ملقدمة يف  �خلــدمــات 
ممار�ضات  �أية  وتفادي  وحت�ضينها، 

خاطئة، �إىل جانب حتقيق �لفائدة 
ت�ضريعي  �إطــــــار  �ــضــمــن  �ملــــرجــــوة 
ي�ضاعد على تعزيز �ل�ضحة �لعامة 

يف �ملجتمع.
ناق�س  �حلــكــومــيــة،  �لـــ�ـــضـــوؤون  ويف 
�لدولة  ��ضت�ضافة  مقرتح  �ملجل�س 

�لـــرقـــابـــة عــلــى عــــيــــاد�ت ومـــر�كـــز 
�لتجميل ومنتجات �لتجميل.

�ل�ضوؤون  يف  �ملــجــلــ�ــس  نــاقــ�ــس  كــمــا 
�للجنة  ت�ضكيل  تعديل  �لتنظيمية 
�لدوري  �لتقرير  ملتابعة  �لد�ئمة 

�ل�ضامل حلقوق �لإن�ضان.

لالحتاد  �لعامة  �مليز�نية  لتنفيذ 
 ،2019 يــونــيــو  يــنــايــر-  لــلــفــرتة 
�ل�ضنوية  �لجـــتـــمـــاعـــات  وتــقــريــر 
�مل�ضرتكة  �لعربية  �ملالية  للهيئات 
ملجل�س  �لعا�ضرة  �لـــدورة  و�جتماع 
جانب  �إىل  �لـــعـــرب،  �ملــالــيــة  وزر�ء 

لالقت�ضاد  �لــــعــــاملــــي  لـــلـــمـــوؤمتـــر 
2020،و��ضتعر�س  �لإبـــــد�عـــــي 
عدد  يف  �لوطني  �ملجل�س  تو�ضيات 
�ضيا�ضة  مــو�ــضــوع  منها  �ملــو��ــضــيــع، 
وز�رة �لطاقة و�ل�ضناعة، ومو�ضوع 
�لأخــــــطــــــاء �لـــطـــبـــيـــة، ومـــو�ـــضـــوع 

للمعلومات  �لحتـــــــــاد  و�ــــضــــركــــة 
�لئــتــمــانــيــة ومــوؤ�ــضــ�ــضــة �لإمـــــار�ت 
�ملالية  �ل�ضنة  للبرتول عن  �لعامة 
2018، و�لتقرير �ل�ضنوي ملجل�س 
و�ل�ضلع  �ملالية  �لأور�ق  هيئة  �إد�رة 
لعام 2018، وتقرير �لأد�ء �ملايل 

ــــا خـــالل  و�طــــلــــع �ملـــجـــلـــ�ـــس �أيــــ�ــــضً
�لتقارير  عـــدد مــن  عــلــى  �جلــلــ�ــضــة 
�لوطنية،  ـــفـــات  و�ملـــل �حلـــكـــومـــيـــة 
ديو�ن  تقرير  على  ��ضتملت  و�لتي 
�خلتامي  �حل�ضاب  ب�ضاأن  �ملحا�ضبة 
لكل من م�ضرف �لإمار�ت للتنمية 

�لر�بع  �ل�ضنوي  �لجــتــمــاع  تقرير 
حمافظي  ملـــجـــلـــ�ـــس  و�لأربـــــــعـــــــني 
جمــــمــــوعــــة �لــــبــــنــــك �لإ�ــــضــــالمــــي 
لــلــتــنــمــيــة، بـــالإ�ـــضـــافـــة لـــعـــدد من 
�ملو��ضيع و�ملقرتحات �ملدرجة على 

جدول �لأعمال.

رحبتا با�ستجابة احلكومة ال�سرعية و املجل�س االإنتقايل لدعوة اململكة للحوار 

ال�سعودية والإمارات توؤكدان ا�ستمرارهما يف دعم احلكومة ال�سرعية لهزمية امل�سروع الإيراين ودحر امليلي�سيا احلوثية والتنظيمات الإرهابية 
•• �أبوظبي-و�م:

بيانا  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت  �ل�ضعودية و دولة  �لعربية  �ململكة  �أ�ضدرت 
م�ضرتكا ب�ضاأن �ليمن فيما يلي ن�ضه.

�نطالقا من حر�س حكومتي �ململكة �لعربية �ل�ضعودية و �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة على �لقيام مب�ضوؤولياتهما يف حتالف دعم �ل�ضرعية يف �ليمن �لتي 
عربتا عنها يف بيانهما �مل�ضرتك �ل�ضادر بتاريخ 25 ذي �حلجة 1440 هـ 
�ل�ضيا�ضية  �لتطور�ت  وم�ضتجد�ت  جمريات  حول  م  �أغ�ضط�س   26 �ملو�فق 

للجمهورية  �ملوؤقتة  �لعا�ضمة  يف  وقعت  �لتي  �لأحـــد�ث  عقب  و�لع�ضكرية 
�ليمنية عدن و ما تلى ذلك من �أحد�ث و�لرتحيب بدعوة �ململكة للحو�ر يف 
جدة وتاأكيد� على ��ضتمر�ر كافة جهودهما �ل�ضيا�ضية و�لع�ضكرية لحتو�ء 
�لدولتان وبتن�ضيق وثيق مع خمتلف �لأطر�ف  تلك �لأحــد�ث فقد عملت 
لنطالق  و�لتهيئة  �لــنــار،  �إطـــالق  ووقــف  بالتهدئة  �للــتــز�م  متابعة  على 

�حلو�ر ب�ضكل بناء ي�ضاهم يف �إنهاء �خلالف ومعاجلة �آثار �لأزمة.
و �إذ تعرب �لدولتان عن ترحيبهما با�ضتجابة �حلكومة �ل�ضرعية و �ملجل�س 
��ضتمر�ر  �ــضــرورة  على  ت�ضدد�ن  فاإنهما  للحو�ر  �ململكة  لدعوة  �لإنتقايل 

 ، هذه �لأجــو�ء �لإيجابية و �لتحلي بروح �لأخــوة ونبذ �لفرقة و�لنق�ضام 
ملا ميثله ذلك من خطوة رئي�ضية و �إيجابية لإنهاء �أزمة �لأحد�ث �لأخرية 
يف حمافظات عدن ، �أبني ، �ضبوة ، كما توؤكد�ن على �أهمية �لتوقف ب�ضكل 
كامل عن �لقيام باأي حتركات �أو ن�ضاطات ع�ضكرية �أو �لقيام باأي ممار�ضات 
�أو �ملمتلكات �لعامة و �خلا�ضة و �لعمل  �أو �نتهاكات �ضد �ملكونات �لأخرى 
�لإمار�ت  و  �ململكة  �لتحالف  �ضكلت من  �لتي  �مل�ضرتكة  �للجنة  بجدية مع 
�لأعمال  وقــف  وتثبيت  ملــر�قــبــة   ، �لفتنة  بينهما  ن�ضبت  �لــتــي  و�لأطــــر�ف 
و وقف  �لعامة  �ل�ضكينة  تقلق  �أخــرى  ن�ضاطات  و�أي  �لع�ضكرية  و�لن�ضاطات 

�أ�ضكاله  بجميع  �خلــالف  ويوؤجج  �لفتنة  يذكي  �لــذي  �لإعالمي  �لت�ضعيد 
وو�ضائله ، و�لتعاطي مب�ضئولية كاملة لتجاوز هذه �لأزمة و�آثارها وتغليب 

م�ضلحة �ل�ضعب �ليمني �لذي ين�ضد �لأمن و �ل�ضتقر�ر وتوحيد �ل�ضف.
وتوؤكد �لدولتان على ��ضتمر�ر دعم �حلكومة �ل�ضرعية يف جهودها �لر�مية 
و  �لإيـــر�ين  �مل�ضروع  هزمية  و  �ليمنية  �لــدولــة  مقومات  على  للمحافظة 
دحر �مليلي�ضيا �حلوثية و�لتنظيمات �لإرهابية يف �ليمن .. ويف �ضبيل ذلك 
تعلن حكومتا �لبلدين ��ضتمر�ر تقدمي �مل�ضاعد�ت �لإن�ضانية يف �ملحافظات 

�ملحررة .

بدعم اإماراتي .. بدء حملة نظافة �ساملة مبديريات عدن
•• عدن-و�م:

بــدعــم مـــن دولــــة �لإمـــــــار�ت د�ضن 
�ملدينة  �لنظافة وحت�ضني  �ضندوق 
عـــدن حــمــلــة نظافة  يف حمــافــظــة 
�ــضــامــلــة لــرفــع �ملــخــلــفــات و �أكــــو�م 

و  �ملدينة  مــديــريــات  مــن  �لقمامة 
�لهالل  �إ�ـــضـــر�ف هيئة  ذلـــك حتــت 

�لأحمر �لإمار�تي.
وقــــال خــلــيــل �أحـــمـــد مــقــبــل مدير 
ب�ضندوق  �لــتــقــيــيــم  و  �لــــرقــــابــــة 
�لتي  �حلملة  �إن  عــدن  يف  �لنظافة 

و  �لأمر��س  �لعديد من  عدن من 
مر�س  مثل  لها  �مل�ضببة  �حل�ضر�ت 
�لــكــولــري� حــيــث تــتــو��ــضــل �جلهود 
هذ�  �نت�ضار  من  للحد  �لإمــار�تــيــة 
تد�ضني  تــ�ــضــمــنــت  و�لـــتـــي  �لــــوبــــاء 
حــمــلــة عـــــالج ومـــكـــافـــحـــة �لـــوبـــاء 

�لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  ميولها 
�ل�ضتجابة  حــمــلــة  �إطــــار  يف  تــاأتــي 
�لإمــــار�ت  دولـــة  قبل  مــن  �لعاجلة 
وت�ضتمر  �ليمني  �ل�ضعب  حلاجات 
وتـــ�ـــضـــتـــهـــدف �ضون  �أيــــــــام  �أربـــــعـــــة 
�ضكان  �لــعــامــة وحــمــايــة  �لــ�ــضــحــة 

�إىل  مـــ�ـــضـــري�   .. مـــنـــه  و�لــــوقــــايــــة 
�نطالق �حلملة مبديريات �ل�ضيخ 

عثمان و �ملن�ضورة و �لربيقة.
و عــرب �ملــو�طــنــون �لــيــمــنــيــون عن 
وذر�عها  �لإمـــار�ت  لدولة  �ضكرهم 
�لأحمر  �لــهــالل  هيئة  �لإنــ�ــضــانــيــة 

�لتي  �حلــــمــــلــــة  تــــلــــك  ـــني  ـــد�ـــض ـــت ل
تــ�ــضــتــهــدف �حلــفــاظ عــلــى �ضالمة 
�ليمنيني و �ضحتهم و ذلك يف �إطار 
�لدعم �ملتو��ضل من قبل �لإمار�ت 
ملحافظة عدن و �ملحافظات �ملحررة 

على خمتلف �لأ�ضعدة.

الإمارات تقدم 
م�ساعدات اإغاثية لأهايل 

ترمي بح�سرموت
•• ح�رضموت-و�م: 

�لإنــ�ــضــانــيــة و�لإغاثية  تــقــدمي مــ�ــضــاعــد�تــهــا  �لإمـــــــار�ت  تــو��ــضــل دولــــة 
للمو�طنني �ليمنيني �ضمن ر�ضالتها �لإن�ضانية للتخفيف من معاناتهم 
وحت�ضني ظروفهم �ملعي�ضية ويف هذ� �ل�ضدد قدمت هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي حزمة م�ضاعد�ت �إغاثية وغذ�ئية لأهايل حمافظة ح�ضرموت 

عرب قو�فلها �ملنت�ضرة يف خمتلف مناطقها وباقي �ملحافظات �ملحررة .
م�ضتهدفة  17 طنا  من  �أكــرث  تــزن  غذ�ئية  �ضلة   215 �لهيئة  ووزعــت 

. بو�دي  ترمي  مبديرية  و�لفجرية  دمون  مناطق  يف  فرد�   1075
فرد  كما وزعت 400 �ضلة غذ�ئية تزن �أكرث من 32 طنا على 2000 

يف مناطق �لغرف و�لردود و�ضريوف .
وعرب �أهايل �ملديرية عن �ضكرهم وبالغ تقديرهم لهيئة �لهالل �لأحمر 
�لكبري  �لعون  �لإمــار�ت هذ�  .. مثمنني لدولة  �لإمار�تي وفريق عملها 

و�للفتة �لإن�ضانية .
بد�ية  منذ  توزيعها  تـــــم  �لتي  �لغــــــذ�ئـــــية،  �ل�ضــــــالل  عــــــدد  �أن  يــــــذكر 
طن   2،080 مبعدل  غذ�ئية  �ضلة   25،744 بلغ  �لت�ضامح”،  “عام 
��ضتهدفت 128،720 فرد�ً من �لأ�ضر �ملحتاجة و�ملت�ضررة يف حمافظة 

ح�ضرموت .

الدرا�سة يف  ينتظمون  وطالبة  طالبا   7350

جامعة اأبوظبي ت�ستهل العام الدرا�سي اجلديد بربنامج تعريف واإر�ساد للطلبة امل�ستجدين
•• �أبوظبي-�لفجر: 

��ضتقبلت جامعة  �لــدر��ــضــي �جلــديــد،  �لــعــام  �نــطــالق  مــع 
�أبــوظــبــي �أكـــرث مــن 7350 طــالــب وطــالــبــة مــن �لطلبة 
در��ضتهم  ملتابعة  �نتظمو�  �جلـــدد  و�مللتحقني  �لــقــد�مــى 
ودبي  �أبوظبي  يف  �لثالثة  �جلامعة  فــروع  يف  �لأكــادميــيــة 
�لأكادميي �جلديد  �لعام  ��ضتهلت �جلامعة  و�لعني، حيث 
مبجموعة من فعاليات �لتعريف و�لإر�ضاد للطلبة �جلدد، 
و�لتي جاءت عقب �ضل�ضلة من عمليات �لتحديث و�لتطوير 

�لتي قامت بها �جلامعة ملر�فقها �ملختلفة موؤخر�ً.
�لتعريف  جل�ضات  مــن  �ضل�ضلة  حــالــيــاً  �جلــامــعــة  وتــنــظــم 
كاماًل  �جلــاري  �أ�ضبوع  مــد�ر  على  ت�ضتمر  �لتي  و�لإر�ــضــاد 
مهمة  معلومات  �لطلبة  مــن  �جلــدد  للملتحقني  وتــوفــر 
�لدر��ضة،  ل�ضري  �ملحددة  و�ملعايري  �للو�ئح  حــول  و�ضاملة 
و�ملبادر�ت  �ملختلفة  �جلــامــعــيــة  �ملـــر�فـــق  عــلــى  وتطلعهم 
�جلامعة  تنظمها  �لتي  �لإ�ضافية  �لأكادميية  و�لن�ضاطات 

على مد�ر �لعام �لدر��ضي. 
�جلامعة  مدير  نائب  هاميل،  فيليب  �لربوفي�ضور  وقــال 
�لــعــديــد مــن مر�فق  “�ضهدت  �لــطــلــبــة:  لــنــجــاح  �ملــ�ــضــارك 
ومن�ضاآت �جلامعة من خمترب�ت وقاعات در��ضية ومر�فق 
وحتديث  �ضيانة  علميات  وخــدمــيــة  وتــدريــبــيــة  تعليمية 
�لتحديثات  هــذه  على  �لطلبة  �إطـــالع  و�ضيتم  خمتلفة، 
�جلارية  و�لإر�ضادية  �لتوجيهية  �جلل�ضات  �ضل�ضلة  خالل 
حــالــيــاً. كــمــا قــامــت جــامــعــة �أبــوظــبــي بــتــو�ــضــعــة حمفظة 
يعك�س  مبا  �جلديد  �لأكــادميــي  للعام  �لدر��ضية  بر�جمها 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  حكومة  وتوجهات  روؤى 
توفري  عرب  �ملعرفة  على  �لقائم  �لقت�ضاد  نحو  للتحول 
قادرة  متينة  �أ�ض�ضاً  ت�ضع  �لتي  �لتعليمية  �لرب�مج  �أف�ضل 
�أف�ضل  �إىل  �لأكادميي لريتقي  �لتفوق  م�ضتوى  رفع  على 

�مل�ضتويات �لعاملية.« 
�لتعريف  جل�ضات  “توفر  هاميل:  �لربوفي�ضور  و�أ�ــضــاف 
للتعرف  �جلــــدد  للملتحقني  فــريــدة  فــر�ــضــة  و�لإر�ــــضــــاد 

من  �لتدري�ضية  �لهيئة  و�أعــ�ــضــاء  �لطلبة  زمالئهم  على 
كلياتهم �ملختلفة، وبناء �لعالقات �جلديدة يف �أجو�ء من 
�لود و�لألفة و�لحــرت�م، �لأمر �لذي يعزز من خمرجات 
�ملنظومة �لتعلمية �ل�ضاملة �لتي يحظى بها �لطلبة خالل 

رحلتهم �لأكادميية يف جامعة �أبوظبي. 
ويت�ضمن �أ�ضبوع �لتعريف و�لإر�ضاد �ل�ضامل �لذي تنظمه 
يف  ي�ضاهم  �لــذي  �لأوىل  �ل�ضنة  جتربة  برنامج  �جلامعة 
�لأكادميية  و�ملر�فق  �لأق�ضام  على  �جلدد  �لطلبة  تعريف 
و�خلدمية �ملختلفة يف جامعة �أبوظبي وكيفية �ل�ضتفادة 
خا�ضة  ترحيبية  جل�ضة  �لــربنــامــج  هـــذ�  ويــعــقــب  مــنــهــا، 
�لأ�ضبوع  وي�ضمل  �لــدولــة.  خــارج  من  �لقادمني  بالطالب 
�لتوجيهي �جلل�ضات �لتعريفية خالل �لأيام �لقادمة عدد�ً 
من لقاء�ت �لتعارف �لطالبية وجولة يف �ملر�فق و�ملن�ضاآت 
�إىل  بالإ�ضافة  للجامعة،  �لتابعة  و�ل�ضحية  �لريا�ضية 
�إىل  بالإ�ضافة  �لطالبي،  �ل�ضكن  حــول  تعريفية  جل�ضات 
جولة ثقافية يف �ملدينة، و�ضل�ضلة من �مل�ضابقات �لريا�ضية. 

و�ضتتم دعوة �لطالب �أي�ضاً حل�ضور فعالية �ليوم �لعاملي 
�ل�ضنوية وحفل �خلريجني �لقد�مى مبا يتناغم مع نهج 
�لــطــلــبــة وي�ضعهم يف �ضلب  عــلــى  يــركــز  �لـــذي  �جلــامــعــة 
�أبــرز جامعات  �أبوظبي �ضمن  وت�ضنف جامعة  �هتمامها. 
لأكرث  باحت�ضانها  �لــطــالبــي  �لــتــنــوع  حيث  مــن  �ملنطقة 
من  �أكـــرث  �جلــامــعــة  وتــوفــر  خمتلفة.  جن�ضية   82 مــن 
و�لدر��ضات  �جلامعية  للدر��ضات  خمتلفاً  تخ�ض�ضاً   50
�لن�ضبة �لأكــرب من �لطلبة  �لعليا يف �ضت كليات. وتدر�س 
�لهند�ضة  كليات  �أكــرب  �إحــدى  تعد  �لتي  �لهند�ضة  كلية  يف 
قد  �جلامعة  وكانت  �ملتحدة.  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  يف 
�أطلقت موؤخر�ً كلية �لعلوم �ل�ضحية �لتي توفر برناجمي 
�لعامة  �ل�ضحة  يف  �لعلوم  بكالوريو�س  هما:  بكالوريو�س 
وبكالوريو�س �لعلوم �لبيئة و�ل�ضحة و�ل�ضالمة وت�ضتقبل 
�ملخترب�ت  حتاليل  وهــي  جديدة  بر�مج  لثالثة  �لطلبات 
�لــطــبــيــة، عــلــم �لـــور�ثـــة �جلــزيــئــيــة و�لــطــبــيــة، �لــتــغــذيــة و 

�حلميات )قيد �ملو�فقة من هيئة �لعتماد �لأكادميي(.

نعلن نحن

رخ�سة جتارية رقم:588698 
دبي  باإمارة  �لإقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  من  و�ل�ضادرة 
و�ضندوق بريد 212121 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
، بعدم وجود �أي �ضلة �أو �ية عالقة لها �أو �ية من �ضركاتها 
�ملثال  �ضبيل  على  كانت  )�ضو�ء  كانت  �ضورة  باأية  �لتابعة 

ولي�س �حل�ضر عالقة ملكية �أو �ضر�كة و �إد�رة( باملدعوة: 
موارد لال�ست�سارات القانونية 

بناء عليه �ضركة مو�رد للتمويل �س.م.خ و/�أو �ية من �ضركاتها 
عن  قانونيا  م�ضوؤولني  غري  وموظفيها  ومدر�ئها  �لتابعة 
�أ�ضر�ر و�لأفعال و�لإجر�ء�ت  �أية  نا�ضئة عن  �ي تعوي�ضات 
و�لتغيري�ت و�لتعوي�ضات و�ملطالبات و�لتكاليف و�خل�ضائر 
و�لنفقات �لنا�ضئة عن تعامل �أي �ضخ�س مع �ملدعوة مو�رد 

لالإ�ضت�ضار�ت �لقانونية

�سركة موارد للتمويل �س.م.خ

ر�سالة ملحمد 
بــــــن زايــــــد 
مــــن رئــيــ�ــس 
قرغيز�ستان 
ــمــهــا  ــل يــتــ�ــس

قرقا�س 
)وام(
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن زايد يت�سلم اأوراق اعتماد 
املن�سق املقيم لالأمم املتحدة لدى الدولة

•• �أبوظبي-و�م:

�أور�ق �عتماد �ضعادة �لدكتورة دينا  �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل  ت�ضلم �ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد 
ع�ضاف �ملن�ضق �ملقيم لالأمم �ملتحدة لدى �لدولة.

ورحب �ضمو �ل�ضيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان ب�ضعادة �ملن�ضق �ملقيم لالأمم �ملتحدة لدى �لدولة متمنيا لها �لتوفيق 
يف مهام عملها. و�أكد �ضموه حر�س دولة �لإمار�ت على تعزيز �ضر�كتها مع منظمة �لأمم �ملتحدة وتقدمي كافة �أ�ضكال 
�لدعم جلميع بر�جمها. من جانبها �أكدت �ضعادة �لدكتورة دينا ع�ضاف تطلعها �إىل تعزيز �لتعاون مع دولة �لإمار�ت 

�لتي تقوم بدور ر�ئد على �ضعيد دعم بر�مج �لأمم �ملتحدة و�أجندة �أهد�ف �لتنمية �مل�ضتد�مة 2030.
كما �أ�ضادت باملكانة �لر�ئدة �لتي حتظى بها دولة �لإمار�ت على �ل�ضعيدين �لإقليمي و�لدويل.

انطلق اأم�س ويتناف�س خاللها املر�سحون على الفوز  باأ�سوات الناخبني

املجل�س الوطني الحتادي 2019 انتخابات  ملر�سحي  الدعائية  احلمالت  مدة  يومًا   27
طارق لوتاه: احلمالت الدعائية تتيح للمر�سحني عر�س براجمهم وللناخبني اختيار من ميثلهم حتت قبة املجل�س

بر�جمهم �لنتخابية ب�ضكل مو�ضع 
على �متد�د 27 يوماً، كما يف�ضح 
�لــنــاخــبــني لختيار  �أمـــــام  �ملـــجـــال 
ممــثــلــيــهــم يف �لـــــــدورة �جلـــديـــدة 
بناء  �لحتــادي  �لوطني  للمجل�س 
وو�فية  و��ــضــحــة  مــعــطــيــات  عــلــى 

حول برنامج كل مر�ضح.« 
�للجنة  حــــر�ــــس  لـــــوتـــــاه  و�أكـــــــــد 
على  لــــالنــــتــــخــــابــــات  �لــــوطــــنــــيــــة 
�لدعائية  �حلــمــالت  �ضري  �ضمان 
للتعليمات  وفــــقــــاً  لــلــمــر�ــضــحــني 
�لــتــنــفــيــذيــة �لــتــي تــ�ــضــكــل �لإطــــار 
لكل  �لنتخابية  للعملية  �لناظم 

•• �أبوظبي-�لفجر: 

�أعلنت �للجنة �لوطنية لالنتخابات 
�م�س �نطالق �حلمالت �لدعائية 
�ملجل�س  �نــــتــــخــــابــــات  ملـــر�ـــضـــحـــي 
 ،2019 �لحتــــــــــادي  �لــــوطــــنــــي 
من  يوماً   27 ملــدة  ت�ضتمر  و�لتي 
حتى   2019 �ضبتمرب   8 �لأحـــد 
 ،2019 �أكــتــوبــر   4 �جلمعة  يــوم 
�لنتخابية  بـــر�جمـــهـــم  لــعــر�ــس 
�لــــتــــي يـــتـــنـــافـــ�ـــضـــون عـــلـــى �لـــفـــوز 
�لناخبني  بــاأ�ــضــو�ت  مــن خــاللــهــا 
�لنتخابية  �لهيئات  �أعــ�ــضــاء  مــن 

و��ضتمرت  �لدولة،  �إمــار�ت  جميع 
�خلمي�س  يــــــــوم  ــــهــــايــــة  ن حــــتــــى 
جاء    .2019 �أغــ�ــضــطــ�ــس   22
�لوطنية  �لــلــجــنــة  �إعــــالن  بــعــدهــا 
لــالنــتــخــابــات �لــقــائــمــة �لأولـــيـــة 
للمر�ضحني بتاريخ 25 �أغ�ضط�س، 
�لعـــــــرت��ـــــــس على  بـــــــاب  وفـــــتـــــح 
�ملر�ضحني يف �لفرتة من 26 �إىل 
مل  حيث  نف�ضه،  �ل�ضهر  من   28
تت�ضلم �للجنة �أية طلبات �عرت��س 
�ملجل�س  لع�ضوية  �ملر�ضحني  على 
بعدها  ليتم  �لحتــــادي،  �لــوطــنــي 
ويـــــوم 3 �ــضــبــتــمــرب �لإعــــــالن عن 

لفتاً  و�لناخبني،  �ملر�ضحني  مــن 
�لفرتة  خالل  �للجنة  تنظيم  �إىل 
�ملا�ضية لور�س عمل تخ�ض�ضية يف 
لتعريف  �لــدولــة  مناطق  خمتلف 
�لتعليمات  بـــكـــافـــة  �ملـــر�ـــضـــحـــني 
�لــتــنــفــيــذيــة �لــنــاظــمــة لإجـــــر�ء�ت 

�لرت�ضح و�لدعاية �لنتخابية«.  
�ملر�ضحني  ت�ضجيل  عملية  وكانت 
وحـــــ�ـــــضـــــب �جلــــــــــــــدول �لــــزمــــنــــي 
�لوطني  �ملـــجـــلـــ�ـــس  لنـــتـــخـــابـــات 
يوم  بـــــــد�أت   2019 �لحتـــــــــادي 
يف   2019 �أغ�ضط�س   18 �لأحــد 
كافة مر�كز �لت�ضجيل �ملنت�ضرة يف 

�لوطني  �ملجل�س  �نتخابات  خالل 
�لحتادي يف دورته �لر�بعة.

لوتاه،  هــالل  طـــارق  �ضعادة  وقـــال 
ل�ضوؤون  �لـــــدولـــــة  وز�رة  وكـــيـــل 
�ملجل�س �لوطني �لحتــادي، ع�ضو 
و  لــالنــتــخــابــات  �لــوطــنــيــة  �للجنة 
�لنتخابات:  �إد�رة  جلــنــة  رئــيــ�ــس 
�لدعائية  �حلمالت  �نطالق  “�إن 
موعدها  يف  باملر�ضحني  �خلا�ضة 
ــاأنــه تــعــزيــز �لــ�ــضــفــافــيــة يف  مـــن �ــض
بالعملية  �ملــرتــبــطــة  �لإجــــــــر�ء�ت 
�لنتخابية وثقة �لناخب و�ملر�ضح 
بــهــا، ويــتــيــح لــلــمــر�ــضــحــني عر�س 

�لقائمة �لنهائية للمر�ضحني.
�لـــدولـــة  وز�رة  �أن  �إىل  ويـــ�ـــضـــار 
ل�ضوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
للجنة  �لعامة  �لأمــانــة  وبو�ضفها 
مع  تعمل  لالنتخابات  �لوطنية 
على  ـــتـــخـــابـــات  �لن �إد�رة  جلـــنـــة 
�لعملية  جـــو�نـــب  جــمــيــع  تــنــظــيــم 
�لنــتــخــابــيــة �خلـــا�ـــضـــة بـــالـــدورة 
�ملجل�س  �نــتــخــابــات  مـــن  �لــر�بــعــة 

�لوطني �لحتادي 2019.

احلمالت الدعائية ملر�سحي الوطني الحتادي تغزو التوا�سل الجتماعي .. ودعوات ل�سبط النفقات والوعود
•• �أبوظبي-و�م:

�ملجل�س  �نتخابات  يف  للمر�ضحي  �لدعائية  �حلمالت  �م�س  �ضباح  �نطلقت 
�لوطني �لحتادي 2019 �لتي �ضيمار�س من خاللها 495 مر�ضحا ومر�ضحة 
يف  �لنتخابية  لرب�جمهم  �لرتويج  و  باأنف�ضهم  �لتعريف  يف  �مل�ضروع  حقهم 

حماولة لك�ضب تاأييد �لناخبني و�لفوز باأحد �ملقاعد �لربملانية.
وير�هن �لعديد من �ملر�ضحني على و�ضائل �لتو��ضل �لجتماعي يف �لو�ضول 
�لأوىل  �ل�ضباح  �ضاعات  منذ  �حلــمــالت  بــدء  عنه  عــربت  مــا  وهــو  و�لنت�ضار 
للتعريف باأنف�ضهم و�إطالع متابعيهم على �أبرز نقاط بر�جمهم �لنتخابية.

وب�ضاأن م�ضامني �لرب�مج �أكد عدد من �ملغردين �أن جناح �ملر�ضح يعتمد على 
�أن  �لجتماعي.. موؤكدين  �لتو��ضل  قنو�ت  �لظهور عرب  �أ�ضمل من  معايري 
�لر�بعة  تعد  �لتجربة �حلالية  و�أن  تنامت خ�ضو�ضا  �ملجتمعي  �لوعي  ن�ضبة 

على م�ضتوى �لدولة.
يف �لوقت ذ�ته بد� و��ضحا تر�جع �لرب�مج �لنتخابية �لتي مت تد�ولها �ليوم 
�لتجربتان  �ضهدتها  �لتي  �لــوعــود  عــن  �لجتماعي  �لتو��ضل  و�ضائط  عــرب 

�لنتخابيتان �لأوىل و�لثانية عامي 2006 – 2011.
وركــــزت �لــتــدويــنــات �مــ�ــس عــلــى �أهـــــد�ف حمـــددة تــنــم عــن وعـــي �ملر�ضحني 
�أع�ضائه، وذلك نتيجة  �لوطني �لحتــادي ومهام  باملجل�س  �ملنوطة  بــالأدو�ر 
طبيعة لرت�كم �ملعرفة و�خلرب�ت �ملكت�ضبة جلمهور �ملر�ضحني عرب �لتجارب 

�لنتخابية �ل�ضابقة و�لنتائج �لتي �أفرزتها.
�لنتخابية  �لــرب�مــج  على  للجمهور  �لأولــيــة  �لتعليقات  ت�ضري  �ملــقــابــل  يف 
ملنح  يتجه  �لــذي  �لإمــار�تــي  �لناخب  خــيــار�ت  يف  كبري  ن�ضج  �إىل  �ملطروحة 
�أكــرث كفاءة و�لأقــدر على متثيل جمتمعهم و ناخبيهم على  �ضوته ملن هم 
�لرتقاء  على  �لعمل  و  متطلباتهم  حتقيق  يف  و�لإ�ــضــهــام  مو�ضوعية  �أ�ض�س 

باملجتمع لبناء م�ضتقبل �أف�ضل لالأجيال �ملقبلة.
و قيا�ضا على جتربة �نتخابات �لدورة �لثالثة من �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
تبني  نحو  �ملر�ضحني  من  �لأو�ــضــع  �ل�ضريحة  تتجه  �أن  يتوقع   ،2015 عــام 

خطط دعائية �قت�ضادية تبتعد عن �ملغالة و �ملبالغة يف �حل�ضور �لإعالين.
 2019 �لتنفيذية لنتخابات �ملجل�س �لوطني �لحتادي  �لتعليمات  وتن�س 
�حلملة  على  لــالإنــفــاق  �لأقــ�ــضــى  �حلــد  �أو  �لأعــلــى  �ل�ضقف  يتجاوز  �أل  على 

�لنتخابية للمر�ضح مبلغ مليوين درهم.
و�ضبق �نطالق �حلمالت �لدعائية �لتي ت�ضتمر 27 يوما، جهود حثيثة من 
�للجنة �لوطنية لالنتخابات �أ�ضهمت يف خلق حالة من �لوعي �لتام و�لإملام 

�لو��ضع من قبل �ملر�ضحني بقو�عد و�ضو�بط هذه �حلمالت.
و كانت �لبد�ية مع �إ�ضد�ر دليل »�لناخب و�ملر�ضح« ون�ضره على �أو�ضع نطاق 
�أع�ضاء  مع  �ملبا�ضرة  و�للقاء�ت  �لندو�ت  من  طويلة  �ضل�ضلة  ليعقبها  ممكن 

جلان �لإمــار�ت، بالإ�ضافة �إىل بث �لر�ضائل �لتوعوية عرب من�ضات �لإعالم 
و�لتو��ضل �لجتماعي كافة .

و�لتعليمات  �لزمني  باجلدول  �للتز�م  �إىل  �ملر�ضحني  جميع  �للجنة  ودعت 
ب�ضو�بط  يتعلق  فيما  �لحتــــادي،  �لوطني  �ملجل�س  لنتخابات  �لتنفيذية 
وفقد�نهم  للعقوبات  تعر�ضهم  دون  للحيلولة  وذلــك  �لدعائية،  �حلمالت 
حلقهم يف �لرت�ضح لع�ضوية �ملجل�س �لوطني �لحتادي ومو��ضلة برناجمهم 
�لنتخابي. و يحدد دليل »�لناخب و�ملر�ضح« �لذي �أ�ضدرته �للجنة �لوطنية 
بها  �لقيام  �ملجل�س  مر�ضحي  على  مينع  دعائيا  حمظور�   12 لالنتخابات، 
�نتخابية  دعاية  بــاأي  �لقيام  �أبــرزهــا  ومــن  �لنتخابية  �لدعاية  فــرتة  خــالل 
تنطوي على خد�ع �لناخبني �أو �لتدلي�س عليهم، كما يحظر ��ضتخد�م ��ضلوب 
�لنتخابية، ويحظر  �لدعاية  �لآخرين يف  باملر�ضحني  �لت�ضهري  �أو  �لتجريح 

��ضتغالل �لدين �أو �لنتماء �لقبلي �أو �لعرقي يف �لدعاية �لنتخابية.

�سفري كازاخ�ستان ل�»وام« : فخورون بانطالق مهمة الإمارات اإىل حمطة الف�ساء الدولية من بايكونور كوزمودروم
•• �أبوظبي-و�م:

�لدولة  لدى  كاز�خ�ضتان  جمهورية  �ضفري  مينيليكوف  ماديار  �ضعادة  �أكد 
�أن �ملهمة �لتاريخية لر�ئدي �لف�ضاء �لإمار�تيني هز�ع �ملن�ضوري و�ضلطان 
�لتي  �لإجنــاز  مل�ضرية  ترجمة  تاأتي  �لدولية  �لف�ضاء  حمطة  �إىل  �لنيادي 
حتققها دولة �لإمار�ت يف خمتلف �ملجالت ومنها �لقطاع �لف�ضائي معربا 

عن فخره بانطالق هذه �لرحلة �لتاريخية من �لأر��ضي �لكاز�خ�ضتانية.
ومن �ملقرر �أن ينطلق �لطاقم �لرئي�ضي �لذي ي�ضم ر�ئد �لف�ضاء �لإمار�تي 
�لطري�ن  ومهند�ضة  �ضكريبو�ضكا  �أولــيــغ  �ملهمة  وقــائــد  �ملــنــ�ــضــوري  هـــز�ع 
من  �حلــايل  �ضبتمرب   25 يف  �لدولية  �لف�ضاء  حمطة  �إىل  مري  جا�ضيكا 
�ضويوز  �ملــركــبــة  مــن  على  كاز�خ�ضتان  يف  كـــوزمـــودروم  بايكونور  حمطة 
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ورو�ضيا وكاز�خ�ضتان يف هذ� �ل�ضدد.
�لــعــربــيــة �ملتحدة  �ملــ�ــضــرتكــة بــني دولـــة �لإمــــــار�ت  و عــن �جــتــمــاع �للجنة 
وجمهورية كاز�خ�ضتان �لذي ت�ضت�ضيفه �أبوظبي .. قال �ضعادته :” ن�ضكر 
�جلانب �لمار�تي على ��ضت�ضافة هذ� �لجتماع �ملهم �لذي �ضنناق�س فيه 
جمالت �لتعاون �ملختلفة بني �لبلدين �ل�ضديقني يف جمالت عدة ت�ضمل 
و  �لتعليم  و  �لــرتبــيــة  وجمـــالت  و�ل�ضتثمارية  و�لقــتــ�ــضــاديــة  �لــتــجــاريــة 

�لثقافة و �لطاقة �ملتجددة و �لف�ضاء«.
�لبلدين  بــني  �لــتــعــاون و�لــنــجــاحــات  �إىل مــزيــد مــن  “ نتطلع   : و�أ�ـــضـــاف 
�ل�ضديقني “ لفتا �إىل �أن �إجمايل �ل�ضتثمار�ت �ملبا�ضرة من دولة �لإمار�ت 
و�أن هناك  �إىل نحو ملياري دولر  كاز�خ�ضتان و�ضل  �إىل  �ملتحدة  �لعربية 

�إمكانيات و حر�ضا على زيادة هذ� �لرقم.
جتدر �لإ�ضارة �إىل �أن وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل ��ضت�ضافت �لجتماع 

و قال �ضعادة ماديار مينيليكوف يف حديث لوكالة �أنباء �لإمار�ت “و�م” .. 
�إن هذ� �حلدث �لتاريخي يوم 25 �ضبتمرب �جلاري �ضي�ضهد ح�ضور� ر�ضميا 
�للحظات  هذه  يف  للم�ضاركة  كاز�خ�ضتان  يف  م�ضوؤولني  من  �مل�ضتوى  رفيع 
�لهامة �لتي �ضيعلن خاللها ��ضتقبال حمطة �لف�ضاء �لدولية لأول ر�ئد 

ف�ضاء �إمار�تي وعربي.
و �أ�ضاف : “ �إننا نتوجه بالتهنئة �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة قيادة 
�لف�ضاء  حمطة  �إىل  �لتاريخية  �ملهمة  هــذه  مبنا�ضبة  �ضعبا  و  حكومة  و 
�لدولية �لتي تاأتي لت�ضطر ف�ضال جديد� من ف�ضول �لإجناز �لإمار�تي” .. 
م�ضري� �إىل �أن كاز�خ�ضتان تتطلع �إىل هذ� �ليوم �لتاريخي �لذي ت�ضت�ضيفه 

�أر��ضيها.
وكاز�خ�ضتان يف  �لإمـــار�ت  دولــة  تعاونا م�ضرتكا بني  �أن هناك  �إىل  و لفت 
�لإمار�ت  دولــة  بني  قادما  م�ضرتكا  ��ضتثماريا  وم�ضروعا  �لف�ضاء  قطاع 

�لتح�ضريي يف دورته �ل�ضابعة للجنة �مل�ضرتكة بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة وجمهورية كاز�خ�ضتان.

خريية ال�سارقة تنفق 2.5 مليار درهم خالل الع�سر �سنوات الأخرية
•• �ل�ضارقة-و�م:

�خلريية  �ل�ضارقة  جمعية  �أعلنت 
�أن قيمة ما �أنفقته على م�ضاريعها 
�لدولة  د�خل  �لإن�ضانية و�خلريية 
وخــــارجــــهــــا خــــــالل �لـــــفـــــرتة من 
مليار   2 بلغ   2018  -  2008
و536 مليون درهم �ضملت حزمة 
مت  �لتي  �لد�خلية  �مل�ضاعد�ت  من 
تقدميها للمحتاجني د�خل �لدولة 
مــــن �ملـــو�طـــنـــني و�ملـــقـــيـــمـــني على 
�أر�ــضــهــا بــجــانــب مــدفــوعــات كفالة 
حزمة  تنفيذ  �إىل  �إ�ــضــافــة  �لأيــتــام 
�خلارجية  و�لأعــمــال  �مل�ضاريع  من 
يف ما يقارب 110 من �لدول �لتي 
ت�ضملها �أعمال وم�ضاريع �جلمعية.

جـــــــاء ذلـــــــك يف �لــــتــــقــــريــــر �لـــــذي 
�ليوم  مبنا�ضبة  �جلمعية  �أ�ضدرته 
لــلــعــمــل �خلــــريي - �لذي  �لــعــاملــي 
يو�فق �خلام�س من �ضهر �ضبتمرب 
مــن كــل عــام - وتــاأكــيــد� منها على 
�ملوؤ�ض�ضات  �أهــم  مــن  و�حـــدة  كونها 
�لـــدولـــة حــيــث دونت  �خلـــرييـــة يف 
مــنــذ �إنــ�ــضــائــهــا قــبــل ثــالثــة عقود 
تــاريــخــا مــن �لــعــطــاء �لـــذي يغطي 
د�خل  �أ�ـــضـــرة   5000 �حــتــيــاجــات 
�لعتماد  مــن  لتمكينهم  �لـــدولـــة 
�ضو�عد  لــيــكــونــو�  �أنــفــ�ــضــهــم  عــلــى 
منتجة للمجتمع وم�ضاهمة يف بناء 
وتوجهات  لــــروؤى  تنفيذ�  �لــدولــة 
�لدكتور  �لــ�ــضــيــخ  �لــ�ــضــمــو  �ــضــاحــب 
�ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو 
�ل�ضارقة  حــاكــم  �لأعـــلـــى  �ملــجــلــ�ــس 
وتطلعاته  �أهد�فه  توؤكد على  �لتي 
�ل�ضارقة  جـــمـــعـــيـــة  �إنــــ�ــــضــــاء  مـــــن 
باأن يكون هدفها �لعطاء  �خلريية 
لتمكني �لإن�ضان من �لعتماد على 

�إن�ضاء  خـــالل  مـــن  بــنــجــاح  تــكــلــلــت 
�لتي  �لإن�ضانية”  “خري  خــدمــة 
للحالت  �لعالج  توفري  ت�ضتهدف 
لتدخالت  �لــتــي حتــتــاج  �ملــر�ــضــيــة 
عالجية وجر�حية فورية .. مبينا 
هذه  عــــرب  متــكــنــت  �جلــمــعــيــة  �أن 
�خلـــدمـــة مـــن عــــالج نــحــو 600 
حالة مر�ضية خالل �لعام 2018 
فــقــط بــتــكــلــفــة مــالــيــة بــلــغــت 10 

ماليني درهم.
و�أ�ضار رئي�س جمل�س �إد�رة �جلمعية 
�لعمل  ��ـــضـــرت�تـــيـــجـــيـــة  �أن  �إىل 
�مل�ضتحقني من  �إىل متكني  هدفت 
خالل  من  �أنف�ضهم  على  �لعتماد 
�مل�ضاعدة  م�ضتحقي  من  حتويلهم 
�أربــــاب حـــرف و�أ�ــضــحــاب دخل  �إىل 
�ضاحب  بتوجهات  �لــتــز�مــا  وذلـــك 
�أكد  �لــذي  �ل�ضارقة  حاكم  �ل�ضمو 
�لإن�ضان  يف  �ل�ضتثمار  �أن  �أهــمــيــة 
مـــن خــــالل �لــعــمــل �خلـــــريي و�أن 

نتعلم  “ هيا  م�ضروع  �أن�ضاأت  حيث 
�أبناء  خــدمــة  ��ــضــتــهــدف  �لــــذي   “
�ملناطق �لنائية يف �لعديد من دول 
�لف�ضول  و�إن�ضاء  بتعليمهم  �لعامل 
�ملعلمني  لــهــم وتــوفــري  �لــدر��ــضــيــة 
�لعلوم  لــتــدريــ�ــضــهــم  �ملــخــتــ�ــضــني 
�لــــقــــر�آن فــتــخــرجــت منها  وعـــلـــوم 
�أجـــيـــال حــمــلــت لأوطـــانـــهـــا عقول 

ت�ضربت من �لعلم و�ملعرفة .
وذكر �أن �إد�رة �مل�ضاعد�ت �لد�خلية 
��ــضــتــقــبــلــت طــلــبــات �ملــتــعــ�ــضــريــن يف 
�مل�ضتحقة  �لدر��ضية  �لر�ضوم  �ضد�د 
 .. م�ضاعدتهم  ومتت  �أبنائهم  على 
�لتي  �مل�ضاعد�ت  �أن جملة  مو�ضحا 
خالل  ملــ�ــضــتــحــقــيــهــا  تــقــدميــهــا  مت 
مليون   20 بــلــغــت  �ملــا�ــضــي  �لـــعـــام 
�حلقائب  توزيع  �إىل  �إ�ضافة  درهــم 
�آلف   10 يـــقـــارب  �ملــدر�ــضــيــة مبـــا 

حقيبة.
و�أ�ضاف �ل�ضيخ ع�ضام �لقا�ضمي �أن 

�جلمعية  �أن  �إىل  �لقا�ضمي  ولــفــت 
جّل  �لكربة  تفريج  م�ضاريع  تــويل 
للمحتاجني  حتققه  ملــا  �هتمامها 
لهم  ملعاناتهم مبا تقدمه  من حل 
مـــن دعــــم مـــــادي ومــعــنــوي وذلـــك 
مـــن خــــالل قـــنـــو�ت �لـــتـــعـــاون مع 
�ل�ضارقة  ل�ضرطتي  �لعامة  �لقيادة 
ديون  بت�ضديد  �لقيام  يف  وعجمان 
�مل�ضاجني �إ�ضافة لتقدمي �جلمعية 
�ملنتظمة  �لــ�ــضــهــريــة  �ملـــ�ـــضـــاعـــد�ت 
يخ�س  وفيما   .. �ملتعففة  لــالأ�ــضــر 
يف  م�ضتمرة  فاجلمعية  �ملـــال  زكـــاة 
تــوزيــع مــ�ــضــاعــد�ت ومــبــالــغ �لزكاة 

على م�ضتحقيها ب�ضكل متو��ضل .
�ل�ضارقة  جــمــعــيــة  �أن  ـــــح  و�أو�ـــــض
عدد�  �إن�ضائها  منذ  تبنت  �خلريية 
�لهامة  �لــد�خــلــيــة  �ملــ�ــضــاريــع  مـــن 
�لأ�ضر  مئات  منها  ��ضتفادت  �لتي 
�لآلف  بــهــا  و�نــتــفــعــت  �ملــ�ــضــتــحــقــة 
مــن �أهـــل �حلــاجــة مثل مــ�ــضــروع “ 

مب�ضاعد�ت  �لكتفاء  ولي�س  نف�ضه 
�ملوؤ�ض�ضات �خلريية.

بــــن �ضقر  ــيــخ عـــ�ـــضـــام  وقــــــال �لــ�ــض
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  �لــقــا�ــضــمــي 
دورها  �أدت  �جلمعية  �إن  �جلمعية 
عـــلـــى �لــــوجــــه �لــ�ــضــحــيــح وهـــــو ما 
يبدو جليا يف نتاج �لأرقام �لتي مت 
�ملا�ضي  �لعقد  مد�ر  على  حتقيقها 
من عمرها وتاريخها .. م�ضري� �إىل 
رئي�ضي  ب�ضكل  تــركــزت  �جلــهــود  �أن 
على دعم م�ضاريع �لتعليم و�ل�ضحة 
�ضو�ء د�خل �لدولة �أو خارجها فهي 
�لأ�ضا�س يف بناء �لإن�ضان ليكون �أد�ة 

فعالة وموؤثرة يف خدمة وطنه.
�ملنطلق  هـــــذ�  مــــن  �أنــــــه  و�أ�ـــــضـــــاف 
قامت �جلمعية بدور موؤثر وفعال 
�لنف�ضي  �ل�ـــضـــتـــقـــر�ر  حتــقــيــق  يف 
من  �لــد�ر�ــضــني  للطلبة  و�لــذهــنــي 
خــالل تــوفــري �ملــنــاخ �ملــالئــم �لذي 
در��ضتهم  مــو��ــضــلــة  عــلــى  يعينهم 

يكون �لعطاء �أوىل خطو�ت متكينه 
من �لعتماد على نف�ضه.

�جلمعية  حققته  مــا  هـــذ�  �أن  ذكـــر 
�لإنتاجية  م�ضاريعها  خـــالل  مــن 
�خلارجية و�لتي تعد مبثابة فر�س 
�إنتاجية  ومــ�ــضــاريــع  �ــضــغــرية  عــمــل 
توزيع  مـــثـــل  �حلــــــرف  لأ�ـــضـــحـــاب 
�ل�ضيد�ت  عــلــى  خــيــاطــة  مــاكــيــنــات 
�لــ�ــضــيــد وتوفري  قـــــو�رب  وتـــوزيـــع 
�أكـــ�ـــضـــاك بــيــع �لـــفـــو�كـــه وحمـــالت 
�ضر�ء  بـــجـــانـــب  لــلــبــاعــة  �لـــبـــقـــالـــة 
�لدر�جات �لنارية لل�ضباب �لعاملني 
يف  ل�ضتخد�مها  �ل�ضياقة  مبهنة 
نــقــل �لــــركــــاب كــمــا هـــو �حلـــــال يف 
عن  ف�ضال  بنجالدي�س  جمهورية 
للعاملني  دو�جــــــن  مـــزرعـــة  تـــوفـــري 
و�للحوم  �لــــدو�جــــن  بــيــع  مبــهــنــة 
وعقد �لدور�ت و�لور�س �لتدريبية 
�ملنتظمة لالأر�مل و�ملربيات لإتقان 

�ملهن �ملنزلية .

بالكثري  حفلت  �جلمعية  م�ضرية 
من �لأعمال �لإن�ضانية �لتي �ضملت 
يف  �ل�ضحية  �مل�ضتو�ضفات  �إنــ�ــضــاء 
�لــدول و�إطــالق �حلمالت �لطبية 
بدورها  لتوفر  قــر�هــا  يف  �ملتنقلة 
�لفحو�ضات �ملجانية بجانب تنفيذ 
يف  �ملتخ�ض�ضة  �لطبية  �حلــمــالت 
�إجر�ء �لعمليات �جلر�حية وت�ضيري 
ملكافحة  �لــعــيــون  عــمــلــيــات  قــو�فــل 
�لــعــمــى و�ــضــعــف �لأبــ�ــضــار يف دول 
�أفريقيا وتنظيم �ملخيمات �لطبية 
�لغالبية  جـــابـــت  �لـــتـــي  �ملــتــنــوعــة 
�لعظمى من �إمارة �ل�ضارقة.. لفتا 
�إنــ�ــضــاء مركز  �نــتــظــام مــر�حــل  �إىل 
�جلمعية لغ�ضيل �لكلى يف �ل�ضارقة 
 16 نــحــو  يــ�ــضــتــقــبــل  �أن  و�ملـــتـــوقـــع 
مد�ر  على  ويعمل  يوميا  مري�ضا 

�لأ�ضبوع .
و�أو�ضح �أن جهود �جلمعية يف خدمة 
و�ملحتاجني  �لــفــقــر�ء  مــن  �ملر�ضى 

�لدولة  يف   “ بـــايل  ر�حـــة  م�ضكني 
�لذي يتم من خالله توفري م�ضكن 
و�لر�مل  �لفقرية  لالأ�ضر  مالئم 
و�ملطلقات و�ملهجور�ت وتاأثيثه بكل 
بجانب  �ملنزلية  و�لأدو�ت  �لأجهزة 

�لتكفل برتميم �ملنازل �لقدمية.
و�أكد �أن �لتو�جد بني �ملحتاجني يف 
�أكرث من 110 من �لدول �لنامية 
�إىل  �لــــعــــامل  قــــــــار�ت  يف خمـــتـــلـــف 
على  د�خليا  �لعطاء  توزيع  جانب 
متعففة  �أ�ــضــرة  �لآف   5 �أكــرث مــن 
وفـــقـــرية يــتــطــلــب مــو�ــضــوعــيــة يف 
تــرتــيــب �أولــــويــــات �ملــحــتــاجــني من 
للم�ضاعدة  �حتياجا  �لأكـــرث  حيث 
ت�ضون  �لــــتــــي  �لــــتــــد�بــــري  و�أخــــــــذ 
تـــربعـــات �ملــحــ�ــضــنــني وتــ�ــضــعــهــا يف 

�أيدي م�ضتحقيها .
وذكر �أن هذ� ما مت �لعمل عليه من 
خالل ��ضرت�تيجية ثابتة تقوم على 
�حلالت  لدر��ضة  خمت�ضني  و�ضع 
على  لــلــوقــوف  مو�ضوعية  در��ــضــة 
وحجم  و�أحــو�لــه  �ملعي�ضية  ظروفه 
�لــبــت يف �لطلب  ثـــم  �لـــعـــوز ومــــن 
�ملنا�ضبة  �مل�ضاعدة  حجم  بتحديد 
وبــاملــثــل عــنــد تــنــفــيــذ مــ�ــضــروع من 
كامل�ضاجد  �لإنــ�ــضــائــيــة  �ملـــ�ـــضـــاريـــع 
و�ملجمعات  �لفقر�ء  وبيوت  و�لآبــار 
موقع  در��ــضــة  يتم  حيث  �خلــرييــة 
�مل�ضروع وحتديد حجم �مل�ضتفيدين 
تنفيذه  ومـــر�حـــل  وتــكــلــفــتــه  مــنــه 
�لتنفيذ  �ملــقــرر  �ملــوقــع  و�ضالحية 
به ومن ثم �تخاذ �لقر�ر �ملنا�ضب .. 
م�ضيد� بدور �ملح�ضنني و�ملتربعني 
�لبي�ضاء  �لأيـــــــــــــادي  �أ�ـــــضـــــحـــــاب 
م�ضاريع  مـــع  �لـــد�ئـــم  وتــفــاعــلــهــم 
مل�ضرية  �مل�ضتمر  ودعمهم  �جلمعية 

�لعمل �خلريي.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ �لفجر 

�ملدين  للدفاع  �لعامة  �لإد�رة  �دخلت 
بعجمان، جهاز خا�س لتمارين �إخالء 
�لتمرين  تنفيذ  على  ي�ضاعد  �ملــبــاين 
باحرت�فية ودقة حتاكي و�قع حر�ئق 
�حلريق ومُيكن �ملتدربني يف �لتعامل 
وياأتي  �حلقيقي،  �حلريق  حــادث  مع 
�أثــــــر تــطــبــيــق مقرتح  هـــــذ� �جلــــهــــاز 
�ل�ضحي  �بر�هيم  حممد  �أول  �مل�ضاعد 

من ق�ضم �لعمليات.
ويــقــوم �جلــهــاز بــاإ�ــضــد�ر كمية كبرية 
ــ�ــضــعــر �ملــــتــــدرب على  مـــن �لــــدخــــان ُي
عملية �لإخــالء كاأنه يف حادث حريق 
ب�ضهولة  �جلـــهـــاز  ويــتــمــيــز  حــقــيــقــي، 
نقله و��ضتخد�مه يف علميات �لإخالء 

للمباين و�ملن�ضاآت.
�ل�ضام�ضي  �ملقدم عيالن عي�ضى  وقال 
كثافة  �أن  �لــعــمــلــيــات،  قــ�ــضــم  رئــيــ�ــس 
حريق  جـــر�ء  مــن  �ملت�ضاعد  �لــدخــان 
�ل�ضعوبات  ��ضد  �لو�قع يعترب من  يف 
عــلــى �ل�ــضــخــا�ــس وقـــت �لإخــــالء من 
�غلب  �لــــروؤيــــة يف  لإنــــعــــد�م  �ملــنــ�ــضــاأة 

�لحيان و�ضعوبة �لتنف�س �لتي توؤدي 
�ىل �لختناق.

�ختيار  ياأتي  باأنه  �ل�ضام�ضي  و�أ�ضاف 
�لأجهزة  مـــن  �لـــنـــوع  هــــذ�  وتــد�ــضــني 
�ل�ضحية فيه بحيث  �ملعايري  ل�ضمان 
قطعاً  �ملــتــدربــني  �ضحة  على  ليــوؤثــر 
حــتــى ولــــو كــــان يـــعـــاين مـــن ربــــو �أو 

�ختبار  مت  وقـــد  �لــتــنــفــ�ــس،  يف  �ــضــيــق 
�ضيناريوهات  وجتربة �جلهاز يف عدة 
�لــــعــــام بهدف  متـــريـــن خـــــالل هـــــذ� 
�لتمارين  �لتطور يف عمليات  مو�كبة 
للمتدربني  �ملعلومة  تو�ضيل  و�ضرعة 
و�إك�ضابهم �خلرب�ت يف كيفية �لتعامل 
مل  و�قـــع  ومعاي�ضتهم  �حلـــر�ئـــق  مــع 

يختربوه م�ضبقاً.
�ل�ضام�ضي  عـــيـــالن  �ملــــقــــدم  وتــــقــــدم 
�أول  لــلــمــ�ــضــاعــد  �جلــــزيــــل  بــالــ�ــضــكــر 
�ل�ضحي على مقرتحه �ملطبق، و�ضجع 
�ملوظفني على �لتقدم بالأفكار �لبناءة 
بالتطوير  �لنهو�س  يف  ت�ضهم  �لــتــي 

لالأعمال على �أر�س �لو�قع.

•• عجمان-و�م:

رئي�س جمل�س  �لنعيمي  �ضلطان  بن  عبد�هلل  بن  �ل�ضيخ حممد  �ضعادة  �أطلق 
�أمناء هيئة �لأعمال �خلريية يف عجمان �م�س مبكتبه تطبيقاً ذكياً باللغتني 
�لهيئة  م�ضتجد�ت  �آخـــر  متابعة  للم�ضتخدم  يتيح  و�لنــكــلــيــزيــة  �لــعــربــيــة 
و��ضتعر��س �حلمالت و�مل�ضاريع و�لتربع لها ب�ضهولة وي�ضر ، وي�ضمن للز�ئر 
�لتو��ضل مع �لهيئة ب�ضكل �ضريع وفوري عن طريق ��ضتخد�م خدمة �ملحادثة 

�لفورية.
ت�ضريح  يف  �لنعيمي  �ضلطان  بن  عبد�هلل  بن  حممد  �ل�ضيخ  �ضعادة  و�أو�ــضــح 
للمح�ضنني  تعريفية  من�ضة  �لتطبيق  �أن  “و�م”  �لمــــار�ت  �أنــبــاء  لــوكــالــة 
لأهم  �إلكرتونية  بيانات  قاعدة  ي�ضم  �إذ   ، �مل�ضتويات  و�ملتعاملني على جميع 

�لتعريف  بجانب  �لدولة  وخــارج  د�خل  �ملو�ضمية  وحمالتها  �لهيئة  م�ضاريع 
�لو�ضول  و�ضهل  ب�ضكل جديد  وذلك   ، موؤخر�  �ملنفذة  و�لفعاليات  بالأن�ضطة 
ب�ضكل جذ�ب وع�ضري،  م�ضنفاً  �متالكه حمتوى متجدد�ً  �إىل  �إ�ضافة  �إليه، 

ي�ضهم يف �لو�ضول �إىل �ملعلومات �ملطلوبة للمت�ضفح بكل �ضهولة وي�ضر.
كما ياأتي �لتطبيق �جلديد لال�ضتفادة من �لتقنيات �حلديثة وتوظيفها على 
�لوجه �لأمثل، مبا ي�ضمن تقدمي �أف�ضل �خلدمات للمتعاملني، وتزويدهم 
باملعلومات بدقة و�ضرعة و�ضفافية، تتنا�ضب مع متطلبات �لع�ضر يف �ملجالت 
�لعلم  وطــالب  و�ل�ــضــر  �لأيــتــام  كفالة  خيار  �لتطبيق  يتيح  حيث  �ملختلفة، 
وغريها  �مل�ضاجد  وبــنــاء  �لآبـــار  حفر  مثل  �خلــرييــة  �مل�ضاريع  متويل  وخــيــار 
من م�ضاريع �لهيئة، وميكن للمح�ضن �لدخول لبو�بة �ملح�ضنني عن طريق 
�لتطبيق، وميكن كذلك للمتعاملني �لدخول لبو�بة �مل�ضاعد�ت لتقدمي طلب 

م�ضاعدة.
و�ضرعة عرب ثالث  ب�ضهولة  �لتربع  �إمكانية  �لتطبيق �جلديد  �ضمات  و�بــرز 
وقيمة  �لتربع  نــوع  �دخــال  ثم  �ل�ضريع  �لتربع  �يقونة  على  بالنقر  خطو�ت 
�للكرتوين،  �لــدفــع  لبو�بة  توجيهك  ليتم  �لــدفــع  زر  على  و�لنقر  �لــتــربع 
طلب  طريق  عن  �أو  �لئتمان  بطاقة  با�ضتخد�م  �لتربع  للم�ضتخدم  وميكن 
لت�ضفح  تنقلك  �ملتنوعة  �لتربع  خيار�ت  �ن  كما  كــان،  حيثما  ي�ضله  مندوب 
�مل�ضاريع   - �لعامة  �مل�ضاريع   - كالكفالت  مثل  �ملختلفة  �لــتــربعــات  �ق�ضام 
�لتربعات من  �لتربعات و��ضافة  ��ضتخد�م عربة  للمتربع  �ملو�ضمية وميكن 
�ضفحات خمتلفة �ىل عربة �لتربعات، وميكنك كذلك �ختيار طريقة �لدفع 
يف عدة خطو�ت �و طلب مندوب �و �لدفع عن طريق بطاقة �لئتمان وقبل 
�متام عملية �لدفع ميكن للمتربع مر�جعة تربعاته و��ضافة تربعات جديدة 

�و �ل�ضتمر�ر لبو�بة �لدفع.
م�ضتمرة،  ب�ضورة  وتغذيتها  �لبيانات  حتديث  بخا�ضية  �لتطبيق  ويتميز 
كـــمـــا �أن مــتــطــلــبــات تــ�ــضــغــيــل �لـــربنـــامـــج تـــتـــو�فـــق مــــع �أجــــهــــزة �لآيــــفــــون 
�لإلكرتونية  �لتطبيقات  متاجر  خــالل  من  حتميله  ميكن  �إذ  و�لأنــدرويــد، 
�لإجنليزية/  بــالــلــغــة  �لــهــيــئــة  ��ــضــم  �أو   IHCO �ملــخــتــ�ــضــر  �ل�ـــضـــم  حتـــت 
 INTERNATIONAL HUMANITARIAN AND
للم�ضتخدم  /وميــكــن   CHARITY ORGANIZATION
ت�ضفح �لتطبيق باللغة �لعربية و�لجنليزية ، كما ميكن �لطالع على طرق 
للم�ضاريع  �لتابعة  �لبنكية  �رقام �حل�ضابات  ��ضتعر��س  �ملختلفة مثل  �لتربع 
بجانب  �لن�ضية،  �لر�ضائل  طريق  عن  �لتربع  �رقــام  و��ضتعر��س  �خلــرييــة، 

��ضتعر��س مو�قع �لطاولت يف �إمارة عجمان ور�أ�س �خليمة.

اإطالق التطبيق الذكي اجلديد ل�خريية عجمان باللغتني العربية والجنليزية

ويل عهد عجمان ي�ستقبل القن�سل املاليزي

•• ر�أ�س �خليمة-و�م:

ح�ضلت ثــالثــة بــر�مــج بــاجلــامــعــة �لأمــريــكــيــة يف 
ر�أ�ـــــس �خلــيــمــة عــلــى �لعــتــمــاد مـــن هــيــئــة �عتماد 
�لأمريكي  �لعــتــمــاد  ملجل�س  �لــتــابــعــة   - �لهند�ضة 
�لأكــــادميــــيــــة - وهي  لــلــهــنــد�ــضــة و�لــتــكــنــولــوجــيــا 
�لهند�ضة �لكهربائية وهند�ضة �لبرتول و�لهند�ضة 
�لــكــيــمــيــائــيــة و�لـــتـــي تــعــتــرب جــهــة عــاملــيــة مانحة 
�لعلوم  يف  و�جلامعات  �لكليات  لرب�مج  لالعتماد 
و�لهند�ضة  و�حلــو�ــضــبــة  و�لــطــبــيــعــيــة  �لتطبيقية 

و�لتقنيات �لهند�ضية.
�لعتماد  “جمل�س  �عتماد  وي�ضمن �حل�ضول على 
للمعايري  �جلامعية  �لــرب�مــج  تلبية  �لأمريكي” 

�ملطلوبة لتخريج �أفر�د على �أمت �ل�ضتعد�د خلو�س 
�لأهمية  بــالــغــة  تقنية  جمــــالت  يف  �لــعــمــل  غــمــار 
�لنا�ضئة  و�لــتــقــنــيــات  �لبــتــكــار  �لــطــريــق يف  متــهــد 
وتتوقع �حتياجات �جلمهور يف ما يخ�س �لرفاهية 

و�ل�ضالمة.
�لعلكيم رئي�س  و�أعرب �لربوفي�ضور ح�ضن حمد�ن 
�ضروره  عــن  �خليمة  ر�أ�ـــس  يف  �لأمريكية  �جلامعة 
بالتقدم �مل�ضتمر �لذي حتققه �جلامعة من خالل 
�ملنهاج  تعزيز  �ضاأنها  مــن  �لتي  �ملعتمدة  بر�جمها 
ي�ضعى  دوليا وحيث  �جلامعة  �لقوي يف  �لأكادميي 
�أع�ضاء �لهيئة �لتدري�ضية وموظفو �جلامعة ب�ضكل 
�لطالب مب�ضتوى عايل �جلودة  تزويد  �إىل  يومي 
�ملجتمعني  يف  �لتفوق  من  لتمكينهم  �لتعليم  من 

تعليما ممتاز� من  ويتلقى طالبنا  و�لعاملي  �ملهني 
يتميزون مب�ضاهماتهم  �لذين  �لأ�ضاتذة  نخبة من 
�لن�ضطة للغاية يف �لو�ضط �لأكادميي �لذي ي�ضمل 

�لبحوث ويف تقدمي �أحدث �لأفكار �ملبتكرة.
وتــكــون �جلــامــعــة �لأمــريــكــيــة يف ر�أ�ـــس �خليمة قد 
�لعتماد  �عـــتـــمـــاد جمــلــ�ــس  عــلــى  حــ�ــضــلــت حــالــيــا 
لرب�مج  و�لــتــكــنــولــوجــيــا  لــلــهــنــد�ــضــة  �لأمـــريـــكـــي 
�لبكالوريو�س �لت�ضعة �لتابعة لكلية �لهند�ضة و�لتي 
�لإلكرتونيات  وهند�ضة  �حلا�ضوب  هند�ضة  ت�ضمل 
�لتحتية  و�لبنية  �ملدنية  و�لهند�ضة  و�لتــ�ــضــالت 
وهند�ضة علم �حلا�ضب �لآيل و�لهند�ضة �ل�ضناعية 
�لكيميائية  و�لــهــنــد�ــضــة  �ملــيــكــانــيــكــيــة  و�لــهــنــد�ــضــة 

و�لهند�ضة �لكهربائية و�لهند�ضة �لبرتولية.

•• ر�أ�س �خليمة- �لفجر :

�لعامة  �لــهــيــئــة  مــــبــــادرة  �إطــــــار  يف 
�لجتماعيه  و�لتاأمينات  للمعا�ضات 
“ “جمل�س �ملعا�ضات” �ملتنقل عقدت 
�لهيئة بالتعاون مع جمعية عجمان 
و�لثقافيه  �لجــتــمــاعــيــه  لــلــتــنــمــيــة 
�ليوم مبقر �جلمعية �ضمن �ملجال�س 
�جلمعية  تنظمها  �لــتــي  �ملجتمعية 
�ضقر  منى  ح�ضرها  حو�رية  جل�ضة 
�جلمعية  عــــام  مـــديـــر  �ملـــطـــرو�ـــضـــي 
فرج  متقاعد  �لعقيد  ح�ضرها  كما 
�إد�رة  جمــلــ�ــس  رئـــيـــ�ـــس  �إ�ـــضـــمـــاعـــيـــل 
جمعية �لإمــار�ت للمتقاعدين ومن 
�لهيئة حممد �ضقر �حلمادي مدير 

وحدة �ضعادة �ملتعاملني.د
مني  قـــــالـــــت  �ملــــنــــا�ــــضــــبــــه  وبــــــهــــــذه 
�إن �جلمعيه مبا لها من  �لطرو�ضي 
�إىل  �جــتــمــاعــي وثــقــايف عــمــدت  دور 
من  �لهيئة  مــع  �لفر�ضه  هــذه  خلق 
و�لفكار  �لأر�ء  تــبــادل  تعزيز  �أجـــل 
مــــع �ملـــتـــقـــاعـــديـــن و�ل�ـــضـــتـــمـــاع �ىل 
�لتي  و�لـــتـــحـــديـــات  مـــقـــرتحـــاتـــهـــم 
على  �لهيئة  ي�ضاعد  مبــا  تو�جههم 
طرح �ملبادر�ت �لتي تعزز من ح�ضور 
�ملجتمع  �أنــ�ــضــطــه  يف  �ملــتــقــاعــديــن 

بفعاليه.
بــــــــدوره قـــــال فـــــرج �إ�ـــضـــمـــاعـــيـــل �أن 
�جلــمــعــيــه حــر�ــضــت عــلــى عــقــد هذ� 
لدى  �لــوعــي  م�ضتوى  لــرفــع  �للقاء 
�جلمهور ب�ضكل عام عن دور �لهيئة 
م�ضري�  ومــ�ــضــتــجــد�تــهــا  و�أنــ�ــضــطــتــهــا 
رغبه  �إىل  يعود  ذلــك  �أهميه  �أن  �إىل 
تقدمي  يف  �ملــ�ــضــاهــمــه  يف  �جلــمــعــيــه 
مناذج عمليه ملو�جهة �لإ�ضاعات �لتي 
حني  مـــن  �ملــتــقــاعــديــن  بـــني  تنت�ضر 

لأخــــر مــنــوهــا بــــاأن هــنــاك دور مهم 
�لبحث  يف  يتمثل  �ملتقاعدين  على 
من  �ملعلومات  و��ضت�ضقاء  و�لإطــالع 
م�ضادرها �لأ�ضا�ضيه ولذلك حر�ضنا 
على تفعيل هذه �ملبادرة من �لهيئة 

.
قـــــــال حمــــمــــد �ضقر  جــــانــــبــــه  مـــــن 
�أكد  �ملــعــا�ــضــات  قــانــون  �إن  �حلــمــادي 
يف  �ملــ�ــضــرتكــني  بــني  �لتكافليه  عــلــى 
هو  �ل�ضندوق  هذ�  و�أن  �ل�ضندوق.. 
�ضندوق لالأجيال �حلا�ضره و�ملقبله 
بحيث  �لــ�ــضــخــاء  مـــن  �لــقــانــون  و�أن 
�حلماية  مــن  �آمــنــه  منظومه  يــوفــر 
�لتاأمينية للموؤمن عليه �أثناء حياته 
�أ�ضرهم  وللمتقاعدين و�ملعالني من 

بعد �لتقاعد.
و�أو�ضح �حلمادي �أن �لقانون يحوي 
�لكثري من �خلدمات �لتي تعزز من 
م�ضري�  �ملهنية  عليه  �ملوؤمن  م�ضرية 
�ملوظفني  كــل  عــلــى  ينبغي  �أنـــه  �إىل 
على  يتعرفو�  �أن  بالعمل  �مللتحقني 
�لـــقـــانـــون مـــن �أجـــــل تــوظــيــف هذه 
�خلدمات ب�ضكل يفيده ويفيد �أ�ضرته 
على �ملدى �لقريب �أو �لبعيد خا�ضه 
�ملقبلني على �لنتقال من جهة عمل 
�أخــرى بحيث يتعرف على �ضم  �إىل 
فر�ضه  لتعزيز  و�ضروطها  �خلدمه 
م�ضتقبال  �ملعا�س  على  �حل�ضول  يف 
�خلـــدمـــة  مــــــدة  �ــــضــــر�ء  خــــدمــــة  �أو 
�لتقاعد  يف  �لرغبه  عند  �لعتبارية 
معا�ضه  ن�ضبه  زيـــادة  ي�ضمن  بحيث 

عند �لتقاعد.
عليهم  �ملــوؤمــن  �حلــمــادي  ن�ضح  كما 
على  وهو  �إيجابية  ممار�ضات  بتبني 
ر�أ�ــــس عــمــلــه ومـــن �أهــمــهــا �لدخــــار، 
�لتقاعدي  �ملعا�س  �ن  �أن  �إىل  م�ضري� 

للموؤمن  ر�تــب  �إجمايل  عن  يختلف 
عــلــيــه وهـــو عــلــى ر�أ�ـــــس عــمــلــه حيث 
متو�ضط  على  بــنــاء  �ملــعــا�ــس  يح�ضب 
�ىل  �إ�ضافة  �ل�ضرت�ك  ر�تــب ح�ضاب 
عند  �لــقــانــون  مــن  �ملـــقـــررة  �لن�ضبه 

�لتقاعد وفقا ل�ضنو�ت �خلدمه.
لي�س  �لــتــقــاعــد  �أن  �حلـــمـــادي  وبـــني 
ولــذلــك يجب  نتيجه  ولــكــنــه  غــايــه 
ومثل  �لــدولــة  موؤ�ض�ضات  كافة  على 
�لهام  �لأثـــــر  ذ�ت  �جلــمــعــيــات  هــــذه 
�لعمل  ثــقــافــة  تــعــزيــز  �ملــجــتــمــع  يف 
يدعم  ناحيه  فمن  فيه  و�ل�ضتمر�ر 
�لدولة  جهود  �لعمل  يف  �ل�ضتمر�ر 
�لتي  �لتنموية  �أهــد�فــهــا  حتقيق  يف 
و�أهم  �أحد حماورها  �ملو�طن  يعترب 
مــرتــكــز�تــهــا ومـــن جــهــة �أخــــرى فاإن 
�ل�ضتمر�ر يف �لعمل ي�ضمن للموؤمن 
عليه �حل�ضول على كافة �لمتياز�ت 
�لــتــي تــتــوفــر لـــه �أثـــنـــاء �لــعــمــل كما 
�أف�ضل  عــلــى  �حلــ�ــضــول  لــه  ت�ضمن 

�لمتياز�ت �لتاأمينه عند �لتقاعد.
بعدم  عليه  �ملوؤمن  �حلمادي  ون�ضح 
�تخاذ قر�ر�ت تخت�س بالتقاعد دون 
هذه  �نعكا�س  لأن  �لأ�ــضــره  ��ضت�ضاره 
جميعا  �لأ�ضره  على  تكون  �لقر�ر�ت 
يغطي  �لتقاعد  لأن  نظر�  وبالتايل 
من  و�ملــعــالــني  حياته  حــال  �ملتقاعد 
فاإن  وبــالــتــايل  وفــاتــه،  عائلته حــني 
�تــخــاذ مــثــل هـــذه �لـــقـــر�ر�ت ب�ضكل 
�لأ�ضرة  مب�ضتقبل  ي�ضر  قد  منفرد 
يف �مل�ضتقبل كما يتعار�س مع �لروؤية 
�إىل  ت�ضعى  �لتي  للدولة  �ل�ضمولية 
لـــلـــمـــوؤمـــن عليه  �حلـــمـــايـــة  تـــوفـــري 

و�أ�ضرته من بعده.
و�أ�ضادت �أحد �مل�ضاركات بدور �ملر�أة يف 
تنظر  �أن  ينبغي  �أنه  وقالت  �ملجتمع 

�ملر�أة �إىل دورها �ملجتمعي كجزء من 
�لعطاء �لذي ينبغي عليها �أن ت�ضديه 
�لتي  �لرعاية  على  بناء  �لدولة  �ىل 
�ضملتها بها يف كافة مر�حل حياتها 
�لدور  هــذ�  يتوقف  �أل  متنت  كما   ،
عــنــد رحــلــة �لــتــقــاعــد وقـــالـــت نريد 
ممكنات �أخرى ت�ضاهم يف عودة �ملر�أة 
�أن  �إىل  م�ضرية  جمـــدد�  �لعمل  �ىل 
�لكثري  يف  مطبقة  ممار�ضات  هناك 
مـــن �لـــــدول تــعــزز مـــن هـــذ� �لنهج، 
�إىل  ينظر  �أن  �ل�ضباب  على  وقــالــت 
�لــقــطــاع �خلـــا�ـــس نظرة  �لــعــمــل يف 
�أحد  �خلــا�ــس  �لقطاع  لأن  �إيجابية 
حتقيق  يف  �لــرئــيــ�ــضــيــني  �لـــ�ـــضـــركـــاء 
م�ضرية �لتنمية بالدولة �لتي ت�ضخ 
�لدولة فيه �لكثري من �ل�ضتثمار�ت 
وبــالــتــايل فـــاإن وجـــود �لــ�ــضــبــاب فيه 
�لرتقاء  يف  �لدولة  جهود  من  يعزز 
�لقطاع  هــذ�  مــن خــالل  باملو�طنني 
م�ضت�ضهدة بدعم �لدولة للمو�طنني 
�لــعــامــلــني يف �لــقــطــاع �خلــا�ــس من 
من   2.5% نــ�ــضــبــة  حتــمــل  خــــالل 
لدى  عليهم  �مل�ضتحقة  �ل�ضرت�كات 

هيئة �ملعا�ضات

•• عجمان - و�م:

ديو�ن  يف   - عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�ضيخ  �ضمو  ��ضتقبل 
�حلاكم �م�س- �ضعادة حممد ح�ضريل بن عبد �حلميد قن�ضل عام ماليزيا �لذي 
قدم لل�ضالم على �ضموه و�لوفد �ملر�فق له و�لذي �ضم �لدكتور ح�ضن ب�ضري 

�لدهان رئي�س جامعة �ضلطان زين �لعابدين يف ماليزيا .
 .. ومر�فقيه  �ملاليزي  �لــعــام  بالقن�ضل  عجمان  حاكم  عهد  ويل  �ضمو  ورحــب 
متمنيا له �لتوفيق و�ل�ضد�د يف مهام عمله لتعزيز �أو��ضر �لتعاون �مل�ضرتك بني 

�لبلدين �ل�ضديقني على خمتلف �لأ�ضعدة .
وجـــرى خـــالل �لــلــقــاء ��ــضــتــعــر��ــس �لــعــالقــات �لأخـــويـــة �لــتــي تــربــط �لبلدين 

و�ل�ضعبني �ل�ضديقني و�ضبل توطيدها يف خمتلف �مليادين.
و�أعرب قن�ضل عام ماليزيا عن �ضعادته بلقاء ويل عهد عجمان .. م�ضيد� بعمق 
�لإمــــار�ت عامة  ت�ضهده  وبـــالده ومبــا  �لإمــــار�ت  دولــة  بــني  �لثنائية  �لعالقات 

وعجمان خا�ضة من نه�ضة ح�ضارية �ضاملة يف كل �لقطاعات.
ح�ضر �للقاء .. �ضعادة �ضامل �ضيف �ملطرو�ضي نائب مدير �لديو�ن و�ضعادة �أحمد 
�لنعيمي  حممد  يو�ضف  و�ضعادة  �لعهد  ويل  مكتب  رئي�س  �لغمال�ضي  �إبر�هيم 

مدير عام �لت�ضريفات و�ل�ضيافة وعدد من كبار �مل�ضوؤولني.
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•• ر�أ�س �خليمة – �لفجر 

ـــو�ء عــلــي عــبــد �هلل بن  د�ــضــن �لـــل
�ضرطة  عام  قائد  �لنعيمي  علو�ن 
حوكمة  م�ضروعي  �خليمة  ر�أ�ـــس 
 ، �ملوؤ�ض�ضي  و�لتطوير  �لتح�ضني 
عرب  �ملعيارية  �ملــقــارنــات  ومن�ضة 
�ضيكون  �إلــكــرتونــيــني  بــرنــاجمــني 
�لأد�ء  تطوير  يف  بـــارز  دور  لهما 
�خليمة  ر�أ�ـــس  ل�ضرطة  �ملوؤ�ض�ضي 
�ملــزيــد من  ودفــعــهــا نــحــو حتقيق 

�لنجاح .
و�أكـــــــد قـــائـــد عـــــام �ـــضـــرطـــة ر�أ�ـــــس 
�ملوؤ�ض�ضي  �لتميز  �أن  على  �خليمة 
و��ضع  باهتمام  يحظى  �لقيادة  يف 
تطوير  يف  بـــــارز  دور  مـــن  لـــه  ملـــا 
وحت�ضني خدمات ومهام �ل�ضرطة 
مب�ضتويات  �لرتـــقـــاء  يــخــدم  مبــا 
�خلــــــدمــــــة �ملـــــقـــــدمـــــة جلـــمـــهـــور 
�ملتعاملني ومبا ين�ضجم مع روؤية 
يف  �لد�خلية  وز�رة  و��ضرت�تيجية 

حتقيق �لريادة .
هذين  �أن  ـــعـــادتـــه  �ـــض و�أ�ــــــضــــــاف 
جنبا  �ــضــيــ�ــضــهــمــان  �ملـــ�ـــضـــروعـــني 

�مل�ضاريع  بــقــيــة  مــــع  جـــنـــب  �إىل 
�لتي  �للـــكـــرتونـــيـــة  و�خلــــدمــــات 
يف  �خليمة  ر�أ�ـــس  �ضرطة  تقدمها 
و��ضتد�مة  �ل�ضرطي  �لعمل  رفــد 
مبا  �ملــوؤ�ــضــ�ــضــي  �لأد�ء  وحــوكــمــة 
كـــفـــاءة وفــاعــلــيــة عملية  يــ�ــضــمــن 
و�ل�ضتفادة  و�لتح�ضني  �لتطوير 
خالل  من  �ملمار�ضات  �أف�ضل  من 
�إد�ري  كاأ�ضلوب  �ملعيارية  �ملقارنات 
�لتعلم  عملية  يف  ي�ضاهم  حــديــث 

�ملوؤ�ض�ضي �مل�ضتد�م.

�ملـــ�ـــضـــروع فريق  تــد�ــضــني  حــ�ــضــر 
�لــعــمــل �ملـــكـــون مـــن �لــعــمــيــد علي 
�إد�رة  مـــديـــر  �لـــقـــر�ـــضـــي  حمـــمـــد 
�لأد�ء  وتــطــويــر  �ل�ــضــرت�تــيــجــيــة 
�ل�ضفريي  �ـــضـــيـــف  و�ملـــ�ـــضـــتـــ�ـــضـــار 
�ملوؤ�ض�ضي  و�لأد�ء  �لتميز  خــبــري 
دكتور  و�لعقيد  و�ل�ــضــرت�تــيــجــي 
�لأحمد  �لـــرحـــمـــن  عــبــد  حمــمــد 
مدير �إد�رة �خلدمات �لإلكرتونية 
و�لر�ئد يو�ضف عبد �هلل �لطنيجي 
�ملوؤ�ض�ضي  �لــتــمــيــز  قــ�ــضــم  رئــيــ�ــس 
�لطري  �أحمد جمال  �أول  و�ملــالزم 
مدير فرع جو�ئز �لتميز و�ملدين 
فرع  مدير  �ل�ضحي  فهد  جــو�هــر 

وحدة �ملتابعة و�لتطوير.
�لفاروق  يو�ضف  �لــر�ئــد  وحتـــدث 
�لتميز  قــ�ــضــم  رئــيــ�ــس  �لــطــنــيــجــي 
ر�أ�ــس �خليمة  �ضرطة  �ملوؤ�ض�ضي يف 
�لتح�ضني  حــوكــمــة  مــ�ــضــروع  عـــن 
و�لــتــطــويــر �ملــوؤ�ــضــ�ــضــي �لــتــي تقوم 
فر�س  �أي  �إدر�ج  على  عملها  �آلية 
�لعامة  لــلــقــيــادة  تــ�ــضــل  حتــ�ــضــني 
لـــ�ـــضـــرطـــة ر�أ�ــــــــــس �خلــــيــــمــــة عن 

�لقائد  تــفــتــيــ�ــس  نـــتـــائـــج  طـــريـــق 
ـــرطـــة و�ملــــتــــعــــامــــل  ـــ�ـــض �لــــــعــــــام لـــل
مالحظات  �أو  و�ملــفــتــ�ــس  �لــ�ــضــري 
وتقارير  �لـــــــر�أي  ��ــضــتــطــالعــات 
و�ملحلية  �لحتـــــاديـــــة  �جلــــو�ئــــز 
خطوة  ومــتــابــعــتــهــا  �لـــكـــرتونـــيـــا 
بــخــطــوة ومتــلــيــكــهــا لــكــل �ضخ�س 
ومــتــابــعــة �جنـــــازه وفـــق �جلـــدول 
م�ضتمر  بــ�ــضــكــل  �ملـــحـــدد  �لــزمــنــي 
�ملوؤ�ض�ضي  �لتح�ضني  يف  ي�ضهم  مبا 

و�ضمان �ل�ضتد�مة و�لتوثيق .
من�ضة  مــــ�ــــضــــروع  �أن  و�أو�ــــــضــــــح 
�ملقارنات �ملعيارية تقوم على �در�ج 
�ملعيارية  �ملقارنات  طلبات  جميع 
نظام  و�خلـــارجـــيـــة يف  �لــد�خــلــيــة 
وز�رة  لــدلــيــل  وفـــقـــا  �لــــكــــرتوين 

�لد�خلية بهذ� �ل�ضاأن .
�أن هذ� �مل�ضروع يهدف  �إىل  ولفت 
�إىل �إن�ضاء قاعدة بيانات للمبادر�ت 
و�ملمار�ضات �ملعيارية منعا للتكر�ر 
�لوطنية  �ملــوؤ�ــضــر�ت  يــخــدم  ومبـــا 
�أهد�ف  وحتقيق  و�ل�ضرت�تيجية 
وروؤية وز�رة �لد�خلية �لريادية . 

ا�ستمرارا للتميز املوؤ�س�سي

قائد عام �سرطة راأ�س اخليمة يد�سن حكومة التطوير واملقارنات املعيارية الكرتونيا  

جمعية عجمان ا�ست�سافت جمل�س املعا�سات املتنقل

املعا�سات:  تن�سح بتبني املوؤمن عليه ملمار�سات اإيجابية وهو على راأ�س عمله

فــــقــــد �ملــــــدعــــــو/ ديـــــانـــــا لني 
�لفلبني   ، �ضانتو�س  فرييا�س 
�جلــنــ�ــضــيــة جــــو�ز �ــضــفــره رقم 
)A4658650P(   يرجى 
ت�ضليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فـــــــقـــــــد �ملـــــــدعـــــــو/�ـــــــضـــــــاجـــــــو 
�لهند   ، جـــوبـــالن  جـــوبـــالن 
�جلــنــ�ــضــيــة جــــو�ز �ــضــفــره رقم 
يرجى   )K2025550(
ت�ضليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
يانيتى   / �ملـــــدعـــــو  فــــقــــد 
�لفلبني     ، �لــكــايــدى  بــــو�دو 
�ضفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــضــيــة 
 )p1158402a( رقـــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــضـــال 

0557120300

فقدان جواز �سفر
فــقــد �ملـــدعـــو/ عــدنــان برويز 
باك�ضتان    ، بــــرويــــز  حمـــمـــد 
�جلــنــ�ــضــيــة جــــو�ز �ــضــفــره رقم 
)3996152(   يرجى ممن 
بال�ضفارة  ت�ضليمه  عليه  يعرث 
مركز  �قـــرب  �و  �لباك�ضتانية 

�ضرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
كينيث  �ملــدعــو/جــوهــن  فــقــد 
�لفلبني   ، كـــونـــ�ـــضـــيـــبـــكـــيـــون 
�جلــنــ�ــضــيــة جــــو�ز �ــضــفــره رقم 
يرجى   )A3646169P(
ت�ضليمه  ــيــه  عــل يـــعـــرث  ممــــن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بال�ضفارة 

مركز �ضرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر
فيالنويفا  بريان  �ملــدعــو/  فقد 
�لـــفـــلـــبـــني   ، جــــيــــ�ــــضــــو�ــــس  دى 
ــيــة جــــــو�ز �ـــضـــفـــره رقم  �جلــنــ�ــض
يرجى   )A8549591P(
ت�ضليمه  ـــيـــه  عـــل يــــعــــرث  ممـــــن 
�قرب  �و  �لفلبينية  بــالــ�ــضــفــارة 

مركز �ضرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �سفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
 فـــــقـــــدت �ـــــضـــــهـــــادة �ل�ــــضــــهــــم 
با�ضم/   10113912 رقــم 
ـــريـــف  فـــــاطـــــمـــــة حمـــــمـــــد �ـــض
عبد�هلل ، �ضادرة من م�ضرف 
ع   م  �لإ�ضالمي - �س  �أبوظبي 
وعلى  �ــضــهــم   213 وعـــددهـــا 
ت�ضليمها  برجاء  يجدها  من 

�مل�ضرف �ملذكور �أعاله
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اأخبـار الإمـارات

•• �أبوظبي-�لفجر:

منطقة  يف   )1( رقــم  م�ضبح  �إغالقها  عن  �أبوظبي  مدينة  بلدية  ك�ضفت 
2019/9/1 ب�ضكل نهائي لإدر�جــه �ضمن م�ضاريع  �بتد�ًء من  �لباهية 
م�ضروع  م�ضار  يف  يقع  كونه  �مل�ضبح  �إغـــالق  يــاأتــي  حيث  �ملنطقة،  تطوير 
�لباهية  يف  �مل�ضتحدثة  �ملناطق  يخدم  �لد�خلية  و�لطرق  �لتحتية  للبنية 

�ل�ضركاء  مــع  بالتعاون  �لبلدية  و�أ�ــضــول  �لتحتية  �لبنية  قــطــاع  ينفذه 
�ل�ضرت�تيجيني. 

وبنية حتتية  د�خلية  �إن�ضاء طرق  �إىل  يهدف  �مل�ضروع  �أن  �لبلدية  و�أكــدت 
لالأر��ضي �مل�ضتحدثة مبنطقة �لباهية لـ 230 قطعة �أر�س �ضكنية، و22 

قطعة �أر�س للمر�فق �لعامة و�خلدمات �ملجتمعية.
�لأر�ضفة و�لبالط،  �أعمال  �أعمال �لطرق تت�ضمن  �أن  �لبلدية  و�أو�ضحت 

�لعبار�ت  و�إن�ضاء  �لأمطار،  مياه  و�ضرف  �ل�ضو�رع،  �إنــارة  �أعمال  كذلك  و 
�أعمال  �إىل  بالإ�ضافة  �ملرورية،  و�للوحات  �لطرق  وتخطيط  �مل�ضتقبلية، 
بنية حتتية ت�ضمل ) �لت�ضالت، �ل�ضرف �ل�ضحي، �أعمال �ملياه و�لكهرباء، 
بال�ضبكات  �لــتــو�ــضــيــل  �أعـــمـــال  مت�ضمنة  كــهــربــاء(  حتــويــل  حمــطــات  مــع 

�لقائمة.
تبلغ  حيث  �جلـــاري،  �لــعــام  مــن  يوليو  يف  بامل�ضروع  �لبلدية  با�ضرت  وقــد 

�لتكلفة �لتقديرية للم�ضروع �أكرث من 311 مليون درهم .
�لــبــد�ئــل عن  �إ�ــضــعــاد �ملجتمع فقد وفـــرت  �أنــهــا وبــهــدف  �لبلدية  ونــوهــت 
وي�ضتقبل  بالباهية   )4( رقم  م�ضبح  �إغالقه من خالل  �لــذي مت  �مل�ضبح 
�أفر�د �ملجتمع من �ل�ضاعة 7:30�ضباحاً �إىل 7:30م�ضاًء )كافة �لزو�ر(، 
و�مل�ضبحني رقمي )2 3-( بالباهية وهما خم�ض�ضان لل�ضيد�ت و�لأطفال 

دون 7 �ضنو�ت من �ل�ضاعة 12:30 �إىل 18:30(.

•• �أبوظبي -و�م:

تــ�ــضــلــم �ــضــعــادة �أحـــمـــد �ـــضـــاري �ملـــزروعـــي وكــيــل وز�رة 
�خلــارجــيــة و�لــتــعــاون �لـــدويل - �مــ�ــس يف ديـــو�ن عام 
ميكال  �ــضــعــادة  �عــتــمــاد  �أور�ق  مــن  ن�ضخة   - �لـــــوز�رة 
لدى  �ملعني  �ل�ضلوفاكية  �جلمهورية  �ضفري  كوفات�س 

�لدولة.
�لـــدويل  ومتــنــى وكــيــل وز�رة �خلــارجــيــة و�لـــتـــعـــاون 

�أد�ء  ل�ضفري جمهورية �ضلوفاكيا �لتوفيق و�لنجاح يف 
بني  �لوثيقة  �لتعاون  عالقات  يعزز  مبا  عمله  مهام 

دولة �لإمار�ت وبالده.
من جانبه �أعرب �ضفري �ضلوفاكيا �جلديد عن �ضعادته 
بتمثيل بــالده لــدى دولــة �لإمـــار�ت ملا حتظى به من 
�ل�ضيا�ضة  بف�ضل  مــرمــوقــة  ودولــيــة  �إقليمية  مكانة 
�آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�ضيخ  �ل�ضمو  ل�ضاحب  �حلكيمة 

نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل«.

•• �أبوظبي -و�م:

و�ضركة  �ملتكامل  �لنقل  مركز  بــد�أ 
�لعامة م�ضاندة  للخدمات  �أبوظبي 
م�ضروع  �أعـــــمـــــال  تـــنـــفـــيـــذ  فـــعـــلـــيـــا 
�لــطــريــق �لـــر�بـــط بـــني حــقــل �ضاه 
ومنطقة مزيرعة، بتكلفة تقديرية 
158.4 مليون درهم، وذلك  تبلغ 
�ألف   450 قـــدرهـــا  مــ�ــضــاحــة  عــلــى 

مرت مربع.
وقال مركز �لنقل �ملتكامل �إن تنفيذ 
�مل�ضروع ياأتي يف �إطار �حلر�س على 
�لقيادة  وتــوجــيــهــات  روؤيـــة  جت�ضيد 
�لر�ضيدة للدولة، نحو توفري بنية 
حتتية عالية �جلودة، تلبي حاجات 
�لـــفـــرد و�ملــجــتــمــع، وتــتــمــا�ــضــى مع 
وت�ضتهدف  �لعاملية،  �ملعايري  �أف�ضل 
�لرتقاء مب�ضتوى �حلياة، وتوطيد 
و�إ�ضعاد  �مل�ضتد�مة،  �لتنمية  �أركـــان 
�ملــجــتــمــع ورفـــاهـــيـــتـــه، حـــيـــث يقع 
�مل�ضروع يف منطقة �ضناعية حيوية 

�لأمــر �لــذي �ضينعك�س بــدوره على 
كمركز  �أبـــوظـــبـــي  مـــكـــانـــة  تـــعـــزيـــز 
�قــتــ�ــضــادي و�ــضــنــاعــي مــتــقــدم مبا 

ي�ضاهم يف دعم �لقت�ضاد �لوطني.
من جانبها، �أو�ضحت �ضركة م�ضاندة 

�أنها قامت بالتعاون مع مركز �لنقل 
�ملــتــكــامــل، وبــالــتــنــ�ــضــيــق مـــع د�ئــــرة 
و�لبلديات،  �لــعــمــر�ين  �لتخطيط 
�ل�ضركاء  �أدنــوك وعــدد من  و�ضركة 
�أ�ضحاب  �لآخرين  �ل�ضرت�تيجيني 

�لعالقة بتجاوز �لتحديات و�جتياز 
�أي عقبات تعوق �ضري �لعمل، موؤكدة 
�أن وترية �لأعمال يف �مل�ضروع ت�ضري 
ح�ضب �خلطة �ملو�ضوعة، و�لتي يتم 
�خلا�ضة  �ملــعــايــري  بــاأعــلــى  تنفيذها 

مبو��ضفات �لطرق عامليا.
�أن  “م�ضاندة”  بــيــنــت  وتــفــ�ــضــيــال، 
�إنـــ�ـــضـــاء طريق  يــتــ�ــضــمــن  �ملـــ�ـــضـــروع 
�لكربيت  مـــ�ـــضـــنـــع  بـــــني  لـــلـــربـــط 
 E90 / وطريق حميم – مزيرعة
/ مع عدد من �لأعمال �لإن�ضائية، 
 13.3 بطول  و�أنفاق”  “عبار�ت 
كيلو مرت، و�ضيكون �لطريق مو�زيا 
لقطار �لحتـــاد مــع وجـــود منطقة 
�مل�ضروع  يخدم  حيث  بينهم،  عازلة 
مــ�ــضــنــع �لــكــربيــت، ويـــوفـــر مدخل 
�لنفط  حقول  �متياز  ملنطقة  ثــاين 
و�لغاز، كما يخت�ضر �مل�ضروع م�ضافة 
لـــلـــقـــادمـــني من  مـــــرت�  كــيــلــو   35

منطقة مزيرعة باجتاه �مل�ضنع.
�لـــر�بـــط  �لـــطـــريـــق  �أن  و�أ�ــــضــــافــــت 
مزيرعة  ومنطقة  �ــضــاه  حــقــل  بــني 
يت�ضمن حزمتني �لأوىل تتمثل يف 
13.3 كيلو  بــطــول  �إنــ�ــضــاء طــريــق 
مرت، ي�ضل م�ضنع �لكربيت بطريق 
كتف  تنفيذ  يت�ضمن  كما   ،E90

ل�ضمان  مــرت   2.4 بعر�س  طريق 
جانب  �إىل  �ملـــــروريـــــة،  �لـــ�ـــضـــالمـــة 
�إن�ضاء �ضياج عازل ل�ضمان متطلبات 
�لنفط  بــحــقــول  �خلــا�ــضــة  �لأمــــــن 
�لطريق،  على  �ملــروريــة  و�ل�ضالمة 
�جلانبية،  �ملـــيـــول  حــمــايــة  و�أيــ�ــضــا 
ف�ضال عن �إن�ضاء 4 معابر للجمال 

و�لغزلن.

�لثانية  �حلـــزمـــة  �أعـــمـــال  وتــ�ــضــمــل 
تــنــفــيــذ جــ�ــضــر عـــلـــوي عــلــى طريق 
مع  مـــرت،   14.5 بــعــر�ــس   E90
�أ�ضفل  �إنــ�ــضــاء ممــر بــحــارة مــفــردة 
�جلــ�ــضــر مـــع دو�ريــــــن يف كـــل جهة 
حركة  لتوفري  �جل�ضر  جانبي  على 
مرورية �ن�ضيابية يف كل �لجتاهات، 
حـــيـــث �ـــضـــريبـــط �جلـــ�ـــضـــر �أعــــمــــال 

�حلزمة �لأوىل بطريق E90 عند 
منطقة �لن�ضا�س. و�أكدت “ م�ضاندة 
مبتطلبات  �لــــتــــام  �لـــتـــز�مـــهـــا   “
�لــبــيــئــيــة وفــقــا لأعلى  �ل�ــضــتــد�مــة 
تطبيق  خالل  من  �لعاملية  �ملعايري 
�أفــ�ــضــل �ملــمــار�ــضــات لــلــحــفــاظ على 
�لبيئة  وحــمــايــة  �لطبيعية  �ملــــو�رد 

وتخفي�س ��ضتهالك �لطاقة.

•• �لعني  - �لفجر

�أجنــــزت بــلــديــة مــديــنــة �لــعــني 483 
م�ضت�ضفى  يف  جديد  �ضيار�ت  موقف 
تو�م بزيادة تقدر بـ %25 ، وبتكلفة 
و  درهــــم  مــلــيــون   3.2 �إىل  و�ــضــلــت 
�أربعة مو�قع خمتلفة �ضمن  ذلك يف 
تــ�ــضــمــل مو�قف  و  �ملــ�ــضــتــ�ــضــفــى  حــــرم 
�مل�ضت�ضفى  بـــجـــانـــب  لـــلـــمـــر�جـــعـــني 
�لرئي�ضي و مبنى �لطو�رئ و �ملر�فق 
مو�قف  تـــوفـــري  مت  كــمــا   ، �لأخــــــرى 
�أخرى  مو�قف  �إ�ضافة  و  للموظفني 

لأ�ضحاب �لهمم .
�ملعنية  �لتن�ضيق مع �جلهات  وقد مت 
�لــ�ــضــحــة و د�ئـــــرة �لنقل  مـــن هــيــئــة 
لدر��ضة حاجة �مل�ضت�ضفى من �ملو�قف 
بعد در��ــضــة �لــعــدد �حلــايل و معرفة 
�لعجز �ملوجود ، و عليه بــد�أت بلدية 
�لذي  �مل�ضروع  بتنفيذ  �لعني  مدينة 
�ملو�قف  تــوفــري  جــانــب  �إىل  ت�ضمن 
�إز�لة �لعو�ئق و تنفيذ �عمال �لنارة 

و ت�ضريف مياه �لأمطار .
�لعرياين  نــا�ــضــر  �ملــهــنــد�ــس  و�أو�ـــضـــح 
مدير �إد�رة �لطرق �لد�خلية و�لبنية 

�ملكان ملزيد من  باأن حاجة  �لتحتية  
�ملو�قف كانت �ضرورية نظر�ً لأهمية 
مما   ، �ملــر�جــعــني  كــرثة  و  �مل�ضت�ضفى 
�لتجاوز�ت  و  بالزدحام  يت�ضبب  كان 
�ملوجودة يف �ملو�قف بالذ�ت يف �أوقات 
مر�جعي  يــجــرب  �لــــذي  و   ، �لــــــذروة 
يف  بــالــوقــوف  �مل�ضت�ضفى  مــوظــفــي  و 
ب�ضكل  �لــــوقــــوف  �أو  بــعــيــدة  �أمــــاكــــن 
خاطئ ، مما يوؤثر يف �حلركة �ملرورية 
�لعدد  و توفري هذ�   ، �مل�ضاة  و حركة 
ي�ضهم يف حل هذه  فاأنه  �ملو�قف  من 
�مل�ضكالت يف �إيجاد مو�قف لل�ضيار�ت 

�لعرياين  نا�ضر  �ملهند�س  و�أ�ــضــاف   .
�لقريبة من  �لأماكن  �ختيار  �أنــه مت 
و  للم�ضت�ضفى  �لرئي�ضية  �لــبــو�بــات 
على  حفاظاً  ذلــك  و  �لــطــو�رئ  ق�ضم 
للحالة  مـــر�عـــاة  و  �ملــر�جــعــني  وقـــت 
ي�ضمن  ب�ضكل  و   ، لديهم  �ل�ضحية 
�لأماكن  كــمــا مت حتــديــد   ، ر�حــتــهــم 
�حلاجة  لتنفيذ  للم�ضت�ضفى  �ملنا�ضبة 
لن�ضيابية  �ــضــمــانــاً   ، �ملـــو�قـــف  مـــن 
�ملر�جعني  وحــ�ــضــول  �ملـــــرور،  حــركــة 

على �ملو�قف �ملنا�ضبة لهم .
�لعرياين  نــا�ــضــر  �ملــهــنــد�ــس  و�أكـــمـــل 

تــعــتــرب �ملــــو�قــــف �لـــتـــي مت �إجنـــازهـــا 
من  �لأوىل  �ملــرحــلــة  �ضمن  مـــوؤخـــر�ً 
ح�ضب  �ل�ضتعد�د  جــاري  و   ، �مل�ضروع 
�لإجـــــــــر�ء�ت �ملــتــبــعــة لــتــنــفــيــذ زيــــادة 
�أخرى ح�ضب حاجة �مل�ضت�ضفى خالل 
�لفرتة �لقادمة  ، مع �إ�ضافة �لزياد�ت 
�ملــطــلــوبــة لــلــمــكــان مــثــل �لــــزر�عــــات 
غريها  و  �ملـــمـــا�ـــضـــي  و  �لــتــجــمــيــلــيــة 
ممـــا يــخــدم مــ�ــضــتــخــدمــي �ملـــو�قـــف و 
�جلدير   . تـــو�م  م�ضت�ضفى  مــر�جــعــي 
بالذكر �أن بلدية مدينة �لعني تعمل 
على تــوفــري �ملــو�قــف �لــالزمــة لعدد 

مــن �لأمــاكــن �لــهــامــة و �حلــيــويــة يف 
مدينة �لعني مثل �ملدر��س و �مل�ضاجد 
وغــريهــا مــن �ملـــو�قـــع ، و ذلـــك عرب 

در��ــضــة و�فــيــة حلاجة كــل موقع من 
�ملــو�قــف خلــدمــة �جلــمــهــور و �ضكان 
�ملدينة و زو�رها باأف�ضل �لطرق ، كما 

�لنارة  �عمال  بتنفيذ  �لبلدية  تقوم 
و �ــضــرف مــيــاه �لأمــطــار يف م�ضاريع 

مو�قف �ل�ضيار�ت . 

•• دبي-�لفجر:

�لــدكــتــور حمد�ن  �ملــقــدم  =��ــضــتــقــبــل 
مركز  مدير  �لغ�ضية،  حمد�ن  �أحمد 
�ملــ�ــضــتــقــبــل ودعــــم �تخاذ  ��ــضــتــ�ــضــر�ف 
�لـــقـــر�ر بــالــوكــالــة، وفــــد� مــن مركز 
بدبي،  �لـــ�ـــضـــحـــة  بــهــيــئــة  �لبــــتــــكــــار 
�لأ�ــــضــــتــــاذة عــلــيــاء ح�ضني  بــحــ�ــضــور 
مبارك، نائب مدير �ملركز بالوكالة، 
�إىل  �لــفــرعــيــة،  �لإد�ر�ت  ومـــديـــري 
جــــانــــب �لـــنـــقـــيـــب عـــــبـــــد�هلل �أحـــمـــد 
مركز  مــن  ��ضكناين،  ح�ضن  عــبــد�هلل 
�لعامة  �لإد�رة  يف  و�لبتكار،  �ملعرفة 
لــلــ�ــضــوؤون �لإد�ريـــــــة، لـــالطـــالع على 

و�لدر��ضات  �ملــركــز،  و�أن�ضطة  بــر�مــج 
�لعلمية يف جمال �لدر��ضات �لبحثية 
�لتعاون  �ضبل  وبحث  �ل�ضت�ضر�فية، 

�مل�ضرتك.
ويف بد�ية �للقاء، رحب �ملقدم حمد�ن 
موؤكد�  �لــــز�ئــــر،  بـــالـــوفـــد  �لــغــ�ــضــيــة، 
دبي  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  حر�س 
على توطيد �أو��ضر �لتعاون �مل�ضرتك 
بالدولة،  �لأمنية  �لدو�ئر  كافة  بني 
�ل�ضت�ضر�فية  �خلـــطـــط  وتـــعـــزيـــز 
�ملجال،  ذ�ت  يف  �مل�ضتقبلية  و�حلــلــول 
�بتكارية  وحلول  مببادر�ت  و�خلــروج 
و�لتحديات  �لــتــطــلــعــات  �ــضــوء  عــلــى 

�مل�ضتقبلية.

و��ـــــضـــــتـــــعـــــر�ـــــس �ملـــــــقـــــــدم �لـــــــروؤيـــــــة 
�ل�ضنو�ت  خـــــالل  �ل�ـــضـــتـــ�ـــضـــر�فـــيـــة، 
�لقادمة؛ وخطة �لعمل �لتي ت�ضمن 
و�لدعم  �لــكــامــلــة،  �ملــ�ــضــانــدة  تــوفــري 
�لقر�ر،  ملــتــخــذ  و�ملــتــكــامــل  �لــ�ــضــامــل 
�لدر��ضات  �إعــــد�د  وذلـــك مــن خـــالل 
�مل�ضتقبلية،  و�لــتــنــبــوؤ�ت  و�لــبــحــوث 
و�ملبادر�ت  و�لأفـــكـــار  �لــــروؤى  وطـــرح 
�لإبد�عية �لتي من �ضاأنها �أن ت�ضاهم 

يف تطوير وحت�ضني �لأد�ء �ملوؤ�ض�ضي.
كفاء�ت  ميــلــك  �ملـــركـــز  �أن  و�أو�ــــضــــح 
جمالت  مــن  �لعديد  يف  تخ�ض�ضية 
�لأمنية،  و�لــعــلــوم  �مل�ضتقبل،  عــلــوم 
�لتي  و�ل�ــضــتــ�ــضــر�فــيــة،  و�لــبــحــثــيــة، 

�لعلمية  �ملــنــاهــج  �إر�ـــضـــاء  عــلــى  تعمل 
�ملــــــتــــــطــــــورة، وتــــنــــظــــيــــم �لـــــــــــدور�ت 
ميكن  �لــتــي  �مل�ضتحدثة  �لــتــدريــبــيــة 
من خاللها تاأهيل �ملتدربني للتعامل 
و�مل�ضكالت  �لع�ضرية،  �لتطور�ت  مع 

�لر�هنة.
و�أ�ضاف �أن �لهدف �لأ�ضا�ضي من هذه 
�للقاء�ت هو تبادل �خلرب�ت، وتن�ضيق 
�جلــهــود �ملــقــدمــة مــن كــافــة �لهيئات 
وتوحيدها؛  �لــدولــة  يف  و�ملــوؤ�ــضــ�ــضــات 
وتعظيم  �مل�ضرتكة،  �جلــهــود  لتعزيز 
�ملجتمع  جتــــــاه  نـــتـــائـــجـــهـــا  مــــــــردود 

وتنميته.
ــــد عــلــى �ضرورة  �أكَّ ــدد  �لــ�ــضَّ ويف هـــذ� 

�ضبيل  يف  �ملــ�ــضــرتكــة  �جلــهــود  تفعيل 
�ل�ضت�ضر�يف،  بـــاجلـــانـــب  �لــنــهــو�ــس 
�لأ�ضا�ضي  �ملـــحـــور  هـــو  يــعــتــرب  �لــــذي 
مل�ضتقبل  �جلميع  �إلــيــه  ي�ضعى  �لـــذي 
�لقيادة  عليه  تعمل  ما  م�ضرق، وهذ� 
�لــعــامــة لــ�ــضــرطــة دبــــي، �لــتــي ت�ضعى 
د�ئـــمـــاً لــتــقــدمي �أفــ�ــضــل �خلـــدمـــات، 
ودعم جهود تنمية �لقدر�ت �لعلمية، 
�لأمـــنـــيـــة، و�ضقل  �ملـــعـــارف  و�إثـــــــر�ء 
�ملــــهــــار�ت �ملـــعـــرفـــيـــة، ملـــا لـــذلـــك من 
�ل�ضرطي،  بــالأد�ء  �لرتقاء  �أهمية يف 
و�لـــتـــحـــفـــيـــز عــــلــــى طـــــــرح �لأفـــــكـــــار 
�لبـــتـــكـــاريـــة، و�ملــ�ــضــاعــدة عــلــى بلوغ 
�لإبد�عية،  �لــتــطــويــريــة  �لأهــــــد�ف 

وحتــ�ــضــني �خلــــدمــــات �لــ�ــضــرطــيــة يف 
خمتلف �ملجالت.

ويف ختام �لزيارة، تقدم �لوفد �لز�ئر 

بجزيل �ل�ضكر و�لتقدير ملدير مركز 
�ملــ�ــضــتــقــبــل ودعــــم �تخاذ  ��ــضــتــ�ــضــر�ف 
ل�ضرطة  �لــعــامــة  بــالــقــيــادة  �لـــقـــر�ر، 

دبي، وكافة �لعاملني فيه على حفاوة 
�ل�ضتقبال و�لرتحيب، مقدر�ً ومثمناً 

هذ� يف �ضوء �لتعاون �مل�ضرتك.

وكيل وزارة اخلارجية يت�سلم ن�سخة 
من اأوراق اعتماد �سفري �سلوفاكيا

النقل املتكامل وم�ساندة ينفذان طريق بني حقل �ساه ومزيرعة ب� 158.4 مليون درهم

�سملت اأعمال االإنارة و �سرف مياه االأمطار

بلدية مدينة العني تنجز 483 موقفًا اإ�سافيًا مب�ست�سفى توام مبيزانية 3.2 مليون

�سرطة دبي ت�ستعر�س جتربتها ال�ست�سرافية لهيئة ال�سحة

اإغالق م�سبح رقم )1( يف الباهية لوقوعه يف م�سار امل�سروع

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ م�سروع طرق داخلية وبنية حتتية مبنطقة الباهية بتكلفة 311 مليون درهم

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا بدعوة 
املجال�س البلدية يف اإمارة ال�سارقة لالنعقاد

•• �ل�ضارقة -و�م:

�أ�ضدر �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س 
دعوة  ب�ضاأن   2019 ل�ضنة   25 رقم  �لأمــريي  �ملر�ضوم  �ل�ضارقة  حاكم  �لأعلى 
�لف�ضل  �لأول من  �لعادي  �ل�ضارقة لالنعقاد للدور  �إمــارة  �لبلدية يف  �ملجال�س 
�أن  على  �لأمـــريي  �ملر�ضوم  من  �لأوىل  �ملــادة  ن�ضت  و  ع�ضر.  �خلام�س  �ل�ضنوي 
من  �لأول  �لعادي  للدور  لالنعقاد  �ل�ضارقة  �إمــارة  يف  �لبلدية  �ملجال�س  تدعى 
�لف�ضل �ل�ضنوي �خلام�س ع�ضر يوم �لأحد 16 حمرم1441 هـ ، �ملو�فق 15 

�ضبتمرب2019م كل يف مقره.
ويعمل بهذ� �ملر�ضوم من تاريخ �ضدوره، وين�ضر يف �جلريدة �لر�ضمية.
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اأخبـار الإمـارات

•• �ل�ضارقة -و�م:

 - �ملائية  لالأحياء  �ل�ضارقة  مربى  عد 
�أول   - �ل�ضارقة  متاحف  لهيئة  �لتابع 
و�أكـــــــرب مـــركـــز تــعــلــيــمــي حـــكـــومـــي يف 
دولة �لإمــار�ت عن �لكائنات �لبحرية 
جمهزين  طـــابـــقـــني  مـــــن  ويــــتــــكــــون 
بـــاأحـــو��ـــس مــائــيــة يــ�ــضــل عـــددهـــا �إىل 
 1.8 حــو�يل  وت�ضتوعب  حو�ضا   20

مليون لرت من �ملاء.
عام  يف  طبيعية  حممية  �ملربى  و�أن�ضاأ 
�لعمل  فــريــق  يعمل  و�لــتــي   2009
و�ملتطوعون على �لعتناء بها وجعلها 
مالذ� �آمنا لالأ�ضماك للحياة و�لتكاثر 
�ل�ضعاب  لـــنـــمـــو  مـــالئـــمـــا  ومـــوطـــنـــا 
لإن�ضاء  �حلاجة  دعت  حيث  �ملرجانية 
�لتلوث  �زديــاد  مثل هذه �ملحمية بعد 
�لبحري عامليا و�نت�ضار �لظو�هر �لتي 
تــ�ــضــر بــالــبــيــئــة �لــبــحــريــة مــثــل طرق 
تخلفها  �لتي  و�لبقع  �جلائرة  �ل�ضيد 
ب�ضكل  �لــبــحــار  وردم  �لــنــفــط  نــاقــالت 
بعد  �لأ�ضماك  �أعــد�د  وتناق�س  مبالغ 

تدمري مو�طنها �لطبيعية.
لالأحياء  �لــ�ــضــارقــة  مــربــى   “ وي�ضعى 
متحف  مقابل  يقع  �لـــذي   - �ملائية” 
�خلان  منطقة  يف  �لــبــحــري  �ل�ضارقة 
�لــقــدميــة - مــن خـــالل �ملــحــمــيــة �إىل 
ن�ضر �لوعي عن �أهمية �لبيئة �لبحرية 
�فتتاحه  ومت  عليها  �حلفاظ  وكيفية 
لتعريف   2008 عــام  يونيو   16 يف 
�لآ�ضر  �لبحار  �أعماق  بعامل  �جلمهور 

على  و�لــتــعــرف  �ملده�ضة  مبخلوقاته 
و�ضو�حل  �ملــحــلــيــة  �لــبــيــئــة  �أ�ـــضـــمـــاك 

ومو�نئ �ل�ضارقة �لتاريخية.
�ملائية �ل�ضوء على  و تلقي �لأحو��س 
�لغام�س  �لAبحار  �أعــــمــــاق  عــــامل 
باحلياة  و�ملــفــعــم  بــــالألــــو�ن  و�لــغــنــي 
�ملده�ضة ويعر�س �ملخلوقات �لبحرية 
�ملتنوعة �لتي تتخذ من بيئتنا �لبحرية 
موطنها فهناك �أكرث من 150 نوعا 
باإمكان  و  �لـــبـــحـــريـــة  �لأحـــــيـــــاء  مــــن 
�ملهرج  �أ�ـــضـــمـــاك  مــ�ــضــاهــدة  �جلــمــهــور 
و�لإنقلي�س  �لرقيقة  �لبحر  وفــر�ــس 
�لــبــحــري وقر�س  �لــ�ــضــفــنــني  و�ــضــمــك 
�ل�ضعاب �ملرجانية و�كت�ضاف �ملخلوقات 
�لـــبـــحـــريـــة �لـــ�ـــضـــغـــرية و�لـــكـــبـــرية يف 

�لبيئات �ل�ضخرية و�ل�ضعاب �ملرجانية 
و�أ�ضجار �ملنجروف.

�ل�ضارقة  زيــارة مربى  �أوقـــات  �أمــا عن 
�إىل  �ل�ضبت  من  فهي  �ملائية  لالأحياء 
�خلمي�س: 8:00 �ضباحا �إىل 8:00 
مــ�ــضــاء مــا عـــد� �جلــمــعــة مــن �ل�ضاعة 
م�ضاء   10:00 �إىل  مــ�ــضــاء   4:00

ويوم �لأحد يكون مغلقا.
ور�ضوم دخول مربى �ل�ضارقة لالأحياء 
�ملائية لالأطفال �أقل من �ضنتني جمانا 
و لالأطفال 2 - 12 �ضنة 15 درهما 

�أما �لكبار 13�ضنة 25 درهما .
�لأطفال  من  جمموعة  كانو�  �إذ�  �أمــا 
 “ – �ضنة  يبلغون من �لعمر 12-2 
و  للطفل  در�هــم   10 �أكرث”:  �أو   6

جمموعة من �لكبار 13 �ضنة – “6 
�أو �أكرث” 15 درهما لل�ضخ�س.

وتـــخـــتـــلـــف ر�ـــــضـــــوم دخــــــــول �لـــفـــئـــات 
�ل�ضياحية  �لــفــئــات  �إىل  �لــ�ــضــيــاحــيــة 
�أطــــفــــال �أقـــــل مـــن �ــضــنــتــني جمـــانـــا و 
 12-2 �أطـــفـــال  �لــفــئــات �لــ�ــضــيــاحــيــة 
�لفئات  �أمـــا  للطفل  در�هـــم   10 �ضنة 
�ل�ضياحية للكبار 13 �ضنة 15 درهما 

لل�ضخ�س .
�ملد�ر�س تنق�ضم  �أمــا عن ر�ضوم دخــول 
�ملدر�ضية  �لــــرحــــالت  قــ�ــضــمــني  �إىل 
�لـــــرحـــــالت  و  �حلــــكــــومــــيــــة جمـــــانـــــاأ 
�ملدر�ضية �خلا�ضة 5 در�هم وعن كبار 
�أ�ضحاب  كــذ�لــك  و  جمانا   60 �ل�ضن 

�لهمم جمانا.

•• �أبوظبي-و�م:

�لتح�ضريي  متــاع  �مــ�ــس  �لـــدويل  و�لــتــعــاون  �خلــارجــيــة  وز�رة  �ضت�ضافت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  بني  �مل�ضرتكة  للجنة  �ل�ضابعة  دورتــه  يف 

وجمهورية كاز�خ�ضتان.
�أحــمــد بــن �ضلطان �جلابر  �لــدكــتــور حمــمــد  �ــضــعــادة  تــر�أ�ــس �لجــتــمــاع .. 
ماديار  و�ضعادة  �لدولة  �ضفري  كاز�خ�ضتان  جمهورية  لــدى  �لدولة  �ضفري 

مينيليكوف �ضفري جمهورية كاز�خ�ضتان لدى �لدولة.
�جلهات  خمتلف  مثلو�  �لذين  �مل�ضوؤولني  من  �لعديد  �لدولة  وفــد  و�ضم 
و�لهيئات �حلكومية �لحتادية و�ملحلية، بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن �لقطاع 

�خلا�س يف �لعديد من �ملجالت.
�لإمار�ت  دولــة  و�ضعب  قيادة  �للقاء- حتيات  بد�ية  - يف  �جلابر  نقل  وقد 
على  �ملتحدة  �لعربية  �لإمـــار�ت  حر�س  مــوؤكــد�  كاز�خ�ضتان،  حكومة  �إىل 
تعزيز �ضر�كتها �ل�ضرت�تيجية مع كاز�خ�ضتان من �أجل حتقيق �لتنمية يف 

�ملجالت �ملختلفة.
�لنهو�س بالعالقات  �لكبرية �لتي حتققت يف جمال  و�أكد على �خلطو�ت 
يف  �لبلدين  بني  �لدبلوما�ضية  للعالقات  �لر�ضمي  �لإعــالن  منذ  �لثنائية 
�ل�ضيا�ضي  �ل�ضعيد  على  �لتعاون  �أنــو�ع  خمتلف  �إىل  م�ضري�   ،1992 عام 

و�لقت�ضادي و�لثقايف.
وقال �جلابر- معلقا على �جتماع �للجنة - : �إن عقد هذ� �لجتماع يوؤكد 

من جديد رغبة �لدولتني يف تعزيز �لعالقات �مل�ضرتكة. وتتطلع �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة �إىل مو��ضلة �لتعاون مع جمهورية كاز�خ�ضتان يف ما يتعلق 
بالق�ضايا �لإقليمية و�لدولية �لرئي�ضية بهدف حتقيق �لتنمية و�لزدهار.

كاز�خ�ضتان  جمهورية  �أن  �إىل  �جلابر  �أ�ضار   .. �لقت�ضادي  �ل�ضعيد  وعلى 
�إىل  م�ضري�  �لو�ضطى،  �آ�ضيا  يف  لــالإمــار�ت  رئي�ضيا  ��ضتثماريا  مركز�  تعد 
ما  �أمريكي،  دولر  ملياري  قيمتها  بلغت  و�لتي  �لإمــار�تــيــة  �ل�ضتثمار�ت 
�لتجارية  �لــطــرق  بــني  رئي�ضية  و�ضل  كحلقة  كاز�خ�ضتان  مكانة  يعك�س 
�لأوروبـــيـــة و�لآ�ــضــيــويــة.. د�عــيــا �لأطـــــر�ف �ملــ�ــضــاركــة �إىل مــو��ــضــلــة بحث 
و�لنفط  �لبرتوكيماويات  قطاعات  يف  �ل�ضرت�تيجي  �لتعاون  �إمكانيات 

و�لغاز و�لطاقة �ملتجددة و�لتعدين و�لأمن �لغذ�ئي.

�ملنا�ضبة - عن �متنانه  �أعــرب مينيلبيكوف - يف كلمة له بهذه  من جهته 
�هتمام  و�أبــــرز  �ملــ�ــضــرتكــة،  �للجنة  ل�ضت�ضافتها  �لإمـــــار�ت  دولـــة  لــقــيــادة 
دولة  مع  و�لثقافية  �ل�ضيا�ضية  �لعالقات  بتوطيد  كاز�خ�ضتان  جمهورية 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�إك�ضبو  معر�س  يف  م�ضاركتهم  �إىل  �لــكــاز�خــي  �لــوفــد  مــن  ممثلون  و�أ�ــضــار 
�أهم �ملعامل �لفنية  �لكاز�خ�ضتاين  �جلناح  �ضيقدم  حيث  دبي،  يف   2020

و�لقت�ضادية و�لعلمية لدى جمهورية كاز�خ�ضتان.
هذ� وقد تطرق �جلانبان خالل �لجتماع، �إىل كيفية ترجمة �للتز�مات 
�مل�ضرتكة �إىل مذكر�ت تفاهم، و�تفقا بان على عقد �لجتماع �لثامن للجنة 

�مل�ضرتكة يف مدينة نور �ضلطان يف موعد لحق.

•• �أبوظبي-و�م:

�ضارك معايل �لدكتور �ضلطان بن �أحمد �جلابر، وزير دولة رئي�س �ملجل�س 
برنامج  مــن  �لثالثة  �لـــدورة  �ضمن  نقا�ضية  جل�ضة  يف  لــالإعــالم،  �لوطني 
�لعربي  �ل�ضباب  مركز  ينظمه  �لــذي  �ل�ضابة  �لعربية  �لإعالمية  �لقياد�ت 
جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�ضور  �ل�ضيخ  �ضمو  رعاية  حتت 

�لوزر�ء وزير �ضوؤون �لرئا�ضة رئي�س �ملركز.
�أبوظبي كل من  �لعربي يف  �ل�ضباب  �نعقدت يف مركز  �لتي  ح�ضر �جلل�ضة 
معايل �ضما بنت �ضهيل بن فار�س �ملزروعي وزيرة دولة ل�ضوؤون �ل�ضباب نائب 
مدير  �ملن�ضوري  �إبر�هيم  من�ضور  و�ضعادة  �لعربي،  �ل�ضباب  مركز  رئي�س 
عام �ملجل�س �لوطني لالإعالم، و�ضعادة �ضعيد �لنظري، مدير عام �ملوؤ�ض�ضة 
�ل�ضباب  مركز  يف  لال�ضرت�تيجية  �لتنفيذي  و�لرئي�س  لل�ضباب  �لحتادية 
�ل�ضوؤون  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �لنعيمي  ر��ضد  �لدكتور  و�ضعادة  �لعربي، 

�لإعالمية يف �ملجل�س �لوطني لالإعالم.
وتناول �لنقا�س م�ضوؤولية �ل�ضباب يف ��ضتخد�م و�ضائل �لإعالم ونقل �ل�ضورة 
مب�ضد�قية، وكذلك �أهمية �لإعالم كاأحد ركائز �ملجتمع و�لتنمية �ل�ضاملة 
�جليل  ودور  �جلديد،  �لإعــالم  ع�ضر  يف  �لر�هنة  و�لتحديات  و�مل�ضتد�مة، 

�لقادم يف مو�جهة هذه �لتحديات.

وقال معايل �لدكتور �ضلطان بن �أحمد �جلابر: “تركز �لقيادة �لر�ضيدة يف 
دولة �لإمار�ت على �أهمية دور �لإعالم يف �أد�ء ر�ضالته �لوطنية و�لأ�ضا�ضية 
�ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة و�زدهار  �أحد ركائز �ملجتمع و�لتنمية  يف �حلياة، فهو 
�أي�ضاً  بل علينا  و�لأخــبــار،  �ملعلومات  نقل  �لأوطـــان، ودوره ل يقت�ضر على 
من  �لــتــاأكــد  تعني  و�مل�ضد�قية  و�ضفافية،  �أمــانــة  بكل  م�ضد�قيتها  حتــري 
م�ضدر �ملعلومة قبل �إعادة ن�ضرها باأ�ضلوب يلتزم مبعايري �لعمل �ل�ضحايف، 
�مل�ضد�قية  �ضمان  يف  كبرية  و�أمــانــة  م�ضوؤولية  عليه  �لناجح  و�لإعــالمــي 
�لناحج  �لإعالمي  �لز�ئفة، ومن م�ضوؤوليات  و�لأخبار  �لإ�ضاعات  وحماربة 
�ضمن  و�لأخــبــار  �لأحـــد�ث  لو�ضح  �لــكــايف  و�ل�ضرح  �لتحليل  تقدمي  �أي�ضاً 

�ضياقها �ل�ضحيح«.
�أهمية  على  �لنقا�س  خــالل  �جلــابــر  �أحــمــد  �ضلطان  �لــدكــتــور  معايل  و�أكـــد 
و�ملعلومات  �لأخــبــار  مو�جهة  �ــضــرورة  وعــلــى  �لأخــبــار  نقل  يف  �مل�ضد�قية 
�ملزيفة، و�حلذر من �لأخبار �مل�ضللة و�ليقظة يف ظل ما متر به �ملنطقة من 
باأن  و�لأخبار، مو�ضحاً  و�مل�ضتجد�ت  �لأحــد�ث  �لدقة وكرثة  بالغة  ظروف 
�لإعالم لعب �أ�ضا�ضي يقوم بدور د�عم وم�ضاند لكافة �لقطاعات �لأخرى.

�لإعالمي،  �لو�ضع  تقييم  يف  و�ملنطق  �لو�قعية  �أهمية  على  معاليه  و�أكــد 
و�لإقبال  �لهــتــمــام  زيــــادة  ونــالحــظ جميعاً  دوره  لــه  �جلــديــد  فـــالإعـــالم 
حيث  �ل�ضباب،  وجيل  �لعامل  قــادة  قبل  من  �جلديد  �لإعـــالم  و�ضائل  على 

�لإعالم  وو�ضائل  �لإعـــالم،  على  كبري  �أثــر  لها  �حلديثة  �لتكنولوجيا  �أن 
�مل�ضد�قية  لكن  و�نت�ضارها،  �لر�ضالة  و�ضول  �ضرعة  يف  ت�ضهم  �لجتماعي 
مهمة جد�ً. لفتاً �إىل �أنه لي�س هناك تناف�س بني �لإعالم �جلديد و�لإعالم 
�لتقليدي مل يندثر وله دور  �لإعــالم  و�أن  و�إمنــا هناك تكامل،  �لتقليدي، 

مهم جد�ً.
وناق�س معايل �لوزير مع �ل�ضباب �لتحديات �لتي تو�جه �لإعالم �لعربي، 
و�لإبــــد�ع  �لإيــجــابــيــة  �لــطــاقــة  �أهــمــيــة  على  مــوؤكــد�ً  لــهــا،  �لت�ضدي  وكيفية 
و�لنفتاح  �لت�ضامح  قيم  تعزز  �لتي  �لإعالمية  �لر�ضالة  �أد�ء  يف  و�لبتكار 
و�لتعاون �لإيجابي �لبّناء ي�ضهم يف تعزيز �ل�ضلم و�لأمن و�ل�ضتقر�ر و�لتي 
ت�ضكل �ملمّكنات �لأ�ضا�ضية للتنمية �ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة، �إ�ضافة �إىل �ضرورة 
�أن ت�ضود �حلكمة و�لعقل يف متابعة �لأحــد�ث، و��ضتخد�م مهار�ت �لتفكري 

�لنقدي و�لتحليل و�ملقارنة.
ي�ضارك يف �لن�ضخة �لثالثة هذ� �لعام �إعالميون �ضباب من ُعمان، و�ملغرب، 
و�لكويت،  �لقمر،  وجزر  و�ضوريا،  وتون�س،  و�ل�ضعودية،  و�لأردن،  و�لعر�ق، 
و�جلز�ئر، و�ل�ضود�ن، و�ليمن، و�لبحرين، وموريتانيا، وم�ضر، وفل�ضطني، 

ولبنان، و�لإمار�ت، وليبيا.
وجنح برنامج �لقياد�ت �لإعالمية �لعربية �ل�ضابة منذ �نطالقته يف �لعام 
و�ضابة  �ضاب   300 من  �أكــرث  مــهــار�ت  و�ضقل  وتاأهيل  بــاإعــد�د   2017

من طلبة كليات �لإعــالم يف �ضتى �أرجــاء �لوطن �لعربي، وذلك من خالل 
تزويدهم باملعرفة وتدريبهم على �أف�ضل �ملمار�ضات �لعاملية مبا يعزز �لتقدم 
وتطوير قطاع �لإعالم �لعربي. كما �ضاهم �لربنامج �أي�ضاً بتوفري �لع�ضر�ت 
دولة  يف  �لإعالمية  �ملوؤ�ض�ضات  من  عــدد  يف  للم�ضاركني  �لعمل  فر�س  من 

�لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية.
من  جمموعة  مع  بالتعاون  �لربنامج  هــذ�  �لعربي  �ل�ضباب  مركز  وينظم 
�ملوؤ�ض�ضات �لإعالمية �لر�ئدة، مبن فيها �ملجل�س �لوطني لالإعالم ووكالة 
�أنباء �لإمار�ت وهيئة �ملنطقة �لإعالمية يف �أبوظبي، و”توفور54” و�ملكتب 
�لإعالمي حلكومة �أبوظبي و�ملكتب �لإعالمي حلكومة دبي، بالإ�ضافة �إىل 
موؤ�ض�ضة توم�ضون رويرتز، ومدينة دبي لالإعالم، و”تويرت” و”في�ضبوك” 
و�لروؤية،  �لأو�ضط،  �ل�ضرق  و�ضحف  و”غوغل”و”يوتيوب”  و”لينكد�إن” 
و”ذ� نا�ضونال”. كما ي�ضارك يف دعم فقر�ت �لربنامج كل من �ضكاي نيوز 
“�إم  وجمموعة  �إن”  �إن  و”�ضي  �لعاملية،  “بلومبريغ”  وموؤ�ض�ضة  عربية، 
�لأنباء  ووكالة  لالإعالم،  دبي  “يورونيوز” وموؤ�ض�ضة  �ضي” وموؤ�ض�ضة  بي 
�لفرن�ضية “�يه �ف بي” و�جلامعة �لأمريكية يف دبي و�جلامعة �لأمريكية 
يف �ل�ضارقة، وجامعة نيويورك �أبوظبي، وموؤ�ض�ضة �أبوظبي لالإعالم و�ضركة 
ميديا  هيكل  وموؤ�ض�ضة  “�ك�ضن�ضر”،  و�ضركة  �أبــوظــبــي،  “�إميجني�ضن” 

وهرفارد بزن�س ريفيو، وموؤ�ض�ضة “يوترين” ووكالة “�أبكو ورلد و�يد«.

انعقاد الجتماع التح�سريي للجنة امل�سرتكة بني الإمارات وكازاخ�ستان يف اأبوظبي

�سلطان اجلابر ي�سارك يف جل�سة نقا�سية �سمن الدورة الثالثة من برنامج القيادات الإعالمية العربية ال�سابة

�سرطة دبي تنا�سد اأفراد اجلمهور 
التعرف على �سورة الطفل ال�سائع

•• دبي-�لفجر:

يف  مل�ضاعدتها  �جلمهور  �أفــر�د  كافة  دبي  ل�ضرطة  �لعامة  �لقيادة  تنا�ضد 
�لتعرف على �لطفل �ل�ضائع �ضاحب �ل�ضورة، و�لبالغ من �لعمر خم�س 
�ضنو�ت، �إىل �ضرورة �لتو��ضل معها على �لرقم 901، �أو على رقم مركز 

�ضرطة �ملرقبات 04 266 0555، �أو مر�جعة �ملركز.
�مــر�أة وجدت  �إن  �ملرقبات  �لعميد علي غامن مدير مركز �ضرطة  وقــال 
مالحظتها  وبعد  �لخت�ضا�س،  مبنطقة  مــول  �لريف  يف  تائها  �لطفل 
�أم�س  يـــوم  �ملـــركـــز  �إىل  بت�ضليمه  قــامــت  طــويــلــة،  فـــرتة  وحـــيـــد�  بــقــائــه 
�لرعاية و�لهتمام،  ويلقى  جيدة  ب�ضحة  �لطفل  �أن  موؤكد�  “�ل�ضبت”، 

وبانتظار �لتعرف عليه وت�ضليمه �إىل ذويه.

•• �لفجرية  - �لفجر

�لإمار�تي  �لأعــمــال  رجــل  �لثقافية  �لجتماعية  �لفجرية  جمعية  كرمت 
�ضعادة خلف �أحمد �حلبتور موؤ�ض�س ورئي�س جمل�س �إد�رة جمموعة �حلبتور 
و�ملجتمعية  �لوطنية  وعــطــاء�تــه  مل�ضاهماته  تقدير�ً  �لت�ضامح”،  “درع  بـــ 

و�لإن�ضانية.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها وفد جمعية �لفجرية �لثقافية برئا�ضة 
�ضعادة خالد �لظنحاين �إىل مقر جمموعة �حلبتور يف دبي، و�ضم �لوفد، 
هدى �لدهماين نائب رئي�س �جلمعية، و�ضليمة �ملزروعي مديرة �لت�ضال 
و�لإعالم، و�لدكتورة وفاء �لعنتلي مديرة من�ضة تر�بط، وفاخرة بن د�غر 
�ل�ضوؤون  مديرة  �حلفيتي  و�ضلمى  و�لإيجابية،  لل�ضعادة  �لتنفيذي  �ملدير 

�جلمعية  روؤيــة  على  �لزيارة  خالل  �حلبتور  و�طلع  و�لتدريب..  �لثقافية 
ور�ضالتها و�أهد�فها و�أبرز �إجناز�تها وخططها �مل�ضتقبلية.

�ل�ضخ�ضيات  تكرمي  �أهمية  �جلمعية  رئي�س  �لظنحاين  خالد  �ضعادة  و�أكــد 
�لوطنية �لتي حتدث فرقاً يف حياة �لنا�س و�ملجتمع، م�ضري�ً �أن خلف �حلبتور 
�ملجتمع  �لوطني وخدمة  �لعمل  �لبارزة يف م�ضرية  �لوطنية  �لوجوه  �أحد 

و�لنا�س، وهو �أحد �مل�ضاهمني �لفاعلني يف تنمية �لدولة و�زدهارها.
على  �لفجرية  جمعية  وفــد  �إىل  بال�ضكر  �حلبتور  توجه  �للقاء،  ختام  ويف 
�لتي  �لكبرية،  و�ملجتمعية  �لثقافية  باجلهود  م�ضيد�ً  و�لتكرمي،  �لــزيــارة 
منوذجاً  �أنها  و��ضفاً  و�لــدويل،  �ملحلي  �مل�ضتويني  على  �جلمعية  بها  تقوم 
و�ملوؤ�ض�ضات  �جلمعيات  م�ضتوى  على  به  يحتذى  �لتطوعي  للعمل  مميز�ً 

�لأهلية يف �لدولة.

•• �ل�ضارقة -و�م:

ت�ضع موؤ�ض�ضة �ل�ضارقة للتمكني �لجتماعي منذ تاأ�ضي�ضها يف عام 2002 خدمة 
�ليتيم و توفري بيئة د�عمة وحمفزة له على ر�أ�س �أولوياتها.

و حتــر�ــس �ملــوؤ�ــضــ�ــضــة عــلــى �لبــتــكــار يف تــقــدمي �لــرب�مــج و�ملــ�ــضــاريــع �لــتــي تلبي 
وتقدمي  كــر�مــة منت�ضبيها  �حلــفــاظ على  �لأيــتــام مبــا يحقق  �أ�ــضــر  �حــتــيــاجــات 
�لرعايـة �ل�ضاملة يف جميع �أوجه �لتمكني �ملقدمة وتاأهيلهم ليكونـو� قوة فاعلة 

متميزة يف �ملجتمع.
ماديا  لالأيتام  �ضمولية  رعاية  �ملتنوعة  خدماتها  خــالل  من  �ملوؤ�ض�ضة  تقدم  و 
مبا  و  بهم  �ملحيطه  �لــظــروف  مــع  يتو�فق  مبــا  �حتياجاتهم  وتغطية  ومعنويا 
يعزز متكني منت�ضبيها ..وتتميز �لرب�مج �ملقدمة يف جانب �لتمكني �لأكادميي 
بالرتكيز على �لرتقاء بامل�ضتوى �لتعليمي لليتيم �لذي يعترب �أحد �أهم و�أكرب 
بر�مج �لتمكني �لتي تنفذها �ملوؤ�ض�ضة لطالبها �لأيتام و من خالل م�ضروع “علم 
بالقلم” ت�ضاهم �ملوؤ�ض�ضة بتوفري خمتلف �حتياجات �لأبناء �لتعليمية من خالله 
وتوفري  �لدر��ضية  �لر�ضوم  ك�ضد�د  �لــرب�مــج  من  �لعديد  تقدمي  ذلــك  وي�ضمل 
�أدو�ت �لقرطا�ضية  �مل�ضتلزمات �لدر��ضية �ل�ضرورية لهم و�ضد �حتياجاتهم من 
مهار�تهم  ت�ضقل  �لتي  �لأكادميية  و�لــدور�ت  �لتقوية  درو�ــس  وتوفري  �ملدر�ضية 
�لدر��ضي  �لعام  لهم خــالل  �لأكــادميــي  �لإر�ــضــاد  تقدمي  �إىل جانب   .. �لدر��ضية 
�لعام بهدف  �ملوؤ�ض�ضة عليها طو�ل  �ملتابعات �لدر��ضية �لتي حتر�س  �إىل  �إ�ضافة 

دعم تعليم �لطلبة �لأيتام وتخفيف �لعبء عن كاهل �لأم .
فتلعب  خططها  يف  مهماً  وحــيــز�ً  كــبــرية  �أهــمــيــة  �لقــتــ�ــضــادي  �لتمكني  ويــاأخــذ 
�إليها  �ملنت�ضبة  لالأ�ضر  �ملادية  �مل�ضاعد�ت  من  جملة  لتقدمي  د�عــم  دور  �ملوؤ�ض�ضة 
بدوره  لي�ضاهم  �ملو��ضم  كافة  �ملــادي يف  �لدعم  �لكرمية وتوفري  �ملعي�ضة  لتاأمني 
يف رفع �لعبء عن كاهل �لو�ضي �لقائم برعاية �أمو�ل �ليتيم فيتم من خالله 
تقدمي �مل�ضاعد�ت �ملالية �ضو�ء كانت �ضهرية �أو م�ضاعد�ت مقطوعة �لتي ت�ضمل 
جميع �لحتياجات �ملالية �لطارئة يف جو�نب خمتلفة يف حياة �مل�ضتفيدين عالوة 
على تفاعل �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضريع مع �حلالت �لطارئة لتقدمي حل عاجل مايقل�س 

من �لوقت �مل�ضتغرق لتقدمي �مل�ضاعدة وتقليل �ل�ضرر �ملرتتب على �لأ�ضر.
وتهيئ بر�مج �لتمكني �لنف�ضي �ملناخ �ملالئم لالأيتام حتى يخرجو� ما بد�خلهم 
من طاقات �إبد�عية حيث تتنوع �لرب�مج وطر�ئقها لتوؤتي �أكلها �إبد�عاً و�أفكار�ً 
وتفجر �لطاقات �لكامنة ليتمتع �لأيتام ب�ضحة نف�ضية قوية قادرين على مو�جهة 
�حلياة من خالل �لور�س و�لأن�ضطة و�لفعاليات،و�لدور�ت و�جلل�ضات �حلو�رية. 
وتاأخذ �ملوؤ�ض�ضة على عاتقها متكني �أبناءها مهنياً بخلق �لفر�س �لتي ت�ضاهم يف 
متكني �لأيتام معي�ضياً ووظيفياً من خالل تاأهيلهم وظيفياً وتدريبياً وحت�ضني 
�مل�ضار �لوظيفي و�مل�ضاهمة يف و�ضع ب�ضماتهم �ملهنية يف  قدر�تهم �ل�ضلوكية يف 

�لور�س �لعملية �ملختلفة �لتي تعزز من ��ضتقالليتهم يف �جلانب �ملادي.
�مل�ضاهمة  من  �لأيــتــام  لأ�ضر  �ل�ضحي  �جلانب  خلدمة  �أولــويــة  �ملوؤ�ض�ضة  وتعطي 
وحتمل  �ملع�ضرة  للحالت  �ملجاين  �لعالج  وتقدمي  �ل�ضحية  �لرعاية  تاأمني  يف 
�إجر�ء �لعمليات �جلر�حية وتوفري �لأدوية و�لأجهزة و�ملعد�ت �لطبية  تكاليف 

�ضعياً منها �إىل متكينهم �ضحياً.
كما توفر �ملوؤ�ض�ضة �لرعاية ملنازل �أ�ضر �لأيتام ك�ضر�ء �لأثاث و �ضيانة م�ضاكنهم 
�إ�ضافة �إىل توفري �لأجهزة �لكهربائية �ل�ضرورية �إىل جانب �لدور�ت �لتوعوية 

و�لإر�ضادية يف �جلانب �لبيئي .
�ضلوكيا  بهم  و�لإرتــقــاء  نف�ضيا  �لأبناء  �ضخ�ضيات  �ضقل  على  �ملوؤ�ض�ضة  وحتر�س 
لإطالق  �ملــالئــمــة  �لبيئة  وتــوفــري  �جتماعيا  ودجمــهــم  تــربــويــا  بــهــم  و�لــعــنــايــة 

طاقاتهم للو�ضول بهم ملرحلة �لتمكني يف خمتلف جو�نبه.
�إن�ضاء �ملوؤ�ض�ضة  �إد�رة �لرخاء �لجتماعي �نه منذ  و قالت نو�ل �حلامدي مدير 
لليتيم  �ضاملة  رعاية  تقدمي  يف  متميزة  ب�ضمة  لها  لتكون  جاهدة  ت�ضعى  وهي 
و�أ�ضرته �لتي تتج�ضد يف �لعديد من �أوجه �لتمكني على �ل�ضعيد �ملادي و�ملعنوي 
�ملختلفة  و�لرب�مج  �مل�ضاريع  من  �لعديد  خالل  من  ورعايتهم  بهم  �لهتمام  و 

�لرتبوية و�لتعليمية و�لجتماعية و�ملهنية و�ل�ضحية و�لنف�ضية و�لبيئية .
�ملقدمة  باخلدمات  لالرتقاء  �مل�ضتقبلية  خططها  خالل  من  �ملوؤ�ض�ضة  ت�ضعى  و 
و�لهتمام بالأيتام و�أ�ضرهم حتى ي�ضلو� ملرحلة �لتمكني للنهو�س بهم ليكونو� 

�أع�ضاء فاعلني ومتميزين يف �ملجتمع.

»الفجرية الجتماعية الثقافية« تكرم خلف احلبتور ب� »درع الت�سامح«ال�سارقة للتمكني الجتماعي توفر بيئة داعمة وحمفزة لالأيتام

مربى ال�سارقة لالأحياء املائية .. اأول واأكرب مركز تعليمي حكومي يف الإمارات
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اأخبـار الإمـارات

•• �لقاهرة -�لفجر:

مبقر جامعة �لدول �لعربية بالقاهرة 
�لأمني  �لــبــاروت  �أميـــن عثمان  �ألــقــى 
كلمة  للطفل  �لعربي  للربملان  �لــعــام 
�لر�بعة  �لــدورة  �أعمال  �ضمن جــدول 
�لقت�ضادي  لــلــمــجــلــ�ــس  �ملـــئـــة  بـــعـــد 
�مل�ضتوى  على  �لــعــربــي  و�لجــتــمــاعــي 
�لـــــوز�ري وذلـــك خـــالل �لنــقــعــاد من 

يوم �خلمي�س .
�لقت�ضاد  وزيــــــر  �لــــــــدورة  وتـــــر�أ�ـــــس 
�لع�ضيلي  خالد  �لفل�ضطيني  �لوطني 
وح�ضره �لأمني �لعام جلامعة �لدول 
ـــو �لــغــيــط ومـــدر�ء  �لــعــربــيــة �أحــمــد �أب
�لعاملة  �لعربية  و�ملنظمات  �لهيئات 

يف �ملجال �لقت�ضادي و�لجتماعي.
�أمين  �ألــقــاهــا  �لــتــي  كلمته  يف  وجــــاء 
عثمان �لباروت �لأمني �لعام للربملان 
�لــعــربــي لــلــطــفــل :َيـــ�ـــُضـــرين �أن �أقـــَف 
�إجناز�ِت  �أماَمكم، للحديِث عن  �ليوَم 
�لعربي للطفل، وهو حديُث  �لربملان 
بــ�ــضــريــاٍت طــيــبــة، عـــن �لنـــتـــقـــاِل من 
ُمربِع �خلطِط و�لأمنيات �إىل �لإجناِز 
بال�ضر�حِة،  وهــذ�  �لــو�قــِع.  �أر�ـــسِ  يف 

كم  حر�ضُ لــــول  يـــتـــمَّ  �أن  لـــه  كــــان  مـــا 
للربملان  �مل�ضتمُر،  ودعُمكم  وجُهودكم 
�لعربي للطفل، �لذي ُيج�ضُد �لهتماَم 
�لدول  جامعُة  توليه  ،�لـــذي  �لكبرَي 
�لعربية للطفولِة ،و�لرتقاِء بها، لغٍد 
�هلل،  :بحمِد  �لــبــاروت  و�أ�ــضــار  �أف�ضل. 
بدولة  �ل�ضارقة  �إمـــارة  �ختيار  وبــعــَد 
لتكوَن  �ملــتــحــدة،  �لــعــربــيــة  �لإمــــــار�ت 
مقر�ً لأمانة هذ� �لربملان، ومبو�فقٍة 
�لــــدول �لــعــربــيــة، تلقينا  مــن جــمــيــع 
�ملكرمَة  تــلــَك  بــالــغ،  وبــ�ــضــروٍر  جميعاً 
�ل�ضيخ  �ل�ضمو  �ضاحب  مــن  �ل�ضخيَة 
�لدكتور �ضلطان بن حممد �لقا�ضمي 
�لأعلى لالحتاد حاكم  �ملجل�س  ع�ضو 
�ل�ضارقة، با�ضت�ضافِة �أمانِته �لعامة يف 
دولة �لإمار�ت باإمارة �ل�ضارقة ...ويف 
وقٍت قيا�ضٍي،  مت تاأ�ضي�ُس مبنى �ملقِر 
�لد�ئم  �لذي مَت فيه مر�عاُة  جميِع 
�ملـــو��ـــضـــفـــاِت و�ملـــعـــايـــرِي �ملــطــلــوبــة يف 
بلغت  بتكلفٍة  و�لت�ضميم،  �لت�ضييِد 

�إمار�تي.  درهٍم  ماليني   10
�ل�ضارقة  حــكــومــة  �أن  �إىل  مــ�ــضــري� 
تكفلِت �أي�ضاً  بتوفرِي مو�زنٍة م�ضتقلٍة 
  531.060.15 بــلــغــت   ، لــلــربملــان 

�ألَف،  وثالثنَي  وو�حــٍد  -”خم�ضماآئة 
و�ضتون درهماً �إمار�تياً،  وخم�ضَة ع�ضر 
�إعـــارِة عــدٍد من  فل�ضاً”  هــذ� بجانِب 
ذوي  مــن  �لــ�ــضــارقــة  حكومة  موظفي 
و�لعرب،  �لإمـــار�تـــيـــني  مــن  �خلــــربٍة، 
�لأمانة  فــريــِق  �ــضــمــَن  للعمِل  وذلـــك 
مكرر�ً   و�لــتــقــديــُر  فال�ضكُر   ، �لــعــامــة 

ل�ضموه على هذه �ملكرمات �ل�ضخية.
كان  فقد  :�ضر�حًة،  كلمته  يف  و�أردف 

�ضُموه يتابُع ب�ضكٍل �ضخ�ضٍي، حتى مَت 
حتــقــيــُق هـــذه �لإجنــــــاز�ِت عــلــى �أر�ـــسِ 
�إبريل  �ــضــهــِر  يف  مت   حــيــث  �لــــو�قــــع، 
�لد�ئِم  �ملــقــِر  �فــتــتــاُح مبنى  �ملــا�ــضــي،  
لــلــربملــان، وتف�ضل  �لــعــامــة  لــالأمــانــة 
�ــضــمــوه بــرفــَع عــلــَم �لـــربملـــان �لعربي 
�لتقليدي  �لــ�ــضــتــار  �أز�ح  و  لــلــطــفــل 
م�ضيد�   مــهــمــة،  تــاريــخــيــٍة  يف حلــظــٍة 
باجلهوِد �لكبريِة ،�لتي ُتبذُلها جامعُة 

باأطفاِل  �هتمامها  يف  �لعربية  �لــدول 
�لــعــرب،  وعــلــى ر�أ�ــضــهــا مــعــايل �أحمد 
�لـــعـــام جلامعة  �أبــــو �لــغــيــط �لأمـــــني 
�لدولة �لعربية،  و�لذي عرب يف حفل 
�لفتتاح عن �ضعادته بافتتاِح �لربملان،   
بــحــ�ــضــور  عــــدٍد  مــن كــبــار �ل�ضيوف 
�ل�ضمو  �ضاحب  جهوَد  مثمناً  �لعرب، 
حاكم �ل�ضارقة يف �لرتقاء بالطفولة، 
ومــــوؤكــــد�ً  عــلــى �أهــمــيــِة �لـــــدوِر �لذي 

�ضيقوُم به �لربملان ، حتقيقاً لأهد�ِف 
�جلامعة �لعربية. 

�لعربي  للربملان  �لعام  �لأمــني  و�أ�ضار 
و�لتجاوب  ــــادة  �لإ�ــــض �إىل  كــلــمــتــه  يف 
�لعامُة  �لأمــانــُة  �لـــذي جتــده  �لكبري 
للربملان من �جلهات ذ�ت �لخت�ضا�س 
بتعاوِنها   و  �لعربية،  �لـــدول  بجميع 
�لربملان  يكوَن  �أن  �أجــل  من   ، �لفّعال 
ُتعرُب  �لعربي للطفل من�ضًة  عربيًة  
�لدول  جامعة  تطلعاِت  عــن  بــ�ــضــدٍق  

�لعربية...
م�ضري�إ �إىل �أن ذلك كان حافز�،  فيما 
�لــعــامــة للربملان  بـــه �لأمــــانــــُة  تـــقـــوُم 
�لــعــربــي لــلــطــفــِل مــن جــهــوٍد ن�ضطة، 
ُتــوجــت بــانــعــقــاد �جلــلــ�ــضــة �لــثــانــيــة يف 
�نتخاَب  �ضهدت  �لتي   �ملا�ضي،  يوليو 
للطفل  �لـــعـــربـــي  �لــــربملــــان  رئـــيـــ�ـــِس 
عملية  يف  و�لـــثـــاين،  �لأول  ونــائــبــيــه 
متميز�ً،  �إعـــــد�د�ً  لــهــا  �أُعــــدَّ  �نتخابية 
�ملطلوبِة  �ملعايرِي  ُمــر�عــاُة  فيها  متت 
و�ل�ضفافية. وبحمِد �هلل، مل  للنز�هِة 
يتمُّ ت�ضجيُل �أي  طعٍن �أو �عرت��ٍس يف 
�لنــتــخــاب.. �أي مرحلة مــن مــر�حــل 
�ملنتخبٍة  �لربملاِن  رئي�ُس  قام  وكذلَك 

حقوِق  جلنِة  تكويِن  على  بــالإ�ــضــر�ِف 
�لــطــفــل،  وجلـــنـــِة �لأنــ�ــضــطــِة، وذلك 
بــتــمــثــيــِل  ُكـــِل وفــــٍد  بــعــ�ــضــٍو و�حــــٍد يف 
�لهياكُل  تكوُن  كلِّ جلنة...  وبذلَك،  

�لقياديُة  للربملاِن قد �كتملت.
و�أ�ضاف يف كلمته :كما ناق�َس �أع�ضاُء 
�لربملان بعد فر�ِغهم من �لنتخابات، 
خياًرنا  )�لتقنيًة  بعنو�ن:  مو�ضوعاً، 
لــلــمــ�ــضــتــقــبــل( ، وهـــــو مـــو�ـــضـــوع من 
وقدمو�  �خِتياِرهم،  ومــن  تر�ِضيحهم 
رفُعها  �لأهمية، متَّ  تو�ضياٍت غايٍة يف 
لـــالأمـــانـــة �لـــعـــامـــة جلـــامـــعـــة �لـــــدول 
بجانِب  بـــالـــطـــبـــع،  هـــــذ�  �لـــعـــربـــيـــة، 
�لــــربنــــامــــِج �لـــتـــدريـــبـــي يف جمــــالت 
و�لقيادة  و�لبتكار،   ، �لعلمي  �لبحِث 
بالإ�ضافة �إىل �لرب�مِج �لرتويحية.  

باأن  كلمته  �لـــبـــاروت  �أميــــن  و�خــتــتــم 
�لعربي  لــلــربملــان  �لـــعـــامـــَة  ــــَة  �لأمــــان
�ضبيِل  �لــتــحــدَي يف  ـــــدرُك  ُت لــلــطــفــل، 
�لو�عِد باخلري،  �لربملان  تر�ضيِخ هذ� 
�لإجر�ء�ِت  من  بالعديِد  نقوُم  ولهذ� 
�لتاأ�ضي�ضية،  �خلطة  �ضمن  و�لتد�برِي 
ــــــــار�ُت �لأمــــانــــِة  ــ�ــضــتــمــُر زي و�ــــضــــوَف َت
�لعامة للتو��ضل مع �لدوِل �لأع�ضاء 

�لتعريف  بهدِف  �لعربية،  باجلامعة 
�نطالقا  للطفل،  �لــعــربــي  بــالــربملــان 
مــن خــطــٍة طــمــوحــٍة تــ�ــضــتــهــدُف، رفَع 
عدِد ع�ضوية �لربملان من �ثني ع�ضَر 
ع�ضو�ً،  لت�ضمَل جميَع �لدول �لعربية، 
ت�ضجيِع  على  وتــو�فــقــت  �تفقت  �لــتــي 
قــيــام هـــذ� �لـــربملـــان. عــــالوة عــلــى �أن 
فريَق �لأمانة �لعامة،  لن ياألَو جهد�ً 
، يف عمِل كِل ما ِمن �ضاأنِه متكنِي هذ�  
�لربملان، ، و�ضيقوُم بدوره كاماًل غري 
منقو�س ، وبتعاوٍن مثمٍر وَبناء ن�ضعى 
جميِع   مـــن   بــتــعــاوٍن  لـــه،   للتاأ�ضي�ِس 
�لطفولِة  بتنميِة  و�ملهتمني  �خلــرب�ِء 

يف �ملنطقة �لعربية..
�ل�ضفرية   �لباروت  �أمين  بعدها �لتقى 
�أبــوغــز�لــة �لأمني  �لــدكــتــورة هــيــفــاء 
�لعام �مل�ضاعد جلامعة �لدول �لعربية 
�لجتماعية  �لــ�ــضــوؤون  قــطــاع  رئــيــ�ــس 
و�إجناز�ت  جهود  كافة  على  و�أطلعها 
ومر�حل  لــلــطــفــل  �لــعــربــي  �لـــربملـــان 
خــطــو�تــه خـــالل �لــفــرتة �ملــقــبــلــة ويف 
لــهــا درع �لربملان  قـــدم  �لــلــقــاء  نــهــايــة 
تقدير� و�إعز�ز� بجهودها يف �لرتقاء 

باأعمال �لربملان وتاأدية �أدو�ره .

اأمني عام الربملان العربي للطفل اأمين عثمان الباروت يلقي كلمة اأمام املجل�س القت�سادي والجتماعي العربي بالقاهرة متحدثا عن اإجنازات الربملان

•• دبي-�لفجر:

باد�نا  �ن  مــاي  �ل�ضيدة  دبــي  ل�ضرطة  �لعامة  �لــقــيــادة  فــاجــاأت 
بوك�س”  “�ضتار  مقهى  يف  تعمل  �جلن�ضية  فلبينية  �ومليديلو، 
وذلك  وو�ضط زمالئها،  بتكرميها يف مقرعملها  دبي مول،  يف 
لأمانتها وح�ضن ت�ضرفها، حيث قامت بت�ضليم �ل�ضرطة حقيبة 
حتتوي على مبلغ مايل وقدره 195 �ألف درهم و�ضيكان، �لأول 
بقيمة 500 �ألف درهم و�لثاين بقيمة 6 �آلف و250 درهما، 
بالإ�ضافة �إىل دفرت �ضيكات وجمموعة �أور�ق وم�ضتند�ت، كان 

يف  �ضاهم  �لــذي  �لأمـــر  �ملقهى،  يف  �لأ�ضخا�س  �أحــد  ن�ضيها  قــد 
�إرجاع �ملفقود�ت �إىل �ضاحبها.

وكرم �لعقيد ر��ضد حممد �ضالح �ل�ضحي، مدير مركز �ضرطة 
بر دبي بالنيابة، �ل�ضيدة ماي �ن باد�نا، بح�ضور �لنقيب علي 
مر�د ح�ضن، رئي�س ق�ضم �لتوقيف، و�ملالزم �أول في�ضل �ل�ضايغ، 
�ل�ضابط  م�ضاعد  �ضريع،  بن  عمر  و�ملــالزم  �ملــنــاوب،  �ل�ضابط 

�ملناوب.
وقال �لعقيد ر��ضد �ل�ضحي، �إن �لتكرمي ياأتي �ضمن مبادرة “ 
من  �ملتعاونني  تكرمي  �إىل  تهدف  و�لتي  لن�ضكركم”،  ن�ضلكم 

�إىل  �لو�ضول  يف  تنفيذها  �آلية  وتتجلى  �خلارجيني،  �ل�ضركاء 
م�ضيد�ً  زمــالئــهــم،  بــني  وتكرميهم  عملهم  بــاأمــاكــن  �ملكرمني 
�أن هذ�  باأمانة �ل�ضيدة ماي �ن باد�نا وح�ضن ت�ضرفها، موؤكد�ً 
�لتكرمي يعد �ضيئاً ب�ضيطاً مقابل �لأمانة �لتي حتلت بها، د�عياً 
�أفــر�د �ملجتمع لأن يحذو حذوها، كونها تعترب مثال لل�ضدق 
بال�ضكر  بــاد�نــا  �ن  مــاي  �ل�ضيدة  وبــدورهــا تقدمت  و�لأمـــانـــة.  
�أن هذ�  مــوؤكــدة  دبـــي،  ل�ضرطة  �لــعــامــة  �لــقــيــادة  �إىل  �جلــزيــل 
�لتكرمي يعترب مبثابة و�ضام لها ت�ضعه على �ضدرها ومفخرة 

لها كونه جاء بني زمالئها يف �لعمل.

�سمن مبادرة »ن�سلكم لن�سكركم«

درهم األف  �سرطة دبي تكرم عاملة لأمانتها بت�سليم حقيبة حتوي 195 

•• �ل�ضارقة-�لفجر:

بال�ضارقة،  �لإ�ضالمي  �ملنتدى  �ختتم 
�لكتابة  بــــعــــنــــو�ن  تـــدريـــبـــيـــة  دورة 
على  فعالياتها  تــو��ــضــلــت  �لوظيفية 
مــدى ثــالثــة �أيــــام، و�ــضــارك نحو 50 
مــن �لــنــخــب �لـــو�عـــدة يف �لــكــتــابــة من 
موظفي  من  وعــدد  �ملبدعني  �ل�ضباب 
�لــدو�ئــر و�لــهــئــيــات بــالــ�ــضــارقــة، وقدم 
�لدورة �ملتخ�ض�ضة د. فكر �لنجار من 
يف  �لآد�ب  بكلية  �لعربية  �للغة  ق�ضم 

جامعة �ل�ضارقة.
ـــاد د.�لـــنـــجـــار يف �خــتــتــام �لــــدورة  و�أ�ـــض
مب�ضتوى �لعلمي و�لأكادميي للرب�مج 
�لثقافية �لتي يقدمها �ملنتدى، و�لتي 
متكني  �لعربية  ومعارف  علوم  تخدم 
�ملختلفة  وفــئــاتــه  �ملــجــتــمــع  عــنــا�ــضــر 
و�أرفعها  مــنــزلــة  �لــعــلــوم  �أجـــــلُّ  حـــول 

لالإن�ضان  تنمية  وذلــك  ومكانة،  �ضاأنا 
ملخرجاته  وتــطــويــر�ً  ملو�هبه  و�ضقاًل 
و�لإدبي  �لعلمي  �لإنــتــاج  مــن  �لكتابة 
�لو�عدة  �ملــو�هــب  وتــكــويــن  بـــالإمـــارة، 
يف  �ضو�ء  �لإبــد�عــيــة  �لكتابة  باملهار�ت 
�لإبد�عية  �لكتابة  �آلــيــات  فهم  جمــال 
�لفردية  ومــد�ر�ــضــهــا  �أ�ضنافها  ب�ضتى 

و�جلماعية، تزويدهم كذلك باملهار�ت 
�لتدريبة على جممل �لألو�ن �لنرثية 
�لكتابة  بــني  �لتمييز  وطــرق  �لأدبــيــة، 

�لأدبية و�لكتابة �لإبد�عية.
�مل�ضاركني  مــكــنــت  �لـــــــدورة  و�أ�ــــضــــاف 
�ملهار�ت  بع�س  �كت�ضاب  مــن  �ل�ضباب 
�ملهمة يف �لكتابة �لإبد�عية، و�أمدتهم 
مبــعــلــومــات قــيــمــة عـــن جتــــارب ثرية 
تفاعلية  درو�ـــس  عــرب  منتقاة  ومنـــاذج 
تاريخية  ملحة  و�إ�ضتعر��ضت  حمكمة، 
وعر�ضاً  �لعربية،  �للغة  وتطور  لن�ضاأة 
�لوظيفية  �لــكــتــابــة  و�أمنـــــاط  لأنـــــو�ع 
وتو�ضيحاً  مي�ضرة،  �ضل�ضلة  بطريقة 
خل�ضائ�س كل منها،و مناق�ضة �لفرق 
و�لكتابة  �لــوظــيــفــيــة  �لـــكـــتـــابـــة  بــــني 
�لأدبية،ومت �لإ�ضتد�ل على ��ضتعمالها 
بالن�ضو�س �لقر�آنية �لكرمية، و�أمثلة 
�أخرى من تر�ث �لعربية �لزخر يف �أدب 

�لإ�ضالمية،  �حل�ضارة  وخطب  و�ضعر 
وتدريب  تطبيق  هــنــاك  كــان  وخــتــامــاً 
�لتغلب  مــــهــــار�ت  عــلــى  لــلــمــ�ــضــاركــني 
�لوظيفية  �لــكــتــابــة  �لــ�ــضــعــوبــات  عــلــى 
�لربقيات،  �لـــر�ـــضـــائـــل،   : بـــاأنـــو�عـــهـــا 
�ل�ضتدعاء،  �لــتــلــخــيــ�ــس،  �لــتــقــريــر، 
�أمني  �ملــقــال، �خلــاطــرة. وعــرب �ضعادة 
عام �ملنتدى �لإ�ضالمي �لدكتور ماجد 
�ل�ضمو  �ــضــاحــب  مــن  ن�ضتلهم  قــائــاًل 
�لــ�ــضــيــخ �لــدكــتــور �ــضــلــطــان بــن حممد 
�لقا�ضمي ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
��ضرت�تيجيتنا  �هلل  حفظه  �لــ�ــضــارقــة 
�لعربية  �لثقافة  خــدمــة  يف  �مل�ضهودة 
تقوم بــدور ريــادي يف �لإمـــارة لإ�ضاعة 
و�عية  تنمية  �لعربية وعلومها  تنمية 
و�أ�ضيلة، وتعزيز روح �لإنتاج �لإبد�عي 
حتتاجها  �لتي  �خلاّلقة  �لثقافة  وبث 
�لتطور  م�ضرية  يف  �لعربية  �لأجــيــال 

�ملجتمع  مع  ثقافياً  و�ملتكامل  و�لنماء 
�لنهج  وبي  وذلك  �لإن�ضاين،  و�ملحيط 
�لثقايف �لر�ضني �لتي تنتهجه �لإمارة 
�لإ�ضالمية  �لثقافة  معارف  رعاية  يف 
�لنهو�س  يف  �جلليلة  علومها  وخدمة 
بو�ضليبي  د.  و�أثــنــى   . �لعربية  باللغة 
�مل�ضاركني  �نــ�ــضــبــاط  مــ�ــضــتــوى  عــلــى 

ك�ضفت  �لتي  �لتفاعلية،  ومد�خالتهم 
عن م�ضتوى عايل من  �لوعي ملحاور 
�أن تكوين  �لــتــدريــبــة، مــوؤكــد�ً  �لــــدورة 
�ملو�هب و�أ�ضحاب �لتجارب �لإبد�عية 
ياأتي يف �أوليات �ملوؤ�ض�ضة �لثقافية، �لتي 
يبقى  لدعم  �لعلمية  بر�جمها  تكر�س 
وحمبي  و�ملثقفني  للمبدعني  مثابة 

�لكلمة �لأدبية �ملبدعة، وقدمت �لدورة 
للم�ضاركني درو�ــس علمية ونظرية يف 
ولإتقان  لأحـــرت�ف  �لكتابية  �ملــهــار�ت 
ودقة  �لكتابة  وح�ضن  برب�عة  �لكتابة 
�لوظيفية  �أ�ضكالها  مبختلف  �لتعبري 
ملفهوم  �ضرحاً  وت�ضمنت  و�لإبــد�عــيــة، 
يف  �مل�ضاركني  مهارة  منها،وتعزيز  كل 

�ضياغة �لر�ضائل و�ملقالت و�خلاطرة، 
�لتعبري  بــــالغــــة  عـــلـــى  وتـــدريـــبـــهـــم 
وعلى  �لأدبـــــيـــــة  �لـــكـــتـــابـــة  وتــنــنــمــيــق 
و�لقو�يف   �لأوز�ن  �ضبط  يف  �ل�ضتقاق 
�أمـــثـــلـــة على  �لـــ�ـــضـــعـــريـــة، وتــتــ�ــضــمــن 
��ضتعمالها من �لقر�آن �لكرمي و�لأدب 

و�ل�ضعر �لعربي

املنتدى الإ�سالمي يختتم دورة 
الكتابة الوظيفية بال�سارقة

•• مو�ضكو-�لفجر:

�لدويل  مو�ضكو  معر�س  على  ممــيــز�ً  �ضيفاً  �ل�ضارقة  فعاليات  ��ضت�ضافت 
عمر  �لطبيب.  و�لكاتب  عبيد،  �ضاحلة  �ملهند�ضة  �لكاتبة  من  كــاًل  للكتاب، 
�ل�ضاعرة  حية” �أد�رتــهــا  “�ضهاد�ت  عنو�ن  حتت  حو�رية  جل�ضة  يف  �حلمادي 
من  نخبة  بح�ضور  �ملعر�س  يف  �مل�ضارك  �لإمـــارة  جناح  يف  �ملــطــريي،  �ضيخة 

�لكّتاب و�ملثقفني �لإمار�تيني و�لرو�س.
وقدمت �جلل�ضة ��ضتعر��ضاً ل�ضو�غل �ملثقفني و�لكّتاب �ليوم يف دولة �لإمار�ت، 

حيث قّدم �لكاتبان �ضهاد�ت حول روؤيتهم للتحولت �لتكنولوجية �ملعا�ضرة 
و�أثرها على �لأدب و�لإبد�ع، وعالقة �ملهند�ضني و�لأطباء بالكتابة، �إىل جانب 
�لإ�ضارة �إىل �أهمية �لنقد و�ضرورته لفرز �لأعمال �جلديدة عن �ضو�ها من 

�لأعمال. 
من جانبها �أ�ضارت �ضاحلة عبيد �إىل �أن مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي وفّرت 
من�ضة ليقدم كل من يرغب يف �لكتابة �أعماله ويح�ضد تفاعل �جلمهور معها 
معتربة �أن �لكتابة حق للجميع ولكن يف �ملقابل من �ملهم �أن تخ�ضع �لأعمال 

�إىل �لنقد �لأكادميي �ملنهجي.

ويف حديثها حول قيمة �لأدب وتاريخيته قالت عبيد: “�إن �لده�ضة هي �لتي 
�ضتظل حترك �لأدب وهي �لتي ت�ضمن بقاوؤه وخلوده مهما جرى من حتول 
تكنولوجي وتغري يف ذ�كرة وو�قع �ملجتمعات يف �لعامل، �إذ لن يتمكن �لذكاء 
�ضتنتهي  �لده�ضة  تنتهي  حــني  لذلك  بالده�ضة،  �لإح�ضا�س  مــن  �ل�ضناعي 

�لب�ضرية«.
�لـــر�أي و�لكتابة  �أخــالقــيــات �لتعبري عــن  تــّوقــف عمر �حلــمــادي عند  بـــدوره 
و�لنقد على مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي، م�ضري�ً �إىل �أنه على �لرغم من �أن 
هذه �ملن�ضات وفرت �لوقت و�جلهد وخلقت حالة تفاعل بني �لقارئ و�لكاتب، 

�إل �أنها �ضمحت للبع�س �أن ي�ضتغلها يف �لنقد �لهّد�م، ويف �لتحقري. 
�أنــه يرى  �أو�ــضــح  بالكتابة،  و�ملهند�ضني  �لأطــبــاء  �ــضــوؤ�ل عالقة  رده على  ويف 
در��ضة، وقال:  �إىل  و�لطب علوماً جتريبية حتتاج  و�لهند�ضة  �لكتابة ملكة، 
“قد تكون طبيباً وتكتب عماًل �أدبياً بديعاً، لكن ل ميكن �أن ت�ضتيقظ ذ�ت يوم 
وجتد نف�ضك قد حتولت �إىل طبيب �أو مهند�س”، ولفت �إىل �أن تاريخ �لأدب 
�آرثر كونان، موؤلف �ضارلوك  �أمثال:  ي�ضهد على �لكثري من �لكتاب �لأطباء 
�لأ�ضو�ين، وم�ضطفى حممود، وغريهم  ت�ضيخوف، وعالء  و�أنطو�ن  هوملز، 

من �لكتاب.

�ساحلة عبيد وعمر احلمادي يقدمان �سهادات حية يف مو�سكو الدويل للكتاب
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�سمن خمرجـات نقا�سات اجلل�سة ال�سبابية االأوىل لل�سورى

وفد �سورى ال�سارقة يطلع اجتماعية ال�سارقة تو�سياته اجتاه التنمر يف املدار�س
•• �ل�ضارقة-�لفجر:

رئي�س  �لتنفيذي،  �ملجل�س  ع�ضو  �ملــري،  �إبر�هيم  عفاف  �ضعادة  ��ضتقبلت 
د�ئرة �خلدمات �لجتماعية يف �ل�ضارقة؛ وفد�ً من �ضورى �ضباب �ل�ضارقة، 
�لد�ئرة  رئي�س  لإطــالع  �ل�ضارقة،  يف  �لجتماعية  �خلدمات  د�ئــرة  مبقر 
�لتي  لل�ضورى  �لأوىل  �ل�ضبابية  �جلل�ضة  نقا�ضات  تو�ضيات  مبخرجات 
�نعقدت يف �ضهر مايو �ملا�ضي من �لعام �جلــاري، حيث تطرق �لوفد �إىل 

عر�س �أهم ما ت�ضمنته من نقاط حول �ضلوكيات �لتنمر يف �ملد�ر�س.

جيل قادر على حمل راية امل�ستقبل.. 
معربة  �ل�ضباب؛  بوفد  �ملــري؛  عفاف  �ضعادة  رحبت  كلمتها؛  م�ضتهل  ويف 
عن �ضعادتها �لبالغة بلقائها �ضباب وفتيات �ضورى �ل�ضارقة وما ميلكونه 
على حمل  قـــادر  هــنــاك جيل  �أن  يوؤ�ضر  وطــنــي وجمتمعي ممــا  مــن ح�س 
�لتنمية  يف  �لإ�ضهام  يف  �لبناءة  وجهودهم  دورهــم  مثمنة  �مل�ضتقبل،  ر�يــة 
�ملجتمعية، م�ضيفة �أن مثل هذه �جلل�ضات ت�ضلط �ل�ضوء على �لعديد من 
�لق�ضايا �ل�ضبابية ودورها �ملوؤ�ض�ضي، ف�ضاًل عن �أنها ت�ضيف �إليهم �لد�فع 

�ملعنوي لبذل �ملزيد يف خدمة �لوطن، وهذ� ما نتطلع �إليه منهم.

�ل�ضباب  مــن  نخبة  قدمها  �لــتــي  بالتو�ضيات  �لـــد�ئـــرة،  رئي�س  و�أ�ـــضـــادت 
يتحدثون با�ضم باقي زمالئهم من طلبة �ملد�ر�س، حول كيفية �لتعامل مع 
�ضلوك �لتنمر على م�ضتوى �أولياء �لأمور  و�ملعلمني و�لطلبة �أنف�ضهم يف 
�لبيئة �ملدر�ضية، مثمنة مرونة �لتو�ضيات كونها ميكن در��ضتها وتطبيقها 

ب�ضهولة لت�ضل �إىل عدد كبري من �ل�ضباب.  

اإثراء نقا�سات اجلل�سة ال�سبابية.. 
و�ملكون  �ل�ضارقة،  �ضباب  �ــضــورى  لأع�ضاء  �ملــر�فــق  �لإد�ري  �لــوفــد  �أعـــرب 

�ل�ضارقة،  نا�ضئة  يف  �ملوؤ�ض�ضي  �لت�ضال  �إد�رة  مدير  �ل�ضلمان،  مــرمي  من 
�متنانه  عظيم  عن  �لنا�ضئة،  رعاية  �إد�رة  مدير  �ليا�ضي،  �حلميد  وعبد 
�ملــري، رئي�س د�ئــرة �خلدمات  �لبارز �لــذي قامت به �ضعادة عفاف  للدور 
�لجتماعية، عرب �مل�ضاركة يف �لرد على ��ضتف�ضار�ت و�أ�ضئلة �أع�ضاء �ل�ضورى 
�ل�ضبابية  �جلل�ضة  نقا�ضات  �إثــر�ء  يف  �أ�ضهم  مبا  �لتنمر،  بظاهرة  �ملتعلقة 
�لأوىل لل�ضورى. وتوجه �لوفد بال�ضكر ل�ضعادتها على �لتجاوب �ل�ضريع يف 
تبني بع�س �لأفكار و�ملبادر�ت �ملقرتحة من �أع�ضاء �ضورى �ضباب �ل�ضارقة، 

وبحث �آليات تنفيذها من خالل �لد�ئرة على �أر�س �لو�قع.

�سمن فعاليات ال�سارقة �سيفًا مميزًا على »مو�سكو الدويل للكتاب«

مثقفون اإماراتيون ورو�س يبحثون تاأثري التكنولوجيا على العالقات الثقافية وم�ستقبل الن�سر 

ا�ستقبلهم يف مقره يف العا�سمة الرو�سية مو�سكو

احتاد الكتاب الرو�س ي�ست�سيف اأدباء و�سعراء الإمارات وي�سيد بالدور الثقايف حلاكم ال�سارقة 

•• مو�ضكو-�لفجر:

حتل  �لــذي  للكتاب،  �لـــدويل  مو�ضكو  معر�س  يف  �ل�ضارقة  جناح  ��ضت�ضاف 
�أدباء  بــني  جمعت  حــو�ريــة  جل�ضة   ،32 دورتـــه  على  ممــيــز�ً  �ضيفاً  �لإمــــارة 
و�ضعر�ء رو�س و�إمار�تيني، وتناولت تاأثري �لتكنلوجيا و�لذكاء �ل�ضطناعي 
�لطباعة  �ــضــوق  وم�ضتقبل  �ل�ضعوب  بــني  �لثقافية  �لــعــالقــات  م�ضري  على 

و�لن�ضر و�لتوزيع. 
و�ضارك يف �جلل�ضة �لتي �أد�رتها �ل�ضاعرة �لإمار�تية �ضيخة �ملطريي، �ضاحلة 
غاب�س موؤ�ض�س و�ضاحبة د�ر “�ضديقات” للن�ضر و�لتوزيع، و�لدكتور حممد 
�لعام لحتــاد كتاب و�أدبــاء �لإمـــار�ت، و�إيجور لوفينت�س،  بن جر�س �لأمــني 
�ل�ضاعر  يزبون�ضوف،  وديني�س  �ل�ضطناعي،  بــالــذكــاء  و�ملخت�س  �ل�ضاعر 

و�ملخت�س يف �أدب �لأطفال. 

و�أكــــدت �ــضــاحلــة غــابــ�ــس �أن �لــفــ�ــضــاء �لــرقــمــي مــنــح �لــكــتــاب فــر�ــضــة ثمينة 
يف  وجــودي  “�أثناء   : وقالت  �أقــل،  وجهد  بتكاليف  �جلمهور  �إىل  للو�ضول 
للح�ضول  يحت�ضد  �جلمهور  �أرى  كنت  للكتاب،  �لـــدويل  �ل�ضارقة  معر�س 
على توقيع كاتب ما، وعندما �أ�ضاأل عن �ضر هذ� �حل�ضد يقولون يل �أن هذ� 
�ملو�قع  �أو على  �لتو��ضل �لجتماعي  ن�ضر كتاباته على من�ضات  �ضاب  كاتب 

�لإلكرتونية«. 
�أنها تتفوق على دور  وتناولت غاب�س جتربة دور�لن�ضر �لإلكرتوين وذكرت 
�لثقافية،  �لعالقات  تقريب  يف  �لتكنلوجيا  دور  وحــول  �لتقليدية،  �لن�ضر 
�إي�ضال �ملنتج �لفكري و�لأدبي  �أن �لتقنيات �حلديثة قادرة على  �إىل  �أ�ضارت 
مبــا ميثله مــن هــويــة وتــاريــخ لـــالأمم �إىل �أي فــرد يف هــذ� �لــعــامل ب�ضرعة 

و�ضهولة«. 
ومن جانبه، ��ضتعر�س د. حممد بن جر�س �ملز�يا �لتي تتيحها �لتكنولوجيا 

فيها  �ضتغري  مرحلة  نحو  ذ�هـــب  �لــعــامل  �أن  و�عــتــرب  للنا�ضرين،  �حلديثة 
�ملزيد  يتطلب  ما  وهــو  و�لتوزيع،  و�لن�ضر  �لطباعة  �ضوق  قو�عد  �لتقنيات 
لتاأهيل جيل قادر على  �لوطنية  �لتدري�ضية  و�ملناهج  بالعلوم  من �لهتمام 

مو�كبة �ملتغري�ت و�حلفاظ على �ملنتج �لوطني يف �لأ�ضو�ق �لعاملية. 
ويف حديثه حول �ضرعة �ملتغري�ت �لتكنولوجية وتاأثريها على �لثقافة، �أو�ضح 
بن جر�س �أن ما كان خياًل يف وقت ما، �أ�ضبح �ليوم و�قعاً يفر�س نف�ضه على 
جممل �حلر�ك �لثقايف، و�أ�ضار �إىل �أن م�ضتقبل �لعالقة بني �لكتاب �لرو�س 
و�لإمار�تيني قد يكون من�ضة �إلكرتونية تفاعلية وم�ضرتكة بني �لطرفني.  
�ضوق  ي�ضهده  �لــذي  �لكبري  �لتطّور  �إىل  يزبون�ضوف  ديني�س  �أ�ــضــار  بـــدوره، 
خ�ضو�ضيته  ير�عي  بالطفل  خا�س  ملنتج  يوؤ�ض�س  ما  وهو  �لرقمي،  �لكتاب 
�أن  وذكــر  فقط،  قر�ئته  ولي�س  �لكّتاب  مع  بالتفاعل  رغبته  يف  تتمثل  �لتي 
متحرك  م�ضهد  �إىل  �ل�ضور  يحّول  �أن  للطفل  تتيح  �لرقمّية  �لكتب  بع�س 

با�ضتخد�م تطبيق على هاتفه �لنّقال.  و�أو�ضح يزبون�ضوف �أن �لتكنولوجيا 
�حلديثة �ضتعيد �إنتاج �لأدب �لكال�ضيكي �لقدمي وتقدمه لالأطفال بطريقة 
�لثقافات  �لأجــيــال من ناحية وبــني  �لــرو�بــط بني  جديدة، وهــو ما �ضيعزز 
و�حل�ضار�ت من ناحية ثانية.  �أما �إيجور لوفينت�س، فعرّب عن قلقه �أن ياأتي 
وقت يتوىل فيه �لذكاء �ل�ضطناعي مهمة كتابة �ل�ضعر و�لرو�ية و�لأغنية، 
و�ضدد على �أهمية �لتفريق بني توظيف �لتقنيات �حلديثة يف ت�ضهيل مهمة 

�لكّتاب و�ل�ضعر�ء من ناحية، وبني توظيف هذه �لتقنيات لتحل حملهم. 
�أنها  �ليابان، تبني  لل�ضعر يف  فــازت بجائزة  �لتي  �لق�ضائد  �إحــدى  �أن  وذكــر 
مكتوبة بتقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي، وقال �إن �لتحدي �لذي �أمامنا �ليوم 
هو �إنتاج ق�ضيدة و�أغنية ورو�ية ل ت�ضتطيع �لآلة �إنتاجها، و�عترب �أن بقاء 
�لإنتاج �لوجد�ين وم�ضاركته مع �لآخرين، ي�ضكل �ضمانة لتعزيز �لرو�بط 

�لإن�ضانية بني �ل�ضعوب كافة. 

•• مو�ضكو-�لفجر:

��ضتقبل �حتاد �لكّتاب �لرو�س وفد �إمارة �ل�ضارقة �مل�ضارك �ضمن فعاليات 
�لحــتــفــاء بـــالإمـــارة �ــضــيــفــاً ممــيــز�ً يف مــعــر�ــس مــو�ــضــكــو �لــــدويل للكتل 
تعريفي يف مقر �لحتاد، بح�ضور �ضعادة �أحمد بن  لقاء  خالل   ،2019
رئي�س  �إفانوف  ونيكولي  للكتاب،  �ل�ضارقة  هيئة  رئي�س  �لعامري  ركا�س 
�لحتاد، و�يجور يانني، نائب رئي�س �لحتاد، وبافيل كرينف، �لأمني �لعام 
لالحتاد، وكانتا �بر�جيموف رئي�س �حتاد كتاب جمهورية �ل�ضي�ضان، �إىل 

جانب جمموعة من �لأدباء و�ل�ضعر�ء �لإمار�تيني و�لرو�س.
بالتجربة  �لرو�س بهدف �لحتفاء  �لكتاب  �للقاء بدعوة من �حتاد  وجاء 
وفتح  �جلانبني،  بني  �لثقافية  �لعالقات  وتعزيز  �لإمــار�تــيــة،  �لإبد�عية 
و�لأن�ضطة  �لفعاليات  تنظيم  �ضعيد  على  �مل�ضرتك  و�لعمل  �لتعاون  �أفــق 

�ملعرفية و�ملهرجانات �لدولية. 

و�أكــــــد �لــــعامري �أن روؤية �ضاحب �ل�ضمو �ل�ضيخ �لدكتور �ضلطان بن حممد 
�لثقافة  �إىل تبني  �ل�ضارقة، تدعو  �لقا�ضمي، ع�ضو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
للعالقات �لتي تربط بني �ضعوب �لعامل ل�ضمان  �أ�ضا�ضاً  و�لفنون و�لآدب 
��ضتد�مة منجز�ت �لإن�ضانية و�زدهار و�قــــعها وم�ضتــــقبلها، وتــــناول �لآفاق 
�لــــو�عدة ملــــذكرة �لتــــفاهم �لتي وقعتها هيئة �ل�ضارقة للكتاب، مع �لإد�رة 
�لـــعامة للمــــعار�س و�ملهـــرجــانــــات �لــــدولية يف مو�ضكو �لر�مية �إىل �إر�ضاء 

منهج �ضامل للتعاون بني �ملوؤ�ض�ضات �لثقافية يف �لبلدين. 
�لكثري  و�لـــــرو�ضية حتـــمل  �لعـــــربية  �لثقـــــافتــــني  �أن  �لـــــعامري  و�أو�ضـــح 

من �ل�ضمات �مل�ضرتكة.
�لتي  �لتاريخية  �ملــر�حــل  يف  و�لتنوع  �لتاريخية،  جــذورهــا  عمق  �أبــرزهــا   
�أ�ضاف  ت�ضكلت فيها �لأفكار و�لنظريات، �إىل جانب �لرث�ء �لعرقي �لذي 

للثقافة �لكثري من �أ�ضكال �لرت�ث و�لفنون �ملختلفة. 
�لـــرو�ـــس عــلــى حفاوة  �لــكــتــاب  �لــعــامــري بال�ضكر لحتـــاد  �أحــمــد  وتــوجــه 

�لرو�بط  تعزيز  �ضعيد  على  جــديــدة  خــطــوة  كــل  �أن  وذكـــر  ��ضتقبالهم، 
منذ  بــد�أت  �لتي  �لبلدين  بني  �لتاريخية  للعالقات  تر�ضيخ  �لثقافية هي 
�إمارة  �لثقايف يف  �مل�ضهد  نبذة حــول  �لــعــامــري  وقــدم  عــامــاً.   50 حــو�يل 
�لدويل  �ل�ضارقة  معر�س  يف  �ملتمثلة  مالحمه  �أهــم  و��ضتعر�س  �ل�ضارقة 
�ل�ضارقة  �حتفال  وفعاليات  للطفل،  �لقر�ئي  �ل�ضارقة  ومهرجان  للكتاب 

بنيلها لقب �لعا�ضمة �لعاملية للكتاب 2019. 
و�أعرب رئي�س �حتاد �لكتاب �لرو�س نيكولي �إفانوف عن رغبته باملزيد من 
�لتبادل �لثقايف بني رو�ضيا و�لإمار�ت لإثر�ء مكتبة �لبلدين بالإ�ضد�ر�ت 

�لتي تتناول �لثقافة و�لتاريخ و�لفنون.
بدوره �أ�ضاد بافل كرينف خالل �للقاء بدور �ضاحب �ل�ضمو حاكم �ل�ضارقة، 
وباأثر �لتز�م �ضموه بدعم حركة �لرتجمة على تعزيز �لعالقات بني �ملر�كز 
عناوينها  �أحــد  متثل  �ل�ضارقة  �أن  كرينف  �عترب  حيث  �لعاملية،  �لثقافية 

�لرئي�ضية.

وت�ضلم �ضعادة �أحمد بن ركا�س �لعامري رئي�س هيئة �ل�ضارقة للكتاب، من 
رئي�س �لحتاد ن�ضخة ف�ضية من كتاب لل�ضاعر �لرو�ضي �لكبري بو�ضيكن، 
وبدوره �ضلم �لعامري لرئي�س �لحتاد كتابني �أحدهما حول تاريخ طباعة 

�لقر�آن �لكرمي و�لثاين عن �خليول �لعربية يف رو�ضيا.  
وح�ضر �لجتماع من �حتاد كتاب و�أدباء �لإمار�ت كل من �لدكتور حممد 
حمد�ن بن جر�س �لأمني �لعام لحتاد كتاب و�أدبــاء �لإمــار�ت، و�ل�ضاعرة 
و�لباحث  و�لكاتب  �لكتاب،  �حتــاد  �إد�رة  جمل�س  ع�ضو  �ملــطــريي،  �ضيخة 
�إميان  و�لكاتبة  �لظاهري،  نا�ضر  �ل�ضحفي  و�لكاتب  �لعميمي،  �ضلطان 

�ليو�ضف.
وبــعــد �أنـــا جتـــّول �لــوفــد �لإمـــار�تـــي يف مــر�فــق مقر �لحتـــاد و�طــلــع على 
“فالنتينا  �لرو�ضية  �ل�ضاعرة  �ألقت  عمله،  و�آليات  وتخ�ض�ضاته  �أق�ضامه 
�ضعر�ء  وبادلها  �لإمار�تي،  �لوفد  �أمام  بيليفيا” جمموعة من ق�ضائدها 

�لإمار�ت بدورهم جمموعة ق�ضائدهم باللغة �لعربية. 

درهم مليون  بتكلفة 2.585.900 

طالبا »دار الرب« يف راأ�س اخليمة تتكفل بر�سوم 636 
•• ر�أ�س �خليمة-�لفجر:

�ضاهم فرع جمعية د�ر �لرب يف ر�أ�س �خليمة، خالل �لعام 
686 طالبا  �إ�ضعاد  “2018-2019”، يف  �لدر��ضي 
لدى  �مل�ضجلني  �ملحتاجة،  �لأ�ــضــر  �أبــنــاء  مــن  وطالبة، 
و�ملنتظمني  �لدر��ضية،  مر�حلهم  خمتلف  يف  �لــفــرع، 
مبد�ر�س حكومية وخا�ضة وكليات ومعاهد وجامعات، 
عرب ت�ضديد �لر�ضوم �لدر��ضية �مل�ضتحقة عليهم، بقيمة 

�إجمالية 2.585.900 مليون درهم.
ر�أ�س  “د�ر �لرب” يف  �ل�ضحي، مدير فرع  و�أو�ضح علي 
�خليمة، �أن �مل�ضاعد�ت �ملقدمة للطلبة و�أ�ضرهم، �لتي 
حالت �أو�ضاعها �ملادية دون ت�ضديد ر�ضومهم �لدر��ضية، 

تهدف �إىل �ضمان ��ضتكمال م�ضريتهم �لتعليمية، حيث 
يد  مد  تاأ�ضي�ضها،  منذ  عاتقها،  على  �جلمعية  �أخــذت 

�لعون �إىل �ملحتاجني يف خمتلف �ملجالت. 

االأيادي البي�ساء
فرع  مدير  نائب  �ل�ضحي،  �للطيف  عبد  وليد  وتوجه 
�جلمعية يف ر�أ�س �خليمة، بال�ضكر و�لتقدير لالأيادي 
و�أ�ضرهم،  �لطلبة  �إ�ضعاد  يف  �ضاهمت  �لتي  �لبي�ضاء، 
�ملجتمعي  دورهــا  �أد�ء  “د�ر �لرب” على  موؤكد� حر�س 
�لوطني �لتنموي، بتنفيذ �مل�ضاريع �خلريية و�ملبادر�ت 
�لإن�ضانية وبر�جمها �ملجتمعية �لتنموية، �لتي ت�ضب 

يف �ضالح �ملجتمع و�لأ�ضر �ملحتاجة د�خل �لدولة.

�سرطة اأبوظبي : حماية الأبناء من اآفة املخدرات م�سوؤولية م�سرتكة
•• �أبوظبي -و�م:

و�لإعالم  و�ملجتمع  و�ملــدر�ــضــة  �لأ�ــضــرة  �أبوظبي  �ضرطة  دعــت 
ورو�د �لتو��ضل �لجتماعي لالإ�ضهام بدورهم يف توعية �لأبناء 

من خماطر �ملخدر�ت .
�لجتماعي و�حل�ضابات  �لتو��ضل  لرو�د  �لكبري  �لدور  و�أكدت 
�لر�ضمية يف تعزيز �لوعي مبخاطر �ملخدر�ت وحت�ضني جيل 
�ل�ضباب من �ضرورها و�ضمومها حفاظا على �أمن و�ضالمة �أفر�د 
�ملجتمع . وقالت �إن مكافحة �ملخدر�ت م�ضوؤولية جمتمعية و�أن 
�لآفــة ومنع  للت�ضدي لهذه  �لأول  �لدفاع  �لأ�ضرة تعترب خط 
�ملجتمع  �أفـــر�د  جميع  على  �ضلبي  تاأثري  من  لها  ملا  �نت�ضارها 
وكل �لنو�حي �ل�ضحية و�لجتماعية و�لقت�ضادية و�لأمنية . 
و�أكد �ملقدم حمد خليفة �لكعبي مدير �إد�رة �لتوعية و�لرعاية 
دور  �أهمية  �ملــخــدر�ت  مكافحة  مديرية  يف  بالإنابة  �لالحقة 
�لأ�ض�س  وفــق  �ل�ضاحلة  �لتن�ضئة  �لأبــنــاء  تن�ضئة  يف  �لأ�ــضــرة 
�إىل  م�ضري�   .. �لأ�ضيلة  وعــاد�تــنــا  بقيمنا  �ملرتبطة  �ل�ضليمة 

�ملد�ر�س  . وحث  �ملخدر�ت  �أنها متثل درعــا و�قيا من خماطر 
�ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�ضيق  بــدورهــا  �لإ�ضهام  �ــضــرورة  على 
وو�ضائل  �ملدمنني،  مع  �لتعامل  وطــرق  بحالت  �لتعريف  يف 
�إر�ضادهم �إىل طريق �ل�ضو�ب، لفتا �إىل �أهمية عقد حما�ضر�ت 
توعية م�ضرتكة، لتعزيز �لثقافة �لقانونية لل�ضباب و�لن�سء. 
و�أكد �هتمام �ضرطة �أبوظبي بتوعية �أفر�د �ملجتمع، بالرب�مج 
“�ملديرية”  جهود  ��ضتمر�ر  �إىل  م�ضري�   .. �لهادفة  �لوقائية 
�لتثقيف  يف  تطلعاتها  لتحقيق  �ملــوؤ�ــضــ�ــضــات  مــع  �لــتــفــاعــل  يف 
هذه  مكافحة  وبر�مج  خطط  جناح  �أن  �إىل  ولفت  و�لتوعية. 
�لآفة يعتمد على تعاون �جلمهور و�لوعي مبخاطر �ملخدر�ت 
م�ضرية  يف  و�ملنتجة  �لفاعلة  �لــقــوة  باعتبارهم  �ل�ضباب  على 
�لتنمية و�لتطوير، كما �أكد دور جمال�س �ملو�طنني يف توعية 
�مل�ضرتكة  �جلهود  وت�ضافر  �ملخدر�ت  مبخاطر  �ل�ضباب  جيل 
دور  على  مثنيا  �لآفـــة..  هــذه  من  وحمايتهم  �لوقاية  لتعزيز 
�ملركز �لوطني للتاأهيل وموؤكد� �أهمية ت�ضافر جهود �لأجهزة 

�ملعنية ملنع �نت�ضار وتد�ول �ملخدر�ت.
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عربي ودويل

•• �رضيناجار-رويرتز:

�أم�س  فر�ضت  �لهند  �إن  عيان  و�ضهود  م�ضوؤولون  قال 
�لأحــــد حــظــر� لــلــتــجــول يف عـــدة مــنــاطــق مــن �إقليم 
��ضتباكات بني قو�ت �لأمن  �ملتنازع عليه بعد  ك�ضمري 
وفاة  ذكــرى  لإحــيــاء  م�ضرية  يف  �ضاركو�  ومتظاهرين 

�لإمام �حل�ضني.
و�ضــــــــرح م�ضوؤولون لرويرتز باأن 12 على �لأقل من 
�أ�ضيبو�  �لأمن  قو�ت  من  و�ضــــــــــتة  �ملحليني  �ل�ضـــــكان 
بني  �لأول  �أم�س  م�ضــــــــاء  وقعت  �لتي  �ل�ضتباكات  يف 
حاولت  �لــتــي  و�لقــــــــو�ت  �مل�ضــــــــرية  يف  �ملــ�ــضــاركــني 

منعها.
��ضمه  وقال م�ضوؤول هندي لرويرتز طالبا عدم ذكر 
�إن �لقو�ت �أطلقت �لغاز �مل�ضيل للدموع وطلقات �لر�س 
�مل�ضرية  ��ضتكمال  على  �أ�ضرت  �لتي  �حل�ضود  ملو�جهة 

ور�ضقت قو�ت �لأمن باحلجارة.

و�أ�ضاف “��ضتمرت �ل�ضتباكات حتى وقت متاأخر من 
للدموع وطلقات  �مل�ضيل  �لغاز  �لقو�ت  و�أطلقت  �لليل 

�لر�س«.
ومل ترد متحدثة با�ضم وز�رة �لد�خلية �لهندية على 

طلب تعليق.
�ضريناجار  يف  منطقتني  يف  �ل�ضتباكات  تلك  ووقعت 
�ملدينة �لرئي�ضية بال�ضطر �لهندي من �إقليم ك�ضمري.
وفــر�ــضــت قـــو�ت �لأمـــن �إجــــر�ء�ت مــ�ــضــددة على طول 
�ملمتد خلم�ضة كيلومرت�ت ومير عرب  �مل�ضرية  طريق 

و�ضط �ملدينة.
وقـــال �ــضــاهــد�ن مــن رويــــرتز �إن �ــضــيــار�ت فـــان تابعة 
قيود�  �لأحــد  �ل�ضوت  مكرب�ت  عرب  �أعلنت  لل�ضرطة 
�ضريناجار  مــديــنــة  و�ــضــط  �لــتــجــول يف  تــ�ــضــبــه حــظــر 

ومناطق جماورة.
منازلهم  يف  بالبقاء  �لنا�س  “نن�ضح  �ل�ضرطة  وقالت 

وعدم �ملخاطرة باخلروج«.

�ضاحلي  �أكــرب  علي  �لإيــر�نــيــة  �لــذريــة  �لطاقة  منظمة 
ووزيـــر �خلــارجــة حممد جـــو�د ظــريــف و�أمـــني �ملجل�س 

�لأعلى لالأمن �لقومي �لإير�ين علي �ضمخاين.
�لتو��ضل  �إطــار  يف  تندرج  “�لزيارة  �أّن  �لوكالة  و�أفـــادت 
و�إير�ن”،  �لذّرية  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  بني  �لقائم 
م�ضيفًة �أّن هذ� �لأمر ي�ضمل عملّية “�لتحّقق و�ملر�قبة 
�ّتفاق فيينا  �إيــر�ن مبوجب”  �لتي تقوم بها �لوكالة يف 

ب�ضاأن �لربنامج �لنووي �لإير�ين.
مبوجب  �إيـــر�ن  على  �ملفرو�ضة  �لعقوبات  تخفيف  ومت 

�لتفاق مقابل و�ضع قيود على برناجمها �لنووي.
�أنه  �ل�ضبت  �لإيــر�نــيــة  �لــذريــة  �لطاقة  منظمة  و�أعلنت 

“�آي  ت�ضغيل ع�ضرين جهاز طــرد مركزي من طــر�ز  مت 
�آر-4” وع�ضرين جهاز� من طر�ز “�آي �آر-6” �ملتطور، 
�متثالها  خلــفــ�ــس  �إيـــــر�ن  تتخذهـا  خطــــــوة  ثــالــث  يف 
لالتفاق �لنووي رد�ً على �لن�ضحاب �لأمريكي �لأحادي 

منه.
�أنها �ضتو��ضل  لكن طهر�ن �ضددت يف �لوقت نف�ضه على 
�ل�ضماح ملفت�ضي �لأمم �ملتحدة مبر�قبة من�ضاآتها �لنووية، 

متا�ضًيا مع ما ين�س عليه �لتفاق �لنووي.
�أ�ضارت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية  ورد�ً على ذلك، 
�إىل �أن مفت�ضيها على ��ضتعد�د للتاأكد من مدى �متثال 

�إير�ن لالتفاقية.

•• طهر�ن-�أ ف ب:

للطاقة  �لــدولــيــة  للوكالة  بالنيابة  �لــعــام  �ملــديــر  و�ضل 
�لذرية كورنيل فريوتا �إىل طهر�ن �أم�س لعقد حمادثات 
�أفادت  ما  وفق  �إير�نيني،  م�ضوؤولني  مع  �مل�ضتوى  عالية 

وكالة “�إ�ضنا” �ضبه �لر�ضمية.
ت�ضغيل  بدء  �إعــالن طهر�ن  يوم من  بعد  �لزيارة  وتاأتي 
�أجهزة طرد مركزي متطورة من �ضاأنها زيادة خمزونها 
ب، يف تخفي�س جديد للتز�ماتها  من �ليور�نيوم �ملخ�ضّ

مبوجب �لتفاق �لنووي �ملربم عام 2015.
رئي�س  �لــرومــاين  �لدبلوما�ضي  يلتقي  �أن  �ملــقــرر  ومــن 

�سوريا تندد بالدوريات الأمريكية الرتكية امل�سرتكة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف اإيران 
•• بريوت-رويرتز:

نددت �ضوريا يف بيان ر�ضمي �أم�س �لأحد بدوريات �أمريكية تركية م�ضرتكة 
�ضافر”  “�نتهاك  �إنــهــا  قــائــلــة  �لــبــالد  �ــضــرق  ب�ضمال  حــدوديــة  منطقة  يف 

ل�ضيادتها.
كانت مركبات ع�ضكرية تركية م�ضلحة عربت �إىل د�خل �ضوريا �أم�س �لأحد 
وحتــركــت بــاجتــاه �جلــنــوب �لــغــربــي مــع مــركــبــات �أمــريــكــيــة لــبــدء دوريـــات 
م�ضرتكة مزمعة لإقامة “منطقة �آمنة” يف منطقة حدودية ت�ضيطر عليها 
بالأ�ضا�س قو�ت كردية. وجاء يف بيان لوز�رة �خلارجية �ل�ضورية �أن �خلطوة 
�نتهاك “ل�ضيادة ووحدة �أر��ضي �جلمهورية �لعربية �ل�ضورية” م�ضرية �إىل 
�لكردية  �ل�ضعب  حماية  وحــد�ت  بها  تقوم  حمــاولت  �حلكومة  تعتربه  ما 

�ملدعومة من �لوليات �ملتحدة لتق�ضيم �ضوريا.

و�لأطفال  �لــنــ�ــضــاء  مــن  معظمهم 
 ، ع�ضر  �لثامنة  �ضن  دون  ن�ضفهم 
ن�ضمة  �ألــف   45 �أن  �لأرجـــح  وعلى 
من �ضكان هذ� �ملخيم من �ملو�لني 
لد�ع�س، مبن فيهم �لن�ضاء �لأكرث 
دول  مــن  ح�ضرن  �لــلــو�تــي  تطرفاً 
غربية لدعم د�ع�س وكن جزء�ً من 

“�حل�ضبة« .
“جريوز�ليم  تـــقـــريـــر  ويـــنـــقـــل 
“و��ضنطن  �ضحيفة  عن  بو�ضت” 
بالأمن  معنية  وجمــلــة  بو�ضت” 
يف  �لن�ضاء  �أن  �لأمــريــكــي  �لد�خلي 
د�ع�س  تنظيم  �إحياء  يعدن  �لهول 
و�أيـــديـــولـــوجـــيـــتـــه د�خــــــل �أ�ــــضــــو�ر 

�ملخيم. 
بناء  بــاإعــادة  د�عــ�ــس  ن�ضاء  وقــامــت 
�أحياء  �أ�ضخا�ضاً  و�أحرقن  �حل�ضبة 
و��ضتخدمن �أ�ضلحة حملية �ل�ضنع 
�لن�ضاء  مل�ضايقة  �ل�ضكاكني  مــثــل 

و�لأطفال.
�لأمنية  �لـــقـــو�ت  غــيــاب  وبــ�ــضــبــب   
�لكافية ملر�قبة �ملخيم فاإنه ُي�ضمح 
بــكــل ما  بــالــقــيــام  لــعــ�ــضــر�ت �لآلف 
يريدون، وبالتايل ميكن �إحياء نوع 
من �خلالفة د�خل �ملخيم �ملرت�مي 
�للحظة  �نـــتـــظـــار  يف  �لأطـــــــــر�ف،  

�ملنا�ضبة لتنفيذ هجماتهم. 
�أنــــــــه على  �لــــتــــقــــريــــر  ويـــخـــلـــ�ـــس 
تبذلها  �لتــــــي  �جلهود  من  �لرغم 
قو�ت  تدريب  يف  �ملتحدة  �لوليات 
�لــذ�تــي و�لــقــو�ت �ملحلية،  �لــدفــاع 
فاإنه يتعـــــــــني عليها مو�جهة هذه 
�ل�ضتقر�ر،  لتحقيق  �لــتــحــديــات 
�لنا�ضئة  �لتهديد�ت  وبخا�ضـــــــــة 
وخاليا  �ملعتقلني  �لــدو�عــ�ــس  عــن 
تهديد�ت  وكذلك  �لنائمة،  د�ع�س 
عملية  بــ�ــضــن  �ملـــ�ـــضـــتـــمـــرة  تـــركـــيـــا 

ع�ضكرية. 

�لأكر�د  ذلــك يخ�ضى  وعــالوة على 
�أيــ�ــضــاً مــن تــهــديــد�ت �أنــقــرة بعودة 
“مالكيها  �إىل  �ــــضــــوريــــا  �ــــضــــرق 
مليون  و�إر�ـــــضـــــال  �حلقيقيني”، 
لجــــئ �ـــضـــوري )مــعــظــمــهــم عرب 
ولي�ضو�  �أخــرى  من حلب ومناطق 
�ملناطق  �إىل  �ـــضـــوريـــا(  �ـــضـــرق  مـــن 
�لو�قعة حتت �ضيطرة قو�ت �ضوريا 
�أنقرة  وت�ضتهدف  �لدميقر�طية.  
من ذلك ت�ضجيع �لنزعة �ل�ضعبوية 
بني �لالجئني وجماعات �ملعار�ضة 
تركيا، من  تدعمها  �لتي  �ل�ضورية 
�ضوريا  قــو�ت  �ضد  توحيدهم  �أجــل 
ي�ضيطر عليها  �لتي  �لدميقر�طية 
�لأكـــــــر�د، �لأمـــــر �لــــذي يــقــود �إىل 
�ضرف �نتباههم عن هجوم �لنظام 

�ل�ضوري يف �إدلب. 
�أكرث  �أن �حتجاز  �لتقرير   ويعترب 
د�ع�س  مــن  مقاتل  �آلف   10 مــن 
�لأجــانــب( يف  )2000 منهم من 
كبري�ً؛  حتدياً  ميثل  �ضوريا  �ضرق 
وبــخــا�ــضــة لأنــــه ل تــوجــد �آلــيــة يف 
ـــرق �ـــضـــوريـــا ملــحــاكــمــتــهــم على  �ـــض
جر�ئم �لإبادة �لتي �رتكبها د�ع�س 
�ضد �لأقليات، ومن ثم فاإن هوؤلء 
�ملخيمات  يف  يجل�ضون  �لــدو�عــ�ــس 
�لتنظيم  لـــــعـــــودة  ويـــخـــطـــطـــون 

�لإرهابي. 

ن�ساء داع�س 
�ضرق  ب�ضمال  �لهول  خميم  وي�ضم 
�ألف �ضخ�س   70 �أكرث من  �ضوريا 

•• عو��ضم-وكاالت:

فر�نتزمان  �ضيث  �ل�ضحايف  و�ضف 
قـــــــر�ر �لــــــدمنــــــارك بــنــ�ــضــر قــــو�ت 
عملية  لــدعــم  �ــضــوريــا  يف  ع�ضكرية 
د�ع�س،  لــدحــر  �ل�ضلب”  “�لعزم 
�لدويل  �إجنــاز مهم للتحالف  باأنه 
�لذي يقاتل �لتنظيم �لإرهابي بعد 
حماولت ��ضتغرقت �أكرث من �ضتة 
�أ�ضهر حل�س �ملزيد من �لدول على 
�لتحديات  ملــو�جــهــة  قـــو�ت  �إر�ــضــال 

�ملتز�يدة �لتعقيد يف �ضرق �ضوريا. 
تقرير  يف  فـــر�نـــتـــزمـــان،  وُيـــ�ـــضـــري 
بو�ضت”،  “جريوز�ليم  ب�ضحيفة 
�ملتحدة  �لــــوليــــات  تــرحــيــب  �إىل 
�جلمعة  يـــــوم  �لـــــدمنـــــارك  بــــقــــر�ر 
�ليعملم�ضاركة يف عمليات  �ملا�ضي، 
�جلنود  فــيــهــا  يــعــمــل  مــنــطــقــة  يف 
�لأمــريــكــيــون عــن كــثــب مــع قو�ت 
هزمية  على  �لدميقر�طية  �ضوريا 
فلول د�ع�س.  وبح�ضب ت�ضريحات 
د�نفورد رئي�س هيئة  �جلــر�ل جو 
�مل�ضرتكة،  �لأمـــريـــكـــيـــة  �لأركــــــــان 
�خلارجية  �لــعــالقــات  جمــلــ�ــس  يف 
د�ع�س  فــاإن  �ملا�ضي،  �خلمي�س  يــوم 
ليز�ل لديه وجود مهم يف �لعر�ق 
و�ضوريا، ولكنه تر�جع ويعمد �لآن 
مترد.  �ضكل  يف  عمليات  �ــضــن  �إىل 
وثمة حاجة �إىل قر�بة ما بني 50 
و60 �ألف من قو�ت �لأمن �ملحلية 
�ملتبقي  �لـــــوجـــــود  مــــع  لــلــتــعــامــل 
�لتحالف  لأن  وبخا�ضة  لــد�عــ�ــس، 
ـــــك على  �لـــــــــدويل كــــــان قـــــد �أو�ـــــض
%50 من  �لنــتــهــاء مــن حـــو�يل 
�أن  �لتقرير  ويو�ضح  �ملهمة.   هــذه 
عن  �أي�ضاً  تعمل  �ملتحدة  �لوليات 
كثب مع تركيا لو�ضع �آلية لتهدئة 
طول  على  �لأمنية  �أنقرة  خمــاوف 

�حلــــــدود مـــع �ـــضـــرق تــركــيــا، حيث 
هــددت �أنــقــرة خــالل �لــعــام �ملا�ضي 
ت�ضتهدف  ع�ضكرية  عملية  ب�ضن 
قو�ت  عليها  ت�ضيطر  �لتي  �ملناطق 
�ضوريا �لدميقر�طية �لتي تعتربها 
بحزب  بعالقات  وتتهمها  تهديد�ً 
�لــعــمــال �لــكــرد�ــضــتــاين �ملــحــظــور يف 

تركيا. 
طائر�ت  �أن  �لــتــقــريــر  ويــ�ــضــيــف 
طر�ز  من  �لأمريكية  �لهليكوبرت 
“بالك هوك يو �ت�س 60” قامت 
يوم �خلمي�س �ملا�ضي بدورية جوية 
هليكوبرت  طــائــر�ت  مــع  م�ضرتكة 
�لآلية  ملــنــطــقــة  تــركــيــة  عــ�ــضــكــريــة 
�ضوريا.  �ضرق  �ضمال  فــوق  �لأمنية 
�لأمنية  �لآلـــيـــة  هـــذه  وتــ�ــضــتــهــدف 
�لرتكية  �لأمنية  �ملــخــاوف  تهدئة 
�ضمال  �لأمـــــن يف  عــلــى  و�حلـــفـــاظ 
�ــضــوريــا ملــنــع ظــهــور د�ع�س  �ــضــرق 
�أخـــــرى، فــ�ــضــاًل عــن �ل�ضماح  مـــرة 
يف  بال�ضتمر�ر  �لـــدويل  للتحالف 
�لهزمية  حتــقــيــق  عــلــى  �لـــرتكـــيـــز 

�لد�ئمة لتنظيم د�ع�س. 

تهديدات اأنقرة
�أ�ضدر �لتحالف  ويف �لوقت نف�ضه، 
�لــدويل �ضد د�ع�س فيديو جديد�ً 
كانت  �لتي  �لرقة  مدينة  �أن  يوؤكد 
عا�ضمة �خلالفة �ملزعومة لد�ع�س 
وتتغلب   2017 عــــــام  حــــــــررت 
جذب  وُيــعــد  حتدياتها.  على  �لآن 
�ل�ضتثمار من �لتحديات �لرئي�ضية 

فلول داع�س 
�لرتكي  �لغزو  �أن  �لتقرير  ويلفت 
لعفرين قد �أجرب �أكرث من 150 
�ألف كردي على �لفر�ر من ديارهم 
موطناً  �لــــيــــوم  �ملــنــطــقــة  وبــــاتــــت 
�إعالن  فــاإن  ثم  للمتطرفني. ومن 
تركيا عن رغبتها يف �لقيام بعملية 
ع�ضكرية �أخرى على غر�ر عفرين 
تهديد�ً  يــ�ــضــكــل  �ــضــوريــا  �ـــضـــرق  يف 
حقيقياً يثري �خلوف �ل�ضديد بني 

�ل�ضكان �ملحليني. 

�ضوريا،  �ضرق  منطقة  تو�جه  �لتي 
�ليقني  عــدم  حــالــة  بعد  وبخا�ضة 
دي�ضمرب)كانون  يف   �ــضــادت  �لــتــي 
�أعلنت  عــنــدمــا   2018 �لأول( 
�حتمالية  عــن  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات 

�ن�ضحابها من �ملنطقة. 
�جلـــهـــود  �أن  ـــحـــايف  �لـــ�ـــض ويــــــــرى 
�ملبذولة حتى �لآن لإعــادة �لعمار 
و�ل�ــضــتــثــمــار يف �لــــزر�عــــة و�إز�لـــــة 
د�ع�س، لتز�ل  تركها  �لتي  �لألغام 
بــطــيــئــة. ولــكــن ثــمــة �لــعــديــد من 

�ضرق  يف  �لأخــــــــــرى  �لــــتــــحــــديــــات 
�ـــضـــوريـــا، و�أبــــرزهــــا مــهــمــة هزمية 
فلول د�ع�س وتدريب قو�ت �ضوريا 
تهديد�ت  �أن  بيد  �لدميقر�طية. 
�أنقرة تقود �إىل ت�ضتيت �لنتباه عن 
تعمد  �ملــهــمــة؛ حــيــث  هـــذه  حتقيق 
�إثــارة �لأزمــات كل �ضهر  �أنقرة �إىل 
�لوليات  �إجبار  حماولة  �أجــل  من 

�ملتحدة على فعل �ضيء ما. 
ويقول �لتقرير: “على �ضبيل �ملثال، 
�لأخرية  �أنــقــرة  تــهــديــد�ت  ت�ضببت 

و�ل�ضغط  �أمــنــيــة  �آلـــيـــة  ــاء  �إنــ�ــض يف 
�لدميقر�طية  �ــضــوريــا  قـــو�ت  على 
لإز�لة �لتح�ضينات �لدفاعية �لتي 
�أقامتها على طول �حلدود. ويتذكر 
�ضوريا  قــــــو�ت  د�خــــــل  ـــكـــثـــريون  �ل
يف  عمدت  تركيا  �أن  �لدميقر�طية 
�ضهر يناير)كانون �لثاين( �ملا�ضي 
)معظم  عفرين  منطقة  غــزو  �إىل 
�أنها  بــزعــم  �لأكـــــر�د(  مــن  �ضكانها 
�لعمال  حــزب  �ضيطرة  حتــت  كانت 

�لكرد�ضتاين«. 

يعدن بناء احل�سبة واأحرقن اأ�سخا�سًا اأحياء 
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ح�ضن  �لإيــــر�ين  و�لرئي�س  بــوتــني 
�ل�ضورية  �لــــقــــو�ت  ملــنــع  روحــــــاين 
�ضوريا.  غــرب  �ضمال  مهاجمة  من 
�ضيلتقي  حــــني  �لــــكــــرة  ــيــعــيــد  و�ــض
يف  �مللف  ملناق�ضة  �لثالثة  �لروؤ�ضاء 
16 �ضبتمرب �حلايل. يف �لأ�ضا�س، 
�إىل  ناجحة  �أردوغـــان  جهود  كانت 
عبثية  ت�ضبح  لكنها  مــعــتــدل  حــد 
�ل�ضورية  فالقو�ت  متز�يد.  ب�ضكل 
تــتــقــدم بــ�ــضــكــل وحــ�ــضــي يف �إدلـــــب. 
ومر�قبون  �ملتحدة  �لأمم  تخ�ضى 
�آخــــرون مــن تــدمــري كــامــل بحجم 
ذ�ك �لذي حلق بحلب وحم�س ومن 
للمفو�ضية  وفقاً  �إن�ضانية.  كارثة 
�لــعــلــيــا لــالجــئــني قــتــل �أكـــــرث من 
�إدلــب وحماه يف  1030 مدنياً يف 

�لأ�ضهر �لأربعة �لأخرية.
عالقة و�ضط جرية خطرة

تــخــاف تــركــيــا مـــن �جــتــيــاز مئات 
حدودها.  �لــالجــئــني  مــن  �لآلف 
�قت�ضادها �ضيء فيما ينظر �ل�ضكان 
و�حلكومة �إىل �لالجئني �ل�ضوريني 
�ل�ضهر  خــالل  ��ضتنز�ف.  كم�ضدر 
�لرتكية  �حلكومة  �أعــادت  �ملا�ضي، 
�ضوريا  �إىل  �آلف لجــئ   9 حــو�يل 
�أنه مل  بالقوة وبرزت خماوف من 
يعد باإمكانها حتمل �ملزيد. وتوؤكد 
ماير �أنه من �أي ز�وية نظرت تركيا 
�إىل موقعها ف�ضتجد نف�ضها عالقة 
يف جــرية خــطــرة وحتــتــاج للخروج 
بنوع من �لتفاق مع �لقوى �ملوؤثرة 
على �لأ�ضد لتفادي تدفق �أعد�د ل 

حت�ضى من �لالجئني.

كــرديــة. وعــلــى �حلــــدود �جلنوبية 
�ل�ضرقية، وّقع �تفاقاً مع �لوليات 
عمليات  مــركــز  لتاأ�ضي�س  �ملــتــحــدة 
�إقــامــة منطقة  �أجــل  م�ضرتك مــن 

�آمنة مهمة من �ملنظور �لرتكي. 
�ضهلة  رو�ضيا  مع  �لعالقة  تكن  مل 
�أبـــــد�ً وو�ــضــلــت �إىل حــدهــا �لأدنـــى 
�ضنة 2015 بعدما �أ�ضقطت تركيا 
مــقــاتــلــة رو�ــضــيــة دخـــلـــت �لأجـــــو�ء 
�لرتكية. وتابعت ماير �أّن �أردوغان 
فالدميري  ـــي  ـــض �لـــرو� و�لـــرئـــيـــ�ـــس 
وجود  و�أدركـــا  و�قعيان  هما  بوتني 
�ضوريا.  حــــول  لــلــتــنــ�ــضــيــق  حـــاجـــة 
�لعالقات  �إطـــــالق  �أعـــيـــد  ولـــذلـــك 

�جليدة.
��ضرتت تركيا منظومة �أ�س-400 
�إ�ضاعة  �لرو�ضية وقد كلفها �لأمر 
فر�ضة بارزة. كان من �ملفرت�س �أن 
�أنــقــرة على �أكــرث مــن مئة  حت�ضل 
�ضريكاً  كانت  كما  �أف-35  مقاتلة 
يف بـــرنـــامـــج تــ�ــضــنــيــعــهــا. لــكــن مل 
�لأطل�ضيني  �ضركائها  باإمكان  يكن 
خوفاً  �لـــربنـــامـــج  يف  �ل�ـــضـــتـــمـــر�ر 
ح�ضا�ضة  تــكــنــولــوجــيــا  تــ�ــضــرب  مــن 
مرتبطة باملقاتلة �إىل �لرو�س. على 
�لكلفة  تــتــمــحــور  �لــطــويــل،  �ملــــدى 
�لأ�ضا�ضية حول تفويت فر�ضة نقل 

�لتكنولوجيا.

بني �ل�ضتجد�ء و�لعبثية
لــلــعــمــل مـــع رو�ضيا  تــركــيــا  حتــتــاج 
�ل�ضوري.  �ملـــو�ـــضـــوع  يف  و�إيـــــــــر�ن 
وتكر�ر�ً  مـــــر�ر�ً  بــوتــني  ��ــضــتــجــدى 

•• عو��ضم-وكاالت:

�ــضــوؤون �لطاقة  عــددت �خلبرية يف 
�ضل�ضلة  ماير  كورنيليا  و�لقت�ضاد 
تركيا يف  �لتي جتعل  �لأ�ضباب  من 
م�ضاكلها  حلل  جــد�ً  �ضعب  موقف 
و�لدولية.  و�لإقليمية  �لد�خلية 
�ر�ب  “ذي  �ــضــحــيــفــة  يف  وكـــتـــبـــت 
تقع  تــركــيــا  �أّن  �لــ�ــضــعــوديــة  نيوز” 
�ل�ضرق  بــني  �لفا�ضل  �ملــدخــل  على 
و�قت�ضادياً  ثـــقـــافـــيـــاً  و�لـــــغـــــرب، 

و�ضيا�ضياً
�ضمال  حلف  يف  ع�ضو  هــي  تركيا   
�لأطل�ضي منذ �ضنة 1952. وعلى 
تـــعـــاين تركيا  ذلـــــك،  �لـــرغـــم مـــن 
جارتها  مع  م�ضطربة  عالقة  من 
�ليونان وهي �أي�ضاً ع�ضو �أطل�ضي. 
�ــضــمــال قرب�س  �ــضــم  يــ�ــضــاعــد  مل 
�ملحفوفة  �لــعــالقــة  حتــ�ــضــني  عــلــى 
�للذين  �لــبــلــديــن  بـــني  بــاملــ�ــضــاكــل 
يـــحـــاولن يف �أوقـــــات مــتــفــرقــة حل 
�مل�ضاألة �لقرب�ضية مب�ضاعدة �لأمم 
�لغاز  �كت�ضافات  وت�ضيف  �ملتحدة. 
�حلديثة يف �ضرق �ملتو�ضط عن�ضر�ً 

�قت�ضادياً �إىل �لتوتر.
تــــ�ــــضــــتــــورد تــــركــــيــــا مـــــن �لحتـــــــاد 
�إجمايل  مـــن   50% ـــــــــي  �لأوروب
و�رد�تها مع �ضادر�ت تبلغ 36%، 
وبذلك ي�ضبح �لحتاد �أكرب �ضريك 
جتــــاري لــرتكــيــا. عــلــى �لــــــورق، ل 
يز�ل لديها خطط لالن�ضمام �إىل 
�أمـــر تتناق�س  �لحتـــاد �لأوروبـــــي، 
�ملـــر�قـــبـــون  يــــــر�ه  �أن  �حـــتـــمـــالـــيـــة 

وت�ضيف  حــيــاتــهــم.  يف  �حلــالــيــون 
�أهمية  يــعــطــي  �لحتـــــاد  �أّن  مــايــر 
وحرية  لــلــدميــوقــر�طــيــة  كـــبـــرية 
�نقالب  منذ  و�ل�ضحافة.  �لتعبري 
بقلق  �لــدول  نظرت   ،2016 �ضنة 
�لرتكية  �حلــكــومــة  �إىل  مــتــز�يــد 
تـــقـــّيـــد هـــــذه �ملـــــبـــــادئ و�حلــــريــــات 

�ملدنية.
�أوروبـــــــــا مــــن تدفق  حــــني خـــافـــت 
�لــالجــئــني �لــ�ــضــوريــني عــرب �ضرق 
تو�ضل   ،2016 �ــضــنــة  �لــبــلــقــان 
مــع تركيا كي  �تــفــاق  �إىل  �لحتـــاد 
مقابل  يف  �لـــالجـــئـــني  تــ�ــضــتــقــبــل 
يورو.  مــلــيــار�ت   6 �حلــ�ــضــول على 
�أقــــفــــلــــت �أنـــــقـــــرة حـــــدودهـــــا وهـــي 
ماليني   3.6 حــالــيــاً  ت�ضت�ضيف 
حت�ضل  مل  �ــــضــــوريــــا.  مــــن  لجـــــئ 
�لأخــــرية عــلــى كــل �ملــبــلــغ يف نهاية 
ــبــب خــــالفــــات حول  بــ�ــض �ملــــطــــاف 
�حلــــريــــات �ملـــدنـــيـــة و�ملــــيــــول غري 
�أوروبا  ر�أتها  �لتي  �لدميوقر�طية 
يف تــــركــــيــــا. ويـــنـــقـــل هــــــذ� �لأمــــــر 

�ملر�قبني �إىل �ل�ضرق.

تعقيد�ت
�إير�ن هي جارة تركيا وثاين �أكرب 
م�ضّدر للغاز بعد رو�ضيا. وكلتاهما 
عــلــى طــــريف نــقــيــ�ــس مـــن �حلـــرب 
�ل�ضورية. لكنهما جارتان مقربتان، 
خ�ضو�ضاً،  رو�ــــضــــيــــا  حــــالــــة  ويف 
�ضريكتان جتاريتان مهمتان. تقف 
�ملتحدة  �ململكة  مع  ورو�ضيا  تركيا 
وفرن�ضا و�أملانيا و�ل�ضني يف �لدفاع 

�أر��ضيها.
تفويت فر�ضة بارزة

ب�ضكل  �لكامنة  �لــتــوتــر�ت  تــعــززت 
و��ضح �أو��ضط �أغ�ضط�س )�آب( حني 
�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  �أقال 
�أردوغــــان ثــالث عــمــد�ت مــن مدن 

عن �لتفاق �لنووي �لذي �ن�ضحبت 
بطريقة  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات  مــنــه 
بالن�ضبة  �ملا�ضية.  �ل�ضنة  �أحــاديــة 
منطقي  �لأمـــــر  هــــذ�  تــركــيــا،  �إىل 
وموؤّمنة  قريبة  جـــارة  �إيــــر�ن  لأّن 
�أل  �أهمية  ب�ضبب  وثانياً،  للطاقة، 

�ضعوبات  يو�جه  جــار  لديها  يكون 
�قت�ضادية ناجمة عن �لعقوبات. 

دعمت  �ــضــوريــا،  يخ�س  مــا  يف  لكن 
�ل�ضوري  �لرئي�س  ورو�ــضــيــا  �إيــــر�ن 
تركيا  دعــمــت  بينما  �لأ�ــضــد  بــ�ــضــار 
�مليلي�ضيات  دون  من  �إمنا  �ملعار�ضة 

�لغربيني.  مــن  �لقريبة  �لــكــرديــة 
ترى تركيا وحد�ت حماية �ل�ضعب 
�أنـــهـــا عــلــى عــالقــة وثــيــقــة بحزب 
وتخ�ضى  �لـــكـــرد�ـــضـــتـــاين.  �لــعــمــال 
�أّن تعزيز  �لــرتكــيــة مــن  �حلــكــومــة 
هــــــذ� �حلــــــــزب قـــــد يــــهــــدد وحـــــدة 

اأردوغان بني املطرقة وال�سندان

ان�سمام تركيا اإىل اأوروبا.. موؤجل لالأجيال القادمة؟ 

فرن�سا تاأمل بعالقات اأف�سل مع اإيطاليا الهند تفر�س حظر جتول يف مناطق بك�سمري  
•• باري�س-�أ ف ب:

تاأمل بعالقات  بــالده  �إن  �لأحــد  �إيــف لودريان  �لفرن�ضي جان  قال وزيــر �خلارجية 
بّناءة �أكرث مع �حلكومة �لإيطالية �جلديدة �ملوؤيدة لأوروبا. و�أبلغ لودريان حمطات 
�إذ�عة فرن�ضية �أّن “هذه �حلكومة )�لإيطالية( تبدو �أكرث ... ت�ضميما على عالقات 
�أي�ضا على تطبيق �ضيا�ضات م�ضرتكة للهجرة«.  �نفتاحا  �إيجابية مع فرن�ضا و�أكرث 
و�أدت �حلكومة �لئتالفية �جلديدة بني  �ليها«.  “نحن م�ضتعدون للتحدث  وتابع 
حركة خم�س جنوم �ملناه�ضة للموؤ�ض�ضات و�لدميوقر�طيني )ي�ضار �لو�ضط( �ليمني 
ماتيو  بقيادة  �لر�بطة  حزب  بني  �ل�ضابقة  �لئتالفية  �حلكومة  وتبنت  �خلمي�س. 
�ضالفيني وحركة خم�س جنوم بقايدة لويجي دي مايو مو�قف عد�ئية جتاه فرن�ضا 
خالل حكمها �لذي ��ضتمر 14 �ضهر�. و�تهم �ضالفيني �لرئي�س �لفرن�ضي �إميانويل 
ماكرون بـ”�لغرور” و”�لنفاق” يف ما يتعلق مبلف �لهجرة. وقال لودريان �إّنه بعث 
بر�ضالة �ىل دي مايو نظريه �جلديد. وتابع “�أمتنى �أن يكون لدينا عالقات بّناءة 
�أكرث مع �إيطاليا«. و�أ�ضاف �لوزير �لفرن�ضي “�جلميع يرون �أن هناك �جو�ء جديدة، 
مل نعد نتبادل �ل�ضتائم و�لإهانات. نتطلع للعمل �ضويا من خالل �لحتاد �لأوروبي«. 
�حلكومة  بانهيار  ت�ضبب  �لــذي  ل�ضالفيني  �ل�ضيا�ضي  �مل�ضري  عن  �ــضــوؤ�ل  على  ورد� 
�ل�ضيا�ضيني، كما  �أوقات يرى فيها بع�س  “هناك  �ل�ضابقة، قال لودريان  �لإيطالية 

ر�أينا مع �ضالفيني، �أنف�ضهم �أقوى من و�ضعهم �حلقيقي، فريتكبون �لأخطاء«.
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�ضيحاول وزير� �جليو�س و�خلارجية �لفرن�ضيان �ر�ضاء قاعدة “ثقة” 
مع رو�ضيا �لثنني يف مو�ضكو مبا يف ذلك حول �لنز�ع �لوكر�ين، كما 

قال �لحد وزير �خلارجية �لفرن�ضي.
�لرئي�س  �ن  �ذ�عــــي  �ضيا�ضي  بــرنــامــج  لـــودريـــان يف  �يـــف  جـــان  وقـــال 
�ميانويل ماكرون يرغب يف “�لنتقال من �نعد�م ثقة �ضبه تام �ىل 
وزيــرة �جليو�س  به مع  �لقيام  �ضنحاول  �ر�ضاء عنا�ضر ثقة. هذ� ما 

فلور�ن�س باريل يف مو�ضكو غد�«.
و�ضيلتقي �لوزير�ن نظرييهما يف �طار حو�ر حكومي لول مرة منذ 

�ضم رو�ضيا �ضبه جزيرة �لقرم يف 2014.
وقال لودريان رد� على �ضوؤ�ل حول �لقلق من �آثار مثل هذه �ملبادرة 
لدى �ضركاء فرن�ضا كالوليات �ملتحدة ودول �وروبا �ل�ضرقية “نعلم 

�ن �لطريق طويل. �ضنذهب �ىل رو�ضيا بدون �ضذ�جة«.
وحذر وزير �لدفاع �لمريكي مارك ��ضرب خالل زيارة �ل�ضبت لباري�س 
من “تاأثري رو�ضيا �ل�ضلبي على �لقارة” �لوروبية “ل�ضعاف حلف 
لكن  رو�ضيا  مع  خالفاتنا  “نعرف  لودريان  وقال  �لطل�ضي«.  �ضمال 
�تفاقات حول مكافحة �لرهــاب و�لتعاون  رمبا ميكننا �لتو�ضل �ىل 
�ملجتمع  عالقات  وتعزيز  �لقت�ضادية  �لعالقة  وتر�ضيخ  �لف�ضائي 
�إنــه يف �وكر�نيا  �لبلدين وبحث �لزمـــات مــعــا«. وقــال  لــدى  �ملــدين 
“�عتقد �ن هناك فر�ضة، بابا مفتوحا لحر�ز تقدم لت�ضوية �لنز�ع” 
بعد تبادل 70 ��ضري� �ل�ضبت بني �وكر�نيا ورو�ضيا، مع تاأكيده �نه من 

غري �لو�رد حاليا رفع �لعقوبات عن مو�ضكو.
��ضتقر�ر  باجتاه  تقدما  حتــرز  �ن  يجب  مين�ضك  عملية  “�ن  وتابع 
ن�ضل  مل  حاليا  لكن  �لعقوبات  مر�جعة  ميكن  وتدريجيا  �وكر�نيا 
�ىل هذه �ملرحلة«. ونهاية �ل�ضهر �ملا�ضي، دعا ماكرون �ىل “مر�جعة 
خطاأ  �وروبــــا  مــن  بعيد�  “دفعها  �ن  معترب�  رو�ضيا”  مــع  �لــعــالقــة 

كبري«.

للقمة  �لتابعة  و�للــتــز�مــات  �لــقــر�ر�ت  تنفيذ  متابعة  هيئة  عقدت 
برئا�ضة  �لد�ئمني  �ملندوبني  م�ضتوى  على  �م�س  �جتماعاً  �لعربية 
�لد�ئم لدى �جلامعة �لعربية  �ملنيف مندوب تون�س  �ل�ضفري جنيب 
�لدول  ومب�ضاركة  �لعربية  للقمة  �حلــايل  �لرئي�س  بــالده  باإعتبار 
و�لعر�ق  و�ل�ضومال  و�لــ�ــضــود�ن  �ل�ضعودية  وهــى  بالهيئة  �لع�ضاء 
فى  �لهيئة  و��ضتعر�ضت  �لعربية.  �لــدول  للجامعة  �لعامة  و�لمانة 
�جتماعها �لتقرير ن�ضف �ل�ضنوي حول متابعة تنفيذ قر�ر�ت �لقمة 
2019 ، ورفع هذ� �لتقرير  �لعربية �لتى عقدت فى تون�س مار�س 
�ىل �جتماع �لدورة 152 ملجل�س جامعة �لدول �لعربية �لتى تبد�أ فى 

وقت لحق من �ليوم .

�لــوزر�ء �ليوناين كريياكو�س ميت�ضوتاكي�س �م�س �لأحد  قال رئي�س 
�إن على تركيا �أل حتاول تهديد �ليونان �أو �أوروبا يف �إطار م�ضاعيها 

للح�ضول على دعم خلطة لإعادة توطني �لالجئني يف �ضمال �ضوريا.
كان �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان قد �أعلن يوم �خلمي�س �أن بلده 
فتح  يعيد  قــد  و�أنـــه  �ضوريا،  �ضمال  يف  لجــئ  مليون  توطني  �إعـــادة  يعتزم 
�لطريق �أمام �ملهاجرين �إىل �أوروبا ما مل يح�ضل على دعم دويل مالئم 
للخطة.  وقال ميت�ضوتاكي�س يف موؤمتر �ضحفي يف مدينة �ضالنيك ب�ضمال 
�أنه ل يجوز له تهديد �ليونان  �أردوغــان  �أن يفهم �ل�ضيد  “يجب  �ليونان 
�ملــو�رد للتعامل مع )ق�ضية(  �أجــل �حل�ضول على مزيد من  و�أوروبــا من 
�أوروبا �لكثري من �ملال، �ضتة مليار�ت يورو  “قدمت  �لالجئني«. و�أ�ضاف 
يف �لأعو�م �لقليلة �ملا�ضية، �ضمن �إطار عمل �تفاق بني �أوروبا وتركيا كان 
مفيد� للطرفني«. وكانت �ليونان، �لتي ت�ضرتك يف حدود بحرية طويلة 
مع تركيا، �إحــدى �لــدول �حلــدوديــة يف �لحتــاد �لأوروبـــي �لتي ��ضتقبلت 
�آلف �ملهاجرين و�لالجئني خالل ذروة �أزمة �لهجرة. ففي عام 2015 

و�ضل �لآلف �إىل �ل�ضو�حل �ليونانية يوميا.
�تفاقا يف  و�أنــقــرة  �لأوروبـــي  �لحتــاد  بعدما طبق  ب�ضدة  �لعدد  و�نخف�س 
�لآونـــة  �ضهدت  لكن  �لــالجــئــني.  تــدفــق  لــوقــف   2016 عــام  �آذ�ر  مــار�ــس 

�لأخرية زيادة يف �أعد�د �لو�فدين �إىل جزر يونانية قريبة من تركيا.
�إىل نحو �ضبعة  �آب  �أغ�ضط�س  �إىل �ليونان يف  وقفز عدد �لو�فدين �ضهريا 

�آلف وهو �لأعلى خالل ثالثة �أعو�م.

عو��ضم

باري�س

القاهرة

اليونان

الوفد الأمني امل�سري
 ي�سل غزة لبحث التهدئة 

•• غزة-وكاالت:

و�ضل �لوفد �لأمني �مل�ضري، �لتابع جلهاز �ملخابر�ت �لعامة �مل�ضرية، �أم�س 
و�إ�ضر�ئيل، يف  غــزة  �لتهدئة بني قطاع  تثبيت  لبحث  غــزة،  لقطاع  �لأحــد، 
��ضتهد�ف مو�قع  �آخــره  كان  و�لــذي  �ندلع موؤخر�ً،  �لــذي  �لت�ضعيد  �أعقاب 

حلما�س م�ضاء �ل�ضبت.
وقالت م�ضادر فل�ضطينية، �إن �لوفد �لأمني �مل�ضري و�ضل قطاع غزة عرب 
معرب بيت حانون )�إيريز( �ضمال �لقطاع، و�ضيلتقي قيادة حركة حما�س يف 

غزة.
وقال �لناطق با�ضم حركة حما�س، عبد�للطيف �لقانوع، �إن “�لوفد �مل�ضري 
�ضيناق�س �لعديد من �لق�ضايا، منها �ُضبل �لتخفيف من معاناة قطاع غزة، 

و�إلز�م �لحتالل بالتفاهمات، و�لعالقات �لثنائية بني �جلانبني«.
تو��ضل  تنقطع وهناك  �مل�ضريني مل  �لأ�ضقاء  “�لت�ضالت مع  �أن  و�أ�ضاف 
م�ضتمر، و�أن �لزيارة �لأخرية لوفد حركة حما�س كانت مباحثاتها �إيجابية، 

و�ضي�ضل �لوفد �مل�ضري �ليوم لغزة ل�ضتكمال �ملباحثات«.
وجاءت زيارة �لوفد �مل�ضري، بعد �لت�ضعيد �لذي �ضهده قطاع غزة، عقب 
وما تالها من  �ملا�ضية،  غــزة، �جلمعة  ��ضت�ضهاد طفلني على حــدود قطاع 

ق�ضف على مدن وم�ضتوطنات غالف �لقطاع.
كما �أعلن �جلي�س �لإ�ضر�ئيلي، �أم�س �لأول �أن طائرة م�ضرية من غزة �ألقت 
جنوب  رفــح،  حمافظة  �ضرق  �إ�ضر�ئيلي،  ع�ضكري  جيب  على  نا�ضفة  بعبوة 

قطاع غزة. 

تون�سيون يتابعون يف حرية املناظرات التلفزيونية  

احلكومة االأفغانية تدعو ملحادثات مبا�سرة 

ترامب يعلن اإلغاء لقاء �سري مع طالبان  

 •• كابول-�أ ف ب:

دونالد  �لأمــريكــي  �لرئي�س  فــاجــاأ 
�إلغاء  بـــاإعـــالنـــه  �جلــمــيــع  تـــر�مـــب 
قــمــة كــانــت مــقــررة �ــضــر� مــع قادة 
حــركــة طــالــبــان �لأفــغــانــيــة ووقف 
�جلارية  �ل�ضالم”  “مفاو�ضات 
معهم منذ عــام يف وقــت بــدت على 
تاريخي  �تفاق  �إىل  �لتو�ضل  و�ضك 
يــنــهــي نـــز�عـــا مــ�ــضــتــمــر� مــنــذ 18 

عاما.
تر�مب،  �إعــالن  فعلها على  رد  ويف 
ــــــادت �حلــــكــــومــــة �لأفـــغـــانـــيـــة  �أ�ــــــض
مـــذكـــرة  و��ـــضـــنـــطـــن  بـ”جهود” 
مبوقفها �ملنتقد للمفاو�ضات �لتي 
�أجــــر�هــــا �جلـــانـــب �لأمــــريكــــي مع 

طالبان و�ضط جتاهل لكابول.
وكـــ�ـــضـــف تـــــر�مـــــب �أنــــــــه كــــــان من 
“قادة طالبان  �أن يلتقي  �ملفرت�س 

وعلق عبد �ل�ضتار �خلم�ضيني على مقرتحات �ملر�ضحني 
�لــو�قــفــني يف �ــضــكــل نــ�ــضــف د�ئـــــري خــلــف مــنــابــرهــم يف 
��ضتديو �لتلفزيون �حلكومي �لذي غلبت عليه �ل�ضاءة 
طروحاتهم  �أن  فـــــر�أى  و�لأحــــمــــر،  �لأزرق  بــالــلــونــني 
يقدمو�  “مل  و�أنــهــم  “عامة”  �لنــتــخــابــيــة  ووعـــودهـــم 
�ل�ضبب  يكون  �أن  مرجحا  ومف�ضلة”،  و��ضحة  بر�مج 

عامل “�خلوف«.
�لنتخابات  �أن  �لــ�ــضــيــا�ــضــي  لــلــ�ــضــاأن  مـــر�قـــبـــون  ويــــرى 
�لــرئــا�ــضــيــة �ملــبــكــرة مفتوحة عــلــى كــل �لحــتــمــالت ول 
كان  كــمــا  بــارزيــن  قطبني  بــني  فيها  �لــ�ــضــر�ع  ينح�ضر 

�حلال يف �نتخابات 2014.
لالأبحاث  �لتون�ضي  “ج�ضور”  ملــركــز  تقرير  يف  وجـــاء 
“للمرة �لأوىل ل ميلك �لتون�ضيون فكرة عن من �ضيكون 

•• تون�س-�أ ف ب:

�لعادة  غــري  على  �لتون�ضية  �لعا�ضمة  يف  مقهى  يكتظ 
برو�د جال�ضني و�أنظارهم م�ضدودة يف حرية �إىل �ضا�ضة 
تــلــفــزيــونــيــة غـــري مــ�ــضــبــوقــة ملر�ضحني  تــبــث مــنــاظــرة 
�أ�ضبوع، عّلهم  لالنتخابات �لرئا�ضية �ملبكرة �ملقررة بعد 

يجدون �ل�ضخ�س �ملنا�ضب يف تقديرهم.
�لنتخابات  مـــن  �لأوىل  �جلـــولـــة  مـــن  �أ�ـــضـــبـــوع  وقـــبـــل 
�أم�ضيات  ولثالث  �ل�ضبت  منذ  تون�س  تنظم  �لرئا�ضية، 
يف  �لـ26،  �ملــر�ــضــحــني  بــني  كـــربى  مــنــاظــر�ت  متتالية 

مبادرة دميوقر�طية نادرة يف �لعامل �لعربي.
قرطاج.  �إىل  “�لطريق  عنو�ن  حتت  �ملناظر�ت  وجتري 
تون�س تختار”، وقد و�ضفها مروجوها باأنها “�حلدث” 
�لأبرز يف �حلملة �لنتخابية و”نقطة حتول” يف �حلياة 

�ل�ضيا�ضية يف تون�س.
 21،00 �لــ�ــضــاعــة  �لــنــقــا�ــس يف حـــــدود  �نـــطـــالق  ومــــع 
حول  �لع�ضر�ت  حتّلق  غرينيت�س(،  بتوقيت   20،00(
على  �ملر�ضحني  �أجــوبــة  �ىل  بانتباه  ي�ضغون  �لــطــاولت 
�ضالحيات  حـــول  متــحــورت  �لــتــي  �ل�ضحافيني  �أ�ــضــئــلــة 
و�ل�ضيا�ضة  �لـــقـــومـــي  �لأمــــــــن  جمـــــايل  يف  �لـــرئـــيـــ�ـــس 

�خلارجية.
وتقول �إميان )30 عاما( �لعاطلة عن �لعمل لفر�ن�س 
بر�س وهي تتابع �ملناظرة ومالمح �ل�ضتياء بادية على 

وجهها “بالن�ضبة يل مل تت�ضح �لأمور بعد«.
على  �ملر�ضحني  �أغــلــب  كــثــري�  “تابعت  �إميـــان  وتــو�ــضــح 
خالل  مــــن  و�لآن  �لجـــتـــمـــاعـــي،  �لـــتـــو��ـــضـــل  مــــو�قــــع 
عن  بعيدة  وف�ضفا�ضة  عامة  �إجابات  يقدمون  �ملناظرة 

�لنتظارت” م�ضيفة �أن “�لأمور تبقى �ضبابية«.
غري �ن �أ�ضامة )33 عاما( تو�ضل �ىل غربلة �ملر�ضحني 

و�إ�ضقاط بع�ضهم من قائمة خيار�ته، ويقول “هناك من 
�ملر�ضحني من ظهر م�ضتوعبا ومدركا ملهام و�ضالحيات 
من  وحذفته  �ملو�ضوع  خــارج  كــان  من  وهناك  �لرئي�س، 

خيار�تي«.
و�ضارك يف مناظرة �ل�ضبت ثمانية مر�ضحني من بينهم 
�ملر�ضح �لإ�ضالمي عبد �لفتاح مورو وقد �رتدى كعادته 
�لتقليدية، و�أول رئي�س تون�ضي ما  �لتون�ضية  “�جلبة” 
�ل�ضابق  �لـــوزر�ء  ورئي�س  �ملــرزوقــي  من�ضف  �لــثــورة  بعد 
لالإ�ضالميني  �ملــعــار�ــضــة  و�لــنــا�ــضــطــة  جــمــعــة  مـــهـــدي 
للجدل  �ملثري  �لأعــمــال  رجــل  غــاب  فيما  مو�ضي،  عبري 
غ�ضل  بتهم  �ل�ضجن  �أودع  �لــذي  �ملر�ضح  �لــقــروي،  نبيل 

�لأمو�ل.
وكتب �لقروي يف تغريدة يف ح�ضابه �لر�ضمي على تويرت 
حقي  مــن  �لليلة  هــذه  “حرموين  غيابه  على  تعليقا 
ويجروؤون  �لتون�ضي.  �ل�ضعب  �أمــام  للتعبري  �لد�ضتوري 
�نــتــخــابــات �ضفافة ودميــقــر�طــيــة يف  على �حلــديــث عــن 

غياب مبد�أ �أ�ضا�ضي وهو �لت�ضاوي يف �حلظوظ«.
ثانية   99 بحو�يل  �ملحدد  بالتوقيت  �مل�ضاركون  و�لتزم 
�ملــنــاظــرة مــ�ــضــاحــنــات وتبادل  تــ�ــضــهــد  �إجـــابـــه ومل  لــكــل 
�تهامات كما يح�ضل عادة يف هذ� �لنوع من �ل�ضجالت 

�ل�ضيا�ضية.
ويف �ملقهى، ترتفع بني �حلني و�لآخــر �ضحكات �ضاخرة 
بني متابعي �ملناظرة، حني يتلعثم �أحد �ملر�ضحني يف رده 
�أو تبدو عليه �لبلبلة، وكاأنه “تلميذ �مام �متحان” على 

حد تعبري �أحدهم.
ويــ�ــضــف �أ�ــضــامــة �جلـــو �لـــعـــام لــلــمــنــاظــرة �لــتــي تولها 
كل  من  وخــال  “بارد  باأنه  جمهور،  وح�ضرها  مقّدمان 
�لعرب  كل  لن  به  نفخر  “لكن  م�ضتدركا  �ملناو�ضات”، 

ي�ضاهدوننا �لليلة«.

�ضالم  مفاو�ضات  يف  دخولهم  �إىل 
وهو  كــابــول،  �ضلطات  مــع  مبا�ضرة 
حتى  يرف�ضونه  �ملتمردون  كان  ما 
�لأفــــغــــاين  �لـــرئـــيـــ�ـــس  لـــكـــن  �لآن. 
�نــتــقــد علًنا  دولــــًيــــا  بـــه  �ملـــعـــرتف 
�إليه �جلانب  �لتفاق �لذي تو�ضل 
�لتي  طــــالــــبــــان،  مــــع  �لأمـــــريكـــــي 

رف�ضت �لتفاو�س مع حكومته.
هذ� وقال مكتب �لرئي�س �لأفغاين 
�أ�ضرف غني �أم�س �لأحد �إن �ل�ضالم 
�إل  يتحقق  �أن  ميكن  ل  �حلقيقي 
عندما توقف حركة طالبان �لعنف 
وجتـــــري حمـــادثـــات مــبــا�ــضــرة مع 

�حلكومة.
وقال مكتب غني يف بيان رد� على 
�ل�ضالم  تــر�مــب حمـــادثـــات  �إلـــغـــاء 
�حلقيقي  “�ل�ضالم  �لـــ�ـــضـــريـــة 
طالبان  تــو�فــق  عــنــدمــا  �ضيتحقق 

على وقف �إطالق �لنار«.
ملتزم  �إنـــــــه  غـــنـــي  مـــكـــتـــب  وقـــــــال 
�ملتحدة  �لـــوليـــات  مـــع  بــالــتــعــاون 
وحلفائها من �أجل حتقيق “�ضالم 
�إجـــر�ء  و�أكــــد عــلــى  كـــرمي ود�ئم” 
�ل�ضهر  يف  �لــرئــا�ــضــيــة  �لنــتــخــابــات 
�جلاري. وي�ضعى غني لفرتة ولية 

�لرئي�ضيني وب�ضكل منف�ضل رئي�س 
ب�ضكل  غــنــي(  )�أ�ــضــرف  �أفغان�ضتان 

�ضّري �لأحد يف كامب ديفيد«.
�مل�ضبوق  غـــري  �لــلــقــاء  هــــذ�  وكـــــان 
�لذكرى  مـــن  �أيــــــام  قــبــل  �ــضــيــعــقــد 
�لــثــامــنــة عــ�ــضــرة لعــــتــــد�ء�ت 11 
�أدت  �لتي   2001 �أيلول-�ضبتمرب 
لأفغان�ضتان  �لأمــريكــي  �لغزو  �إىل 
بهدف �إ�ضقاط نظام طالبان �لذي 

كان يوؤوي تنظيم �لقاعدة.
ويــعــد جمـــرد طـــرح �إمــكــانــيــة عقد 
ـــقـــاء وجـــهـــا لوجه  �لـــل مـــثـــل هـــــذ� 
تاأكيد� لـ”دبلوما�ضية �لقمة” �لتي 

ينتهجها تر�مب.
وكــتــب �لــرئــيــ�ــس �لأمــــريكــــي على 
�ىل  طــريــقــهــم  يف  “كانو�  تـــويـــرت 
�مل�ضاء”  هــــذ�  �ملــتــحــدة  �لــــوليــــات 
�لفور  �لجتماع على  “�ألغيُت  لكن 

و�ألغيت مفاو�ضات �ل�ضالم«.
�أن طالبان  قـــر�ره  و�أو�ــضــح مـــربر� 
يف  بـــاعـــتـــد�ء  لــالأ�ــضــف  “�عرتفو� 
كابول �أ�ضفر عن مقتل �أحد جنودنا 
�ضعيا  �آخر،  �ضخ�ضا  و11  �لعظماء 

منهم لتكثيف �ل�ضغط«.
وكان �لعتد�ء �لذي وقع �خلمي�س 

هناك بطالن:  كان   ،2014 “عام  م�ضيفا  �لرئي�س”، 
و)�لرئي�س  �ملــرزوقــي  �ملن�ضف  وليته  �ملنتهية  �لرئي�س 
�ليوم كل �ضيء  �ل�ضب�ضي... لكن  �لباجي قايد(  �لر�حل 
و�رد«. كما �ضهدت مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي تعليقات 
�أ�ضماء  بــحــذف  بـــد�أ  مــن  ن�ضطاء، منهم  بــني  و�ــضــجــالت 
�ملر�ضحني �لو�حد تلو �لآخر من قائمة �هتماماته بعد 
�ل�ضتماع ملد�خلتهم ومنهم من تابع �حلدث من خارج 

تون�س وعلق بطريقته �خلا�ضة.
وكتب عمر، �لنا�ضط على تويرت من مدينة �لرباط يف 
�ملغرب، “ م�ضهد من �خليال �لعلمي بالن�ضبة لنا نحن 

�ملغاربة«.
ذلك  تلفزيونية مبــا يف  قناة   11 على  �لــربنــامــج  وبــث 

قناتان عامتان، وع�ضرين حمطة �إذ�عية.

ثاين عملية خالل �أيام يف �لعا�ضمة 
رغم  �ملتمردون  يتبناها  �لأفغانية 
�أعلن  �لــــذي  �ملبدئي”  “�لتفاق 
�ملــفــاو�ــس �لأمـــريكـــي زملــــاي خليل 
مــعــهــم خالل  �إلـــيـــه  �لــتــو�ــضــل  ز�د 

مفاو�ضات �لدوحة.
وعر�س خليل ز�د هــذ� �لتــفــاق يف 
مطلع �لأ�ضبوع على �لرئي�س غني 

يف كابول.

و�ضك  عـــلـــى  �ملــــحــــادثــــات  وكــــانــــت 
ببدء  ي�ضمح  �تــفــاق  �إىل  �لــتــو�ــضــل 
�لبالغ  �لأمــريكــيــة  �لــقــو�ت  �ضحب 
عديدها 13 �إىل 14 �ألف ع�ضكري 
تــدريــجــيــا مـــن �أفــغــانــ�ــضــتــان، لقاء 
�لقاعدة  تنظيم  تــربوؤ طالبان من 
د�ع�س  تنظيم  مبحاربة  وتعهدهم 
وعــــــدم حتـــويـــل �أفـــغـــانـــ�ـــضـــتـــان �إىل 
�إ�ضافة  للمتطرفني،  �آمـــن  مـــالذ 

جترى  �لتي  �لنتخابات  يف  ثانية 
�أيـــلـــول، لكن  �ــضــبــتــمــرب-   28 يـــوم 
�لنتخابات  �إلـــغـــاء  تــريــد  طــالــبــان 
�تفاق  �أي  لتوقيع  م�ضبق  ك�ضرط 

�ضالم مع �لأمريكيني.
�ملتحدث  مع  �لتو��ضل  يت�ضن  ومل 

با�ضم طالبان للتعقيب.
طالبان  ��ــضــرت�تــيــجــيــة  وتــ�ــضــتــنــد 
بــ�ــضــن هــجــمــات جـــديـــدة عــلــى ما 
يف  �لــنــجــاح  �أن  فر�ضية  على  يــبــدو 
موقفها  �ــضــيــعــزز  �لــقــتــال  مـــيـــد�ن 
�ملــ�ــضــتــقــبــلــيــة مع  ـــات  �ملـــفـــاو�ـــض يف 

�مل�ضوؤولني �لأمريكيني و�لأفغان.
وقال بع�س قادة �حلركة �مليد�نيني 
يــعــتــزمــون �لتخلي  �إنــهــم ل  �أيــ�ــضــا 
من  �قــرت�بــهــم  مــع  مكا�ضبهم  عــن 
�لقيادة  �أن  �إىل  ي�ضري  �لن�ضر، مما 
تو�جه �ضغوطا د�خلية كي ل تقبل 

وقف �إطالق �لنار.

م�ضاحات  متنح  �أ�ضبحت  �إذ�عــــة  و39   -- خا�ضة  قــنــاة  و11 
و��ضعة من بر�جمها لل�ضجال �ل�ضيا�ضي.

ومر�قبة  حماية  لها  �أوكلت  �لتي  �لهيئات  �ن  مر�قبون  ويرى 
�ضلطتها  ل�ضعف  حمــدودة  فاعليتها  ظلت  �لعــالم،  مكت�ضبات 

وغياب �لر�دة �ل�ضيا�ضية يف هذ� �ملجال.
وت�ضكل “�لهيئة �لعليا �مل�ضتقلة لالت�ضال �ل�ضمعي و�لب�ضري” 
�لتي مت �حد�ثها يف 2012 ل�ضالح �لقطاع، �أبرز مثال على 

ذلك لكن عدد� من قر�ر�تها بقي حرب� على ورق.
ومتكنت �لهيئة من �إغالق �إذ�عة خا�ضة ب�ضبب �ل�ضبابية وعدم 
�لقنو�ت  من  �لعديد  تغرمي  قــررت  كما  ملكيتها.  يف  �لو�ضوح 
�خلا�ضة لتجاوز�ت يف بع�س بر�جمها، لكنها بقيت عاجزة �أمام 

•• تون�س-�أ ف ب:

2011 لكنه ي�ضق  ي�ضهد �لإعــالم يف تون�س طفرة منذ ثــورة 
قناة  وجـــود  يعك�س  كما  �ل�ضتقاللية  نحو  ب�ضعوبة  طريقه 
للدعاية ملوؤ�ض�ضها �لطامح للرئا�ضة وهيئة عليا ملر�قبة و�ضائل 

�لإعالم.
�لرئي�س  نظام  �نهيار  �إىل  �أف�ضت  �لتي   2011 ثــورة  وكــانــت 
هذ�  يف  لطفرة  �لباب  فتحت  علي،  بن  �لعابدين  زيــن  �لأ�ضبق 
�لقطاع بعدما كانت و�ضائل �لإعالم مكممة، يف مرحلة جديدة 

غري م�ضبوقة حلرية �لتعبري.
حكوميتان  قناتان   -- تلفزيونية  قناة   13 تون�س  يف  وتعمل 

�قرت�ب  مع  �لــبــالد.  يف  �ضيا�ضي  نفوذ  لها  �عالمية  موؤ�ض�ضات 
لالت�ضال  �مل�ضتقلة  �لعليا  “�لهيئة  قــررت  �لنتخابات،  موعد 
من  ن�ضمة  قــنــاة  مبــنــع  قــــر�ر�ت  �تــخــاذ  و�لب�ضري”  �ل�ضمعي 
�لقناة �خلا�ضة  للمر�ضحني.وهذه  �لدعائية  تغطية �حلمالت 
مناف�س  �لقروي  نبيل  �لرئا�ضية  لالنتخابات  �ملر�ضح  �أ�ض�ضها 

رئي�س �حلكومة يو�ضف �ل�ضاهد �ىل ق�ضر قرطاج.
�أهــــم �ملوؤ�ض�ضات  �لــتــي تــعــد مـــن  نــ�ــضــمــة  �لــهــيــئــة قــنــاة  وتــتــهــم 
�لإعالمية �خلا�ضة يف �لبالد “بالتموقع من �أجل �لتاأثري على 
كما تطالبها بالك�ضف عن هوية �مل�ضاهمني  مفا�ضل �لدولة”. 
�ل�ضابق  �لــوزر�ء �لإيطايل  �أحدهم هو رئي�س  �أن  �لذين يعتقد 

�ضيلفيو برل�ضكوين.

الإعالم التون�سي نحو ال�ستقاللية ب�سعوبة  

جرنال اأمريكي: هجمات طالبان حرائق الغابات يف اأ�سرتاليا تتجاوز املئة  
»لن تفيد« م�ساعي ال�سالم 

•• و��ضنطن-وكاالت:

قال قائد �لقيادة �ملركزية �لأمريكية �جلر�ل كينيث ماكينزي، �إن “زيادة 
هجمات حركة طالبان يف �أفغان�ضتان لن تفيد خا�ضة يف ظل جهود �ل�ضالم 
�لتي ُتبذل �لآن«. وخالل زيارته لباك�ضتان �ملجاورة حيث يتمركز كثري من 

مقاتلي �حلركة، رف�س �جلر�ل ماكينزي �لتعليق على �ملفاو�ضات ذ�تها.
ولكن ت�ضريحات �لرجل �لذي ي�ضرف على �لقو�ت �لأمريكية باملنطقة تعد 
�أحدث موؤ�ضر على مدى تاأثري موجة �لعنف على م�ضودة �تفاق �ل�ضالم �لتي 
�لأ�ضبوع و�لتي قد  �ملتحدة ومفاو�ضو طالبان هذ�  �إليها �لوليات  تو�ضلت 
توؤدي �إىل خف�س عدد �لقو�ت �لأمريكية يف �أطول حروب �لوليات �ملتحدة.
وقال لل�ضحافيني �لذين ير�فقونه يف رحلته “ت�ضعيد طالبان للعنف لن 

يفيد خ�ضي�ضاً يف هذه �ملرحلة من تاريخ �أفغان�ضتان«.
من  م�ضاحة  �أكـــرب  على  حــالــيــاً  ي�ضيطرون  �لــذيــن  طــالــبــان،  مقاتلو  و�ــضــن 
2001، هجمات جديدة على مدينتي قندوز وبيل خمري  �لأر��ضي منذ 
�ل�ضماليتني خالل �لأ�ضبوع �ملا�ضي ونفذو� تفجريين �نتحاريني كبريين يف 
�لعا�ضمة كابول، و�أودى �أحد �لنفجار�ت بحياة جندي �أمريكي لريتفع عدد 

�لقتلى بني �جلنود �لأمريكيني يف �أفغان�ضتان هذ� �لعام �إىل 16.
وبناء على م�ضودة �لتفاق، �ضت�ضحب �لوليات �ملتحدة �آلف �جلنود خالل 
�ل�ضهور �ملقبلة مقابل �ضمانات من �حلركة باأل ُت�ضتخدم �أفغان�ضتان قاعدة 
ل�ضن هجمات على �لوليات �ملتحدة �أو �أي من حلفائها، و�أثنى ماكينزي على 
باك�ضتان لدعمها جهود �ل�ضالم يف �أفغان�ضتان يف �أحدث موؤ�ضر على حت�ضن 

�لعالقات �ملتوترة بني و��ضنطن و�إ�ضالم �آباد.
د�خل  للمت�ضددين  هجمات  يف  قتلو�  �لباك�ضتانيني  مــن  “كثري  و�أ�ــضــاف 
وتابع  �أفغان�ضتان”،  ��ضتقر�ر  فــو�ئــد  تــرى  باك�ضتان  �أن  �أعتقد  باك�ضتان، 
�أنهم ملتزمون مب�ضاعدتنا يف �لو�ضول �إىل حل �ضيا�ضي يف  �أعتقد  “لذلك 

�أفغان�ضتان«.

 •• ملبورن-رويرتز:

�أ�ضرت�ليا  يف  �لإطـــفـــاء  رجــــال  كــافــح 
100 حريق غابات  �أكــرث مــن  �أمــ�ــس 
يف وليـــتـــني بــ�ــضــرق �لـــبـــالد، يف حني 
حذرت �ل�ضلطات من �أن بع�س �ملناطق 
قد ت�ضهد مو�ضم حر�ئق قا�ضيا خالل 

�ل�ضيف.
�ملفت�س  �ــضــتــريجــ�ــس  �أنـــــــــدرو  وقـــــــال 
يف خـــدمـــة �لإطـــــفـــــاء و�لـــــطـــــو�رئ يف 
قبل،  من  هذ�  ن�ضهد  “مل  كوينزلند 
مل تكن �حلر�ئق بهذه �ل�ضدة من قبل 

يف هذ� �لوقت �ملبكر من �لربيع«.
كوينزلند  وليتي  يف  �حلر�ئق  و�أتــت 
�لكثري  خــرج  �لتي  ويلز،  �ضاوث  ونيو 
يقل  ل  مــا  على  �ل�ضيطرة،  عــن  منها 
�إن  �ل�ضلطات  وتــقــول  عــقــار�   20 عــن 
�لعدد �ضريتفع على �لأرجح بعد تفقد 

�ملناطق �لتي تعر�ضت لأ�ضر�ر.
�أي حالت وفاة لكن عامل  ومل تعلن 
�لعمر  مـــن  يــبــلــغ  �إطــــفــــاء مــتــطــوعــا 
حــالــة حرجة  يــــز�ل يف  ل  عــامــا   66
بحروق  �إ�ـــضـــابـــتـــه  بــعــد  بــاملــ�ــضــتــ�ــضــفــى 

خطرية يوم �جلمعة.
كوينزلند  يف  �لــ�ــضــلــطــات  وكــافــحــت 

�لــيــوم �لأحد  71 حــريــقــا  �أكـــرث مــن 
�أي مــنــهــا خـــطـــر� يف  يــ�ــضــكــل  لــكــن ل 
�ل�ضكنية  �ملر�كز  على  �لر�هن  �لوقت 
ويلز،  �ضاوث  نيو  وت�ضهد  �لرئي�ضية. 
لأ�ضو�أ  مــنــهــا  �أنـــحـــاء  تــتــعــر�ــس  �لــتــي 
مـــوجـــة جـــفـــاف مـــنـــذ �ــــضــــنــــو�ت، 57 

تتجاوز  م�ضاحة  �أكــربهــا  دمــر  حريقا 
138 �ألف فد�ن.

�إنهم  �جلوية  �لأر�ضاد  م�ضوؤولو  وقال 
ل يتوقعون حت�ضنا يف درجة �حلر�رة 
و�لـــريـــاح �لــتــي تــذكــي �حلــر�ئــق حتى 
يوم �لأربعاء كما �أن �حتمالت �ضقوط 

�لأمطار �ضعيفة.
وذكر �ضتريج�س �أن �حلر�ئق �خلطرية 
�عتبارها  يــنــبــغــي  �لــــربــــيــــع  خــــــالل 
�لدمار  من  “حتذير�”  �أو  “نذير�” 
�لـــذي قــد ت�ضببه حــر�ئــق �لــغــابــات يف 

كوينزلند خالل �ضهور �ل�ضيف.
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/�ضاين�س �مليكانيكية - 

�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1032097 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة حمد بدر عبد�هلل �حمد �حلمادي %100

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
حذف بدر عبد�هلل �حمد �بر�هيم �حلمادي

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
فا�ضل  بن  �ل�ضـــــادة/�ضركة  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ملزروعي للمقاولت �لعامة ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:2519734 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع
��ضافة مبارك �ضيف مبارك فا�ضل �ملزروعي %1

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة بن فا�ضل �لقاب�ضة ذ.م.م
bin fadel holding LLC 

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضيف مبارك فا�ضل �ملزروعي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12726 بتاريخ 2019/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/خمبز �ل�ضيف

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�ضة رقم:1181588 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

عبد�هلل م�ضاعد ح�ضن علي �ملن�ضوري من وكيل خدمات �ىل مالك
تعديل ن�ضب �ل�ضركاء

عبد�هلل م�ضاعد ح�ضن علي �ملن�ضوري من 0% �ىل %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف جول حميد مانرو

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

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بخ�ضو�س �لرخ�ضة 
رقم:CN 1037849  بال�ضم �لتجاري:ور�ضة لولو�نا 
لت�ضليح �ل�ضيار�ت بالغاء طلب تعديل �لرخ�ضة و�عادة 

�لو�ضع كما كان عليه �ضابقا
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
�أ�ضبوع  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة 
غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من 
م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء هذه �ملدة 

حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/كرم �ل�ضحر�ء للنقليات �لعامة 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1207903 
تعديل ��ضم جتاري من/كرم �ل�ضحر�ء للنقليات �لعامة 

KARAM AL SAHRAA GEN TRANSPORT

�ىل/كرم �ل�ضحر�ء لنقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة
KARAM AL SAHRAA PASSENGERS TRANSPORTATION VIA RENTED BUSES

تعديل ن�ضاط/��ضافة نقل �لركاب باحلافالت �ملوؤجرة )4922006(
تعديل ن�ضاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ضاحنات �لثقيلة )4923009(

تعديل ن�ضاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�ضاحنات �خلفيفة )4923010(
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/كافترييا �كل زمان

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:1500932 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة فرييهيوت بيجى تور� %100

تعديل وكيل خدمات/��ضافة هيفاء فايز �حمد عبد�لو�حد �حلو�ضني
تعديل وكيل خدمات/حذف �حمد حممد �حمد �ضالح �لكعبي

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف علي عطايا
تعديل ��ضم جتاري من/كافترييا �كل زمان 

AKL ZMAN CAFETERIA
�ىل/كافترييا ناتان

NATAN CAFETERIA
تعديل ن�ضاط/��ضافة م�ضروبات باردة و�ضاخنة )5630004(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/مركز تاي �ضمايل �ضبا للرجال  

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�ضة رقم:2824996 
تعديل لوحة �لعالن/�جمايل من م�ضاحة null*null �ىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية �ىل �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��ضم جتاري من/مركز تاي �ضمايل �ضبا للرجال 

THAI SMILE MEN SPA CENTRE

�ىل/مركز تاي �ضمايل �ضبا للرجال - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م
THAI SMILE MEN SPA CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ضاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�ضوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/مطعم 

بوي�ضتا ديل �ضول
رخ�ضة رقم:CN 2274969 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ضـــــادة/رويال  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�مباير لد�رة �لعقار�ت
رخ�ضة رقم:CN 2286364 تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإميريجيو �سوفت وير �سوليو�سنز ميدل اي�ست- ذ م م »اإميريجيو«
 3731 رقم  بالدعوى  �لبتد�ئية  �بوظبي  حمكمة  حكم  مبوجب   
�ضنة 2018 جتاري جزئي-�أبوظبي، �ل�ضادر بتاريخ 2019/06/25 
–�مل�ضفي �لق�ضائي عن  يعلن �ل�ضيد/ �أحمد �ضعيد حممد �ل�ضارد 

حل وت�ضفية �ضركة:
اإميريجيو �سوفت وير �سوليو�سنز ميدل اي�ست- ذ م م )اإميريجيو(

�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم
�لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1160099
فاك�س   042555155 رقم  هاتف  �لق�ضائي:   �مل�ضفى  مكتب  �إىل 
042555151    دبي-�لقرهود-بناية �لفجر لالأعمال-�ضارع �ملطار 
�لطابق �لأول-مكتب رقم 119 و�إح�ضار �مل�ضتند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خالل مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن.
امل�سفي الق�سائي/ اأحمد �سعيد حممد ال�سارد
رقم القيد بوزارة العدل 493

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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بوتيك الأوركيد الأبي�س للعطور وامل�ستح�سرات 
التجميلية-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م

يعلن مكتب دلتا لتدقيق �حل�ضابات- �نه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية 
�لعمومية غري �لعادية بتاريخ 2019/09/05 بحل وت�ضفية �ضركة

بوتيك االأوركيد االأبي�س للعطور وامل�ستح�سرات التجميلية-
�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م

�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم
�إىل  �لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-2634014

 037378989 037378999  فاك�س  مكتب �مل�ضفى �ملعني هاتف  رقم 
�س.ب  202075 – مدينة �لعني – �ضناعية هيلي بناء عبد �هلل حممد 
علي �ل�ضحي و�خرون مكتب رقم )3( و�إح�ضار �مل�ضتند�ت �لثبوتيه، وذلك 

خالل مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سركة العلم والتطوير- ذ.م.م
تاريخ  يف  �ملنعقدة  عادية  �لغري  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  مبوجب 
 1955007190 بالرقم    �لعدل  �ملوثق لدى كاتب   2019/06/17

يعلن �مل�ضفي / �ن �يه ��س حما�ضبون قانونيون عن حل وت�ضفية 
�ضركة:

)�سركة العلم والتطوير - ذ.م.م(
�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم

�لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لدية  من  فعلى   CN-1033918

فاك�س   026584848 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�ضفى  مكتب  �إىل  به 
بناية  حمد�ن  �ضارع  �بوظبي    35966 ب   �س   026584840

)201(   م�ضطحبا  رقم  مكتب   )2 )�لطابق  جموهر�ت �حل�ضني 
�أق�ضاها  �لثبوتية وذلك خالل مدة  و�مل�ضتند�ت  �لأور�ق  كافة  معه 

45 يوما من تاريخ ن�ضر هذ� �لإعالن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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»دومي�س للنقليات العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد- ذ م م«
مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه غري �لعادية بتاريخ 2019/08/04 

يعلن مكتب �كتيف د�يريكتوري للتدقيق- عن  حل وت�ضفية �ضركة

 » دومي�س للنقليات العامة-�سركة ال�سخ�س الواحد - ذ م م«
�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم

�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1216573

فاك�س   0543913404 رقم  موبايل    �ملعني  �مل�ضفى  مكتب  �إىل 

ز�يد- بن  حممد  مدينة  �بوظبي-   53253 �س.ب    026740368

مزيد مول بناية رقم 2 �لطابق )10( مكتب رقم )1005( و�إح�ضار 

تاريخ  يوم من   45 �أق�ضاها  �لثبوتيه، وذلك خالل مدة  �مل�ضتند�ت 

هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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ل ي د بييم ليت لتجارة النارة- ذ م م 
مبوجب قر�ر �جلمعيه �لعموميه غري �لعادية بتاريخ 2019/09/05 
تعلن �لحتاد للمحا�ضبة و�ملر�جعة  ذ م م - حما�ضبون قانونيون- 

�بوظبي عن حل وت�ضفية �ضركة
 ل ي د بييم اليت لتجارة االنارة - ذ م م
�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم

CN-2505165 فعلى من لدية �ي �عرت��س �و مطالبة �لتقدم �إىل 

مكتب �مل�ضفى �ملعني هاتف  رقم026349400 فاك�س 026349416 
حممد  موزه  بناية  �ل�ضتقالل  �ضارع  �بوظبي   46765 �س.ب  
و�إح�ضار   )1( رقم  مكتب  )ميز�نني1(  �لطابق  �ملزروعي  فا�ضل 
تاريخ  يوم من   45 �أق�ضاها  �لثبوتيه، وذلك خالل مدة  �مل�ضتند�ت 

هذ� �لعالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سركة عرعر يوتيليتي للمقاولت- ذ م م
يعلن مكتب مري�ل عبد �حلبيب لتدقيق �حل�ضابات و�ل�ضت�ضار�ت 
�لد�رية �أنه مبوجب قر�ر �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية 

�ل�ضادر بتاريخ 2019/09/03 بحل وت�ضفية �ضركة
�سركة عرعر يوتيليتي للمقاوالت - ذ م م
�ل�ضادرة من د�ئرة �لتنمية �لقت�ضادية-�بوظبي بالرقم

�لتقدم  مطالبة  �و  �عرت��س  �ي  لدية  من  فعلى   CN-1178405

فاك�س   026716055 رقم  هاتف  �ملعني  �مل�ضفى  مكتب  �إىل 
بناية  �ل�ضياحي  بالنادي  �بوظبي   53181 �س.ب   026716054

و�إح�ضار   )705( رقم  مكتب   )7( �لطابق  �جلنيبي  عبد�هلل  �ضعيد 
�مل�ضتند�ت �لثبوتيه، وذلك خالل مدة �أق�ضاها 45 يوما من تاريخ 

هذ� �لعالن.
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�إعـــالن
و�ل�ضالمه  �لمن  ملنتجات  �لوطني  �ل�ضادة/�مل�ضنع  باأن:  �ل�ضناعة  تنمية  مكتب  تعلن 

1002209 IN:ذ.م.م  رقم �لرخ�ضة �ل�ضناعية
قد �أبدو� رغبتهم يف �تخاذ �لتعديالت �لتالية:

1- تعديل �ل�ضم �لتجاري من/ �مل�ضنع �لوطني ملنتجات �لمن و�ل�ضالمه ذ.م.م �ىل/
�مل�ضنع �لوطني ملنتجات �لمن و�ل�ضالمة - �ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

2- تعديل �ل�ضكل �لقانوين من/�ضركة ذ�ت م�ضوؤولية حمدودة
�ىل/�ضركة �ل�ضخ�س �لو�حد ذ.م.م

3- تعديل �ل�ضركاء:
بخروج �ل�ضريك:

�ماين �ضمري �ضالح �حلمريي
ودخول �ل�ضريك:

ماجد عبد�لعزيز �حمد عاتق �لباكري
لت�ضبح �لرخ�ضة �ل�ضناعية با�ضماء �ل�ضركاء:

ماجد عبد�لعزيز �حمد عاتق �لباكري
وعلى كل من لديه �عرت��س على �لجر�ء �ملذكور �عاله مر�جعة مكتب تنمية �ل�ضناعه 
و�إل فلن يقبل   ، �لإعالن  ن�ضر  تاريخ  �مل�ضتثمرين - خالل 14 يوم من  �إد�رة خدمة   -

�ملكتب �أي �عرت��س بعد �نق�ضاء مدة �لإعالن .
مكتب تنمية �ل�ضناعة
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اإعــــــــــالن
�ل�ضـــــادة/برق  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ل�ضماء للمقاولت �للكرتوميكانيكة
 رخ�ضة رقم:CN 1855518  تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�ضة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��ضبوع من  �لتنمية �لقت�ضادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�ضر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ضاء �ملدة حيث �ضت�ضتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
للوكالت  �ل�ضـــــادة/�نربوم  بان  �لقت�ضادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لتجارية  رخ�ضة رقم:1167506 
للو�ضاطة  �لعدل  طريق  وبيع/��ضافة  تنازل  �ل�ضركاء  تعديل 

tareeq aladal commercial broker llc لتجارية �س.ذ.م.م�
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف ر��ضد ح�ضن خليفه بن �ضرور �لكتبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/��ضو�ق زهرة �لعني 

CN ذ.م.م وفروعها رخ�ضة رقم:1106745 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/��ضافة حميد حممد حممد بور %49
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضعيد ��ضفنديار جرمز

تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع/حذف حميد حممد حممد بور
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12726 بتاريخ 2019/9/9 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�ضادية بان �ل�ضـــــادة/ل مود للمنا�ضبات

قد تقدمو� �لينا بطلب  CN رخ�ضة رقم:2631604 
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

��ضافة عبد�هلل مر�د علي خاجه �ملازم %100
تعديل �ل�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضهيل �ضامل �ضهيل �ضالح �لعامري
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  �أربعة  خالل  �لقت�ضادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�ضوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�ضاء هذه �ملدة حيث �ضت�ضتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(
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عربي ودويل

�لذكرى  مبنا�ضبة  نــاريــة  �ألــعــاب 
لطي  �ضاعية  للمدينة،  �لـ872 

�ضفحة �أحد�ث �ل�ضيف.

 •• مو�ضكو-�أ ف ب:

�لبالد  �أنــحــاء  يف  �لــرو�ــس  يتوّجه 
لنتخاب  �لقـــرت�ع  �ضناديق  �ىل 
ممــّثــلــيــهــم �ملــحــّلــيــني، بــعــد حملة 
�إحدى  �أثــر  وعلى  �لتوّتر  �ضديدة 
�لق�ضائي  �لــقــمــع  حــمــالت  �أ�ـــضـــّد 
ع�ضر  نـــحـــو  مـــنـــذ  ملـــتـــظـــاهـــريـــن 

�ضنو�ت.
وجتري �نتخابات بلدّية وحملية 
تبادل  �لبالد، غــد�ة  �أنحاء  كّل  يف 
�ضجيناً   70 و�أوكـــر�نـــيـــا  رو�ــضــيــا 
تــرحــيــب جميع  لــقــي  تـــطـــّور  يف 
�أوىل  خطوة  باعتباره  �لأطــــر�ف 
نـــحـــو حـــــّل �لــــنــــز�ع �لـــقـــائـــم بني 

�لبلدين منذ �لعام 2014.
وقال �ملحللون �إن نتائج �لت�ضويت 
�قرت�ب  مع  �ملجهر  حتت  �ضتكون 
�لربملانية  �لنتخابات  ��ضتحقاق 
ر�ضم  يف  و�ضت�ضاهم   ،2021 يف 
م�ضتقبل رو�ضيا �ل�ضيا�ضي يف وقت 

بوتني  فــالدميــري  �لرئي�س  يــبــد�أ 
عقده �لثالث يف �ل�ضلطة.

�لعا�ضمة  �إىل  �لأنـــظـــار  وتــّتــجــه 
نهاية  يف  تظاهر�ت  �ضهدت  �لتي 
متــوز- منت�ضف  منذ  �أ�ضبوع  كــّل 

��ضتبعاد  عــلــى  �حــتــجــاجــاً  يــولــيــو 
�نتخابات  من  �ملعار�ضة  مر�ّضحي 

�لربملان �ملحّلي.
و�أ�ــضــفــرت هــذه �لــتــظــاهــر�ت �لتي 
جرت مبعظمهh بدون ترخي�س، 
يف  �ضخ�س،   2700 توقيف  عــن 
�لحتجاجات  موجة  منذ  �ضابقة 
�ضبقت  �لتي   2012-2011 يف 
بعد  �لكرملني  �إىل  بــوتــني  عـــودة 

توّليه رئا�ضة �لوزر�ء.
و�ضجنت �ل�ضلطات لفرتة ق�ضرية 
تقريباً  �ملعار�ضة  جميع مر�ّضحي 
�لنتخابات  خو�س  �أر�دو�  �لذين 
يف مــو�ــضــكــو. كــمــا �ـــضـــدرت بحق 
�أحكام  �ملــتــظــاهــريــن  �لــعــديــد مــن 
بع�ضها  و�ــضــل  بال�ضجن  قــا�ــضــيــة 

�إىل �أربع �ضنو�ت. وحِكم على رجل 
لن�ضره  �ــضــنــو�ت  خم�س  بال�ّضجن 
مهاجمة  �إىل  فيها  دعـــا  تــغــريــدة 

�أبناء عنا�ضر �ل�ضرطة.
 7،2 نـــحـــو  دعــــــي  مـــو�ـــضـــكـــو  ويف 
ماليني ناخب لختيار 45 نائباً 
يــهــيــمــن عليه  بـــرملـــان حمــلــي  يف 
�حلاكم،  “رو�ضيا �ملوّحدة”  حزب 
�ضيا�ضات  �إطـــالقـــا  يــعــار�ــس  ول 
للكرملني  �ملــو�يل  �لبلدية  رئي�س 

�ضريغي �ضوبيانني.
نافالني  �أليك�ضي  �ملــعــار�ــس  ودعــا 
�إىل  مو�ضكو  �ــضــّكــان  عــامــاً(   43(
و�ختيار  �لذكي”،  “�لت�ضويت 
�ملــر�ــضــحــني �لأوفـــــــر حــظــا لهزم 
لل�ضلطة، ومعظمهم من  �ملو�لني 

�ل�ضيوعّيني.
ليوبوف  نافالني  حليفة  وكتبت 
�إ�ضر�با  لـــزمـــت  �لـــتـــي  �ـــضـــوبـــول 
��ضتبعاد  بعد  ل�ضهر  �لطعام  عــن 
�أن  تــــغــــريــــدة  يف  ـــيـــحـــهـــا،  ـــض تـــر�

ت�ضويت  �لــــذكــــي  “�لت�ضويت 
�حلزب  مر�ضحي  على  �حتجاجا 
رون ول�ضو�س  �حلاكم، وهم مق�ضّ
و�ــضــارقــون ل يــعــمــلــون مــن �أجل 

م�ضلحة �لبالد«.
منق�ضمة  �ملـــعـــار�ـــضـــة  �أن  غــــري 
ودعا  �ل�ضرت�تيجية  هــذه  حــول 
�مللياردير �ل�ضابق �ملقيم يف �ملنفى 
�ضكان  خودوركوف�ضكي  ميخائيل 
ملن  فقط  �لت�ضويت  �إىل  مو�ضكو 

يعار�ضون �لقمع �ل�ضيا�ضي.
�آلف  خم�ضة  مــن  �أكــــرث  ــنــّظــم  وُت
�لأحد.  رو�ضيا  يف  �قـــرت�ع  عملّية 
حاكماً   16 �لــرو�ــس  و�ضينتخب 
�إقــلــيــمــّيــاً و�أعــ�ــضــاء بــرملــانــات 13 
جزيرة  �ضبه  بينها  مــن  منطقة، 
�لــتــي �ضّمتها  ــة  �لــقــرم �لأوكــر�نــّي

رو�ضيا يف 2014.
كــانــت �حلملة  وخـــــارج مــو�ــضــكــو، 
بطر�ضربغ  �ــضــان  حــاكــم  لنتخاب 
�ثـــارة للجدل بعدما  مــن �لأكـــرث 

•• هوجن كوجن-رويرتز:

هوجن  يف  �ملـــحـــتـــجـــني  �آلف  ردد 
�لأمريكي  �لوطني  �لن�ضيد  كــوجن 
�لرئي�س  وطــالــبــو�  �لأحـــــد  �أمـــ�ـــس 
مدينتهم  بتحرير  تر�مب  دونالد 
�خلــا�ــضــعــة حلــكــم �لــ�ــضــني وذلك 
�ــضــمــن موجة  �أحــــــدث حتــــرك  يف 
�لحتجاجات �لتي تع�ضف باملدينة 

منذ �ضهور.
وتــــاأهــــبــــت �لـــ�ـــضـــرطـــة بــيــنــمــا لوح 
�ملـــحـــتـــجـــون بـــالـــعـــلـــم �لأمـــريـــكـــي 
بالدميقر�طية  تطالب  ولفــتــات 
�لعنف  مـــــن  �أخـــــــــرى  لـــيـــلـــة  بـــعـــد 
ــــع عــ�ــضــر من  �لــــر�ب يف �لأ�ــــضــــبــــوع 

�ل�ضطر�بات.
من  “حاربو�  �ملــحــتــجــون  وهــتــف 
�ــــضــــانــــدو� هوجن  �أجـــــــل �حلـــــريـــــة، 
حررو�  بكني،  “قاومو�  و  كوجن” 

هوجن كوجن«.
�لأمريكي  �لــــدفــــاع  وزيـــــر  وحــــث 
مـــارك �إ�ــضــرب �لــ�ــضــني عــلــى �ضبط 

�لنف�س يف هوجن كوجن.
ووجــــــــه �إ�ـــــضـــــرب هـــــــذ� �لــــــنــــــد�ء يف 
�لـــــذي منعت  �لـــوقـــت  بـــاريـــ�ـــس يف 
قطع  من  �ملحتجني  �ل�ضرطة  فيه 
�لدويل  �ملطار  �إىل  �لو�ضول  طرق 
�مل�ضيل  �لـــغـــاز  و�أطــلــقــت  بــاملــديــنــة 
�لتو�يل  على  ليلة  لثاين  للدموع 
يف منطقة موجن كوك ذ�ت �لكثافة 

�ل�ضكانية �لعالية.

و�ضعت  �ندلع تظاهر�ت جديدة. 
�ل�ضبت  �ضورتها  لتلميع  مو�ضكو 
وعرو�س  مــهــرجــانــات  بــتــنــظــيــم 

�إىل �أن �ل�ضتياء لن يرتجم حكما 
�إىل ت�ضويت �حتجاجي على نطاق 
�حتمال  �أوردو�  لــكــنــهــم  ـــع،  و��ـــض

�ملنتهية  �حلــاكــم  �لكرملني  دعــم 
وليته �ألك�ضندر بيغلوف �لذي ل 
يحظى باأي �ضعبية. ولفت خرب�ء 

وجاءت بعد فو�ت �لأو�ن.
�ضي�ضمح  �لــقــانــون  مــ�ــضــروع  وكـــان 
�ل�ضني  �إىل  بهم  �مل�ضتبه  بت�ضليم 
مــــن وجـــــــود نظام  ــــرغــــم  �ل عـــلـــى 
كوجن  هـــوجن  يف  م�ضتقل  ق�ضائي 

يعود لفرتة �حلكم �لربيطاين.
وحتولت �لحتجاجات �إىل دعو�ت 
ملــزيــد مــن �لــدميــقــر�طــيــة وتعهد 

حمتجون كثريون مبو��ضلتها.
�لأمريكية  �خلـــارجـــيـــة  وقــــامــــت 
�ل�ضفر  ب�ضاأن  تعليماتها  بتحديث 
�إىل هــوجن كــوجن وحـــذرت مــن �أن 
وموظفي  �لأمريكيني  �ملو�طنني 
حملة  �أهــد�ف  �أ�ضبحو�  �لقن�ضلية 
�لآونة  يف  �ل�ضني  �أطلقتها  دعاية 
�لوليات  كــذبــا  “تتهم  �لأخـــــرية 

�ملتحدة باإثارة �ل�ضطر�بات«.
�لرئي�س  نــائــب  بن�س  مــايــك  وحــث 
معاملة  عـــلـــى  بـــكـــني  �لأمــــريــــكــــي 
�ملحتجني يف هوجن كوجن باإن�ضانية 
�ضي�ضعب  �لــعــنــف  �أن  مـــن  وحــــذر 
�لوليات  �تفاق جتــاري بني  �إبــر�م 

�ملتحدة و�ل�ضني.
تفاوتت  ذلك،  من  �لنقي�س  وعلى 
تر�مب  وتـــغـــريـــد�ت  تــ�ــضــريــحــات 
�لإ�ضادة  بــني  �لأخـــــرية  �لآونـــــة  يف 
بينغ  جني  �ضي  �ل�ضيني  بالرئي�س 
وو�ضفه باأنه زعيم عظيم و�لإ�ضارة 
له على �أنه عدو �إىل جانب توبيخ 
�ل�ضركات  ل�ــضــتــغــاللــهــا  �لــ�ــضــني 

�لأمريكية.

جلنة بالكوجنر�س تتحرى
 عن مطار قرب منتجع ترامب  

•• و��ضنطن-رويرتز:

قال م�ضدر �إن جلنة ذ�ت نفوذ يف جمل�س �لنو�ب �لأمريكي قد ت�ضعد قريبا 
تتعلق  وثــائــق  تقدمي  �أجــل  مــن  )�لبنتاجون(  �لــدفــاع  وز�رة  على  �ل�ضغط 
مبطار يقع قرب ملعب جولف ميلكه �لرئي�س دونالد تر�مب يف ��ضكتلند� 
وحقق مكا�ضب مالية من م�ضرتيات ع�ضكرية �أمريكية منذ دخول تر�مب 

�لبيت �لأبي�س.
وت�ضعى جلــنــة �لإ�ـــضـــر�ف و�لإ�ـــضـــالح �لــتــي يــقــودهــا �لــدميــقــر�طــيــون �إىل 
معلومات عن �ضالت وز�رة �لدفاع مبنتجع تر�مب للجولف يف ترينبريي 
ل  جــزء  �أنــه  على  �إليه  ُينظر  �لــذي  �لقريب  بري�ضتويك  جال�ضجو  ومطار 
يتجز�أ من �لنجاح �ملايل ملنتجع �جلولف، وذلك ح�ضبما �أفاد خطاب لرئي�س 
بتاريخ  �لبنتاجون  �إىل  ر��ضكني  جيمي  و�لنائب  كامينجز  �إليجاه  �للجنة 

يونيو حزير�ن.
 629 مــن  يتاألف  �أحدهما  �لأقـــل،  على  �ثنني  جمالني  �لــنــو�ب  ويتحرى 
 11 طلبية م�ضرتيات دفاعية منف�ضلة لوقود يف بري�ضتويك بلغ جمملها 
مليون دولر منذ �أكتوبر ت�ضرين �لأول عام 2017. و�لآخر يتعلق بتقارير 
�ضحفية قالت �إن �ملطار عر�س غرفا باأ�ضعار خمف�ضة لركاب و�أفر�د �أطقم 
�أمريكيني  لع�ضكريني  تــرينــبــريي  يف  جمانية  جــولــف  ومــبــاريــات  معينني 

و�أفر�د �أطقم طري�ن مدنية.
ومل ي�ضدر تعليق فوري عن �لبنتاجون.

“يف  �ألقت رويــرتز نظرة عليه  وقــال كامينجز ور��ضكني يف �خلطاب �لــذي 
�ضوء ��ضتمر�ر ح�ضة �لرئي�س �ملالية يف مالعبه للجولف با�ضكتلند�، تثري 
�أمريكية  �لرئي�س مكا�ضب حكومية  تلقي  �ضكوكا يف �حتمال  �لتقارير  هذه 
�أو �أجنبية يف �نتهاك للد�ضتور �لأمريكي كما تثري خماوف �أخرى ج�ضيمة 

بوجود ت�ضارب م�ضالح«.
�حل�ضول  �لرئي�س  ذلك  يف  مبا  �حلكومة  م�ضوؤويل  على  �لد�ضتور  ويحظر 
على مز�يا مالية ُتعرف با�ضم مكا�ضب من حكومات �أجنبية �أو حملية دون 

مو�فقة �لكوجنر�س.
و�ضكا دميقر�طيون من �أن تعاون �لبنتاجون يف حتقيقهم �ضعيف قائلني �إن 

�لوز�رة مل تقدم وثيقة و�حدة يف �لتحقيق.

ت�ضريي  تـــدعـــى  وقـــالـــت حمــتــجــة 
�لقطاع  يف  وتــعــمــل  عـــامـــا(   26(
�ملايل خالل م�ضرية �إىل �لقن�ضلية 
لنـــخـــر�ط  “نظر�  �لأمـــريـــكـــيـــة 
�لوليات �ملتحدة يف حرب جتارية 
مـــع �لــ�ــضــني يف �لـــوقـــت �لـــر�هـــن 
فــهــذه فــر�ــضــة جــيــدة لــنــا لنك�ضف 
)لــــلــــوليــــات �ملـــتـــحـــدة( كـــيـــف �أن 
تنتهك  لل�ضني  �ملوؤيدة  �جلماعات 

�أيــ�ــضــا حــقــوق �لإنـــ�ـــضـــان يف هوجن 
كوجن وت�ضمح ببط�س �ل�ضرطة«.

�لإد�رة  مــــن  “نريد  و�أ�ــــضــــافــــت 
�لأمريكية �مل�ضاعدة حلماية حقوق 

�لإن�ضان يف هوجن كوجن«.
حكم  �إىل  كـــــوجن  هـــــوجن  وعـــــــادت 
مبوجب   1997 عـــام  يف  �لــ�ــضــني 
ونظامني”  و�حـــــد  “بلد  �ــضــيــغــة 
�ملدينة  �ضكان  متتع  ت�ضمن  �لــتــي 

بحريات ل ُي�ضمح بها يف بر �ل�ضني 
من  كــثــريون  ويخ�ضى  �لرئي�ضي. 
�ضكان هوجن كوجن �أن تقل�س بكني 

هذ� �حلكم �لذ�تي.
�لتدخل  �تــهــامــات  �ل�ضني  وتنفي 
وتقول �إن هوجن كوجن �ضاأن د�خلي. 
متهمة  بـــالحـــتـــجـــاجـــات  ــــــددت  ون
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا باإثارة 
�ل�ضطر�بات وحذرت من �لإ�ضر�ر 

بالقت�ضاد.
و�أعــــلــــنــــت رئـــيـــ�ـــضـــة هــــــوجن كـــوجن 
�لتنفيذية كاري لم تقدمي تنازلت 
�لأ�ضبوع �ملا�ضي يف حماولة لإنهاء 
�لحتجاجات، مبا يف ذلك �لإلغاء 
ت�ضليم  قـــانـــون  ملــ�ــضــروع  �لــر�ــضــمــي 
�مل�ضتبه بهم لل�ضني و�لذي مل يكن 
كثريين  لكن  �ضعبية.  باأي  يحظى 
كافية  غـــري  حتــركــاتــهــا  �إن  قـــالـــو� 

الرو�س ينتخبون ممثليهم املحليني بعد �سيف �ساخن

حمتجو هوجن كوجن يطلبون من ترامب »حترير« املدينة 

دوريان يجتاح �ساحل كندا على املحيط الأطل�سي وزير اخلارجية الياباين قد يتوىل وزارة الدفاع   
بــاأن يعزز كونو )56  يــاأمــل  �آبــي  �أن  �ل�ضحيفة  وذكـــرت 
عــامــا( دور �لــيــابــان يف �لــتــعــاون �لأمــنــي �لــثــالثــي بني 
طــوكــيــو وو��ــضــنــطــن و�ــضــول و�ــضــط ��ــضــتــمــر�ر �خلالف. 
�ملتحدة  �لوليات  مع  �لوثيقة  بعالقاته  كونو  وي�ضتهر 
وعالقته �ليجابية مع وزير �خلارجية �لأمريكي مايك 
بومبيو. ومل يت�ضن �لت�ضال على �لفور بوز�رة �لدفاع 

للتعليق على ذلك.
�ملتوقع  �أن من  �لأربعاء  يوم  وذكرت �ضحيفة يوميوري 
حمل  موتيجي  تو�ضيميت�ضو  �لقت�ضاد  وزيــر  يحل  �أن 
كــونــو وزيـــــر� لــلــخــارجــيــة يف �لــتــعــديــل �ملــتــوقــع يف 11 

�ضبتمرب- �أيلول.

 •• طوكيو-رويرتز:

قالت �ضحيفة �ضانكي �ضيمبون �ليابانية �أم�س �إن رئي�س 
�لوزر�ء �ضينزو �آبي يفكر يف �إ�ضناد وز�رة �لدفاع �إىل وزير 
ــــوز�ري �لذي  �ل تـــارو كــونــو خــالل �لتعديل  �خلــارجــيــة 

�ضيجريه هذ� �لأ�ضبوع .
�إن  ��ضمها  وقالت �ل�ضحيفة نقال عن م�ضادر مل تذكر 
كونو قد يخلف تاكي�ضي �إيو�يا وزير �لدفاع �حلايل عقب 
�ملوقف �ملت�ضدد �لذي �تخذه وزير �خلارجية �ضد كوريا 
�أدى  �جلنوبية ب�ضاأن ق�ضايا تعود لزمن �حلرب و�لذي 

�إىل توتر �لعالقات �ل�ضيا�ضية و�لتجارية بني �لبلدين.

•• هاليفاك�س-رويرتز:

�لأطل�ضي  �ملحيط  على  �ملطل  كند�  �ضاحل  دوريـــان  �لع�ضار  �جتاح 
�أ�ضجار� وقطع �لكهرباء و�أطاح بر�فعة بناء �ضخمة يف  �أ�ضقط  حيث 

و�ضط مدينة هاليفاك�س عا�ضمة �إقليم نوفا�ضكو�ضيا.
�إن �حلكومة  �لعامة ر�لف جوديل على تويرت  �ل�ضالمة  وقال وزير 
�ضرت�ضل �جلي�س للم�ضاعدة يف جهود �لإغاثة بعد �جتياح �لعا�ضفة 
�لبحر  �ضاطئ  قــرب  يعي�س  �ضخ�س  �أي  �ل�ضلطات  وحثت  �ملنطقة. 

مغادرة �ملكان كاإجر�ء وقائي.
�ألــف �ضخ�س   300 �أكــرث من  �إن  نوفا�ضكو�ضيا  وقالت هيئة كهرباء 

�نقطعت عنهم �لكهرباء بالفعل يف �لإقليم.

ومل ترد تقارير عن وقوع �إ�ضابات ب�ضبب �لإع�ضار.
قوية  ريــاح  جتتاح  �أن  �ملتوقع  مــن  �إن  بكند�  �لعا�ضري  مركز  وقــال 
حول  �لــو�قــعــة  �ملنطقة  �ل�ضاعة  يف  كيلومرت�   150 �ضرعتها  تبلغ 

هاليفاك�س .
ويف فرتة بعد �لظهر �أ�ضقط دوريان �أ�ضجار� فوق منازل باملدينة كما 
�قتلع �ضقفا و�حد� على �لأقل و�أ�ضقط ر�فعة �ضخمة من فوق مبنى 

حتت �لإن�ضاء.
من  برياح  �ملا�ضي  �لأ�ضبوع  �لباهاما  جــزر  �جتاح  قد  دوريـــان  وكــان 
�ل�ضاعة  320 كيلومرت� يف  �لفئة �خلام�ضة جتاوزت �ضرعة بع�ضها 
وت�ضبب يف دمار و�ضقوط 43 قتيال ومن �ملتوقع �رتفاع هذ� �لعدد 

خالل �لأيام �ملقبلة.

فرن�سا: »قنوات احلوار ل تزال 
مفتوحة« ب�ساأن النووي الإيراين

 •• باري�س-�أ ف ب:

�إيــر�ن على وقف  �أم�س  لــودريــان  �إيــف  ح�س وزيــر �خلارجية �لفرن�ضي جــان 
“قنو�ت  �أن  موؤكد�ً  �لنووي،  بالتفاق  �لتز�ماتها  تقلي�س  باجتاه  حتركاتها 
�لفرن�ضي يف حديث  �لــوزيــر  وقـــال  �إيـــــر�ن.  تـــز�ل مفتوحة” مــع  ل  �حلــــو�ر 
لربنامج “لو غر�ن ر�ندي فو” �ل�ضيا�ضي �إن “قنو�ت �حلو�ر ل تز�ل مفتوحة 
�لتخلي  �إيـــر�ن  “على  لكن  �ليوم”  حتى 
عن هذ� �لنوع من �لأعمال”، بعد يوم 
من �إعالن طهر�ن بدء ت�ضغيل �أجهزة 
طرد مركزي متطورة من �ضاأنها زيادة 

ب. خمزونها من �ليور�نيوم �ملخ�ضّ
�إثر قر�رين  �إير�ن �لأخري  وجاء قر�ر 
تنفيذ  عــــــن  لـــــلـــــرت�جـــــع  ممــــاثــــلــــني 
�لتفاق  عليها  ن�س  �لتي  �للتز�مات 

�لنووي �ملربم عام 2015.
وتاأتي �لتطور�ت �لأخرية رغم �جلهود 
�لتي تقودها فرن�ضا لإقناع  �لأوروبية 
�لتفاق  �حـــــرت�م  طـــهـــر�ن مبــو��ــضــلــة 
�لن�ضحاب  و��ــضــنــطــن  �أعــلــنــت  �لــــذي 
و�أ�ـــضـــار لودريان  �ملــا�ــضــي.  �لــعــام  مــنــه 
�إىل �أن �لوليات �ملتحدة هي �جلهة �لتي قو�ضت �لتفاق يف �لبد�ية.وقال �إن 
مت �لتوقيع عليه من قبل عدد من �لدول بينها �لوليات �ملتحدة  “�لتفاق 

�لتي قالت �إنها مل تعد ملتزمة ببنوده«.
على  �لقا�ضية  �لعقوبات  بفر�س مزيد من  ذلك  �أتبعت  و��ضنطن  �أن  و�أ�ضاف 

�إير�ن، لدرجة مل تعد طهر�ن ترى فائدة من �متثالها لالتفاق.
و�أكد �أن �لنتيجة مل تكن يف م�ضلحة �أي طرف �إل �أن �إير�ن “ردت ب�ضكل �ضيء 

على قر�ر �ضيء �ّتخذه �لأمريكيون”، وهو ما �أدى بدوره �إىل �لت�ضعيد.

وزير: جون�سون ل يريد تاأجيل بر�سكيت

الإفراج عن مدعي عام طهران ال�سابق  

•• لندن-رويرتز:

قال وزير �ملالية �لربيطاين �ضاجد جاويد �أم�س 
لن  جون�ضون  بوري�س  �لـــوزر�ء  رئي�س  �إن  �لأحــد 
�لحتاد  عــن  بريطانيا  �نف�ضال  �إرجــــاء  يطلب 
بل  �ملقبل  �ل�ضهر  للتكتل  قمة  خــالل  �لأوروبــــي 
لبالده  يــكــفــل  لتـــفـــاق  �لــتــو�ــضــل  �إىل  �ضي�ضعى 

خروجا �ضل�ضا من �لحتاد.
و�أ�ضاف جاوي د يف برنامج �أندرو مار �لذي تبثه 
“قبل  )بي.بي.�ضي(  �لربيطانية  �لإذ�عــة  هيئة 
�جتماع  �إىل  �لـــوزر�ء  رئي�س  �ضيذهب  �ــضــيء،  كــل 
�ملجل�س يف 17 و18 )�أكتوبر( كي يحاول �إبر�م 
�تـــفـــاق. قــطــعــا لـــن يــطــلــب متـــديـــد� خـــالل هذ� 

�لجتماع«. 

يلزم  �لــــذي  �لــقـــــــــــــــــر�ر  مــ�ــضــروع  �أن  �إىل  و�أ�ـــضـــــــار 
�لنف�ضال  حمــادثــات  متــديــد  بطلب  �حلــكــومــة 
موعد�  �لأول  ت�ضرين  �أكــتــوبــر   19 يــوم  يــحــدد 
�أو �خلروج دون  �تفاق  �إما لدعم  نهائيا للربملان 

�تفاق. 
ترتقبه  �لـــــذي  �ملـــوعـــد  هـــو  هــــذ�  �أن  و�أ�ــــضــــاف 

�حلكومة.
 19 �لقر�ر عن  “يتحدث م�ضروع  وقــال جاويد 
يت�ضل  وفيما  مهما  موعد�  باعتباره  )�أكــتــوبــر( 
و��ضحة  �ضيا�ضتنا  لكن  خيار�تنا  �ضندر�س  بذلك 

ومل تتغري: �ضنغادر يوم 31 �أكتوبر«.
و�أ�ضاف “�ضنلتزم بكافة �لقو�نني لأن �حلكومات 
يتعني �أن تلتزم بالقو�نني بالطبع لكن يتعني �أن 

تنتظر وترى ما �لذي �ضيحدث«.

•• طهر�ن-�أ ف ب:

�ضعيد مرت�ضوي  لطهر�ن  �ل�ضابق  �لعام  �ملدعي  �ضر�ح  �أُطلق 
�لعتقال،  قيد  كــان  �ضخ�س  وفــاة  خلفية  على  �ضجن  �لــذي 

بح�ضب ما �أفاد موقع �إلكرتوين حكومي �أم�س .
على  لعامني  بال�ضجن   2017 يف  مرت�ضوي  على  وُحــكــم 
توقيفه خالل  �لــذي مت  �لأميني،  روح  وفــاة حم�ضن  خلفية 

تظاهر�ت �لعام 2009.
وذكر موقع “نادي �ل�ضحافيني �ل�ضباب” �ملرتبط بالإعالم 
�لر�ضمي �لإيــر�ين �أنه مت �لإفــر�ج عن مرت�ضوي “قبل عدة 

�ضاعات” بعدما ق�ضى ثلثي فرتة حمكوميته.

�لإ�ضالحية  “�عتماد”  ل�ضحيفة  �لرقمية  �لن�ضخة  و�أوردت 
�إطــالق �ضر�حه قبل �نتهاء فرتة حمكوميته حل�ضن  �أنــه مت 
�ضلوكه وبعدما بات م�ضتبعد�ً �أن يرتكب �جلرمية ذ�تها مرة 

ثانية.
مدى  على  لطهر�ن  �لعام  �ملدعي  من�ضب  مرت�ضوي  و�ضغل 
�ضبع �ضنو�ت حتى عزله يف 2010. وُمنع لحًقا من مز�ولة 

�لق�ضاء مدى �حلياة.
وُعــــرف عــن �ملــدعــي �لــ�ــضــابــق �ملــقــّرب مــن �لــرئــيــ�ــس �لأ�ضبق 
و�عتقاله  �ل�ضحف  �إغــالقــه  جنــاد  �أحــمــدي  حممود  �ملت�ضدد 

�لنا�ضطني.
على  متظاهرين  ثالثة  وفــاة  خلفية  على  مرت�ضوي  و�أُقيل 

�لأقل يف �ل�ضجن كانو� �ضاركو� يف �لحتجاجات �لتي خرجت 
يف 2009 �حتجاًجا على �إعادة �نتخاب �أحمدي جناد.

�أول  عليه  وحكم  �لأميني  روح  قتل”  يف  بـ”�مل�ضاهمة  و�ّتهم 
بال�ضجن خم�س �ضنو�ت. لكن مت تخفي�س �حلكم �إىل عامني 
�لإدعاء”،  �أمـــام  �لعــتــذ�ر  لتقدميه  “نظر�  �ل�ضتئناف  يف 

بح�ضب ما �أفاد �ملتحدث با�ضم �لهيئة �لق�ضائية �آنذ�ك.
وقوبلت �إعادة �نتخاب �أحمدي جناد باتهامات بتزوير �لنتائج 

و�ندلعت تظاهر�ت حا�ضدة قمعتها �ل�ضلطات.
�ملتحدة  �لــوليــات  تفر�ضها  بعقوبات  م�ضمول  ومرت�ضوي 
“�نتهاكات خطرية  بــارتــكــاب  لتــهــامــه  �لأوروبـــــي  و�لحتــــاد 

حلقوق �لإن�ضان” خالل �لحتجاجات.

وفاة اأ�سري فل�سطيني يف 
ال�سجون ال�سرائيلية 

•• ر�م �هلل-�أ ف ب:

�أعـــلـــنـــت هــيــئــة �ــــضــــوؤون �لأ�ــــضــــرى 
و�ملـــحـــرريـــن مــ�ــضــاء �لأحــــــد وفـــاة 
�ل�ضجون  يف  �لفل�ضطيني  �ل�ــضــري 
�ل�ــضــر�ئــيــلــيــة بــ�ــضــام �لــ�ــضــايــح من 
�ل�ضفة  يف  ـــ�ـــس  نـــابـــل حمــــافــــظــــة 
�لــغــربــيــة �ملــحــتــلــة بــعــد مــعــانــاة مع 

مر�س �ل�ضرطان.
وجاء يف بيان تلقته وكالة فر�ن�س 
�ضوؤون  )وز�رة(  هيئة  “تعلن  بر�س 
��ضت�ضهاد  عن  و�ملحررين  �ل�ضرى 
ب�ضام  بال�ضرطان  �ملري�س  �ل�ضري 

�ل�ضايح«.
قو�ت  “�عتقلت  �لــبــيــان  و��ـــضـــاف 
�لحتالل �ل�ضايح )47 عاما( عام 
ب�ضرطان  مــ�ــضــاب  وهـــو   ،2015
�لعظام منذ عام 2011، وب�ضرطان 

�لدم منذ عام 2013«.
وتابع “�أن نحو 700 �أ�ضري يعانون 
ـــاعـــاً �ــضــحــيــة �ــضــعــبــة، منهم  �أو�ـــض
بحاجة  �أ�ـــضـــري�   160 يـــقـــارب  مـــا 
علماً  حــثــيــثــة،  طــبــيــة  مــتــابــعــة  �إىل 
بــــاأن جــــزء� مــن �لأ�ـــضـــرى �ملر�ضى 
�لأحــــكــــام  ذوي  مــــن  وغــالــبــيــتــهــم 
ملفاتهم  �أُغـــلـــقـــت  قـــد  �ملـــ�ـــضـــددة، 
عالج  وجــود  عــدم  بذريعة  �لطبية 

لهم«.
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منوذج اإعالن الن�سر عن التجديد
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
بن�ضر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 132076                               بتاريخ: 2012/05/02
و�مل�ضجلة حتت �لرقم :132076

باإ�ضم :�س. كنج�ضتون تيكنولوجي كوربوري�ضن    
�لوليات   ،  92708 كليفورنيا   ، فــايل  فونتاين   ، �ضرتيت  هــوب  نيو   17600  : وعنو�نة 

�ملتحدة 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
و�ضتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�ضر �ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء

�ضنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �لإيد�ع يف : 2009/07/26           
وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف :   2019/7/26

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
THE J CLUB      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 314616   بتاريخ: 2019/07/29
بيانات �لأولوية:      

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ضارع �ل�ضفوح ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44
خدمات �لعناية �ل�ضحية و�ملحافظة على �جلمال ، خدمات �لعالج بالرو�ئح �لعطرية ، �حلمامات �لرتكية ، 
خدمات �ضالونات �لتجميل ، خدمات �ضالونات ت�ضفيف �ل�ضعر ، خدمات تقليم وتنظيف وطلي �ظافر �ليدين 
، خدمات �لتدليك ، خدمات �حلمامات �لبخارية )�ل�ضاونا( ، خدمات �ملنتجعات �ل�ضحية ، خدمات منتجعات 
�ل�ضحة و�ل�ضتجمام ، خدمات �ملعلومات �ل�ضحية و�لطبية ومعلومات �للياقة �لبدنية ، خدمات تقيم �للياقة 
�لبدنية ، �لن�ضائح �لغذ�ئية ، خدمات �لعناية باجلمال و�لب�ضرة ، خدمات �لعالج �لتجميلي ، تقدمي خدمات 

ومر�فق ت�ضمري �لب�ضرة ، تقدمي خدمات تقليم وتنظيف وطلي �ظافر �ليدين و�لقدمني.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات THE J CLUB بالأحرف �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
RELEASING THE GENIUS      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 315926   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
�أجهزة ومعد�ت �لتدري�س؛ جهاز لت�ضجيل �أو نقل �أو ��ضتن�ضاخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور؛ ناقالت �لبيانات �ملغناطي�ضية، 
�أقر��س �لت�ضجيل؛ �لأقر��س �ملدجمة و�أقر��س �لفيديو �لرقمية وغريها من و�ضائط �لت�ضجيل �لرقمية؛ 
برجميات �حلا�ضوب؛ �لأقر��س �ملدجمة �مل�ضجلة م�ضبقا، و�أ�ضرطة �لفيديو و�أقر��س �لفيديو �لرقمية �لتي 
�لريا�ضيات،  يف  �إر�ــضــاد�ت  على  �لتي حتتوي  �لتعليمية  �لرب�مج  �لريا�ضيات؛  تدريب يف جمال  على  حتتوي 
وبر�مج  �أجــهــزة  على  �لقائمة  �لتدري�س  �أجــهــزة  �حلا�ضوب؛  وبــر�مــج  �أجــهــزة  على  �لقائمة  �لتدري�س  �أجــهــزة 
جمال  يف  تدريب  على  حتتوي  �لتي  م�ضبًقا  �مل�ضجلة  �لفيديوهات  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  للتعليم  �حلا�ضوب 

�لريا�ضيات.
باللغة   RELEASING THE GENIUS �لــكــلــمــات  مــن  تــتــكــون  �لــعــالمــة  �لــعــالمــة:  و�ــضــف 

�لإجنليزية.
�ل�ضرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPIRIT OF MATH      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 315931   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
منــــاذج ثــالثــيــة �لأبـــعـــاد لأغـــر��ـــس تعليمية؛ �ملــطــبــوعــات؛ مــــو�د �لــتــدريــ�ــس و�لــتــوجــيــه )عــــد� �لأجـــهـــزة(؛ 
�ملدر�ضية  �للو�زم  �لبيانية؛  �جلد�ول  �لبطاقات؛  �لكتيبات؛  �ملالحظات؛  دفاتر  �لكتب؛  �ملطبوعة؛  �ملن�ضور�ت 
�لأدلة  �لأدلــة؛  �لعمل؛  �أور�ق  �لتدريبات؛  كتيبات  �لدعائية؛  �لن�ضر�ت  �لإخبارية؛  �لن�ضر�ت  )�لقرطا�ضية(؛ 
للمر�حل  �لتعليمية  �لكتب  �لتعليمية؛  �لكتب  �ملطبوعة؛  �لدر��ضية  �ملــو�د  �لأكادميية؛  �لدوريات  �لدر��ضة؛ 
�لبتد�ئية و�ملتو�ضطة و�لعليا؛ �ملن�ضور�ت �لتعليمية؛ �أدلة تدريبية يف جمال �لريا�ضيات؛ �ملطبوعات �لتعليمية 

يف جمال �لريا�ضيات؛ �ملو�د �لإر�ضادية و�لتعليمية و�لتدري�ضية ملادة �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  SPIRIT OF MATH   باللغة �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
THE J CLUB      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 314602   بتاريخ: 2019/07/28
بيانات �لأولوية:      

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ضارع �ل�ضفوح ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�ضطة �لريا�ضية و�لثقافية ، خدمات �لتعليم ، خدمات �لتدريب ، 
خدمات توفري مر�فق �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�ضيافة ، خدمات �لرتفيه ، �لن�ضطة �لريا�ضية و�لثقافية 
�جلولف  مالعب  مر�فق  توفري   ، �ل�ضحية  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�ضية  �لتدريبات  �ضالت  توفري   ،
و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملــوؤمتــر�ت  و�إد�رة  ترتيب   ، �ل�ضباحة  بــرك  مر�فق  توفري   ، �لتن�س  مر�فق  توفري   ،
و�جلل�ضات �لتدريبية وور�س �لعمل و�لجتماعات �لر�ضمية و�ملحا�ضر�ت لغايات ثقافية �أو تعليمية ، حد�ئق 
�ملر�فق  توفري   ، �ل�ضتجمام  مر�فق  توفري   ، �لكتب  ن�ضر   ، �ملختلفة  �لرتفيه  و�ضائل  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي 
�لرتفيهية ، توفري �ملر�فق ت�ضلية ، توفري مر�فق �لت�ضلية و�لرتفيه يف مركز للت�ضوق ، توفري �ملعلومات فيما 
يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب �لعاملية.

و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات THE J CLUB بالأحرف �لإجنليزية.
�ل�ضرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
Speeder      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 314852   بتاريخ: 2019/07/31

بيانات �لأولوية:     034948-2019       2019/03/08      �ليابان  
باإ�ضم :    �يه. �إل. �أي. تكنولوجيز �نك.

وعنو�نة :  �ضيباكوين �نيك�س، 6�إف، 3-1-8، �ضيباكوين، ميناتو- كو، طوكيو 105-0011، �ليابان
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 12
�أو �لطائرة  �ملركبات للتنقل عرب �جلو؛ مركبات جوية خفيفة؛ مركبات جوية؛  طائر�ت؛ �لطائرة �مل�ضرّية 

بدون طيار )يو �يه يف(.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من كلمة Speeder  بالأحرف �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
RELEASING THE GENIUS      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 315927   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�ملن�ضور�ت  �لأجهزة(؛  و�لتوجيه )عد�  �لتدري�س  �ملطبوعات؛ مو�د  تعليمية؛  �لأبعاد لأغر��س  مناذج ثالثية 
�ملطبوعة؛ �لكتب؛ دفاتر �ملالحظات؛ �لكتيبات؛ �لبطاقات؛ �جلد�ول �لبيانية؛ �للو�زم �ملدر�ضية )�لقرطا�ضية(؛ 
�لدر��ضية؛ دفرت  �لأدلة  �لأدلة؛  �لعمل؛  �أور�ق  �لتدريبات؛  �لدعائية؛ كتيبات  �لن�ضر�ت  �لإخبارية؛  �لن�ضر�ت 
و�ملتو�ضطة  �لبتد�ئية  للمر�حل  �لتعليمية  �لكتب  �لتعليمية؛  �لكتب  �ملطبوعة؛  �لدر��ضية  �ملو�د  ؛  �ليوميات 
جمال  يف  �لتعليمية  �ملطبوعات  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �لتدريبية  �لأدلـــة  �لتعليمية؛  �ملن�ضور�ت  و�لعليا؛ 

�لريا�ضيات؛ �ملو�د �لإر�ضادية و�لتعليمية و�لتدري�ضية ملادة �لريا�ضيات.
باللغة   RELEASING THE GENIUS �لــكــلــمــات  مــن  تــتــكــون  �لــعــالمــة  �لــعــالمــة:  و�ــضــف 

�لإجنليزية.
�ل�ضرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

SPIRIT OF MATH      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 315932   بتاريخ: 2019/08/25

بيانات �لأولوية:     
باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.

وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لكتب  جمــال  يف  �لن�ضر  خــدمــات  �لن�ضر؛  خــدمــات  و�لثقافية؛  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  �لرتفيه؛  �لــتــدريــب؛  توفري  �لتعليم؛ 
و�ملطبوعات �لتعليمية؛ ن�ضر �خلدمات يف جمال �لكتب و�ملطبوعات يف جمال �لريا�ضيات؛ �خلدمات �لتعليمية؛ �خلدمات 
�لتعليمية يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س؛ خدمات �لتدري�س يف جمال �لريا�ضيات؛ دور�ت �لتعلم عن بعد؛ دور�ت 
�لتعلم عن بعد يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛  تطوير �ملو�د �لتعليمية ون�ضرها؛ تطوير 
�لدر��ضية  �لــدور�ت  و�لتعليميني؛  �لتحفيزيني  �ملتحدثني  توفري  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  لالآخرين  �لتعليمية  �ملــو�د  ون�ضر 
�إجر�ء �ملعار�س و�لعرو�س عرب �لإنرتنت يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم �ملقدم من خالل  باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة و�لتعليم عن بعد؛ ترتيب وتنظيم �ملوؤمتر�ت �لتعليمية؛ تطوير �لأدلة �لتعليمية؛ تطوير �ملو�د 
�لتعليمية لالآخرين يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم يف جمال �لريا�ضيات �ملقدمة من خالل �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ 
�لتدري�س  توفري  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �خل�ضو�ضي  �لتدري�س  جل�ضات  تقدمي  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �ملبا�ضر  �لتوجيه 
و�ملتو�ضطة  �لبتد�ئية  �ملــر�حــل  يف  �لإر�ــضــاديــة  �لـــدور�ت  توفري  �لتعليمية؛  �ملظاهر�ت  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �خل�ضو�ضي 
�لريا�ضيات؛  جمــال  يف  و�ملعار�س  و�لــنــدو�ت  �لدر��ضية  �حل�ض�س  تنظيم  بذلك؛  �ملتعلقة  �لدر��ضية  �ملــو�د  ون�ضر  و�لثانوية 
خدمات تعليمية يف �ضكل مد�ر�س ريا�ضيات؛ تنظيم �لرب�مج �لتعليمية يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتدريب �لقائم على �حلا�ضوب؛ 
�لتعليمية  �خلدمات  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  �حلا�ضوب  على  �لقائم  �لتدريب  �حلا�ضوب؛  على  �لقائمة  �لتعليمية  �خلدمات 

�لقائمة على �حلا�ضوب يف جمال �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  SPIRIT OF MATH   باللغة �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
�إر�ضاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد  فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :      �ضكل

�ملودعة بالرقم: 314603   بتاريخ: 2019/07/28
بيانات �لأولوية:      

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ضارع �ل�ضفوح ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�ضطة �لريا�ضية و�لثقافية ، خدمات �لتعليم ، خدمات �لتدريب ، 
خدمات توفري مر�فق �لتدريب يف جمال �لفنادق و�ل�ضيافة ، خدمات �لرتفيه ، �لن�ضطة �لريا�ضية و�لثقافية 
�جلولف  مالعب  مر�فق  توفري   ، �ل�ضحية  و�لنو�دي  )�جلمنازيوم(  �لريا�ضية  �لتدريبات  �ضالت  توفري   ،
و�ملعار�س  و�لجتماعات  �ملــوؤمتــر�ت  و�إد�رة  ترتيب   ، �ل�ضباحة  بــرك  مر�فق  توفري   ، �لتن�س  مر�فق  توفري   ،
و�جلل�ضات �لتدريبية وور�س �لعمل و�لجتماعات �لر�ضمية و�ملحا�ضر�ت لغايات ثقافية �أو تعليمية ، حد�ئق 
�ملر�فق  توفري   ، �ل�ضتجمام  مر�فق  توفري   ، �لكتب  ن�ضر   ، �ملختلفة  �لرتفيه  و�ضائل  ذ�ت  و�حلد�ئق  �ملالهي 
�لرتفيهية ، توفري �ملر�فق ت�ضلية ، توفري مر�فق �لت�ضلية و�لرتفيه يف مركز للت�ضوق ، توفري �ملعلومات فيما 
يتعلق بكافة هذه �خلدمات مبا يف ذلك توفري �ملعلومات �ملتعلقة بهذه �خلدمات عرب �ضبكة حا�ضوب �لعاملية.

�أربعة �ضفوف عامودية تتخللها فر�غات منتظمة يف �على و��ضفل كل  و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من 
خط.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :      �ضكل يد بد�خل د�ئرة

�ملودعة بالرقم: 315923   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 16
�ملالحظات؛  دفاتر  �لكتب؛  �ملطبوعة؛  �ملن�ضور�ت  �لأجــهــزة(؛  )عــد�  و�لتوجيه  �لتدري�س  مــو�د  �ملطبوعات؛ 
�ملو�د  �ملطبوعة؛  �لدر��ضية  �ملو�د  )�لقرطا�ضية(؛  �ملدر�ضية  �للو�زم  �لبيانية؛  �جلد�ول  �لبطاقات؛  �لكتيبات؛ 
�لبتد�ئية  للمر�حل  �لتعليمية  �لكتب  �لتعليمية؛  �لكتب  باملر��ضلة؛  �لدر��ضية  بالدور�ت  �خلا�ضة  �ملطبوعة 
و�ملتو�ضطة و�لعليا؛ �ملطبوعات �لتعليمية؛ �أدلة تدريبية يف جمال �لريا�ضيات؛ �ملطبوعات �لتعليمية يف جمال 

�لريا�ضيات؛ �ملو�د �لإر�ضادية و�لتعليمية و�لتدري�ضية ملادة �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �ضكل يد بد�خل د�ئرة.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

RELEASING THE GENIUS      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية
�ملودعة بالرقم: 315929   بتاريخ: 2019/08/25

بيانات �لأولوية:     
باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.

وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لكتب  جمــال  يف  �لن�ضر  خــدمــات  �لن�ضر؛  خــدمــات  و�لثقافية؛  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  �لرتفيه؛  �لــتــدريــب؛  توفري  �لتعليم؛ 
و�ملطبوعات �لتعليمية؛ ن�ضر �خلدمات يف جمال �لكتب و�ملطبوعات يف جمال �لريا�ضيات؛ �خلدمات �لتعليمية؛ �خلدمات 
�لتعليمية يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س؛ خدمات �لتدري�س يف جمال �لريا�ضيات؛ دور�ت �لتعلم عن بعد؛ دور�ت 
�لتعلم عن بعد يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛  تطوير �ملو�د �لتعليمية ون�ضرها؛ تطوير 
�لدر��ضية  �لــدور�ت  و�لتعليميني؛  �لتحفيزيني  �ملتحدثني  توفري  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  لالآخرين  �لتعليمية  �ملــو�د  ون�ضر 
�إجر�ء �ملعار�س و�لعرو�س عرب �لإنرتنت يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم �ملقدم من خالل  باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة و�لتعليم عن بعد؛ ترتيب وتنظيم �ملوؤمتر�ت �لتعليمية؛ تطوير �لأدلة �لتعليمية؛ تطوير �ملو�د 
�لتعليمية لالآخرين يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم يف جمال �لريا�ضيات �ملقدمة من خالل �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ 
�لتدري�س  توفري  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �خل�ضو�ضي  �لتدري�س  جل�ضات  تقدمي  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �ملبا�ضر  �لتوجيه 
�خل�ضو�ضي يف جمال �لريا�ضيات؛ و�ضائل �لتو�ضيح �لتعليمية؛ توفري �لدور�ت �لإر�ضادية للمر�حل �لبتد�ئية و�ملتو�ضطة 
و�لثانوية ون�ضر �ملو�د �لدر��ضية �ملتعلقة بذلك؛ تنظيم �حل�ض�س �لدر��ضية و�لندو�ت و�ملعار�س يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات 
�حلا�ضوب؛  على  �لقائم  �لتدريب  �لريا�ضيات؛  جمــال  يف  �لتعليمية  �لرب�مج  تنظيم  ريا�ضيات؛  مد�ر�س  �ضكل  يف  تعليمية 
�لتعليمية  �خلدمات  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  �حلا�ضوب  على  �لقائم  �لتدريب  �حلا�ضوب؛  على  �لقائمة  �لتعليمية  �خلدمات 

�لقائمة على �حلا�ضوب يف جمال �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات RELEASING THE GENIUS باللغة �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
�إر�ضاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد  فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPIRIT OF MATH      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 315933   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 28
�ألعاب تعليمية؛ �ألعاب تعليمية لالأطفال؛ �ألعاب �إلكرتونية تعليمية تدري�ضية؛ �ألعاب فيديو �آركيد �لتعليمية؛ 

�آلت �ألعاب فيديو �آركيد  �لتعليمية؛ �ألعاب �آركيد �لتعليمية.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  SPIRIT OF MATH   باللغة �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :      �ضكل

�ملودعة بالرقم: 314604   بتاريخ: 2019/07/28
بيانات �لأولوية:      

باإ�ضم :    جمري� �لدولية )�ضركة ذ�ت م�ضئولية حمدودة(
وعنو�نة :  �ضندوق بريد 73137 ، �ضارع �ل�ضفوح ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 44
خدمات �لعناية �ل�ضحية و�ملحافظة على �جلمال ، خدمات �لعالج بالرو�ئح �لعطرية ، �حلمامات �لرتكية ، 
خدمات �ضالونات �لتجميل ، خدمات �ضالونات ت�ضفيف �ل�ضعر ، خدمات تقليم وتنظيف وطلي �ظافر �ليدين 
، خدمات �لتدليك ، خدمات �حلمامات �لبخارية )�ل�ضاونا( ، خدمات �ملنتجعات �ل�ضحية ، خدمات منتجعات 
�ل�ضحة و�ل�ضتجمام ، خدمات �ملعلومات �ل�ضحية و�لطبية ومعلومات �للياقة �لبدنية ، خدمات تقيم �للياقة 
�لبدنية ، �لن�ضائح �لغذ�ئية ، خدمات �لعناية باجلمال و�لب�ضرة ، خدمات �لعالج �لتجميلي ، تقدمي خدمات 

ومر�فق ت�ضمري �لب�ضرة ، تقدمي خدمات تقليم وتنظيف وطلي �ظافر �ليدين و�لقدمني.
�أربعة �ضفوف عامودية تتخللها فر�غات منتظمة يف �على و��ضفل كل  و�ضف �لعالمة: تتكون �لعالمة من 

خط.
�ل�ضرت�طات: 

فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 
بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك : جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.

طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية :      �ضكل يد بد�خل د�ئرة
�ملودعة بالرقم: 315924   بتاريخ: 2019/08/25

بيانات �لأولوية:     
باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.

وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 41
�لكتب  جمــال  يف  �لن�ضر  خــدمــات  �لن�ضر؛  خــدمــات  و�لثقافية؛  �لريا�ضية  �لأن�ضطة  �لرتفيه؛  �لــتــدريــب؛  توفري  �لتعليم؛ 
و�ملطبوعات �لتعليمية؛ خدمات �لن�ضر يف جمال �لكتب و�ملطبوعات يف جمال �لريا�ضيات؛ �خلدمات �لتعليمية؛ �خلدمات 
�لتعليمية يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س؛ خدمات �لتدري�س يف جمال �لريا�ضيات؛ دور�ت �لتعلم عن بعد؛ دور�ت 
�لتعلم عن بعد يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي؛ خدمات �لتدري�س �خل�ضو�ضي يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛ تطوير �ملو�د �لتعليمية ون�ضرها؛ تطوير 
ون�ضر �ملو�د �لتعليمية لالآخرين يف جمال �لريا�ضيات؛ توفري �ملتحدثني �لتحفيزيني و�لتعليميني؛ تنظيم �لدور�ت �لدر��ضية 
�إجر�ء �ملعار�س و�لعرو�س عرب �لإنرتنت يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم �ملقدم من خالل  باملر��ضلة يف جمال �لريا�ضيات؛ 
�لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة و�لتعليم عن بعد؛ ترتيب وتنظيم �ملوؤمتر�ت �لتعليمية؛ تطوير �لأدلة �لتعليمية؛ تطوير �لأدلة 
�لتعليمية لالآخرين يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتعليم يف جمال �لريا�ضيات �ملقدمة من خالل �لدور�ت �لدر��ضية باملر��ضلة؛ 
�لتدري�س  �لريا�ضيات؛ توفري  �لتدري�س �خل�ضو�ضي يف جمال  �لريا�ضيات؛ توفري جل�ضات  �لتوجيه وجًها لوجه يف جمال 
�خل�ضو�ضي يف جمال �لريا�ضيات؛ و�ضائل �لتو�ضيح �لتعليمية؛ توفري �لدور�ت �لإر�ضادية يف �ملر�حل �لبتد�ئية و�ملتو�ضطة 
و�لثانوية ون�ضر �ملو�د �لدر��ضية �ملتعلقة بذلك؛ تنظيم �حللقات �لدر��ضية و�لندو�ت و�ملعار�س يف جمال �لريا�ضيات؛ خدمات 
تعليمية يف �ضكل مد�ر�س ريا�ضيات؛ تنظيم و�إجر�ء �لرب�مج �لتعليمية يف جمال �لريا�ضيات؛ �لتدريب �لقائم على �حلا�ضوب؛ 
�لتعليمية  �خلدمات  �لريا�ضيات؛  جمال  يف  �حلا�ضوب  على  �لقائم  �لتدريب  �حلا�ضوب؛  على  �لقائمة  �لتعليمية  �خلدمات 

�لقائمة على �حلا�ضوب يف جمال �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �ضكل يد بد�خل د�ئرة.

�ل�ضرت�طات: 
�إر�ضاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد  فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك 

�مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �لقت�ساد 

   �إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثنني  9  �سبتمرب  2019 �لعدد 12726 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�ضجيل / �ملالك :

جاولينغ دبليو �إل جي �آي بي ذ. م. م.
SPIRIT OF MATH      : طلب لت�ضجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم: 315930   بتاريخ: 2019/08/25
بيانات �لأولوية:     

باإ�ضم :    �ضبرييت �أوف ماث �ضكولز �إنك.
وعنو�نة :  1446 دون ميلز رود، �ضويت 101، نورث يورك �إم3بي 3�إن3، �أونتاريو، كند�

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�ضلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 09
�أجهزة ومعد�ت �لتدري�س؛ جهاز لت�ضجيل �أو نقل �أو ��ضتن�ضاخ �ل�ضوت �أو �ل�ضور، ناقالت �لبيانات �ملغناطي�ضية، 
وت�ضجيل �لأقر��س؛ �لأقر��س �ملدجمة و�أقر��س �لفيديو �لرقمية وغريها من و�ضائط �لت�ضجيل �لرقمية؛  
�لريا�ضيات،  �إر�ـــضـــاد  ت�ضم  �لــتــي  �لتعليمية  �لــربجمــيــات  �لتعليمية؛  �لــربجمــيــات  �حلــا�ــضــوب؛  بــرجمــيــات 
�لربجميات �لتعليمية لالأطفال؛ برجميات تعليمية لالأطفال حتتوي على �إر�ضاد�ت يف �لريا�ضيات؛ �أجهزة 
�حلا�ضوب  وبر�مج  �أجهزة  على  �لقائمة  �لتدري�س  �أجهزة  �حلا�ضوب؛  وبر�مج  �أجهزة  على  �لقائمة  �لتدري�س 

للتعليم يف جمال �لريا�ضيات؛ �لفيديوهات �مل�ضجلة م�ضبًقا �لتي حتتوي على تدريًبا يف جمال �لريا�ضيات.
و�ضف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �لكلمات  SPIRIT OF MATH   باللغة �لإجنليزية.

�ل�ضرت�طات: 
فعلي من لدية �عرت��س علي ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ضاد �أو �إر�ضاله 

بالربيد �مل�ضجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ �إ�ضد�ر هذ� �لإعالن 
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الفجر الريا�ضي

تاي  �ملــو�ي  بطولة  مناف�ضات  �أم�س  م�ضاء  �ختتمت 
�ملــفــتــوحــة �لــثــانــيــة، �لــتــي نظمها �حتــــاد �لإمـــــار�ت 
فورم(  )دو  بوك�ضينج،بقاعة  و�لكيك  تــاي  للمو�ي 
م�ضاركة  �ضهدت  ،و�لــتــي  �أبوظبي  يف  يا�س  بجزيرة 
ملختلف  و�ملحرتفني  �لــهــو�ة  �لالعبني  مــن  و��ضعة 
مناف�ضات  م�ضكها  كـــان  و�لــتــي   ، �لــعــمــريــة  �لــفــئــات 
�لــنــا�ــضــئــني حتـــت 17 �ــضــنــة ، و�لـــتـــي تــز�مــنــت مع 
فعاليات “�أ�ضبوع �أبو ظبي للتحدي 2019” �لذي 
�لبدنية  للريا�ضة  �لفعاليات  مــن  ب�ضل�ضلٍة  متيز 
و�لأن�ضطة �لرتويجية �لتي ر�ضخت مكانة �أبوظبي 
�أ�ضهم  ــــدة لــلــرتفــيــه يف �ملــنــطــقــة ،وقــــد  كــوجــهــة ر�ئ
ن�ضبه  زيــادة  من  �ملختلفة  �لقتالية  �لفعاليات  قرب 
�حل�ضور �جلماهريي لع�ضاق �لفنون �لقتالية �لتي 

تتميز بها �لعا�ضمة.
وقد �أ�ضفرت نتائج �جلولة �خلتامية عن فوز �ضيف 

 67 �أبــو حميد�ن يف وزن حتت  �إيــهــاب على يو�ضف 
،وفار�س  �ل�ضنهو�ري  خالد  علي  �لقبي�ضي  وهــز�ع   ،
حجات على �ضريجى ت�ضيمبالوف ،وحممد �إبر�هيم 
،و�حمد حجات  �لعماري  ،وعمر �ضمحان على عمر 
علي يو�ضف �ضلتوين ،و�ضيف �لدين غول علي عزيز 
وعبد  عطية  عمر  على  �للطايفة  وحممد  مو�ضى 

�لرحمن �حمد على يو�ضف �لعتيبي..
�لليلة �خلتامية �جلماهريية قام طارق   ويف ختام 
�حتـــاد  �إد�رة  عــ�ــضــو جمــلــ�ــس  �ملـــهـــريي  هــــزمي  بـــن 
�لتنفيذي لالحتاد  و�ملــديــر  تــاي  للمو�ي  �لإمـــار�ت 
وفهد �لعبدويل ع�ضو جمل�س �لإد�رة ، مدير �د�رة 
و�لثاين من كل  �لأول  �لفائزين  بتتويج  �لأن�ضطة  
و�مليد�لية  �لأول  للمركز  �لذهبية  بامليد�لية  فئة 

�لف�ضية للمركز �لثاين.
 و�أ�ضاد طارق بن هزمي �ملهريي ع�ضو جمل�س �إد�رة 

 - بوك�ضينج  و�لكيك  تــاي  للمو�ي  �لإمــــار�ت  �حتــاد 
�ملدير �لتنفيذي لالحتاد برعاية �ضمو �ل�ضيخ نهيان 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أبو ظبي �لريا�ضي 
م�ضتوى  �رتــفــاع  يف  �ضاهم  ممــا  �لبطولة  لفعاليات 
م�ضتويات  قدمت  �لتي  �ملفتوحة  �ل�ضنوية  �لبطولة 
�أن  متقدمه على كافه �مل�ضتويات ،و�لتي من �ضاأنها 
ت�ضهم يف �ضقل لعبي �ملنتخب �لوطني للمو�ي تاي 
دي�ضمرب  يف  �أ�ضيا  بطولة  ل�ضت�ضافة  ي�ضتعد  �لــذي 
��ضتعد لها �لحتــاد من  �أبــو ظبي و�لتي  �لــقــادم يف 
رئي�س  �لــنــيــادي  لــعــبــد�هلل  �ليومية  �ملتابعة  خــالل 

�لحتاد .. 
�لبحرينـــــــي  �لحتــــــــاد  رئيـــــــ�س  �ملهيـــــــري  و�ضكـــــر 
�فتتـــــاح  حفــــــل  يف  مل�ضاركتـــــه  تــــــــاي  للمــــــو�ي 
�إجناح  يف  �ضاهم  مـــــن  كــــــل  و�ضكـــــــر   ، �لبطولـــــة 

�لبطولة �لتي حققت جمله من �ملكا�ضب �لفنية .

•• دبي-�لفجر

عقدت ر�بطة �ملحرتفني �لإمار�تية 
ظهر �أم�س �لأحد �ملو�فق 8 �ضبتمرب 
�لفني  �لتن�ضيقي  �لجتماع  �جلــاري 
�لعربي  �خلليج  �ضوبر  كــاأ�ــس  ملــبــار�ة 
�ل�ضارقة  فــريــقــي  �ــضــتــجــمــع  �لـــتـــي 
�لثامنة و�لن�ضف  و�ضباب �لأهلي يف 
�ضبتمرب   14 �لــقــادم  �ل�ضبت  م�ضاء 
�لن�ضر  بنادي  مكتوم  �آل  ��ضتاد  على 
وليد  �لجتماع  تر�أ�س  دبــي.  بــاإمــارة 
لر�بطة  �لتنفيذي  �ملدير  �حلو�ضني 
ناديي  ممثلو  وحــ�ــضــره  �ملــحــرتفــني 
�ل�ضارقة و�ضباب �لأهلي دبي، ممثل 
�ــضــرطــة دبــــي، ممــثــل �ــضــركــة �لأمـــن 
خمتلف  من  �لعمل  فريق  �خلا�ضة، 
ونادي  بــالــر�بــطــة  �ملعنية  �لإد�ر�ت 

�لن�ضر.
��ضتعر��س  �لجـــتـــمـــاع  خــــالل  مت   
للفريقني،  �للوجي�ضتية  �لرتتيبات 
�لتنظيمية،  �لــــفــــنــــيــــة،  �لأمـــــــــــور 
فريق  �ضيكون  حيث  و�لإعــالمــيــة.  

ب�ضفته  �ملن�ضة  ي�ضار  على  �ل�ضارقة 
بطل دوري �خلليج �لعربي للمو�ضم 
وفريق   ،2019-208 �لريا�ضي 
�ــضــبــاب �لأهـــلـــي عــلــى ميـــني �ملن�ضة 
�لدولة  رئــيــ�ــس  كــاأ�ــس  بــطــل  ب�ضفته 

للمو�ضم �ملا�ضي.
�أطقم  �لفريقني  ممثلو  ��ضتعر�س 
فريق  �ـــضـــريتـــدي  حـــيـــث  �ملــــــبــــــار�ة، 
بينما  كـــامـــال،  �لأبـــيـــ�ـــس  �لــ�ــضــارقــة 

بالطقم  �لأهــــلــــي  �ــضــبــاب  �ــضــيــلــعــب 
 15 �لأحــمــر كــامــال. وح�ضب �ملـــادة 
مـــن لئــحــة مــ�ــضــابــقــة كـــاأ�ـــس �ضوبر 
�خلليج �لعربي، يف حال �نتهاء �لوقت 
�لحتكام  �ضيتم  بالتعادل،  �لأ�ضلي 

لركالت �جلز�ء �لرتجيحية.
�لتدريب  يــــقــــام  �أن  وتــــقــــرر  هـــــذ� 
��ضتاد  عــلــى  لــلــفــريــقــني  �لــر�ــضــمــي 
�ملبار�ة يف 13 �ضبتمرب �جلاري وملدة 

تبد�أ  حيث  فريق،  لكل  كاملة  �ضاعة 
�ل�ضارقة  لفريق  �لتدريبية  �حل�ضة 
يف �ل�ضابعة م�ضاًء، يليه فريق �ضباب 
�لــثــامــنــة و�لــربــع م�ضاء،  �لأهــلــي يف 
يكون  �أن  عــلــى  �لـــفـــريـــقـــان  و�تـــفـــق 
ربع  �أول  با�ضتثناء  مغلقا  �لتدريب 

�ضاعة �ملخ�ض�ضة لو�ضائل �لإعالم.
�لتقدميي  �لــ�ــضــحــفــي  �ملـــوؤمتـــر  �أمــــا 
للمبار�ة، ف�ضيقام يف قاعة �ملوؤمتر�ت 

�ملبار�ة  ملــلــعــب  �لــتــابــعــة  �لــ�ــضــحــفــيــة 
�ضبتمرب   13 �ملو�فق  م�ضاء �جلمعة 
�جلاري، حيث يبد�أ �ملوؤمتر �خلا�س 
�لر�بعة  يف  �لأهـــلـــي  �ــضــبــاب  بـــنـــادي 
و�لـــنـــ�ـــضـــف عـــ�ـــضـــر�، يــلــيــه �ملـــوؤمتـــر 
�خلام�ضة  يف  لــلــ�ــضــارقــة  �لــ�ــضــحــفــي 
�لفني  �ملــــديــــر  ويـــحـــ�ـــضـــره  مـــ�ـــضـــاًء 

للفريق ولعب �أ�ضا�ضي.
�لجـــتـــمـــاع حتديد  خـــــالل  وتــــقــــرر 
�ضتكون  �لــتــي  �جلــمــاهــري،  بـــو�بـــات 
�نطالق  قــبــل  �ــضــاعــتــني  مــفــتــوحــة 

�ملبار�ة، على �لنحو �لتايل:
 

ال�سارقة:
�ل�ضخ�ضيات كبار  • من�ضة 

.4 رقم  بو�بة  �لأوىل:  • �لدرجة 
و11.  10 �لثانية:   • �لدرجة 

و9.  6 �لثالثة:  • �لدرجة 
�ضباب �لأهلي:

�ل�ضخ�ضيات كبار  • من�ضة 
رقم  بـــو�بـــة  �لأوىل:  �لــــدرجــــة   •

.20

�لثانية: 13 و 14. •�لدرجة 
.18 و   15 �لثالثة:  •�لدرجة 

�ملحرتفني  ر�بطة  �أن  ذكره  �جلدير 
�لإمــــــار�تــــــيــــــة بـــــــــد�أت بـــيـــع تـــذ�كـــر 
مــنــذ �خلمي�س  �إلــكــرتونــيــا  �ملـــبـــار�ة 
وبــاإمــكــان �جلماهري حجز  �ملــا�ــضــي، 
�لر�ضمي  �ملـــــوقـــــع  عـــــرب  �ملــــقــــاعــــد 
https://dubai. لــلــتــذ�كــر:  

platinumlist.net
كما ميكن للجماهري �ضر�ء �لتذ�كر 
�ملخ�ض�ضة  �لأك�ضاك  يف  �ملــبــار�ة  يــوم 
د�خل ��ضتاد �آل مكتوم بنادي �لن�ضر 

بــد�يــة مــن �لــ�ــضــاد�ــضــة مــ�ــضــاء، علما 
درهماً   20 هي:  �لتذ�كر  �أ�ضعار  �أن 
لــتــذ�كــر �لـــدرجـــة �لــثــالــثــة ) خلف 
�ملرمى(، 30 درهما للدرجة �لثانية 
للدرجة  درهــم   50 �ملن�ضة،  مقابل 
كبار  لفئة  درهـــم   200 ثــم  �لأوىل 
�جلماهري  و�ضتكون  �ل�ضخ�ضيات. 
�حلا�ضرة ملبار�ة كاأ�س �ضوبر �خلليج 
�لــعــربــي عــلــى مــوعــد مــع جمموعة 
ت�ضمل  �لــ�ــضــيــقــة،  �لــفــعــالــيــات  مـــن 
�ملــبــار�ة وبني  �نــطــالق  عرو�ضا قبل 
�مل�ضابقات،  من  و�لعديد  �ل�ضوطني، 

�لتذ�كر  عـــلـــى  �ـــضـــحـــوبـــات  تــ�ــضــمــل 
ت�ضمل  قيمة  بجو�ئز  �لفوز  لفر�ضة 
�إلــكــرتونــيــة، هــو�تــف ذكية،  �أجــهــزة 
ثم  طـــري�ن،  تــذ�كــر  ق�ضائم  �ضاعات، 
�جلــائــزة �لــكــربى عــبــارة عــن �ضحب 
على �ضيارة �أودي A3. وحر�ضاً منها 
للجماهري،  �خلــدمــات  تــوفــري  على 
مناطق  �ملــحــرتفــني  ر�بــطــة  �ضتوفر 
و�مل�ضروبات  �ملاأكولت  لبيع  متنوعة 
حول حميط �ل�ضتاد، بالإ�ضافة �إىل 
�ملـــاء جمــانــاً على �جلماهري  تــوزيــع 

�حلا�ضرة للمبار�ة.

الجتماع الفني لكاأ�س �سوبر اخلليج العربي 
ي�ستعر�س الرتتيبات التنظيمية

ختام بطولة املواي تاي املفتوحة الثانية

•• �أبوظبي-�لفجر

�أ�ضاد �ضمو �ل�ضيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان رئي�س جمل�س �أمناء موؤ�ض�ضة ز�يد 
�أبوظبي  جمل�س  رئي�س  و�لإن�ضانية  �خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �ضلطان  بن 
�لقتالية  لالألعاب  �أبوظبي  بطولة  حققته  �لــذي  �لالفت  بالنجاح  �لريا�ضي 
�لأول و�ضط ح�ضور  �أم�س  �أبوظبي  ��ضت�ضافتها  �إف �ضي” �لتي  “يو  �ملختلطة 

كبري.

�لبنية  وفــرت  �لتي  �لر�ضيدة  �لقيادة  دعــم  على  �ملنا�ضبة  بهذه  �ضموه  �أثنى  و 
�أبوظبي  �أ�ضبحت  حتى  �لعاملية  �لأحـــد�ث  �أكــرب  ل�ضت�ضافة  �ملميزة  �لتحتية 

عا�ضمة للريا�ضة �لعاملية يف �ضتى �ملجالت.
و �أو�ضح �ضمو �ل�ضيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان �أن �أبوظبي حتر�س على �إقامة 
و�لألعاب،  �لريا�ضات  كل  تطلعات �جلماهري يف  تلبي  �لتي  �لعاملية  �لفعاليات 
ما يعزز مكانة �لعا�ضمة وجهة �ضياحية عاملية يف خمتلف �لأحد�ث. و �أكد �أن 
�ل�ضرق  ومنطقة  �لعامل  يف  كبري�  رو�جــا  تلقى  باتت  �لقتالية  �لفنون  ريا�ضة 

�لأو�ضط على وجه �لتحديد، ومن هنا فاإن �لنجاح �لذي �ضطرته �أبوظبي يف 
��ضت�ضافة هذ� �حلدث �لعاملي �لفريد من نوعه من �ضاأنه �أن ي�ضفي �ملزيد من 

�لتقدم و�لتطور على �ضعيد ريا�ضات �لفنون �لقتالية يف �ل�ضنو�ت �لقادمة.
�لفوز  على  حممدوف  نور  حبيب  �لرو�ضي  �لبطل  �إىل  �لتهنئة  �ضموه  وجه  و 
�لكبري �لذي حققه يف �أبوظبي كما هناأ �لأبطال جميعا �لذين نالو� ت�ضجيعاً 
كــبــري�ً مــن قــبــل �جلــمــاهــري �لــتــي تـــو�جـــدت بــكــثــافــة يف هـــذ� �حلــــدث �لعاملي 

و�لفعاليات �مل�ضاحبة له.

نهيان بن زايد: اأبوظبي توا�سل جناحاتها 
يف تنظيم الفعاليات العاملية

�عتمد جمل�س �إد�رة �حتاد �لإمار�ت 
�لعتيبة  �أنــ�ــس  برئا�ضة  للمالكمة 
و�لفرعية  �لعامة  �للجان  ت�ضكيل 
بطولة  تنظيم  على  �ضت�ضرف  �لتي 
�ملزمع  و�لنا�ضئات  للنا�ضئني  �آ�ضيا 
�ل�ضيخ  �ضمو  رعــايــة  حتــت  �إقامتها 
حممد بن حمد بن حممد �ل�ضرقي 
ويل عهد �لفجرية يف جممع ز�يد 
 11 �لــفــرتة مــن  �لريا�ضي خــالل 
ويتوىل  �ملــقــبــل.  �أكــتــوبــر   17 �إىل 
للبطولة  �لــعــلــيــا  �لــلــجــنــة  رئــا�ــضــة 
رئي�س  نـــائـــب  خـــاطـــر  بــــو  حمـــمـــد 
تــ�ــضــكــيــل جلنة  كـــمـــا مت  �لحتــــــــاد، 

�لعامة  و�لــعــالقــات  �ل�ــضــتــقــبــالت 
برئا�ضة عمر �ضام�س ع�ضو جمل�س 
�لإعـــــالم  وجلـــنـــة  �لحتـــــــاد،  �إد�رة 
ع�ضو  �لــزعــابــي  �هلل  عبد  برئا�ضة 
�ملالية  و�لــلــجــنــة  �لإد�رة،  جمل�س 
برئا�ضة ح�ضن �حلمادي �أمني �ل�ضر 

�لعام لالحتاد.
�لعليا  �للجنة  �أن  �حلــمــادي  و�أكـــد 
�ــضــتــجــتــمــع مـــع ممثلي  لــلــبــطــولــة 
عـــدد مـــن �لـــدو�ئـــر �حلــكــومــيــة يف 
�لـــفـــجـــرية �لأ�ــــضــــبــــوع �ملـــقـــبـــل من 
و�لبلدية  و�ل�ضحة  �ل�ضرطة  بينها 
مدير  �لعنتلي  عــبــد�هلل  بــحــ�ــضــور 

�ملتطلبات  �لبطولة، وذلك لتوفري 
�لــالزمــة مــن �أجـــل �إخـــر�ج �حلدث 

يف �أبهى �ضورة ول �ضيما �أنه ميثل 
�أول بطولة قارية ت�ضت�ضيفها دولة 
�لدول  �أن  �إىل  مــ�ــضــري�  �لإمــــــار�ت، 
�لبطولة  �أكــدت م�ضاركتها يف  �لتي 
27 دولــة، ومن �ملتوقع  حتى �لآن 
30 دولـــة من  �لــعــدد  يــتــجــاوز  �أن 

خمتلف مناطق �آ�ضيا.
وقـــال �أمـــني �لــ�ــضــر �لــعــام لالحتاد 
�إنـــه مــنــذ �إعــــالن رعــايــة ويل عهد 
�لفجرية للبطولة و�لحتــاد يبذل 
جهود� كبرية مع �جلهات و�لدو�ئر 
�ملــعــنــيــة يف �لإمــــــــارة، ويـــجـــد دعم 
موجها  كــافــة،  �ملعنيني  مــن  كــبــري 

�لــ�ــضــكــر و�لــتــقــديــر و�لــعــرفــان �إىل 
�ـــضـــمـــو �لـــ�ـــضـــيـــخ حمـــمـــد بــــن حمد 
بــن حمــمــد �لــ�ــضــرقــي عــلــى رعايته 
للريا�ضة و�لريا�ضيني و�لبطولت 
ب�ضكل عام يف �لدولة، موؤكد� ثقته 
لالإمار�ت  �ضيرتك  �حلـــدث  �أن  يف 
كما  �لــتــنــظــيــم  قـــويـــة يف  بــ�ــضــمــة 
�لبطولت  كل  يف  تفعل  �أن  �عتادت 
�أما عن �ملنتخب  �لقارية و�لعاملية. 
�لإمار�تي .. فقد �أكد �حلمادي �أن 
�جتماعه  يف  قـــرر  �لإد�رة  جمل�س 
�أبوظبي  يف  عقد  �لـــذي   - �لأخـــري 
نــهــايــة �لأ�ــضــبــوع �ملــا�ــضــي - تنظيم 

جورجيا  يف  لـــه  خـــارجـــي  مــعــ�ــضــكــر 
�ضبتمرب   25 مـــن  �لـــفـــرتة  خـــالل 
�ملقبل،  �أكـــتـــوبـــر   6 �إىل  �جلــــــاري 
لهذ�  ولعــبــاتــنــا  لعبينا  لتجهيز 
�إدخالهم  بــهــدف  �لــكــبــري،  �حلـــدث 

على  و�ملناف�ضة  �لبطولة  �أجــو�ء  يف 
حتقيق �إجناز �آ�ضيوي غري م�ضبوق 
�ضيما يف  �ملــالكــمــة، ول  ريــا�ــضــة  يف 
و�للوجي�ضتي  �لــفــنــي  �لــدعــم  ظــل 
�لكبريين �لذي تلقاه لعبة �ملالكمة 

�لعتيبة  �أنــ�ــس  �ضعادة  �نتخاب  بعد 
ونائبا  �لآ�ــضــيــوي  لــالحتــاد  رئي�ضا 
لــرئــيــ�ــس �لحتــــاد �لـــــدويل، وتويل 
�لآ�ضيوي  �لعمل  لقيادة  �لإمــــار�ت 

من �أجل ن�ضر وتطوير �للعبة.

»احتاد املالكمة« ي�سكل جلان بطولة اآ�سيا 
للنا�سئني وينظم مع�سكرا خارجيا للمنتخب

•• �ل�ضارقة -�لفجر 

ي�ضارك منتخب �لإمار�ت للدر�جات يف بطولة كاأ�س �آ�ضيا للم�ضمار �لتي 
منتخبنا  ويطمح  �ضبتمرب   12 حتى  وت�ضتمر  نيودلهي  يف  �ليوم  تنطلق 
يف مو��ضلة متيزة يف �لبطولت �لآ�ضيوية يف �ل�ضنو�ت �لأخرية و�ملناف�ضة 
�لتي  �لنتائج  �آ�ضيا يف خمتلف �ضباقات �لبطولة وحتقيق  بقوة مع جنوم 
�لقاري لدر�جات �لإمار�ت  �مل�ضتوى  توؤهله لإ�ضافة�إجناز�ت جديدة على 
�أ�ضبانيا  �إ�ضتعد�د�ته �جليدة يف مع�ضكر �لإعد�د �خلارجي يف  ل�ضيما بعد 

�أندوني�ضيا  طــو�ف  يف  و�مل�ضاركة  �ل�ضرقية  �ملنطقة  يف  �لد�خلي  و�ملع�ضكر 
و�خلتام بالتدريبات �ملكثفة يف م�ضمار ز�يد �لدويل بال�ضارقة .. ويرت�أ�س 
بعثة در�جات �لإمار�ت �لتي و�ضلت نيودلهي يف �لأول من �أم�س نايف عبد 
�لعزيزجكة �لأمني �لعام �مل�ضاعد وت�ضمالإد�ري ح�ضني �حلمادي و�ملدرب 
ومايكل  جــون  و�لفنيني  �هلل  عبد  �ضريف  وم�ضاعده  مــريز�  حممد  بــدر 
معيوف  و�ضيف  �ملن�ضوري  و�أحمد  مــريز�  يو�ضف  �لكبار  منتخب  وجنــوم 
وخالد معيوف وجابر �ملن�ضوري وثنائي منتخب �ل�ضباب ر��ضد �ملن�ضوري 

وحممد �ليعقوبي ..

كاأ�س اآ�سيا للم�سمار ينطلق اليوم
وطموحات كبرية ملنتخبنا للدراجات 
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•• دبي -�لفجر

ملالكه   39 �ــضــاهــني  �لــــقــــارب  تــــوج   
وبقيادة  �لـــرمـــيـــثـــي  ر��ــــضــــد  حمـــمـــد 
�ملري  ثـــاين  عــابــد  خليفة  �لــنــوخــذة 
بطال ل�ضباق دبي للقو�رب �ل�ضر�عية 
�ملحلية 43 قدما و�لذي نظمه نادي 
�لبحرية يف  للريا�ضات  �لــدويل  دبي 
�لريا�ضي  �ملــو�ــضــم  فــعــالــيــات  �فــتــتــاح 

�لبحري �جلديد 2020-2019.
للمو�ضم  �لفتتاحي  �ل�ضباق  وحقق 
ـــول عدد  �ملـــطـــلـــوب يف و�ـــض �لـــنـــجـــاح 
متنها  على  قاربا  �مل�ضاركني �إىل 79 
ر�ضمو�  بحار�   1200 عن  يزيد  ما 
�أجمل  يف  �جلــمــيــل  �ملـــا�ـــضـــي  لـــوحـــة 
�خلليج  يف  �لــ�ــضــيــاحــيــة  �لـــوجـــهـــات 
�لـــعـــربـــي حـــيـــث �أبــــحــــرت �لــــقــــو�رب 
مــن عمق  �لأخــ�ــضــر  �لعلم  رفــع  بعد 
خط  �جتــاه  يف  �لعربي  �خلليج  مياه 
و�ملعلم  �ضو�طئ جمري�  بالة  �لنهاية 
�لعرب  برج  فندق  �لكبري  �حل�ضاري 

مل�ضافة تزيد عن 10 �أميال بحرية.
و�ضاعدت �ضرعات �لرياح �لتي و�ضلت 
�ملر�حل  بــعــ�ــس  يف  عـــقـــدة   13 �إىل 
توجيه  يف  و�لــــبــــحــــارة  �لــــنــــو�خــــذة 
�لقو�رب نحو �لطريق �ل�ضحيح نحو 
خط �لنهاية بينما مل يبت�ضم �حلظ 
وتعرثت  تعطلت  بعدما  منها  لعدد 
كانت  و�لــتــي  �لأوىل  �لنــطــالقــة  يف 
حالت  �أيــة  ت�ضجل  مل  فيما  خاطئة 
�ضار  و�لـــذي  �ل�ضباق  مــر�حــل  خــالل 
ب�ضال�ضة حيث و�ضل معدل �ل�ضرعة 
�إىل 16 ميال بحريا وو�ضل �لقارب 
مرور  بعد  �لنهاية  خط  �إىل  �ضاهني 

�لبد�ية. من  دقيقة   41

عابد  خليفة  �ل�ضاب  �لنوخذة  وجنح 
�ملري يف �ختيار �مل�ضار �ل�ضحيح �لذي 
�إىل خط  �أول  �ضاهني  �لقارب  �أو�ضل 
�لنهاية متفوقا على معظم �لقو�رب 
�لقاربني   بــيــنــهــا  ومـــــن  ـــاركـــة  �ملـــ�ـــض
�ضاحب �ملــركــز �لــثــاين زلـــز�ل 217 
حمد�ن  بن  ز�يــد  �ل�ضيخ  �ضمو  ملالكه 
�لنوخذة  وبقيادة  نهيان  �آل  ز�يد  بن 
و�ضاحب  �ملــرزوقــي  �هلل  عبد  حممد 
ملالكه   230 بــــرق  �لـــثـــالـــث  �ملـــركـــز 
وبقيادة  �حلــــمــــادي  جـــابـــر  حمـــمـــد 
�حلمادي  حمــمــد  جـــابـــر  �لـــنـــوخـــذة 
�ملر�حل  يف  �مل�ضهد  ت�ضدر�  و�للذين 
�لأوىل وكانا �لأقرب �إىل �لتتويج �إل 
نهاية  كلمته يف  قال   39 �ضاهني  �أن 
�ل�ضباق وظفر بنامو�س �أول �ضباقات 
-2019 �لبحري  �لريا�ضي  �ملو�ضم 

.2020
ويف باقي �ملر�كز جاء �لقارب �لعا�ضفة 

87 ملالكه عبد �هلل مرو�ن �حلمادي 
�ملرزوقي  عي�ضى  �لــنــوخــذة  وبــقــيــادة 
غازي  �لقارب  وحل  �لر�بع  �ملركز  يف 
بن  ز�يـــد  �ل�ضيخ  �ضمو  ملالكه   180
وبقيادة  نهيان  �آل  ز�يــد  بــن  حــمــد�ن 
�لــرمــيــثــي يف  �لــنــوخــذة خليفة عــلــى 
�لقارب  وحــ�ــضــل  �خلـــامـــ�ـــس  �ملـــركـــز 
�ل�ضيخ  �ــضــمــو  ملــالــكــه   153 حــ�ــضــيــم 
نهيان  �آل  ز�يــد  ز�يــد بن حمد�ن بن 
�ملرزوقي يف  �لنوخذة ح�ضن  وبقيادة 

�ملركز �ل�ضاد�س.
ونال �لقارب �لعابر 203 ملالكه �ضيف 
�لنوخذة  وبــقــيــادة  �لــرمــيــثــي  �ضعيد 
�ل�ضابع  �ملركز  �لرميثي  خليفة  علي 
بــيــنــمــا �حـــتـــل �لــــقــــارب �ــضــهــم 170 
�إبــر�هــيــم �حلمادي  �هلل  عــبــد  ملــالــكــه 
يو�ضف  �حـــمـــد  �لـــنـــوخـــذة  وبـــقـــيـــادة 
ذهب  فيما  �لثامن  �ملــركــز  �حلــمــادي 
مق�ض�س  �لقارب  �إىل  �لتا�ضع  �ملركز 

�لــفــريــق م�ضبح  مــعــايل  ملــالــكــه   73
ر��ضد �لفتان وبقيادة �لنوخذة خالد 
حممد �لرميثي  وحل عا�ضر� �لقارب 
�إبر�هيم  255 ملالكه �لنوخذة  خز�م 

�إ�ضماعيل �ملرزوقي.
وو�ضط  مبا�ضرة  �ل�ضباق  ختام  وبعد 
فــرحــة �ملــ�ــضــاركــني و�لـــبـــحـــارة جرت 
مــر��ــضــم تــتــويــج �أبـــطـــال �ــضــبــاق دبي 
لـــلـــقـــو�رب �لــ�ــضــر�عــيــة �ملــحــلــيــة 43 
قدما يف عر�س مياه �خلليج �لعربي 
�لقو�رب  ومـــالك  نــو�خــذة  بح�ضور 
)�ضاهني 39 �لأول( و)زلز�ل 217 
�لثاين( و)برق 230 �لثالث( حيث 
قــام كال من حممد عبد �هلل حارب 
�لدويل  دبي  لنادي  �لتنفيذي  �ملدير 
حممد  وهــزمي  �لبحرية  للريا�ضات 
�ل�ضباقات  �إد�رة  مـــديـــر  �لـــقـــمـــزي 
�لكوؤو�س  بــتــقــدمي  �لــ�ــضــبــاق  مــ�ــضــرف 

لالأبطال.

بداية رائعة
�ملدير  بــارك حممد عبد �هلل حــارب 
�لـــتـــنـــفـــيـــذي لــــنــــادي دبــــــي �لــــــدويل 
لــــلــــريــــا�ــــضــــات �لــــبــــحــــريــــة �لـــنـــجـــاح 
�لــتــنــظــيــمــي و�لـــفـــنـــي لــ�ــضــبــاق دبي 
لـــلـــقـــو�رب �لــ�ــضــر�عــيــة �ملــحــلــيــة 43 
قــــدمــــا و�لــــــــذي نـــظـــمـــه نـــــــادي دبـــي 
�لـــــدويل لــلــريــا�ــضــات �لــبــحــريــة مع 
�لبحري  �لــريــا�ــضــي  �ملــو�ــضــم  �فــتــتــاح 
حـــارب  و�أ�ــــضــــاد   .2020-2019
بالتعاون �لكبري �لذي �ضهده �ل�ضباق 
و�لنو�خذة  �ملــنــظــمــة  �لــلــجــنــة  بـــني 
و�ملالك �مل�ضاركني �لأمر �لذي �أ�ضهم 
�لـــقـــو�رب ب�ضالم  يف و�ــضــول مــعــظــم 
قيا�ضي  وقــت  ويف  �لنهاية  خــط  �إىل 

ومنا�ضب.

�سراكة ناجحة
وجـــه هـــزمي حمــمــد �لــقــمــزي مدير 

�إد�رة �ل�ضباقات يف نادي دبي �لدويل 
�جلزيل  �ل�ضكر  �لبحرية  للريا�ضات 
�لدو�ئر  مـــن  �لــنــجــاح  �ــضــركــاء  �إىل 
�حلكومية و�ملوؤ�ض�ضات �لوطنية و�لتي 
تقف د�ئما ور�ء �إجناح �ل�ضباقات ويف 
مقدمة تلك �جلهات �لقيادة �لعامة 
�لبحري  )�لإنـــــقـــــاذ  دبــــي  لــ�ــضــرطــة 
لدورهم  �ملــــو�نــــئ(  �ــضــرطــة  ومـــركـــز 

�ملوؤثر يف تنظيم وتامني �ل�ضباق
كما ثمن دور موؤ�ض�ضة دبي لالإعالم 
و�لتي  �لريا�ضية  دبي  قنو�ت  و�أ�ضرة 
على  �ل�ضباق  بنقل  م�ضكورة  قــامــت 
ياأ�س  قــنــاة  وكــذلــك  مبا�ضرة  �لــهــو�ء 
�لتي �ضكل ح�ضور� مهما يف �ل�ضباق.

 الــــنــــوخــــذة مــــالــــك الــــقــــارب 
دبي  يف  االنطالقة  �ساهني39: 

مب�سرة
�أكد �لنوخذة �ملخ�ضرم حممد ر��ضد 

�ضاهني  �لــــقــــارب  مـــالـــك  �لــرمــيــثــي 
�لريا�ضي  �ملو�ضم  �نطالقة  �أن    39
دبي  يف   2020-2019 �لبحري 
جاءت طيبة ومب�ضرة رغم �لظروف 
�لــتــي �ــضــاحــبــت �لــ�ــضــبــاق وهـــي �أمور 
حتدث يف �لعادة مع بد�ية �أي مو�ضم. 
بالتاألق  �ضعادته  عن  �لرميثي  وعرب 
�لذي �أظهره �لقارب �ضاهني يف �أوىل 
�أن  �إىل  م�ضري�  �لبحرية  �ل�ضباقات 
جمموعة �لعديد للقو�رب �ل�ضر�عية 
م�ضيد�  �لتفوق  د�ئما  تن�ضد  �ملحلية 
بقدر�ت �لنوخذة �ل�ضاب خليفة عابد 
ثــاين �ملــري و�لـــذي قــاد �ضاهني 39 

بحنكة ودر�ية �إىل �ملركز �لأول.

رياح قوية و�سلت اإىل 13عقدة 
اأظهر معدن النواخذة احلقيقي

�ملري نوخذة  قال خليفة عابد ثاين 
د�ئما  �إنــه يحب   39 �ضاهني  �لقارب 

�لــتــحــديــات وقــــد �أوفـــــى �ــضــبــاق دبي 
لـــلـــقـــو�رب �لــ�ــضــر�عــيــة �ملــحــلــيــة 43 
�ضرعات  تــــوفــــر  يف  بــــذلــــك  قــــدمــــا 
عقدة   13 �إىل  و�ــضــلــت  قــويــة  ريـــاح 
�لنو�خذة  �ظهر معدن  �لــذي  �لأمــر 
معطيات  مــع  �لتعامل  يف  �حلقيقي 
بتعاون  مــ�ــضــيــد�  وظـــروفـــه  �لــ�ــضــبــاق 
ودور  �لــعــديــد  جمموعة  يف  �جلميع 
حممد  وتوجيهات  �لكبار  �لنو�خذة 
ر��ضد  و�لـــنـــوخـــذة  �لــرمــيــثــي  ر��ـــضـــد 
حمــمــد ر��ـــضـــد �لــرمــيــثــي �لـــــذي مل 
يــ�ــضــارك لــوجــود خـــارج �لــدولــة لكنه 

كان حا�ضر� باملتابعة �مل�ضتمرة

النتائج
خليفة  �لــنــوخــذة   39 �ــضــاهــني   1-

عابد �ملري
حممد  �لنوخذة   217 زلـــز�ل   2-

عبد �هلل �ملرزوقي
-3 برق 230 �لنوخذة جابر حممد 

�حلمادي
عي�ضى  �لنوخذة   87 �لعا�ضفة   4-

�ضلطان �ملرزوقي
خليفة  �لــنــوخــذة   180 غـــازي   5-

علي �لرميثي
ح�ضن  �لــنــوخــذة   153 ح�ضيم   6-

عبد �هلل �ملرزوقي
علي  �لــنــوخــذة   203 �لــعــابــر   7-

خليفة �لرميثي
�حمد  �لــنــوخــذة   170 �ــضــهــم   8-

يو�ضف �حلمادي
خالد  �لــنــوخــذة   73 مق�ض�س   9-

حممد �لرميثي
خز�م 255 �لنوخذة �إبر�هيم   10-

�إ�ضماعيل �ملرزوقي

انطالقة ناجحة مع اأوىل جوالت ال�سراعية 43 قدما

القارب )�ساهني 39( بطل افتتاح مو�سم البحر يف دبي
)زلزال 217( يحل و�سيفا و)برق 230( يحرز املركز الثالث

•• دبي-�لفجر

�أ�ضدر �ضمو �ل�ضيخ حمد�ن بن حممد بن ر��ضد �آل مكتوم 
ويل عهد دبي رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي قر�ر �ملجل�س رقم 
/21/ ل�ضنة 2019 باعتماد �لهيكل �لتنظيمي ملجل�س 

دبي �لريا�ضي.
ونــ�ــس �لــقــر�ر عــلــى �أن يــكــون لأمـــني عـــام جمل�س دبي 

�إ�ضد�ر �لقر�ر�ت �لالزمة لتنفيذ هذ� �لقر�ر  �لريا�ضي 
مبا يف ذلك �عتماد مهام �لوحد�ت �لتنظيمية �مل�ضمولة 

بالهيكل �لتنظيمي �جلديد.
ويلغى قر�ر �ملجل�س رقم /51/ ل�ضنة 2015 باعتماد 
�أي  يلغى  كما  �لريا�ضي،  دبي  �لتنظيمي ملجل�س  �لهيكل 
ن�س يف �أي قر�ر �آخر �إىل �ملدى �لذي يتعار�س مع �أحكام 

هذ� �لقر�ر، ويعمل به من تاريخ �ضدوره.

حمدان بن حممد بن را�سد يعتمد الهيكل 
التنظيمي ملجل�س دبي الريا�سي

•• �ل�ضارقة-�لفجر

�ل�ضارقة �لريا�ضي، فعالية  �إد�رة �لألعاب �لفردية بنادي  �أقامت 
�لعودة للمد�ر�س، مبنا�ضبة بدء �لعام �لدر��ضي �جلديد 2019-

�ملجتمعية  �ل�ضرطة  لإد�رة  ممثلني  مب�ضاركة  وذلــك   ،2020
و�إد�رة مكافحة �ملخدر�ت ب�ضرطة �ل�ضارقة.

�ملهند�س  برئا�ضة  �لفردية  �لألــعــاب  �إد�رة  طاقم  �لفعالية  �ضهد 
�ملليحي  علي  عبد�لرحمن  �لإد�رة  و�أع�ضاء  �لهاجري  �ضليمان 
مدير  �لبلو�ضي  ح�ضن  وعــلــي  ل�ضكريه  ح�ضني  حمــمــد  و�أيــــوب 
مقدر  عدد  وعــدد  للنادي  �ملنتمني  و�لطالب  و�ملوظفني  �لإد�رة 
مقر  يف  �لريا�ضية  بال�ضالة  و�قيمت  �لطالب  �أمــور  �أولياء  من 

�لإد�رة باحلز�نة.
لها  �لأنــديــة  �أن  كلمته  يف  �لهاجري  �ضليمان  �ملهند�س  و�أو�ــضــح 
�ملدر��س  مــع  جنب  �إىل  جنباً  وتعمل  و��ــضــح  و�إ�ــضــهــام  كبري  دور 
�لكبري  �لــــدور  �إىل  مــ�ــضــري�ً  �لــقــومي  �لــ�ــضــلــوك  �لــطــالب  لتعليم 
يف  �لوثيق  و�رتباطها  �لطالب  حياة  يف  �لريا�ضة  تلعبه  �لــذي 
م�ضتوى �لتح�ضيل �لدر��ضي �لذي �أثبتته �لدر��ضات باأن �لطالب 
�أعلى  وبــلــوغ  �لــدر��ــضــة  يف  �ل�ضتمر�ر  على  قـــادرون  �لريا�ضيون 
�مل�ضتويات �لأكادميية لنها تن�ضط �لذ�كرة وتزيد عندهم �لقدرة 
�لد�فعية  م�ضتوى  من  وترفع  �ملعلومات  و��ضتيعاب  �لتعلم  على 
وبناء  ومو�هبهم،  قدر�تهم،  وتطوير  تنمية  خــالل  من  لديهم 

�ضخ�ضيتهم.

و�أ�ضار �لهاجري �إىل �أن لنادي �ل�ضارقة دور قيادي ور�ضايل �ضاأنه 
�ملد�ر�س،  دور  عن  �أهمية  تقل  ل  �لتي  �لريا�ضية  �لأنــديــة  �ضاأن 
على  وت�ضجيعهم  �لطالب  ل�ضتيعاب  با�ضتمر�ر  �لنادي  ويعمل 
وتطويرهم  رعايتهم  لهم  �لــدعــم  وتــقــدمي  �لريا�ضة  ممار�ضة 
�لريا�ضة  ولي�س  �ملجالت  كافة  يف  للنادي  �ضفر�ء  خري  ليكونو� 

وحدها لأنهم قادة �مل�ضتقبل.
�لطالب يف  �أي جناح يحققه  �أ�ضيل يف  �ضريك  �لريا�ضة  وتابع: 
م�ضريته �لأكادميية، و�لذي ياأتي بالجتهاد و�ملثابرة و�لت�ضميم 
نادي  يف  عليه  ن�ضري  �لـــذي  و�خلـــط  هدفنا  وهــو  �لــنــجــاح،  على 
�أكادميياً  متفوقة  �أجــيــال  وتخريج  �لأجــيــال  لتو��ضل  �ل�ضارقة 

ومتميزة ريا�ضياً. 

يف اإطار دورها املجتمعي

الألعاب الفردية بنادي ال�سارقة تقيم فعالية العودة للمدار�س

•• كو�الملبور-�لفجر

ملبور  كو�ل  �ملاليزية  �لعا�ضمة  �لقدم يف  لكرة  �لوطني  تدريبات منتخبنا  ت�ضهد 
�ملوؤهلة  �مل�ضرتكة  �لآ�ضيوية  �لت�ضفيات  يف  غــد�  ماليزيا  للقاء  ��ضتعد�د�  حاليا 
ملونديال 2022، وكاأ�س �آ�ضيا 2033، حالة من �لتناف�س بني �لالعبني، لنيل 
�أعلن  �لذي  �لهولندي مارفيك  �لفني  للمدير  �لأ�ضا�ضية  �لت�ضكيلة  مو�قعهم يف 
�أمام  متاحة  �لفر�ضة  �أن  ماليزيا  �إىل  و�ضوله  منذ  �لفني  �لجتماع  يف  للفريق 
�لتدريبات،  �ن�ضباطا يف  و  تركيز�  و  �لأكــرث جدية  �ضيعتمد على  �أنــه  و  �جلميع 

و�لتز�ما بالتعليمات �لفنية.
وقد �أدى منتخبنا تدريبه �لأ�ضا�ضي م�ضاء �أم�س �لأول على �مللعب �لفرعي لنادي 

برنامج  بتوفري  �لفني  �جلــهــاز  �هتمام  وو�ــضــح  علم،  �ضاه  مبنطقة  د�ربـــي  �ضيم 
�إعد�د وجتهيز خا�س لعمر عبد �لرحمن ليكون �أحد �لأور�ق �لر�بحة يف ت�ضكيلة 
�ملنتخب �لوطني، �ضو�ء بامل�ضاركة �أ�ضا�ضيا �أو بالدفع به يف جزء من �ملبار�ة بعدما 
��ضتعاد �لالعب عافيته ب�ضكل كبري، وي�ضارك بقوة يف �لتدريبات �جلماعية، منذ 

و�ضول �لبعثة �إىل كو�لملبور.
ويهتم �جلهاز �لفني بجميع تفا�ضيل �لتح�ضري�ت للمبار�ة �ملرتقبة، ل�ضيما بعد 
�أن كلف �أحد �فر�د �جلهاز مبر�قبة �ملنتخب �ملاليزي وح�ضور مبار�ته �لأخرية 

�أمام �ندون�ضيا و�لتي فاز فيها �ملنتخب �ملاليزي بثالثية مقابل هدفني.
م�ضرية  بــطــائــرة  �لــتــدريــبــات  ت�ضوير  على  للمنتخب  �لفني  �جلــهــاز  ويــحــر�ــس 
�ملهام  بــاأد�ء  و�لتز�مهم  �مللعب  �أر�ــس  على  �لالعبني  حتركات  ملر�جعة  “درون” 

�ملكلفني بها، ومن ثم معاودة �ضرح �ل�ضلبيات و�ليجابيات يف �ملحا�ضر�ت �لنظرية 
باليوم �لثاين.

جدية  �إىل  �لــوطــنــي  �ملنتخب  م�ضرف  �ضهيل  ح�ضن  �لــدكــتــور  �أ�ــضــار  جانبه  مــن 
لكاأ�س  للتح�ضري  مع�ضكر�ت   3 �لأبي�س  “ منح  وقــال:  �جلــاريــة،  �لتح�ضري�ت 
�لعامل وكاأ�س ��ضيا لي�س كثري� خ�ضو�ضا �أن هناك فرقا يف �لقارة ت�ضتعد منذ 3 
�أو 4 �ضنو�ت لتلك �لت�ضفيات، خا�ضة و �أن �ملدرب كان يحتاج لوقت كاف، للتعرف 
�أن لدينا منتخبا مير مبرحلة  �أفكاره �لفنية فيهم ل�ضيما  على �لالعبني وبث 
�عتقد  لذلك   ، و�ل�ضباب  �خلــربة  عنا�ضر  بــني  توليفة  وي�ضم  وجتــديــد  �حــالل 
3 جتمعات خارجية قبل �لظهور �لر�ضمي  �أن منتخبنا ي�ضتحق تلك �ملدة، عرب 
�لأول �أمام ماليزيا . وعن روؤيته للموؤ�ضر�ت �لأولية ل�ضخ�ضية �ملدرب �لهولندي 

“ مارفيك ��ضم كبري يف  مارفيك من خالل متابعته يف �ملرحلة �لأخــرية قــال: 
عامل �لتدريب، لديه منهجية يف �لتعامل مع �لالعبني و�إي�ضال �لفكرة يف �أ�ضرع 
�إليهم و بات مقربا من �لالعبني �لآن، لديه �ن�ضباط عال جد�، ويعتمد  وقت 
�أنــه كلما  �أكــد لالعبني  �ملنتخب، وقد  �أفــر�د  �لو�حدة بني جميع  فل�ضفة �ل�ضرة 
كان �لفريق ملتزما ومن�ضبطا خارج �مللعب، كلما �نعك�س ذلك على �لفريق د�خل 
�مللعب، ونتابع حاليا حالة ممتازة من �لن�ضباط و�حلما�س و�لإلتز�م بني جميع 
عنا�ضر �ملنتخب«. و �أ�ضار �ضهيل �إىل �أن غياب �أحمد خليل مهاجم �ضباب �لأهلي، 
عن ت�ضكيلة �ملنتخب لن توؤثر كون �ملدرب بات لديه �أكرث من خيار فني، مو�ضحا 
�أن خليل مل يخرج من ح�ضابات مارفيك لكنه مير بظروف خا�ضة، وف�ضل �جلهاز 

منحه وقته حتى يعود يف �قرب وقت ممكن.

طائرة »درون« لت�سوير تدريبات منتخبنا لكرة القدم قبل لقاء ماليزيا املرتقب

حار�س  �ختيار  مورينو،  روبرتو  لإ�ضبانيا،  �لفني  �ملدير  نفى 
�أ�ضا�ضي  كــحــار�ــس  �أريـــز�بـــالخـــا،  كيبا  �لإجنــلــيــزي،  ت�ضيل�ضي 
للمنتخب، ورغم �عرت�فه بحالة �جلدل يف �ل�ضارع �لإ�ضباين 
حــول هــذ� �لأمـــر، �إل �أنــه �أكــد �أنــه “لي�س من �لعدل قــول �أن 

هناك حار�ضاً �أ�ضا�ضياً” للفريق.
ع�ضية  �ل�ضحايف  �ملــوؤمتــر  خــالل  حا�ضمة  بنربة  مورينو  و�أكــد 
�ملجموعة  �إل مولينون �ضمن  فارو على ملعب  مو�جهة جزر 
�ل�ضاد�ضة بالت�ضفيات �ملوؤهلة لبطولة �لأمم �لأوروبية )يورو 

2020(: “ل وجود للحار�س �لأ�ضا�ضي معي«.
بتغيري�ت  مــو�جــهــة  “�ملاتادور”  يــخــو�ــس  �أن  �ملنتظر  ومـــن 
تغيري  وجــود  عــن  �لأخـــرية حتدثت  �لتقارير  �أن  �إل  عــديــدة، 

على م�ضتوى حر��ضة �ملرمى بدخول د�فيد دي خيا على ح�ضاب 
�أريز�بالخا. و�أ�ضاف: “هل هناك تغيري�ت يف ت�ضكيل �لأحد �أم 
ل؟ كل �لحتمالت و�ردة بني ثالثة حر��س من م�ضتوى عايل، 
نف�س �لر�ضالة �ملوجهة لالعبينب، هي �أي�ضاً بالن�ضبة حلر��س 

�ملرمى” دي خيا و�أريز�بالخا وباو لوبيز.
و�ضدد: “�لأمور كانت خمتلفة مع �حلار�س �لأف�ضل يف �لعامل 
حينها �إيــكــر كــا�ــضــيــا�ــس، ولــكــن يف �لــوقــت �حلــــايل، �مــتــلــك 3 
من  حالة  يف  يل  يت�ضببو�  �أن  و�أمتنى  كبري،  مب�ضتوى  حر��س 
�لأمر،  عن  بعيد�ً  ل�ضت  �ل�ضارع،  �أدرك حالة �جلدل يف  �لأرق، 
�لعدل  من  لي�س  يومياً،  �لالعبني  حالة  على  �أعتمد  ولكني 

�لت�ضريح بوجود حار�س مف�ضل لدي«.

مدرب اإ�سبانيا: ل وجود للحار�س الأ�سا�سي معي
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الفجر الريا�ضي

•• �أبوظبي-�لفجر

�أكدت �أندية �لوحدة و�لعني و�لظفرة 
و�ل�ضارقة  و�جلــــزيــــرة  يـــا�ـــس  وبـــنـــي 
تي”  �إن  �ف  “�أيه  ـــــة  و�أكـــــادميـــــي
من  �لــثــالــثــة  �جلــولــة  يف  م�ضاركتها 
�أبوظبي  لبطولة  �خلام�ضة  �لن�ضخة 
�ـــضـــالم لــلــجــوجــيــتــ�ــضــو �لتي  جـــر�نـــد 
�أجنلو�س  لــو�ــس  مــديــنــة  حتت�ضنها 
بـــوليـــة كــالــيــفــورنــيــا يف �لـــوليـــات 
�ملتحدة �لأمريكية خالل يومي 14 

و 15 �ضبتمرب �جلاري .
عــــــــدد لعـــبـــي  �إجـــــــمـــــــايل  يــــبــــلــــغ  و 
ولعــــبــــات �لإمــــــــار�ت �ملــ�ــضــاركــني يف 
قامو�  ولعـــبـــة  لعــبــا   85 �حلــــدث 
�لتو�جد  جميعا  و�أكـــدو�  بالت�ضجيل 
يف قلب �حلدث للمناف�ضة على �لفوز 

بامليد�ليات يف خمتلف �لفئات.
�أكــد طــارق �لبحري مدير جولت  و 
�أكادميية  �أن  �ضالم  جر�ند  �أبوظبي 
لعبا   31 بـــــ  �ــضــتــ�ــضــارك  �لــــوحــــدة 
ولعبة و�أكادميية “ �أيه �إف �إن تي” 
�لظفرة  �ضتدفع  فيما  لعــبــا   19 بـــ 
 12 بـ  و�لعني  ولعبة،  لعبا   14 بـ 
لعــبــا ولعـــبـــة، و �جلـــزيـــرة بـــ 11، 
و�ل�ضارقة  لعــبــني،   8 بـــ  يا�س  وبني 

بالعبني �ثنني.
�لالعبني  عـــــدد  جتــــــاوز   “ وقـــــــال: 
لو�س  جولة  يف  للم�ضاركة  �مل�ضجلني 
�ــضــالم حتى �ليوم  �جنــلــو�ــس جــر�نــد 
500 لعب و لعبة من 45 دولة، 
متثلها 126 �أكادميية، من خمتلف 
قار�ت �لعامل، و�ضوف تقام �ملناف�ضات 
على 5 �أب�ضطة ب�ضكل متو�ز يف �لوقت 
نف�ضه على �ضالة جامعة ��ضوز� �لتي 
جولت  �أوىل  قبل  مــن  عليها  �أقمنا 

لو�س  يف  �ـــضـــالم  جــــر�نــــد  �أبـــوظـــبـــي 
�أجنلو�س منذ 4 �ضنو�ت، و�لتي تت�ضع 
مبر�فق  وتتميز  م�ضجع  �آلف   3 لـــ 
ممــيــزة تــوفــر كـــل عــنــا�ــضــر �ملــتــعــة و 

�لت�ضويق للجماهري« .
للمناف�ضات  �ملر�ضودة  �جلو�ئز  وعن 
يف جــولــة �أبــوظــبــي جــر�نــد �ــضــالم يف 
ر�ضد  �أنــه مت  �أو�ــضــح  �أجنلو�س  لو�س 
للفائزين  �أمريكي  دولر  �ألف   225
باملر�كز �لأوىل مبختلف �لفئات، ويف 

ظني �أن هذ� �ملبلغ ميثل �أكرب جو�ئز 
بنظام  تــقــام  �لــعــامل  بــطــولــة يف  لأي 
�جلولت �لأمر �لذي �أ�ضهم يف �رتفاع 
يف  �مل�ضاركة  ور�غبي  متابعي  وتز�يد 
�أننا قمنا يف  �ضل�ضلة �جلولت، برغم 
�لكثري  بو�ضع  �لأخــرييــن  �ملو�ضمني 
تقلل  �لتي  و�ل�ضروط  �ملحدد�ت  من 
��ضتبعاد  ومنها  �مل�ضاركني  عــدد  مــن 
فئة �حلز�م �لأبي�س، و��ضتبعاد فئتي 
�لنقاط  و�حت�ضاب   4 و   3 �لأ�ضاتذة 

ن�ضتهدفها  �لــتــي  �ملــعــتــربة  لــلــفــئــات 
�لـ  �ضن  حتــت  للبالغني  �ــضــو�ء  فقط 
�حلز�م  يف  للنا�ضئني  �أو  عاما   30

�لأزرق حتت �ضن �لـ 18 عاما.
وعـــن �ل�ـــضـــتـــعـــد�د�ت لــلــبــطــولــة قال 
“ �لأمــور ت�ضري على قدم  �لبحري: 
و�أن  �ل�ضتعد�د�ت  �ضعيد  على  و�ضاق 
هناك تعاونا و تن�ضيقا م�ضتمر� منذ 
عدة �أ�ضهر يجمع بني �للجنة �ملنظمة 
لــلــبــطــولــة و�لـــ�ـــضـــفـــارة يف �لـــوليـــات 

يف  و�لقن�ضلية  �لأمــريــكــيــة  �ملــتــحــدة 
لو�س �أجنلو�س، وكذلك مع �ل�ضريك 
معنا،  يعمل  �لــذي  �ملحلي  �لأمريكي 
ونحن نحر�س من عــام لآخــر نقيم 
�ضغط  و  تر�ضيد  عــلــى  �لــبــطــولــة  يف 
م�ضتوى  على  �حلفاظ  مع  �لنفقات 
وترقيته،  بـــل  �لــتــنــظــيــم  يف  �جلـــــودة 
و�نتهز تلك �ملنا�ضبة كي �أتقدم بال�ضكر 
�لــتــي حتر�س  �أنــديــة �لإمـــــار�ت  �إىل 
على �مل�ضاركة معنا يف هذه �لبطولة، 

م�ضتوى  تــطــويــر  تــ�ــضــتــهــدف  �لـــتـــي 
�لحتكاك  فــر�ــس  بــتــوفــري  لعــبــيــهــا 
�ملد�ر�س،  لهم مع خمتلف  �خلارجي 
على  مقبل  منتخبنا  �أن  �ضيما  ول 
�أبرزها  �ملهمة  �لتحديات  �لكثري من 
للنا�ضئني  �مل�ضرتكة  �لــعــامل  بطولة 
�ملقبل  نوفمرب  يف  و�لكبار  و�ل�ضباب 
بــاأبــوظــبــي، وكــذلــك �جلــولــة �لثانية 
�لعاملية  �أبوظبي  بطولة  من  ع�ضرة 
�أبريل  ملحرتيف �جلوجيت�ضو يف �ضهر 

من عام 2020.
�لب�ضاط”  “ملك  مــنــافــ�ــضــات  وعـــن 
�لــتــي �ــضــتــقــام عــلــى هــامــ�ــس بطولة 
�أو�ضح  �ضالم  جر�ند  �جنلو�س  لو�س 
8 لعــبــني من  �ــضــيــ�ــضــارك فيها  �أنـــه 
�لعامل،  يف  �لــلــعــبــة  �أ�ـــضـــاطـــري  �أبــــــرز 
ميندل�ضون،  نــاثــان  �لأمــريــكــي  وهــم 
و�لــــــرويــــــجــــــي تـــــومـــــي لجنـــــاكـــــر، 
باتي�ضتا،  جو�ضتافو  و�لــرب�زيــلــيــون 
ريبامار،  ومــانــويــل  بـــــر�ز،  و�يــــــز�ك 
ر�مالهو  ودييجو  تيناكو،  ماركو�س 
ومت  ليندبالك،  ماك�س  �ل�ضويدي  و 
�أمريكي  دولر  �ألــف   42 تخ�ضي�س 
على  فيها  �لأوىل  باملر�كز  للفائزين 
�أن يح�ضل �ضاحب �ملركز �لأول على 
جائزة مالية قدرها 10 �آلف دولر 

و �لثاين 5 �آلف.
�لــــوزن �لر�ضمية  �أجـــــر�ء�ت  �أمـــا عــن 
�ضوف  �لأوىل  �ملــرحــلــة  �أن  �أكـــد  فقد 
�ضبتمرب   13 ــــوم  ي مــ�ــضــاء  تــنــطــلــق 
�جلاري خالل �لفرتة من �خلام�ضة 
�إىل �ل�ضابعة م�ضاء على �ضالة جامعة 
نخبة  عليها  �ضي�ضرف  و�أنـــه  ��ــضــوز�، 
�لتفاق  مت  �لذين  �لدوليني  �حلكام 
�لبطولة  مناف�ضات  �إد�رة  على  معهم 

خالل �ليومني.

البحري: 225 األف دوالر جوائز اجلولة و8 اأبطال ي�ساركون يف مناف�سات »ملك الب�ساط« 

ميثلون اأندية الإمارات يف جولة لو�س اأجنلو�س جراند �سالم للجوجيت�سو 14 و15 �سبتمرب ولعبة  لعبا   85

وحتكم  مبكرة  �ــضــّن  يف  متقد  ب�ضغف 
�مللعب،  �مــتــد�د  على  �لــكــر�ت  بتوجيه 
�أندريي�ضكو  بــيــانــكــا  �لــكــنــديــة  ر�ــضــمــت 
كرة  يف  �لحــرت�فــيــة  مــ�ــضــريتــهــا  درب 
�لأوىل،  �أجــز�ئــه  يف  ومتكنت  �مل�ضرب، 
من حتقيق حلم �لتتويج بلقب بطولة 
غر�ند �ضالم، بفوزها على �لأمريكية 
�ملخ�ضرمة �ضريينا وليام�س يف نهائي 

فال�ضينغ ميدوز.
�لبالغة  �لكندية  رفعت  �ل�ضبت،  م�ضاء 
�لوليات  بــطــولــة  كــاأ�ــس  عــامــا،   19
�ملتحدة �ملفتوحة �ملقامة يف نيويورك، 
�ملــــبــــار�ة �لــنــهــائــيــة على  بــتــفــوقــهــا يف 
عاما(   37( ولــيــامــ�ــس  �ملــخــ�ــضــرمــة 
لقبها  لتحقق  و5-7،   3-6 بنتيجة 
�إحدى  يف  و�لأول  �لــثــالــث  �لحــــرت�يف 

�لبطولت �لأربع �لكربى.
معادلة  وليام�س  �أندريي�ضكو  حرمت 
ــــرقــــم �لـــقـــيـــا�ـــضـــي يف عــــــدد �ألــــقــــاب  �ل
�لــــــذي حتمله  �لــــكــــربى  �لـــبـــطـــولت 
�ل�ضابقة  �لأ�ــــضــــرت�لــــيــــة  �لــــالعــــبــــة 
�أن  عــلــمــا   ،)24( كـــــورت  مـــارغـــريـــت 
�ضريينا خ�ضرت للمرة �لر�بعة يف �أربع 
�لغر�ند  يف  خا�ضتها  نهائية  مباريات 
�ضالم، منذ تتوجيها بلقبها �لأخري يف 

�أ�ضرت�ليا 2017.
�أ�ضبحت  بــعــدمــا  �أنــدريــيــ�ــضــكــو  قــالــت 
و�أ�ضغر  كبري  بلقب  تفوز  كندية  �أول 
 2006 �لعام  لعبة حتقق ذلك منذ 
فرتة  لأطول  �للحظة  بهذه  “حلمت 

ممكنة«.
بلقبها  فـــوزهـــا  �أنـــهـــا ومــنــذ  �أ�ـــضـــافـــت 
�لأول يف دور�ت �لنا�ضئات عام 2015 
بلقب  )�لــفــوز  �لأمــــر  هـــذ�  “�أتخيل 
�أن ي�ضبح  يــــوم.  كــل  كــــربى(  بــطــولــة 

�أمر جنوين.  �إيل  بالن�ضبة  حقيقة هو 
فعلت  �لـــتـــخـــيـــالت  هـــــذه  �أن  �أعـــتـــقـــد 

فعلها«.
ما  �أمــــــر  �أنــــــه  “�أعتقد  و�أو�ــــضــــحــــت 
باللعبة”،  �ضغفي  �أنه  �أعتقد  بد�خلي. 
ل  �أين  “هو  جناحها  �ضر  �أن  معتربة 
باأف�ضل ما  �أحاول  �أحب �خل�ضارة، لذ� 
لدي يف كل مبار�ة. �أتوقع �لكثري من 
نف�ضي، و�أعتقد �أن �ل�ضغط ي�ضاعدين 

على تقدمي �أف�ضل ما لدي«.
رفـــعـــت �لــكــنــديــة �لــ�ــضــابــة �ــضــجــلــهــا يف 
�لأوليات  �لع�ضر  �لــالعــبــات  مو�جهة 
�ىل ثمانية �نت�ضار�ت مقابل خ�ضارتني 
�أعــو�م �لطفولة  فقط، وهي عّولت يف 
عدة،  ريا�ضات  مز�ولة  على  و�ملر�هقة 

قبل �ن تن�ضرف �ىل كرة �مل�ضرب.
�ختبار  �ن  �ىل  �أنــدريــيــ�ــضــكــو  و�أ�ـــضـــارت 
كثري�  “�ضاعدين  عــــــدة  ريــــا�ــــضــــات 
بطريقة  �لتفكري  �ىل  يدفعني  لأنـــه 

�أحتاج  مــو�قــف  يف  وي�ضعني  خمتلفة 
ب�ضكل  خمتلفة  �أمــــور  فــهــم  �ىل  فيها 
�ضريع )...( �أعتقد �أن �لأمر �ضاعدين 
�أي�ضا.  �لتن�ضيق  �ضعيد  عــلــى  كــثــري� 
على  كبرية  بقدرة  �أمتتع  �أنني  �أعتقد 
ما  �ليد.  وحركة  �لعني  بني  �لتن�ضيق 
كل  ن�ضيت  حتى  بامل�ضرب،  �أم�ضكت  �ن 

�أمر �آخر«.
�أونتاريو  مدينة  يف  �أندريي�ضكو  ولدت 
حزير�ن/يونيو   16 يف  �لـــكـــنـــديـــة 
مع  طــفــولــتــهــا  و�أمـــ�ـــضـــت   ،1990
و�لديها �لرومانيني يف بالدهما حيث 
�أن  �مل�ضرب، قبل  بـــد�أت مبــز�ولــة كــرة 
تعود �ىل كند� يف �ضن �حلادية ع�ضرة، 
�ملوقع  عــرب  �لــذ�تــيــة  �ضريتها  بح�ضب 

�للكرتوين لر�بطة �ملحرتفات.
�لنا�ضئات  دور�ت  يف  �ملــ�ــضــاركــة  بــــد�أت 
عام 2015، وخا�ضت يف �لعام �لتايل 

ت�ضفيات �أوىل دور�ت �ملحرتفات.

نــتــائــج جــيــدة يف  “حققت  و�أو�ــضــحــت 
�لنتقال  �ن  و�أعتقد  �لنا�ضئات،  دور�ت 
�لحرت�ف  �ىل  �لنا�ضئات  دور�ت  مــن 
�ضاعدين  جـــيـــد  �أد�ء  حتـــقـــيـــق  بـــعـــد 

كثري�«.
يف فال�ضينغ ميدوز 2019، �أ�ضبحت 
�أندريي�ضكو �أول لعبة تتمكن من بلوغ 
�لأوىل  م�ضاركتها  يف  �لنهائية  �ملبار�ة 
من  )خــرجــت  �لرئي�ضية  �لــقــرعــة  يف 
�لت�ضفيات يف �لعامني �ملا�ضيني(، منذ 
حققت ذلك يف �لعام 1997 فينو�س 

وليام�س، �ل�ضقيقة �لكربى ل�ضريينا.
كالالعبة  نف�ضها  �أندريي�ضكو  فر�ضت 
�لــتــي حتــقــق �لــ�ــضــعــود �لأفــ�ــضــل بني 
فالالعبة  �لــــعــــام.  هــــذ�  �ملـــحـــرتفـــات 
كــانــت يف  حــالــيــا،  عــاملــيــا   15 �مل�ضنفة 
�ملا�ضي،  �لعام  �أو�خــر  يف   178 �ملركز 
وفوزها بلقب بطولة �لوليات �ملتحدة 
�خلام�س  �ملركز  �ىل  تتقدم  �ضيجعلها 

ي�ضدر  �لـــذي  �جلــديــد  �لت�ضنيف  يف 
�لثنني.

�لالفت،  �ــضــعــودهــا  عــلــى  �إ�ـــضـــارة  ويف 
قالت لها �لالعبة �لأمريكية �ل�ضابقة 
بام �ضر�يفر �لتي تعمل حاليا كمحللة 
فوزها  بعد  �أن”،  بي  �أ�ــس  “�ي  ل�ضبكة 
�لـــنـــهـــائـــي �خلــمــيــ�ــس على  نــ�ــضــف  يف 
“ل  بن�ضيت�س  بيليند�  �لــ�ــضــويــ�ــضــريــة 
با�ضمك  �ضمعت  قد  كنت  �أنني  �أعتقد 

قبل عام من �لآن«.
ـــــــات يـــــعـــــرف ��ـــضـــم  لــــكــــن �جلــــمــــيــــع ب
�أنــدريــيــ�ــضــكــو حــالــيــا، بــعــدمــا �أحــــرزت 
�لــثــالــث يف م�ضريتها  �لــلــقــب  �لــ�ــضــبــت 
�لحــرت�فــيــة، يف ثــالثــيــة جـــاءت كلها 
ميدوز  فال�ضينغ  وت�ضمل  �لــعــام،  هــذ� 
و�نـــديـــان ويــلــز �لأمــريكــيــتــني، ودورة 

تورونتو �لكندية.
باتت  �أ�ــضــهــر،  قبل  �ملجهولة  �لــالعــبــة 
�إ�ضادة  ولقـــت  ولــ�ــضــان،  �ضفة  كــل  على 
�ليوناين  �ــضــرييــنــا  مــــدرب  مـــن  حــتــى 
�لذي  مور�توغلو  باتريك  �لفرن�ضي 
توقع لها �أن ت�ضبح مت�ضدرة لت�ضنيف 
�ملبار�ة  قــبــل  �ملـــحـــرتفـــات،  �لــالعــبــات 
“�أعتقد  مور�توغلو  وقــال  �لنهائية. 
لي�س  قــريــبــا.  �لأوىل  �ضت�ضبح  بــاأنــهــا 
�مل�ضتقبل  يف  لكن  �لعاجل  �لقريب  يف 
لأنها تتمتع بكل ما هو مطلوب لتكون 

�لالعبة �لأوىل«.
“لدي �حــرت�م كبري جتاهها  و�أو�ــضــح 
�للياقة،  �ــضــيء:  كــل  لديها  �أن  �أعتقد 
و�لـــقـــدرة �لــبــدنــيــة و�لــذهــنــيــة. تبدو 
ت�ضعر  كبري.  ب�ضكل  نف�ضها  من  و�ثقة 
وكاأنها تنتمي �ىل حيث تتو�جد )على 
�أر�ــــس �ملــلــعــب(. هـــذ� �لنــطــبــاع �لذي 

تعطيه«.

اأندريي�سكو حققت حلم لقب اأول يف الغراند �سالم 

ب�ضبب عدم “تفوقه” يف �للغة �لإ�ضبانية، ي�ضخر �ملدرب 
“ثورة  لقيادة  قــوتــه  كــل  زيـــد�ن  �لــديــن  زيــن  �لفرن�ضي 
�لفرن�ضية” د�خل ريال مدريد، وفق ما ذكرت �ضحيفة 
“�آ�س«. وقال �مل�ضدر �إنه على �لرغم من �أن زيد�ن يعي�س 
يف �إ�ضبانيا منذ عام 2001، �إل �أنه مل يتمكن �إىل �لآن 
من حتدث �للغة �لإ�ضبانية بطالقة، وهو ما �أكده بنف�ضه 

يف عدد من �ملنا�ضبات.
وتابع “يو�جه زيد�ن هذ� �لإ�ضكال بقيادة ثورة لتعزيز 
�للغة �لفرن�ضية د�خل �ضفوف �لنادي �مللكي، من خالل 
ب�ضفة عامة  �أو  �لفرن�ضيني  �أكــرب عدد ممكن من  �ضم 
جليا  ظهر  مــا  وهــو  �لفرن�ضية،  �للغة  يتحدثون  مــن 

خالل �ضوق �لنتقالت �ل�ضيفية �ملا�ضية«.
ومـــنـــذ �ــضــهــر يــونــيــو �ملـــا�ـــضـــي، عــمــل �ملــــدرب 

�لفني  جــهــازه  تعزيز  على  �لفرن�ضي 
�للغة  تــتــحــدث  بعنا�ضر  وفــريــقــه 
ديفيد  مــع  تعاقد  �إذ  �لفرن�ضية، 

م�ضيدي  وحـــمـــيـــدو  بـــيـــتـــوين 
وغريغوري  له  كم�ضاعدين 
دوبونت كمعد بدين للفريق 

قادما  ميندي  وفــريلنــد 
مــــــن �أوملــــــبــــــيــــــك لـــيـــون 
و�ألفون�س  �لــفــرنــ�ــضــي 
�أريــــول، حــار�ــس مرمى 
�ــضــان جريمان  بــاريــ�ــس 

�لفرن�ضي �ل�ضابق.
�ل�ضحيفة  وذكـــــــــــرت 
“زيزو”  �أن  �لإ�ــضــبــانــيــة 
من   7 عــــلــــى  يـــعـــتـــمـــد 
مـــــــو�طـــــــنـــــــيـــــــه د�خــــــــــل 
و�ضفوف  �لفني  �جلهاز 

�إىل  بالإ�ضافة  �لالعبني، 

�لبلجيكية  �جلن�ضية  يحمالن  �ثنني  لالعبني  �متالكه 
ويتحدثان �لفرن�ضية، وهما: حار�س �ملرمى تيبو كورتو� 

وجناح �لفريق �إيدن هاز�رد.
وتوقع �مل�ضدر �أن ي�ضتمر زيد�ن يف ثورته �لفرن�ضية �إذ� 
�لفني  �جلهاز  ر�أ�ــس  على  ��ضتمر  ما 
�ضيعمل  و�أنـــه  �ضيما  ل  لــلــريــال، 
خالل �لفرتة �ملقبلة على �ضم 
�أحدهما،  �أو  جنمني فرن�ضيني 
متو�ضط  بوغبا،  بــول  وهــمــا: 
يونايتد،  مان�ض�ضرت  مــيــد�ن 
مهاجم  مـــبـــابـــي،  وكـــيـــلـــيـــان 
بــــاريــــ�ــــس �ــــضــــان جــــرمــــان 

�لفرن�ضي.

زيدان يقود »ثورة الفرن�سية« 
داخل ريال مدريد

زميله  �أن  دروغــبــا  ديدييه  �ل�ضابق  �لإيــفــو�ري  �لالعب  �أكــد 
�ل�ضابق بني �ضفوف ت�ضيل�ضي و�ملدير �لفني �حلايل للنادي 
�لإجنليزي، فر�نك لمبارد، مدرب “جيد حقاً”، و�أنه برغم 
قدرته  عدم  ب�ضبب  �لفريق  يعي�ضه  �ل�ضعب” �لذي  “�لعام 
على �إبر�م �ضفقات نتيجة �لعقوبة، �إل �أنه “يحفز لعبيه«.

وقــــال �لـــالعـــب �ملــعــتــزل �أثـــنـــاء حــ�ــضــوره لــ�ــضــبــاق �جلائزة 
�لفئة  ل�ضيار�ت  �لــعــامل  بطولة  �ضمن  �إيطاليا  يف  �لــكــربى 
�لعام  حقاً،  جيد  مــدرب  �أنــه  “�أعتقد  )فورمول1(:  �لأوىل 
�ملا�ضي قدم عماًل ر�ئعاً مع فريق مل يكن لديه �لكثري من 

�خليار�ت«.
�ل�ضباق:  يقام  حيث  �لإيطالية  مونز�  مدينة  من  و�أ�ــضــاف 
بكثري من  يحظى  ل  لأنه  �ضعوبة  �أكرث  �لأمر  �لعام  “هذ� 
مع  �لتعاقد  من  ت�ضيل�ضي  )منع  �لعقوبة  ب�ضبب  �خلــيــار�ت 
لعبني جدد(، لكنني فخور به للغاية لأنه يظهر �ضخ�ضيته 

ويحفز �لالعبني«.
�ضاأفتقد  �أنــنــي  “�أعتقد  قــال:  �لعــتــز�ل،  عقب  حياته  وعــن 
لعب كرة �لقدم طو�ل حياتي لأنني �أحب �أن �أكون يف فريق 
لكن هكذ� هي  هامة،  مباريات  و�أخــو�ــس  �لأهـــد�ف  و�أ�ضجل 

�حلياة«.
ر�ئعني  �أ�ضخا�ضاً  عرفت  �ملرحلة  هذه  يف  “لكن  و��ضتطرد: 
و�أعمل  لل�ضيار�ت(  �لدويل  مثل جان تودت )رئي�س �لحتاد 

حالياً على م�ضروعات جديدة للم�ضتقبل«.
ومـــن بــني هـــذه �ملــ�ــضــروعــات تـــويل من�ضب رئــيــ�ــس �لحتاد 
�لإيفو�ري لكرة �لقدم، �إل �أنه �أكد �أن �أمامه �لكثري ليتعلمه، 
“�أحتاج للتحدث مع �لكثري من �لأ�ضخا�س لأعرف  وقال: 
على  �ملقدرة  لــدي  يكون  كي  �حتاجها  �لتي  �لأ�ضياء  هي  ما 

�لقيام بهذ� �لأمر.. لذلك �ضرى«. 

دروغبا يتحدث عن اأداء لمبارد مع ت�سيل�سي

•• �أبوظبي-�لفجر

�أكد �مل�ضارع �لعاملي حبيب نور حممدوف �أنه مل يكن يتوقع �أن يحظى بكل هذ� 
�لدعم �جلماهريي �لكبري يف �أول نز�ل يخو�ضه بالإمار�ت ويف منطقة �ل�ضرق 
�لأو�ضط ب�ضكل عام، م�ضري� �إىل �أن �لأجو�ء �حلما�ضية يف �ضالة “ ذي �أرينا “ 
على  �لفوز  لتحقيق  و�ملثابرة  �لرتكيز  �ألهماه  �لكبري  و�لت�ضجيع  يا�س  بحلبة 

مناف�ضه �لأمريكي د��ضتني بويرير� يف �جلولة �لثالثة.
يف   - �ملختلطة  �لقتالية  �لألــعــاب  يف  �خلفيف  �لـــوزن  بطل  حمــمــدوف  وقـــال 
بعد  �أمــ�ــس  �ضباح  مــن  مبكرة  �ضاعة  يف  باأبوظبي  بها  �أدىل  �لتي  ت�ضريحاته 
�لفوز �لثامن و�لع�ضرين له على �لتو�يل - �إنه يدين بالف�ضل لو�لده و�أ�ضقائه 
و�أ�ضدقائه وموؤ�زريه يف كل �لنت�ضار�ت و�لإجناز�ت �لتي حققها، و�أنه فخور 

باللعب �أمام كل هذ� �حل�ضد من �جلماهري يف �أبوظبي �ملدينة �لتي تعد �لأكرث 
�أمانا يف �لعامل و�لتي حتظى بحب وتقدير كبري يف قلبه مع مدينة دبي �لتي 

�أبهرته.
و�أو�ضح �أن �لفنون �لقتالية �ملختلطة ريا�ضة تقوم على �لحرت�م �ملتبادل بني 
�لأخرية  �ملرحلة  يف  �ل�ضغوط  من  للكثري  تعر�ضت  فقد  �ضك  وبال  �خل�ضوم، 
�أ�ــضــتــاأنــف تدريباتي  �أن  �لــوقــت قبل  �لــر�حــة لبع�س  �إىل  �أحــتــاج  فــاأنــا  ولــذلــك 
نور  حبيب  ع�ضاق  لكل  بال�ضكر  لأتــقــدم  �لفر�ضة  تلك  و�أنــتــهــز  وم�ضاركاتي، 
حممدوف �لذين جاءو� خلفه من د�غ�ضتان، لأنهم �لر�ضيد �حلقيقي يل يف 

كل مو�جهاتي �لقوية، ويف حتمل كل �ل�ضغوط.
وعن مناف�ضه د��ضتني بويريرو .. قال حممدوف: “ د��ضتني قدم عر�ضا قويا 
وكان مناف�ضا ل ي�ضتهان به، وتوقعت منه ذلك، �أهنئه على هذ� �لأد�ء �لقوي«.

نز�له مع  �أنــه و�جــه حلظات �ضعبة خــالل  د��ضتني بويريرو  �أكــد  ناحيته  من 
حبيب نور حممدوف، وقال: “ كنت يف �نتظار هذه �ملو�جهة كي �أعزز م�ضريتي 
متوتر�  �أكـــن  ومل  كبري  ب�ضكل  للنز�ل  م�ضتعد�  كنت  فــريــد�،  �إجنـــاز�  و�أحــقــق 
ين�ضى يف تدعيم م�ضو�ري  در�ضا لن  �لتجربة  �أ�ضتفيد من هذه  �أن  �أبــد�، لبد 

�مل�ضتقبلي«.
وتعترب “ بطولة UFC » �أول فعالية من نوعها منذ �أن وقعت د�ئرة �أبوظبي 
�أعو�م  للثقافة و�ل�ضياحة �ضر�كة مع �حتاد فنون �لقتال �ملختلطة ملدة خم�س 
يف �أبريل �ملا�ضي. من جانبه �أكد علي ح�ضن �ل�ضيبة �ملدير �لتنفيذي بالإنابة 
لقطاع �ل�ضياحة و�لت�ضويق و�لت�ضال يف د�ئرة �لثقافة و�ل�ضياحة باأبوظبي، �أن 
�لإمارة �ضتعتمد على جناح �لدورة �لفتتاحية من �أ�ضبوع �أبوظبي للتحدي يف 

�لأعو�م �ملقبلة.

وقال: “�ضتحتل �ل�ضر�كة مع UFC ملدة 5 �ضنو�ت مكانتها كعن�ضر �أ�ضا�ضي 
�لفعاليات  على  تقت�ضر  ل  و�لــتــي  �حلافلة،  �أبوظبي  فعاليات  �أجــنــدة  �ضمن 
�لثقافية  و�لأن�ضطة  �لفعاليات  من  �لكثري  ت�ضم  و�إمنــا  فح�ضب،  �لريا�ضية 
�ضتوفر  �ل�ضنوية،  �لفعاليات  �أجندة  �إىل  �إ�ضافتها  وبعد  و�لرتفيهية.  و�لفنية 
هذه �لفعالية �خلا�ضة بالفنون �لقتالية �ملختلطة م�ضاهدة كبرية حول �لعامل 
قوياً  �أبوظبي وزخماً  �إىل  لل�ضياح  �مل�ضدرة  �لرئي�ضية  �لعاملية  �لأ�ضو�ق  و�ضمن 
�لعام �حلايل، ول �ضك  �لثالث من  �أبوظبي خالل �لربع  �إىل  �لزيارة  ملعدلت 
�أنها �ضت�ضهم ب�ضكل فاعل يف زيادة �أعد�د �ل�ضياح �لقادمني نتيجًة لتو�فد ع�ضاق 
�لعا�ضمة  وتت�ضارك  �لإمـــارة.  �إىل  �لعامل  �أنحاء  خمتلف  من  �لريا�ضات  هذه 
كموطن  �أبوظبي  مكانة  لتعزيز  ترمي  خطة  يف   UFC وعالمة  �لإمار�تية 

عاملي متميز ملناف�ضات �لفنون �لقتالية �ملختلطة يف �لعامل �لعربي«.

اأكد اأنه تعر�س ل�سغوط كبرية يف املرحلة االأخرية ويحتاج لبع�س الراحة 

حممدوف: اأجواء احلما�س يف اأبوظبي األهمتني القوة والرتكيز للفوز على دا�ستني
- بويريرو: تعر�ست للحظات قا�سية وا�ستفدت در�سا لن اأن�ساه يف م�سريتي



وجبات من احل�سرات
�فتتح طاه يف جنوب �أفريقيا، مطعما موؤقتا يقدم وجبات حم�ضرة 

بالكامل من �حل�ضر�ت، ويقول �إنها �ضتكون طعام �مل�ضتقبل.
لــلــبــدء يف �ضنع وجــبــات متعددة  �ألــهــمــتــه  �ملــوؤقــتــة  �لــتــجــربــة  لــكــن 
كيب  يف  مطعما  �فتتح  �ملا�ضي،  يوليو  ويف  �حل�ضر�ت.  با�ضتخد�م 

تاون ل يقدم �ضوى وجبات من �حل�ضر�ت.
�لأول  وهو  �حل�ضر�ت”،  “جتربة  ��ضم  �ملطعم  على  بارنارد  و�أطلق 
من نوعه يف جنوب �أفريقيا �لذي يقدم وجبات حم�ضرة فقط من 
�لعديد  متز�يد يف  ب�ضكل  تنت�ضر  �ملطاعم  تلك  �أن  رغم  �حل�ضر�ت، 

من �لدول حول �لعامل.
وقال: “مع زيادة عدد �ضكان �لعامل ومع تقل�س �لرقعة �لزر�عية، 
فاإن �لأمر ل يتطلب �ضوى م�ضاحة �ضغرية جد� من �لأر�س وكمية 
�ضغرية جد� من �ملاء لرتبية �لكثري من �حل�ضر�ت. هذ� بالتاأكيد 

�أمر جيد للبيئة. وهذ� هو طعام �مل�ضتقبل«.
)فاو(،  �ملتحدة  لــالأمم  �لتابعة  و�لزر�عة  �لأغذية  و�أكــدت منظمة 
�أكلها.  �لتي ميكن  1900 نوع من �حل�ضر�ت  �أكــرث من  �إنــه يوجد 
طعام  باأنها  �حل�ضر�ت  على  تعتمد  �لتي  �لأطعمة  �لعلماء  وو�ضف 

م�ضتد�م ورخي�س غني بالربوتني و�لألياف و�ملعادن.

اأول عملية قلب بالروبوت »عن ُبعد«
با�ضتخد�م  جر�حية  غري  عمليات   5 بنجاح  هندي  طبيب  �أجــرى 
�لروبوت قبل �أ�ضهر على جمموعة من �ملر�ضى كانو� يبعدون عنه 

م�ضافة تزيد عن 30 كم، وفقا لدورية “ذ� لن�ضيت” �لطبية.
و��ضتعمل �لطبيب �لهندي تيجا�س باتيل �لروبوت “كور باث جي 
عن  �لتاجي  “�لتدخل  با�ضم  �ملعروفة  �لعملية  لإجــر�ء  �إك�س”  �آر 

طريق �جللد” يف دي�ضمرب �ملا�ضي على 5 مر�ضى.
و�أجرى باتيل �لعمليات من د�خل معبد يبعد 32 كم عن �مل�ضت�ضفى، 

�لتي يتو�جد فيها �ملر�ضى يف �أحمد �أباد.
�لروبوت،  و�أد�ء  بيتال  �لتاأخري بني تعليمات  ورغم ت�ضجيل بع�س 
�إل �أن �لأمر مل ميثل م�ضكلة كبرية مع جناح جميع �لعمليات �لتي 

�أجريت على مر�ضى ترت�وح �أعمارهم بني 52 و84 عاما.
ومل يحتاج بيتال للكثري من �لوقت لإنهاء �لعمليات حيث �أمتها يف 

مدد ترت�وح بني 19 و28 دقيقة.
ورغم �أنها لي�ضت �ملرة �لأوىل، �لتي ي�ضتعني فيها �لإن�ضان بالروبوت 
يف جمال �لطب، �إل �أن �إجناز �لطبيب �لهندي يتثمل يف �أنها �أول 

عملية يف �لقلب عن بعد تتم بو��ضطة روبوت.
�أنه  �إنديا”  �أوف  “تاميز  ل�ضحيفة  ت�ضريحات  يف  بيتال  و�أو�ــضــح 
ميكن �إجــر�ء عمليات مماثلة من م�ضافات �أكرب قد ت�ضل 3 �آلف 

كم �إذ� ما مت �لعتماد على نف�س �لأ�ضا�ضيات و�لتقنيات �لرئي�ضة.

هروب �سغري منر من �سريك
هرب �ضغري منر خالل عر�س لل�ضريك  يف مقاطعة خنان بو�ضط 
�ل�ضني، وفقا لل�ضلطات �ملحلية. وتلقت �ل�ضرطة �ملحلية ملحافظة 
يو�نيانغ مكاملة هاتفية يف حو�يل �ل�ضاعة �لتا�ضعة م�ضاء، تفيد �أن 
�لذرة  �إىل حقول  ورك�س  �ل�ضريك  �أد�ء  هــرب من  قد  �ضغري منر 
و�أجرت  �ملــوقــع  �إىل  �ل�ضرطة  وهــرعــت  تايبينغ.  بلدة  يف  �لقريبة 
عملية بحث على �لفور با�ضتخد�م �لطائر�ت بدون طيار و�أجهزة 
و�لذي  �لهارب  �لنمر  ب�ضغري  �لإم�ضاك  ومت  �حلــر�ري.  �لت�ضوير 
بعد جهود م�ضرتكة من  �ل�ضبت  يــوم  �أ�ــضــر�ر �ضباح  �أي  ي�ضبب  مل 

�ل�ضرطة و�ل�ضكان �ملحليني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الذكاء ال�سطناعي يغزو الأجهزة املنزلية 
يغزو �لذكاء �ل�ضطناعي �لأجهزة �ملنزلية كاملو�قد و�لأفر�ن و�لغ�ضالت من �أجل �لر�حة و�لتوفري، وهو ما ظهر 
�ضبتمرب   11 حتى  برلني  �لأملانية  �لعا�ضمة  حتت�ضنه  �لــذي   ،IFA �لإلكرتونيات  معر�س  فعاليات  خــالل  جلياً 

“�أيلول” �جلاري.
قال مايك هنكلمان، مدير ق�ضم �أجهزة �لتلفاز ب�ضركة �ضام�ضونغ، �إن ما �ضيحدد مدى جناح جهاز عن �آخر لن يكون 

�ملز�يا �ملتعلقة بتجهيز�ته، و�إمنا مدى �لذكاء �ل�ضطناعي، �لذي �ضيتمتع به.
مزود بتقنيات �لذكاء �ل�ضناعي، ميكنه مالحظة �إيقاف ت�ضغيله عند  ك�ضفت �ضركة بو�س عن فرن من �ل�ضل�ضلة 8 
وقت معني كل مرة بعد و�ضع �لطعام �ضباحاً على �ضبيل �ملثال ليقوم هو بنف�ضه م�ضتقباًل وبعد مرور نف�س �لوقت 
بوقف ت�ضغيل نف�ضه، ف�ضاًل عن جتهيز �لفرن مب�ضت�ضعر�ت للقلي و�خلبز تر�قب �لطعام ملعرفة �لوقت �ملنا�ضب بعد 

�لنتهاء من �لطهي.
ل�ضبكة  �لقيم  و�إر�ضال  بالبيانات  لتغذيتها  حتتاج  �لأجهزة  فهذه  �أوًل،  �مل�ضتخدم  على  �لفرن  تعلم  �ضرعة  وتتوقف 
�لإنرتنت عرب �أحد �لتطبيقات، نظر�ً لأن �لعقل �حلقيقي للجهاز �ملزود بتقنيات �لذكاء �ل�ضطناعي لي�س يف �جلهاز 
نف�ضه، بل يف �ضبكة �لإنرتنت، ففي حال عدم تو�ضيل �جلهاز ب�ضبكة �لإنرتنت، ف�ضوف ينف�ضل عنه عقله ولن يتمكن 

من ��ضتقبال �أية بيانات من �خلدمة �ل�ضحابية ولن يتعلم.
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البطيخ.. منافع �سحية كربى ب�سبب »امللك«
يقبل �لنا�س على تناول بع�س �لفو�كه يف خمتلف �أ�ضهر �ل�ضنة، لكن بع�س 
�حتو�ئها  ب�ضبب  �ل�ضيف،  ف�ضل  “��ضتثنائيا” خــالل  رو�جــا  حتقق  �لثمار 
�لبطيخ،  با�ضتهالك  �ل�ضحة  خــرب�ء  ويو�ضي  �ملــاء.  من  عالية  ن�ضبة  على 
لأنه يحتوي على فيتامينات »A« و«B6« و«C«، ف�ضال عن عنا�ضر مغذية 
م�ضادة لالأك�ضدة. وت�ضاعد فاكهة �لبطيخ، �لتي ي�ضكل �ملاء 90 يف �ملئة منها، 

على مقاومة بع�س �أنو�ع �ل�ضرطان، وحماية �ضحة �لقلب.
وبح�ضب هيئة غري حكومية لرتويج �لبطيخ يف ولية فلوريد� �لأمريكية، 
فاإن هذه �لفاكهة ت�ضم م�ضتوى �أعلى من مادة �لليكوبني مقارنة باأي فاكهة 
بــارز� يف حماربة  تــوؤدي دور�  بـ”�مللك”، لأنها  �ملــادة  �أخــرى. وتو�ضف هــذه 

�ل�ضطر�بات �ل�ضحية �خلطرية مثل �ل�ضرطان و�ل�ضمور �لبقعي.
ف�ضال عن ذلك، يحتوي �لبطيخ على مو�د مفيدة للج�ضم مثل �لثيامني 

و�لنيا�ضني و�لفولت وحم�س �لباناثونيك �لذي يخفف من مر�س �لربو.
�أما �إذ� �أردت �قتناء �لبطيخة، فاحر�س على �أن تكون �ضليمة وبدون خدو�س 
من �خلارج، ومن �لأف�ضل �أن تكون ثقيلة �لوزن. و�إذ ر�أيت ما ي�ضبه �حللقة 
�ل�ضفر�ء حول �لبطيخة، فهذ� موؤ�ضر جيد لأنه يعني �أن �لثمرة قد جرى 
لو  ليح�ضل  كان  ما  �لأمــر  �ل�ضم�س، وهذ�  لأ�ضعة  وتعر�ضت  جنيها حديثا، 
فاإن  �ل�ضكوك،  تبديد  �أردت  حال  ويف  بالتربيد.  خا�س  مكان  يف  ظلت  �أنها 
�لفاكهة،  �مل�ضرتين ويقدمون قطعة من  �لباعة يبدون ت�ضاهال مع  بع�س 
�لبطيخ ل ت�ضلم من �لنتقاد�ت يف  �ل�ضر�ء. لكن زر�عــة  �إمتــام عملية  قبل 
بع�س �لبلد�ن، و�ل�ضبب هو �أن هذه �لثمرة ت�ضتهلك ن�ضبة عالية من �ملياه، 

مما يوؤدي �إىل ��ضتنز�ف �ملو�رد �لطبيعية.

غوغل ي�ساعد امل�ستخدم يف اختيار مواد الرتفيه 
�أ�ضافت �ضركة غوغل خا�ضية جديدة �إىل حمرك بحثها، �ضت�ضاعد �مل�ضتخدم 
�لتلفزيون  بر�مج  ذلــك  يف  مبا  تنا�ضبه  �لتي  �لرتفيهية  �ملــو�د  �كت�ضاف  يف 

و�لأفالم، مع حتديد �خلدمات �لتي توفر هذه �ملو�د.
عن  بالبحث  يقومون  �لذين  للم�ضتخدمني  �جلديدة  �خلا�ضية  و�ضتظهر 
�أو �لربنامج، ولكنهم يكتبون يف  هذ� �ملحتوى بدون حتديد عنو�ن �لفيلم 
خانة �لبحث “ماذ� ت�ضاهد؟” و”مقرتحات جيدة للم�ضاهدة” على �ضبيل 
“�ضتارت” يف  زر  على  �لنقر  للم�ضتخدم  �لآن ميكن  من  و�عــتــبــار�ً  �ملــثــال.  
قائمة “�ف�ضل �لختيار�ت لك” من �أجل �إبد�ء ر�أيه يف �لرب�مج �لتلفزيونية 
�أو  و�لأفالم �لتي ي�ضاهدها من �أجل م�ضاعدة غوغل يف معرفة تف�ضيالت 

ذوق �مل�ضتخدم.
كما ميكن للم�ضتخدم حتديد خدمات بث �لأفالم و�لرب�مج �مل�ضرتك فيها 
و»�ضو  فيديو«  و»بــر�مي  نــاو«  و»هبو  جو«  و»هبو  و»هولو«  »نتفليك�س«  مثل 
بالفعل  و»�ضتارز«  �أك�ضي�س«  �أول  و»�ضي.بي.�إ�س  تامي«  �إين  و»�ضوتامي  تامي« 

هكذا احتفل زوج �سلمى 
حايك بعيد ميالدها

بينو  هـــــري  فـــر�نـــ�ـــضـــو�  �حـــتـــفـــل 
�للبنانية  �ملك�ضيكية  �لنجمة  زوج 
بعيد  حــــايــــك   �لأ�ـــــضـــــل  �ضلمى 
قالب  لــهــا  �أحــ�ــضــر  �إذ  مــيــالدهــا، 
و�ضع  ــــــه  �أن و�لـــــالفـــــت  �حلــــلــــوى 
قّبلها  ثـــم  �حلـــلـــوى  يف  وجــهــهــا 

معرّب� عن حبه �لكبري لها.
حايك  �ضلمى  �أن  ذكـــره  �جلــديــر 
موؤخر�  حمبيها  �أذهلت  قد  كانت 
�ل�ضاطئ  لها على  بن�ضرها �ضورة 
موؤلف  �لــلــون  فـــريوزي  ببيكيني 
��ضتعر�ضت  قــــطــــعــــتــــني،  مــــــن 
وقو�مها  ر�ــضــاقــتــهــا  خــاللــه  مـــن 
�ملـــــثـــــري، مـــتـــحـــديـــة �لــــتــــقــــدم يف 
ميالدها  بعيد  وحمتفلة  �ل�ضن 
�لـ  كــ�ــضــرت عتبة  �أنــهــا  خــ�ــضــو�ــضــاً 
غد�ً  “نعم!  عليها:  وعلقت   50

�ضاأ�ضبح 53 عاما!«.

ثالث حالة وفاة جراء التدخني الإلكرتوين
يــحــث مــ�ــضــوؤولــو �لــ�ــضــحــة �لأمـــريكـــيـــة جمدد� 
�ل�ضجائر  ��ضتخد�م  عــن  �لــتــوقــف  على  �لــنــا�ــس 
�ل�ضبب  معرفة  من  يتمكنو�  حتى  �لإلكرتونية 

ور�ء �إ�ضابة �لبع�س باأمر��س تنف�س خطرية.
و�أو�ـــضـــح مــ�ــضــوؤولــون �أنــهــم وجــــدو� نــحــو 450 
يف  وفـــاة  حـــالت  ثــالث  منهم  حمتمال،  مر�ضا 
�لأقــل، يف 33 وليــة. وي�ضمل ذلك حالتي وفاة 

وقعتا موؤخر� يف �إنديانا.
�لربط  يتم  مل  �أنــه  �ل�ضحة  م�ضوؤولو  و�أ�ــضــاف 
مبكونات،  �أو  �ضائلة  و�حـــدة،  �ضجائر  �أد�ة  بــني 
بــكــل �لأمــــر��ــــس. مــعــظــم �ملــر�ــضــى- لــكــن لي�س 
�ضجائر  ي�ضتخدمون  �أ�ضخا�ضا  كانو�  جميعهم- 
متنح  كيميائية  مــادة  على  حتتوي  �إلكرتونية 

�ملاريغو�نا عن�ضرها �ملخدر.
�لعدد  �أمريكيون  م�ضوؤولون  حدد  �أ�ضبوع،  قبل 
عند 215 حالة حمتملة يف 25 ولية. ويح�ضي 
�أمـــر��ـــس رئة  فــقــط حـــالت  �ل�ضحة  مــ�ــضــوؤولــو 
بعينها وفيها قام �ل�ضخ�س با�ضتخد�م �ل�ضجائر 
�لإلكرتونية خالل ثالثة �أ�ضهر. معظمهم من 

�ملر�هقني.

املحكمة حتكم ل�سالح ديك       
�لدعوى  �لفرن�ضية  �لــبــلــديــات  �إحــــدى  حمكمة  رفــ�ــضــت 
�لق�ضائية �ملرفوعة �ضد �لديك موري�س، �لذي يبد�أ منذ 

�ل�ضباح �لباكر يف �ل�ضياح معلنا بد�ية يوم جديد.
قر�ر �ملحكمة هذ�، يعني �ل�ضماح للديك موري�س بال�ضياح 
موقع  يفيد  جــديــد.  يــوم  ببد�ية  �ملنطقة  �ضكان  و�إعـــالم 
موري�س  للديك  �ضمح  “�لق�ضاء  بـــاأن   ،France Info
�ل�ضتمر�ر يف �لعمل.. ورف�س �ل�ضكوى �لتي رفعتها �ضده 
�إياه بال�ضياح مبكر� جد�«. �لأحــد�ث حول  جارته متهمة 
هذ� �لديك �لذي يعي�س يف بلدية �ضارنت ماريتيم )�ضارنت 
�لبحرية( م�ضتمرة منذ �ضنو�ت. فقد رفع �لزوجان �مل�ضنان 
بريون، دعوى ق�ضائية �ضد �لديك موري�س، لأن �ضياحه 
�مل�ضتكني  حمامي  وطلب  �لنوم.  من  مينعهما  �ل�ضباح  يف 
تعوي�ضا ماديا مقد�ره �ألف يورو، �لذي �ضيحول �إىل �أ�ضر 
�لبحارة �لذين لقو� حتفهم يف �لبحار. وكان �لزوجان قد 
�أعلنا ربيع عام 2017، �أنه من �ل�ضروري و�ضع حد ل�ضياح 
�لبلدية  �ألف �ضخ�س من �ضكان   155 �لديك. ووقع نحو 
يوليو  يف  ولكن  موري�س.  �لــديــك  لدعم  عري�ضتني  على 
2019 عقدت �ملحكمة جل�ضة للنظر يف ق�ضية �لديك. بيد 
�أن �لزوجني و�لديك مل يح�ضرو� �إىل قاعة �ملحكمة، لذلك 
مت تاأجيل �جلل�ضة �إىل يوم 5 �ضبتمرب �جلاري. و�أ�ضبحت 
ق�ضية �لديك موري�س رمز� لل�ضعوبات �لتي يعاين منها 
�ضكان �لقرى و�لذين �نتقلو� من �ملدينة للعي�س يف �لريف 

بعد تقاعدهم طلبا للهدوء.

�سجن 3 توائم متطابقني 
�أعلنت �ل�ضرطة يف بريطانيا، �ضجن 3 تو�ئم متطابقني، 
�أ�ضلحة  بعد �أن ثبت تورطهم جميعا يف خمطط لإعطاء 
�حلم�س  �أن  �لتحقيق  وك�ضف  خطرين.  ملجرمني  نارية 
�لنووي، �لذي ُعرث عليه يف م�ضد�س، يعود لكل من ري�س 

ور�ل�ضتون وريكي غابرييل )28 عاما( من �ضمال لندن.
يخ�ضه  مــن  حتــديــد  عــن  عــجــزو�  �ل�ضرطة  مفت�ضي  لكن 
�حلم�س �لنووي من �لتو�ئم �لثالثة. وبعد �إجر�ء مزيد 

من �لتحقيقات �ملكثفة، ثبت تورط �لثالثة.
وقال دري�س هايوكن، كبري �ملفت�ضني �ملوؤقت �إن “�لثالثة 
حاولو� ��ضتغالل تطابق �حلم�س �لنووي ومالحمهم يف 
حماولة للتمل�س من عو�قب �أفعالهم، ولكن �لعمل �جلاد 

�لذي قام به فريق �لتحقيق منع حماولتهم«.
ر�ل�ضتون  ب�ضجن  بلندن  بلكفرير�س  يف  �ملحكمة  وق�ضت 
�إد�نتهم  بعد  �ضنة   18 وريــ�ــس  14�ضنة  جابرييل  وريــكــي 

بحيازة �ضالح ناري بنية تعري�س حياة �آخرين للخطر.

مر�س غام�س يفتك بالكالب 
�أثــــار مــر�ــس جمــهــول �أودى بــحــيــاة عــ�ــضــر�ت �لــكــالب يف 
�لرويج خالل �لأيام �لأخرية، حرية �ل�ضلطات يف �لبالد، 
�لتي مل تتمكن بعد من �لتعرف على �ل�ضبب ور�ء �ملر�س. 
وقالت �ل�ضلطات �لرويجية �إنها مل تتمكن من �كت�ضاف 
�أنه  �إىل  �لتقدير�ت  ت�ضري  جمهول،  مر�س  ور�ء  �ل�ضبب 

قتل ع�ضر�ت �لكالب يف �لبالد خالل �لأيام �لأخرية.
�أنها  �ل�ضبت،  �لرويجية،  �لــغــذ�ء  �ضالمة  هيئة  وذكـــرت 
�ملري�ضة،  �لكالب  �أخــرى من  تلقت بالغات ب�ضت حالت 
نفق �ثنان منهم بالفعل، وكلهم يعانون من نف�س �أعر��س 

�لقيء و�لإ�ضهال �لدموي.
املمثلة الربيطانية اإميوجني بوت�س لدى و�سولها حل�سور احلدث ال�سنوي جلمعية هوليوود االإعالمية لالحتفال 

مبهرجان تورنتو ال�سينمائي الدويل 2019.اأ ف ب

قلة الن�ساط ت�ساعف 
خطر الوفاة

حـــّذرت نتائج در��ــضــة جــديــدة من 
لـــفـــرت�ت طــويــلــة وقلة  �جلـــلـــو�ـــس 
�لــنــ�ــضــاط �لـــبـــدين، فــقــد تــبــني �أن 
منط �حلياة �لذي مييل �إىل نق�س 
�إذ�  �لوفاة  خطر  ي�ضاعف  �حلركة 
�ضنة.   20 لـ  عليه  �لإن�ضان  ��ضتمر 
و�أظــهــرت �لــدر��ــضــة �لــتــي ُعر�ضت 
�أعمال  �ضمن  بــاريــ�ــس  يف  مـــوؤخـــر�ً 
�لقلب  جلمعية  �لــ�ــضــنــوي  �ملــوؤمتــر 
قلة  مـــن  �ــضــنــة   22 �أن  �لأوروبــــيــــة 
باأمر��س  بالوفاة  ترتبط  �خلمول 

�لقلب.
ومتــتــاز �لــدر��ــضــة �جلـــديـــدة �لتي 
فــريــق بحث مــن �جلامعة  �أجــرهــا 
و�لتكنولوجيا  للعلوم  �لــروجــيــة 
للم�ضاركني،  �ملتابعة  فــرتة  بطول 
بينما  �لــــوفــــاة،  بــخــطــر  وربـــطـــهـــا 
�مل�ضابهة  �لــــدر��ــــضــــات  �عـــتـــمـــدت 
لب�ضع  مـــتـــابـــعـــة  عـــلـــى  �لـــ�ـــضـــابـــقـــة 
�مل�ضاركني عن  �ــضــوؤ�ل  �ــضــنــو�ت، مــع 
بالأمر��س  �لن�ضاط وربطه  معدل 

�ملزمنة.
 1984 بني  �ملتابعة  فرتة  و�متدت 
�أعمار  مــتــو�ــضــط  وكـــــان  و2008، 
�مل�ضاركني يف �لبد�ية 20 عاماً، ومت 
�لبدين  �لن�ضاط  معدل  ��ضتطالع 

3 مر�ت خالل �ضنو�ت �ملتابعة.
�لأقل  �ملجموعة  �أن  �لنتائج  وبينت 
يف �لــنــ�ــضــاط �لــبــدين و�لــتــي متيل 
�إىل منط حياة م�ضتقر يعتمد على 
�جلــلــو�ــس تــ�ــضــاعــف لــديــهــا خطر 
�لوفاة مقارنة باملجموعة �لأن�ضط. 
منط  تغيري  �أن  �لدر��ضة  و�أظهرت 
�حلــيــاة وزيـــادة جــرعــة ن�ضاط ولو 
ملحوظ  فــارق  �إىل  يـــوؤدي  ب�ضيطة 
تــنــخــفــ�ــس مـــعـــه خمـــاطـــر �لـــوفـــاة 

وخا�ضة باأمر��س �لقلب.

درا�سة تك�سف طريقة لوقف ال�سيخوخة وعك�سها
فوجئت جمموعة من �لعلماء، باأن �لدر��ضة �لتي 
�ل�ضدفة، عن طريقة  ك�ضفت مبح�س  بها  قامو� 
�ل�ضيخوخة،  لوقف  لي�س فقط  �ل�ضبيل  تكون  قد 
�ل�ضخ�س  وجتعل  �آثــارهــا  �أي�ضا  تعك�س  قد  و�إمنــا 

عمر�«. “�أ�ضغر 
�أجــريــت يف وليـــة كاليفورنيا  وكــانــت در��ــضــة قــد 
�لتو�ضل  بهدف  متطوعني،   9 على  �لأمــريكــيــة، 
لطريقة ل�ضتعادة �لأن�ضجة يف �لغدة �ل�ضعرتية، 
وهي غدة �ضماء تقع على �لق�ضبة �لهو�ئية �أعلى 
�لأطــفــال وت�ضتمر يف  لــدى  كــبــرية  تــكــون  �لقلب، 
عن  م�ضوؤولة  وهــي  بالعمر،  �لتقدم  مع  �ل�ضمور 
 )Thymosin( “ثيمو�ضني«  هـــرمـــون  �إفــــــر�ز 
�لذي ينظم بناء �ملناعة يف �جل�ضم، وي�ضاعد على 
باإعطاء  �لعلماء  وقــام  �للمفاوية.  �خلاليا  �إنتاج 
�أدويــة ملــدة عــام كامل، وهــي هرمون   3 �مل�ضاركني 
در��ضات  لأن  وذلـــك  لل�ضكري،  وعــالجــان  �لــنــمــو 
جتديد  يحفز  �لنمو  هرمون  �أن  �أظــهــرت  �ضابقة 
�خلــاليــا يف �لــغــدة �لــ�ــضــعــرتيــة، لــكــنــه ميــكــن �أن 

ور�ء  �ل�ضبب  وهــو  �ل�ضكري،  مر�س  �أي�ضا  ي�ضبب 
منح �ملتطوعني �أدوية �ل�ضكري.

�أعمار  بــاأن  �لعلماء  فوجئ  �لنتائج،  در��ــضــة  وبعد 
�مل�ضاركني �لبيولوجية قّلت بو�قع عامني ون�ضف 
و�لأن�ضجة  �لـــــدم  عــمــر  بــحــ�ــضــاب  وذلـــــك  �لــــعــــام، 
ذكرت  ما  وفق  �جلينية،  فوق  �ل�ضاعة  با�ضتخد�م 
جامعة  يف  �لــبــاحــث  و�أعــــــرب  “نيت�ضر«.  جمــلــة 
كاليفورنيا �لأمريكية، �ضتيف هورفاث، وهو �أحد 
�مل�ضاركني بالدر��ضة، عن �ضدمته من �لنتائج �لتي 
�أن  “توقعت  لـ”نيت�ضر”:  وقــال  لها،  �لتو�ضل  مت 
نتمكن من �إبطاء عمل �ل�ضاعة فوق �جلينية، لكن 
لي�س عك�ضها!«. ويحذر �لباحثون من �أن �لنتائج 
�لتي تو�ضلت لها �لدر��ضة ما ز�لت �أولية، خا�ضة 
يف  م�ضريين  �أ�ضخا�س،   9 �ضوى  ت�ضمل  مل  و�أنــهــا 
�لوقت نف�ضه �إىل �أنه يف حال �أثبتت در��ضات �أخرى 
تاأثري� هائال  فاإن هذ� قد يرتك  نتائج م�ضابهة، 
على حياة �لب�ضر، وعلى �لرعاية �ل�ضحية وعالقة 

�ملجتمع بال�ضيخوخة ككل.

بينيلوبي كروز تنّدد ب�سيق 
حرية التعبري يف كوبا

نّددت �لنجمة  بينيلوبي كروز  ب�ضيق حرية �لتعبري يف كوبا، خالل م�ضاركتها 
 Wasp « فيلمها  عــر�ــس  قــبــل  �لــــدويل،  �ل�ضينمائي  �لبندقية  مــهــرجــان  يف 
�مل�ضتوحى من ق�ضة حقيقية ل�ضبكة من �جلو��ضي�س �لكوبيني   ،« Network

يف مدينة  ميامي  �لأمريكية.
وقالت كروز: “مل �أ�ضعر باإنفتاح كبري يف ما يتعلق بحرية �لتعبري و�لإف�ضاح 
�لعام  �لوقت يف  �أنــه حان  �أعترب  �أمــر يقلقني، لأنني  �إنــه  �مل�ضاعر يف كوبا،  عن 

2019، كي يعرّب �لنا�س عن �آر�ئهم بكل حرية يف جميع �أنحاء �لعامل.
و�أ�ضافت �أنها وجدت �لكوبيني “ر�ئعني” خالل �إقامتها يف �جلزيرة، م�ضرية 

�إىل �أنهم “يتحّلون بقلب كبري وقيم وتو��ضع«.


