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عبداهلل بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة امل�شارك 
يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة

•• نيويورك - وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
الدويل وفد الدولة الذي ي�شم 107 م�شاركني يف اجتماعات الدورة 
 18 اأعمالها يف  ب��داأت  التي  املتحدة  ل���أمم  العامة  73 للجمعية  ال� 
يف  املقبل  اأك��ت��وب��ر  �شهر  م��ن  الأول  حتى  وت�شتمر  اجل���اري  �شبتمرب 

مدينة نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية.
ي�شم وفد الدولة ك� من معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
حممد  بن  عبدالرحمن  ومعايل  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  �شوؤون 
العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع وزير الدولة ل�شوؤون املجل�س 
ال��وط��ن��ي وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د ق��رق��ا���س وزي���ر الدولة 
دولة  الها�شمي وزيرة  اإبراهيم  بنت  لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي 

ل�شوؤون التعاون الدويل.                         )التفا�شيل �س2(

بدعم اإماراتي .. حمافظ احلديدة يفتتح بئر 
مياه ارتوازية يف "مو�شج" بال�شاحل الغربي

•• احلديدة-وام: 

مياه  بئر  م�شروع  احلديدة  حمافظ  طاهر  علي  احل�شن  الدكتور  افتتح 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  اخل��وخ��ة  ملديرية  التابعة  مو�شج  منطقة  يف  ارت��وازي��ة 
للمواطنني  يوميا  نقية  �شرب  مياه  ج��ال��ون  األ��ف   30 م��ن  اأك��ر  توفري 
الإماراتي  الأحمر  اله�ل  هيئة  بدعم من  بعد حفرها  وذل��ك  اليمنيني 
�شمن مبادرة " �شقيا الإمارات" التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
املياه ال�شاحلة خلم�شة م�يني �شخ�س يف  "رعاه اهلل" وت�شتهدف توفري 

الدول التي تعاين �شحا يف هذا امل�شدر احليوي.    )التفا�شيل �س2(
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احلكومة اليمنية تدعو ملواجهة �سرقة احلوثيني امل�ساعدات الإن�سانية

قتلى حوثيون باحلديدة وم�شادات املتمردين ت�شتهدف املدنيني
•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  ميلي�شيات  م��ن  ع��دد  قتل 
الإيرانية يف غارات �شنتها مقات�ت 
معاقل  ع���ل���ى  ال����ع����رب����ي  ال����ت����ح����اف 
للمتمردين يف مدينة احلديدة على 
ام�س  ليلة  لليمن،  الغربي  ال�شاحل 

الأحد.
واأفادت م�شادر ميدانية اأن الغارات 
مليلي�شيات  جت���م���ع���ات  ا���ش��ت��ه��دف��ت 
احل���وث���ي يف م��ن��ط��ق��ة ال��ك��ي��ل��و 16 
مدينة  ����ش���واح���ي  يف  وحم���ي���ط���ه���ا 

احلديدة.
م�شادر  اأف������ادت  ذل�����ك،  غ�����ش��ون  يف 
ط��ب��ي��ة مي��ن��ي��ة مب��ق��ت��ل م����دين على 
اآخ��ري��ن بنريان   9 الأق����ل واإ���ش��اب��ة 
مدينة  يف  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
تقدما  ت�����ش��ه��د  ال����ت����ي  احل�����دي�����دة، 
اأ�شابيع.  منذ  ال�شرعية  دعم  لقوات 
قذائف  اأن  ميدانية  م�شادر  وقالت 
اأطلقتها  ال��ت��ي  الأر���ش��ي��ة  امل�����ش��ادات 
مدين  مقتل  اإىل  اأدت  امليلي�شيات 
متفرقة  اأح��ي��اء  يف  اآخ��ري��ن  واإ�شابة 
اأث���ار هلع  م��ن املدينة، الأم���ر ال��ذي 

املدنيني.
�شاعات  بعد  التطورات  ه��ذه  وتاأتي 
العربي  التحالف  ق��وات  تنفيذ  من 
يف  ن��وع��ي��ة  عملية  ال�شرعية  ل��دع��م 
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قوات ال�شرعية اليمنية توا�شل تقدمها يف مدينة احلديدة

فل�شطينيون يقفون اأمام جرافة ل�حت�ل احتجاجا على قرار هدم قرية خان الأحمر   

اجتماع الهيئة ال�شيا�شية لنداء تون�س

العاملي  زايد  بن  حممد  "حتدي 
للروبوت" ينطلق فرباير 2020

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم 
اعتزامها  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
املقبلة  ال��ن�����ش��خ��ة  اإط��������ق 
" حت�����دي حم���م���د بن  م����ن 
" يف  للروبوت  العاملي  زاي��د 
 ،2020 ف��رباي��ر  اأب��وظ��ب��ي 
وال��������ت��������ي �������ش������رك������ز ع���ل���ى 
جمالت الروبوتات والذكاء 
املدن  وح��ل��ول  ال�شطناعي 

الذكية.
موؤمتر  خ������ل  ذل�����ك  ج�����اء 
اجلامعة  ع��ق��دت��ه  ���ش��ح��ف��ي 
وح�شره  ام�����س  م��ق��ره��ا  يف 
�شلطان  ع������ارف  ال���دك���ت���ور 
رئي�س  ن����ائ����ب  احل������م������ادي 
للتحدي  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
للعلوم  خ��ل��ي��ف��ة  جل���ام���ع���ة 
والدكتور  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
�شينيفرياتني  لإك������م������ال 
الرئي�س  ن����ائ����ب  م�������ش���اع���د 
مركز  وم����دي����ر  ل���ل���ب���ح���وث 
اجل�������ام�������ع�������ة ل������أن�����ظ�����م�����ة 
امل�شتقلة  ال������روب������وت������ي������ة 
امل�شكري  ف��ه��د  وال���دك���ت���ور 

مدير التحدي.
اإىل  ال���ف���ع���ال���ي���ات  وت����ه����دف 
املنا�شبة  ال���ب���ي���ئ���ة  ت����وف����ري 
)التفا�شيل  البتكار.  لدعم 

منهم من بلغ ال�ستني واملنتهية خدماتهم وحديثو التخرج وخريجون من كليات غري تربويةا�شرائيل ترغم �شكان اخلان الأحمر على هدم منازلهم
الرتبية تعمم على مدار�شها قائمة بـ 482 

معلمًا ومعلمة كمعلمي احتياط ل�شد ال�شواغر 
•• دبي – حم�شن را�شد 

بكافة  ب��ال��دول��ة  امل��دار���س  ك��اف��ة  ادارات  م��وؤخ��راً  تلقت 
ومعلمة  معلماً   482 ب�  قائمة  الدرا�شية،  مراحلها 
من خارج امليدان الربوي ، ل��شتعانة بهم كمعلمني 
ل�شد  وذل�����ك   ، امل����دار�����س  اإدارات  ق��ب��ل  م���ن  اح��ت��ي��اط 
ال�شواغر باملدار�س، على اأن يتم ال�شتعانة بهم يف 15 
القانون  مع  يتوافق  ومبا  الدرا�شي  العام  اأثناء  حالة 
الحت������ادي ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة ، وح�����ش��رت ال�����وزارة 
اأو ع��دم تواجد املعلم  15 يف ح��ال غياب  ال���  احل��الت 
اإج��ازة مر�شية تزيد عن  اأو يف   ، الأ�شيل )الأ�شا�شي( 
اأ�شبوع، واإجازة الو�شع، واإجازة العدة، واإجازة مرافق 

مري�س، والإجازة بدون مرتب التي تزيد عن اأ�شبوع، 
الدرا�شي،  ال��ع��ام  خ���ل  خدماتهم  املنتهية  وح���الت 
املمنوحة خ�ل  الدرا�شية  واإج���ازة احل��ج، والإج���ازات 
على  بناء  احتياطياً  املوظف  واإيقاف  الدرا�شي،  العام 
تو�شية جلنة املخالفات اأو اجلهات القانونية الأخرى، 
امتحان،  اأداء  واإج���ازة  ال��دب��ل��وم،  ب��رام��ج  يف  وامل�شاركة 
واإجازة تفرغ ا�شتثنائية لتمثيل الدولة ملدة تزيد عن 
اأيام عمل، واملنتدبني ندباً كامً� خ�ل العام  خم�شة 
الدرا�شي للعمل يف الإدارات التابعة لقطاعات الوزارة، 
وامل�شاركة يف برنامج تدريبي داخل الدولة اأو خارجها 
اأخرى  اأ�شباب  واأي  عمل،  اأي��ام  خم�شة  عن  تزيد  مل��دة 

تخف�س التكليف.               )التفا�شيل �س3(

•• رام اهلل-اأ.ف.ب:

اأم�����ه�����ل�����ت �����ش����ل����ط����ات الح�����ت������ل 
ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ���ش��ك��ان ق��ري��ة خان 
الأح����م����ر ال���ب���دوي���ة الأح������د حتى 
اكتوبر  الأول  ت�شرين  م��ن  الأول 
فيها  املقامة"  امل��ب��اين  "كل  لهدم 
�شتقوم  اأن��ه��ا  م���وؤك���دة  ب��اأن��ف�����ش��ه��م، 
اإذا مل يتم  بذلك بعد هذا املوعد 
منظمات  اأم����ره����ا،ودع����ت  ت��ن��ف��ي��ذ 
اىل  الفل�شطينيني  فل�شطينية 
ال�����ش���ة اجل��م��ع��ة امل��ق��ب��ل يف خان 
القرية  اأه��ل  مع  ت�شامنا  الأحمر 

�شد قرار هدمها.
وي���ن�������س الأم��������ر امل���ك���ت���وب ال����ذي 
اإىل  الإ�شرائيلية  ال�شرطة  �شلمته 
الأحد  �شباح  الأحمر  خ��ان  �شكان 
وح�����ش��ل��ت وك���ال���ة ف��ران�����س بر�س 
قرار  "مبوجب  منه  ن�شخة  على 
والقانون،  العليا  العدل  حمكمة 
امل���ب���اين املقامة  ك���ل  ع��ل��ي��ك��م ه���دم 
داخ��ل نطاق خ��ان الأح��م��ر ب�شكل 
ذات��������ي، وذل�������ك ل���غ���اي���ة ي�����وم 01 

ت�شرين الأول اكتوبر 2018".
وت�����ش��ي��ف ال�����ش��ل��ط��ات يف الأم�����ر 
تنفيذ  م����ن  مت���ت���ن���ع���ون  "بحال 
املنطقة  ���ش��ل��ط��ات  �شتعمل  ذل����ك، 

العراق لرئا�شة  مر�شحًا   18
•• بغداد-وكاالت:

على  عراقياً  مر�شحاً   18 يتناف�س 
م��ن�����ش��ب رئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة يف 
املقبلة،  الأرب�����ع  ل��ل�����ش��ن��وات  ال���ع���راق 
ح�����ش��ب��م��ا اأف���������ادت و����ش���ائ���ل اإع������م 

عراقية، ام�س الأحد.
العراقية  الأن���ب���اء  وك���ال���ة  وذك�����رت 
رئي�س  مل��ن�����ش��ب  م��ر���ش��ح��اً   18 اأن 
اجل����م����ه����وري����ة ق�����دم�����وا اأوراق�����ه�����م 
حتى  النواب  جمل�س  اإىل  الر�شمية 

الآن.
واأو�شحت اأن "باب الر�شيح �شيغلق 
بعد ال�شاعة الواحدة ظهراً بتوقيت 
ب���غ���داد وب��ع��د ذل����ك ل���ن ي��ت��م قبول 
الن�شو�س  بح�شب  تر�شيحات  اي 

الد�شتورية والقانونية".
العراقي  ال���ربمل���ان  رئ��ي�����س  وح�����دد 
من  حم��م��د احل��ل��ب��و���ش��ي ي���وم 25 
موعداً  اجل���اري  )اأي��ل��ول(  �شبتمرب 
للب�د  ج���دي���د  رئ���ي�������س  لن���ت���خ���اب 
انتخاب  مهلة  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على 
ال��رئ��ي�����س مت��ت��د ل�����ش��ه��ر واح����د من 
وكان  الربملان،  يعقدها  جل�شة  اأول 
الربملان عقد اأول جل�شة يف �شبتمرب 

)اأيلول( اجلاري. 
ومبوجب تقاليد احلكم يف العراق، 
اجلمهورية  رئ��ي�����س  م��ن�����ش��ب  ف����اإن 
القومية  ���ش��ي��ا���ش��ي��ي  ب���ني  ينح�شر 
الكردية، ول يحق لل�شيعة اأو ال�شنة 

لتنفيذ اوامر الهدم مبوجب قرار 
املحكمة".

وكانت املحكمة العليا الإ�شرائيلية، 
اأعطت يف اخلام�س اأيلول �شبتمرب 
ال�شوء الأخ�شر لهدم قرية اخلان 
حواىل  فيها  يعي�س  التي  الأحمر 
وتتاألف  فل�شطيني  ب���دوي  مئتي 
م��ن اأك���واخ م��ن اخل�شب والأل���واح 

املعدنية مثلما هي احلال عموماً 
يف القرى البدوية.

وت��ق��ع ق��ري��ة خ���ان الح��م��ر �شرق 
املحتلة  ال���������ش����رق����ي����ة  ال����ق����د�����س 
ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ال���رئ���ي�������ش���ي بني 
م��دي��ن��ة ال���ق���د����س واري����ح����ا، وهي 
امل�شتوطنات  م��ن  ب��ع��دد  حم��اط��ة 

ال�شرائيلية.

املت�شامني  ع���������ش����رات  وي���خ���ي���م 
الأجانب ون�شطاء فل�شطينيون يف 

القرية حت�شبا لهدمها فجاأة.
وت�������ش���ع���ى ح����ك����وم����ات اوروب������ي������ة 
وم���ن���ظ���م���ات غ����ري ح��ك��وم��ي��ة اإىل 
م��ن��ع ه����دم ال���ق���ري���ة، م��ع��ت��ربة اأن 
تو�شيع  ل���ش��رائ��ي��ل  �شيتيح  ذل���ك 

م�شتوطناتها يف تلك املنطقة.

�شرقة  ب�شاأن  اإي���ران،  م��ن  املدعومة 
الإن�������ش���ان���ي���ة  وحتويل  امل�������ش���اع���دات 

وجهتها بعيداً عن م�شتحقيها.  
الأممي  امل�����ش��وؤول  ثمن  جانبه،  م��ن 
اجلهود التي  تبذلها احلكومة اأمام 
يف  الإن�����ش��ان��ي��ة   و���ش��ول  امل�شاعدات 
كافة املحافظات  اليمنية دون متييز 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��رك ل��ل��ح��ول دون 

ا�شتهدفت  احل�����دي�����دة،  حم���اف���ظ���ة 
خ�لها قيادات حوثية كبرية.

وُقتل القيادي امليداين يف ميلي�شيات 
اخلمي�س،  اجل��ويف،  حممد  احلوثي 
امل�شركة  ال���ق���وات  م���ع  م���ع���ارك  يف 

مبحيط مدينة احلديدة.
لقي  اجل�����ويف  اإن  امل�������ش���ادر  وق���ال���ت 
حتفه مع عبد الكرمي اإبراهيم علي 

الرميي، وهو متخ�ش�س يف تفكيك 
ونقلها  ال�����ش��واري��خ  تركيب  واإع����ادة 
خم�شة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ومت��وي��ه��ه��ا، 

اآخرين من مرافقيهم.
اخلارجية  وزي����ر  ال��ت��ق��ى  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا، 
وكيل  ال����ي����م����اين  خ����ال����د  ال���ي���م���ن���ي 
املتحدة  ل��������أمم  ال�����ع�����ام   الأم���������ني 
حالت  الإن�شانية  ومن�شق  لل�شوؤون 

الطوارئ مارك لوكوك،على  هام�س 
ل�أمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

املتحدة املنعقدة يف نيويورك. 
واأك����������د ال����ي����م����اين خ��������ل ال���ل���ق���اء 
م��واج��ه��ة  التحديات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
الإغاثة  ع��ام��ل��و  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي 
�شيطرة  م���ن���اط���ق  يف   الإن�������ش���ان���ي���ة 
النق�بية  احل����وث����ي  م��ل��ي�����ش��ي��ات 

3300 قتيل مدين بغارات التحالف الدويل يف �سوريا

مو�شكو حتمل جمددًا ا�شرائيل م�شوؤولية اإ�شقاط طائرتها 
•• عوا�شم-وكاالت:

من جديد حملت مو�شكو اإ�شرائيل امل�شوؤولية الكاملة 
بالقرب   "20 "اإيل  الرو�شية  الطائرة  اإ�شقاط  ع��ن 
من ال�شواحل ال�شورية الأ�شبوع املا�شي، مما اأدى اإىل 

مقتل 15 ع�شكريا كانوا على متنها.
واأ�شقطت طائرة ال�شتط�ع الرو�شية م�شاء الثنني 
ال�شورية،  اجلوية  الدفاعات  بنريان  باخلطاأ  املا�شي 
اأث���ن���اء غ����ارة مل��ق��ات���ت اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى اأه������داف يف 

حمافظة ال�ذقية.
وقالت وزارة الدفاع الرو�شية يف بيان لها اإن اجلي�س 
بالغارة م�شبقا، م�شرية  الإ�شرائيلي مل يبلغ مو�شكو 
اإىل اأن اإ�شرائيل اأعلنت اأنها �شت�شن غارات يف اجلنوب 

ال�شوري، ولي�س �شمال كما فعلت.
3300 م���دين يف غارات  اأك���ر م��ن  ق��ت��ل  اىل ذل���ك، 
تدخله  ب��دء  منذ  وا�شنطن  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
الع�شكري يف �شوريا �شد تنظيم داع�س الإرهابي قبل 
ال�شوري حلقوق  املر�شد  اأف��اد  ما  وف��ق  �شنوات،  اأرب��ع 

الإن�شان  ام�س الحد.
وبداأ التحالف الدويل عملياته الع�شكرية �شد تنظيم 
داع�س يف �شيف العام 2014 يف العراق ثم يف �شوريا. 
ويوؤكد با�شتمرار اتخاذه الإجراءات ال�زمة للتقليل 

من املخاطر على حياة املدنيني.

وقال املر�شد ال�شوري اإن �شربات التحالف الدويل يف 
�شوريا منذ 23 اأيلول �شبتمرب العام 2014 ا�شفرت 

عن مقتل "3331 مدنياً بينهم 826 طفً�".
ويف تقرير يف نهاية اآب اأغ�شط�س اأقر التحالف مبقتل 
1061 مدنياً على الأقل يف �شربات نفذها يف �شوريا 
يكون  اأن  ت��رج��ح  حقوقية  منظمات  ل��ك��ن  وال���ع���راق. 

العدد اأكرب من ذلك.
ويحقق التحالف حالياً يف 216 تقريراً حول مقتل 

مدنيني يعود بع�شها اإىل العام 2014.
التحالف  عمليات  الأخ��رية  الفرة  خ�ل  وتراجعت 
داع�س  تنظيم  ُمني  بعدما  خا�شة  �شوريا  يف  ال��دويل 
�شوى  ي�شيطر  يعد  ومل  مت�حقة  بهزائم  الره��اب��ي 
على جيوب حمدودة يف و�شط البادية ال�شورية و�شرق 

دير الزور.
�شوريا  ق����وات  ال�����دويل  ال��ت��ح��ال��ف  دع����م  ���ش��وري��ا  ويف 
الدميوقراطية، ف�شائل كردية وعربية، يف معاركها 
طرد  من  خ�لها  متكنت  والتي  داع�س  تنظيم  �شد 
اجلهاديني من مناطق وا�شعة يف �شمال و�شرق الب�د 

بينها مدينة الرقة.
املرحلة  وتخو�س قوات �شوريا الدميوقراطية حالياً 
الثالثة من عملية ع�شكرية تعترب الف�شل الخري من 
هجوم يهدف اىل الق�شاء على وجود تنظيم داع�س يف 

�شرق �شوريا.

احلر�س الثوري يتوعد بانتقام مميت من منفذي هجوم الأحواز

وا�شنطن ترف�س اتهامات اإيران بعد هجوم املن�شة
•• عوا�شم-وكاالت:

نيكي  املتحدة،  الأمم  لدى  الأمريكية  ال�شفرية  رف�شت 
هجوم  يف  لوا�شنطن  اإي���ران  ات��ه��ام  الأح���د،  ام�س  هيلي، 
الب�د،  الأح���واز، جنوب غربي  ع�شكري يف  على عر�س 
قائلة اإن على الزعماء الإيرانيني النظر ب�شكل اأكرب اإىل 

الداخل.
على  ردا  التلفزيونية  "�شي.اإن.اإن"  ل�شبكة  واأ���ش��اف��ت 
�شوؤال عن ت�شريحات الرئي�س الإيراين، ح�شن روحاين، 
يف وقت �شابق ام�س "اإنه بحاجة اإىل النظر اإىل قاعدته 
اأن يلقي باللوم علينا  اأين ياأتي هذا. ميكنه  ملعرفة من 
اأن  هو  يفعله  اأن  عليه  يتحتم  ال��ذي  ال�شيء  يريد.  كما 

ينظر اإىل املراآة".
اإدارة  اإع���ن  منذ  التفاقم  يف  اآخ��ذة  التوترات  اأن  يذكر 
ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي، دون��ال��د ت��رام��ب، الن�����ش��ح��اب من 
الت���ف���اق ال���ن���ووي م��ع اإي�����ران يف وق���ت ���ش��اب��ق م��ن العام 
اجل���اري وب���دء اإع����ادة ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ك��ان��ت قد 

رفعت مبوجب التفاق.

كما زادت الإدارة الأمريكية ال�شغوط ب�شكل مطرد على 
اإيران يف حماولة جلعلها توقف "اأن�شطتها اخلبيثة" يف 

املنطقة.
بيد اأن وا�شنطن دانت الهجوم ب�شدة، قائلة اإنها "تدين 

جميع اأعمال الإرهاب وفقدان الأرواح الربيئة".
وت��وع��د احل��ر���س ال���ث���وري ام�����س الأح����د يف ب��ي��ان نقلته 
من  ين�شى"   "مميت ل  بانتقام  اإيرانية  اأن��ب��اء  وك��الت 

منفذي هجوم اأثناء عر�س ع�شكري يف الأحواز.
وكان التلفزيون الر�شمي الإيراين قد اأعلن اأن هجوماً 
#الأحواز بجنوب  ا�شتهدف عر�شاً ع�شكرياً، ال�شبت، يف 
غربي اإيران اأ�شفر عن مقتل 29 واأ�شيب اأكر من 60 

�شخ�شاً.        
وفتح امل�شلحون النار على من�شة اأثناء العر�س بجنوب 

غرب اإيران اأم�س الول ال�شبت.
لتحرير  العربي  الن�شال  حركة  با�شم  متحدث  وك��ان 
الأحواز قد اأعلن، عرب ت�شريحات �شحافية، اأن "املقاومة 
الوطنية الأحوازية" وهي ت�شمية عامة ولي�شت عنوان 

تنظيم بعينه، باأنها هي امل�شوؤولة عن الهجوم.

نزيف ال�ستقالت يتوا�سل:
نداء تون�س: احت�شار حزب
اأم خما�س ولدة جديدة؟

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

هيئتها  تو�شيع  ق��ررت  اأنها  تون�س،  ن��داء  حركة  اأعلنت 
ال�شيا�شية ب�شخ�شيات �شيا�شية و�شد ال�شغورات. وبذلك 
التحق بالهيئة ال�شيا�شية لنداء تون�س، �شخ�شيات على 
غ����رار: ع��ب��د ال��ع��زي ال��ق��ط��ي وخ��ال��د ���ش��وك��ات وبرهان 
ب�شي�س وحم�شن ح�شن ور�شا �شرف الدين ومراد دل�س 
ب��ن �شياء وعبد  وم��اه��ر  ع��م��ران  ب��ن  الفا�شل  وحممد 
وعبد  ع��م��ران  وه��ال��ة  ال���ودرين  وعيا�س  �شامل  اجلليل 

احلميد الرق�س وم�شطفى بن �شعيد ور�شا بوعجينة 
واينا�س بن ن�شر وملياء مليح و�شاكر العيادي.

للهيئة  ع��ام��ا  ب��ل��ح��اج من�شقا  ر���ش��ا  ت��ع��ي��ني  ت��ق��رر  ك��م��ا 
ال�شيا�شية، وتعزيز الهيئة ال�شيا�شية ب�شخ�شيات اأخرى 
اإىل حني انعقاد املوؤمتر العام حلركة نداء تون�س املقرر 

يف يناير املقبل.                        )التفا�شيل �س15(

اأمطار ا�ستثنائية يف تون�س:
وفاة 4 مواطنني وخ�شائر مادية فادحة

•• الفجر - تون�ص

اأّن التقلبات املناخية التي  اأم�س الأحد،  اأعلنت وزارة الداخلية التون�شية، 
بوزيد،  و�شيدي  عرو�س  وب��ن  واملن�شتري  و�شو�شة  نابل  حمافظات  �شملت 
م�شحوبة  الأمطار  من  وقيا�شّية  هامة  كميات  بتهاطل  ومتّيزت  ال�شبت، 
ة مبعتمديات ولية نابل ت�شّببت يف ه�ك 4 مواطنني  بزوابع رعدّية خا�شّ
فادحة  مادية  اأ�شرار  واإحل��اق  بورقبة،  وبئر  وبوعرقوب  تاكل�شة  بكل من 

بالبنية التحتية واملمتلكات.
واأ�شافت الوزارة يف ب�غ �شادر عنها اأم�س، اأّنه نتج عن تهاطل كميات كبرية 
من الأمطار مبحافظة نابل �شي�ن املياه بغزارة من املرتفعات وفي�شان 

عدة اأودية وارتفاع من�شوب املياه بالطرقات. )التفا�شيل �س14(

خ�شائر مادية ويف البنية التحتية
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اأخبـار الإمـارات
مركز �شلطان بن زايد ي�شارك بركن يف معر�س ال�شيد والفرو�شية 2018

•• اأبوظبي-وام:

 “ والفرو�شية  لل�شيد  ال��دويل  للمعر�س   16 ال�  ال��دورة  فعاليات  زاي��د يف  بن  �شلطان  ي�شارك مركز 
اأبوظبي 2018 “ التي ينظمها “ نادي �شقاري الإمارات” خ�ل الفرة من 25 اإىل 29 �شبتمرب 

اجلاري يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�س.
وقال �شعادة من�شور �شعيد عمهي املن�شوري نائب �شمو مدير عام املركز ان هذه امل�شاركة تاأتي يف اطار 
املركز  رئي�س  الدولة  رئي�س  ال�شمو  نهيان ممثل �شاحب  اآل  زاي��د  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  توجيهات 
والوعي  املعرفة  زي��ادة  تكر�س  التي  الوطنية  امل��ب��ادرات  كافة  بدعم  واهتمامه  الدائم  �شموه  وحر�س 
وتاأ�شيل الراث ملا له من ذاكره مادية ومعنوية يف حياة املجتمع وملا له من اأ�شا�س يف ت�شكيل الهوية 
اإ�شداراته اجلديدة  �شيعر�س يف ركنه جمموعة من  زايد  �شلطان بن  ان مركز  واأ�شار اىل  الوطنية. 
واأعدادا من املج�ت ال�شهرية التي ي�شدرها ممثلة يف الإمارات الثقافية وبيت ال�شعر وجملة البل 

املجلة الوحيدة املتخ�ش�شة يف البل على م�شتوى الوطن العربي اإ�شافة اإىل اأعداد من جملة تراث.

�شرطة اأبوظبي ت�شتقبل ال�شعوديني 
يف املطار بالورد والأعلم

•• ابوظبي -وام:

ا�شتقبلت اإدارة �شرطة اأمن مطار اأبوظبي مبديرية �شرطة اأمن املنافذ واملطارات 
بقطاع �شوؤون الأمن واملنافذ ب�شرطة اأبوظبي الأ�شقاء ال�شعوديني القادمني اإىل 
ابتهاجاً مبنا�شبة يوم  ال�شقيقني  البلدين  واأع�م  بالورد  الدويل  اأبوظبي  مطار 
اململكة الوطني الثامن والثمانني والذي ي�شادف الثالث والع�شرين من �شبتمرب 
من  ع��دد  املطار  عرب  القادمني  ال�شعوديني  الأ�شقاء  ا�شتقبال  يف  وك��ان  اجل��اري. 
عن  ال�شعوديني  الأ�شقاء  وعرب  الإدارة.  ومنت�شبي  الن�شائية  وال�شرطة  ال�شباط 
الع�قات  عمق  تعك�س  التي  امل��ب��ادرة  ه��ذه  على  اأبوظبي  ل�شرطة  تقديرهم  بالغ 

الأخوية والروابط التاريخية امل�شركة بني البلدين ال�شقيقني.

عبداهلل بن زايد يرتاأ�س وفد الدولة امل�شارك يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة

اللجنة التنفيذية تعتمد 3 م�شارات لت�شريع وترية التنمية الجتماعية يف اأبوظبي

بدعم اإماراتي .. حمافظ احلديدة يفتتح بئر مياه ارتوازية بـ »مو�شج« بال�شاحل الغربي

•• نيويورك - وام:

والتعاون  اخلارجية  وزير  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  تراأ�س 
الدويل وفد الدولة الذي ي�شم 107 م�شاركني يف اجتماعات الدورة ال� 
بداأت اأعمالها يف 18 �شبتمرب  التي  املتحدة  العامة ل�أمم  للجمعية   73
املقبل يف مدينة نيويورك  اأكتوبر  اجلاري وت�شتمر حتى الأول من �شهر 
الدولة ك� من معايل حممد  وفد  ي�شم  الأمريكية.  املتحدة  بالوليات 
ومعايل  وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزي��ر  القرقاوي  عبداهلل  بن 
وزير  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  ب��ن  عبدالرحمن 
الدولة ل�شوؤون املجل�س الوطني ومعايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س 
وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية ومعايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور  ال��دويل ومعايل  التعاون  ل�شوؤون  دولة 
اجلابر  اأحمد  بن  �شلطان  الدكتور  ومعايل  والبيئة  املناخي  التغري  وزير 
وزير دولة ومعايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون 
واجلهات  ال���وزارات  خمتلف  من  امل�شاركني  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  ال�شباب 

اآل  املحلية يف الدولة. ومن املقرر ان يلقي �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اجتماعات  خ���ل  الإم����ارات  دول��ة  كلمة  اجل���اري  �شبتمرب   29 يف  نهيان 

الدورة ال� 73 للجمعية العامة ل�أمم املتحدة.
ال���دول وحكومات  وي�����ش��ارك يف ه��ذه الجتماعات ع��دد كبري م��ن روؤ���ش��اء 

الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة اأو من ينوب عنهم.
وافتتحت الدورة احلالية ماريا فرناندا اإ�شبينوزا غار�شيا الرئي�شة املنتخبة 
للدورة الثالثة وال�شبعني للجمعية العامة ل�أمم املتحدة والتي كانت قد 
اأعلنت يف يوليو 2018 اأن مو�شوع الدورة احلالية �شيكون حول “توثيق 
امل�شركة  وامل�شوؤوليات  العاملية  ..القيادة  النا�س  بكل  املتحدة  الأمم  �شلة 

من اأجل بناء جمتمعات �شلمية وم�شتدامة وقائمة على امل�شاواة”.
ويت�شمن جدول اأعمال وفد الدولة امل�شاركة يف العديد من الجتماعات 
�شتعقد  والتي  لل�ش�م  ماندي�  نيل�شون  قمة  اأب��رزه��ا  الأط���راف  متعددة 
جنوب  رئي�س  مل��ي���د  امل��ئ��وي��ة  ل��ل��ذك��رى  تكرميا  اجل���اري  �شبتمرب   25
ل�أمم  العامة  اجلمعية  �شتعقد  كما  ماندي�  نيل�شون  الأ�شبق  اأفريقيا 
�شبتمرب   26 يف  ال�شل  مكافحة  ح��ول  امل�شتوى  رف��ي��ع  اجتماعا  املتحدة 

املعدية  الأمرا�س غري  الوقاية من  اآخ��ر حول جمال  واجتماعا  اجل��اري 
ومكافحتها.

ملجل�س  اجتماع  عقد   .. ل�جتماعات  امل�شتوى  رفيع  ال�شبوع  و�شي�شهد 
الأمن حول اإيران يراأ�شه فخامة الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الوليات 
املتحدة الأمريكية بالإ�شافة اإىل مناق�شة مفتوحة حول كوريا ال�شمالية 

يراأ�شها معايل مايك بومبيو وزير اخلارجية الأمريكي .
وي��ن��ظ��م وف���د ال��دول��ة جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ق��ام ع��ل��ى هام�س 
اجتماعات الدورة ال� 73 للجمعية العامة ل�أمم املتحدة من بينها حدث 
رفيع امل�شتوى حتت عنوان “بناء عامل اأف�شل لرائدات الأعمال” مب�شاركة 
الدويل  البنك  ورئي�س  هولندا  ملكة  ماك�شيما  امللكة  اجل���ل��ة  �شاحبة 

الدكتور جيم كيم وم�شت�شارة الرئي�س الأمريكي افانكا ترامب.
ولقاء   ”2020 اك�شبو   .. ال��ع��امل��ي  “املجل�س  فعالية  ال��وف��د  ينظم  كما 
الأعمال  ق���ط���اع  والأم���ري���ك���ي���ات يف  الإم����ارات����ي����ات  ال��ن�����ش��ائ��ي��ة  ال���ق���ي���ادات 
وال���ش��ت��دام��ة وم��ن��اق�����ش��ة رف��ي��ع��ة ب��ع��ن��وان “تفاقم ان����دلع الأم���را����س يف 
ومناذج  الروتينية  ال�شحية  اخل��دم��ات  يف  ال�شتثمار  ح��ول  امل�شتقبل” 

ومليندا  بيل  موؤ�ش�شة  التف�شي مب�شاركة  لتقليل خطر  التعاون اجلديدة 
العاملية  ال�شحة  ومنظمة   GAVI العاملية  اللقاحات  ومنظمة  جيت 

وعدد من الدول املانحة.
وي�شارك الوفد كذلك يف عدد من الفعاليات التي تنظمها الدولة بامل�شاركة 
مع الدول واملنظمات الأخرى والتي �شتعقد على هام�س الدورة واأبرزها 
فعالية الرئي�س الأمريكي حول الدعوة العاملية للعمل من اأجل مكافحة 

م�شكلة املخدرات العاملية والتي ت�شارك الإمارات يف رعايتها.
ك��م��ا �شيتم ت��وق��ي��ع م��ي��ث��اق ع��ل��ى ه��ام�����س ال��ف��ع��ال��ي��ة ح���ول امل��و���ش��وع وقمة 
ال�شناعة العاملية بال�شراكة مع الحتاد الرو�شي ومنظمة ال�شناعة العاملية 
UNIDO اإ�شافة اإىل اجتماع متعدد الأطراف حول ال�شندوق املركزي 
ل��شتجابة الطارئة واجتماع ال�شتجابة الإن�شانية يف اليمن التابع ملكتب 

.OCHA تن�شيق ال�شوؤون الإن�شانية
وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  على  التوقيع  ال��وف��د  اأع��م��ال  ج��دول  ويت�شمن 
الدفاع والحتاد الن�شائي العام ومنظمة الأمم املتحدة للمراأة حول بناء 

قدرات املراأة العربية يف املجالت الع�شكرية وحفظ ال�ش�م.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت اللجنة التنفيذية التابعة للمجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي عن 
اأبوظبي  10 مبادرات �شمن حمور تنمية املجتمع من برنامج  تفا�شيل 
للم�شرعات التنموية » غداً 21 »، والتي تندرج حتت 3 م�شارات هي التعليم 

والتوظيف، والإ�شكان واملجتمعات، وخدمات الدعم الجتماعي.
و�شعت  للمواطنني،  عمل  ف��ر���س  وت��وف��ري  ل��ت��اأم��ني  م�شاعيها  اإط���ار  ويف 
حكومة اأبوظبي منظومة م�شتدامة لفر�س العمل تهدف اإىل خلق فر�س 
التحديات عرب  العمل ومعاجلة  الباحثني عن  وظيفية وتاأهيل وتدريب 
القطاع اخلا�س  ا�شراتيجية مع  �شراكات  وبناء  الإح���ل  تفعيل خطط 

فيما يخ�س التوطني.
الث�ثة  الأ���ش��ه��ر  م���دار  م��واط��ن على   1500 ع��ن  ي��ف��وق  م��ا  ومت تعيني 
املا�شية، واإيجاد اأكر من 3500 وظيفة �شاغرة حالياً يف جهات حكومية 

باملهارات  املواطنني  لتزويد  املنا�شبة  التدريب  برامج  وتوفري  وخا�شة، 
املتوفرة، بحيث تتم مطابقة الوظائف مع  ال�زمة وتاأهيلهم للوظائف 

املهارات.
6 مدار�س  اإط���ق  التعليم، ف�شيتم  املبادرات اخلا�شة بقطاع  ب�شاأن  اأما    
خا�شة بال�شراكة مع القطاع اخلا�س بطاقة ا�شتيعابية ت�شل اإىل 15 األف 
مقعد درا�شي، ع�وة على اإ�شافة 15 األف مقعد درا�شي يف مدار�س اأخرى 
ال�شنوات  خ���ل  املجتمع  �شرائح  لكافة  منا�شبة  وبر�شوم  عالية  ب��ج��ودة 

الث�ث القادمة.
ال�شتيعابية  الطاقة  تو�شيع  التعليم  املبادرات يف قطاع  و�شت�شمن هذه    
احلفاظ  مع  املجتمع  �شرائح  لكافة  املناف�شة  التكلفة  ذات  التعليم  ملرافق 
على اجلودة العالية ملخرجات التعليم، بالإ�شافة اإىل زيادة حجم الفر�س 
املعرو�شة وت�شجيع القطاع اخلا�س على �شخ املزيد من ال�شتثمارات يف 

القطاع التعليمي.

 20 بواقع  التكاليف  تقليل  يف  احلكومية  املدار�س  برنامج  �شي�شهم  كما 
األف درهم لكل طالب يف ال�شنة الدرا�شية الواحدة.

  ومتا�شياً مع قرار م�شاعفة عدد القرو�س ال�شكنية املعتمدة للمواطنني 
الوحدات  ع��ر���س  اأي�����ش��اً  احل��ك��وم��ة  زادت  ���ش��ن��وي��اً،  ق��ر���س  اآلف   5 اإىل 
ال�شكنية، اإذ يتم حالياً العمل على رفد �شوق اأبوظبي العقاري ب� 15 األف 
وحدة �شكنية خ�ل ال�شنوات الث�ث املقبلة، وقد اأجنزت بالفعل 2500 
وحدة وح�شلت على املوافقات ال�زمة، بينما من املتوقع اأن تتم املوافقة 

على 2500 وحدة اأخرى قبل نهاية العام اجلاري.
واملرافق  الأ�شا�شية  املحاور  لتطوير  املخ�ش�س  املبلغ  ب�شرف  البدء  ومت 
�شخبوط  ومدينة  زاي��د  بن  حممد  ومدينة  خليفة  مدينة  يف  املجتمعية 

ومدينة زايد، بقيمة 3 مليارات درهم.
 « معاً   « هيئة  لإط���ق  ال�شتعداد  يتم  الجتماعي،  باملجال  يتعلق  وفيما 
والتي تعنى بتفعيل الأجندة الجتماعية من خ�ل رفع الوعي العام باأن 

اخلا�س  والقطاع  احلكومة  بني  م�شركة  مهمة  وتطويره  املجتمع  بناء 
والقطاع املدين، ومن خ�ل احت�شان وتطوير وتفعيل املوؤ�ش�شات املدنية 

ذات النفع العام من خ�ل تقدمي البيئة املنا�شبة لذلك.
كما �شيتم خلق �شندوق ا�شتثمار اجتماعي يتم توجيهه خلدمة امل�شاريع 
اخلدمات  تطوير  على  وا���ش��ح  اأث���ر  لها  وال��ت��ي  الجتماعي  ال��ط��اب��ع  ذات 
الجتماعية يف الإم��ارة، فيما �شت�شعى الهيئة لإيجاد فر�س للتطوع مما 

�شي�شاهم يف تطوير  وتقوية الن�شيج الجتماعي لإمارة اأبوظبي.
والتي  الجتماعي،  الدعم  اخت�شا�س هيئة  نطاق  واعتماد    ومت حتديد 
ل�شمان  الإم���ارة  امل�شتحقة يف  ل�أ�شر  امل��ايل  وغ��ري  امل��ايل  ال��دع��م  �شتقدم 
حتقيق احلياة الكرمية لكافة اأفراد املجتمع، كما �شتطور براجما بالتعاون 
مع �شركاء ا�شراتيجيني لتمكني الأ�شر اقت�شادياً لت�شاعدهم على حتقيق 
ال�شتق�ل املايل. هذا ومن املخطط اأن تطلق الهيئة اأول براجمها خ�ل 

الربع الأول من العام املقبل.

•• احلديدة-وام: 

مياه  بئر  م�شروع  احلديدة  حمافظ  طاهر  علي  احل�شن  الدكتور  افتتح 
�شاأنها  م��ن  وال��ت��ي  اخل��وخ��ة  ملديرية  التابعة  مو�شج  منطقة  يف  ارت��وازي��ة 
���ش��رب نقية يوميا للمواطنني  األ���ف ج��ال��ون م��ي��اه   30 اأك���ر م��ن  ت��وف��ري 
الإماراتي  الأحمر  اله�ل  هيئة  من  بدعم  حفرها  بعد  وذل��ك  اليمنيني 
�شمن مبادرة » �شقيا الإمارات« التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« وت�شتهدف توفري املياه ال�شاحلة خلم�شة م�يني �شخ�س يف 

الدول التي تعاين �شحا يف هذا امل�شدر احليوي.
ياأتي ذلك يف اإطار م�شروع حفر 23 بئرا ارتوازية تعمل بالطاقة ال�شم�شية 
على امتداد ال�شاحل الغربي لليمن بهدف احلفاظ على ال�شحة العامة و 

احلد من انت�شار الأمرا�س و مكافحة انت�شار الكولريا.

ح�شر الفتتاح �شعيد الكعبي مدير العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات 
يف اليمن و عدد من امل�شوؤولني اليمنيني و�شط فرحة كبرية من الأهايل 

الذين احت�شدوا مبوقع الفتتاح احتفاء بهذه املنا�شبة.
اأكر  ال�شم�شية  بالطاقة  تعمل  التي  الرت��وازي��ة  املياه  بئر  من  ي�شتفيد 
من 10 اآلف مواطن ميني اإ�شافة اإىل �شكان �شبع قرى جماورة وذلك 
عرب توزيع 30 خزان مياه على مواقع خمتلفة مبا ي�شمن توفري املياه 
الأحداث  والتخفيف من وطاأة معاناتهم جراء  اليمنية  النظيفة ل�أ�شر 

يف اليمن.
وعرب الدكتور احل�شن علي طاهر حمافظ احلديدة عن �شكره و تقديره 
لدولة الإم��ارات وذراعها الإن�شانية هيئة اله�ل الأحمر الإماراتي على 
�شعيد  على  احلديدة  حمافظة  يف  املتميزة  وا�شهاماتها  اخلرية  جهودها 
امل�شاريع التنموية و اخلدمية خا�شة ما يتعلق باإعادة تاأهيل البنى التحتية 
اإ�شافة اإىل اجلوانب املتعلقة بامل�شاريع الإغاثية .. م�شريا اإىل اأن م�شروع 

حفر اآبار املياه الرتوازية يف املناطق التي تعاين من �شح املياه ميثل �شريان 
حياة لهم و ي�شهم ب�شكل كبري يف التخفيف من حدة الظروف الإن�شانية 
الإيجابي  ال�شحي  الأثر  اإىل  اإ�شافة  اليمنية  الأ�شر  التي تواجه  ال�شعبة 

على حياتهم خا�شة الأطفال و الن�شاء و كبار ال�شن.
الظروف  يف  اليمني  لل�شعب  الإم��������ارات  ق�����دمته  م��ا  اأن  ط������اهر  واأك�����د 
الع�شيبة ال��ت��ي مي��ر بها دل��ي��ل ���ش��ادق على ق��وة ال��ع���ق��ات الأخ��وي��ة بني 
عن  املعاناة  رف��ع  على  و�شعبا  قيادة  حر�شها  يوؤكد  و  ال�شقيقني  البلدين 
اخلدمية  و  التنموية  امل�شروعات  من  حزمة  تنفيذ  خ�ل  من  اليمنيني 
للمواطنني  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  حت�شني  يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  و 

اليمنيني.
من جانبه قال �شعيد الكعبي مدير العمليات الإن�شانية لدولة الإمارات 
يف اليمن: ياأتي افتتاح بئر املياه مبنطقة مو�شج مبديرية اخلوخة �شمن 
م�شروع حفر عدد من الآبار الرتوازية على امتداد ال�شاحل الغربي لليمن 

لتعزيز الكميات املنتجة من املياه ال�شاحلة لل�شرب بهذه املناطق ما ي�شهم 
يف دعم ا�شتقرار الأ�شر اليمنية يف مواطنها و التخفيف من معاناتها جراء 

�شح املياه اأو انعدامها اأحيانا.
اإجناز  الإماراتي على متابعة  الأحمر  اله�ل  الكعبي حر�س هيئة  واأك��د 
امل�شروع  اأن  23 بئرا ارتوازية يف الوقت املحدد .. مو�شحا  م�شروع حفر 
ي�شهم ب�شكل كبري يف حت�شني ظروف اأهايل هذه املناطق اإ�شافة اإىل اأثره 
الكبري على �شحة النا�س و معاجلة م�شكلة �شح و ندرة املياه النقية ل�شكان 

املناطق والقرى امل�شتفيدة من م�شروع املياه احليوي.
و���ش��ك��ان منطقة مو�شج  اأه���ايل  قبل  م��ن  وا���ش��ع��ا  ترحيبا  امل�����ش��روع  ول��ق��ي 
والقرى املجاورة الذين توجهوا بخال�س �شكرهم لدولة الإم��ارات قيادة 
و�شعبا ولهيئة اله�ل الأحمر الإماراتي على اجلهود التي تبذل لتنفيذ 
امل�شاريع احليوية التي تلبي احتياجاتهم ال�شرورية والتخفيف من وطاأة 

معاناتهم جراء انتهاكات ميلي�شيات احلوثي املوالية لإيران.

�شرطة اأبوظبي ت�شارك يف مبادرة علمني زايد
2018 واحتفاء بالقائد املوؤ�ش�س 
ال�شامية  النبيلة  ال��ق��ي��م  واإب�����راز 
التي حتلى بها “طيب اهلل ثراه” 
وت��وارث��ت��ه��ا الأج���ي���ال وه���ي عبارة 
عن كلمات اإلكرونية يتم خ�لها 
التي  اأب��رز العرب وامل��ب��ادئ  تدوين 
زايد  من  املجتمع  اأف��راد  اكت�شبها 
منت�شبي  ف��ي��ه��ا  وي�����ش��ارك  اخل���ري 

ال�شرطة يف الدولة.
وذكر العقيد اخلوري اأن م�شاركة 
توؤكد  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  منت�شبي 
الوفاء  قيم  تعزيز  على  احلر�س 
والن��ت��م��اء ل��زاي��د اخل��ري يف اإطار 
ت��ن��ف��ي��ذ ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة ع����ام زاي���د 
وع���رف���ان���ا  وام�������ت�������دادا   2018
وتر�شيخا  ال��دول��ة  موؤ�ش�س  لنهج 
للهوية الوطنية واحل�س الوطني 
ومواءمتها مع روؤيته الرا�شخة يف 
احلكمة والحرام وبناء الإن�شان 

•• اأبوظبي -وام: 

ع�������ربت �����ش����رط����ة اأب�����وظ�����ب�����ي عن 
حمبة زاي��د اخل��ري �شمن مبادرة 
التي  الرقمية  زايد”  علمني   “
اأتاحت ملنت�شبيها التعبري بر�شائل 

اكت�شبها  التي  املبادئ  فيها  اأك��د   -
من  اأبوظبي  �شرطة  يف  العاملون 
زايد اخلري وت�شمنت القيم التي 
وبناء  والح���رام  احلكمة  تعك�س 
والعزمية  وال���ش��ت��دام��ة  الإن�����ش��ان 
والإرادة والوفاء والنتماء للوطن 

بالقائد  اح���ت���ف���اء  اإل����ك����رون����ي����ة 
زايد  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  امل��وؤ���ش�����س 
“طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�شامل  ال���ل���واء  ودون  ثراه”.  اهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر قطاع  ���ش��اه��ني 
�شوؤون القيادة - عبارة اإلكرونية 

اأجله  من  للت�شحية  وال�شتعداد 
بكل غال ونفي�س.

�شرطة  م��ق��ر  يف  الفعالية  ح�شر 
الدكتور  ال��ع��م��ي��د   .. اأب���وظ���ب���ي 
ن��ائ��ب مفت�س  امل��ن�����ش��وري  ج��ا���ش��م 
والعقيد  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ع����ام 
اخل�����وري مدير  اهلل  ع��ب��د  خ��ال��د 
والتطوير  ال�شراتيجية  مركز 
خلفان  وال����ع����ق����ي����د  امل����وؤ�����ش���������ش����ي 
م���دي���ر مركز  ن���ائ���ب  امل���ن�������ش���وري 
ال�����ش����رات����ي����ج����ي����ة وال����ت����ط����وي����ر 
التدوين  يف  �شارك  كما  املوؤ�ش�شي 
�شرطة  منت�شبي  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد 
و�شباط  ال�شباط  م��ن  اأب��وظ��ب��ي 
ال�������ش���ف والأف��������������راد وامل���دن���ي���ني 

والعن�شر الن�شائي.
د�شنت  قد  الداخلية  وزارة  وكانت 
تزامنا  زايد”  علمني   “ م��ب��ادرة 
م��ع اح��ت��ف��الت ال��دول��ة ب��ع��ام زايد 

الفر�شة للمنت�شبني للتعبري عن 
حبهم وولئهم ال�شادق ل�إمارات 
وقيادتها الر�شيدة التي تعمل على 
حتقيق ال�شعادة والرفاهية وتعزيز 

ال�شعور بالأمن وال�شتقرار.
بهذه  واملنت�شبني  اع���ت���زازه  واأك����د 

وال�شتدامة.
امل�شاركة  ه��ذه  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ار 
روؤي�����ة متقدمة  ع���ن  ت��ع��رب  ال���ت���ي 
التقنيات  ت��ط��وي��ع  خ���ل��ه��ا  ي��ت��م 
التوا�شل  ت��ع��م��ي��ق  يف  احل���دي���ث���ة 
واإتاحة  ومت��ك��ني  وال��ف��ع��ال  البناء 

يف  حتمل  التي  الوطنية  امل�شاركة 
طياتها رد اجلميل للوطن ولزايد 
اخل����ري ال�����ذي وه����ب ال��ك��ث��ري من 
الإم����ارات والقاطنني  اأب��ن��اء  اأج���ل 
فيها وامتد عطائه اإىل عدد كبري 

ومتنوع من �شعوب العامل.
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اأخبـار الإمـارات
خطة متكاملة لتفعيل دور اأولياء الأمور يف تعزيز امل�شرية التعليمية

•• اأبوظبي-وام:

اأولياء  دور  لتفعيل  متكاملة  خطة  عن  والتعليم  الربية  وزارة  اأعلنت 
دلي�  واإ�شدارها  لئحة  واإع��داده��ا  التعليمية  امل�شرية  تعزيز  يف  الأم��ور 

لل�شراكة بينهم وبني املدر�شة اإىل جانب ت�شكيل جمل�س قيادات لهم.
اأول��ي��اء الأم���ور الأول” ال���ذي عقد  اأع��م��ال “موؤمتر  ج��اء ذل��ك يف خ��ت��ام 
“�شركاء يف م�شريتنا”، وذلك  بعنوان  اأبوظبي حتت  املا�شي يف  الأ�شبوع 

برعاية معايل ح�شني بن اإبراهيم احلمادي وزير الربية والتعليم.
وخل�س املوؤمتر اإىل جمموعة من التو�شيات من �شاأنها دعم اجلهود التي 
وتوثيق  الأم��ور  واأولياء  املدر�شة  التكاملية بني  لتحقيق  ال��وزارة  تبذلها 
ذلك مبجموعة من اخلطوات الفاعلة التي �شت�شهم يف تعزيز دورهم يف 

تطور التعليم.
اأولياء  مع  لل�شراكة  متكاملة  ا�شراتيجية  و�شع  التو�شيات  وت�شمنت 
الأمور  اأول��ي��اء  وت��دري��ب  متكني  تت�شمن  م�شركة  روؤي���ة  لبناء  الأم����ور 
للقيام بدورهم احلقيقي والفعال يف العملية التعليمية وو�شع منظومة 
على  ع�وة  الأم��ور  باأولياء  التعليم” اخلا�شة  “�شفراء  ملبادرة  متكاملة 

التوعية باأهمية دورهم يف املراحل الأوىل من عمر الأطفال.
ووجه املوؤمتر ب�شرورة قيام املدار�س باإعداد برامج لتوعية اأولياء الأمور 
وا�شتحداث  ع��ام  ب�شكل  واملجتمع  الأب��ن��اء  على  واأث��ره��ا  ال�شراكة  باأهمية 
امل�شاركة  على  الأم���ور  اأول��ي��اء  لتحفيز  مبتكرة  وا�شراتيجيات  ب��رام��ج 
ب�شكل اأكرب واأكر فعالية يف تعليم اأبنائهم وامل�شاهمة الفاعلة يف حت�شني 
اأدائهم الأكادميي لتخريج جيل ريادي قادر على حتقيق املركز الأول يف 

التناف�شية العاملية. وت�شمنت التو�شيات اإن�شاء من�شة الكرونية تفاعلية 
املجتمع  الأمر واملدر�شة وتقدمي دورات توعوية وتثقيفية عن  بني ويل 
لأولياء  ال�شليمة  وال��ق��ي��ادة  والتعليم  الربية  وزارة  وت��وج��ه��ات  امل��ع��ريف 
الإم���ارات واأجندتها  امل��ب��ادرات الوطنية وروؤي��ة  الأم��ور مع الركيز على 
كيفية  ح��ول  الأم����ور  اأول��ي��اء  لتثقيف  ت��رب��وي��ة  دورات  واإع����داد  الوطنية 
القيم  وتعليمهم  �شليمة  تربية  خا�س  ب�شكل  واملراهقني  الأطفال  تربية 

الإ�ش�مية وثقافة دولة الإمارات.
كما ت�شمنت التو�شيات �شرورة التوعية باأهمية الع�قة التكاملية بني 
نحو  امل�شوؤولية  وتر�شيخ ح�س  لتنمية  والطالب  واملدر�شة  الأم��ور  اأولياء 
اآلية  وو�شع  املعنية  الأط��راف  جميع  مب�شاركة  عمليا  وترجمتها  التعلم 
الأمور  لأولياء  و�شرحها  اللوائح  وم�شاركة  لن�شر  حمددين  زمني  وبعد 

ب�شتى الطرق املبا�شرة والفرا�شية ومتابعة جودة تطبيق املدار�س لها 
الأمر  اول��ي��اء  جمال�س  م�شتوى  على  تدريبي  برنامج  و�شع  عن  ف�ش� 

لتعميق فهمهم باللوائح والنظم والإجراءات.
واأهدافها  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  ل���روؤي���ة  ت��ك��ري�����ش��ا  امل���وؤمت���ر  وي���اأت���ي 
جميع  مع  والتكامل  للتوا�شل  اجلاد  و�شعيها  الطموحة  ال�شراتيجية 
ال��ت��ي تخدم  ف��ئ��ات و���ش��رائ��ح املجتمع املحلي وت��ب��ادل الأف��ك��ار واخل���ربات 
اأ�شرية  العملية التعليمية يف دولة الإم��ارات وامل�شاهمة يف بناء منظومة 
ف�ش� عن  وامل��در���ش��ة،  الأم���ور  اأول��ي��اء  ب��ني  التكاملية  وجمتمعية حتقق 
جت�شيد مبداأ ا�شتدامة امل�شاركة املوؤثرة والفعالة يف تعليم اأبنائنا الطلبة، 
وتعزيزا لدورهم كاأولياء اأمور يف حت�شني منو الطلبة اأكادمييا واجتماعيا 

وذهنيا ومعرفيا.

الرتبية تعمم على مدار�سها قائمة بـ 482 معلمًا ومعلمة كمعلمني احتياط ل�سد ال�سواغر

منهم من بلغ �شن ال�شتني واملنتهية خدماتهم من قبل وحديثي التخرج وخريجني من كليات غري تربوية
•• دبي – حم�شن را�شد 

اإدارات كافة املدار�س  تلقت موؤخراً 
بالدولة بكافة مراحلها الدرا�شية 
ومعلمة  معلماً   482 ب���  قائمة   ،
م����ن خ�������ارج امل�����ي�����دان ال�����رب�����وي ، 
ل��شتعانة بهم كمعلمني احتياط 
وذلك   ، امل��دار���س  اإدارات  قبل  م��ن 
اأن  على  باملدار�س،  ال�شواغر  ل�شد 
حالة   15 يف  بهم  ال�شتعانة  يتم 
يتوافق  الدرا�شي ومبا  العام  اأثناء 
للموارد  الحت�����ادي  ال��ق��ان��ون  م���ع 
ال���ب�������ش���ري���ة ، وح�������ش���رت ال�������وزارة 
غياب  ح����ال  يف   15 ال�����  احل������الت 
الأ�شيل  امل��ع��ل��م  ت���واج���د  ع����دم  اأو 
اأو يف اإج��ازة مر�شية  )الأ�شا�شي( ، 
الو�شع،  واإج��ازة  اأ�شبوع،  تزيد عن 
واإج�������ازة مرافق  ال���ع���دة،  واإج�������ازة 
م��ري�����س، والإج������ازة ب���دون مرتب 
ال��ت��ي ت��زي��د ع��ن اأ���ش��ب��وع، وحالت 
امل��ن��ت��ه��ي��ة خ��دم��ات��ه��م خ����ل العام 
الدرا�شي، واإجازة احلج، والإجازات 
العام  خ���ل  املمنوحة  ال��درا���ش��ي��ة 
ال�����درا������ش�����ي، واإي������ق������اف امل���وظ���ف 
جلنة  تو�شية  على  بناء  احتياطياً 

القانونية  اجل��ه��ات  اأو  امل��خ��ال��ف��ات 
برامج  يف  وامل�������ش���ارك���ة  الأخ��������رى، 
امتحان،  اأداء  واإج������ازة  ال��دب��ل��وم، 
لتمثيل  ا�شتثنائية  ت��ف��رغ  واإج����ازة 
ع����ن خم�شة  ت���زي���د  مل�����دة  ال����دول����ة 
كامً�  ندباً  واملنتدبني  عمل،  اأي��ام 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي للعمل يف  خ����ل 
الإدارات التابعة لقطاعات الوزارة، 
وامل�شاركة يف برنامج تدريبي داخل 
مل��دة تزيد عن  اأو خارجها  ال��دول��ة 
اأ�شباب  واأي  ع��م��ل،  اأي�����ام  خ��م�����ش��ة 

اأخرى تخف�س التكليف.
جاء ذلك يف تعميم وزعته الوزارة 
م����وؤخ����راً،  امل����دار�����س  اإدارات  ع��ل��ى 
املعلمني  باأ�شماء  قائمة  به  مرفق 
املعتمدين من قبل الوزارة للعمل 
واأو�شحت  اح���ت���ي���اط،  ك��م��ع��ل��م��ني 
ال��ق��ائ��م��ة اأن م��ن ب��ني ال��ذي��ن وقع 
تعدت  اأ�شخا�س  الختيار،  عليهم 
اأع����م����اره����م ����ش���ن ال�����ش��ت��ني ع���ام���اً، 
ومنهم حديثي التخرج من كليات 
اأنهيت  واخ���ري���ن   ، ت��رب��وي��ة  غ���ري 
يتم  اأن  على  ق��ب��ل،  م��ن  خدماتهم 
تقييمهم خ�ل فرة عملهم للبت 
بعد  فيما  ع��دم��ه  م��ن  تعيينهم  يف 

املوؤه�ت  اأ�شحاب  من  الحتياط 
وفقاً  امل��ط��ل��وب��ة  وال��ت��خ�����ش�����ش��ات 
 ، الغاية  لهذه  املعتمدة  لل�شروط 
على اأن تكون الأولوية للمواطنني 
ومن ُثم اأبناء املواطنات ومواطني 
ومن   ، اخلليجي  التعاون  جمل�س 
الأخ��������رى، ويتم  ث���م اجل��ن�����ش��ي��ات 
الختيار من خ�ل قاعدة البيانات 
عدم  من  التاأكد  كذلك  املعتمدة(، 
التخ�ش�شات  يف  زي�������ادات  وج�����ود 
املدر�شة،  م�شتوى  على  املطلوبة 
واختيار املعلم من قائمة ال�شماء 
املعتمدة،  البيانات  بقاعدة  املتاحة 
وتعبئة طلب تكليف معلم احتياط، 

على النموذج املخ�ش�س لذلك.
كذلك ت�شمن التعميم م�شوؤوليات 
، منها  املدر�شية  ل����إدارات  اأخ��رى 
النطاق  م��دي��ر  اإىل  ال��ط��ل��ب  رف���ع 
البيانات  ب���ه  م��و���ش��ح��ا  امل��خ��ت�����س، 
الأ�شا�شي  امل��ع��ل��م  ن�����ش��اب  ال��ت��ال��ي��ة 
-�شبب احلاجة فرة التكليف التي 
بتدري�شها،  البديل  املعلم  �شيقوم 
اإج���م���ايل ع����دد احل�����ش�����س، امل����ادة، 
ال����ت����خ���������ش���������س(، وت���ع���ب���ئ���ة ب���ي���ان 
احل�ش�س على النموذج املخ�ش�س 

الإدارات  قبل   من  اأدائ��ه��ا  يتطلب 
امل��در���ش��ي��ة وري��ا���س الأط���ف���ال قبل 
التاأكد  وه����ي   ، ب��ه��م  ال���ش��ت��ع��ان��ة 
م��ن ت��واف��ق ال�����ش��اغ��ر م��ع احلالت 
ب��امل��ادة الثالثة وه��ي )يتم  ال���واردة 
معلمي  لنظام  املر�شحني  اختيار 

امليدان  ك��ف��اءة يف  اأث��ب��ت��وا  ح���ال  يف 
الربوي.

يف  مالياً  املعلمني  ه��وؤلء  ويتعامل 
للعمل  الختيار  عليهم  وق��ع  ح��ال 
املدر�شية للعمل  من قبل الدارات 
وفق احلاجة ، بنظام املكافاأة املالية 

مل��ع��ل��م��ي الح���ت���ي���اط يف امل����دار�����س 
الوزاري  ال��ق��رار  وف��ق   ، احلكومية 
 ، 2018م  ل�����ش��ن��ة   2019 رق����م 
املدار�س  ادارات  دور  يخ�س  وفيما 
واآلية التعامل معهم ، فقد حددت 
ومهام  م�شوؤوليات  ثماين  ال��وزارة 

لذلك، مع حتري الدقة يف اإعداده، 
ومطابقته ل�أيام الفعلية للعمل، 
والعدد الفعلي للح�ش�س، وحتمل 
البيانات  �شحة  عدم  يف  امل�شوؤولية 
واإر�شال بيان احل�ش�س  املثبتة به، 
وامل�شتندات  التوقيعات،  م�شتوفيا 
خ�ل  املوظفني  ���ش��وؤون  اإدارة  اإىل 
ت���اري���خ نهاية  م���ن  ع��م��ل  ي���وم���ني 
لإمتام  الح��ت��ي��اط،  معلم  تكليف 
وتقييم  ال���������ش����رف،  اإج��������������راءات 
الحتياط  معلمي  اأداء  واع��ت��م��اد 
لذلك،  املخ�ش�س  ال��ن��م��وذج  ع��ل��ى 
اأ���ش��ب��وع ع��ل��ى تكليفه  ب��ع��د م�����ش��ي 
النتهاء  وبعد  التجربة(،  )ف��رة 
من التكليف، ورفع التقييمات اإىل 
القطاع  مدير  ثم  النطاق،  مدير 
اإدارة  اإىل  لإر���ش��ال��ه��ا  لع��ت��م��اده��ا، 

التوظيف. 
م�شتقبً�  تعيينهم  يخ�س  وفيما 

من عدمه اأو�شحت م�شادر قيادية 
ب����وزارة ال��رب��ي��ة ، اأن���ه وب��ن��اء على 
وم����دراء  امل��در���ش��ة  اإدارات  ت��ق��ي��ي��م 
الحتياط  معلمي  لأداء  ال��ن��ط��اق 
بالفعل  يتم   ، عملهم  ف��رة  اأث��ن��اء 
حال  يف  وتعيينهم  بهم  ال�شتعانة 
اأث��ب��ت��وا ك��ف��اءة يف اأدائ���ه���م ع��ل��ى اأن 
بالفعل  يكون تخ�ش�شهم مطلوب 
بامليدان  لهم  ما�شة  حاجة  وهناك 
، لفتا اىل اأنه يتم التعامل معهم 
ك�معلمي  ع��م��ل��ه��م   ف����رة  خ�����ل 
وتراوح  امل��ك��اف��اأة  بنظام  احتياط 
و150   100 ب��ني  م��ا  مكافاأتهم 
تخ�ش�شه  ح�شب  للح�شة  دره��م��اً 
ي���زي���د عدد  ل  ب��ح��ي��ث   ، ال��ع��ل��م��ي 
احل�����ش�����س ال���درا����ش���ي���ة ع��ل��ى 30 
الدرا�شية،  للمواد  اأ�شبوعياً  ح�شة 
الأ�شبوع  يف  ع��م��ل  اأي�����ام  وخ��م�����ش��ة 

لريا�س الأطفال.

والتعليم  الربية  وزارة  فيه  تقوم  ال��ذي  الوقت  يف 
بتعميم قوائم باأ�شماء 482 معلما ومعلمة للعمل 
املكافاأة بامليدان الربوي  كمعلمني احتياط بنظام 
اأن  والتعليم  الربية  ب��وزارة  قيادي  اأعلن م�شدر   ،
الوزارة ب�شدد النتهاء من تعيني 2025 مر�شحا 
بالفعل  العمل  با�شر   ، التدري�س  بوظائف  للعمل 
�شيبا�شر  ف��ي��م��ا   ، وم��ع��ل��م��ة  م��ع��ل��م��ا   1020 م��ن��ه��م 
ال��ب��ق��ي��ة م��ن��ه��م وع���دده���م ك��م��ا اأف�����اد امل�����ش��در األف 
اأكتوبر املقبل ، وتاأتي  وخم�س معلمني خ�ل �شهر 
للعام  ال����وزارة  ا���ش��ت��ع��دادات  �شمن  التعيينات  تلك 
2019- ، وا�شتقطاب الكفاءات   2018 الدرا�شي 

املتميزة من املعلمني للعمل بامليدان ، وت�شع �شمن 
املوؤهلة  املواطنة  العنا�شر  على  الركيز  اأولوياتها 
الوزارة  اأن  اىل  لفتا   ، التدري�س  ب�شلك  ل�لتحاق 
العلمية  ال��ت��خ�����ش�����ش��ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  ع��ل��ى  حت��ر���س 
واللغات  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  والع����لوم  ك��ال��ري��ا���ش��ي��ات 
والت�شميم والبتكار واإدارة الأعمال ، وت�شمل حملة 
باأنواعها  الهند�شة  تخ�ش�شات  اأي�شا  ال�شتقطاب 
ل��شتفادة من هذه الفئة يف تدري�س التخ�ش�شات 
وعلوم  والح���ي���اء  وال��ك��ي��م��ي��اء  ك��ال��ف��ي��زي��اء  العلمية 
الكمبيوتر ل�إ�شهام يف رفع م�شتويات التعلم لدى 

طلبة املدار�س.

�سدق اأو ل ت�سدق!!
الرتبية تعمم قائمة بـ482 من خارج امللك وتعلن 

عن تعيني 2025 وامليدان يعاين من ال�شواغر

م�شاندة تنجز ثلث مدار�س جديدة بـ 407 مليني درهم 
•• اأبوظبي - وام: 

للخدمات  اأبوظبي  �شركة  ك�شفت 
ت�شليمها  ع��ن  “م�شاندة”  العامة 
ث���ث م��دار���س ج��دي��دة اإىل دائرة 
مدر�شة  ه���ي  وامل���ع���رف���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
امل�شممة  �����ش����خ����ب����وط  م����دي����ن����ة 
�شمن  والثالثة  الثانية  للحلقتني 
امل�شتقبل  ملدار�س  اأبوظبي  برنامج 
املجموعة   - ال�شاد�شة  املرحلة   –
تاأتي  ال��ت��ي  دمل���ا  وم��در���ش��ة  الأوىل، 
ملدار�س  اأب��وظ��ب��ي  ب��رن��ام��ج  ���ش��م��ن 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل � امل���رح���ل���ة ال�����ش��اد���ش��ة � 
ومدر�شة  ع�شر،  الرابعة  املجموعة 
اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  �شمن  ال��ري��ان��ة 
املرحلة   - امل�������ش���ت���ق���ب���ل  مل�����دار������س 
الثالثة  امل��ج��م��وع��ة   - ال�����ش��اد���ش��ة 
ع�شر وذلك بكلفة اإجمالية تقدر ب� 
407 م�يني درهم ، م�شرية اإىل 
اأن امل��دار���س ال��ث���ث حت��وي 187 
 4985 وت�شتوعب  درا�شياً  ف�شً� 

طالبا وطالبة.
وقال املهند�س علي احلاج عبداهلل 
لقطاع  التنفيذي  املدير  املحريبي 
اإدارة م�شاريع املباين يف “م�شاندة” 
ي��اأت��ي يف  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  تنفيذ  اإن 
ال�شركة على جت�شيد  اإطار حر�س 
روؤى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
توجيهات  وتنفيذ  اهلل”،  “حفظه 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ت�شهم  التي  امل�شاريع  اإجن��از  نحو   ،
للط�ب  املحفزة  البيئة  توفري  يف 

ويرفع  اخل�شراء  املباين  مبداأ  مع 
لأنظمة  ال��ت�����ش��م��ي��م��ي��ة  ال���ك���ف���اءة 
تقنية  اأن��ظ��م��ة  واأح����دث  التكييف، 
امل���ع���ل���وم���ات وم���ك���اف���ح���ة احل���ري���ق، 
ل�أنظمة  م��ت��ط��ور  اإدارة  ون���ظ���ام 
يف  ي�شهم  وامليكانيكية،  الكهربائية 
للمباين  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  رف��ع 
الطاقة،  ا���ش��ت��ه���ك  وت��خ��ف��ي�����س 
اإ�شافة اإىل جتهيز املدار�س بالأثاث 

التعليمي املنا�شب.
املثالية  البيئة  توفري  اأهمية  واأك��د 
مدار�س  بناء  خ���ل  م��ن  للتعليم، 
املعدات  ب���اأح���دث  ح��دي��ث��ة جم��ه��زة 
تطوير  ت���دع���م  ال���ت���ي  والأج�����ه�����زة 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  التعليمية،  العملية 
امل�شتدامة  التنمية  مفاهيم  تعزيز 
تلقيهم  خ����ل  م��ن  الطلبة  ل���دى 
للبيئة  �شديقة  م��دار���س  يف  العلم 
لبناء جيل قادر على اإنتاج املعرفة.

وفيما يخ�س مدر�شة الريانة اأ�شار 
املهند�س �شالح احلمادي مهند�س 
التعليم  ق��ط��اع  يف  اأول  م�����ش��اري��ع 
ب����اإدارة اإن�����ش��اءات امل��ب��اين يف �شركة 
مدر�شة  م�شروع  وم��دي��ر  م�شاندة 
عبارة عن  امل�شروع  اأن  اإىل  الريانة 
مب�شاحة  مدر�شة  وان�شاء  ت�شميم 
مر  األ���ف   63.7 تبلغ  اإج��م��ال��ي��ة 
م����رب����ع، وذل������ك ب��ت��ك��ل��ف��ة ت���ق���در ب� 
163.4 مليون درهم، حيث تت�شع 
باحللقة  وطالبة  2225 طالباً  ل� 

الأوىل.
مبنى  اأن  اإىل  احل����م����ادي  ول���ف���ت 
م�شاحة  على  ت�شييده  مت  املدر�شة 
وهو  األ��ف مر مربع   25 تتجاوز 
على  يحتويان  طابقني  من  مكون 

والأج����ه����زة امل�����ش��ت��خ��دم��ة لأح����دث 
موا�شفات ال�شتدامة.

�شالح  املهند�س  اأو�شح  وتف�شيً�، 
حمفظة  اإدارة  م���دي���ر  ع���ل���ي  اآل 
اأب����وظ����ب����ي  �����ش����رك����ة  ال���ت���ع���ل���ي���م يف 
“م�شاندة”  ال���ع���ام���ة  ل��ل��خ��دم��ات 
بالإنابة، اأن م�شروع مدر�شة مدينة 
�شخبوط الذي جرى تنفيذه على 
م�شاحة قدرها 50 األف مر مربع 
مليون   132.6 ب���  ت��ق��در  بتكلفة 
درهم جاري ت�شليم املرحلة الأوىل 
امل��در���ش��ة جاهزة  اأن  م���وؤك���داً  م��ن��ه، 
ل�شتقبال الط�ب للعام الدرا�شي 
اأن  2019- ، وذلك على   2018
يتم ت�شليم املرحلة الثانية يف الربع 

الرابع من العام اجلاري.
م��در���ش��ة مدينة  مبنى  ب���اأن  واأف����اد 
للحلقتني  امل�����ش��م��م��ة  ���ش��خ��ب��وط 
ت�شييده  مت  بنات  والثالثة  الثانية 
األف   22 ت��ت��ج��اوز  م�����ش��اح��ة  ع��ل��ى 
 2100 لعدد  ويت�شع  مربع،  مر 
ف�شً�   70 وي��ت�����ش��م��ن  ط���ال���ب���ة، 
وكافيريا  ل�إدارة  وجناح  درا�شياً، 
داخ��ل��ي��ة متعددة  ري��ا���ش��ة  و���ش��ال��ة 
�شالة  ج���ان���ب  اإىل  الأغ������را�������س، 
وغرف  خ��ارج��ي��ة  وم���ع��ب  م�شبح 

للمو�شيقى وخمتربات.
م�شروع  اأن  اإىل  ع��ل��ي  اآل  وت��ط��رق 
م���در����ش���ة دمل����ا ال�����ذي ي���اأت���ي �شمن 
امل�شتقبل  ملدار�س  اأبوظبي  برنامج 
املجموعة   � ال�����ش��اد���ش��ة  امل���رح���ل���ة   �
اإجن�������ازه على  ع�����ش��ر مت  ال���راب���ع���ة 
9،800 مر  م�شاحة بناء قدرها 
اإجمالية  م�����ش��اح��ة  ���ش��م��ن  م���رب���ع 
مربع،  م���ر   40،000 ق���دره���ا 

لإط��������ق ط���اق���ات���ه���م وق���درات���ه���م، 
وال����رك����ي����ز ع���ل���ى ال����ش���ت���ث���م���ار يف 
العن�شر  كونهم  امل�شتقبل  اأج��ي��ال 
الأهم ملوا�شلة التطور والتقدم يف 

خمتلف املجالت.
واأ�شار اإىل اأن اإجناز املدار�س الث�ث 
وذلك  املخطط،  اجل���دول  وف��ق  مت 
“م�شاندة”  ح��ر���س  م��ن  ان��ط���ق��اً 
اأهداف  حتقيق  يف  امل�شاهمة  على 
تعزيز  ن����ح����و  اأب�����وظ�����ب�����ي،  خ����ط����ة 
القادمة،  الأجيال  قدرات  وتطوير 
روؤى  ت���ب���ن���ي  ع����ل����ى  وحت����ف����ي����زه����م 
ا�شتب�شار  على  تعينهم  م�شتقبلية 
امل�شتويني  على  امل�شتقبل  حتديات 
اأن  اإىل  لفتاً  واملجتمعي،  ال��ف��ردي 
يتوافق  ال���ث����ث  امل���دار����س  ت��ن��ف��ي��ذ 
العاملية  امل���م���ار����ش���ات  اأف�������ش���ل  م���ع 
ل��ل��ت�����ش��ام��ي��م امل��ع��م��اري��ة ����ش���واء من 
املدر�شية  ال�شفوف  ت�شميم  حيث 
اأو  ال�شتخدام  متعددة  وال��ق��اع��ات 
من حيث البيئة املنا�شبة واجلاذبة 
ل���ل���ت���ع���ل���ي���م، وال�����ت�����ي ت����ت����واف����ق مع 

احتياجات اأجيال امل�شتقبل.
“م�شاندة”  واأكد املحريبي حر�س 
التعليم  م�شاريع  تنفيذها  خ���ل 
ب�شفة عامة على مراعاة متطلبات 
ال�شتدامة البيئية، واملحافظة على 
موارد الطاقة املتعددة، م�شرياً اإىل 
اإن�����ش��اوؤه��ا على  اأن ك��ل م��در���ش��ة مت 
للمباين  اللوؤلوؤتني  تقييم  اأ�شا�س 
امل�����ش��ت��دام��ة وامل�����ش��ن��ف��ة م���ن دائ���رة 
والبلديات،  العمراين  التخطيط 
وال�����ت�����ي ت�������ش���ه���م يف رف�������ع ك����ف����اءة 
اللتزام  جرى  كذلك  ال�شتخدام، 
واملعدات  امل�����واد  ج��م��ي��ع  مب��ط��اب��ق��ة 

مليون   110.9 ق���دره���ا  بتكلفة 
املدر�شة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  دره�����م، 
وزارة  اإىل  ب��ال��ك��ام��ل  ت�شليمها  مت 
التعليم  ودائ��رة  والتعليم  الربية 

واملعرفة.
فعلياً  جاهزة  املدر�شة  اأن  واأو���ش��ح 
بداية  من  طالباً   660 ل�شتيعاب 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل��دي��د 2018 
املدر�شة  ت�����ش��م  ح��ي��ث   ،  -2019
حلقة اأوىل وريا�س اأطفال، وتتكون 
م���ن م��ب��ن��ى رئ��ي�����س، وت�����ش��م��ل 28 
وم�شلى،  ومكتبة،  درا�شياً،  ف�شً� 
و�شالة متعددة الأغرا�س، ومكاتب 
وخمتربات  وك��اف��ت��ريي��ا،  ل������إدارة، 
للمو�شيقى،  وف�������ش���وًل  جم���ه���زة، 
الط�ب  م��ن   500 و�شت�شتقبل 
طفً�  و160  الأوىل،  احللقة  يف 
يف ري���ا����س الأط����ف����ال، وق���د روعي 
ا����ش���ت���خ���دام اأح�������دث الأن����ظ����م����ة يف 
الو�شائل  لتوفري  املدر�شة  ت�شميم 
تعتمد  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة  التعليمية 
والتكنولوجيا  احلديثة  التقنيات 

املتقدمة.
مدر�شة  م�شروع  اأعمال  وت�شمنت 
دملا اإن�شاء حدائق خارجية وم�عب 
املقايي�س  اأرق�������ى  وف�����ق  م�����ش��م��م��ة 
تعليمية  بيئة  يهيئ  ومبا  العاملية، 
ت�شمح  الطلبة،  لأب��ن��ائ��ن��ا  منا�شبة 
وحت�شيلهم  م��ه��ارات��ه��م  ب��ت��ط��وي��ر 

العلمي.
“م�شاندة”  اأن  ع���ل���ي  اآل  وذك������ر 
باأحدث  ال���ث����ث  امل����دار�����س  زودت 
ونظام  وال�����ش���م��ة،  الأم���ن  اأنظمة 
للجدران  م��ت��ط��ور  ح�����راري  ع����زل 
يتوافق  مبا  والأ�شطح،  اخلارجية 

وامل��ك��ت��ب��ات وامل����ع���ب وغ��ريه��ا مع 
التكنولوجيا  اأحدث و�شائل  توفري 
احتياجات  ت��ل��ب��ي  ال��ت��ي  احل��دي��ث��ة 
اأجيال امل�شتقبل وتهيئ لهم البيئة 

املنا�شبة واجلاذبة للتعليم.
الث�ث  امل��دار���س  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
البيئة  ب��ت��وف��ري  ت��ت��م��ي��ز  اجل���دي���دة 
امل��در���ش��ي��ة امل��ث��ال��ي��ة ل��ل��ط��ل��ب��ة التي 
لديهم،  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع  تنمي 
اأع��ل��ى معايري  ت��وف��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
ال�������ش���ح���ة وال���������ش�����م����ة واأف�������ش���ل 
تلك  يف  اخل����دم����ي����ة  ال����و�����ش����ائ����ل 
وزارة  اأن  اإىل  لف���ت���ة  امل�����دار������س، 
�شبيل  يف  ج��ه��داً  تدخر  ل  الربية 
ت��ع��ل��ي��م��ي رفيع  ل��ن��ظ��ام  ال���و����ش���ول 
امل�شتوى مواكب للتغريات املعرفية 
والتكنولوجية من �شاأنه اأن ينه�س 
باملعلم والطالب وامليدان الربوي 

بوجه عام.
وذكرت ال�شام�شي اأن هدف التطوير 
التعليمية  املنظومة  يف  احل��ا���ش��ل 
يتمثل يف بناء طالب مبدع ميتلك 

ت�شتمل  كما  درا���ش��ي��اً،  ف�شً�   89
خمتربات  ع��ل��ى  اأي�������ش���اً  امل���در����ش���ة 
العلمية،  الأجهزة  باأحدث  جمهزة 
وجناح ل�إدارة، وكافيريا، و�شالة 
ريا�شة داخلية متعددة الأغرا�س، 
و�شالة م�شرح، وغرف للمو�شيقى، 
وم�عب خارجية، واأماكن لنتظار 
ال�شيارات، وطرق داخلية، ومناطق 

خارجية مزينة، و�شور حماية.
املدير  ال�����ش��ام�����ش��ي  ل��ب��ن��ى  وث��م��ن��ت 
العمليات  ل���ق���ط���اع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
ال���رب���ي���ة  وزارة  يف  امل����در�����ش����ي����ة 
“م�شاندة”  �شركة  والتعليم جهود 
والتي  التعليم  ق��ط��اع  م�شاريع  يف 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اه��ت��م��ام  جت�شد 
ال�شراتيجية  وروؤي��ت��ه��ا  ل��ل��دول��ة 
منا�شبة  تعليمية  بيئة  خلق  نحو 
من خ�ل ت�شميم وتنفيذ مدار�س 
ت��ع��د م��ن اأف�����ش��ل امل��م��ار���ش��ات على 
ت�شميم  العامل من حيث  م�شتوى 
والقاعات  امل���در����ش���ي���ة  ال�����ش��ف��وف 
ال�شتخدام  وم��ت��ع��ددة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 

احلداثة  ويواكب  الع�شر  مهارات 
م�����ع ارت����ب����اط����ه يف ال�����وق�����ت ذات�����ه 
والإرث  الوطنية  القيم  مبنظومة 

الإن�شاين الإماراتي.
املهند�شة  اأ�شادت  مت�شل،  �شياق  يف 
اإميان املرزوقي مديرة اإدارة البنية 
التحتية واملن�شاآت يف دائرة التعليم 
تبذلها  ال��ت��ي  ب��اجل��ه��ود  وامل��ع��رف��ة 
اللتزام  على  وحر�شها  م�شاندة 
العاملية  ال�����ش����ت����دام����ة  مب���ع���اي���ري 
�شحية  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ب��ي��ئ��ة  وت���وف���ري 

و�شليمة للطلبة.
وقالت “اإن دائرة التعليم واملعرفة 
م�شاندة  م��ع  ال�شراكة  ه��ذه  تثّمن 
وتتطلع لروؤية نتائج هذه امل�شاريع 
ع���ل���ى ال��ط��ل��ب��ة واأول������ي������اء الأم������ور 
دائما  ول��ق��د ح��ر���ش��ن��ا  وامل��ع��ن��ي��ني، 
يف دائ�����رة ال��ت��ع��ل��ي��م وامل��ع��رف��ة على 
�شمان ح�شول الطلبة على اأف�شل 
م�شتوى تعليمي من خ�ل توفري 
على  ت�شجع  �شحية  تعليمية  بيئة 

البتكار والتعلم”.

تزيني 88 دورية ل�شرطة اأبوظبي احتفاء باليوم الوطني ال�شعودي
•• اأبوظبي -وام:

ل�شرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ق���ام���ت 
دورياتها  من   88 بتزيني  اأبوظبي 
ال�شرطية واملرورية يف مدن اأبوظبي 
المارات  ب��اأع���م  والظفرة  وال��ع��ني 
وال�شعودية و�شعار “معا اأبدا” وذلك 
الوطني  ال���ي���وم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  اح��ت��ف��اء 
ال�شعودية  العربية  للملكة   88 ال��� 

ال�شقيقة.
وقدمت �شرطة اأبوظبي التهنئة اإىل 
ال�شعودية  العربية  باململكة  الأ�شقاء 
العزيزة  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
التقدم  دوام  ل��ل��م��م��ل��ك��ة  ..م��ت��م��ن��ي��ة 
والزدهار يف م�شرية البناء والتنمية 
وال����رف����ع����ة. وث���م���ن م���ع���ايل ال���ل���واء 
حممد خلفان الرميثي القائد العام 
الع�قات  عمق   ، اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة 

عرب توحد الروؤى والآراء امل�شركة 
من  را�شخة  اأ�ش�س  اإىل  وا�شتنادها   ،
الأخوة والروؤى واملواقف والتوجهات 

ومتانة  ال�شعودية،  العربية  باململكة 
ال�شعبني  ب��ني  التاريخية  ال��رواب��ط 
اململكة  ل���دور  وت��ق��دي��را  ال�شقيقني، 

ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��وط��ي��دة ال��ت��ي تربط 
تعد  والتي  ال�شقيقني  البلدين  بني 
منوذجا رائدا يف الع�قات الدولية ، 

املتكاملة. وتاأتي هذه املبادرة تاأكيدا 
لعمق الع�قات الأخوية التي جتمع 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة 

وروؤي��ة قيادتها احلكيمة يف خمتلف 
�شون  ع���ل���ى  وح���ر����ش���ه���ا   ، امل����واق����ف 

مقدرات الأمة وحماية مكت�شباتها.
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اأخبـار الإمـارات
مدر�شة عجمان اخلا�شة حتتفي باليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية ال�شعودية

•• عجمان ـ الفجر 

باليوم  احتفالية  اأم�س  �شباح  اخلا�شة  عجمان  مدر�شة  نظمت 
طلبة  مب�شاركة  ال�شعودية  العربية  للمملكة   88 ال���  ال��وط��ن��ي 
احتفالت  �شمن  وذل��ك  والإداري���ة،  التدري�شية  والهيئة  املدر�شة 
وح�شر  العزيزة،  املنا�شبة  بهذه  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
اأبو  حم��م��ود  نعمة  ال���ش��ت��اذة  امل��در���ش��ة  مبقر  الح��ت��ف��ال  فعاليات 
مدير  م�شاعد  تيم  اأب��و  حممود  وحممد  املدر�شة  مديرة  �شمرة 
تعرب  والتي  العرو�س  من  العديد  الفعاليات  و�شهدت  املدر�شة. 
وال�شعودية  الإم������ارات  ب��ني  وال��ت��اري��خ��ي��ة  املتينة  ال��ع���ق��ات  ع��ن 
والت�حم  ال��راب��ط  وم��دى  وال�شعبي،  القيادي  امل�شتويني  على 
بني  الخ��وي��ة  بالع�قة  الطلبة  وتعريف  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 

�شمرة  اأب��و  حممود  نعمة  ال�شتاذة  وجهت  جانبها  من  البلدين. 
للمملكة   88 ال�  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  التهنئة  املدر�شة  مدير 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  �شعب  ك��ل  اإىل  ال�شعودية  العربية 
عربي  من��وذج  تعد  البلدين  بني  الخوية  الع�قات  ان  مو�شحة 
رائ���د ي��ح��ت��ذى ب��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ال��ق��ي��ادة وال�����ش��ع��ب، واأك�����دت ان 
ب�شيط  تعبري  اإل  هي  ما  املدر�شة  اإدارة  نفذتها  التي  الحتفالت 
عن مدى مكانة وحب ال�شعودية يف نفو�شنا جميعا، متمنية دوام 
المن والأمان وال�شتقرار والزدهار والتقدم يف �شتى املجالت. 
واو�شح حممد حممود اأبوتيم م�شاعد مدير املدر�شة، اأن الفقرات 
الم���ارات  ال��دول��ت��ني  ب��اأع���م  للطلبة  ع�شكري  ع��ر���س  ت�شمنت 
وال�شعودية للتاأكيد على الت�حم لوطن واحد و�شعب واحد، وكل 

عام واململكة العربية ال�شعودية بكل خري وحمبة وازدهار. 

تزيني دوريات ال�سرطة باأعالم الدولة واململكة

�شرطة راأ�س اخليمة ت�شارك ال�شعودية فرحتها باليوم الوطني الـ 88 
مظاهر احتفالية  توؤكد عمق العالقة والروابط بني الأ�سقاء

•• راأ�ص اخليمة. ..الفجر

ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  �شاركت 
اململكة  ف����رح����ة  اخل���ي���م���ة  راأ���������س 
ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وذلك   ، ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال��� 88 
احتفالية  اإق�����ام�����ة  خ�������ل  م�����ن 
���ش��خ��م��ة م���رك���ز خ���دم���ات امل����رور 
ال�شرطة  واإدارة  وال���رخ���ي�������س 
علي  ال��ل��واء  بح�شور  املجتمعية 
ق���ائ���د عام  ع���ل���وان  ب���ن  ع��ب��د اهلل 
���ش��رط��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة وامل������دراء 
العامون ومدراء الإدارات وروؤ�شاء 
الأق���������ش����ام والأف����������رع وع������دد من 
ال�شباط و�شف ال�شباط والأفراد 
واملوظفني  الن�شائية  والعنا�شر 
بالقيادة العامة ، ومب�شاركة عدد 
احلكومية  والدوائر  اجلهات  من 

واملحلية بالإمارة.
علوان  ب����ن  ع���ل���ي  ال�����ل�����واء  واأك��������د 
ل�شرطة  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د  النعيمي 
ح�شوره  خ�����ل  اخل��ي��م��ة  راأ�������س 
م�شاعر  عمق  على  الحتفاليتني 
تربط  ال����ت����ي  والأخ������������وة  احل������ب 
وال�شعودية(  )الإم���ارات  البلدين 

العربية ال�شعودية بيومها الوطني 
ال� 88 ، موؤكداً باأن عيد ال�شعودية 

هو عيد لكل الإماراتيني.
وت����خ����ل����ل احل�����ف�����ل ال���������ذي لق����ى 
امل�شاركني  ا�شتح�شان اجلميع من 
واحل�����ش��ور ال��ذي��ن ح��ر���ش��وا على 
التجمع ومتابعة احلدث الوطني 
ال����ع����دي����د من  ع���ل���ى   ، ال����ق����وم����ي 
ال�شعبية  الفلوكلورية  العرو�س 
الوطنية  الأن����ا�����ش����ي����د  وع��������زف 
ل��ل��دول��ت��ني ج�����ش��دت ع��م��ق املحبة 
الإم���ارات لأهل  �شعب  يكنها  التي 
ومتاأ�شل  متجذر  وهو  ال�شعودية 
يف نفو�س اجلميع ، كما مت توزيع 
الأع������م ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي جمعت 
البلدين يف علم واحد ، بالإ�شافة 
اإىل توزيع الهدايا وال�شالت على 
اجل��م��ي��ع اب��ت��ه��اج��اً و����ش���روراً بهذه 
اإلقاء  مت  كما   ، ال�شعيدة  املنا�شبة 
ق�شيدة �شعر مهداة بهذه املنا�شبة 
امل�شاعد  األقاها  ال�شعودي  لل�شعب 

اأول علي املزروعي.
القائد  �شهد   ، اآخ���ر  ج��ان��ب  وم���ن 
اخليمة  راأ��������س  ل�������ش���رط���ة  ال����ع����ام 
اأقامها  التي  الكبرية  الحتفالية 

مركز خدمات املرور والرخي�س 
خ�������ل  ومت  امل������ب������ن������ى  داخ��������������ل 
الحتفالية توزيع احللويات على 
اجلهات  ت��ك��رمي  ومت   ، احل�����ش��ور 
ترخي�س  م���رك���ز  م����ع  امل���ت���ع���اون���ة 
امل������رور وال��رخ��ي�����س م���ن خ�ل 
التقديرية  ال�������ش���ه���ادات  ت����وزي����ع 
عليهم عرفاناً بجهودهم املبذولة 
وتفاعلهم ال�حمدود مع املركز ، 
راأ�س  ل�شرطة  العام  القائد  وب��ني 
العامة  ال��ق��ي��ادة  اخل��ي��م��ة ح��ر���س 
توجيهات  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى  ال��ك��ب��ري 
بهذه  امل�شاركة  يف  الداخلية  وزارة 
وتنظيم  اإق����ام����ة  ع���رب  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
�شارك  وق���د   ، الح���ت���ف���الت  ه���ذه 
املدار�س  من  ع��دداً  الحتفالية  يف 

ال���ت���ي ارت�������دت ط���ال���ب���ات���ه���ا ال����زي 
الأ�شيل  والإم���ارات���ي  ال�����ش��ع��ودي��ة 
التي ج�شدت اأي�شاً عمق الع�قات 
بني البلدين ال�شقيقني والفرحة 

امل�شركة بني اجلانبني.
وق�����د ت��و���ش��ح��ت دوري��������ات امل�����رور 
لل�شعودية  ال��وط��ن��ي��ة  ب����الأع�����م 
والإم����ارات وب��ع��ب��ارة »م��ع��اً اأب���داً .. 
ال�شعودية والإمارات« التي عززت 
الفعالة  امل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى  ب���دوره���ا 
ومدى  البلدين  ب��ني  والوا�شحة 

قوتها و�ش�بتها.
امل�����رور  اإدارة  م����ن  ف���ري���ق  وق������ام 
اأحمد  العقيد  والدوريات برئا�شة 
الإدارة  م���دي���ر  ال��ن��ق��ب��ي  ال�������ش���م 
بالنزول ميدانياً لعدد من الأماكن 

الهدايا  وبع�س  الأع����م  لتوزيع 
باملنا�شبة  اخل��ا���ش��ة  ال���ت���ذك���اري���ة 
على ال�شائقني ومرتادي الطريق 
وه��م ي����رددون ع��ب��ارات الرحيب 
والتهاين لن�شر البهجة وال�شعادة 
يف نفو�س اجلميع كخطوة تعترب 
العربي  العمل  رواف���د  م��ن  راف���داً 
ليج�شد   ، امل�������ش���رك  اخل��ل��ي��ج��ي 
التاريخية  الع�قات  ب��دوره عمق 
واأوا�����ش����ر الأخ������وة وامل��ح��ب��ة التي 
جتمع البلدين ، متمنيني للدولة 

ال�شقيقة دوام التقدم والإزدهار.
وعرب ال�شائقني عن الفرحة بهذه 
وعن  ال�شعيدة  الوطنية  املنا�شبة 
القيادة  من  الكرمية  اللفتة  هذه 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة.

بالأ�شرة  اإياها  وا�شفاً  الأزل  منذ 
م�شرياً   ، ال����واح����دة  امل��ت��م��ا���ش��ك��ة 
ب����اأن ه����ذا الح���ت���ف���ال ال���ي���وم اإمنا 
ي��اأت��ي ع��رف��ان��اً وح��ب��اً م��ن ال�شعب 
ال�شعودي  ل��ل�����ش��ع��ب  الإم�����ارات�����ي 
وجل��م��ي��ع ال�����ش��ع��وب اخل��ل��ي��ج��ي��ة ، 
وقال بن علوان بهذه املنا�شبة باأن 
رائعاً  ال�شعودية قد �شربت مثاًل 
ل�شيا�شة  انتهاجها  يف  به  يحتذى 

خ����ارج����ي����ة ح���ك���ي���م���ة وم���ع���ت���دل���ة 
وم�����ت�����وازن�����ة اآخ����������ذة ب���الن���ف���ت���اح 
وبالإميان  لها  طريقاً  والتوا�شل 
هدفاً  وبالتنمية  م��ب��داأ  بال�ش�م 
ارتكازاً على دورها البارز يف تعزيز 
م�شرية جمل�س التعاون اخلليجي 
ودعم جهود املجتمع الدويل نحو 
واللتزام  والأم����ن  ال�شلم  اإق����رار 
والتعاون  ال���دول���ي���ة  ب��ال�����ش��رع��ي��ة 

الإق��ل��ي��م��ي وال����دويل ع��رب ر�شمها 
ويتجلى  وا�شحة  ب��اأط��ر  ل�شيا�شة 
احل�شني  د�����ش����ت����وره����ا  يف  ذل������ك 
ونهجها القومي ، داعياً املوىل عز 
واأن  ال�شعودية  يحفظ  اأن  وج��ل 
يف  الثنائية  الع�قة  هذه  ت�شتمر 

تعاون فعال يخدم اجلميع .
راأ�س  ل�شرطة  العام  القائد  وهناأ 
اململكة  و���ش��ع��ب  اخل��ي��م��ة ح��ك��وم��ة 

مدار�س الدولة تزدان مبظاهر الفرح احتفاًل باليوم الوطني ال�شعودي 88
•• دبي-الفجر: 

يف   88 ال�شعودي  الوطني  باليوم  والفرح  الحتفال  مظاهر  ام�س،  عمت 
املدار�س  والتعليم  الربية  وزارة  وجهت  حيث  ال��دول��ة،  م��دار���س  جميع 
لإب���راز  الفع�����اليات  من  جم�����موعة  يت�������شمن  �ش�����باحي،  برنامج  باإعداد 
ب��ه مب��ا يكر�س ملزيد  ال���ئ��ق��ة، وت��ع��ري��ف طلبتنا  ب��ال�����ش��ورة  ه��ذا احل���دث 
الإمارات  ال�شقيقني  ال�شعبني  بني  والوحدة  والأخ��وة  املحبة  و�شائج  من 

وال�شعودية.
املتينة  امل��ع��ربة ع��ن م��دى الع�قة  ال��ف��رح  الأه��ازي��ج ومظاهر  وعلى وق��ع 
التي جتمع ال�شعبني الإماراتي وال�شعودي، بداأ الطلبة يومهم الدرا�شي 
وا�شعة  ومب�شاركة  الغالية،  املنا�شبة  ه��ذه  حتاكي  عديدة  فعاليات  و�شط 
من الطلبة والهيئات التدري�شية، حيث تزينت وازدانت املدار�س بالأع�م 
وال�شور وال�فتات والزينة والأهازيج التي تعرب عن الحتفالية باليوم 

ال�شعودي الوطني.

والفعاليات،  الحتفالية  املظاهر  من  جمموعة  الدرا�شي،  اليوم  وتخلل 
ت�شمنت ال�ش�م الوطني ال�شعودي خ�ل الطابور ال�شباحي، وتخ�شي�س 
الإذاع��ة املدر�شية ل�حتفاء باليوم الوطني، ف�شً� عن  تخ�شي�س جزء 
العربية والدرا�شات الجتماعية والربية الإ�ش�مية  اللغة  من ح�ش�س 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ب��ني  الخ��وي��ة  الع�قات  متانة  ع��ن  للحديث 

والمارات العربية املتحدة. 
الداخلية  ال�شا�شات  بتفعيل  املدرا�س،  والتعليم  الربية  كما وجهت وزارة 

العربية  اململكة  و�شعب  حلكومة  التهنئة  ت�شمينها  ع��رب  ال�شتقبال  يف 
مع  يتنا�شب  مب��ا  امل��در���ش��ي  املبنى  مدخل  تزيني  على  ع���وة  ال�شعودية، 

احلدث من الع�م وال�شور واملظاهر التي تربز هذه احلدث املهم.
والإماراتي  ال�شعودي  بالعلم  التعريف  اأي�شاً،  املقامة  الفعاليات  ومتثلت 
الهازيج  بجانب  الأط��ف��ال،  ري��ا���س  ملرحلة  والتلوين  الر�شم  خ���ل  م��ن 
والأغاين الوطنية يف الف�شحة وبني احل�ش�س الدرا�شية، وتوزيع بطاقات 

التهنئة اخلا�شة باليوم الوطني ال�شعودي 88.

حماكم دبي توقع اتفاقية التدريب والإيجابية با�شتخدام 
»الذكاء ال�شطناعي« مع �شركة زيرو فور تكنولوجي

�شرطة دبي حتتفي مبواليد اليوم الوطني ال�شعودي

•• دبي-الفجر:

�شمن روؤية وتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، ل�هتمام بالرتقاء 
���ش��ع��ادة ط��ار���س عيد  اأب��رم��ت دائ���رة حم��اك��م دب��ي بح�شور    ، ب��امل��وارد الب�شرية 
املن�شوري مدير عام الدائرة توقيع اتفاقية تاأ�شي�س من�شة للذكاء ال�شطناعي 
لت�شخري   ، تكنولوجي  ف��ور  زي��رو  �شركة  م��ع  وال��ت��دري��ب   الإيجابية  يف جم��ال 
والذي  امل��وظ��ف��ني  ك��ف��اءة  زي���ادة  يف  ي�شهم  ب�شكل  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات 
حماكم  اأن  املن�شوري  طار�س  واأف��اد  اإنتاجيتهم.  على  اإيجابيا  �شينعك�س  ب��دوره 

اأول جهة حكومية توظف الذكاء ال�شطناعي يف جمال الإيجابية  دبي تعترب 
والتدريب على نطاق مواردها الب�شرية لإمياننا باأن الإهتمام باإيجابية املوظف 
وتطوير مهاراته وقدراته الوظيفية ينعك�س على �شعادته وبالتايل على �شعادة 
ور�شا املتعاملني.  واأو�شح عبدالواحد كلداري مدير اإدارة املوارد الب�شرية باأن 
والتي  دب��ي  ل��دى حماكم  الذكية  امل��ب��ادرات  �شل�شلة  اإح���دى  تعترب  املن�شة  ه��ذه 
اللحظي  الر�شد  على  وتعمل  املتعاملني  على  اأثرها  وينعك�س  باملوظفني  تهتم 
ل�إنطباعات الإيجابية وم�شتويات املوظفني وتقوم بتحليلها وربطها بالعوامل 
اإ�شراتيجية  وحلول  املدى  ومتو�شطة  فورية  حلول  وو�شع  باملوظف  املحيطة 

ملعاجلة �شعف الإنتاجية ومن ثم تنفيذ ومتابعة هذه احللول تلقائياً.

•• دبي-وام:

ا�شتقبلت �شرطة دبي امل�شافرين ال�شعوديني، الذين ي�شادف تاريخ مي�دهم 
التهاين  وع��ب��ارات  التذكارية  وال��ه��داي��ا  ب��ال��ورود  ال�شعودي،  الوطني  ال��ي��وم 
وال��ت��ربي��ك��ات، واإن��ه��اء اإج�����راءات دخ��ول��ه��م لأر����س ال��دول��ة، ث��م ا�شطحابهم 

بدوريات ال�شرطة الفارهة اإىل اأماكن �شكنهم يف الإمارة.
جاء ذلك يف يف اإطار م�شاركة دولة الإمارات العربية املتحدة حكومًة و�شعباً 
 88 ال���  ال�شعودي  الوطني  باليوم  ال�شعودية  العربية  اململكة  احتفالت  يف 
وبناًء على توجيهات �شعادة القائد العام ل�شرطة دبي اللواء عبداهلل خليفة 

املري .
واأثارت هذه املفاجاأة - التي قام بها العميد علي عتيق بن لحج، مدير الإدارة 

والعقيد جمعه  العامري  بال�شويدا  والعميد حموده  املطارات  العامة لأمن 
ك�شابقة  ك��ان حا�شرا،  وك��ل من  وذوي��ه��م  امل�شافرين  اإع��ج��اب   - ال��روم  �شامل 
ت�شجل ل�شرطة دبي يف التعامل الراقي الذي متيزت به، والطريقة املبتكرة 

يف الحتفال بهذه املنا�شبة.
اأنها  امل�شافرون عن تقديرهم لهذه الحتفالية التي مل يتوقعون  كما عرب 

كانت بانتظارهم يف مطار دبي.
الحتفاء  دبي يف م�شرية  ل�شرطة  العامة  القيادة  �شاركت  ذات��ه،  ال�شياق  ويف 
اآر« والتي  باليوم الوطني التي جابت ليلة اأم�س الول منطقة ال� » جي بي 
من  اأج���واء  و�شط  ال�شعودية  العربية  للمملكة  الثقافية  امللحقية  نظمتها 
الفرح الغامر بهذه املنا�شبة الوطنية ال�شعيدة، وعلى وقع الأغاين والأهازيج 

واللوحات الراثية.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما بقانون باإلغاء 
القانون رقم 1 ل�شنة 1981 يف �شاأن الو�شطاء

•• ال�شارقة -وام:

الأعلى حاكم  املجل�س  القا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
1981م يف  ل�شنة   1 القانون رقم  اإلغاء  ب�شاأن   2018 ل�شنة   2 بقانون رقم  ال�شارقة مر�شوما 
�شاأن الو�شطاء “الدللني”. ويق�شي املر�شوم بقانون اأن يلغى القانون رقم 1 ل�شنة 1981 يف 
�شاأن الو�شطاء “الدللني”. ويكلف املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة باإ�شدار قرار بتنظيم مهنة 
الو�شاطة العقارية يف الإمارة والر�شوم واجلزاءات الإدارية املتعلقة بها. ويبلغ املجل�س ال�شت�شاري 
لإمارة ال�شارقة بهذا املر�شوم بقانون فور انعقاده. ويعمل بهذا املر�شوم بقانون اعتبارا من تاريخ 

�شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا باعتماد 
الهيكل التنظيمي العام لدائرة املوارد الب�شرية

•• ال�شارقة - وام:

حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ووفقا  الب�شرية.  امل��وارد  لدائرة  العام  التنظيمي  الهيكل  اعتماد  ب�شاأن  اأمرييا  مر�شوما  ال�شارقة 
للمر�شوم الأمريي رقم 42 ل�شنة 2018، يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة املوارد الب�شرية 
يف اإمارة ال�شارقة. كما ي�شدر املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة، بقرارات منه، الهيكل التنظيمي 
التف�شيلي للدائرة، والقرارات ال�زمة لتنفيذ هذا املر�شوم مبا يف ذلك اعتماد التو�شيف الوظيفي 
اأية  اإلغاء  اأو  دمج  اأو  وا�شتحداث  واخت�شا�شاتها،  يتفق  مبا  الدائرة  يف  التنظيمية  الوحدات  ملهام 
وحدات تنظيمية تتبع الإدارات املُدرجة �شمن الهيكل التنظيمي العام للدائرة. ويعمل بهذا املر�شوم 

من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

بلدية دبي تطلق من�شة متطوعي اإك�شبو 2020
•• دبي -وام:

2020 للمتطوعني على  اإك�شبو  اأطلقت داود الهاجري مدير عام بلدية دبي ام�س املن�شة املتنقلة لربنامج 
مدار ث�ثة اأيام لت�شجيل موظفي البلدية الراغبني بال�شراك يف برنامج املتطوعني اخلا�س باحلدث الكبري 
. وقال حممد مبارك املطيوعي املدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال يف بلدية دبي اإن امل�شاركة يف الت�شجيل 
لإك�شبو 2020 دبي تعك�س �شعي البلدية الدوؤوب للت�شافر مع اجلهات احلكومية الأخرى يف �شبيل تطوير 
العمل احلكومي يف الدولة وتوثيق التجربة الإماراتية املتميزة .. م�شريا اإىل اأن املبادرة تاأتي كم�شاهمة مهمة 
يف جمال تعزيز التميز احلكومي يف دولة الإمارات وتعميم التجارب الناجحة واخلربات املراكمة ب�شكل ميزج 
اأهداف  املوؤ�ش�شات احلكومية مبا يخدم  املعرفة بني  اإنتاج وتبادل  اإع��ادة  النظرية والتطبيق ويعمل على  بني 
الدولة واملنطقة ب�شكل عام وذلك من خ�ل التطوع خلدمة هذا احلدث العاملي. من جانبه اأ�شاد جنيب حممد 
املن�شة  اأن  اإىل  ..منوها  بها  والعاملني  دبي  بلدية  دبي بخطوة   2020 اإك�شبو  ملكتب  التنفيذي  املدير  العلي 
اأن  اأر�شها من خ�له  الإم��ارات واملقيمني على  اإ�شافيا ومنفذا متميزا ميكن لأبناء  املتنقلة �شتكون م�شدرا 
ي�شجلوا رغبتهم يف خدمة الوطن وت�شريفه على اأكمل وجه اأمام امل�يني الذين �شياأتون من كل اأنحاء العامل 

وي�شتمتعون مبا يقدمه الإن�شان يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

بلدية مدينة اأبوظبي حتتفي باليوم الوطني ال�سعودي الـ 88

�شيف بدر القبي�شي: العلقات الإماراتية ال�شعودية علقات تاريخية اأخوية را�شخة البنيان
•• اأبوظبي –الفجر:

القبي�شي  ب���در  ���ش��ي��ف  ���ش��ع��ادة  رف���ع 
املدير العام لبلدية مدينة اأبوظبي 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ���ش��دق 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  اإىل 
مبنا�شبة  واأر�����ش����اً  و���ش��ع��ب��اً  ق���ي���ادًة 
ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ال�����ش��ع��ودي الثامن 
الع�قات  اأن  م���وؤك���دا  وال��ث��م��ان��ني، 
ع�قات  ال�����ش��ع��ودي��ة  الإم����ارات����ي����ة 
ت���ق���وم على  ال���ت���اري���خ  م���ت���ج���ذرة يف 
الأخوة والتعاون والتكامل وامل�شري 
امل�������ش���رك والأه���������داف ال����واح����دة، 
التي  ال�شديدة  امل�شركة  وال��روؤي��ة  

متيز قيادة البلدين ال�شقيقني.
التي  الحتفالية  ذل��ك خ���ل  ج��اء 
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
الرئي�شي  مقرها  يف  الأح���د  ال��ي��وم 
ب����اأب����وظ����ب����ي اح����ت����ف����اء وم�������ش���ارك���ة 
اأفراحهم  ال�����ش��ع��ودي��ني  ل���أ���ش��ق��اء 
ثمانية  م���رور  مبنا�شبة  ال��وط��ن��ي��ة 
وثمانني عاما على تاأ�شي�س اململكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة.
للبلدية:  ال���ع���ام  امل���دي���ر  واأ�����ش����اف 
ب��ف�����ش��ل ال���ع����ق���ات ال��وث��ي��ق��ة بني 
ب�شاحب  ممثلة  الر�شيدة  قيادتنا 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة )حفظه اهلل(  نهيان رئي�س 
، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

ال�شمو  و����ش���اح���ب   ، اهلل(  )رع������اه 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة )رعاه اهلل( 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
الأع�����ل�����ى ح����ك����ام الإم������������ارات وب���ني 
خ���ادم احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني امللك 
�شعود  اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك 
و����ش���اح���ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي الأم����ري 
العزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد 
اآل �شعود ويل العهد ال�شعودي فاإن 
ع�قات البلدين ال�شقيقني �شهدت 
تطورا كبريا على جميع الأ�شعدة 
والثقافية  وال�شيا�شية  القت�شادية 

وتعزيز  والثقافية،  والقت�شادية 
العربية  املنطقة  املحوري يف  ثقلها 
والعامل كونها ح�شناً منيعا يف وجه 
واملرب�شني  الإقليمية،  الأط��م��اع 
وا�شتقراره  العربي  خليجنا  باأمن 

و�شعادة �شعبه.
احتفالنا  اإن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي:  وت���اب���ع 
كجزء   - ال�شعودي  الوطني  باليوم 
وقيادة  �شعبا  الإم����ارات  فرحة  م��ن 
الع�قات  ع��م��ق  ع��ن  ت��ع��ب��ري  ه��و   -
وانعكا�س  ال�شعبني  ب��ني  الأخ���وي���ة 
الواحد  وامل�شري  امل�شركة  للروؤية 
بني البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، 
وب���ال���وق���ت ذات������ه ت���اأك���ي���د ع���ل���ى اأن 
ر�شوخا  را���ش��خ��ة  ال���ع����ق���ات  ه����ذه 

وال�����ش��ع��ب��ي��ة، وق�����د جت�������ش���دت هذه 
العديد  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب���ني  الأخ�����وة 
واحلا�شمة  احل��ازم��ة  امل��واق��ف  م��ن 

وال�شجاعة.
واأعرب �شعادته عن الفخر والعتزاز 
ال��ع��ظ��ي��م��ة التي  ب��ك��ل الإجن���������ازات 
ال�شعودية  العربية  اململكة  حققتها 
م�شيداً  الآن،  وح��ت��ى  ن�شاأتها  منذ 
وم�شروع  وامل��ب��دع  اخل����ق  بالفكر 
واحل�شاري  ال�����ش��ام��ل  ال��ت��ط��وي��ر 
امللكي  ال�شمو  �شاحب  يقوده  الذي 
الأم��������ري حم���م���د ب����ن ����ش���ل���م���ان بن 
العهد  ويل  �شعود  اآل  العزيز  عبد 
ال�شعودي وال�شري باململكة اإىل اآفاق 
ال�شيا�شية  مكانتها  وتر�شيخ  عاملية 

وال�شتقرار  باخلري  وتب�شر  اأبديا، 
ال�شقيقني  البلدين  لك�  والتقدم 
والإقليمي  ال��ع��رب��ي  ومل��ح��ي��ط��ه��م��ا 

والعاملي.
واختتم املدير العام لبلدية مدينة 
اأبوظبي ت�شريحه باأ�شدق متنياته 
مبزيد  ال�شقيق  ال�شعودي  لل�شعب 
من التقدم والرفاهية وال�شتقرار، 
احلكيمة  ال�������ش���ع���ودي���ة  ول���ل���ق���ي���ادة 
التي  والإجن�����������ازات  ب���ال���ن���ج���اح���ات 
يفتخر بها كل اإماراتي وكل عربي، 
واأن يكون العام اجلديد عاما حاف� 
الكبرية  والإجن������ازات  ب��ال��ع��ط��اءات 
ل�شتكمال امل�شرية املباركة للمملكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقية.

كامريات »بيئة اأبوظبي« تعيد اكت�شاف حيوان الني�س وثعلب روبل

جيم�س للتعليم  تطلق منحا كاملة للدرا�شة يف نخبة من اجلامعات العاملية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي   - ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  اأع������ادت 
اكت�شاف حيوان الني�س الذي كان 
احليوانات  م��ن  امل��ا���ش��ي  يف  يعترب 
الدولة، فيما �شجلت  املنقر�شة يف 
وج����ود ث��ع��ل��ب روب����ل ال����ذي �شوهد 
اكت�شاف  13 عاما، وذل��ك يف  قبل 
جديد يعزز من دورها وجهودها يف 
املحافظة على التنوع البيولوجي. 
ومب��وج��ب ه��ذا الك��ت�����ش��اف، �شيتم 
اإىل  ال����ن����وع����ني  اإ�����ش����اف����ة ه����ذي����ن 
الثدييات  م���ن   36 ال�����  الأن��������واع 
والتي  اأبوظبي  اإم���ارة  يف  امل�شجلة 
احليوانات  من  قلي�  ع��ددا  ت�شم 
ال���ت���ي ان��ق��ر���ش��ت يف ال���ربي���ة ومل 
النمر  مثل  الآن  بعد  ت�شاهد  تعد 
وال�شبع  العربي  والذئب  العربي 

املخطط.
الني�س  ومت ر���ش��د وج���ود ح��ي��وان 
وثعلب روب��ل من خ���ل كامريات 
تلتقط  بعد  عن  للت�شوير  خا�شة 
ال�شور تلقائيا عند مرور اأي ج�شم 

من اأمامها.
وتعمل هذه الكامريات على مدار 
الأ�شبوع  اأي������ام  وط��ي��ل��ة  ال�����ش��اع��ة 
ي�شدر  ف��������س  ب���وج���ود  وت��ت��م��ي��ز 
الأ�شعة حتت احلمراء غري املرئية 

اأنواع من الثعالب املنت�شرة  ث�ثة 
يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
وي�����راوح ل��ون��ه م���ن ال��رم��ل��ي اإىل 
كبرية  اآذان  م��ع  الباهت  ال��رم��ادي 
ت�شبه اخلفافي�س وخ�شم » مقدمة 
الفم » ق�شري وذيل طويل وكثيف 
وه��و ح��ي��وان �شغري ي��زن اأق��ل من 
ك���ي���ل���وغ���رام���ني ي��ع��ي�����س يف اأوك������ار 
ال�شغرية  الثدييات  على  ويتغذى 

والزواحف وال�فقاريات.
ال��ن��ادرة جدا  ويعترب م��ن الأن����واع 
ول ي�شهل روؤيتها يف الربية وت�شم 
ال��ه��ي��ئ��ة ل�شج�ت  ب��ي��ان��ات  ق��اع��دة 
روبل  ثعلب  م�����ش��اه��دة  اإىل  ت�شري 
مت  ح��ي��ث  الت�شعينات  اأوائ�����ل  م��ن��ذ 
روؤي��ة موؤكدة يف عام  اآخ��ر  ت�شجيل 
2005 . ويف حماولة للبحث عن 
م�شاهدات جديدة، ن�شر الباحثون 
يف ال��ه��ي��ئ��ة ك���ام���ريات امل��راق��ب��ة يف 
اأن  �شبق  حيث  خمتلفني  موقعني 
مرور  وبعد  احل��ي��وان  ه��ذا  �شوهد 
عام جنحت جهود الهيئة بت�شجيل 
فرد واحد يف موقع �شمن املنطقة 

الغربية.
���ش��ي��خ��ة �شامل  ال���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
التنفيذي  امل�����دي�����ر  ال����ظ����اه����ري 
الربي  البيولوجي  التنوع  لقطاع 
اأج�����رت   « ال��ه��ي��ئ��ة  وال���ب���ح���ري يف 

الإبرية  الطويلة  الأ�شواك  بوجود 
والتي  ج�شمه  تغطى  التي  احل��ادة 
ي�شتخدمها للدفاع عن نف�شه �شد 
احليوانات املفر�شة وميكن العثور 
اجلزيرة  �شبه  يف  ال��ن��وع  ه��ذا  على 
العربية واأقرب مكان تتواجد فيه 
بالن�شبة لدولة الإمارات يف اململكة 
و�شلطنة  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 

عمان.
احليوانات  من  النوع  هذا  ويعترب 
النقرا�س  خ��ط��ر  ت���واج���ه  ال���ت���ي 
ب�شبب  العربية  اجل��زي��رة  �شبه  يف 
اأمام  اأع��داده  امل�شتمر يف  التناق�س 
ال���زح���ف ال��ع��م��راين وك���ون���ه غذاء 
لبع�س احليوانات الربية الأخرى 

مثل الذئاب والو�شق.
ورغم اأن بع�س الأنواع من حيوان 
النقرا�س  بخطر  مهددة  الني�س 
الهندي  الني�س  اأن  اإىل  العامل  يف 
ي��ع��ت��رب م���ن الأن������واع غ���ري املهددة 
وفقا  ال�����ع�����امل  يف  ب����الن����ق����را�����س 
للقائمة احلمراء ل�حتاد الدويل 
للحفاظ على الطبيعة »2018«.

ورغم احلماية اخلارجية املوجودة 
اأن  اإل  الأ�شواك  على اجل�شم وهي 
ت�شتطيع  احليوانات  بع�س  هناك 
يتم  كما  الني�س  ح��ي��وان  اف��را���س 
ق��ت��ل ح��ي��وان ال��ن��ي�����س لأن����ه ميكن 

احليوانات  اإخ��اف��ة  لتجنب  وذل���ك 
عند ت�شوريها.

وعلى مدى ال�شنوات املا�شية تقوم 
التنوع  وم���راق���ب���ة  ت��ق��ي��ي��م  وح�����دة 
للهيئة  ال��ت��اب��ع��ة  ال����ربي  احل��ي��وي 
على  للتعرف  م�����ش��وح��ات  ب���اإج���راء 
باإمارة  البيولوجي  التنوع  م�مح 
اأبوظبي. واعتمدت الهيئة موؤخرا 
الأدوات  اأح���دث  على  كبري  ب�شكل 
التنوع  ت��ق��ي��ي��م  يف  وال���ت���ق���ن���ي���ات 
اأبوظبي  اإم�������ارة  يف  ال��ب��ي��ول��وج��ي 
ا���ش��ت��خ��دام كامريات  ���ش��اع��د  ح��ي��ث 
الت�شوير عن بعد يف مراقبة اأنواع 
توثيق  ويف  الرئي�شية  ال��ث��دي��ي��ات 

الأنواع املراوغة.
الباحثني  التقنية  ه��ذه  و�شاعدت 
قط  وج���ود  ت�شجيل  يف  الهيئة  يف 
17 موقعا  اأك���ر م��ن  ال��رم��ال يف 
يف منطقة الظفرة باإمارة اأبوظبي 
حيث  ���ش��ن��وات  ل��ع��دة  اختفائه  بعد 
اأن����ه يف حالة  ك���ان ي��ع��ت��ق��د ���ش��اب��ق��ا 
ت��ده��ور ح��اد يف ال��ربي��ة م��ع وجود 
اأع���������داد ق��ل��ي��ل��ة م��ت��ب��ق��ي��ة م���ن���ه يف 

الربية.
وي���ع���د ال��ن��ي�����س، ال�����ذي ق���د ي�شل 
من  ك��ي��ل��وغ��رام��ا،   18 اإىل  وزن����ه 
اأك�������رب ال����ق����وار�����س امل������وج������ودة يف 
يتميز  وه�����و  الأو������ش�����ط  ال�������ش���رق 

املحا�شيل  ت��ه��دد  اآف����ة  ي�����ش��ب��ح  اأن 
الني�س  اأن  اإىل  ي�����ش��ار  ال��زراع��ي��ة. 
ك����ان ي��ن��ت�����ش��ر يف دول�����ة الإم�������ارات 
حيث  املا�شي،  يف  املتحدة  العربية 
 22 ن�������ش���رت يف  اأ������ش�����ارت م���ق���ال���ة 
بع�س  اأن  اإىل   1967 ن��وف��م��رب 
الإمارات  دول��ة  يف  القدماء  البدو 
ك��ان��وا ي��ت��ذك��رون روؤي���ة الني�س يف 
حياتهم.   خ����ل  الإم�������ارات  دول����ة 
اخلام�س  الوطني  للتقرير  ووفقا 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة 
البيولوجي، فقد  التنوع  لتفاقية 
دولة  الأن����واع يف  ه��ذه  ت�شجيل  مت 
الإمارات العربية املتحدة ولكن مل 

يتم تاأكيد انقرا�شها.
وك�����ان ال���ب���اح���ث���ون يف ال��ه��ي��ئ��ة قد 
عروا يف دي�شمرب املا�شي على اآثار 
اأق��دام واأ�شواك للني�س يف منطقة 
ال���ظ���ف���رة ل�����ذا ب�������داأت ال���ه���ي���ئ���ة يف 
عن  الت�شوير  كامريات  ا�شتخدام 
ال��ت��ق��اط ���ش��ور لهذا  مل��ح��اول��ة  بعد 
الأنواع  من  يعترب  ال��ذي  احليوان 
املراوغة التي تق�شي معظم وقتها 
يف اجلحور، ومتكنت من احل�شول 
ال���ن���وع يف  ل���ه���ذا  اأول ����ش���ور  ع��ل��ى 

الربية يف اإمارة اأبوظبي.
ويعترب ثعلب روبل واملعروف اأي�شا 
ب��ا���ش��م ث��ع��ل��ب ال���رم���ال واح����دا من 

•• دبي-وام:

اأطلقت جمموعة “جيم�س للتعليم” برناجماً 
املتفوقني  لط�بها  الدرا�شية  للمنح  ج��دي��داً 
نخبة  العلمي يف  �شيتابعون حت�شيلهم  الذين 

من اجلامعات الرائدة حول العامل.
 - 2019 ال���درا����ش���ي  ال���ع���ام  م���ن  واع����ت����ب����اراً 
درا�شية  منح   10 الربنامج  �شيقدم   ،2020
مليون   1.3 عن  قيمتها  تزيد  �شنوياً،  كاملة 
دولر لط�ب مدار�س املجموعة املقبولني يف 
التي  اجلامعة  يف  درا�شتهم  ملتابعة  الربنامج 
10 ج��ام��ع��ات خمتارة.  ب��ني  ي��خ��ت��ارون��ه��ا م��ن 
ومبوجب الربنامج، �شتتكفل جيم�س للتعليم 
خ�ل  طالب  لكل  الدرا�شية  الر�شوم  بتغطية 
فرة درا�شته للح�شول على ال�شهادة املن�شودة، 

وملدة ت�شل حتى اأربع �شنوات.
وي��ق��دم ال��ربن��ام��ج منحة درا���ش��ي��ة واح���دة لكل 
يف  املنت�شرة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  من  جامعة 
واأ�شراليا  املتحدة  واململكة  املتحدة  الوليات 

وك���ن���دا، مب��ا ف��ي��ه��ا ع���دد م��ن ج��ام��ع��ات رابطة 
اأعلى  على  احلائزة  را�شل  وجمموعة  اللب�ب 
ما�شات�شو�شت�س  معهد  فيها  مبا  الت�شنيفات، 
وجامعة  �شتانفورد؛  وجامعة  للتكنولوجيا؛ 
وجامعة  ك���ول���وم���ب���ي���ا؛  وج���ام���ع���ة  ه�����ارف�����ارد؛ 
وجامعة  ك��ام��ربي��دج؛  وج��ام��ع��ة  بن�شلفانيا؛ 
الأ�شرالية؛  الوطنية  واجلامعة  اأوك�شفورد؛ 
جاء  حيث  ملبورن  وجامعة  ماكغيل  وجامعة 
اختيار هذه اجلامعات نظراً ل�شهرتها العاملية 
الأكادميية ومرافقها  براجمها  وتنوع  وجودة 

التعليمية.
وقال �شني فاركي، موؤ�ش�س جمموعة “جيم�س 
اجلديد  الدرا�شية  املنح  برنامج  للتعليم” ان 
�شل�شلة  اإىل  الأح����دث  الإ���ش��اف��ة  مبثابة  ي��اأت��ي 
وا�شتكمال  ال��ت��و���ش��ع��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  م���ب���ادرات 
كونكت”  “يوين  م��ث��ل  احل��ال��ي��ة  ل��رباجم��ه��ا 
واملهنية  اجل��ام��ع��ي��ة  ال����ش���ت�������ش���ارات  وب���رام���ج 
يعترب  احل����ايل  ال��ربن��ام��ج  ان  اىل  ..م�����ش��ريا 
املجموعة  روؤي��ة  حتقيق  نحو  اإ�شافية  خطوة 

يف ت��وف��ري اأرق����ى م�����ش��ت��وي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م جلميع 
الأطفال.

للتعليم”  “جيم�س  ط������ب  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى م��ن��ح��ة درا����ش���ي���ة يف اإح����دى 
اإب�����راز خ��ط��اب القبول  امل��خ��ت��ارة؛  اجل��ام��ع��ات 
ال�شت�شاري  ل��دى  الداعمة  بالوثائق  مرفقاً 
املخت�س يف مدار�شهم، و�شيجري لحقاً اختيار 

وعملهم  الدرا�شية؛  لنتائجهم  تبعاً  الط�ب 
املحلي؛  املجتمع  امل�شاريع؛ وم�شاهمتهم يف  يف 
 .. املالية  وظروفهم  التخ�ش�شية  وخرباتهم 
ولدى اختيارهم، �شيتعني على الط�ب توثيق 
للخريجني  ك��م��ر���ش��دي��ن  وال��ع��م��ل  جت��ارب��ه��م 
درا�شية  نتائج  حتقيق  على  واملواظبة  اجل��دد، 

متميزة.

اإعادة  اأن  كما  م��وؤخ��را  اكت�شفناها 
تلك  روب������ل يف  ث��ع��ل��ب  اك���ت�������ش���اف 
اأن  على  جيدة  ع�مة  هو  املناطق 

موائله يتم اإدارتها ب�شكل جيد .
ق���ال را���ش��د الزعابي  م��ن ج��ان��ب��ه، 
اإن   « ال��ث��دي��ي��ات  بعلم  املتخ�ش�س 
ال��ه��ي��ئ��ة ت�����ش��ت��خ��دم اأك����ر م���ن 35 
احل�شا�شة  امل��وائ��ل  ملراقبة  ك��ام��ريا 
بيئيا وبع�س املناطق املحمية التي 
بهدف  وذل��ك  حديثا  ت�شكيلها  مت 
اإع�����ادة اك��ت�����ش��اف الأن�����واع ال��ت��ي مل 
وامل�شجلة  موؤخرا  م�شاهدتها  يتم 
يف قاعدة البيانات البيئية التابعة 
املواقع  حت��دي��د  ومب��ج��رد  للهيئة 
يتم  ال�شج�ت  اإليها  ت�شري  ال��ت��ي 

املا�شيني  العقدين  خ�ل  الهيئة، 
ودرا�شات  اأب��ح��اث��ا  اإن�شائها،  وم��ن��ذ 
البيولوجي  التنوع  لفهم  �شاملة 
والأن�����واع  البيئية  ال��ن��ظ��م  ور���ش��د 
على  معتمدة  البيئية  وامل��وؤ���ش��رات 
والتقنيات احلديثة  العلوم  اأف�شل 
واحللول املبتكرة واملهارات الفنية 
اكت�شاف  اإع�����ادة  اأن  واأ���ش��اف��ت   .  «
يوؤكد  ال����رم����ال  وث��ع��ل��ب  ال��ن��ي�����س 
التكنولوجيا  ا���ش��ت��خ��دام  اأه��م��ي��ة 
والتقنيات احلديثة مثل كامريات 
ال���ت�������ش���وي���ر ع����ن ب���ع���د يف اإج�������راء 
م�شوحات الر�شد والتقييم املكثف 
والتي ممكن اأن نخرج من خ�لها 
التي  مثل  ومثرية  جديدة  بنتائج 

ال�����ك�����ام�����ريات يف حم���اول���ة  ن�������ش���ر 
اإىل  منوها  جديد،  من  مل�شاهدتها 
اأن الهيئة ت�شعى لتو�شيع جهودها 
ملحاولة اكت�شاف املزيد من حيوان 
الني�س يف الربية للمحافظة على 
الأنواع النادرة واملراوغة الأخرى.

ال��ت��ي يتم  امل��ع��ل��وم��ات  اأن  واأو����ش���ح 
املراقبة  ك���ام���ريات  ع���رب  ج��م��ع��ه��ا 
ت�شاهم يف دعم جهود الهيئة لو�شع 
على  للمحافظة  وخ��ط��ط  ب��رام��ج 
امل�شتهدفة، م�شريا  الربية  الأنواع 
اإىل اأن الهيئة ميكن اأن تتدخل يف 
احلالت التي ت�شعر فيها الأن�شطة 
تهدد  اأخ���رى  ع��وام��ل  اأو  الب�شرية 

التوازن البيئي و�شحة الأنواع.

 الق�شباء  حتتفي باليوم الوطني ال�شعودي الـ88
•• ال�شارقة -وام:

�شاركت الق�شباء، م�شاء اأم�س الأول، يف الفعاليات املقامة 
بالدولة احتفاء باليوم الوطني ال� 88 للمملكة العربية 
و�شاحاتها  اأروق��ت��ه��ا  تزينت  حيث  ال�شقيقة،  ال�شعودية 

بالأع�م ال�شعودية والأ�شواء اخل�شراء.

قدمتها  �شعودية  فلكلورية  ع��رو���س   4 احت�شنت  كما 
فرقة “ �شباب الطرف “ التي ت�شم 16 ع�شواً من بلدة 
الطرف جنوب الأح�شاء يف اململكة وحظيت بتفاعل كبري 

من الزوار من جميع الأعمار.
وجت�شد الفعاليات املقامة روح الإخاء بني دولة الإمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

مدير عام خليفة الن�شانية  : الإمارات وال�شعودية 
متتلكان روؤية واحدة ملواجهة التحديات الإقليمية

•• اأبوظبي -وام: 

اأكد �شعادة حممد حاجي اخلوري 
خليفة  مل��وؤ���ش�����ش��ة  ال����ع����ام  امل����دي����ر 
ل�أعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الإن�شانية ان الع�قات التاريخية 
ال����ت����ي ت����رب����ط دول�������ة الإم����������ارات 
العربية املتحدة واململكة العربية 
عالية  مبكانة  حتظى  ال�شعودية 
�شيا�شي  ثقل  م��ن  ب��ه  تتمتعان  مل��ا 
على  ح�شاري  واإرث  واقت�شادي 
والإ�ش�مية  العربية  الأ���ش��ع��دة 

والعاملية.
ت�شريح  يف   - اخل��������وري  وق�������ال 
مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شعودي 
لهذه  الف�شل  “ ي��ع��ود   -  88 ال��� 
ال��ع���ق��ة الأخ���وي���ة امل��ت��م��ي��زة اىل 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
احلرمني  وخ��ادم  اهلل”  “حفظه 
ال�������ش���ري���ف���ني امل���ل���ك ����ش���ل���م���ان بن 
عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 
ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
تفا�شيل  لأدق  الدقيقة  واملتابعة 
وامللفات  الأخ�����وي�����ة  ال����ع�����ق����ات 
امل�شركة من قبل �شاحب ال�شمو 

اآل نهيان  ال�شيخ حممد بن زاي��د 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب 
بن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 
جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

الوزراء وزير الدفاع باململكة.
البلدين  ب��ني  امل���واق���ف  ان  واأك����د 
مت���ت���از ب��ع��م��ق وت���ط���اب���ق ال������روؤى 
امللفات  يف  وا�شراتيجياً  تكتيكياً 
ك����اف����ة وت���ع���ك�������س روؤي���������ة واح������دة 
الإقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
هذه  لتبقى  ج��وان��ب��ه��ا  ب��اخ��ت���ف 

الع�قة عميقة وقوية وتاريخية 
وا�شراتيجية.

وقال “ اإننا فخورون مبا حققناه 
من اإجن��ازات على الأ�شعدة كافة 
واقعا  ال��ي��وم  نعي�س  جعلتنا  التي 
ت�شكل  ج��دي��دا  واإ���ش���م��ي��ا  عربيا 
اأ�شا�شه ويعترب  املتينة  التحالفات 
الذي  للت�شامن  الكبري  امل��دخ��ل 
يكفل  جديد  عربي  لع�شر  د�شن 
ومكانتها  هيبتها  العربية  لأمتنا 
بالتعاون  ف���خ���ورون  ان��ن��ا  ك��م��ا   ..
املجال  يف  ال��دائ��م��ني  وال��ت��ن�����ش��ي��ق 
الإن�شاين بني موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان ل�أعمال الإن�شانية 
ل�إغاثة  ���ش��ل��م��ان  امل��ل��ك  وم���رك���ز 
وبالأخ�س  الإن�شانية  والأع��م��ال 
والإن�شانية  الإغ��اث��ي��ة  الأع���م���ال 
اليمن  يف  تنفذ  التي  والتنموية 

ال�شقيق”.
وتقدم املدير العام ملوؤ�ش�شة خليفة 
ل�أعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الإن�شانية باأ�شمى اآيات التربيكات 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
هذه  على  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
كل  ق��ل��ب  ع��ل��ى  ال��ع��زي��زة  املنا�شبة 

عربي وم�شلم.
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ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
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�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ال�شيف املا�شي للوكالت التجارية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1051311 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/عبداهلل احمد حممد احمد خليل من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ عبداهلل احمد حممد احمد خليل من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبداهلل احمد حممد

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/ال�شيف املا�شي للوكالت التجارية ذ.م.م
DIAMOND SWORD COMMERCIAL AGENCIES LLC

اىل/ال�شيف املا�شي للوكالت التجارية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
DIAMOND SWORD COMMERCIAL AGENCIES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خ�ل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مق�س النخبة للخياطة

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2493554 
تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مق�س النخبة للخياطة
MAQAS ALNUKHBA TAILORING

اىل/ماز بوتيك خلياطة امل�ب�س الرجالية
MAZ BOUTIQUE GENTS TAILORING

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

�شالون عرو�س احل�شن لل�شيدات- ذ.م.م
يعلن  مكتب/ ايه اي ام لتدقيق احل�شابات انه مبوجب قرار 
بتاريخ  ال�شادر  العادية،  غري  العمومية  اجلمعية  اجتماع 

2018/09/20 بحل وت�شفية
 �سالون عرو�س احل�سن لل�سيدات- ذ.م.م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026331339 فاك�س   026331335 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 
علي  بناية  زايد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   112191 �س.ب 
 )01( رقم  مكتب  )ميزانني(  الطابق  حديلة  ذيبان  مبارك 
 45 اأق�شاها  مدة  خ�ل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار 

يوما من تاريخ هذا الع�ن

اإعــــــــلن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

�شعاع للأوراق املالية- ذ.م.م
مبوجب قرار اجلمعية العمومية غري العادية لل�شركة املوثق لدى كاتب 

العدل بالرقم 1803008332 بتاريخ 2018/9/17 فقد تقرر التي:
1- حل وت�شفية �شركة �شعاع ل�أوراق املالية ذ.م.م رقم القيد يف ال�شجل 
2- تعيني ال�شادة/حار�س و�شركاه لتدقيق   . CN-1017261 التجاري 

احل�شابات- كم�شفي قانوين لل�شركة.
فعلى من لديه اي اعرا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفي املعني 
والكائن باأبوظبي- النادي ال�شياحي- بناية اأحمد �شيبة حا�شر خمي�س 
رقم 13- طابق امليزانني- مكتب رقم 3- تليفون 026452666- فاك�س 

رقم: 026454499- �س.ب: 48517 اأبوظبي. 
واإح�شار امل�شتندات الثبوتية وذلك خ�ل الدوام الر�شمي وملدة 45 يوم 
من تاريخ ن�شر الإع�ن وكل من ل يتقدم خ�ل املدة املحددة بالإع�ن 

ي�شقط حقه باملطالبة.
امل�سفي القانوين/ حار�س و�سركاه لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــلن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

توتي فود - ذ م م
قرار  مبوجب  انه  للتدقيق-  دايريكتوري  اكتيف  مكتب  يعلن 
بحل   2018/09/19 بتاريخ  العادية  غري  العموميه  اجلمعيه 

وت�شفية �شركة
توتي فود - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
 026740368 فاك�س   0543913404 رقم  موبايل  املعني  امل�شفى 
مول  زايد-مزيد  بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   53253 �س.ب  
واإح�شار   )1005( رقم  مكتب   )10( الطابق   2 رقم  بناية 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خ�ل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا الع�ن

اإعــــــــلن ت�شفيـــــة �شركــــــــة 

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1017827 بال�شم التجاري موؤ�ش�شة غنتوت 
التجارية بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اب�ظبي(

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1131984 بال�شم التجاري مغ�شلة احل�شنات 
للم�ب�س بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

كما كان عليه �شابقاً.
الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خ�ل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )العني(

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

يعلن ال�شادة/ �شيدلية العني كرومويل- الهيلي
»PF2821« امل�شجلة بهيئة ال�شحة بقيد رقم

CN 2303729 ورخ�شة جتارية رقم 
قد تقدموا بطلب الغاء الرخي�س اعتباراً من 2018/07/08 
العني  �شيدلية  مع  التعامل  توقف  يتم  �شوف  عليه  وبناء 

كرومويل- الهيلي.
فعلى كل من له حق اأو العرا�س على هذا الإع�ن مراجعة 
من  ا�شبوع  خ�ل  القت�شادية  التنمية  ودائرة  ال�شحة  هيئة 
تاريخ ن�شر هذا الإع�ن واإل فان هيئة ال�شحة ودائرة التنمية 
انق�شاء  بعد  اأو دعوى  اأي حق  القت�شادية غري م�شوؤولة عن 

هوؤه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة.
                                                                       �شيدلية العني كرومويل- الهيلي

اإعــــــــلن اإلــغاء ترخيــــ�س 

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مي اند اونلي ليدز �شبا

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1699592 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

عبداهلل احمد حممد عبداهلل من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

عبداهلل احمد حممد عبداهلل من 100% اىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ح�شن ار�شد ار�شد حممود بت %100

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا الع�ن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية م غ 

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123951
باإ�شم : جون�شون اآند جون�شون

اأند  جون�شون ب�زا ، نيو برنزويك ،  نيو جري�شي ،08933 -  وعنوانه: وان جون�شون 
7001  الوليات املتحدة الأمريكية.   

بتاريخ:2011/02/03 وامل�شجلة حتت الرقم : 131300 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
م�شتح�شرات �شيدلنية. 

انتهاء حلماية يف:  تاريخ  اعتباراً من  اأخ��رى  �شنوات  املفعول ملدة ع�شر  نافذة  احلماية 
2018/12/22 وحتى تاريخ: 2028/12/22

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  �شبتمرب 2018 العدد 12435

EAT 41951

منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك : التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للع�مة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 123757
باإ�شم: املبادلة للع�مات التجارية  القاب�شة ذ م م

وعنوانه: �س.ب 45005 ابوظبي،  الإمارات العربية املتحدة.   
بتاريخ:2010/08/25 وامل�شجلة حتت الرقم : 107259 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :43
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات )الغري كحولية( ، الإيواء املوقت ، تاأجري اأماكن اليواء ، خدمات 
 ، الفنادق   ، الفنادق  حجوزات   ، كحويل(  )الغري  وال�شراب  بالطعام  التزويد   ، والكافيترييات  املقاهي 

الفنادق ال�شغرية ) املوتي�ت (، املطاعم. 
 2018/12/18 يف:  حلماية  انتهاء  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ع�شر  ملدة  املفعول  نافذة  احلماية 

وحتى تاريخ: 2028/12/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  �شبتمرب 2018 العدد 12435

EAT 41942

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية: 

املودعة بالرقم 297005: تاريخ: 2018/08/13
   باإ�شم : جزيرة املرجان �س.ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 14587 ، راأ�س اخليمة ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
تنظيم   ، الت�شويق   ، املكتبي  الن�شاط  تفعيل   ، الأعمال  توجيه   ، الأعمال  اإدارة   ، والإع���ن  الدعاية  خدمات 
املتعلقة بالأعمال  الأب��ح��اث وامل�����ش��ورة  ، خ��دم��ات  ال��ع��ق��ارات  اإع���ن��ي��ة يف جم��ال  اأو  امل��ع��ار���س لغايات جت��اري��ة 
والق�شايا التجارية يف جمال ال�شفر وال�شياحة ، امل�شورة املتعلقة باملنظمات التجارية والهياكل التمثيلية يف 
جمال ال�شفر وال�شياحة ، تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإع�نية ، ترويج املبيعات ل�آخرين ، 
خدمات ال�شراء ل�آخرين (�شراء ال�شلع واخلدمات ل�أعمال الأخرى )، خدمات الت�شويق يف جمال ال�شفر 
وال�شياحة ، ترويج خدمات ال�شفر وال�شياحة ، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني 
عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( ، خدمات املعلومات 

وامل�شورة وال�شت�شارات فيما يتعلق باخلدمات اآنفة الذكر الواقعة يف الفئة 35.

و�شف الع�مة: الع�مة عبارة عن كلمةMARJAN  باللغة الإجنليزية.
ال�شراطات:

فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  �شبتمرب 2018 العدد 12435

EAT 124218

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة الع�مات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات الع�مة التجارية: 

املودعة بالرقم 297006: تاريخ: 2018/08/13
باإ�شم : جزيرة املرجان �س.ذ.م.م

وعنوانه : �س.ب. 14587 ، راأ�س اخليمة ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:37
خدمات تطوير العقارات ، اإن�شاء املمتلكات التجارية وال�شكنية ، خدمات الإ�ش�ح وال�شيانة ، خدمات امل�شورة 

وال�شت�شارات واملعلومات فيما يتعلق بكافة اخلدمات اآنفة الذكر.
و�شف الع�مة: الع�مة عبارة عن كلمةMARJAN  باللغة الإجنليزية.

ال�شراطات:
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة الع�مات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خ�ل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإع�ن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  24  �شبتمرب 2018 العدد 12435

EAT 124219

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن حكم بالن�شر

           يف  الدع�ى رقم  2017/2152 جتاري كلي  
   اىل املحكوم عليه/1- يو واجن - جمهول حمل الإقامة 

 

رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24

اإعــــــــــالن
لل�شيانة  بروتيك  ال�ش�����ادة/�شن  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN العامة للبنايات ذ.م.م رخ�شة رقم:1207565 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة الع�ن/اجمايل من م�شاحة 0.40*0.2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/�شن بروتيك لل�شيانة العامة للبنايات ذ.م.م

SUN PROTECH GENERAL MAINTENANCE BUILDING LLC

اىل/ليد رايت لل�شيانة العامة للبنايات ذ.م.م
LEADRIGHT GENERAL MAINTENANCE BUILDING LLC

دائرة  مراجعة  الع�ن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�شادية خ�ل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا الع�ن 
وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه 

املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�ش�ؤون التجارية )اأب�ظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�ص اخليمة  ... الفجر

احتفلت العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة 
بتكرمي عدداً من موظفيها املتميزين 
وال�شركاء  امل���ت���م���ي���زة  ال���ع���م���ل  وف������رق 
بفندق ريك�شو�س باب البحر مبنطقة 
املرجان يف راأ�س اخليمة ، وذلك �شمن 
القيادة  ن��ظ��م��ت��ه��ا  ك���ب���رية  اح��ت��ف��ال��ي��ة 
العامة ممثلة بالإدارة العامة للموارد 

واخلدمات امل�شاندة 
�شهدها   ، امل��ت��م��ي��زة  اجل���ه���ود  ل��ت��ك��رمي 
اللواء علي بن علوان النعيمي القائد 
العام ل�شرطة راأ�س اخليمة حتت �شعار 
امل���دراء  ب��ح�����ش��ور   ، يكرم”  “القائد 
وروؤ�شاء  الإدارات  وم�����دراء  ال��ع��ام��ون 
الأق�شام والأف��رع وعدداً من ال�شباط 
نهج  مع  متا�شياً  �شهدها   ، واملوظفني 
اخليمة  راأ���س  ل�شرطة  العامة  القيادة 
املوظفني  م��ن  املتميزين  تكرمي  على 
اأجهزة  م���ع  وامل���ت���ع���اون���ني  وال�������ش���رك���اء 
الأهداف  لتحقيق  و�شعياً   ، ال�شرطة 
الداخلية  ل��������وزارة  ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة 
وامل��ت��م��ث��ل��ة يف ت��ع��زي��ز الأم����ن والأم����ان 
ب��ف��اع��ل��ي��ة اخلدمات  اجل��م��ه��ور  وث��ق��ة 
املجتمع  اأف��راد  لدور  وتفعيً�  املقدمة 

وموؤ�ش�شاته بامل�شوؤولية املجتمعية .
واأك������د ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة يف كلمة له خ�ل احلفل ، على 
التي قامت  والفعالة  الكبرية  اجلهود 
املوظفني  ال���ف���رق وه������وؤلء  ت��ل��ك  ب��ه��ا 
من  واأك���دوا  العامة  القيادة  منت�شبي 
خ�لها على تعزيز ال�شورة الإيجابية 
ل��ل��ق��ي��ادة وال���ت���ي ع��م��ل��ت ع��ل��ى خدمة 
واإخ��شهم  والأمني  ال�شرطي  العمل 
اأداء مهامهم واإ�شهامهم يف تطوير  يف 
على  للمحافظة  به  والرت��ق��اء  العمل 
امل��ك��ان��ة ال��ري��ادي��ة ال��ت��ي و���ش��ل��ت اإليها 
القيادة العامة من متيز وابتكار حتى 
اإليها  ي�شار  مرموقة  مكانة  لها  باتت 
العالية  بالكفاءة  اإليها  وي�شاد  بالبنان 
ب��ف�����ش��ل م���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن ج�����وده يف 
اأثر  وبالتايل  الأداء  يف  واإت��ق��ان  العمل 
واملوؤ�شرات  والنتائج  باملخرجات  ذلك 

املتمثلة يف اخلدمات املقدمة للجمهور 
ياأتي  ال����ي����وم  ت��ك��رمي��ه��م  اأن  واأك�������د   ،
ال�شرطية  القيادة  لتوجيهات  تنفيذاً 
التي  الداخلية  وزارة  وا�شراتيجية 
تويل اهتماماً بالغاً بالعن�شر الب�شري 
يف  والرئي�شي  الأ�شا�شي  امل��ح��ور  كونه 
عمليات التنمية امل�شتدامة ، كما وجه 
للدور  وت��ق��دي��ره  �شكره  ال��ع��ام  ال��ق��ائ��د 
هذه  حتقيق  يف  ال�شركاء  يلعبه  ال��ذي 

الأهداف .
من جهته اأو�شح العميد جمال اأحمد 
امل��وارد واخلدمات  ع��ام  الطري مدير 
اأن التكرمي  امل�شاندة بالقيادة العامة 
ياأتي كنتيجة متوقعة نظري اجلهود 
التي بذلت خ�ل الفرة املا�شية من 
والتفاين يف  بالإخ��س  فئة متيزت 
عليها  يعتمد  كقوة  واأ�شحت  عملها 
والربامج  الفعاليات  كافة  اإجن��اح  يف 

القيادة  م���ن  ك����ان  وم����ا   ، واخل���ط���ط 
اأن  اإىل  راأ�س اخليمة  العامة ل�شرطة 
تقدر تلك اجلهود املتميزة ، ت�شجيعاً 
لهم على الإبداع والتطوير يف العمل 
العامة  ال��ق��ي��ادة  له��ت��م��ام  وت���ع���زي���زاً 
بجهودهم  الحتفاء  خ���ل  من  بهم 
العامة تنتهج  ال��ق��ي��ادة  ب��ان  م��وؤك��داً   ،
املثابرة  روح  ت��ع��زي��ز  يف  ث��اب��ت��اً  ن��ه��ج��اً 
املعنويات  لرفع  العمل  يف  والن�شاط 
وحتفيز القدرات ون�شر روح التناف�س 
بغية  الفاعلة  امل��ب��ادرات  روح  وغ��ر���س 
ال���ن���ه���و����س ب��ال��ع��م��ل وامل�������ش���اه���م���ة يف 
اأف�شل  اإىل  ب��ه  والرت���ق���اء  ت��ط��وي��ره 

معايري اجلودة والتميز.
�شمل التكرمي كً� من فريق الإعداد 
لعام  ل��ل��ت��م��ي��ز  ال�������ش���ن���وي  ل��ل��م��ل��ت��ق��ى 
املتميز  الفريق  ه��ذا  مع   :  2018
العامة  القيادة  ح�شلت  فقد  ب��اأدائ��ه 

اأف�شل  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ل�شرطة 
ج��ه��ة يف امل���ج���ال الأم���ن���ي يف ال����دورة 
الرابعة على م�شتوى الدولة ، كما مت 
وال�شارات  الأو�شمة  نظام  ا�شتحداث 

وامليداليات.
فريق  م��ع  املتعاونني  تكرمي  مت  كما 
كامل  قدموا  الذين  ه��وؤلء   ، التميز 
الدعم ال�حمدود يف اإجناح الفريق 
وخربتهم  ب��ت��م��ي��زه��م  وا���ش��ت��ط��اع��وا 
بجودة  بالعمل  اخل����روج  يف  ال��ع��ال��ي��ة 

م�شرفة يحتذى بها.
املراقبة  نظام  فريق  التكرمي  و�شمل 
الذكي باإمارة راأ�س اخليمة ، واملتمثل 
تتمتع  م��راق��ب��ة  ك���ام���ريات  ن��ظ��ام  يف 
باأحدث و�شائل التكنولوجيا التي من 
خ�لها يتم التعرف على الأ�شخا�س 
امل��ط��ل��وب��ني ب��دق��ة ع��ال��ي��ة ت�����ش��اه��م يف 
الأمن  م�شتويات  اأعلى  اإىل  الو�شول 

والأمان يف الإمارة.
وت�شمن التكرمي اأي�شاً تكرمي عائلة 
الأب و 5 من  من  “املغربي” املكونة 
راأ�س  �شرطة  ال��ذك��ور يف  م��ن  اأب��ن��ائ��ه 
باأكملها  ال��ع��ائ��ل��ة  مت��ي��زت   ، اخل��ي��م��ة 
العمل  يف  واملثابرة  والجتهاد  باجلد 
وح��ب��ه��ا واإخ��������ش���ه���ا ال��ك��ب��ريي��ن يف 
يتبووؤون  ج��ع��ل��ه��م  اجل��م��ي��ع  خ���دم���ة 
نظري  امل�شئولني  عند  مقدرة  مكانة 
وم��ازال��وا على  ما قدموه من جهود 

هذا العهد م�شتمرون.
�شرطة  مركز  اأي�شاً  التكرمي  و�شمل 
العمل  يف  لتميزه   ، ال�شامل  املعمورة 
امل��ن��ق��ط��ع النظري  ب���اأدائ���ه  والإ�����ش����ادة 
ب���اع���ت���ب���اره ال����ق����دوة وامل����ث����ل الأع���ل���ى 
لبذل  الإي���ج���اب���ي  وامل��ح��ف��ز  للجميع 
مزيداً من اجلهد والعطاء يف العمل 
الر�شائل  ن��ظ��ام  ف��ري��ق  ت��ك��رمي  ومت 

ال��ن�����ش��ي��ة ال��ق�����ش��رية ، ف��ق��د ق���ام هذا 
برامج  باإعداد  باأدائه  املتميز  الفريق 
الإلكرونية  احل���ك���وم���ة  ه��ي��ئ��ة  م���ع 
ا�شتحداث  ح�����ول  اخل���ي���م���ة  ب����راأ�����س 
 sms ب��رن��ام��ج ال��ر���ش��ائ��ل ال��ن�����ش��ي��ة
التي تتميز باإيجابيتها من حيث عدد 
عليها  ال�شيطرة  وحجم  امل�شتفيدين 

من قبل القيادة وتكلفتها �شفر%.
و�شمل التكرمي فريق حتديث بيانات 
، ال��ذي ق��ام بتحديث  امل��ورد الب�شري 
وتكوين قاعدة بيانات جديدة اأ�شهمت 
يف �شرعة اإجناز العمل وتقليل الكادر 
و�شرعة  الزمنية  وال��ف��رة  الب�شري 

الو�شول اإىل املعلومة.
ومت تكرمي امل�شاركني يف عملية اختبار 
الكهربائي  ال��ت��ي��ار  واإع������ادة  ان��ق��ط��اع 
ل��غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ، ح��ي��ث اأك����د هذا 
العايل  وا�شتعداده  جاهزيته  الفريق 

ملواجهة الأحداث متا�شياً مع الهدف 
الإ���ش��رات��ي��ج��ي ل�����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ، 
واأعد الفريق خطة وعمل على تنفيذ 
الكهربائي عن  التيار  انقطاع  عملية 
الرئي�شية والنتقال  العمليات  غرفة 
تكللت  ح��ي��ث  ال��ب��دي��ل��ة  ال��غ��رف��ة  اإىل 
هذه اخلطة بفائق النجاح الذي فاق 

التوقعات واأر�شى الطموح.
واأي�شاً تكرمي ال�شركاء ومن هوؤلء : 
وزارة البيئة التحتية ، �شركة البحري 
واملزروعي ، �شركة الهويل للمقاولت 
، ���ش��رك��ة ال��ت��ط��وي��ر الإل�����ك�����روين ، 
ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي  م�شت�شفى 

براأ�س اخليمة ، �شركة فو�شتك.
و�شمل التكرمي فريق برنامج الإنذار 
الفريق  ه��ذا  ا�شتطاع  حيث   ، امل��رئ��ي 
بعملية  ب��ال��ق��ي��ام  وخ���ربت���ه  ب��ح��ن��ك��ت��ه 
املرئي  الربط  اأنظمة  تقييم وجتربة 
القيادات  وزي���ارة  العمليات  غرفة  يف 
ال�شرطية يف ال�شارقة وعجمان ودبي 
يف  املمار�شات  اأف�شل  على  ل���ط���ع 
الربط املرئي ومت اإجناز املهام املوكلة 
مت  حيث   ، املحدد  الوقت  يف  للفريق 
القيادة  اإىل  ال�����ش��رك��ات  وتقييم  رف��ع 

واختيار اأف�شل العرو�س املقدمة.

•• دبي-وام:

الوزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزارة  وقعت 
قيادات  بربنامج  ممثلة  وامل�شتقبل، 
الإم���ارات، مذكرة تفاهم مع  حكومة 
والتوطني،  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
ل��ت��ن��م��ي��ة وت���ط���وي���ر ال����ق����ي����ادات عرب 
كل  م��ق��اع��د  م���ن   25% تخ�شي�س 
دف��ع��ة م��ن ف��ئ��ات ال��ربن��ام��ج ملوظفي 
دولة  مواطني  م��ن  اخل��ا���س  القطاع 
الإم��ارات بالتن�شيق املبا�شر مع وزارة 

املوارد الب�شرية والتوطني.
اإىل دعم  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة  وت���ه���دف 
مواطني الدولة العاملني يف القطاع 
لهم،  التطور  فر�س  واإتاحة  اخلا�س 
ال��ت��وا���ش��ل بينهم وبني  ق��ن��وات  وف��ت��ح 
موظفي احلكومة، وتعزيز املمار�شات 
وتطبيقاتها  امل��ت��م��ي��زة  احل��ك��وم��ي��ة 
القطاع  م���وؤ����ش�������ش���ات  يف  وت��ع��م��ي��م��ه��ا 
اخل����ا�����س، وال����ش���ت���ف���ادة م���ن جت���ارب 
وممار�شات رواد هذا القطاع يف العمل 

احلكومي.
نا�شر  معايل  امل��ذك��رة،  توقيع  ح�شر 
ب����ن ث�����اين ال���ه���ام���ل���ي وزي�������ر امل�������وارد 
عهود  وم��ع��ايل  وال��ت��وط��ني  الب�شرية 

ب��ن��ت خ��ل��ف��ان ال���روم���ي وزي������رة دول���ة 
ل��ل�����ش��ع��ادة وج����ودة احل��ي��اة م��دي��ر عام 
مكتب رئا�شة جمل�س الوزراء، ووقعها 
�شعادة الدكتور يا�شر النقبي م�شاعد 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ق��ي��ادات وال���ق���درات 
جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  يف  احلكومية 
الوزراء بوزارة �شوؤون جمل�س الوزراء 
احلوطي  علي  وف��اط��م��ة  وامل�شتقبل، 
املوارد  لتنمية  امل�شاعد  ال��وزارة  وكيل 
ال��ب�����ش��ري��ة ال���وط���ن���ي���ة ب����الإن����اب����ة، يف 
والتوطني.  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد  وزارة 
الب�شرية  امل����وارد  واأك����د م��ع��ايل وزي���ر 
القادة  اإع����داد  ب��رام��ج  اأن  وال��ت��وط��ني 
ال�شيخ  ال�شمو  بها �شاحب  التي وجه 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة 
دبي “ رعاه اهلل “ ، جنحت يف متكني 
الطاقات الإبداعية وبناء قيادات �شابة 
اإماراتية مت�شلحة باملعرفة والإ�شرار 
يف  وال��ن��ج��اح��ات  التميز  حتقيق  على 
ت�شغلها  ال��ت��ي  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  م��واق��ع��ه��ا 
اإ�شافة  ال��ط��اق��ات  ه���ذه  ت�شكل  ح��ي��ث 
نوعية يف العمل احلكومي من خ�ل 
م�شاهمتها الفاعلة يف و�شع اخلطط 
بال�شكل  وت��ن��ف��ي��ذه��ا  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة 

ال�شليم.
واأ�شاف معاليه “ اإن اإبرام التفاقية 
ياأتي يف اإطار احلر�س على ال�شتفادة 
م��ن جت���ارب ه��ذه ال��ربام��ج يف اإع���داد 
القطاع  ���ش��اب��ة يف  اإم���ارات���ي���ة  ق���ي���ادات 
هذا  قيادة  بهدف  لتمكينها  اخلا�س 
ال���ق���ط���اع ال���ش��رات��ي��ج��ي ال���ه���ام مبا 

يتوافق وروؤية الإمارات 2021«.
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  “ اإن  وق���ال 
الوطنية  بالكفاءات  تزخر  املختلفة 
وتناف�شيتها  ك��ف��اءت��ه��ا  اث��ب��ت��ت  ال��ت��ي 
ال���وق���ت ذاته  ال��وظ��ي��ف��ي��ة ول��دي��ه��ا يف 
وتنمية  ل��ت��ط��وي��ر  وط���م���وح  ت��ط��ل��ع��ات 
الذي  الأم��ر  وهو  قدراتها ومهاراتها 
�شيعمل عليه برنامج قيادات حكومة 
الإم������������ارات ال�������ذي مي���ت���ل���ك خ����ربات 
ال�شابة  القيادات  اإع���داد  يف  مراكمة 
واأكد معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 
ل�شراكة  ت��وؤ���ش�����س  الت��ف��اق��ي��ة   “ اأن 
ال������وزارة ومكتب  ب���ني  ا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
وزارة  يف  ال��������وزراء  جم��ل�����س  رئ���ا����ش���ة 
وامل�شتقبل  ال������وزراء  جم��ل�����س  ����ش���وؤون 
خططهما  وتكامل  اجل��ه��ود  لتوحيد 
وروؤيتهما والتعاون يف جمال تطوير 
القيادات الإماراتية ال�شابة يف القطاع 

اخلا�س الذي �شهد قبل فرة اإط�ق 
املتمثلة  ال�������وزارة  م����ب����ادرات  اإح������دى 
القطاع  ���ش��ب��اب  “جمل�س  ب���اإن�������ش���اء 
اخلا�س” الذي يعترب منربا حواريا 
املواطنني  لل�شباب  متثيليا  وذراع����ا 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
اخل��ا���ش��ة وه���و م��ا ي��ت��ي��ح ل��ه��م املجال 
وامل�شاركة  امل���ب���ادرات  لإط����ق  وا���ش��ع��ا 
يف �شناعة ال�شيا�شات وغري ذلك من 
الأهداف التي من �شاأنها بناء وتعزيز 

ال�شخ�شية القيادية«.
بنت  عهود  معايل  اأك��دت  جهتها،  من 
خلفان الرومي اأهمية تكثيف اجلهود 
ل��ب��ن��اء ج��ي��ل ق��ي��ادي اإم���ارات���ي متميز 
ال��ق��ط��اع��ني احلكومي  م��وظ��ف��ي  م��ن 
اأولوية  من  ذلك  ميثله  ملا  واخلا�س، 
نهجا  احل���ك���وم���ة  ت��ت��ب��ن��اه��ا  وط���ن���ي���ة 
مبادراتها  عليه  تقوم  واأ�شا�شاً  را�شخاً 

وم�شاريعها و�شيا�شاتها.
ق���ي���ادات حكومة  ب��رن��ام��ج  اإن  وق��ال��ت 
الإم������ارات يف م��ك��ت��ب رئ��ا���ش��ة جمل�س 
ال�شمو  �شاحب  روؤى  يج�شد  ال���وزراء 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
حتمل  على  القادر  امل�شتقبلي  للقائد 
ومواجهة  ال��ق��رار  وات��خ��اذ  امل�شوؤولية 

منذ  الربنامج  خرج  وقد  التحديات، 
اأكر  �شنوات   10 نحو  قبل  اإط���ق��ه 
من 1000 قيادي حكومي يف فئاته 
يف  قيادية  مواقع  ي�شغلون  املختلفة، 
مرجعاً  منه  جعل  ما  عملهم،  جهات 

يف تاأهيل القيادات وبناء القدرات.
واأ�شافت اأن الربنامج يوا�شل جهوده 
القيادية يف خمتلف  يف بناء القدرات 
يف  ال�شتثمار  خ���ل  م��ن  القطاعات 
ال�شابة  وال��ط��اق��ات  الوطنية  ال��ك��وادر 
م�شرية  يف  ل����إ����ش���ه���ام  وحت���ف���ي���زه���ا 
الأه���داف  وحتقيق  وال��ب��ن��اء  التنمية 
ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة ل����روؤي����ة الإم�������ارات 
 ،2071 الإمارات  ومئوية   ،2021
و�شمعتها  ال���دول���ة  م��ك��ان��ة  ي��ع��زز  م���ا 

اإقليمياً وعاملياً. 
لل�شعادة  ال����دول����ة  وزي������رة  واأ������ش�����ادت 
وزارة  مب�����ب�����ادرات  احل����ي����اة  وج��������ودة 
وجهودها  والتوطني  الب�شرية  املوارد 
الوطنية  ال���ك���وادر  ل��دع��م  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
اأن  م��وؤك��دة  القيادية،  ال��ق��درات  وبناء 
ال��ت��ع��اون م��ع ال�����وزارة يف ه���ذا املجال 

يج�شد تكامل العمل احلكومي.
وجت�شد املذكرة احلر�س على توفري 
الفر�س ملواطني الدولة العاملني يف 

قدراتهم  لتطوير  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
برنامج  ب���داأه  مل��ا  ا�شتكماًل  القيادية، 
ق����ي����ادات ح���ك���وم���ة الإم����������ارات خ�ل 
ا�شتقطاب  م���ن  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات 
القيادات الوطنية يف القطاع اخلا�س 
الفر�شة  ب��اإت��اح��ة  ق��درات��ه��م  وت��ع��زي��ز 
لهم ل��شتفادة من من�شة الربنامج 
وم����ا ي��ق��دم��ه م���ن م���ع���ارف وخ����ربات 

ومهارات.
حكومة  ق��ي��ادات  ب��رن��ام��ج  ويخ�ش�س 
 25% التفاقية  مبوجب  الإم���ارات 
م���ن م��ق��اع��د ك���ل دف��ع��ة م���ن برنامج 
القيادات التنفيذية، وبرنامج قيادات 
الإمارات،  �شباب  وبرنامج  امل�شتقبل، 

لأف�������ش���ل ال���ك���ف���اءات الإم����ارات����ي����ة يف 
تتوىل  ف���ي���م���ا  اخل������ا�������س،  ال����ق����ط����اع 
والتوطني  ال��ب�����ش��ري��ة  امل������وارد  وزارة 
وتت�شمن  املنت�شبني.  اختيار  عملية 
ميدانية  زي�����ارات  تنظيم  الت��ف��اق��ي��ة 
وجولت معرفية لعدد من املوؤ�ش�شات 
ال���رائ���دة يف ال���دول���ة ل����ط����ع على 
القطاع  يف  املطبقة  املمار�شات  اأف�شل 
اخلا�س، فيما �شيوفر برنامج قيادات 
حكومة الإمارات اأدوات التعلم الذكي 
من�شته  خ������ل  م����ن  ل���ل���م�������ش���ارك���ني 
اأدوات  اأح����دث  ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��وظ��ف 
ي�شمن  مب��ا  احل��دي��ث��ة،  التكنولوجيا 

عملية نقل املعرفة واخلربات.

حكومة  قيادات  برنامج  اأن  اإىل  ي�شار 
 ،2008 ع�����ام  ت���اأ����ش�������س  الإم������������ارات 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  م����ن  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بهدف 
متكني اجلهات احلكومية من حتقيق 
وتعزيز  ال���ش��رات��ي��ج��ي��ة  الأه�������داف 
ملواكبة  ال��وط��ن��ي��ة  ال����ك����وادر  ق������درات 
وبكفاءات  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���ح���دي���ات 
اأف�شل  م��ع  بالتعاون  عاملية،  قيادية 
املراكز العلمية واملوؤ�ش�شات الأكادميية 
املحلية والعاملية، واأبرز رواد الأعمال 

وال�شركات العاملية.

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اعتزامها 
اإط�ق الن�شخة املقبلة من “ حتدي حممد بن زايد 
ال��ع��امل��ي ل��ل��روب��وت “ يف اأب��وظ��ب��ي ف��رباي��ر 2020، 
والذكاء  ال��روب��وت��ات  جم���الت  على  �شركز  وال��ت��ي 

ال�شطناعي وحلول املدن الذكية.
ذل��ك خ���ل موؤمتر �شحفي عقدته اجلامعة  ج��اء 
�شلطان  ع��ارف  الدكتور  وح�شره  ام�س  مقرها  يف 
احل���م���ادي ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا للتحدي 
للعلوم  خليفة  جلامعة  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
�شينيفرياتني  لإك��م��ال  وال��دك��ت��ور  والتكنولوجيا، 
م�����ش��اع��د ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س ل��ل��ب��ح��وث وم���دي���ر مركز 
والدكتور  امل�شتقلة  الروبوتية  ل�أنظمة  اجلامعة 

فهد امل�شكري مدير التحدي.
وتهدف الفعاليات اإىل توفري البيئة املنا�شبة لدعم 
اإىل  الروبوتات  جمال  يف  التقني  والتقدم  البتكار 
جانب ت�شجيع العتماد على تكنولوجيا الروبوتات 

ل�رتقاء مب�شتويات الأداء يف خمتلف القطاعات.
اإىل توفري حلول تقنية متطورة  اأي�شا  كما تهدف 
جل��م��ل��ة م����ن ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه خمتلف 
اإليه  تو�شل  ما  اأح��دث  اإىل جانب طرح  القطاعات 

العلم يف جمال تقنيات الروبوتات واإتاحة الفر�شة 
املجال  ه��ذا  يف  املتخ�ش�شني  واملهنيني  للباحثني 
لعر�س قدراتهم يف جمال البتكار �شمن فعاليات 

هذه امل�شابقة.
“ تعمل  ال��دك��ت��ور ع���ارف �شلطان احل��م��ادي  وق���ال 
العاملية،  ال��ت��وج��ه��ات  م��ع  متا�شيا  الإم������ارات،  دول���ة 
على تطوير تطبيقات خا�شة بالذكاء ال�شطناعي 
املدن  مبادرات  مع  تتما�شى  حلول  توفر  وروبوتات 
الذكية، فيما باتت تعتمد العديد من املناطق اليوم 
داخل الدولة تقنيات الروبوتات خا�شة يف قطاعات 
مثل الرعاية ال�شحية والنقل والتعليم واخلدمات 

امل�شرفية وكذلك اخلدمات احلكومية ».
واأ�شاف اأن الدولة تخطط اإىل ن�شر روبوتات ذكية 
توفر العديد من اخلدمات احلكومية، اإ�شافة اإىل 
ا�شتخدام الروبوتات يف جمالت الأمن وال�شتجابة 
حلالت الطوارئ وحماية البنية التحتية احليوية 
اإىل  م�شريا  ال�شراتيجية،  ال�شناعية  وامل��ن�����ش��اآت 
الدخول  ت�شهل  املتقدمة  ال��روب��وت��ي��ة  التقنية  اأن 

يف ال���ث���ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة م���ع امل�����ش��اع��دة يف 
وتقلل  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  تقليل 

تكاليف البناء. ولفت اإىل ما الهتمام ال�فت من 
املخت�شني بالن�شخة اجلديدة من الفعاليات خا�شة 

الأمر  الأوىل من جن��اح،  ال��دورة  بعدما ما حققته 
التي  امل�شاركة  لطلبات  الكبري  العدد  يعك�شه  الذي 

مت تلقيها حتى الآن.
اأبوظبي  اأن امل�شابقة �شاهمت يف تعزيز مكانة  واأكد 
والإمارات يف جمال الروبوتات والذكاء ال�شطناعي 
ا�شتقطاب  من  الفتتاحية  دورتها  يف  متكنت  حيث 
اأف�شل  العديد من فرق اخلرباء واملتخ�ش�شني يف 

خمتربات الروبوتات على م�شتوى العامل.
العاملي  زاي��د  ب��ن  حممد  حت��دي  مناف�شات  وت�شمل 
رئي�شية  حت��دي��ات  ث���ث��ة   2020 ع���ام  ل��ل��روب��وت 
يتطلب  ح��ي��ث  الرئي�شي  ال��ت��ح��دي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
با�شتخدام  امل�شاركة  الفرق  اأن تقوم  الأول  التحدي 
طائرات بدون طيار للقيام بالتعقب وحتديد مواقع 
الطائرات الأخ��رى الغري �شديقة حيث يركز هذا 

التحدي على مبداأ ال�ش�مة يف هذا املجال.
ي��ق��وم فريق  اأن  ال��ث��اين  ال��ت��ح��دي  يتطلب  يف ح��ني 
ماأهولة  غري  ومركبات  “ طائرات  الروبوتات  من 
“ للعمل معا على حتديد والتقاط ونقل وجتميع 

هياكل حمددة  لإن�����ش��اء  ح��ج��ارة  �شكل  على  اأج�����ش��ام 
التحدي  اأم���ا  وخ��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ة  لأم���اك���ن  م�شبقا 
ال��ث��ال��ث فيتطلب وج���ود ط���ائ���رات وم��رك��ب��ات غري 
ماأهولة للعمل معا على اإطفاء �شل�شلة من احلرائق 
الفرا�شية يف مبان �شاهقة ويتمحور هذا التحدي 
حول توظيف الروبوتات يف اإطفاء احلرائق �شمن 

املناطق احل�شرية.
وي��ت��ط��ل��ب ال��ت��ح��دي ال��رئ��ي�����ش��ي وج�����ود ف���ري���ق من 
ماأهولة”  غ��ري  وم��رك��ب��ات  “طائرات  ال��روب��وت��ات 
اآن  يف  جميعها  ال��ث���ث��ة  ال��ت��ح��دي��ات  يف  للتناف�س 

واحد.
وي�����ش��ت��ق��ط��ب ال��ت��ح��دي ف���رق���ا م�����ش��ارك��ة م���ن اأب����رز 
ميلون  كارنيجي  جامعة  مثل  العاملية  اجل��ام��ع��ات 
للتكنولوجيا  جورجيا  ومعهد  بن�شلفانيا  وجامعة 
الوليات  م���ن  ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ف��ريج��ي��ن��ي��ا  وم��ع��ه��د 
املتحدة وجامعة ليدز من اململكة املتحدة وجامعة 
نيو �شاوث ويلز من اأ�شراليا وجامعة اإي تي اإت�س 
زيورخ من �شوي�شرا واملعهد الكوري املتقدم للعلوم 
ومعهد  اليابانية  طوكيو  وجامعة  والتكنولوجيا 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ه��ن��د  م��ن  للتكنولوجيا  ك��ان��ب��ور 
بكني  ومعهد  ال�شينية  ت�شينغهوا  فرق من جامعة 

للتكنولوجيا.

»حتدي حممد بن زايد العاملي للروبوت« ينطلق فرباير 2020

•• اأبوظبي - وام: 

الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  هناأت 
الحتادي اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة قيادة و�شعبا بذكرى اليوم 
وازدهار  ورفاهية  تقدم  كل  ال�شعودي  لل�شعب  ..متمنية  ال�88  الوطني 
�شلمان بن  امل��ل��ك  ال�شريفني  ال��ر���ش��ي��دة خل���ادم احل��رم��ني  ال��ق��ي��ادة  حت��ت 
عبدالعزيز اآل �شعود و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل 

�شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شعودي.
اهلل  عبد  الدكتور  ال�شيخ  معايل  اإىل  بعثتها  برقية  يف  معاليها  واأ���ش��ادت 
ال�شعودي  ال�����ش��ورى  جمل�س  رئي�س  ال�شيخ  اآل  اإب��راه��ي��م  ب��ن  حممد  ب��ن 

انعك�س  ما  عقود  ثمانية  مدى  للمملكة  ال�شيا�شي  بالنهج  املنا�شبة  بهذه 
اإيجابيا لي�س فقط على دول اخلليج العربية واإمنا على الدول العربية 
الع�قات  اإن  املنا�شبة  بهذه  لها  ت�شريح  يف  وقالت  جميعا.  والإ�ش�مية 
اأعماق التاريخ تعززها روابط  الإماراتية ال�شعودية ت�شرب بجذورها يف 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بقيادة �شاحب  امل�شرك  وامل�شري  الأخ��وة 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود.
واأكدت معاليها ان الع�قات الثنائية بني دولة الإمارات واململكة العربية 
البلدين  ق��ي��ادت��ي  روؤى  عمق  جت�شد  ال�شقيقني  و�شعبيهما  ال�شعودية 

وتفاهمهما اإزاء الق�شايا املطروحة خليجيا واإقليميا ودوليا.

ال�شمو  �شاحب  راأ�شها  وعلى  الر�شيدة  بقيادتها  الإم���ارات  اأن  واأو�شحت 
اهلل” �شتبقى  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
داعما وموؤازرا لكل ما من �شاأنه الرتقاء بالع�قات ليقوى ع�شد الأمة 
بني  يحتذى  مثال  الع�قات  ه��ذه  ولتبقى  الإ�ش�مي  والعامل  العربية 
الأ�شقاء ونبعا تنهل منه الأجيال القيم الأ�شيلة وال�شمحة التي يح�س 

عليها ديننا احلنيف.
الإم���ارات  ب��ني  وال�شراتيجية  القوية  الع�قات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
واململكة ت�شتند اإىل اأ�ش�س را�شخة من الأخوة والروؤى واملواقف والتوجهات 
امل�شركة  امل�شالح  دعم  وت�شب يف  والعامل  املنطقة  ق�شايا  املت�شقة جتاه 
جمل�س  يف  اجلماعي  الأم���ن  اأرك���ان  م��ن  اأ�شا�شيا  ركنا  ومتثل  وتعزيزها 

منظومة  اإىل  اإ�شافة  العربي،  القومي  والأم���ن  اخلليج  ل��دول  التعاون 
الأمن وال�شتقرار باملنطقة كلها، خا�شة مع ما تتميز به �شيا�شة البلدين 
على امل�شتويني الإقليمي والعاملي من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف 
وا�شحة يف مواجهة نزعات التطرف والتع�شب والإرهاب والت�شجيع على 

تعزيز احلوار بني احل�شارات والثقافات.
واأعربت معايل الدكتورة القبي�شي يف ختام ت�شريحها عن تهانيها بهذه 
املنا�شبة �شائلة اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة الوطنية الغالية على 
واليمن  باخلري  الكرمي  ال�شعودي  وال�شعب  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
ال�شقيقة و�شعبها اخلري والعزة  والربكات واأن يدمي عليه وعلى اململكة 

والرفعة والتقدم والزدهار.

اأمل القبي�شي: العلقات الإماراتية ــ ال�شعودية ت�شرب بجذورها يف اأعماق التاريخ

مبنا�سبة تكرمي القايد

�شــرطــة راأ�س اخليمـــة  تكـــرم موظفيهـــا املتميزيـــــن

تعاون بني » �شوؤون جمل�س الوزراء« و »التوطني« لتطوير قدرات 
القيادات الوطنية يف القطاع اخلا�س
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                  يف  الدع�ى رقم 2017/2563  مدين جزئي 
علي  بطي  �شعيد  بطي   -2 بانافع  عبيد  عبدالرحمن  عليهما/1-تغريد  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  املهريي 
2018/2/15  يف الدعوى املذكورة اع�ه ل�شالح/امل�شت�شفى المريكي - دبي )فرع من 
للمدعي  يوؤديا  ب��ان  مت�شامنني  عليهما  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  امل���(  وعبيد  حممد 
بواقع  والفائدة  درهما(  ع�شر  واح��د  وت�شعمائة  الف  و�شبعون  )مائتان  مقداره  مبلغا 
ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�شوم  والزمته  ال�شداد  متام  وحتى  ت��اري��خ:2017/2/26  من   %9
ل��شتئناف  قاب�  احل�شوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع���ن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خ�ل ث�ثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/1377  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اخلط الذهبي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بيجو تياتوبارامبيل كوماران قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )36698( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  التام.  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من 
الثنني املوافق 2018/10/8 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2694  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اإمي��ان يو�شف عيد احمد جمهول حمل القامة مبا ان 
الدعوى  اأق��ام عليك  للتاأمني )�شركة م�شاهمة عامه( قد  دبي  املدعي /�شركة 
والزام  م��دين  ن��زاع  رق����م:2018/1338  النزاع  ملف  ب�شم  املطالبة  ومو�شوعها 
والفائدة  دره���م   )31.600( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي 
وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  �شنويا من   %9 بواقع 
املوافق:2018/10/4  اخلمي�س  يوم  جل�شة  لها  املحاماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدع�ى 2018/52  تظلم عقاري

اىل املتظلم �شده / 1-فاك�شون للعقارات ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
التميمي  مكنا�س وميثله:ط�ل حممد ح�شن  اأحمد  ر�شاد  اأك��رم   / املتظلم  ان 
ال�شادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  اع���ه ومو�شوعه  امل��ذك��ور  التظلم  عليكم  اأق���ام  ق��د 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  وامل�شاريف.  وال��ر���ش��وم   30/2018 رق��م 
ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا    Ch 1.A.5  : بالقاعة  ���س   11.0 ال�شاعة     2018/10/7
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/2758  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فندق لو مريديان دبي ومركز املوؤمترات جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /املهدي مدجكال وميثله:يو�شف حممد احمد يو�شف احلمادي قد 
بالت�شامن مببلغ  بالزام املدعي عليهما  اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وقدره )300.000( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
املوافق:2018/9/27 ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch2.D.19  لذا فاأنت مكلف 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3018  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ديبانكور كوكريجا �شام �شوندر كوكريجا جمهول حمل القامة 
ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي  ���س.م.ع - مكتب  مبا ان املدعي /م�شرف اله�ل 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
و�شمول  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )717633.66( وقدره  عليه مببلغ 
املوافق:2018/10/1  الثنني  يوم  جل�شة  لها  كفالة.وحددت  ب�  املعجل  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا    ch1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30 �س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بث�ثة اأيام على الأقل،علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/3049  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مريتك مدل اي�شت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ال�شركة املميزة ل�شيانه مرافق انتاج النفط والغاز ذ.م.م وميثلها املدير/حامت �ش�ح 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  حممد  ابراهيم  وميثله:علي  احمد  احل�شن  الدين 
والر�شوم  دره��م   )69.200( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة عن كافه مراحل التقا�شي والفائدة 12% من:2014/4/15 
وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق:2018/10/17 ال�شاعة:08:30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س 
على  اأي��ام  بث�ثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

الأقل،علما بانه مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/969  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه/1-املعا�شر لت�شميم املنا�شبات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/املو ايه يف �شي�شتمز ���س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه نعلنكم بان املحكمة 
ل�شالح/ اع���ه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2018/5/24 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
املو ايه يف �شي�شتمز ���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها ان ت��وؤدي اىل املدعية مبلغ مقداره 
ال�شداد  وحتى  ت��اري��خ:2018/1/2  من  تبداأ  �شنويا   %9 وفائدة  درهما(  ال��ف  )خم�شون 
التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خ�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة رف�شت 
ماعدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/1772  جتاري كلي

�س.ذ.م.م  مارين  وان  دي   -2 ����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  مارين  1-يابان   / عليه  املدعي  اىل 
نان  با�شم  �شابقا  املعروفة  ا�س  ايه  هولدينغ  /نافيكو  املدعي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�شماعيل  وميثله:علي  ا���س  اي��ه  �شب  مريجر 
بحجب  جت��اري  رق������م:203/2018  التحفظي  احلجز  وث��ب��وت  ب�شحة  املطالبة  ومو�شوعها 
 www.d1marine.com -:وهي عليهما  للمدعي  التابعة  اللكرونية  املواقع 
وامل�شاريف   www.lowrance.ae - www.japanmarine.com
ال�شاعة:09:30  املوافق:2018/10/3  الربعاء  لها جل�شة يوم  املحماة.وحددت  اتعاب  ومقابل 
�س بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدع�ى 2018/600  عقاري كلي

جمهول  ������س.ذ.م.م  ال��ع��ق��اري  للتطوير  جلوبل  تنميات  1-���ش��رك��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
كلندر  وميثله:خالد  من�شري  عمر  بن  �شامل  بن  /عبده  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه الول  عبداهلل ح�شني قد 
يف مواجهة املدعي عليها الثانيه بان ي�شدد للمدعي مبلغ وقدره )39.782.036( درهم 
ومقابل  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  ال��ت��ام  ال�����ش��داد  املطالبة وحتى  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة 
ال�شاعة:09:30 �س  امل��واف��ق:2018/9/30  املحاماة.وحددت لها جل�شة يوم الحد  اتعاب 
بالقاعة:ch1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/2324  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  التجارية  عيد  حممد  موؤ�ش�شة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/جرين �شوبر انريجي للتجارة العامة ���س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )8000( درهم والر�شوم 
وامل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم الث�ثاء املوافق 2018/9/25 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 
بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/2855  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ملحمة العز للتجارة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
لتجارة  الم���ارات  احلايل/�شركة  ال�شم  وه��و  ذ.م.م  املوا�شي  لتجارة  الم���ارات  تران�س 
املوا�شي واللحوم ومنتجاتها ذ.م.م ال�شم ال�شابق وميثله:ح�شني علي عبدالرحمن لوتاه 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي يف المر 
على عري�شة رقم 2018/404 واملطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )395.483( 
املوؤقت مببلغ وقدره  بالتعوي�س  املحاماة والزامها  درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب 
)5000( درهم عن ال�شرار املادية واملعنوية. وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س   2018/10/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 
اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اإنذار عديل بالن�شر

رقم )2018/01/5884(
  111327/1/2018 رقم  وكالة  مبوجب   ، يو�شف  حممد  ال�شيد/  وميثلها  ����س.ذ.م.م.  ريتيل  بوليفارد  املنذر: 
املوؤرخة لدى الكاتب العدل بدبي بتاريخ 14/05/2018 - العنوان: دبي ، الإم��ارات العربية املتحدة – �س.ب: 

 0097145114500 الهاتف:  رقم   123311
 G05 املنذر اإليه: مطعم زنوبيا ت�شاركول جريل )فرع من غوجو ل��شتثمار ���س.ذ.م.م.( - العنوان: الوحدة رقم
– هاتف رقم:  – ام��ارة دبي  الو�شل  9443-343 مبنطقة  البلدية  1258 رقم  اأر���س رقم  الكائن على قطعة 

املتحدة.  العربية  المارات  دبي،   79504 �س.ب:   ،04-3382248
يخطر املنذراملنذر اإليه ب�شرورة الإلتزام بجميع اأحكام العقد و �شداد الأق�شاط ومتاأخرات الإيجار و الر�شوم و املبالغ 
 343-9443 البلدية  1258 رقم  الأر���س رقم  الكائن على قطعة   G05 امل�شتاأجرة رقم  الوحدة  املرتبة على 
مبنطقة الو�شل – امارة دبي المارات العربية املتحدة، يف غ�شون ث�ثني يوماً وذلك من تاريخ ن�شر هذا الإع�ن 
واإل �شت�شطر املنذرة اإىل اللجوء للجنة الق�شائية اخلا�شة باملنازعات بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين باإمارة دبي بغر�س 
مع  الفعلي  الإخ���ء  تاريخ  عليها حتى  املرتبة  الإيجار  متاأخرات  و�شداد  املوؤجرة  العني  باإخ�ء  اإليها  املنذر  اإل��زام 

اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة مع حفظ كافة حقوق املنذرة الأخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ترغب ال�شادة/ راند�شتاد ميدل اي�شت، فرع �شركة اأجنبية )رقم الرخ�شة 19706( الكائنة يف 
املقرجي 9 و202 املبنى رقم 1، �س.ب 9275 مدينة دبي ل�إنرنت، دبي، الإمارات العربية املتحدة، 
واملرخ�شة لدى �شلطة دبي للمجمعات البداعية(، بالإع�ن عن قرارها املتخذ من قبل املالك 
املنعقد بتاريخ 6 �شبتمرب 2018 �شيتم حل الفرع اختياريا مبوجب الإجراء املن�شو�س عليه يف 

املادة 101 من اللوائح املنظمة لل�شركات اخلا�شة يف املجمعات الإبداعية بدبي ل�شنة 2016. 
التقدم  ال�شركة  �شد  مطالبة  ولديه  م�شلحة  ذي  طرف  اأي  من  مبوجبه  ٌيطلب  وعليه، 
 مبطالباته امل�شتحقة خ�ل 45 يوماً من الإخطار وذلك عن طريق الربيد امل�شجل اأو بالت�شال

على العنوان التايل:  
راند�شتاد ميدل اي�شت 

عناية / اإيهاب مرق�س   
�شندوق بريد 9275

هاتف: 0097143912444
e.morcos@tamimi.com :بريد اإلكروين

لن يعتد باملطالبات امل�شتلمة بعد انتهاء فرة الإخطار ملدة 45 يوماً.

اإ�شعار بالت�شفية 
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 23870 /2018 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�ش�مي   .
املنذر اإليه : �شعيد ح�شن �شامل �شعيد حممد    .  

درهم  وق��درة )202،109.50(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ���ل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خ�ل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 24389/ خ�شو�شي /الفئة 12/ ابوظبي ( 
من نوع ) تويوتا لند كروزر–  ا�شتي�شن ( واملمولة ل�شاحلكم من قبل املنذر 

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

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 23544 /2018 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�ش�مي   .
املنذر اإليه : �شيمون بول ميلر     .  

درهم   )26،050.57( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ���ل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لإتخاذ الإجراءات  وذلك خ�ل 
F/ دبي ( من  25395/ خ�شو�شي /الفئة  ال�شيارة رقم )  التنفيذية على 
مع  املنذر  قبل  ل�شاحلكم من  واملمولة   ) قا�شقاي–  ا�شتي�شن  ني�شان   ( ن��وع 

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

حك�مة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدع�ى 2018/1763  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بل�س بوزيتيف ل�عمال الفنية �س.ذ.م.م 2- بل�س كول للخدمات 
الفنية �س.ذ.م.م 3- املوجب لعمال ال�شباغ )�شركة ذات م�شئولية حمدودة( جمهول 
�س.ذ.م.م  املوؤجرة  باحلاف�ت  الركاب  لنقل  �شتار  /ف��ول  املدعي  ان  مبا  القامة  حمل 
وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )62525( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن  عليهم  املدعي  بالزام 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ ال�شتحقاق وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل ب� كفالة.وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/10/4 
ال�شاعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.14  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدع�ى 2018/2661  جتاري جزئي

القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  وي��ز ل�عمال  تريد   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/الوادي للت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )196.974( درهم 
ال�شداد  ال�شتحقاق وحتى  تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.  املعجل ب�  بالنفاذ  و�شمول احلكم  التام 
2018/10/3 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/1739  جتاري جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل  الهند�شية  تكنولوجي ل�عمال  عليه/1-مودرن  املحكوم  اىل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/8/5  يف الدعوى 
اىل  ت���وؤدي  ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اهلل  حبيب  علي  ل�شالح/جوهر  اع����ه  امل��ذك��ورة 
تاريخ:2018/5/8  من  تبدا  �شنويا   %9 وفائدة  درهم   )112270( مقداره  مبلغ  املدعية 
وحتى ال�شداد التام والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف 
با�شم �شاحب  التايل لن�شر هذا الع���ن �شدر  اليوم  اعتبارا من  خ�ل ث�ثني يوما 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدع�ى رقم 2018/1680  جتاري جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-انربرو لل�شناعات اخل�شبية ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/11  يف الدعوى 
املذكورة اع�ه ل�شالح/بي جي ا�س ميدل اي�شت م.م.ح بالزام املدعي عليها بان 
بالدرهم  يعادله  ما  او  امريكي  دولر   )41.590( وق��دره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
�شنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  التنفيذ  وقت  ال�شرف  ب�شعر  الم��ارات��ي 
خم�شمائة  ومبلغ  بامل�شاريف  والزمتها  ال�شداد  متام  وحتى  م����ن:2016/6/28 
درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�شوري قاب� ل��شتئناف خ�ل 
ث�ثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا الع�ن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2017/1491   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهما/1- �شركة احلدائق املائية للتجارة العامة واملقاولت / وائل 
احمد اخلالد و�شركاه / ذات م�شوؤولية حمدودة  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/علي �شعيد جمعه البواردى - ب�شفته ال�شخ�شية وب�شفته مالك 
لكل من وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل امل� -  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  بالت�شامن  املبلغ  بدفع  والزامهما  اع�ه  املذكورة  التنفيذية 
ب�ئحة  )اع���ن  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )16693605(
املعدلة(. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدع�ى رقم 2014/715 تنفيذ عقاري 

مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2013/652 عقاري كلي 
وامل�شاريف.   للر�شوم  �شام�   ، دره��م(   413462.20( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  ب�شداد 
 : اع�نه  املطلوب  فاتاكات   غوبالكري�شنان   : التنفيذ  طالب   : الع���ن  طالب 
املنفذ �شدهما/ 1- �شركة بافاريا جلف �شاندوفال ليمتد وميثلها ال�شريك الوحيد 
املدير -  جمهويل حمل  ،  2-رميوند ليفيفر / كونه  ال�شيد / راميوند ليفيفر 
القامة.  مو�شوع الإع�ن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي 
عبارة عن عن عقار مبنطقة الرب�شاء جنوب الرابعة رقم الر�س 546 رقم الفي� 
10 والفي� رقم 1 وذلك يف حدود املبلغ املنفذ به املذكور اع�ه ذلك للعلم مبا جاء 

فيه ولنفاذ مفعوله قانونا.  
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                      اىل املدعي عليه/ هاي تاورز للمقاولت - ذ م م  

اأدن���اه وحددت  امل��ذك��ورة  العمالية  ال��دع��اوي  اق��ام��وا عليكم  املدعيني قد  ب��اأن  نعلنكم 
املحكمة لها جل�شة 2018/10/9 ال�شاعة 10.00 

باحل�شور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�شتندات 
وامل�شاريف   الر�شوم  اىل  بالإ�شافة  القل  ايام على  بث�ثة  للمحكمة قبل اجلل�شة 

ويف حالة تخلفكم �شوف ي�شدر احلكم مبثابة احل�شوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�شية
 7635/2018/13 
 7637/2018/13

م
1
2

ا�شم املدعي
عيد حممد رم�شان عبدالواحد 

حممد ر�شاد ابراهيم مرزوق 

مبلغ املطالبة
8350 درهم + تذكرة العودة 
11130 درهم + تذكرة العودة

لإعلناتكم يف 

يرجى الت�سال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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•• �شانت بطر�شربغ -وام:

مدينة  عمدة  بولتاف�شينكو  ج��ورج��ي  ال�شيد  ا�شتقبل 
اأمل  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  ال��رو���ش��ي��ة،  بطر�شبريغ  ���ش��ان��ت 
الحتادي،  الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 
الثاين  الأورواآ���ش��ي��وي  املنتدى  اجتماعات  هام�س  على 

للمراأة الذي اختتمت اأعماله م�شاء اأم�س الأول.
وجرى خ�ل اللقاء بحث �شبل تعزيز ع�قات التعاون 
والتجارية  وال���ش��ت��ث��م��اري��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل���ج���الت  يف 
وال�شياحية ..حيث اأكد اجلانبان اأهمية تطوير التعاون 
والدفع  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  التعليمية  امل��ج��الت  يف  ال��ث��ن��ائ��ي 
تبادل  يخ�س  فيما  اأرح���ب  اآف���اق  اإىل  ال��ع���ق��ات  ب��ه��ذه 
ال���ش��ت��ث��م��ارات يف امل��ج��الت امل��ت��اح��ة، وا���ش��ت��غ���ل موقع 
البلدين وما يزخران به من مقومات متنوعة وموقع 

جغرايف.
عائ�شة  من  كل  �شعادة  ح�شره  ال��ذي   �� اللقاء  وت��ن��اول 

بن �شمنوه وناعمه ال�شرهان وعلياء اجلا�شم ع�شوات 
الظاهري  �شبيب  واأحمد  الحت��ادي  الوطني  املجل�س 
الأمني العام للمجل�س �� عددا من الق�شايا التي حتظى 
واأكدت  ال��ب��ل��دي��ن.  ق��ي��ادت��ي وحكومتي  ل��دى  ب��اأول��وي��ة 
م��ع��ايل رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي وعمدة 
م��دي��ن��ة ���ش��ان��ت ب��ط��ر���ش��ربغ اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل وف���ق روؤية 
قيادتي البلدين وتوجهاتهما وب�شكل متوا�شل لتدعيم 
التناف�شية  القدرات  الأداء القت�شادي وتطوير  اأ�ش�س 
وجاذبية مناخ الأعمال، واعتماد اأف�شل ال�شبل الكفيلة 
قطاعات  يف  وتنميتها  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ع���ق��ات  ب��ت��ط��وي��ر 
والتكنولوجيا  والعلوم  والتعليم  والطريان  ال�شياحة 
والف�شاء والتبادل الثقايف والتعليمي وتبادل البعثات 
التعليمية، وامل�شاركة الفاعلة يف الفعاليات ذات الطابع 
خا�شة  ال��ب��ل��دان  وينظمها  ي�شت�شيفها  التي  ال���دويل 
مدينة �شانت بطر�شربغ، مع التاأكيد على اأهمية دعوة 
يف  ا�شتثماراتهم  لتنويع  البلدين  يف  الأع��م��ال  رج��ال 

الدولة.  اإم��ارات  كافة  ويف  الرو�شية  القاليم  خمتلف 
وا�شتعر�شت معايل القبي�شي النتائج التي حتققت من 
الربملانية يف  املوؤ�ش�شات  املتبادلة بني ممثلي  الزيارات 
لتنفيذ  الدعم  تقدمي  �شعيد  على  �شيما  ل  البلدين، 
اىل  م�شرية  اإبرامها،  يتم  التي  والتفاقيات  اخلطط 
التناف�شية  ب�شاأن تطوير قدراتها  الإم��ارات  دولة  نهج 
الت�شريعية  واأط��ره��ا  والتكنولوجية  التحتية  وبناها 
والتنفيذية خا�شة التي لها ع�قة مبا�شرة بالقت�شاد 
حققتها  التي  والإجن��ازات  الأعمال  اأن�شطة  وممار�شة 
املتميزة عامليا وموقعها بني  للمحافظة على مكانتها 
التناف�شية. من جهته رحب  الرائدة يف جمال  الدول 
عمدة مدينة �شانت بطر�شبريغ بوفد املجل�س الوطني 
الحتادي امل�شارك يف فعاليات املنتدى، موؤكدا احلر�س 
على تقدمي اأف�شل اخلدمات لإجناح فعاليات املنتدى، 
البلدين  ب���ني  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع����ق���ات  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
الإمارات  دولة  بروؤية  واأ�شاد  م�شطرد.  ب�شكل  تتطور 

موؤكدا  تنفذها  ال��ت��ي  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا  وبخططها 
اأن��ه��ا حت��ظ��ى ب��اإع��ج��اب واح�����رام ال��ع��امل مب��ا تطلقه 

اأهمية  اإىل  م�شريا  خطط،  من  وتتبناه  م��ب��ادرات  من 
ال�شتفادة من جتربة الإمارات يف عدد من القطاعات 

امل�شتدامة والتنوع  الرائد خا�شة يف جمالت التنمية 
القت�شادي والن�شاط الثقايف.

•• �شانت بطر�شربغ-وام:

الت�شريعي  املجل�س  رئ��ي�����س  م���اك���اروف  فيات�شي�ش�ف  ا�شتقبل 
اأمل  الدكتورة  معايل  بطر�شربغ،  �شانت  مدينة  يف  “الربملان” 
عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي، على هام�س 
اجتماعات املنتدى الأورواآ�شيوي الثاين للمراأة الذي عقد خ�ل 
الفرة من 19-21 �شبتمرب اجلاري. وجرى خ�ل اللقاء بحث 
�شبل تطوير ع�قات التعاون يف خمتلف املجالت الربملانية، مبا 
التعاون  تنمية  البلدين وحر�شهما على  يحقق تطلعات قيادتي 

يف كافة القطاعات.
وتناول اللقاء الذي ح�شره �شعادة اأحمد �شبيب الظاهري الأمني 

الربملانية  ال��زي��ارات  من  حتققت  التي  النتائج  للمجل�س،  العام 
املتبادلة بني البلدين والتي بلغت على مدى ث�ث �شنوات خم�س 
زي��ارات الأم��ر الذي يعك�س مدى عمق ع�قات التعاون يف كافة 
الحتادي  الوطني  املجل�س  بني  ال�شداقة  جلنة  ودور  امل��ج��الت، 
الحت���ادي���ة،  ل��رو���ش��ي��ا  ال��ف��درال��ي��ة  للجمعية  الحت�����اد  وجم��ل�����س 
وخم��رج��ات املنتدى الأورواآ���ش��ي��وي ال��ث��اين ل��ل��م��راأة، ال��ذي �شهد 
م�شاركة وا�شعة من قبل برملانات العام واملنظمات الدولية. واأكد 
الربملانية  ال��زي��ارات  اأن  بطر�شبريغ  �شانت  مدينة  برملان  رئي�س 
املتبادلة بني اجلانبني هي اأف�شل جت�شيد ملا يجمع البلدين من 
اأن ب�ده تعتز بع�قات  تعاون و�شراكة وع�قات قوية، م�شيفاً 
الرائدين  ال�شركاء  من  تعد  التي  الإم���ارات  دول��ة  مع  ال�شداقة 

املجالت  ك��اف��ة  يف  مهم  �شريك  الإم�����ارات  اإن  وق���ال  املنطقة.  يف 
وهناك توجيهات من فخامة الرئي�س الرو�شي ف�دميري بوتني 
اأن القيادة الرو�شية  بتو�شيع الع�قات مع دولة الإم��ارات. واأكد 
زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  قام �شاحب  التي  الزيارات  تثمن 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
اإىل مو�شكو واملباحثات التي اجراها �شموه مع فخامة ف�دميري 

بوتني.
الع�قات  اأهمية تفعيل  القبي�شي على  الدكتورة  و�شددت معايل 
الربملانية يف اطار عمل جلنة ال�شداقة الربملانية بني اجلانبني، 
موؤكدة القدرة على �شرعة تنفيذ واإجناز توجهات البلدين وكل 

ما يتعلق بتي�شري التعاون.

•• راأ�ص اخليمة-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي 
ق�شر  يف  اخل��ي��م��ة،  راأ�����س  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
فيليب  ال�شيد  ام�����س،  حممد  ب��ن  �شقر  مبدينة  �شموه 
الذي  الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  ع��ام  قن�شل  فرين 
عمله  مهام  ت�شلمه  مبنا�شبة  �شموه  على  لل�ش�م  ق��دم 
راأ���س اخليمة  ال�شمو حاكم  ال��دول��ة. ورح��ب �شاحب  يف 
بالقن�شل الأمريكي، متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق 
اأوا�شر  تعزيز  يف  اجلديد  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 

التعاون امل�شرك بني البلدين ال�شديقني على خمتلف 
ال�شعد. ومت خ�ل اللقاء ا�شتعرا�س الع�قات القائمة 
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن وال�����ش��ع��ب��ني ال�����ش��دي��ق��ني و�شبل 
ال�شيخ  ال��ل��ق��اء،  ح�شر  امل��ي��ادي��ن.  خمتلف  يف  توطيدها 
راأ�س  هيئة  رئي�س  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد 
�شقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �شقر  وال�شيخ  للبرول،  اخليمة 
القا�شمي الرئي�س الأعلى لنادي راأ�س اخليمة الريا�شي 
الثقايف، و�شعادة حممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان 
عام  �شويدان اخلاطري مدير  را�شد  و�شعادة  الأم��ريي، 

دائرة الت�شريفات وال�شيافة.

•• اأبوظبي-وام: 

مبرور  يحتفي  ال��ذي   - للكتاب”  العني  “معر�س  فعاليات  اأبوظبي يف  الق�شاء يف  دائ��رة  ت�شارك 
ام�س وت�شتمر حتى الثاين من �شهر اأكتوبر املقبل  انطلقت  والتي   - انط�قته  على  �شنوات   10
يف  الق�شاء  دائ��رة  وكيل  العربي  �شعيد  يو�شف  امل�شت�شار  �شعادة  واأك��د  للموؤمترات.  العني  يف مركز 
املجتمعي  بالدور  الهتمام  اإطار  تاأتي يف  ال�شاد�شة  للمرة  املعر�س  الدائرة يف  اأن م�شاركة  اأبوظبي 
ال�شيخ  �شمو  انط�قا من توجيهات  املجتمع  اأف��راد  القانونية بطريقة مبتكرة بني  الثقافة  لن�شر 
من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء 
لتحقيق الأولوية ال�شراتيجية املتمثلة بامل�شاهمة يف احلفاظ على الأمن عرب امل�شاركة امل�شتدامة 
مدير  اجلنيبي  خمي�س  �ش�ح  الدكتور  اأو�شح  جانبه  من  وال��دويل.  املحلي  املجتمع  مكونات  مع 
اأن امل�شاركة يف املعر�س تاأتي من منطلق احلر�س على  قطاع الت�شال املوؤ�ش�شي والتعاون الدويل 
تقدمي خدمات جمتمعية من خ�ل امل�شاركة يف املعار�س والفعاليات املختلفة وذلك ملا توفره من 

فر�س للتوا�شل مع فئات متنوعة من املجتمع اإ�شافة اإىل كونها تعك�س الهتمام بدعم الأن�شطة 
والأعمال ذات ال�شلة بالوعي القانوين باعتبارها اأحد اأهم ال�شبل لتعزيز �شيادة القانون و�شمان 
“عام  مع  يتزامن  ال��ذي   - املعر�س  يف  ال��دائ��رة  جناح  اإن  وق��ال  احلقوق.  و�شيانة  العدالة  حتقيق 
يعر�س  قلوبنا” ال��ذي  زاي��د يف  “ركن  ت�شمل  والفعاليات  الأن�شطة  العديد من  يت�شمن  زايد” - 
ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  للقائد  م�شجلة  مقولت 
بجانب م�شاهدة جمموعة متنوعة من ال�شور. واأ�شاف اأن اجلناح يت�شمن “ركن م�شت�شارك” الذي 
يعد غرفة ل��شت�شارات القانونية والجتماعية والنف�شية يقدمها عدد من املخت�شني يف الدائرة 
ف�ش� عن حما�شرات توعوية لط�ب املدار�س من زوار املعر�س خ�ل الفرة ال�شباحية اإ�شافة 
اإىل عر�س عدد من الإ�شدارات القانونية التي تت�شمن جمموعة قيمة ومتنوعة من املطبوعات 
والكتب املتخ�ش�شة و�شل�شلة اإ�شدارات يف املجال القانوين والت�شريعات املحلية والحتادية لتوعية 
وتثقيف اجلمهور بجانب عر�س عدد من الأف�م التوعوية الهادفة اإىل ن�شر الوعي القانوين مع 

تخ�شي�س فعاليات ل�أطفال ت�شمل م�شابقات واأن�شطة تفاعلية.

•• عجمان -وام: 

عام  ق��ائ��د  النعيمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ال��ل��واء  ���ش��ع��ادة  ق���ام 
وذلك  ال�شامل  املدينة  �شرطة  ملركز  تفتي�شية  بزيارة  عجمان  �شرطة 
وفق  ال�شنوي  العام  القائد  تفتي�س  لنظام  الزمني  للربنامج  تطبيقا 
والوقوف على  العمل  اإج��راءات  �شري  املعتمدة ل�ط�ع على  املعايري 

الحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
رافق �شعادته خ�ل الزيارة .. العقيد عبداهلل �شيف املطرو�شي مدير 
اإدارة  مدير  ال�شام�شي  ج��رب  علي  والعقيد  ال�شرطية  العمليات  ع��ام 
ق�شم  رئي�س  ال�شويدي  را�شد  اأحمد  واملقدم  ال�شاملة  ال�شرطة  مراكز 
املرا�ش�ت والوثائق.. وكان يف ا�شتقبالهم املقدم �شعيد خليفة الكتبي 
احلو�شني  يو�شف  علي  والنقيب  ال�شامل  املدينة  �شرطة  رئي�س مركز 
مدير فرع املعلومات الأمنية بجانب عدد من ال�شباط و�شف ال�شباط 
�شعادة  ووجه  الع�شكري  الطابور  با�شتعرا�س  اجلولة  وب��داأت  باملركز. 
النعيمي الن�شح والإر�شاد ملوظفي املركز وحثهم على الهتمام باملظهر 
الذي يعك�س الوجه احل�شاري لوزارة الداخلية ب�شورة عامة و�شرطة 

عجمان ب�شورة خا�شة وبذل املزيد من اجلهد لتطوير العمل وتفقد 
الإجراءات  اتخاذ  ب�شرورة  ووجه  باملركز  اخلا�شة  الع�شكرية  الآليات 

ال�زمة ل�شمان ال�شتخدام الفعال والأمثل لها.
مكتب  يف  العمل  �شري  على  ووق��ف  املختلفة  امل��رك��ز  اأق�شام  تفقد  كما 
اإج���راءات  زم��ن  تقليل  ���ش��رورة  م��وؤك��دا   .. اجلنائية  الق�شايا  تدقيق 

ا�شتكمال البيانات و�شرعة التحويل اإىل النيابة العامة.
البحث اجلنائي  التحقيق يف فرع  العمل يف مكاتب  واطلع على �شري 
وحتقيق  تخطيط  وم��ه��ام  امل���رور  بفرع  اخلا�شة  ال�شتقبال  ومكاتب 
.. مثنيا  الأداء  وال���دق���ة يف  ال�����ش��رع��ة  م��ت��اب��ع��ة  خ����ل  م��ن  احل�����وادث 
و�شرعة  امل��روري��ة  ل�أنظمة  �شاعد  �شركة  تقدمها  التي  اجلهود  على 
احلوادث  لكل  املتبعة  القانونية  الإج����راءات  وات��خ��اذه��م  تخطيطهم 

املرورية التي تقع يف الإمارة.
واأكد قائد عام �شرطة عجمان �شرورة التطوير يف الربامج لتقدمي 
الرخ�س  بتجديد  اخلا�شة  املعام�ت  جميع  اإجن��از  يف  الأمثل  الأداء 
وامل��رك��ب��ات يف اأ���ش��رع وق���ت وب�����ش��ورة دق��ي��ق��ة مب��ا ي��ع��زز م��ن رف���ع ر�شا 

املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.

واآليات  املجتمعية  ال�شرطة  ق�شم  يف  العمل  �شري  على  �شعادته  واطلع 
وم�شك�ت  الأ�شرية  كالب�غات  الجتماعي  الدعم  ق�شايا  ا�شتقبال 
الأح��داث ووجه بتقدمي املزيد من اجلهد يف جمال الدعم ال�شرطي 

للمجتمع.
نهاية  - يف  النعيمي  اهلل  عبد  بن  �شلطان  ال�شيخ  اللواء  �شعادة  وعقد 
ال�شامل  املدينة  �شرطة  مركز  �شباط  جميع  مع  اجتماعا   - اجلولة 
اجلولة  عليه يف  الط���ع  ما مت  ب�شاأن  والتو�شيات  التوجيه  لتقدمي 
التفتي�شية تعزيزا لتطوير اأنظمة العمل املتبعة يف املركز مبا يتوافق 
لتقدمي  النجوم  ال�شبع  ت�شنيف  لنظام  املعتمدة  املعايري  تطبيق  مع 
معام�تهم  لإجن��از  كافة  الكفيلة  بالو�شائل  للمتعاملني  اخل��دم��ات 
ف��رة زمنية قيا�شية من خ���ل حتديث  ب�شهولة وي�شر ودق��ة خ���ل 
مركز  عن  املتعاملني  ر�شا  ن�شبة  لرفع  �شعيا  والإج����راءات  العمليات 

�شرطة املدينة ال�شامل.
واأ�شاد �شعادة قائد عام �شرطة عجمان بجهود جميع العاملني يف مركز 
وجه  اأكمل  على  واجبهم  اأداء  على  ال�شامل وحر�شهم  املدينة  �شرطة 

متمنيا لهم التوفيق.

•• دبي-الفجر:

مذكرات  دب��ي  حلكومة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  وق��ع��ت 
تفاهم مع عدد من دوائر حكومة دبي وجهات خا�شة، 
بهدف التدريب التطويري، التدريب على راأ�س العمل، 

وتبادل اخلربات واملعرفة.
وتهدف الدائرة من هذه املذكرات اإىل تدوير الكفاءات 
املوظفني  واك�شاب  دب��ي،  املواطنة من موظفي حكومة 
امل���ه���ارات ال����زم���ة، واحل�����ش��ول ع��ل��ى ال��ت��دري��ب الذي 
يحتاجونه من خ�ل التدريب على راأ�س العمل، بحيث 
و�شركات  موؤ�ش�شات  يف  احلكومة  موظفي  تدريب  يتم 
املهارات  اك�شابهم  اأج��ل  م��ن  املتميزة  اخل��ا���س  القطاع 

واخلربات ال�زمة.
ووقع املذكرات �شعادة عبد اهلل علي بن زايد الف��شي، 
مدير عام دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي مع كل من 
:  معايل حميد القطامي رئي�س جمل�س الإدارة املدير 
اهلل  عبد  الدكتور  و�شعادة  بدبي،  ال�شحة  لهيئة  العام 
املديرين مدير عام هيئة  الكرم رئي�س جمل�س  حممد 
املعرفة والتنمية الب�شرية بدبي، و�شعادة اأحمد حمبوب 
دب���ي، و���ش��ع��ادة ع���ارف املهريي  م�شبح م��دي��ر ج��م��ارك 
ه�شام  و�شعادة  ل�إح�شاء،  دب��ي  ملركز  التنفيذي  املدير 
والع�شو  الإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  القا�شم  عبداهلل 
املنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، بح�شور عدد من 

امل�شوؤولني من الأطراف املوقعة على التفاقيات.
م��ع��ايل حميد  ق���ال  امل���ذك���رة  ت��وق��ي��ع  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س  رئي�س  القطامي 
اخلا�شة  ب�شمتها  لها  دب��ي  مدينة  اإن  ب��دب��ي،  ال�شحة 
واملميزة على م�شتوى مدن العامل، وخا�شة على �شعيد 
وحتقيق  اخل���ربات  وتنمية  ل���أف��راد  املوؤ�ش�شي  الأداء 
معاليه  م��وؤك��داً  الب�شرية،  ل��ل��ك��وادر  الأم��ث��ل  التوظيف 
بدبي،  ال�شحة  هيئة  وقعتها  التي  التفاهم  مذكرة  اأن 

دب��ي، متثل  الب�شرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  اليوم، مع 
الكوادر  وق��درات  كفاءة  رف��ع  على طريق  خطوة مهمة 
املواطنة، الذي توليه الهيئة جل اهتمامها، وتعمل على 
م�شوؤولياتها  اإجن��از  التي متكنها من  ال�شبل  كل  تهيئة 

وفق اأعلى م�شتويات الأداء.
وذكر معاليه اأن ما مييز مذكرة التفاهم هو فتح املجال 
واقعي  ب�شكل  امل��واط��ن��ني  �شفوف  يف  اخل���ربات  لتبادل 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  وال��دوائ��ر  الهيئة  ب��ني  وعملي 
لتدريب  ب��رام��ج مقننة  ط��ري��ق  ع��ن  وذل����ك  اخل��ا���ش��ة، 
واملوؤ�ش�شات  اجل��ه��ات  ل��دى  وك��وادره��ا  الهيئة  موظفي 
الدوائر  ملوظفي  الهيئة  ا�شتقبال  مقابل  يف  ال�شريكة، 
الأمر  التدريب،  بغر�س  اخلا�شة  واملن�شاآت  احلكومية 
والأكر  املبدعني  املوظفني  اكت�شاف  م��ن  يزيد  ال��ذي 

قدرة على اإنتاج الأفكار التطويرية املبتكرة.
واأع�����رب م��ع��ايل ال��ق��ط��ام��ي ع��ن ت��ق��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ة للدور 
الب�شرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  به  ال��ذي تقوم  الكبري 
فيما  الب�شرية،  ال��ك��وادر  تطوير  يف  واإ�شهاماتها  دب��ي، 
تنفيذها  الدائرة  تتبنى  التي  املبادرات  جمموعة  ثمن 

من اأجل �شعادة املوظفني.
اإن  الف��شي  زاي��د  ب��ن  ق��ال عبد اهلل علي  وم��ن جانبه 
حمور  لنتائج  تنفيذا  ي��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ات  ه���ذه  ت��وق��ي��ع 
الذي  الب�شرية،  امل���وارد  م�شرعات  خمترب  يف  التوطني 
اأو�شى بتنمية املواهب والقدرات املواطنة يف القطاعات 
والثالث  الثاين  ال�شفني  وتاأهيل  وال�شيادية،  املحورية 
التطويري  التدوير  املواطنة، من خ�ل  القيادات  من 
املواطنني يف اجلهات  املوظفني  املواطنة من  للكفاءات 
احل��ك��وم��ي��ة، ب��ه��دف رف���ع م�����ش��ت��وى ال���ك���ف���اءات الفنية 
بني  املعارف  وتبادل  املواطنني،  للموظفني  وال�شلوكية 
اإن  وخارجها  ال��دول��ة  يف  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 

لزم.
الب�شرية حلكومة دبي تهدف  امل��وارد  اأن دائرة  واأ�شاف 

ل��شتفادة من املوظفني ذوي اخلربة، ونقل خرباتهم 
ال��وظ��ائ��ف املحورية  امل��وظ��ف��ني يف  ت��اأه��ي��ل  اأج����ل  م���ن 
تت�شمن حتديد  اآل��ي��ة  ع��رب  ذل���ك  وي��ت��م  احل��ك��وم��ي��ة، 
تدريبهم،  امل��راد  واملوظفني  امل�شتهدفة  التخ�ش�شات 
اأو  م��ن خرباتهم  ال���ش��ت��ف��ادة  امل���راد  املوظفني  وت��ب��ادل 
الذي  امل�شتمر   التن�شيق  خ���ل  من  وذل��ك  تدريبهم، 
تقوم به الدائرة مع باقي اجلهات احلكومية واخلا�شة. 
واأكد عبد اهلل علي بن زايد الف��شي اأن التدريب على 
فاعلية  التدريب  اأ�شاليب  اأك��ر  من  يعد  العمل  راأ���س 
املهارات  من   80% نحو  اأن  ال��درا���ش��ات  اأثبتت  حيث 
يكت�شبها  العامل  اأو  يحتاجها املوظف  التي  وامل��ع��ارف 
يف اأثناء فرة التدريب على راأ�س العمل، لذلك جند 
العامل  دول  جميع  واملوؤ�ش�شات يف  ال�شركات  كربى  اأن 
تنفق على التدريب على راأ�س العمل ث�ثة اأ�شعاف ما 
تنفقه على التدريب داخل الف�شول الدرا�شية، اإذ يعد 

تعلم املهارات املطلوبة يف اجناز العمل من خ�ل بيئة 
العمل الفعلية التي ميار�س فيها التدريب هو املرتكز 

الأ�شا�شي لفل�شفة التدريب على راأ�س العمل.
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل الكرم  ���ش��ع��ادة  ن��اح��ي��ت��ه ق���ال   ومن 
رئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن م��دي��ر ع���ام ه��ي��ئ��ة املعرفة 
التطويري  التدريب  اأن” اتفاقية  الب�شرية  والتنمية 
الدوائر  بني  اخل��ربات  لتبادل  اإيجابية  فر�شة  ت�شكل 
ميدان  لدبي يف  امل�شتقبلية  املمار�شة  وبناء  احلكومية 
التطوير املوؤ�ش�شي للقطاع احلكومي، اإذ ت�شهم  املبادرة 
يف تعزيز ال�شراكات بني املوؤ�ش�شات احلكومية وحتقيق 
ف�شً�  والكفاءات،  اخل��ربات  من  الق�شوى  ال�شتفادة 
عن تعزيز التعاون الإيجابي بني القطاعني احلكومي 
واخل���ا����س ���ش��م��ن امل���ب���ادرة، وال����ذي ���ش��ي��ق��ود اإىل بلوغ 
الكفاءات  وتطوير  دب��ي  لإم���ارة  امل�شتقبلية  الأه���داف 
بني  املمار�شات  اأف�شل  ت�شارك  بالإ�شافة  احلكومية، 

مدير  م�شبح  حمبوب  اأحمد  اأم��ا  امل�شاركة”.  اجلهات 
ج��م��ارك دب���ي ف��ق��ال: ن��ح��ر���س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز التعاون 
دبي  حلكومة  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  م��ع  والتن�شيق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة ب��ال��ع��م��ل على 
املوظفني  والرتقاء مبهارات  الب�شرية  امل��وارد  تطوير 
ومتثل  احلكومي،  العمل  يف  ال�شامل  التطور  ملواكبة 
م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م امل��وق��ع��ة ب��ي��ن��ن��ا ان��ط���ق��ة جديدة 
املعريف،  والتبادل  التدريب  جمال  يف  التعاون  لتمتني 
مبا ي�شمن تعميم ال�شتفادة من اخلربات والتجارب 
امل��ت��م��ي��زة مل��رك��ز ال��ت��دري��ب اجل��م��رك��ي يف ج��م��ارك دبي 
والتن�شيق  الب�شرية  امل����وارد  دائ���رة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ع��رب 
التي تواكب  التدريبية  اأف�شل الربامج  معها لتقدمي 
الرتقاء مب�شتوى  دبي، على �شعيد  توجهات حكومة 
تطوير  يف  العاملية  ال��ري��ادة  وحتقيق  احلكومي  الأداء 

اخلدمات احلكومية.
مقدمة  يف  الب�شرية  امل����وارد  تطوير  ن�شع  واأ����ش���اف: 
اولوياتنا بجمارك دبي ولذلك نطور با�شتمرار برامج 
املوظفني  لتزويد  اجلمركي  التدريب  مركز  ودورات 
واملعلومات  امل��ع��ارف  ب��اأح��دث  اجلمركيني  واملفت�شني 
اجل���دي���دة وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات احل��دي��ث��ة يف جم���ال العمل 

اجلمركي على امل�شتوى العاملي.
واأو�شح ان جمارك دبي متكنت من ان ت�شبح منوذجا 
اجلمركية  قدراتها  تطوير  يف  العامل  دول  به  تقتدي 
من خ�ل تطوير اأداء املوظفني والبتكار يف حتديث 
ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل��م��رك��ي��ة ال��ذك��ي��ة ل��ت��ت��وج ب��ذل��ك دوره���ا 
على  الإم���ارات  دول��ة  ح�شول  يف  الفاعلة  وم�شاهمتها 

املركز الأول عاملياً يف موؤ�شر فعالية هيئات اجلمارك.
ومن جهته قال عارف املهريي املدير التنفيذي ملركز 
الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اأ�شكر  اأن  “اأود  ل�إح�شاء  دبي 
حلكومة دبي على هذه املبادرة املتميزة والتي �شت�شكل 
دبي،  بحكومة  الوظيفي  التطوير  اعتقادي حمور  يف 

ويعزز  للنجاح  دائ��م��ا  ي��ق��ود  ال�����ش��راك��ة  م��ب��داأ  اإن  حيث 
مردود  ويت�شاعف  وال��ك��ف��اءة،  امل�����ش��اف��ة  القيمة  م��ن 
ت�شتند  واأنها  املعرفية خ�شو�شا  ال�شراكة يف اجلوانب 
ع��ل��ى خ���ربات وم���ع���ارف وجت����ارب م��وؤ���ش�����ش��ة مراكمة 
اأداء الآخرين، ونحن بدورنا يف  يتم م�شاركتها لتعزز 
اأن نكون �شريك  مركز دبي ل�إح�شاء �شنحر�س على 
موظفينا  تطوير  ناحية  م��ن  ���ش��واء  امل��ب��ادرة  يف  فاعل 
امل�شاهمة  اأو من خ�ل  املبادرة،  اأن�شطة  وا�شراكهم يف 
يف ال��ربام��ج ال��ت��دري��ب��ي��ة وال��ت��ي ���ش��رك��ز خ���ل��ه��ا على 
ت���ط���وي���ر م���وظ���ف���ي احل���ك���وم���ة يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ا�شتخدام  على  والتدريب  الإح�شائية  والتخ�ش�شات 
هاما  دعما  �شيمثل  الح�شائية، مما  التقنيات  اأح��دث 
لعمليات التخطيط و�شناعة القرار احلكومي وتعزيز 
والتي  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  مواكبة  على  القدرة 

ت�شتند على ثورة البيانات العاملية«.
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  القا�شم،  اهلل  عبد  ه�شام  وق���ال 
دبي  الإم��ارات  بنك  املنتدب ملجموعة  والع�شو  الإدارة 
املوارد  دائ��رة  بني  التفاهم  مذكرة  “ت�شكل  الوطني: 
الوطني  دب��ي  الإم���ارات  وبنك  دب��ي  الب�شرية حلكومة 
ال�شراتيجية  ال�����ش��راك��ة  تفعيل  يف  ي��ح��ت��ذى  من���وذج 
بني القطاعني احلكومي واخلا�س، وذلك من خ�ل 
راأ�س  يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  لتعزيز  ال���زم��ة  الأط����ر  اإي��ج��اد 
وتنمية  ال��ك��ف��اءات  وت��ط��وي��ر  ال��وط��ن��ي،  الب�شري  امل���ال 
واخلربات  باملهارات  تزويدها  عرب  الب�شرية  ال��ك��وادر 
مب�شريتها  ل���إرت��ق��اء  ال���زم��ة  والعملية  الأك��ادمي��ي��ة 
�شوق  م��ع متطلبات  ال��ك��ف��اءات  ه��ذه  وم��واءم��ة  املهنية 
العمل املتغرية با�شتمرار. وتوؤكد هذه املذكرة اإلتزامنا 
بالروؤى ال�شديدة لقيادتنا الر�شيدة، والتي تهدف اإىل 
ب�شكل  تطويرها  و�شمان  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  متكني 
وامل�شتهدفات  اخل��ط��ط  حتقيق  يف  لت�شاهم  م�شتمر، 
اإىل  امل�شتدامة  التنمية  عجلة  ودف��ع  ال�شراتيجية، 

» ق�شاء اأبوظبي« ت�شارك يف معر�س العني للكتابحاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل القن�شل الأمريكي

اأمل القبي�شي وعمدة �شانت بطر�شربغ 
يبحثان تعزيز علقات التعاون

اأمل القبي�شي ورئي�س برملان �شانت بطر�شربغ يبحثان تطوير التعاون يف املجالت الربملانية

قائد عام �شرطة عجمان يتفقد مركز �شرطة املدينة ال�شامل

لإك�ساب موظفي حكومة دبي املهارات واخلربات الالزمة

دائرة املوارد الب�شرية حلكومة دبي توقع مذكرات تفاهم مع عدة جهات حكومية وخا�شة بهدف التدريب التطويري وتبادل اخلربات
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تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني

بيان الأرباح اأو اخل�سائر والإيرادات ال�ساملة الأخرى  لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بيان املركز املايل  يف 31 دي�سمرب 2017

اإي�ساحات حول البيانات املالية  لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التدفقات النقدية  لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امللكية  لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2017

بنك ال�شني ال�شناعي والتجاري املحدود 

  البيانات املالية  31 دي�شمرب 2017
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•• اأبوظبي - وام: 

اأم�س  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ا���ش��ت��ق��ب��ل��ت 
الول الدفعة ال�شابعة من املنت�شبات 
من  الوطنية  للخدمة  امل��ت��ط��وع��ات 
مدر�شة  يف  ال���دول���ة  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
وقد  الع�شكرية  الأزور  بنت  خ��ول��ة 
ت����واف����دت جم���م���وع���ات ك���ب���رية من 
امل���واط���ن���ات م��ن��ذ ال�����ش��ب��اح وك����ان يف 
يف  وامل�شرفات  امل��درب��ات  ا�شتقبالهن 

املع�شكر.
اخلدمة  م��ن��ت�����ش��ب��ات  و���ش��ت��خ�����ش��ع 
ومتارين  ت��دري��ب��ات  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة 
من  م��درب��ات  اأي����دي  ع��ل��ى  ع�شكرية 
املوؤه�ت  باأف�شل  يحظني  الإن����اث 
التدريبية ومهارات التعليم ومت و�شع 
برامج تدريبية خا�شة لتتنا�شب مع 
للخدمة  ال�شراتيجية  الأه����داف 
ترتكز  التي  والحتياطية  الوطنية 
والولء  الوطنية  القيم  تعزيز  على 
والدفاع  والقيادة  للوطن  والنتماء 

عن اأر�شه ومكت�شباته.
باخلدمة  الإن�������اث  ال���ت���ح���اق  وي���ت���م 
موافقة  ب�شرط  اختياريا  الوطنية 
اخلدمة  م����دة  وت���ك���ون  الأم�����ر  ويل 
للمجندات   “ ���ش��ن��ة   “ ال���وط���ن���ي���ة 
ومل  ع����ام����ا   18 ب���ل���غ���ن  ال����ل����وات����ي 
ي��ت��ج��اوزن ���ش��ن ال���� 30 ع��ام��ا حيث 
���ش��ي��ت��ل��ق��ني حم���ا����ش���رات ن��ظ��ري��ة يف 
الع�شكرية  منها  خمتلفة  جم���الت 
واملهارات  الذات  وتطوير  والقيادية 
وحما�شرات  واجل��م��اع��ي��ة  ال��ف��ردي��ة 
دينية خ�ل مدة اخلدمة الوطنية.
وق����ال ال���ل���واء ال��رك��ن ط��ي��ار ال�شيخ 
اأح��م��د ب��ن ط��ح��ن��ون ب��ن حم��م��د اآل 

نهيان رئي�س هيئة اخلدمة الوطنية 
اإن   - املنا�شبة  بهذه   - والحتياطية 
باهتمام  حتظى  الإم��ارات��ي��ة  الفتاة 
احلكيمة  القيادة  من  وعناية  ودعم 
ل��ه ال�شيخ زاي���د بن  امل��غ��ف��ور  ب��داأه��ا 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
ال�شمو  �شاحب  م�شريتها  ووا���ش��ل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
ومبتابعة  اهلل”  “حفظه  امل�شلحة 
�شمو  من  متوا�شل  وجهد  م�شتمرة 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
رئي�شة  ال���ع���ام  ال��ن�����ش��ائ��ي  الحت������اد 
املجل�س الأعلى ل�أمومة والطفولة 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأع��ل��ى  الرئي�شة 
الأ�شرية “اأم الإمارات” وما تقوم به 
من دور حيوي ورئي�شي يف النهو�س 
املحافل  جميع  يف  الإم�����ارات  ب��اب��ن��ة 

وال�شعد كافة . 
واأع����������رب رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة اخل���دم���ة 
ال����وط����ن����ي����ة والح�����ت�����ي�����اط�����ي�����ة عن 
الدفعة  ملجندات  وتقديره  اع��ت��زازه 
اجل����دي����دة ع��ل��ى ان�����ش��م��ام��ه��ن اإىل 
وال�ئي  الوطنية  اخلدمة  �شفوف 
لتجربة  خ���ل��ه��ا  م���ن  ���ش��ي��خ�����ش��ن 
مما  ال��ك��ث��ري  فيها  يتعلمن  ج��دي��دة 
متتاز  وما  الع�شكرية  احلياة  تعنيه 
و�شبط  و�����ش����رب  حت����م����ل  م�����ن  ب�����ه 
وان���ت���ظ���ام وغ���ر����س وت��ر���ش��ي��خ لقيم 
الولء والنتماء والت�شحية اإ�شافة 
وامل����ه����ارات  ب���امل���ب���ادئ  اإمل���ام���ه���ن  اإىل 
يف  �شي�شهم  ما  الأ�شا�شية  الع�شكرية 
ت�شكل ح�شيلة علمية وعملية تعود 

عليهن بالنفع وامل�شلحة.
املنت�شبات  اأك��������دت  ج���ان���ب���ه���ن  م����ن 

ا���ش��ت��ع��داداه��ن لرجمة  امل��ت��ط��وع��ات 
حب الإم��ارات وال��ولء لقادتها على 
اأر�س الواقع من خ�ل ان�شمامهن 
اإىل اخلدمة الوطنية .. م�شريات اإىل 
اأن دولة الإمارات وقيادتها احلكيمة 
مل تبخل ق��ط ع��ل��ى م��واط��ن��ي��ه��ا بل 
قيادتنا  بف�شل  الإم��ارات��ي��ون  اأ�شبح 
اأ�شعد �شعوب العامل وجاء  الر�شيدة 
واإثبات  اجل��م��ي��ل  ل���رد  الآن  ال��وق��ت 
الإم���ارات على تقدمي  ق��درات بنات 

الغايل والنفي�س اإىل الوطن.
واأع���رب���ن ع��ن ف��خ��ره��ن ك��ون��ه��ن من 
الفتيات ال�تي لبني نداء الوطن .. 
موؤكدات اأن اخلدمة الوطنية فر�شة 
احلياة  على  عملي  ب�شكل  للتعرف 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال���ت���دري���ب ع��ل��ى حمل 
ال�ش�ح وفكه وتركيبه وا�شتخدامه 
النف�س  على  الع��ت��م��اد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وحتمل امل�شوؤولية والن�شباط.
وق��ال��ت وف��ى �شيف امل��زروع��ي - 23 
اإن   - راأ����س اخليمة  اإم���ارة  م��ن  �شنة 
ال����داف����ع ل����وج����وده����ا ه���ن���ا ه����و حب 
ال������ذود عنه  وال���رغ���ب���ة يف  ال���وط���ن 

خ�ل  من  ذلك  ويتج�شد  وحمايته 
الوطنية  اخل����دم����ة  يف  الل���ت���ح���اق 
ل��ل��ت��ع��رف على  ف��ر���ش��ة  ال��ت��ي تعترب 
طبيعة احلياة الع�شكرية والتدريب 
وتركيبه  وف��ك��ه  ال�ش�ح  حمل  على 
اكت�شاب  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وا���ش��ت��خ��دام��ه 
النف�س  ع���ل���ى  الع���ت���م���اد  م����ه����ارات 

وحتمل امل�شوؤولية والن�شباط.
واأعرب والدها �شيف �شامل املزروعي 
ع���ن ���ش��ع��ادت��ه ب��ان��ت�����ش��اب اب��ن��ت��ه اإىل 
اخلدمة الوطنية .. موؤكدا اأن دولة 
على  تبخل  مل  احلبيبة  الإم������ارات 
مواطنيها يوما وجعلتهم من اأ�شعد 

�شعوب العامل.
�شعيد  اأع�������رب حم���م���د  م����ن ج��ه��ت��ه 
احل��ث��ي��ث��ي - وال�����د ط��ي��ف حم��م��د - 
ع��ن ف��خ��ره ب��ح��م��ا���س ورغ��ب��ة ابنته 
ال�شابعة  ب���ال���دف���ع���ة  ل����ل���ت���ح���اق 
للخدمة الوطنية .. موؤكدا ت�شجيع 
اجل��م��ي��ع ل��ه��ا مل���ا مي��ث��ل��ه م���ن تعزيز 
ل���ن��ت��م��اء وت���رج���م���ة ف��ع��ل��ي��ة حلب 
ل��ق��ادت��ه.. موؤكدا  وال�����ولء  ال��وط��ن 
ووقوفهم  الآب������اء  ت�����ش��ج��ي��ع  اأه��م��ي��ة 

خلف بناتهم يف هذه املرحلة املهمة 
الوطن  ه��ذا  اأب��ن��اء  نحن  م�شيفا   ..
ل���ن���ا احلياة  ح���ق���ق  ال������ذي  امل���ع���ط���اء 
اأن  علينا  فيجب  امل�شتقرة  الكرمية 
لنثبت  �شبابنا  ط��اق��ات  وبكل  ن�شعى 
للوطن  فداء  اأننا  ولقادتنا  لأنف�شنا 

وترابه الغايل.
فيما قالت طيف حممد اإنها تع�شق 
الرغبة  ولديها  الع�شكرية  احل��ي��اة 
ال���ت���ع���رف ع����ن ق�����رب ع���ل���ى هذه  يف 
الرغبة  ولديها  اجل��دي��دة  التجربة 
الع�شكري  ال��ع��م��ل  يف  ب��ال���ش��ت��م��رار 
 .. ال��ت��م��ري�����س  اأن مت��ت��ه��ن  وحت����ب 
الإم��ارات��ي��ات ل�نت�شاب  ك��ل  داع��ي��ة 
واأول����ي����اء  ال���وط���ن���ي���ة  اخل����دم����ة  اإىل 

اأمورهن لل�شماح لهن بذلك.
را�شد  اأم�������ان  اأع�������رب  ن��اح��ي��ت��ه  م����ن 
الزعابي - والد هدى - عن �شعادته 
وف��خ��ره ب��اب��ن��ت��ه ال��ت��ي ان�����ش��م��ت اإىل 
اخلدمة  م����ن  ال�������ش���اب���ع���ة  ال���دف���ع���ة 
معها  ال����ت����وج����ه  ع����ل����ى  وح����ر�����ش����ه 
بنت  خولة  مدر�شة  اإىل  لتو�شيلها 
للتحاقها  الأول  ال��ي��وم  يف  الأزور 

لأداء واجب ونداء الوطن .. م�شريا 
باخلدمة  ال��ت��ح��ق��ت  اب��ن��ت��ه  اأن  اإىل 
املوافقة  ومنحها  برغبتها  الوطنية 

فور اإب�غه بذلك.
اأن جتربتها  الزعابي  ه��دى  واأك��دت 
اأتاحت لها الفر�شة لتخو�س  اليوم 
وتاأدية  الع�شكرية  احل��ي��اة  جت��رب��ة 
واجبها جتاه وطنها كما اأنها لديها 
اإىل  الرغبة منذ الطفولة للدخول 
امليدان الع�شكري .. م�شرية اإىل اأنها 
ع��ل��ى ا���ش��ت��ع��داد ت���ام ل��ت��اأدي��ة واجبها 
جت����اه وط��ن��ه��ا ويف ك���ل امل���ي���ادي���ن .. 
داعية كل بنات الإم��ارات ل�نت�شاب 
ل��ل��خ��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة مل���ا ت��ع��ن��ي��ه من 
التزام وفر�شة لرد اجلميل للوطن 

والقيادة.
الكعبي -  م��وزة  اأع��رب��ت  من جهتها 
�شعادتها  ع��ن  ال��ع��ني -  م��دي��ن��ة  م��ن 
ابنتها فاطمة يف اخلدمة  مب�شاركة 
اأن����ه جاء  اإىل  م�����ش��رية   .. ال��وط��ن��ي��ة 
قدرات  واإثبات  اجلميل  لرد  الوقت 
الغايل  ل��ت��ق��دمي  الإم���������ارات  ب���ن���ات 
بدعم  م�شيدة   .. للدولة  والنفي�س 

لأبنائها  للدولة  الر�شيدة  القيادة 
من   . امل��ج��الت  خمتلف  يف  وبناتها 
مبارك  ف���اط���م���ة  اأع����رب����ت  ج��ان��ب��ه��ا 
يف  بامل�شاركة  فخورها  عن  النيادي 
الوطنية  للخدمة  ال�شابعة  الدفعة 
الت�شجيع  لق����ت  اأن���ه���ا  م����وؤك����دة   ..
ال��ك��ب��ري م��ن وال��دي��ه��ا وه���ي فر�شة 
احلياة  على  عملي  ب�شكل  للتعرف 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة وال���ت���دري���ب ع��ل��ى حمل 
ال�ش�ح وفكه وتركيبه وا�شتخدامه 
النف�س  على  الع��ت��م��اد  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

وحتمل امل�شوؤولية والن�شباط.
وبدوره قال �شامل عبداهلل احلب�شي 
اإن��ه ج��اء مع ابنته  - وال��د عائ�شة - 
اإجراءات التحاقها باخلدمة  لإنهاء 
تعتمد  وبدء حياة جديدة  الوطنية 
اإىل  والن���ت���ق���ال  نف�شها  ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
م���رح���ل���ة ج�����دي�����دة ل������رد ج������زء من 
اجلميل للوطن.. موؤكدا اأن اخلدمة 
الوطنية تعمق الولء الوطني وتعزز 
النظام واحرام القانون وتعزز من 
ال�شباب  ومتنح  الوطن  اأبناء  وح��دة 
اأي  من  وحت�شنهم  املهنية  امل��ه��ارات 

تطرف.
 23 وقالت زه��رة غلوم خري اهلل - 
اإىل  ل�ن�شمام  ج��اءت  اإن��ه��ا   - عاما 
���ش��ف��وف اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة بهدف 
الوطن وقيادته  رد جزء من مكارم 
الر�شيدة التي حر�شت و�شهرت على 

اأمنه واأمانه.
ف��ي��م��ا ق���ال���ت م���ن���ال اأده�����م ح�����ش��ن - 
بنف�شها  ت��ق��دم��ت  اإن���ه���ا   - دب���ي  م���ن 
لكي  الوطنية  باخلدمة  ل�لتحاق 
تخدم وطنها وترد ولو جزءا �شئي� 
من اجلميل له .. منوهة اإىل اأنه على 

الغايل  الوطن  ن��داء  تلبية  اجلميع 
وم�شوؤوليته..  عمله  م��وق��ع  يف  ك��ل 
م�شيفة اأنه رغم �شعوبة التدريبات 
والريا�شية  الع�شكرية  والتمارين 
خلو�س  مت��ام��ا  م�����ش��ت��ع��دة  اأن���ه���ا  اإل 

التجربة والنجاح فيها.
العامري  ع��ب��داهلل  عائ�شة  وع���ربت 
24 ���ش��ن��ة -  - م���ن دب����ي وع���م���ره���ا 
ع���ن ���ش��ع��وره��ا ب��ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز 
الوطنية  اخل��دم��ة  اإىل  بالن�شمام 
�شاكرة القيادة احلكيمة التي فتحت 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف خدمة  ل��ه��ن  ال���ب���اب 
الوطن ورد اجلميل له لأنها ت�شكل 
نقطة م�شيئة ومف�شلية يف حياتها 
الوطن وحمايته  ف�ش� عن خدمة 
وطني  جي�س  �شمن  ع��ن��ه  وال���دف���اع 
ق���وي ل��ل��دول��ة وه���و ال��ع��ام��ل الأه���م 
 .. الوطنية  باخلدمة  التحاقها  يف 
املراأة  اأن  لإث��ب��ات  هنا  اأن��ه��ا  م�شيفة 
الإم���ارات���ي���ة ق�����ادرة ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف 

جميع املحافل املدنية والع�شكرية.
بينما اأعربت عائ�شة �شامل احلب�شي 
 - دبلوم  و حا�شلة على  �شنة   26  -
عن �شعادتها لتواجدها �شمن اأفراد 
الوطنية  للخدمة  ال�شابعة  الدفعة 
كونها  عظيم  ب�شرف  حظيت  حيث 
الذي  الوطن  جمندات  �شمن  الآن 
حمايته  �شبيل  يف  ���ش��يء  اأي  ي��ه��ون 
جلميع  ال�شند  لأن���ه  ع��ن��ه  وال���دف���اع 
رد اجلميل  عليهم  واج��ب  و  اأب��ن��ائ��ه 
ب��رغ��ب��ت��ه��ا يف خدمة  م��ن��وه��ة  ل�����ه.. 
وط��ن��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر م���ن خ�ل 
ال��ت��ح��اق��ه��ا ب��اخل��دم��ة ال��وط��ن��ي��ة .. 
موؤكدة اأن اأ�شرتها �شاندتها بقوة بعد 

اإ�شرارها على تلبية نداء الوطن.

»مدر�شة خولة بنت الأزور« ت�شتقبل الدفعة الـ 7 من املنت�شبات للخدمة الوطنية

امان را�شد الزعابي�شيف املزروعي طيف حممد احلثيثيحممد �شعيد احلثيثي

بنك ال�شني ال�شناعي والتجاري املحدود 
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عربي ودويل

بعد عام على دخوله املدوي اإىل جمل�س النواب، متكن حزب “البديل 
ال�شديدة  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  قلب  م��ن  املتطرف  اليميني  لأملانيا” 
الن�شباط حتى الآن يف هذا البلد راأ�شا على عقب وحتويل النقا�شات 
الربملانية اإىل مواجهات حقيقية. وعمد هذا احلزب املعادي للهجرة 
الذي ارتقى يف اآخر ا�شتط�عات الراأي اإىل املرتبة الثانية من نوايا 
الت�شويت %18 بعد حزب اأنغي� مريكل )ميني الو�شط(، اإىل تركيز 
هجماته على “عدوته اللدودة” امل�شت�شارة، م�شتغ� �شعف موقعها 
ال�شيا�شي يف بداية وليتها التي �شتكون الأخرية لها على الأرجح يف 
ال�شلطة. وراأت �شحيفة “فرانكفورتر األغيمايني ت�شايتونغ” اأن يوم 
مع ح�شول  تاريخيا”  “منعطفا  �شكل   2017 �شبتمرب  اأيلول   24
اليمني املتطرف القومي على %12،6 من الأ�شوات يف النتخابات 
“البديل  وب��ات  تاأ�شي�شه.  على  فقط  �شنوات  اأرب��ع  بعد  الت�شريعية، 
 92 ي�شغل  حيث  ال��ن��واب  جمل�س  يف  الأوىل  املعار�شة  ق��وة  لأملانيا” 
مقعدا. وقال اخلبري ال�شيا�شي بول نولتي من جامعة برلني احلرة 
“باتت الثقافة الربملانية  اإنه منذ ذلك احلني  لوكالة فران�س بر�س 
ل  لأمل��ان��ي��ا  “البديل  اأن  م�شيفا  باملواجهة”  قبل  م��ن  اأك���ر  تت�شم 
يعترب من قبل الت�شكي�ت الأخرى حزبا �شيا�شيا طبيعيا، كما اأنه ل 

يت�شرف يف البوند�شتاغ مثل حزب طبيعي بالكامل«.

يحتجز قرا�شنة 12 �شخ�شا من اأفراد طاقم �شفينة �شحن �شوي�شرية 
امل�شّغلة  ال�شركة  اأف��ادت  ما  وفق  ال�شبت،  النيجريية  املياه  يف  رهائن 
ال�شفينة. وقالت “ما�شويل �شيبينغ” اأن �شفينتها “اأم يف غ�رو�س” 
�شباح  لع��ت��داء  تعر�شت  �شخ�شا   19 م��ن  مكّونا  طاقما  تقل  التي 
لغو�س  النيجريية  العا�شمة  من  قمح  �شحنة  نقلها  خ�ل  ال�شبت 
اىل بورت هاركور. وذكرت ال�شركة يف بيان تلقت وكالة فران�س بر�س 
ن�شخة منه اأن العتداء وقع على بعد 45 مي� بحريا جنوب غرب 
حبال  بوا�شطة  القرا�شنة  ع�شابة  اأف��راد  “�شعد  عندما  ب��وين  ج��زر 
للو�شول  ال�شائك  ال�شريط  وقطعوا  غ�رو�س  ال�شفينة  اىل  طويلة 
ات���ف معظم  البيان مع  واأ���ش��اف  ال��ق��ي��ادة«.  واىل قمرة  اىل متنها 
اقتيادها  بعد  الع�شابة  غ��ادرت  ال�شفينة،  الت�شال على منت  و�شائل 
�شركة  واأ���ش��ارت  رهائن.  �شخ�شا   19 البالغ  اأف��راد طاقمها  12 من 
ال�شحن ومقرها جنيف اىل اأنه “مت اب�غ جميع ال�شلطات امل�شوؤولة” 
املحتجزين  ���ش��راح  اط����ق  ل�شمان  املخت�شني  اخل���رباء  وا���ش��ت��دع��اء 
ب�شكل �شريع واآمن. وقالت وزارة اخلارجية ال�شوي�شرية انها “تبلغت 
بالعتداء على غ�رو�س، وهي �شفينة ترفع العلم ال�شوي�شري كانت 
امل�حة  مكتب  اأن  م�شيفة  النيجريي”،  ال�شاحل  مب��ح��اذاة  تبحر 

البحري ال�شوي�شري على ات�شال بال�شركة امل�شّغلة لل�شفينة.
 

بداأ  التي  م��ايل  اأن  ل��ودري��ان  اإي��ف  ج��ان  الفرن�شي  اخلارجية  وزي��ر  راأى 
رئي�شها ولية ثانية من خم�س �شنوات تولد من جديد، داعيا اإىل العمل 
على اإح�ل ال�ش�م يف هذا البلد. وقال لودريان متحدثا لوكالة فران�س 
بر�س بعد زيارة لباماكو ح�شر خ�لها عر�شا ع�شكريا مبنا�شبة الذكرى 
ال�58 ل��شتق�ل اإن مايل تولد من جديد وعلى ال�شلطات الآن تطبيق 
اتفاقات ال�ش�م املوقعة عام 2015 يف العا�شمة اجلزائرية مع حركة 
اإن  ل��ودري��ان  وق��ال  احل��ني.  ذل��ك  والتي مل تطبق منذ  ال�شابقة  التمرد 
مرحلة  تطبيق  اأجل  من  متوافرة  والظروف  كرامتها  ا�شتعادت  “مايل 
اإر�شاء ال�شتقرار وامل�شاحلة، كل العنا�شر موجودة” م�شريا اإىل اأنه مل�س 
اأبو بكر كيتا ورئي�س  ابراهيم  اإرادة حقيقية بهذا ال�شدد لدى الرئي�س 
هذه  اأن  اعترب  لكنه  التقاهما.  اللذين  مايغا  بوبيي  �شوميلو  ال���وزراء 
الف�شحة تواجه قيودا ودعا الدولة املالية ال�شديدة املركزية اإىل “ال�شروع 
يف نقل ال�ش�حيات اإىل املناطق” موؤكدا اأن الرئي�س املايل “يريد القيام 
بذلك من خ�ل اإ�ش�ح الد�شتور«. وقال اإن على الرئي�س املايل اأي�شا اأن 
ينفذ اآلية ت�شريح املقاتلني ونزع اأ�شلحة املجموعات امل�شلحة املوقعة على 
اتفاق ال�ش�م، كما دعا اإىل “تعزيز وجود الدولة املالية يف و�شط الب�د 
حيث تتجه اإىل الغياب، تاركة املجال متاحا لكتيبة ما�شينا” يف اإ�شارة اإىل 

جمموعة تن�شط يف هذه املنطقة الواقعة يف و�شط مايل.

عوا�شم

برلني

باماكو

جنيف

وزيرات قمة مونرتيال يتعهدن 
مبنظور ن�شوي لل�شيا�شة اخلارجية 

 •• مونرتيال-اأ ف ب:

تعّهدت ت�شع ع�شرة وزي��رة خارجية يف مونريال يف اجتماع هو الأول من 
بداأ  ال��ذي  اللقاء  وجمع  اخلارجية.  لل�شيا�شة  ن�شوي  منظور  تقدمي  نوعه 
العامل،  يف  اخلارجية  وزي���رات  ن�شف  م��ن  اأك��ر  ليومني  وا�شتمر  اجلمعة 
وت���ن���اول جم��م��وع��ة م��ن امل��وا���ش��ي��ع م��ث��ل ت��ف��ادي ن�����ش��وب ال��ن��زاع��ات وتعزيز 
اخلارجية  وزي���رة  وق��ال��ت  الن�شاء.  �شد  العنف  ومكافحة  الدميوقراطية 
تاريخية”،  فر�شة  ميثل  الجتماع  “هذا  اإن  فري�ند  كري�شتيا  الكندية 
معلنة ا�شتحداث من�شب �شفري للن�شاء وال�ش�م والأمن هو الأول من نوعه 
بل  مغلقة.  ن�شوية  جماعة  اإن�شاء  الهدف  لي�س  فري�ند  وقالت  كندا.  يف 
على العك�س متاما. الهدف ت�شليط ال�شوء على اأهمية الن�شاء والفتيات يف 
“الهدف  اأن  العامل ودورهن وحقوقهن. وتابعت وزيرة اخلارجية الكندية 
هو طرح ما ميكن للن�شاء يف مراكز الريادة اعتماده من و�شائل للدفاع عن 
اإليه قمة مونريال خ�ل  تلك احلقوق«. و�شتطرح الوزيرات ما تو�شلت 

نقا�شات اجلمعية العامة ل�أمم املتحدة يف نيويورك الأ�شبوع املقبل.
ر�شمية، خ�ل  واإن غري  اجتماعات منتظمة،  الوزيرات على عقد  واتفقت 
العام املقبل. وقالت وزيرة خارجية الحتاد الأوروبي فيديريكا موغرييني 
التي اأدارت اللقاء بالتعاون مع فري�ند لقد زرعنا بذرة اأعتقد اأنها �شتنمو 
�شم  وموغرييني  فري�ند  اإىل  وبالإ�شافة  الأزه���ار.  جميلة  نبتة  لت�شبح 
اللقاء وزيرات خارجية اأندورا، وبلغاريا، وكو�شتاريكا، وكرواتيا، وجمهورية 
الدومينيكان، وغانا، وغواتيمال، وهندورا�س، واإندوني�شيا، وكينيا، وناميبيا، 

والروج، وبنما، ورواندا، و�شانت لو�شيا، وجنوب اإفريقيا وال�شويد.

تقوم على القتناع باأن نهجها اجلديد يجب اأن يحظى بفر�سة 

اأمريكا تعيد �شياغة مفهوم النزاع الفل�شطيني-الإ�شرائيلي 

حزب العمال يف�سل النتخابات املبكرة  

قيادي بريطاين: حكومة ماي على �شفا النهيار 
ل��ك��ن��ه يف�شل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ع�����ش��وي��ة 
ف�شلت  اإذا  مبكرة  انتخابات  اإج��راء 
اتفاق ميكن  اإىل  التو�شل  م��اي يف 
يف  ي���دع���م���ه  اأن  ال����ع����م����ال  حل������زب 

الربملان.
وق�����ال ل���ربن���ام���ج اأن�������درو م����ار �شو 
الربيطانية  الإذاع������ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ى 
�شيكون  “تف�شيلنا  )بي.بي.�شي( 
ميكننا  وعندئذ  عامة  لنتخابات 
ع�قتنا  م�شتقبل  على  التفاو�س 
ب��اأوروب��ا لكن دعونا ن��رى ما الذي 

�شي�شفر عنه املوؤمتر« .
م�شتعد  العمال  ح��زب  اأن  واأ���ش��اف 

للت�شويت �شد اأي اتفاق.
مل  اإذا  ����ش���ده  “�شن�شوت  وق������ال 
من  اخ��ت��ب��ارات��ن��ا  اج��ت��ي��از  ي�شتطع 
كانت  اإذا  احل��ك��وم��ة،  اإع�����ادة  اأج����ل 
اإىل  مبا�شرة  ال�شلطة،  يف  ت��زال  ل 
اأجريت  واإذا  ال��ت��ف��او���س  ط���اول���ة 
ال�شلطة  وتولينا  عامة  انتخابات 
فاإننا �شنتوجه مبا�شرة اإىل طاولة 

التفاو�س«.
ومن املقرر اأن تخرج بريطانيا من 
الحتاد الأوروبي يف مار�س اآذار من 
العام املقبل. وبعد اأ�شابيع من اإدلء 
اإيجابية  ب��ت�����ش��ري��ح��ات  ال��ط��رف��ني 
اتفاق  اإىل  التو�شل  اإمكانية  ب�شاأن 
م�شتقبلية  جتارية  و�شراكة  خروج 
احتدت النربة يف �شالزبرج بالنم�شا 
زعماء  تقدم  عندما  اخلمي�س  يوم 
الحتاد الأوروبي واحدا تلو الآخر 

لنتقاد خطة ماي.

املت�شككني  وهو من  كوربني،  وقال 
اليورو و�شوت ب� عام  يف منطقة 
1975 لرف�س ع�شوية بريطانيا 
املجموعة  با�شم  ي��ع��رف  ك��ان  فيما 
الأوروبية، اإنه �شي�شتمع اإىل نقا�س 
ثان حمتمل على  ت�شويت  اأي  عن 

�شعبي”  “ت�شويت  اإج��راء  مل�شاندة 
اأو اإجراء ا�شتفتاء جديد على قرار 
اخلروج من الحتاد الأوروبي. لكن 
اأن  منذ  ال�شيا�شية تغريت  ال�شاحة 
ترب�س الحتاد الأوروبي مباي يوم 
للخروج  خططها  ب�شاأن  اخلمي�س 

من الحتاد الذي يعد اأكرب حتول 
يف ال�شيا�شة الربيطانية منذ نحو 
ن�شف قرن. ويتعر�س حزب العمال 
برنامج  و���ش��ع  يف  للبدء  ل�شغوط 
اخل������روج م���ن الحت������اد الأوروب�������ي 
انتخابات  اإج��راء  عن  احلديث  مع 

ج��دي��دة ب��ع��دم��ا ك����ادت خ��ط��ة ماي 
التي يطلق عليها ا�شم “ت�شيكرز” 
مت��زق مت��ام��ا خ���ل قمة ل�حتاد 
الأوروبي يف النم�شا الأ�شبوع املا�شي 
وم����ع ت�����ش��اع��د اح���ت���م���الت خ���روج 
بريطانيا من الحت��اد دون خطة. 

•• مك�شيكو-اأ ف ب:

قال الرئي�س املك�شيكي املنتخب 
اأن��دري�����س ل��وب��ي��ز اأوب������رادود اإنه 
الرئي�س  م��ع  مواجهة  يريد  ل 
الأم���ريك���ي دون���ال���د ت��رام��ب يف 

مو�شع الهجرة.
املت�شددة  ترامب  �شيا�شة  واأدت 
ت�شعيد  اإىل  الهجرة  م�شاألة  يف 
ال��ت��وت��ر ب���ني ال��ب��ل��دي��ن واإث�����ارة 
غ�شب املك�شيكيني الذين اعلن 
���ش��اب��ق��ا اأن��ه��م ���ش��ي�����ش��ددون ثمن 
جدار وعد ببنائه على احلدود 

بني البلدين.
ل��ك��ن اأوب�������رادور ال��ي�����ش��اري قال 

ولية  يف  لل�شحافيني  ال�����ش��ب��ت 
“لن نخو�س  لي�شت احلل. وقال  الك�مية  امل�شادات  اإن  �شونورا احلدودية 
الرئي�س  مع  مواجهة  نخو�س  لن  املتحدة،  الوليات  حكومة  مع  مواجهة 
اأوب��رادور الذي يتوىل من�شبه يف الأول من كانون  دونالد ترامب«. وتابع 
الأول دي�شمرب اأن “بناء اجلدران اأو اللجوء للقوة ل يح�ن م�شكلة الهجرة 

التي تتطلب دبلوما�شية«.
ال�شلطات  اأع���ل���ن���ت  وال�������ش���ب���ت 
اأع���م���ال بناء  ب����دء  الأم���ريك���ي���ة 
جدار بارتفاع خم�شة اأمتار على 
اإل با�شو  طول احل��دود يف بلدة 

يف ولية تك�شا�س.
وكان ترامب تعهد مرارا خ�ل 
جدار  بناء  النتخابية  حملته 
احل����دود اجلنوبية  ط���ول  ع��ل��ى 
املهاجرين  م���ي��ني  وت��رح��ي��ل 
مم��ن ل ي��ح��م��ل��ون وث��ائ��ق على 
خلفية ما و�شفه باأزمة هجرة.

املك�شيك  ت��رام��ب ط��ال��ب  وك���ان 
ب��ت�����ش��دي��د ث���م���ن ب���ن���اء اجل�����دار 
وواف���ق  مك�شيكو.  رف�����ش��ت��ه  م��ا 
الآن  الأمريكي حتى  الكونغر�س 
على تخ�شي�س 1،6 مليار دولر من اأ�شل 25 مليار يطالب بها ترامب. 
ويتخلل الق�شم الأكرب من احلدود �شياج وغريه من احلواجز لكن ترامب 
اأمر باإقامة حاجز ل ميكن جتاوزه و�شط حتذيرات علماء من اأن ذلك قد 

يعر�س اأكر من األف نوع من احليوانات للخطر.

اأمريكا حتذر رو�شيا من
 ار�شال وقود لكوريا ال�شمالية

•• وا�شنطن-رويرتز:

قالت وزارة اخلارجية الأمريكية اإن وا�شنطن لن تردد يف فر�س عقوبات 
على اأي طرف ي�شاعد يف اإر�شال وقود اإىل كوريا ال�شمالية يف حتذير وا�شح 
الأمم  املتحدة يف  الوليات  اتهام نيكي هيلي �شفرية  اأي��ام من  بعد  لرو�شيا 

املتحدة مو�شكو بالتحايل على هذه العقوبات.
اإن  وقالت هيذر ناورت املتحدثة با�شم وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان 
الأمم  عقوبات  من  للتمل�س  اأ�شاليب  ا�شتخدام  توا�شل  ال�شمالية  كوريا 
املتحدة. واأ�شافت اأن على الدول الأع�شاء يف الأمم املتحدة حظر عمليات 

نقل الوقود من �شفينة لأخرى اإىل كوريا ال�شمالية.
ت��ردد يف فر�س عقوبات على  “ ال��ولي��ات املتحدة لن  اأن  ن��اورت  واأ�شافت 
اأي فرد اأو كيان اأو �شفينة تدعم الأن�شطة الكورية ال�شمالية غري امل�شروعة 
بالإجماع  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  وع���زز  اجلن�شية«.  ع��ن  النظر  ب�شرف 
متويل  ل��وق��ف  حم��اول��ة  يف   2006 منذ  ال�شمالية  ك��وري��ا  على  العقوبات 

برامج بيوجنياجن يف جمايل الأ�شلحة النووية وال�شاروخية البالي�شتية.
اأظهرت  الأخ��رية  الآون��ة  ورو�شيا يف  املتحدة  ال��ولي��ات  املواجهة بني  ولكن 

وجود ت�شدع يف وحدة املجل�س ب�شبب هذه العقوبات.
ارتكاب  على  “دلي�  متلك  وا�شنطن  اإن  املا�شي  الثنني  يوم  هيلي  وقالت 

رو�شيا انتهاكات م�شتمرة ووا�شعة النطاق«.

الرئي�س املك�شيكي يتجنب املواجهة مع ترامب حول الهجرة 

ورغبة فريقه يف مواءمة �شيا�شات 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ب�����ش��ك��ل اأوث����ق 
منح  لكن  نتانياهو.  �شيا�شات  مع 
الفريق هذا القدر من الأف�شلية، 
اأ�ش�س  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ي��ف  ه��ج��وم��ه  يف 
للوليات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة 
قد  ال��دول��ي��ة،  وال�شيا�شة  املتحدة 
اآح���ادي���اً.  واأو�شح  اأظ��ه��ر ت��ف��ك��رياً 
الباحثان اأن الهدف الأول لث�ث 
حل  ك��ان  �شابقة  اأمريكية  اإدارات 
ه�����ذا جوهر  وك�������ان  ال����دول����ت����ني، 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال���ت���ي ات��ب��ع��ت��ه��ا هذه 
الإدارات )ناهيك عن عدة حكومات 
ملثل  ال��روي��ج  وك��ان  اإ�شرائيلية(. 
حدود  اأ�شا�س  على  النتيجة  ه��ذه 
اإقليمية  ت��ع��دي���ت  م��ع   ،1967
امل���خ���اوف  م���ع���اجل���ة  اإىل  ت���ه���دف 
الإدارة  ورف�����ش��ت  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة. 
احلالية بعناد امل�شادقة على هذه 
ذلك  فعلت  ل��و  وح��ت��ى  ال�شيا�شة. 
ترددها  ف����اإن  امل���ط���اف،  ن��ه��اي��ة  يف 
مفادها  وا�شحة  ر�شالة  وج��ه  ق��د 
موؤهلني  غ��ري  الفل�شطينيني  اأن 
بهم،  دول��ة خا�شة  على  للح�شول 
اأن  ي��ج��ب  فل�شطينية  دول����ة  واأن 
اأنها  على  اإليها  ينظر  اأو  تكون  ل 
نتيجة طبيعية ملثل هذه العملية. 
ال�شيء  اأن  ال���ب���اح���ث���ان  واع����ت����رب 
ن���ف�������ش���ه ي���ن���ط���ب���ق ع���ل���ى اع������راف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�شل�شلة  الأخ���رية  الأ���ش��ه��ر  �شهدت 
الدراماتيكية  اخل����ط����وات  م����ن 
ت��رام��ب يف  اإدارة  ات��خ��ذت��ه��ا  ال��ت��ي 
الفل�شطيني- ب��ال��ن��زاع  يتعلق  م��ا 
الإ�شرائيلي، من نقل ال�شفارة اإىل 
وقف متويل وكالة الأمم املتحدة 
الفل�شطينيني  ال���ج��ئ��ني  ل��غ��وث 
اإىل  “الأونروا”،  وت�����ش��غ��ي��ل��ه��م 
ال�شفة  ع����ن  امل�������ش���اع���دات  ق���ط���ع 
بعثة  اق��ف��ال  اإىل  و���ش��وًل  الغربية 
الفل�شطينية يف  التحرير  منظمة 
بتقدمي  الوعد  وتكرار  وا�شنطن، 

خطتها اخلا�شة بال�ش�م. 
ت���ن���اول ال��ب��اح��ث��ان روب������رت مايل 
واآرون ديفيد ميلر يف مقال ن�شرته 
الأمريكية،  “اأت�نتيك”  جملة 
الرئي�س  ينتهجها  التي  ال�شيا�شة 
دون����ال����د ت����رام����ب ح���ي���ال ال���ن���زاع 
ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي-الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، 
تزامن  ال��زخ��م  ه��ذا  اأن  معتربين 
مع تراجع احتمالت التو�شل اإىل 
القيادة  واأو�شحت  فعلية.  �شفقة 
نظرة  تلقي  لن  اأنها  الفل�شطينية 
على القراح الأمريكي، بينما ل 
الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  ي��رى 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و �����ش����رراً من 
الن����ت����ظ����ار م�����زي�����داً م����ن ال���وق���ت 

ق��ب��ل ك�����ش��ف ال��ن��ق��اب ع���ن اخلطة 
احلا�شر  ال��وق��ت  ويف  الأمريكية. 
�شخ�س  اأي  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ي�شعب 
اإدارة  اأن  اجل��د  حممل  على  ياأخذ 
ترامب �شتنجز “احلل النهائي”. 
وهذا ما يطرح �شوؤاًل اأكر اإثارة: 
التي  م��ا ه��ي بال�شبط اخل��ط��وات 

�شيقدم عليها فريق ترامب؟.
الوا�شح هو اأنه على رغم التعهدات 
الأ�شا�شي  ال��ه��دف  ف���اإن  امل��ت��ك��ررة، 
القيادة  ع��ن  تخلت  التي  ل�����إدارة 
لي�س  احل���ال���ي���ة،  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س حممود 
الطاولة.  اإىل  ي���اأت���ي  ك���ي  ع��ب��ا���س 
اأن  اأن يعلم  ت��رام��ب  ف��ري��ق  وع��ل��ى 
هذا لن يحدث. لذلك، فهو ي�شعى 
الوليات  فهم  �شياغة  اإع���ادة  اإىل 
الفل�شطيني- ل��ل�����ش��راع  امل��ت��ح��دة 
الإ�������ش������رائ������ي������ل������ي، وال�������ش���ي���ا����ش���ة 
ح��ي��ال��ه، وحت���وي���ل ال��رك��ي��ز على 
والقت�شادية  امل���ادي���ة  امل���خ���اوف 
من  التقليل  م��ع  للفل�شطينيني 
اهتماماتهم ال�شيا�شية والوطنية.  
تف�شريات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����ش���ارا 
الإدارة،  لقرارات  حمتملة  اأخ��رى 
الداخلية،  ال�شيا�شة  ذل��ك  يف  مب��ا 
الرتقاء  على  الرئي�س  وت�شميم 
حملته  ت���ع���ه���دات  م�����ش��ت��وى  اإىل 
الطبيعية،  لقاعدته،  ت��روق  التي 

جذرياً  ال���ن���زاع  ����ش���روط  ت��ع��ري��ف 
ت����ق����وم ع���ل���ى الق����ت����ن����اع ب�������اأن كل 
املحاولت ال�شابقة قد ف�شلت واأن 
يحظى  اأن  يجب  اجل��دي��د  نهجها 
اأن  ال��ب��اح��ث��ان  ي��رى  واإذ  بفر�شة. 
فريق ترامب حمق ب�شكل ل يقبل 
اجلدل بالن�شبة اإىل اجلزء الأول، 
اأن��ه خمطئ متاماً يف ما  يعتربان 

يتعلق باجلزء الثاين.

عا�شمة  ب��ال��ق��د���س  ت��رام��ب  اإدارة 
�شفارتها  نقلت  ل��ق��د  لإ���ش��رائ��ي��ل. 
بارتباط  تعرف  اإنها  هناك.  اإىل 
العميق  ال���ت���اري���خ���ي  اإ����ش���رائ���ي���ل 
والديني باملدينة. لكنها مل تفعل 
بالن�شبة  القبيل  ه���ذا  م��ن  �شيئاً 
اأنها  �شحيح  الفل�شطينيني.  اإىل 
النهائية  القد�س  ح��دود  اإن  قالت 
خا�شعة  ال���������ش����ي����ادة  وم���������ش����ائ����ل 

للتفاو�س. لكن، ومع ذلك، تعترب 
هو من  باملدينة،  املطالبة  اأن حق 
جهة غري قابل للجدل ومقد�س، 
م�شاألة  ه����و  اأخ�������رى  ج���ه���ة  وم�����ن 
يبدو  ودن��ي��وي��ة.  للتفاو�س  قابلة 
الإدارة  توجهها  التي  الر�شالة  اأن 
م���غ���اي���رة يف  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني  اإىل 
جوهرها: لقد خ�شرمت، فتجاوزوا 
اإعادة  الإدارة  حماولة  اإن  الأم���ر. 

•• ليفربول-رويرتز:

قال توم وات�شون نائب زعيم حزب 
ال��ع��م��ال ال��ربي��ط��اين امل��ع��ار���س اإن 
حكومة رئي�شة الوزراء ترييزا ماي 
اإجراء  يتم  �شفا النهيار وقد  على 

انتخابات عامة يف الب�د قريبا.
واأ�شاف اأنه اإذا اأيد الأع�شاء خ�ل 
العمال  ال�����ش��ن��وي حل���زب  امل���وؤمت���ر 
ا�شتفتاء  اإج��راء  فكرة  ليفربول  يف 
ثان على خروج الب�د من الحتاد 
ال�شعب  م��ن  ف�شيكون  الأوروب������ي 

على زعامة احلزب جتاهلها.
قرر  “اإذا  نيوز  �شكاي  لقناة  وتابع 
م��وؤمت��ر ح���زب ال��ع��م��ال اأن���ه يرغب 
فيبدو  �شعبي  بت�شويت  تعهد  يف 
يل اأنه �شيكون من غري املعقول اأن 

نتحدى هذا القرار.
النهيار  �شفا  »ه��ذه احلكومة على 
وقد جنري انتخابات عامة اأخرى 
ت����دور اأ���ش��ا���ش��ا ح����ول اخل�����روج من 

الحتاد الأوروبي«.
 م�����ن ج���ان���ب���ه ق������ال زع����ي����م ح���زب 
ال���ع���م���ال ال����ربي����ط����اين امل���ع���ار����س 
اإن احلزب  ام�س  جريميي كوربني 
جديدة  ان��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  يف�شل 
اخلروج  ب�شاأن  اآخ��ر  ا�شتفتاء  على 
م��ن الحت����اد الأوروب�����ي مم��ا يزيد 
ال�����ش��غ��وط ع��ل��ى رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء 
ترييزا ماي التي تعرت خططها 

للخروج من التكتل.
دعوات  الآن  حتى  كوربني  وي��ق��اوم 

 •• باري�ص-رويرتز:

اأظهر ا�شتط�ع للراأي ام�س اأن �شعبية الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون 
تراجعت اأكر يف �شبتمرب اأيلول مما يزيد من امل�شاكل التي حتيط باإدارته 

ب�شبب ا�شتقالة وزراء بارزين وف�شيحة حار�س �شخ�شي له هذا ال�شيف.
دو  جورنال  لو  ل�شحيفة  اإيفوب  موؤ�ش�شة  اأجرته  ال��ذي  ال�شتط�ع  واأ�شار 
عن  را�شون  اإنهم  قالوا  امل�شاركني  من  فقط  املئة  يف   29 اأن  اإىل  دميان�س 
املئة  يف  و39  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  امل��ئ��ة  يف   34 الن�شبة  ك��ان��ت  بعدما  م��اك��رون 
ال���راأي.  ا�شتط�عات  معظم  يف  متدنية  م��اك��رون  و�شعبية  �شهرين.  قبل 
املئة من  66.1 يف  بن�شبة   2017 عام  الرئا�شة  بانتخابات  وف��از ماكرون 
قوة  اأك��رب  ثاين  فرن�شا  لتحديث  اإ�ش�حي  اإىل م�شروع  م�شتندا  الأ���ش��وات 

يف منطقة اليورو لكن ناخبني كثريين من بينهم اأرباب املعا�شات والعمال 
يف  ت�شب  الرئي�س  �شيا�شات  اأن  م��ن  ي�شتكون  املنخف�س  ال��دخ��ل  اأ���ش��ح��اب 

م�شلحة ال�شركات والأثرياء يف الأغلب.
اإن  عاطل  لرجل  ق��ال  بعدما  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  بانتقادات  م��اك��رون  وق��وب��ل 

بو�شعه احل�شول على عمل ب�شهولة اإذا حاول.
وتلقى ماكرون �شفعة هذا ال�شهر با�شتقالة وزير البيئة نيكول اأولو فجاأة. 
كما اأعلن جريار كولوم وزير الداخلية واأحد اأقرب حلفاء ماكرون يف 18 
�شبتمرب اأيلول اأنه يعتزم خو�س النتخابات على من�شب رئي�س بلدية ليون 

عام 2020.
واأجرت موؤ�ش�شة اإيفوب ا�شتط�ع الراأي يف الفرة بني 14 و22 �شبتمرب 

اأيلول و�شارك فيه 1964 �شخ�شا.

قتيل يف هجوم بالكونغو الدميوقراطية    16
••بيني-اأ ف ب:

قتل 16 �شخ�شا على الأقل يف مدينة بيني ب�شرق جمهورية الكونغو الدميوقراطية يف هجوم ن�شب اىل 
متمردي قوة الدفاع احلليفة، املجموعة األأوغندية امل�شلمة امل�شلحة التي تن�شط يف �شمال كيفو، كما اأفاد 
عدد من ال�شهود ام�س الأحد. واكد طبيب يف امل�شت�شفى العام لوكالة فران�س بر�س انه راأى 16 قتي� بينهم 
12 مدنيا واربعة ع�شكريني اأو متمردين م�شريا اإىل “ثمانية جرحى منهم خم�شة مدنيني«. ويقيم اجانب 
ايبول.  وب��اء  ب�شبب  كيفو  �شمال  املدينة يف  اغ�شط�س يف هذه  اآب  بداية  منذ  الن�شاين،  املجال  يعملون يف 
“الهجوم املفاجئ وقع يف �شوارع مدينة بيني«. وافاد عدد من ال�شهادات ان الهجوم  وا�شاف الطبيب ان 
18،30-19،00 )16،30-17،00 ت غ(. و�شمعت ا�شداء  ال�شاعة  بداأ لدى حلول الظ�م يف حواىل 
ا�شلحة ثقيلة وخفيفة حتى اىل ما بعد منت�شف الليل، كما يوؤكد الطبيب الذي مل يكن قادرا على القول 
ان ما يح�شل يقوم به مهاجمون او هو رد للجي�س النظامي. وقد ا�شتهدف الهجوم احياء قريبة من و�شط 
هذه املدينة التجارية التي يبلغ عدد �شكانها مئات الآلف، خ�فا للهجومات الخرى التي عادة ما تقع يف 

الحياء ال�شمالية بالأطراف على طريق مطار مافيفي.

مزيد من الرتاجع يف �شعبية ماكرون 
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اأمطار ا�ستثنائية يف تون�س:

هلك 4 مواطنني وخ�شائر مادية فادحة
•• الفجر - تون�ص

التقلبات  اأّن  الأح��د،  اأم�س  التون�شية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت    
وبن  واملن�شتري  و�شو�شة  نابل  حمافظات  �شملت  التي  املناخية 
ع��رو���س و���ش��ي��دي ب���وزي���د، ال�����ش��ب��ت، ومت���ّي���زت ب��ت��ه��اط��ل كميات 
ة  خا�شّ رعدّية  بزوابع  م�شحوبة  الأمطار  من  وقيا�شّية  هامة 
مبعتمديات ولية نابل ت�شّببت يف ه�ك 4 مواطنني بكل من 
تاكل�شة وبوعرقوب وبئر بورقبة، واإحلاق اأ�شرار مادية فادحة 
ال��وزارة يف ب�غ �شادر  بالبنية التحتية واملمتلكات.   واأ�شافت 
الأمطار  م��ن  كبرية  كميات  تهاطل  ع��ن  نتج  اأّن���ه  اأم�����س،  عنها 

مبحافظة نابل �شي�ن املياه بغزارة من املرتفعات وفي�شان عدة 
اأودية وارتفاع من�شوب املياه بالطرقات والأنهج مع عجز قنوات 
اإىل  اأّدى  مما  املن�شابة  الكميات  ا�شتيعاب  على  املياه  ت�شريف 
ت�شّربها اإىل عّدة منازل وموؤ�ش�شات �شناعية وجتارّية وانقطاع 
اأّن ف��رق ال��ن��ج��دة ت��وا���ش��ل تقدمي  ح��رك��ة امل����رور.   ولفتت اإىل 
الوحدات  تعزيز  مّت  اأن��ه  واإىل  للمواطنني،  ال���زم��ة  امل�شاعدة 
املتدخلة مب�شخات مائية اإ�شافية و�شاحنات نقل من الوحدات 
اجلهوية للحماية املدنية بتون�س واأريانة ومنوبة وبن عرو�س 
وقف�شة  وم��دن��ني  وقاب�س  وقبلي  وال��ق��ريوان  وب��اج��ة  وب��ن��زرت 

وزغوان اإ�شافة اإىل الوحدة املخت�شة للحماية املدنية.

••لندن-وكاالت:

كوكبرين،  باتريك  ال�شحايف  راأى 
يف �شحيفة اإندبندنت الربيطانية، 
اأن ات��ف��اق وق���ف اإط�����ق ال��ن��ار يف 
رو�شيا  اإل��ي��ه  تو�شلت  ال��ذي  اإدل���ب 
لبوتني  اأن  يثبت  م��وؤخ��راً  وتركيا 
�شوريا، وذل��ك على  العليا يف  اليد 
ال����رغ����م م����ن ت���ع���ام���ل ال����غ����رب مع 
ق���وة عدوانية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  رو���ش��ي��ا 
وهّم�شت  للجميع،  تهديداً  ت�شكل 
قبل �شبع �شنوات عندما قام حلف 

الناتو بتغيري النظام يف ليبيا. 
وي�شتهل كوكبرين مقاله بالإ�شارة 
التفاق  يف  اخل���رباء  ت�شكيك  اإىل 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  اأب���رم���ه  ال����ذي 
نظريه  م�����ع  ب����وت����ني  ف������دمي�����ري 
ال��رك��ي رج��ب طيب اأردوغ����ان يف 
املا�شي؛  الأث���ن���ني  ي����وم  ���ش��وت�����ش��ي 
جانب  من  و�شيك  هجوم  لتفادي 
ب�شار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س  ق�����وات 
املعار�شة يف حمافظة  الأ�شد �شد 
للمعار�شة  الأخ���ري  املعقل  اإدل���ب، 
امل�����ش��ل��ح��ة يف غ���رب ���ش��وري��ا؛ حيث 
ودم�شق  حلب  يف  معاقلها  خ�شرت 

ودرعا خ�ل العامني املا�شيني. 
مفهومة،  ال�����ش��ك��وك  ت��ل��ك  وت��ب��دو 
الربيطاين،  ال�����ش��ح��ايف  ب��ح�����ش��ب 
فاإن  الت���ف���اق  تنفيذ  مت  اإذا  لأن����ه 
اجل��م��اع��ات امل��ع��ار���ش��ة ل���أ���ش��د يف 
حيث  ع�شكرياً؛  �شتراجع  اإدل���ب 
منزوعة  م��ن��ط��ق��ة  ان���ت���زاع  ���ش��ي��ت��م 
ال�ش�ح )خا�شعة ل�شيطرة رو�شيا 
الواقعة  الأرا����ش���ي  م��ن  وت��رك��ي��ا( 
جانب  اإىل  الآن،  �شيطرتهم  حتت 
الراديكالية  اجل���م���اع���ات  ط�����رد 
الأ�شلحة  و����ش���ح���ب  امل���ت���ط���رف���ة 
ال����دب����اب����ات وحتى  م����ن  ال��ث��ق��ي��ل��ة 
قذائف الهاون، ف�شً� عن فقدان 
اثنني  على  ل�شيطرتها  املعار�شة 
الرئي�شية  ال�شريعة  ال��ط��رق  م��ن 
ب��ني املدن  التي تربط  اإدل���ب  ع��رب 

الواقعة حتت �شيطرة نظام الأ�شد، 
وهي حلب وال�ذقية وحماة. 

احتمالية  اإىل  ك��وك��ب��رين  وي��ل��ف��ت 
ع��دم تنفيذ الأه����داف امل��ح��ددة يف 
موافقة  ل�شعوبة  نظراً  الت��ف��اق؛ 
ج��م��ي��ع الأط����������راف امل����ت����ورط����ة يف 
احل����رب الأه���ل���ي���ة ال�����ش��وري��ة على 
�شبيل  ف��ع��ل��ى  ال�������ش���روط.  ت��ن��ف��ي��ذ 
املثال: ملاذا يتخلى مقاتلو جماعات 
متطرفة تتبنى نهج القاعدة مثل 
طواعية  ال�شام”  حت��ري��ر  “هيئة 
الع�شكري  ال��ن��ف��وذ  ه���ذا  م��ث��ل  ع��ن 
ال����ذي ي��ت��م��ت��ع��ون ب���ه ح��ت��ى الآن؟ 
وك��ان��ت ح��ك��وم��ة ن��ظ��ام الأ���ش��د قد 
بالتفاق،  ���ش��ت��ل��ت��زم  اأن���ه���ا  اأع��ل��ن��ت 
ولكن رمبا ت�شع يف ح�شبانها اأنها 
الأمد  على  لي�س  ق����ادرة،  �شتكون 
على  ال�شيطرة  ا�شتعادة  البعيد، 
اإدل������ب ت��دري��ج��ي��اً ك��م��ا ف��ع��ل��ت مع 

اجليوب الأخرى للمعار�شة. 
اأن  الربيطاين  ال�شحايف  ويعترب 

القيام  �شوريا، ولكنها ل ت�شتطيع 
بذلك باأمان اإل من خ�ل موافقة 
اإىل  بالن�شبة  والأول��وي��ة  مو�شكو، 
دويلة  اإن�شاء  تتمثل يف منع  تركيا 
الأمريكية  احلماية  حت��ت  ك��ردي��ة 
يف ���ش��وري��ا، وم���ن ث��م ف��ه��ي حتتاج 
وعلى  ال����رو�����ش����ي.  ال���ت���ع���اون  اإىل 
�شبيل املثال اأ�شفر ان�شحاب املظلة 
ال���ت���ي كانت  ال���رو����ش���ي���ة،  اجل���وي���ة 
الكرد�شتاين  عفرين  جيب  حتمي 
العام، عن  �شابق من هذا  يف وقت 
م��ن غزو  ال��رك��ي  متكني اجلي�س 

عفرين وال�شيطرة عليها. 
ويرى ال�شحايف الربيطاين اأن كل 
اإىل  يقود   2011 منذ  ح��دث  م��ا 
القوى  حاولت  اإذ  عك�شية؛  نتائج 
لإجباره  الأ���ش��د  اإ�شعاف  الغربية 
على البتعاد عن مو�شكو وطهران، 
عليهما،  اعتماداً  اأك��ر  بات  ولكنه 
وهذا من �شاأنه اأن يوؤدي اإىل قتل 
ال�شوريني  م���ن  امل���زي���د  واإ����ش���اب���ة 
اأع����داد ال���ج��ئ��ني ف�شً�  وزي����ادة 
ل�شتن�شاخ  ال��ف��ر���ش��ة  ت��وف��ري  ع��ن 
مثل  اإره��اب��ي��ة  لتنظيمات  ج��دي��د 

القاعدة. 
الهيمنة  ك����وك����ب����رين  وي���������ش����ف 
ال�شمايل  اجل������زء  يف  ال���رو����ش���ي���ة 
انتهازية  ب��اأن��ه��ا  الأو���ش��ط  لل�شرق 
ولكن يتم تعزيزها بعوامل اأخرى، 
يبداأ  مل  رمب��ا  امل��ث��ال  �شبيل  فعلى 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب 
غمو�س  ول��ك��ن  ب��ع��د،  ح����روب  اأي 
والت�شكيك  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شيا�شة 
دول  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  يعني  فيها 
�شيا�شة  ع��ن  الآن  ت��ب��ح��ث  ال��ع��امل 
مل  لأنها  رو�شيا  مع  تاأمني  اإع���ادة 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��اأن  واثقة  تعد 
لن  ورمب��ا  عليها،  العتماد  ميكن 
ا�شتغ�ل  يتمكن بوتني دائماً من 
عليه  املعرو�شة  املختلفة  الفر�س 
ب�شكل غري متوقع، ولكنه بالفعل 

حقق جناحاً مذهً� حتى الآن. 

املعار�شة ال�شورية ترحب
 بحذر بالتفاق حول اإدلب 

•• بريوت-اأ ف ب:

الركي  الرو�شي  بالتفاق  بحذر  اأنقرة  من  مدعومة  معار�شة  ف�شائل  رحبت 
الذي جنب حمافظة اإدلب عملية ع�شكرية لقوات النظام، موؤكدة يف الوقت ذاته 
عدم ثقتها مبو�شكو. ومل ي�شدر حتى الآن اأي موقف ر�شمي من هيئة حترير 
الأكرب من حمافظة  ت�شيطر على اجلزء  التي  �شابقاً(،  الن�شرة  ال�شام )جبهة 
الث�ثاء  م�شاء  بيان  ويف  فيها.  الأك��رب  النفوذ  و�شاحبة  غ��رب(  )�شمال  اإدل��ب 
املا�شي، اأعلنت اجلبهة الوطنية للتحرير، حتالف ف�شائل معار�شة مدعومة من 
تركيا بينها حركة اأحرار ال�شام، “نثمن هذا اجلهد الكبري والنت�شار الوا�شح 
للدبلوما�شية الركية”، م�شرية اإىل اأن “تلقى اأهلنا يف ال�شمال ال�شوري بارتياح 

وا�شع ح�شول اتفاق تركي رو�شي اأوقف عدواناً رو�شياً و�شيكاً«.
اأ�شابعنا  الرو�شي  بالعدو  ثقتنا  ع��دم  ذات��ه  الوقت  يف  “نعلن  اجلبهة  واأ�شافت 
�شتبقى على الزناد واأننا لن نتخلى عن �ش�حنا ول عن اأر�شنا ول عن ثورتنا«. 
اإجن���اح م�شعاهم  ال��رك��ي يف  م��ع احلليف  ال��ت��ام  “تعاوننا  واأك���دت اجلبهة على 
لتجنيب املدنيني وي�ت احلرب، اإل اننا �شنبقى حذرين ومتيقظني لأي غدر 
من طرف الرو�س والنظام واليرانيني”، معربة عن قلقها من اأن يكون التفاق 
والف�شائل  ال�شام  اأب��رز معاقل هيئة حترير  اآخر  اإدل��ب  وُتعد حمافظة  موؤقتا. 
تتواجد  كما  منها،  الأك���رب  اجل��زء  على  الهيئة  وت�شيطر  �شوريا.  يف  املعار�شة 
ف�شائل اجلبهة الوطنية يف مناطق عدة، وتن�شط فيها اأي�شاً جمموعات اأخرى 
الإ�ش�مي  واحل���زب  القاعدة  بتنظيم  املرتبط  ال��دي��ن  ح��را���س  تنظيم  اأب��رزه��ا 
واإثر  اإدل��ب،  اإىل حميط  الع�شكرية  التعزيزات  اأ�شابيع من  وبعد  الرك�شتاين. 
مفاو�شات مكثفة، تو�شلت رو�شيا وتركيا قبل اأ�شبوع اإىل اتفاق يق�شي باإن�شاء 
منطقة عازلة بعمق 15 اإىل 20 كيلومراً على خطوط التما�س بني الف�شائل 
يف  الثقيل  �ش�حها  ت�شليم  املعار�شة  الف�شائل  وعلى  اإدل��ب.  يف  النظام  وق��وات 
املنطقة العازلة على اأن تن�شحب منها املجموعات اجلهادية وعلى راأ�شها هيئة 
مهمة  العازلة  املنطقة  يف  امل�شلحة  املجموعات  تواجد  وُي�شعب  ال�شام.  حترير 
اجلانب الركي يف تنفيذ التفاق. واأعلن تنظيم حرا�س الدين يف بيان جرى 
تناقله على مواقع التوا�شل الجتماعي واأكده املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان 

رف�شه ل�تفاق.
نعلن رف�شنا من جديد لهذه  الدين  اإننا يف تنظيم حرا�س   : البيان  وج��اء يف 
اأي موقف ر�شمي من  امل��وؤام��رات وه��ذه اخل��ط��وات كلها. وب��رغ��م ع��دم ���ش��دور 
ويف  ل��ه  التابعة  الإخ��ب��اري��ة  اإب���اء  وك��ال��ة  اأن  اإل  الآن،  حتى  ال�شام  حت��ري��ر  هيئة 
معر�س تغطيتها ل�تفاق �شككت يف نوايا تركيا، واعتربت اأنها ت�شعى لتحقيق 
م�شاحلها. كما كان القائد العام للهيئة اأبو حممد اجلولين قال يف ت�شريحات 

�شابقة اأن �ش�ح الف�شائل خط اأحمر ل يقبل امل�شاومة اأبداً.

�شده  ال�شعبية  الن��ت��ف��ا���ش��ة  ب��ع��د 
الفوز  ل���ه  و���ش��م��ن��ت   2011 يف 
ال��ن��ه��ائ��ي يف احل���رب الأه��ل��ي��ة من 
املبا�شر  الع�شكري  التدخل  خ�ل 
يف عام 2015. لقد اأنقذت رو�شيا 
القذايف  معمر  م�شري  من  الأ�شد 
ال����ذي مت الإط����اح����ة به  يف ل��ي��ب��ي��ا 

خ�ل 2011«. 
اإىل  الربيطاين  ال�شحايف  وي�شري 
اأن رو�شيا كانت يف واقع الأمر اأقوى 
مما تبدو؛ ل�شيما اأنها لتزال قوة 
تدمري  على  ق��ادرة  عظمى  نووية 
الحتاد  ان��ه��ي��ار  بعد  حتى  ال��ع��امل 
اأن  ويجب   ،1991 يف  ال�شوفيتي 
يكون من ال�شعب ن�شيان وجتاهل 
املهمة ب�شكل كبري،  هذه احلقيقة 
واملعلقني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني  اأن  ب��ي��د 
رو�شيا،  بعزل  التو�شية  يوا�شلون 
كما يتظاهرون باأنه ميكن جتاهل 

رو�شيا باأمان. 
وع�وة على ذلك فاإن عودة رو�شيا 

الأك����ر اإث�����ارة ل���ه��ت��م��ام يف هذه 
واإمنا  تفا�شيلها  لي�س  التفاقية 
ت����وازن ال��ق��وى يف  م��ا تعك�شه ع��ن 
العامل  يف  وحتى  واملنطقة  �شوريا 
تنفيذ  اأن  من  الرغم  وعلى  ككل. 
اتفاق بوتني واأردوغان رمبا يواجه 
�شعوبات ولن يحقق �شوى فوائد 
مهماً  غر�شاً  يخدم  فاإنه  موؤقتة، 
ال�شوريني  ال�شحايا  عدد  قلل  اإذا 

يف اإدلب. 
“حتولت  ك����وك����ب����رين:  وي�����ق�����ول 
����ش���وري���ا م��ن��ذ ف����رة ط��وي��ل��ة اإىل 
الأجنبية  ل��ل��دول  مواجهة  �شاحة 
جانب  اإىل  ب��ال��وك��ال��ة  واحل������روب 
للقوى  وال���ن���ف���وذ  ال���ق���وة  اخ��ت��ب��ار 
النتيجة  ولعل  ال��ك��ربى،  الدولية 
اأه���م���ي���ة لهذه  الأك������ر  ال���دول���ي���ة 
متكني  ه����ي  الآن  ح���ت���ى  احل������رب 
نف�شها  تاأ�شي�س  اإع���ادة  من  رو�شيا 
�شاعدت  ف���ق���د  ع���ظ���م���ى.  ك����ق����وة 
حكمه  تاأمني  على  الأ�شد  مو�شكو 

ك��ق��وة ع��ظ��م��ى ك��ان��ت دائ���م���اً اأم����راً 
ح��ت��م��ي��اً، ب��ح�����ش��ب ال��ك��ات��ب، ولكن 
ج���رى ت�����ش��ري��ع خ��ط��وات��ه��ا بف�شل 
والأخطاء  ال��ن��اج��ح��ة  الن��ت��ه��ازي��ة 
ال���ق���ا����ش���ي���ة م�����ن ج����ان����ب ال�������دول 
املتناف�شة؛ حيث اأ�شفرت احل�شابات 
وباري�س  ل��وا���ش��ن��ط��ن  اخل���اط���ئ���ة 
ولندن عن توفري باأر�شية �شيا�شية 
خ�����ش��ب��ة ل���ت���اأك���ي���د ن���ف���وذ ال���دول���ة 
الذي  الت��ف��اق  ويعك�س  الرو�شية، 
وقعته رو�شيا وتركيا يوم الثنني 
حمافظة  م�شتقبل  ب�شاأن  املا�شي 
اإدلب حجم النفوذ الذي اكت�شبته 
اإذ  ال�شورية،  ال�شاحة  على  رو�شيا 
اإن بوتني قادر على توقيع اتفاقية 
ثنائية مع تركيا )ثاين اأكرب قوة 
اأي  الناتو( دون  ع�شكرية يف حلف 
اأو  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اإىل  اإ����ش���ارة 

غريها من اأع�شاء الناتو. 
�شتزيد  تركيا  اأن  الت��ف��اق  ويعني 
�شمال  يف  الع�شكرية  ح�شتها  من 

تركيا تزيد من ح�ستها الع�سكرية يف �سمال �سوريا

اتفاق اإدلب ير�شم توازن النفوذ يف اإدلب واملنطقة!

بدء انتخابات رئا�شية مثرية للجدل يف املالديف  
•• كولومبو-اأ ف ب:

املالديف  ج��زر  يف  الناخبون  اأديل 
انتخابات  يف  ام�������س  ب��اأ���ش��وات��ه��م 
ل��ل��ج��دل تتخوف  رئ��ا���ش��ي��ة م��ث��رية 
الدوليون  وامل���راق���ب���ون  امل��ع��ار���ش��ة 
مل�شلحة  بها  الت�عب  يتم  اأن  من 
عبد اهلل مي��ني ال��رج��ل ال��ق��وي يف 
ه��ذا الأرخ��ب��ي��ل ال��واق��ع يف املحيط 

الهندي.
الرئي�س ميني  م��ن  ك��ل  اأدىل  وق��د 
ومناف�شه الوحيد ابراهيم حممد 
ال�شويل، مر�شح حتالف املعار�شة، 
ب�شوته يف �شندوق القراع باأحد 
املراكز يف ماليه، العا�شمة املكتظة 
ل���ل���ب����د، ب���ع���د دق����ائ����ق ع���ل���ى بدء 
الثامنة  ال�����ش��اع��ة  ع��ن��د  الت�شويت 

)03،00 ت غ(.
وق���ال ���ش��ون��ات اأم��ي��ن��ا، ال��ن��ا���ش��ط يف 
املالديفي  الدميوقراطي  احل��زب 

واذا  غ(.  ت   14،00(  19،00
ب�شهور  تذكر  املالديف  جزر  كانت 
الفردو�شية،  وال�����ش��واط��ئ  الع�شل 
فاإن الو�شع ال�شيا�شي يف هذا البلد 
املوؤلف من حواىل ع�شرين جزيرة 
هذه  اإىل  مريحا  لي�س  مرجانية، 

الدرجة.
قوى  ق��ام��ت  ال��ت�����ش��وي��ت،  فع�شية 
الم��ن بعملية ده��م يف مقر قيادة 
املالديفي  الدميوقراطي  احل��زب 
يف ماليه وفت�شت مكاتبه، كما جاء 

يف بيان للحزب. 
واأع���ل���ن���ت ال�����ش��رط��ة ان��ه��ا حتركت 
�شرعية”.  غري  ان�شطة  “لتدارك 

ومل جتر اي عملية اعتقال.
ف�����اأب�����رز ����ش���خ�������ش���ي���ات امل���ع���ار����ش���ة 
م��وج��ودة اإم���ا خ��ل��ف ال��ق�����ش��ب��ان اأو 
املنفى،  اىل  ال��ذه��اب  على  اأرغ��م��ت 
على غرار الرئي�س ال�شابق حممد 
احتجاجات  ت�����ش��ف��ر  ومل  ن�����ش��ي��د. 

من  ك���ث���ري  “ثمة  )م����ع����ار�����ش����ة( 
يقفون  ال���ن���اخ���ب���ون  احل����م����ا�����س. 
باأ�شواتهم  ل����������إدلء  ب���ال�������ش���ف 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ط��ق�����س امللبد 

بالغيوم«.
طويلة  ان��ت��ظ��ار  �شفوف  وت�شكلت 
اأمام مراكز الت�شويت قبل فتحها. 
وح���ت���ى ظ���ه���ر الأح�������د ك�����ان اأك����ر 
م��ن مئة األ��ف م��ن 262 األ��ف��ا قد 
�شوتوا، بن�شبة م�شاركة بلغت 42 

باملئة، ح�شب اللجنة النتخابية.
الناخبة  حم��م��د  ع���ف���راء  وق���ال���ت 
على  ي����دل  “هذا  اإن  م��ال��ي��ه  م���ن 
للنا�س.  الن��ت��خ��اب��ات  اأه��م��ي��ة ه��ذه 
ه����ذا ي����دل ع��ل��ى اأن����ه م��ه��م��ا حدث 
يوؤمنون  امل���ال���دي���ف���ي���ون  زال  م����ا 

بالدميوقراطية«.
ودف��ع��ت امل�����ش��ارك��ة ال�����ش��ل��ط��ات اإىل 
اإرج������اء اأغ������ق م���راك���ز الق�����راع 
ال�شاعة  اإىل   16،00 ال�شاعة  من 

املجموعة الدولية و�شغوطها عن 
اي نتيجة.

ابرز  ن�شيد،  حم��م��د  ا���ش��ط��ر  وق���د 
هزمه  ال��ذي  املعار�شة  �شخ�شيات 
يف   2013 يف  مي�����ني  اهلل  ع���ب���د 
اي�شا،  ل���ل���ج���دل  م���ث���رية  ظ������روف 
امل�������ش���ارك���ة يف  ع����ن  ال���ت���خ���ل���ي  اىل 
حكم  ب�شبب  الرئا�شية  النتخابات 
ق�شائي اعتربت المم املتحدة انه 

�شدر لدوافع �شيا�شية.
املعار�شة  ويف غيابه، وقف حتالف 
الذي  ع���ام���ا(   54( ���ش��ال��ح  خ��ل��ف 
وقد  ك��ث��ريا.  ال��ن��اخ��ب��ون  يعرفه  ل 
املحلية،  الع���م  و�شائل  جتاهلته 

خوفا من اإثارة غ�شب ال�شلطة.
املراقبني  م���ن  جم��م��وع��ة  ح����ذرت 
الدوليني التي منعت من الو�شول 
اإىل الب�د، ام�س الول ال�شبت من 
اأن النتخاب لن يكون حرا ونزيها 

وتوقعت اأحداثا مظلمة.

خ�شائر مادية ويف البنية التحتية نابل تغرق

كوريا ال�سمالية واإيران اأبرز امللفات

خطاب مرتقب لرتامب يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
•• نيويورك-اأ ف ب:

ال�شمالية،  كوريا  حيال  الليونة  اإىل  اإي���ران  مع  احلديدية  القب�شة  من 
تنتظر اجلمعية العامة ل�أمم املتحدة لل�شنة الثانية الرئي�س الأمريكي 
خ�شومه  ل��دى  القلق  ببع�س  نيويورك  يف  الأ�شبوع  ه��ذا  ترامب  دونالد 

وحلفائه عل حد �شواء.
“منق�شم  اأمن  اإنه بوجود جمل�س  املتحدة  الأمم  وتقول م�شادر يف مقر 
ال�شهر  املتحدة خ�ل  الوليات  اأي وقت م�شى” تراأ�شه  اأكر من  اليوم 
الرئي�س  �شيقوله  اأو  �شيفعله  اأي فكرة” عما  اأح��د  “لي�س لدى  اجل��اري، 

الأمريكي الذي ل ميكن التكهن بت�شرفاته.
“بتدمري” كوريا  املا�شي  العام  وعد  ترامب  وك��ان 
ال�شمالية “كليا” يف حال نفذت بيونغ يانغ هجوما 
لقاء  انفراج مع  اأج��واء  ت�شود  ال�شنة  لكن هذه  ما. 
الأمريكي  اخلارجية  وزي��ري  بني  قريبا  يعقد  قد 

والكوري ال�شمايل.
مل  املتعاديني  البلدين  ب��ني  امل��ذه��ل  ال��ت��ق��ارب  لكن 
ي�����ش��ف��ر ح��ت��ى الآن ع���ن ت��ق��دم ع��ل��ى ط��ري��ق اإخ����ء 
ال��ك��وري��ة م��ن الأ���ش��ل��ح��ة النووية.  ���ش��ب��ه اجل���زي���رة 
وقالت ال�شفرية الأمريكية يف الأمم املتحدة نيكي 
“يف الجتاه  “خطوات �شغرية” تتحقق  اإن  هايلي 

ال�شحيح«.
و�شيراأ�س وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو 
اخلمي�س اجتماعا ملجل�س الأم��ن ال��دويل من اأجل 
التهامات  ب��ع��د  ال��دول��ي��ة  الأ����ش���رة  ال�����ش��دع يف  راأب 
الأمريكيني  ب��ني  والكذب”  “بالغ�س”  امل��ت��ب��ادل��ة 
على  املفرو�شة  العقوبات  تطبيق  ب�شاأن  وال��رو���س 

كوريا ال�شمالية.
وقال م�شدر يف حميط الرئي�س الفرن�شي اإميانويل ماكرون الذي �شيكون 
حا�شرا يف نيويورك “ل نتوقع م�شاحلة كربى بني الرئي�شني الأمريكي 

والإيراين” ح�شن روحاين.
واأ�شاف “طاملا اأنه لي�شت هناك اإرادة لبدء احلوار من اجلانبني، ل ميكننا 

اأن نفر�س ذلك«.
ت�شمل  اإي��ران  مع  اتفاقية  ترغب يف عقد  التي  املتحدة  ال��ولي��ات  وتوؤكد 
النووي وال�شواريخ البال�شتية، ا�شتعدادها للقاء م�شوؤولني اإيرانيني، لكن 

طهران ترف�س ذلك حتى الآن.
“�شيثري اهتماما ل �شابق  وقالت نيكي هايلي اإن جمل�س الأمن الدويل 
وكغريه من الروؤ�شاء الأمريكيني الذين �شبقوه، �شيراأ�س ترامب  له”. 

العدوة  اإي���ران،  م��ع الركيز على  ال���دول واحل��ك��وم��ات  ل��روؤ���ش��اء  اجتماعا 
اللدودة لوا�شنطن التي تتهمها بزعزعة ا�شتقرار ال�شرق الأو�شط.

و�شيتغيب عن اجلمعية العامة الرئي�شان الرو�شي وال�شيني، وبالتايل لن 
ي�شاركا يف اجلل�شة حول عدم انت�شار اأ�شلحة الدمار ال�شامل التي �شت�شمح 
رو�س  جوا�شي�س  وت�شمم  ال�شمالية  وكوريا  �شوريا  ملفات  اىل  بالتطرق 

�شابقني يف اململكة املتحدة.
اإيران،  على  ق�شوى”  �شغط  “ا�شراتيجية  املتحدة  الوليات  ومتار�س 

لكن الأوروبيني يت�شاءلون
عن “الربنامج الزمني والهدف احلقيقي وعرب اأي حوافز؟”، م�شتبهني 

باأن وا�شنطن تريد تغيريا يف النظام الإيراين.
الوليات  على  الأرب��ع��اء  اجتماع  ينقلب  اأن  وميكن 
ي�ش������عون  �ش������ركاوؤها  ي���زال  ل  وق��ت  يف  امل��ت��ح��دة، 
يف  توقيعه  مت  ال���ذي  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  لإنق���������اذ 

2015، وم�شاحلهم القت�شادية.
وينتظر مقر الأمم املتحدة الذي حولته ال�شرطة 
اإىل ح�شن يف �شرق مانهاتن، واأمينها العام، و�شول 
روؤ�شاء حواىل 130 دولة وحكومة - عدد اأكرب من 
العام املا�شي -، واأربعة نواب روؤ�شاء ووزراء خارجية 

اأكر من اأربعني بلدا.
لكل  خطاب   - كلمات  اإل��ق��اء  اأ�شبوع  خ���ل  و�شيتم 
 - املتحدة  الأمم  الأع�شاء يف  ال193  ال��دول  من 
الأنواع،  �شتطرح خ�لها ق�شايا وح��وادث من كل 
من الدفاع عن التعليم اإىل مكافحة معاداة ال�شامية 

والب��شتيك الذي ي�شبب التلوث وال�شل.... 
كما �شتتم اإزاحة ال�شتار عن متثال لرئي�س جنوب 
خطاب  واإل��ق��اء  ماندي�،  نل�شون  ال��راح��ل  اإفريقيا 

كوبي يف كني�شة وعر�س لفرقة ملو�شيقى البوب.
للعامل،  الرئي�شي  التهديد  ال��ق��ادة  بع�س  يعتربه  ال��ذي  املناخ  و�شي�شكل 

مو�شوع تعبئة خا�شة. 
وقال م�شوؤول اإن “�شرورة التحرك ب�شرعة ل توؤخذ يف العتبار«. ومثل 
كل عام، ي�شم جدول املناق�شات الدبلوما�شية النزاعات ال�شغرية والكبرية 
التي تنت�شر اأو ل تنت�شر فيها قوات حلفظ ال�ش�م، من منطقة ال�شاحل 
اإىل بورما مرورا بليبيا واإفريقيا الو�شطى وال�شومال وال�شرق الأو�شط 

واليمن وفنزوي�.
وردا على �شوؤال عن كرة الق�شايا والأح��داث، قال �شفري اإحدى الدول 
“�شيكون من اخلطاأ  �شاخرا  ال��دويل  الأم��ن  الأع�شاء يف جمل�س  ال15 

العتقاد باأن هدف اجتماع اجلمعية العامة هو تغيري العامل«.
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عربي ودويل

واأ���ش��ار طوبال يف ت�شريح اع�مي،     
تو�شيع  اىل  دع�����ت  ال���ك���ت���ل���ة  ان  اىل 
اأنها  واىل  احل���زب  داخ���ل  ال���ش��ت�����ش��ارة 
دعت اأي�شا كل هياكل احلركة ونوابها 
اللتفاف  اىل  منهم  امل�شتقيلني  حتى 
التي  حول احلزب خ�ل هذه الفرة 

و�شفها بال�شعبة.
�شمل  بلم  تطالب  الكتلة  ان  واأك���د     
وباأنها ت�شاند كل  “العائلة الندائية”، 
اىل  ا�شارة  يف  �شلبها  ال�شلح  مبادرات 
التنفيذي  املدير  بني  الدائر  ال�شراع 
ال�شاهد  ي��و���ش��ف  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����س 
���ش��ب��ق ان ق���رر احل����زب جتميد  ال����ذي 

ن�شاطه �شلبه.
    يف امل��ق��اب��ل ق��ال امل��ت��ح��دث الر�شمي 
با�شم حركة نداء تون�س، النائب منجي 
احلرباوي، اإن اأع�شاء الكتلة الربملانية 
الكتلة  للحزب مل يطالبوا يف اجتماع 
مبجل�س نواب ال�شعب ل بتغيري قيادة 
التنفيذي  امل��دي��ر  ب��اإزاح��ة  احل���زب ول 

حافظ قائد ال�شب�شي من القيادة.
   ون��ف��ى احل����رب����اوي، م���ا ���ش��رح��ت به 
فاطمة  تون�س  ن���داء  كتلة  يف  زميلته 
ال����ن����واب  اإن  ق����ال����ت  ال����ت����ي  امل���������ش����دي 
�شرورة  ع��ل��ى  اأج���م���ع���وا  احل��ا���ش��ري��ن 
للحركة  احل���ال���ي���ة  ال���ق���ي���ادة  ت��غ��ي��ري 
التنفيذي  م���دي���ره���ا  وب��اخل�����ش��و���س 

حافظ قائد ال�شب�شي.
   و�شدد على اأن اأع�شاء الكتلة حّملوا 
لقيادة احلزب على  امل�شوؤوليات  بع�س 
غرار عدم التوا�شل مع الكتلة دون اأن 
يدعوا اىل تغيري القيادة، م�شيفا اأنهم 
احلزب  ملوؤمتر  الع���داد  جلنة  طالبوا 
اأ�شغالها،  يف  الن��ط���ق  يف  بالت�شريع 
لي�س  احل��زب  قيادة  تغيري  اأن  معتربا 
�ش�حيات  م���ن  ول  م�����ش��م��ولت  م���ن 

نواب احلزب.

خط ت�سحيحي
   واأجمع نواب نداء تون�س على �شرورة 
اإح��داث خط ت�شحيحي داخل احلزب 
والبتعاد  ال�شتقالت  نزيف  واإي��ق��اف 
ع���ن ك���ل جت�����اذب ���ش��ي��ا���ش��ي والل���ت���زام 
تاأ�ش�شت  ال�����ذي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب���اخل���ط 
وفقه حركة نداء تون�س، ح�شب تاأكيد 

احلرباوي.
الربملانية  الكتلة  اأع�شاء  اتفق  كما     
اجتماعهم  يف  ت��ون�����س  ن�����داء  حل���رك���ة 
الجتماع  ه���ذا  ي��ك��ون  اأن  ع��ل��ى  ال��ي��وم 
ال��ت��زام��ا اأخ���ق��ي��ا م��ن ط���رف النواب 
اىل  م��ن��ه��م  ط���رف  اأي  يلتجئ  ل  ب����اأن 
ال�شتقالة مهما كانت الظروف ومهما 
ك���ان���ت ال�����ش��غ��وط��ات، وف����ق ق����ول ذات 

املتحدث.
   ونفى كذلك ما �شرحت به النائب 
امل�شدي،  ف��اط��م��ة  ت��ون�����س  ن�����داء  ع���ن 
اإثر  ب��ي��ان  ا���ش��دار  الكتلة  ع���زم  ب�����ش��اأن 
الباجي  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س  ك��ل��م��ة 
بثها  وامل��ق��رر  املتلفزة  ال�شب�شي  ق��ائ��د 
مطلع الأ�شبوع القادم، موؤكدا اأن كتلة 
لقتناع  بيانا  ت�شدر  مل  تون�س  ن���داء 
اأع�شائها باأن الوقت لي�س وقت ا�شدار 

بيانات.
ان�شقاق  وج������ود  ام���ك���ان���ي���ة  وح������ول     
ب�شبب  تون�س  ن��داء  كتلة  داخ��ل  جديد 
وت�شريحات  ت�شريحاته  يف  الت�شارب 
اكتفى  امل���������ش����دي،  ف���اط���م���ة  زم���ي���ل���ت���ه 
ما �شرحت  “اأنفي  بالقول  احلرباوي 
به امل�شدي واأعتقد اأنها اأ�شاءت التقدير 

يف ت�شريحها«.
   وبخ�شو�س موقف كتلة نداء تون�س 
يو�شف  ع�����ش��وي��ة  جتميد  م��وق��ف  م��ن 
ال�����ش��اه��د ب����احل����زب، ق����ال احل���رب���اوي 

الزاوية وت�شييق اخلناق عليه. 
الرئي�س  “خيار  ان  وي��رى حمللون     
ردا  اعتباره  ميكن  للربملان  بالذهاب 
يف  ال�شيا�شية  الأزم����ة  ا���ش��ت��م��رار  ع��ل��ى 
تفاقم  على  رد  بالأ�شا�س  لكنه  الب�د 
الأزمة واجنراف حزبه نداء يف تون�س 
التي تنبئ هذه  يف دوام��ة ال�شتقالت 
لهذا اختار ان يتدخل  املرة ‘بنهايته’. 
على اأم���ل اإن��ق��اذ ح��زب��ه ال���ذي ل��ن يتم 

دون املرور بحل اأزمة احلكومة.
   وق���د اخ��ت��ل��ف��ت ردود الف���ع���ال حول 
تفعيل  نحو  ال�شب�شي  توجه  اإمكانية 
وانق�شمت  الد�شتور،  من  الف�شل  هذا 
لهذا  داعمني  اإىل  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
اأن��ه ميثل  ال��ق��رار واآخ��ري��ن معتربين 

خطورة فادحة على ا�شتقرار الب�د.
   ويرى حمللون و�شيا�شيون يف تون�س 
انه وفق املعطيات القائمة يف ال�شاحة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ع��ام��ة وم��ن��ظ��وم��ة احلكم 
خا�شة وما �شجله يو�شف ال�شاهد من 
من  يجعل  خ�����ش��وم��ه،  �شلة  يف  ن��ق��اط 
مغامرة  �شبه  ه���ذه  ال�شب�شي  خ��ط��وة 

غري حم�شوبة العواقب.
   ف��ف��ي ���ش��ورة اح��ت�����ش��اب ن���واب حركة 
ل�شتمرار  الأ�شا�شي  الداعم  النه�شة 
الكتلة  ج��ان��ب  اإىل  احل��ك��م  يف  ال�شاهد 
الوطني”  الئ��ت���ف  “كتلة  اجل��دي��دة 
فاإن الأغلبية موجودة، اأكر من 109 
اأن  عدديا  ي�شتحيل  وبالتايل  اأ�شوات، 
اإ�شقاط  يف  ال�شب�شي  الرئي�س  ينجح 
احل���ك���وم���ة م����ن خ������ل ال���ل���ج���وء اإىل 
الربملان وهذا �شيزيد يف تعميق الأزمة 
اأمام  �شيكون  الرئي�س  لأن  ال�شيا�شية 
لتجديد  الت�شويت  طلب  اإع��ادة  خيار 
الثقة، واإذا مل ينجح مرة اأخرى يعترب 
بدوره م�شتقي�، وقد ي�شل الأمر اإىل 
انتخابات �شابقة لأوانها، ل ُيعتقد ان 

اأحدا م�شتعد لها.
توؤثر  النه�شة،  ان حركة  اىل  ي�شار     
خيار ال�شتقرار ال�شيا�شي وال�شتقرار 
���ش��واء، مبا معناه  ح��ّد  احلكومي على 
وما  ال99  الف�شل  تفعيل  �شّد  اأّن��ه��ا 
ميكن اأن يرتّد عنه. لكن و�شائل اع�م 
م�شادر  عن  نق�  اأم�س  قالت  حملية 
ال�شب�شي  قائد  الباجي  اأن  بها  موثوق 
عدل عن امكانية طرح تفعيل الف�شل 
99 من الد�شتور كخيار حلل الأزمة 

ال�شيا�شية التي متر بها الب�د.
الد�شتور  م��ن   99 الف�شل  وين�س     
“لرئي�س  اأن���������ه  ع����ل����ى  ال����ت����ون���������ش����ي 
جمل�س  م���ن  ي��ط��ل��ب  اأن  اجل��م��ه��وري��ة 
الثقة  ع��ل��ى  الت�شويت  ال�شعب  ن���واب 
لن�شاطها،  احل���ك���وم���ة  م���وا����ش���ل���ة  يف 
مرتني على الأك��ر خ�ل كامل املدة 
بالأغلبية  الت�شويت  ويتم  الرئا�شية، 
املطلقة لأع�شاء جمل�س نواب ال�شعب، 
ف������اإن مل ي���ج���دد امل���ج���ل�������س ال���ث���ق���ة يف 
وعندئذ  م�شتقيلة،  اعتربت  احلكومة 
ال�شخ�شية  اجلمهورية  رئي�س  يكلف 
الأقدر لتكوين حكومة يف اأجل اأق�شاه 
الأوىل  للفقرات  طبقا  يوما  ث�ثون 
الف�شل  م��ن  وال�����ش��اد���ش��ة  واخل��ام�����ش��ة 
الأج��ل املحدد دون  89.. عند جت��اوز 
ح��ال��ة عدم  اأو يف  احل��ك��وم��ة،  ت��ك��وي��ن 
احل�������ش���ول ع��ل��ى ث��ق��ة جم��ل�����س ن���واب 
ال�����ش��ع��ب، ل��رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة احلق 
يف حل جمل�س نواب ال�شعب والدعوة 
اإىل انتخابات ت�شريعية �شابقة لأوانها 
واأرب���ع���ون يوما  اأدن����اه خم�شة  اأج���ل  يف 
ي���وم���ا.. ويف حالة  ت�����ش��ع��ون  واأق�������ش���اه 
احلكومة،  يف  ال��ث��ق��ة  املجل�س  جت��دي��د 
اجلمهورية  رئي�س  يعترب  امل��ّرت��ني،  يف 

م�شتقي�«.

ال�شيا�شية  للهيئة  فو�شت  الكتلة  اإن 
ال�شاهد،  ���ش��اأن  يف  ت���راه  م��ا  �ش�حية 
يف  ت��راج��ع  مل  الكتلة  اأن  اىل  م�شريا 

قرار التفوي�س.
تون�س  ن����داء  ح��رك��ة  ان  اىل  ي�����ش��ار     
نزيف  وق��ع  على  ال��ف��رة  ه��ذه  تعي�س 
وقيادات  نوابا  �شملت  ال�شتقالت  من 
ج���ه���وي���ة وحم���ل���ي���ة واأي���������ش����ا ق���ي���ادات 
م��رك��زي��ة و���ش��ط ح��دي��ث ع��ن امكانية 

توا�شلها خ�ل اليام القادمة.
الربملان  يف  ن��ائ��ب��ا   13 اأن  وي���ذك���ر     
نداء  كتلة  من  ا�شتقالتهم  اأعلنوا  قد 
ت��ون�����س. واع���ت���رب ال��ن��ائ��ب حم��م��د بن 
�شوف، اأّن موجة ال�شتقالت الخرية 
م���ن ال��ك��ت��ل��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة حل���رك���ة ن���داء 

على  ال�شغط  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  تون�س 
القيادة لت�شحيح امل�شار وعلى اجلميع 
ا�شتعدادا  العقبات  جت��اوز  على  العمل 

ل�نتخابات القادمة وفق ت�شريحه.
الت�شيري  اأّن  ‘’ نحن نعرف  وق��ال     
الكتلة مل يكن جيدا، ونحن كجزء من 
حح هذا امل�شار ».   امل�شكل يجيب اأن ن�شّ
   وب���ه���ذه ال����ش���ت���ق���الت، ي�����ش��ب��ح عدد 
41 نائبا بعد  ن��واب كتلة ن��داء تون�س 
اإث��ر فوز احلزب  86 نائبا  ب�  ب��داأت  اأن 
املقاعد يف النتخابات  باأكرب عدد من 

الت�شريعية ل�شنة 2014.
النواب  اأن  اإىل  الإ�����ش����ارة  وجت�����در     
ن�����داء تون�س  امل�����ش��ت��ق��ي��ل��ون م���ن ك��ت��ل��ة 
قرروا الن�شمام اإىل كتلة “الئت�ف 

ال�سب�سي الب على اخلط
    ويف ع���ق��ة ب��الأزم��ة ال��ت��ي يعي�شها 
من  ال��ب���د  ت�شهده  وم��ا  تون�س  ن���داء 
الأزمة  تفاقم  ل���أو���ش��اع يف ظ��ل  ت���رّد 
الرئي�س  ي��ديل  اأن  ينتظر  ال�شيا�شية، 
حلركة  املوؤ�ش�س  والرئي�س  التون�شي 
ن���داء ت��ون�����س، ال��ب��اج��ي ق��ائ��د ال�شب�شي 
القادم  الأ�شبوع  بداية  اإع�مي  بحوار 

وقد يكون اليوم الثنني.
اإمكانية  ع��ن  الت�شريبات  وتتحدث     
 99 للف�شل  ال�شب�شي  الرئي�س  تفعيل 
ال�شيا�شية،  الأزم��ة  الد�شتور حلّل  من 
ال�شاهد،  ي��و���ش��ف  ح��ك��وم��ة  واإ����ش���ق���اط 
الراف�س ل��شتقالة والتوجه للربملان 
يف  حل�شره  خطوة  يف  الثقة،  لتجديد 

م�شطفى  النائب  برئا�شة  الوطني” 
بن اأحمد والتي ت�شم م�شتقّلني ونواب 
وم�شتقيلون  احل���ر  ال��وط��ن��ي  الحت����اد 
اأن ي�شل  امل���رج���ح  وم����ن  ك��ت��ل��ه��م،  م���ن 
كتلة  نائبا، وهي   50 اإىل  نوابها  عدد 
حم�����ش��وب��ة ع��ل��ى ي��و���ش��ف ال�����ش��اه��د يف 

�شراعه مع النداء.
   من جهتها دعت الناطقة الر�شمية 
تون�س  لنداء  ال�شيا�شية  الهيئة  با�شم 
التنفيذي  امل����دي����ر  احل����ط����اب،  اأن���������س 
ل��ل��ح��زب ح��اف��ظ ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي اإىل 
الن�شحاب من قيادة النداء يف تدوينة 
ن�شرتها على �شفحتها اخلا�شة مبوقع 
التوا�شل الجتماعي في�شبوك، موؤكدة 
اأنها لن ت�شتقيل و�شتكون يف مواجهة 

“اأخونة” املجتمع على حد تعبريها.
ال���ق���ي���ادي يف حركة  ن��ف��ى  ح���ني     يف 
قاطعا  نفيا  بلحاج،  ر�شا  تون�س  ن��داء 
املدير  ا�شتقالة  اأنباء حول  ما راج من 
قائد  ح����اف����ظ  ل���ل���ح���زب  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 

ال�شب�شي من مهامه. 
  وق���ال ‘’ ح��رك��ة ن���داء ت��ون�����س ب�شدد 

ال�شب�شي جنل موؤ�ش�س احلزب ورئي�س 
الدولة احلايل. 

   وع����زل ح��اف��ظ ق��ائ��د ال�����ش��ب�����ش��ي اأو 
ق��ي��ادة احلزب  ع��ن  اإب��ع��اده  اأو  جتميده 
العقد  عقدة  ه��ي  احلالية  املرحلة  يف 
ل�بن  م��دوي��ة  هزمية  �شتعترب  لأن��ه��ا 
اي�شا، ورمب��ا للحزب برمته يف  والأب 
احلكومة  رئي�س  م��ع  احل��ايل  �شراعه 
ي��و���ش��ف ال�����ش��اه��د ال����ذي رّح����ل ب�شكل 
وا���ش��ح الأزم�����ة اإىل داخ����ل ال���ن���داء يف 
موجة  بعد  ة  خا�شّ الأخ��رية  الأ�شابيع 
املحلية  الهياكل  لبع�س  ال�شتقالت 
ال�شب�شي  ب��ع��زل  ت��ط��ال��ب  ب��ات��ت  ال��ت��ي 
الب���ن وت��ط��ال��ب ب��اإل��غ��اء ق���رار جتميد 

ال�شاهد.

التفكري يف هيكلة القيادة دون اق�شاء 
وبت�شريك جميع    الأطراف وتو�شيع 

هذه القيادة«.

منعرج اخري
   هذه احلركية غري ال�شحية متاما 
ت��وؤك��د ان ن����داء ت��ون�����س مي��ر مبفرق 
ط���رق وم��ن��ع��رج اخ����ري، ل��ع��ل��ه الأخ���ري 
الندثار  ب��ني  العا�شفة،  م�شريته  يف 
الأوىل.  التاأ�شي�س  ينابيع  والعودة اىل 

فهذه احلركية ذات وجهني:
 من جهة تبدو وكاأنها خما�س لولدة 
ومن  متا�شكه،  للحزب  تعيد  ج��دي��دة 
ج��ه��ة اأخ�����رى، اح��ت�����ش��ار م���وؤمل حلزب 

على بعد اأمتار من القرب.
   والأكي�����������د ان �ش���������به اجماع حا�شل 
ان  م��ن  املراقب������������ني  جمي�����ع  ل���دى 
نداء  م��ع  ي��ج��دي  يعد  مل  املورف���������ني 
يتعافى  ل��ك��ي  امل���ط���ل���وب  وان  ت��ون�����س 
ب����ج����راح����ة م���وج���ع���ة داخ��������ل احل�����زب 
وحتديدا  ب���ق���ي���ادت���ه،  ا���ش��ا���ش��ا  ت��ت��ع��ل��ق 
قائد  حافظ  للنداء  التنفيذي  املدير 

تعيني ر�سا بلحاج من�سقا عاما للهيئة ال�سيا�سية، وتعزيز الهيئة ال�سيا�سية ب�سخ�سيات اأخرى
الكتلة الربملانية للنداء مو�شم الهجرة اىل ال�شاهد اجتماع الهيئة ال�شيا�شية لنداء تون�س

ر�شا باحلاج-ي�شار ال�شورة- هل ينقذ ال�شفينة من الغرق؟ الب والبن معركة واحدة ولكن لل�شيا�شة احكامها احيانا

احلرباوي.. ل دعوة ل�شتقالة حافظ هل هو خريف النداء ونهاية حدوثة؟

حل الربملان وانتخابات �شابقة لأوانها 
من اأخطر تداعيات الف�شل 99

دعوة ملراجعة تركيبة القيادة ومطالبة 
ال�شب�شي البن بالن�شحاب من احلزب

هل �سيلجاأ ال�سب�سي الب اىل تفعيل الف�سل 99 من الد�ستور كخيار حلل الأزمة ال�سيا�سية بالبالد
 عزل حافظ ال�سب�سي اأو جتميده اأو اإبعاده عن قيادة احلزب �ستعترب هزمية مدوية لالبن والأب اي�سا

نزيف ال�ستقالت يتوا�سل:

نداء تون�س: احت�شار حزب.. اأم خما�س ولدة جديدة...؟
•• الفجر - تون�ص - خا�ص

   اأعلنت حركة نداء تون�س، اأنها قررت تو�سيع هيئتها 
ال�سغورات.  و�سد  �سيا�سية  ب�سخ�سيات  ال�سيا�سية 
تون�س،  لنداء  ال�سيا�سية  بالهيئة  التحق  وبذلك 
وخالد  القطي  العزي  عبد  غــرار:  على  �سخ�سيات 

�سرف  ور�سا  ح�سن  وحم�سن  ب�سي�س  وبرهان  �سوكات 
الدين ومراد دل�س وحممد الفا�سل بن عمران وماهر 
بن �سياء وعبد اجلليل �سامل وعيا�س الودرين وهالة 
�سعيد  بن  وم�سطفى  الرق�س  احلميد  وعبد  عمران 
ور�سا بوعجينة واينا�س بن ن�سر وملياء مليح و�ساكر 

العيادي.

للهيئة  عاما  من�سقا  بلحاج  ر�سا  تعيني  تقرر  كما     
ب�سخ�سيات  ال�سيا�سية  الهيئة  وتعزيز  ال�سيا�سية، 
نداء  حلركة  العام  املوؤمتر  انعقاد  حني  اإىل  اأخــرى 
الأ�سماء  بع�س  اأن  اإل  املقبل.  يناير  يف  املقرر  تون�س 
الهيئة  يف  تعيينها  رف�س  او  العتذار  اىل  �سارعت 

ال�سيا�سية على غرار هالة عمران ور�سا بوعجينة.

مراجعة القيادة
قد  تون�س  نــداء  حلــزب  الربملانية  الكتلة  وكانت     
لعقد  ال�سيا�سية  الهيئة  فيه  دعت  اجتماعا  عقدت 
اجتماع عاجل ينظر يف ما اأ�سماه �سفيان طوبال رئي�س 
ومراجعة  احلزب  �سلب  ال�سالحي  بامل�سار  الكتلة، 

القيادة وطريق ت�سيري احلزب.
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العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/6396  عمايل جزئي             

)هوتل  �شابقا   - ل��ل��ع��ق��ارات  اب��رمت��ن��ت  هوتيل  1-م��وؤ���ش�����ش��ة  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
امل��دع��ي /  ان  ذ م م ح��ال��ي��ا(  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ابرتتمينت للعقارات 
جراند بل فيو هوتل منطقة حرة - ذ م م  وميثله / حممد را�شد حممد بن 
مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - ال�شويدي  جرب 
والر�شوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )8000  عمالية وقدرها )57260 
وامل�شاريف.  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/27 ال�شاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س  بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بث�ثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/8703  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- املغارة حلفر اآبار املياه - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / لياقت على �شردار خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )9133 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB184497618AE(ال�شكوى وامل�شاريف ورقم  والر�شوم  درهم( 
8.30 �س   ال�شاعة    2018/10/14 امل��واف��ق  الح���د   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا    Ch1.A.2 بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بث�ثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدع�ى 2018/8358  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ج��وزي��ف لل�شيانة ال��ع��ام��ة - ���س ذ م م   جم��ه��ول حمل 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى  الق���ام���ة مب���ا اأن امل�����دع�����ي/راز حم��م��د راح�����ت ك���ل ق���د 
ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )3000 درهم( وتذكرة عوده 
امل��ح��ام��اة. رق��م ال�شكوى  مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB184524489AE(
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.A.2 بالقاعة  �شباحا    8.30 ال�شاعة   2018/10/14
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بث�ثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعـــــــالن 

املرجع : 2018/507 ك ع ت 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان  ال�شيد/ 
عي�شى عبدول �شعيد حممد حمكوم ، اجلن�شية : الإم��ارات طلب الت�شديق علي 
التمديدات  ل���ش���ح  )ال�����ش��ف��اء  با�شم  ال��ت��ج��اري  امل��ح��ل  ت��ن��ازل   : يت�شمن  حم��رر 
الكهربائية وال�شحية( اىل / نازبيبي خان حممد ، اجلن�شية : الإمارات واملرخ�شة 
من دائرة التنمية القت�شادية يف عجمان حتت رقم امللف 48368  وامل�شجل لدى 
غرفة جتارة و�شناعة عجمان. ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �شيقوم 
بالت�شديق على التوقيعات ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من 

تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

 اعـــــــالن       
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- خورفكان  : ال�شيد/ جاهد الإ�ش�م 
الت�شديق على حمرر يت�شمن )تنازل( يف ح�شته  : بنغ�دي�س  وطلب  مقبول ح�شني - اجلن�شية 
البالغة 100% يف ال�شم التجاري حراير اخلور للخياطة والتطريز ، ن�شاط الرخ�شة خياطة امل�ب�س 
الن�شائية ، تطريز امل�ب�س الن�شائية ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف  خورفكان رخ�شة 
مهنية رقم 531426 ال�شادر بتاريخ 2004/10/4 يف دائرة التنمية القت�شادية بخورفكان.  اىل  ك� 
من : علي عبيد ح�شن امل�شلماين ، اجلن�شية : الإمارات ، بن�شبة 95% ال�شيد / عبداملان عبدالعزيز 
للرخ�شة  التجاري  ال�شم  بتغيري  يرغبان  اللذين   %05 بن�شبة   ، بنغ�دي�س   : اجلن�شية   - م��وله 
املذكورة من حراير اخلور للخياطة والتطريز اىل حراير اخلور خلياطة العبايات وال�شيل.  ليكن 
معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �شيقوم بالت�شديق على توقيعات ذوي ال�شاأن 

يف املحرر املذكور بعد انق�شاء ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.

مكتب لكاتب العدل خ�رفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 164

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ اآمنه عبدالكرمي اإ�شماعيل ابراهيم الربميي - اإماراتية 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  يف املن�شاأة املذكورة ادناه 
املوجودات واملعدات اىل  البيع كافة  املادية واملعنوية وال�شم �شام� هذا  بكافة مقوماتها 
)مركز  م�شماة  فردية  موؤ�ش�شة  يف  اجلن�شية  اردنية   - يا�شني  عبدالزهره  كفايه  ال�شيدة/ 
�شحارى لل�شيدات( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة جتارية رقم )514050( 
كما مت تغيري ال�شكل القانوين من )موؤ�ش�شة فردية( اىل )موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات(. 
وعم�بن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا الع�ن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني من تاريخ هذا الع�ن فمن لديه اي  اعرا�س على ذلك 

عليه اتباع ال�شبل القانوين حيال ذلك. 
الكاتب العدل  بال�شارقة 

وزارة العدل
 ال�شئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2844   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- �شيان للحف�ت - �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/ماركوم�س - �س ذ م م وميثله / �شعيد مبارك 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  الزحمي - قد  عبيد احمد 
اع���ه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره )104963( دره��م اىل 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2720   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- ال�شركة املتحدة الوطنية التجارية - ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�شنع انكور اليد - ذ م م وميثله / 
يو�شف حممد ح�شن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )146437( درهم 
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/1856  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- الفي�شلية للمقاولت - �س ذ م م جمهول حمل 
اأقام  التنفيذ/ رقيب ح�شن مطلب مياه   قد  ان طالب  القامة مبا 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )9623( وق����دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   900 مبلغ  اىل  بال�شافة 
املحكمة �شتبا�شر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/4197  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة احلربي لتجارة املواد الغذائية - ذ م م    جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ �شيد من�شور عبداحلكيم   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )18430( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1544 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2349  تنفيذ عمايل 
ذ م م  جمهول حمل  الفي�شلية للمقاولت - �س  املنفذ �شده/1-  اىل 
اأحمد زين العابدين بيبارى قد  القامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي 
املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع���ه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
املنفذ به وقدره )9608( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   700 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذكور خ�ل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا الع�ن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�شر

                         يف الدع�ى رقم  2018/2181  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شركة اأحمد بن د�شمال للمقاولت - ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ رحمت زادا بخت راوان   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�ه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13932( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1176 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خ�ل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اإعالن حكم بالن�شر
2017/687 - عمايل 

املدعي : حممد �شومون مياه ا�شراق علي - اجلن�شية : بنغ�دي�س ، العنوان : الإمارات - عجمان - 
ال�شناعية - عجمان - بالقرب من لكي �شوبر ماركت  ، رقم الهاتف : 971501782154+  

 ، بنج�دي�س   : اجلن�شية   - والكهربائية  الكهروميكانيكية  ل�عمال  املجل�س   : عليه  املدعي  اىل 
العنوان : الإم��ارات - ال�شارقة- ال�شارقة - الرولة - بالقرب - من حديقه الرولة - 15706 ، رقم 
اأ�شدرت بحقك وبتاريخ 2017/11/29  باأن املحكمة  الهاتف : 971557907329+ - يرجى الحاطة 
احلكم التايل : حكمت املحكمة / حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا 
ماليا مقداره )7349 درهما( �شبعة الف وث�ثمائة وت�شعة واربعني درهما( وتذكرة عودة املدعي 

لب�ده نقدا ورف�شت ما عدا ذلك كما الزمتها امل�شاريف. 
حكما قاب� ل��شتئناف خ�ل ث�ثون يوما اعتبارا من اليوم التايل ل�إع�ن به ، وبانق�شاء هذا 

امليعاد دون الطعن على احلكم امل�شار اإليه فاإن املحكمة �شوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.
م�حظات : بالت�شال على الرقام الواردة يف التحري - 0557907329  - 0504998016 

 رئي�س ق�شم الت�شجيل

     حك�مة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
اعالن بالن�شر

رقم )2018/5926(
املنذر : كالكي ل�شناعة الن�شاءات املعدنية - �س ذ م م 

املنذر اليه : الرائد ل�شناعة الآلت واملعدات - �س ذ م م 
املو�شوع / اإع�ن بالن�شر يف اإنذار عديل رقم )2018/1/191179( 

فان املنذر )املوؤجر( ينذر املنذر اليه )امل�شتاأجر( ب�شداد قيمة ال�شيكات املرجتعة مببلغ اجمايل 
وقدره )100.000( درهم وذلك خ�ل مهلة اق�شاها ث�ثني يوما من تاريخ ن�شر هذا النذار 
واإل �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية التي حتفظ له حقوقه طبقا للمادة 
وطلب  التقا�شي  وم�شاريف  بر�شوم  وحتمليكم  وتعدي�ته   2007 ل�شنة  القانون  من   1/25
اخ�ئكم من العقار لعدم ال�شداد مع الزامكم ب�شداد ما ي�شتجد عليه من اجره وحتى الخ�ء 

التام للعقار وتطهري العقار من جيمع الفواتري امل�شتحقة عليه حتى الخ�ء التام. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
 يف الدع�ى  رقم 2018/703 جتاري كلي 

املدعي :  بنك الفجرية الوطني - فرع دبي 
املدعي عيه : اقم�شة فيفا )�س ذ م م( واآخرون 

يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعني   ، الهادي  ح�شن  هادي  حممد  الدكتور/عقيل  اخلبري  "يعلن 
وتنفيذا   - دبي  - فرع  الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/  واملقامة من   ، كلي  رقم 2018/703 جتاري  الدعوى 
للمهمة فان املدعي عليهم / 1- اأقم�شة فيفا - �س ذ م م  2- فيفا �شتار للتجارة العامة - �س ذ م م  3-فيفا 
انرنا�شونال م م ح  4-فيكرام هاري�س امرناين هاري�س امرناين ، 5-فيفا فين�شور - �س م ح ، 6-كريان فيكرام 
او  امل�شرفية  اخلربة  اجتماع  حل�شور  مدعوون  امرناين   ناريندا�س  7-هاري�س   ، لي�رام  �شولين  امرناين 
ع�شرة   احلادية  ال�شاعة  متام  يف    2018/9/27 املوافق  اخلمي�س  يوم  عقده  واملقرر   ، معتمد  وكيل  بوا�شطة 
�شباحا موعدا ل�جتماع يف مقر مكتبنا الكائن يف اإمارة دبي - ديرة - بور�شعيد - بناية الو�شل بزن�س �شنر 
- بجوار  فندق جي 5 )فندق روتانا �شابقا( - �شارع رقم 27 - الطابق التا�شع - مكتب رقم 902 رقم مكاين : 
94178 32428   لذا نرجو منكم التكرم باحل�شور يف املوعد املحدد اع�ه ، واإح�شار جميع الأوراق وامل�شتندات 

التي توؤدون تقدميها لنا لنتمكن من اأداء مهمتنا.  
مكتب اخلبري امل�شريف 
د - عقيل حممد هادي ح�شن  الهادي 

تكليف الإعالن بالن�شر 
حل�ش�ر اجتماع اخلربة امل�شرفية 

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
   اعالن بالن�شر للم�شتاأنف �شده 

مب�عد اجلل�شة اأمام املحكمة 
يف ال�شتئناف رقم 853 ل�شنة 2018 م جتاري  

اىل امل�شتاأنف �شده : توميتا �شوكني  
نعلنكم بان امل�شتاأنف : زويف األك�شندر  

قد ا�شتاأنف احلكم ال�شادر يف الق�شية املدنية رقم 7176 ل�شنة 2017 تظلم ال�شارقة
وقد حتدد لنظره جل�شة 2018/10/10 م  - يف متام ال�شاعة التا�شعة والن�شف �شباحا 
او  باحل�شور  التف�شل  يرجى  ل��ذا   - الأوىل  املدنية  ال��دائ��رة  ام��ام  املحكمة  ه��ذه  مبقر 
نظر  �شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  غيابكم  لديكم  ويف حالة  م��ا   لتقدمي  قانونا  من ميثلكم 
ال�شتئناف وفقا لحاكم القانون.  ملحوظة : ين�شر هذا الع�ن على نفقة امل�شتاأنف 

دون اأية م�شوؤولية على املحكمة جتاه حقوق الغري
زينب عبدالكرمي اأحمد / مدير اإدارة الدع�ى 

المارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5932(

املنذر : ال�شادة / دانية ل�إدارة وال�شت�شارات العقارية - �س ذ م م 
العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882

املنذر اإليه : ال�شادة / �شركة اوتو بارت�س ميدل اي�شت - ذ م م 
وعنوانها : ال�شقة رقم 1103 - مببنى ميرو على قطعة ار�س رقم )373/1358( منطقة الرب�شاء 

1 - بردبي رقم مكاين )73362 22795( - تلفون - 0557827000
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ  �شيكات اليجار املرتدة وقدها )16.000 درهم( �شتة 
ع�شر الفا درهم ، وذلك خ�ل مهلة اق�شاها )30( يوما ، ويحتفظ املنذر بحقه كام� مبطالبة 
املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�شرر عند اأي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور ، واإل �شوف ي�شطر 
املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر 

الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5937 (

املنذر : ال�شيخ �شعيد بن ثاين جمعه ال مكتوم - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليها : اله�ل الف�شي للتجاره 

املو�شوع 
واح��د و�شبعون  دره��م(  وق��دره )71200  ب�شداد مبلغ  اليها  املنذر  املنذر  يكلف 
الف ومائتان درهما خ�ل مدة اق�شاها ث�ثون يوما من تاريخ ا�شت�مه هذا 
التي حتفظ  القانونية  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  الإن��ذار واإل �شي�شطر 
له حقه واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اأي عطل اأو �شرر تعر�س له املنذر 
التقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  املنذر  حتميل  مع 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5933(

املنذر : ال�شادة / دانية ل�إدارة وال�شت�شارات العقارية - �س ذ م م 
العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882

املنذر اإليه : ال�شادة / ك�شما للتجارة 
وعنوانها : دبي - الرب�شاء الأوىل - ار�س رقم 373/1358 ببناية دو�شلدورف بزن�س بوينت - مكتب رقم 

110 - رقم مكاين )78841 19030( ت - 04-3379784 
يخطر املنذر املنذر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ  بدل اليجار  ، عن الفرة )2018/2/24( وحتى تاريخ 
)2018/9/24( بواقع الجرة ال�شنوية )103.000 درهم( مائة وث�ثة الفا درهم ، وذلك خ�ل مهلة 
اق�شاها )30( يوما ، ويحتفظ املنذر بحقه كام� مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�شرر 
القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  املنذر  ي�شطر  �شوف  واإل   ، املذكور  املبلغ  دف��ع  يف  تاأخري  اأي  عند 
�شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5930(

املنذر : ال�شادة / دانية ل�إدارة وال�شت�شارات العقارية - �س ذ م م 
العنوان : دبي - الرب�شاء 1 - بناية دو�شلدورف بيزن�س بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882

املنذر اإليه : ال�شادة / باب التوفيق للتجارة العامة - �س ذ م م 
وعنوانها : دبي - الرب�شاء الأوىل - ار�س رقم 373/1358 - ببناية دو�شلدورف بزن�س بوينت - مكتب 

رقم 202 - رقم مكاين )78841 19030( ت - 058-5150770 
اليه ب�شرورة �شداد مبلغ  �شيكات اليجار املرتدة وقدها )27.500 درهم( �شبعة  املنذر  املنذر  يخطر 
وع�شرون الفا وخم�شمائة درهم ، وذلك خ�ل مهلة اق�شاها )30( يوما ، ويحتفظ املنذر بحقه كام� 
�شوف  واإل   ، املذكور  املبلغ  دفع  تاأخري يف  اأي  عند  وال�شرر  والعطل  بالتعوي�س  اليه  املنذر  مبطالبة 
ي�شطر املنذر لتخاذ كافة الجراءات القانونية �شده مبا فيها اقامة الدعوى الق�شائية وا�شت�شدار 

امر الداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�شوم وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5936 (

املنذر : ال�شيخ �شعيد بن ثاين جمعه ال مكتوم - اإماراتي اجلن�شية 
املنذر اليها : الفواكهه امللكيه 

املو�شوع 
واح��د و�شبعون  دره��م(  وق��دره )71200  ب�شداد مبلغ  اليها  املنذر  املنذر  يكلف 
الف ومائتان درهما خ�ل مدة اق�شاها ث�ثون يوما من تاريخ ا�شت�مه هذا 
التي حتفظ  القانونية  املنذر لتخاذ كافة الج��راءات  الإن��ذار واإل �شي�شطر 
له حقه واملطالبة بالتعوي�س املنا�شب عن اأي عطل اأو �شرر تعر�س له املنذر 
التقا�شي  وم�شاريف  ر�شوم  بكافة  اليها  املنذر  حتميل  مع  املنذر  حتميل  مع 

واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12435 بتاريخ 2018/9/24   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5920(

املنذر : افريدو بايوين - بوكالة املحامي / ب�شار عبداهلل امل�شايبة 
املنذر اليه : جنيب احمد �شالح علي �شالح - جمهول حمل القامة 

حيث ان موكلي يداينكم مببلغ وقدره )287.000 درهم( ، مئتان و�شبعة وثمانون الف درهم 
، مبوجب تعام�ت جتارية ، وهذه املديونية مر�شدة يف ذمتكم ب�شبب امتناعكم عن �شداد 
ال�شيك امل�شتحقة يف ذمتكم ال�شيك رقم )410021( امل�شحوب على م�شرف ابوظبي ال�ش�مي 
ال�شداد حتى  تبادروا اىل  انكم مل  اإل  املديونية  ب�شداد هذه  لكم  الرغم من مطالبتنا  ، على 
تاريخ النذار ، وعليه نرجو ال�شتجابة لدواعي هذا النذار وذلك ب�شرعة �شداد املبلغ املر�شد 
اتخاذ كافة  ا�شت�شدار  واإل �شوف ن�شطر اىل   ، الن�شر  تاريخ  ايام من  �شبعة  يف ذمتكم خ�ل 
حقوق  كافة  حفظ  مع  وامل�شروفات  الر�شوم  حتميلكم  اىل  بال�شافة  القانونية  الج���راءات 

موكلي الخرى جتاهكم.  
الكاتب العدل
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يف الدع�ى رقم 2017/568  تنفيذ عقاري 
مو�شوع الق�شية : تنفيذ احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/649 عقاري كلي 
ب�شداد املبلغ املنفذ به وقدره )276349.39 درهم( ، �شام� للر�شوم وامل�شاريف.  
طالب الع���ن : طالب التنفيذ : انتوين دونوفان -  املطلوب اع�نه : املنفذ 
�شده/ 1- ام ئي للتطوير - �س ذ م م -  جمهول حمل القامة.  مو�شوع الإع�ن 
: - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�شة وهي عبارة عن العقار الكائن يف 
منطقة احلبية الرابعة يف قطعة الر�س 5 رقم املبنى 2114 ذلك  يف حدود قيمة 
املطالبة وقدره )276349.39( درهم للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونيا ، بناء 

على قرار املحكمة ال�شادر بتاريخ 2018/9/18   
رئي�س الق�شم
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الفجر الريا�ضي
اأبوظبي  معر�س  من  ع�شرة  ال�شاد�شة  ال��دورة  فعاليات  الث�ثاء  غ��دا  تنطلق 
الدويل لل�شيد والفرو�شية والتي ت�شتمر خم�شة اأيام يف مركز اأبوظبي الوطني 
نهيان ممثل احلاكم  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  رعاية  للمعار�س حتت 
بدعم  املعر�س  ويحظى  الإم����ارات.  �شقاري  ن��ادي  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف 
الثقافية والراثية وال�شندوق الدويل  املهرجانات والربامج  اإدارة  من جلنة 
اأبوظبي وبتنظيم من نادي �شقاري  البيئة يف  للحفاظ على احلبارى وهيئة 

الإمارات و�شركة انفورما لتنظيم املعار�س.
ويهدف اإىل تقدمي الراث ورفع وعي ال�شباب بالتقاليد والثقافة الإماراتية 
اإ�شافة اإىل الريا�شات املحلية ومبادئها واأ�ش�شها القائمة على النبل وال�شتدامة 

بجانب تعزيز الثقافة والتقاليد الإماراتية.
وي�شلط ال�شوء على تاريخ �شعب الإمارات العريق من خ�ل فعاليات متنوعة 
بن  زاي��د  ال�شيخ  وم��ب��ادرات  جهود  اإىل  اإ�شافة  ع��دة  وم�شابقات  اأن�شطة  ت�شمل 
�شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ لدعم وحماية البيئة وتطوير ريا�شتي 
املغفور  دعائمها  اأر�شى  التي  وامل�شروعات  امل��ب��ادرات  واأه��م  والفرو�شية  ال�شيد 
امل�شتدام  وال�شيد  البيئة  على  واحلفاظ  والفرو�شية  ال�شقارة  جم��الت  يف  له 

وذلك ان�شجاما مع اإع�ن عام 2018 “عام زايد«. ومبنا�شبة الذكرى املئوية 
العليا  اللجنة  ق��ررت  نهيان فقد  اآل  �شلطان  زاي��د بن  ال�شيخ  له  املغفور  ملي�د 
املنظمة للمعر�س اأن تكون الدورة ال�شاد�شة ع�شرة احتفال واحتفاء بال�شقار 
ال�شوء على اجلهود  لت�شليط  العامل  البيئة يف  رواد حماية  اأه��م  واأح��د  الأول 
- يف جم��ال احلفاظ  ث��راه  اهلل  - طيب  بها  ق��ام  التي  وامل��ب��ادرات  ال�شتثنائية 
على البيئة وحمايتها وجهوده للحفاظ على تراث ال�شقارة وال�شيد امل�شتدام 

واأن�شطة الفرو�شية.
وال�شيد  التخييم  م��ع��دات  اأح���دث  اق��ت��ن��اء  بفر�شة  امل��ع��ر���س  زوار  و�شيحظى 
منطقة  م�شاهدة  ع��ن  ف�ش�  والبحرية  اخلارجية  والريا�شات  والفرو�شية 
الراث لتعريف الزوار بالراث العريق لدولة الإمارات من خ�ل العا�شمة 

اأبوظبي.
2018” املكان  – اأب��وظ��ب��ي  وال��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  ال����دويل  “معر�س  وي��ع��د 

اأحدث واأهم معدات ال�شيد والفرو�شية والتخييم والريا�شات  املثايل لعر�س 
التجاري.  للتبادل  هامة  من�شة  ميثل  حيث  والأ�شلحة  والبحرية  اخلارجية 
40 دولة  650 عار�شا من  وقد ا�شتقطب املعر�س يف دورت��ه املا�شية حوايل 
من خمتلف اأنحاء العامل ما يعك�س جناح هذا احلدث على ال�شعيد التجاري 
كما اعترب 82 يف املائة من جمموع العار�شني اأن م�شاركة �شركتهم تعزز من 
اأعمالهم ما يوؤكد على الدور القيادي الذي يلعبه املعر�س يف قطاعات ال�شيد 

والفرو�شية والريا�شة.
وال�شيد” ومعدات  ال�شفاري  “رح�ت  املعر�س عدة قطاعات منها  ويت�شمن 
ال�شيد - الرماية بالقو�س والك�ش�شوارات وال�شكاكني و امل�ب�س” والفرو�شية 
ومعداتها  البحري  ال�شيد  ريا�شات  اإىل  اإ�شافة  وال�شقارة  ال�شيد  واأ�شلحة 
واحلفاظ على الراث الثقايف والفنون واحلرف اليدوية والريا�شات الربية 

ومعداتها واملنتجات واخلدمات البيطرية وال�شيدلنية.

العربي  ال�شلوقي  جمال  م�شابقة  مثل  امل�شابقات  معر�س  اأن�شطة  اأه��م  وم��ن 
للخيول  احلية  العرو�س  وكذلك  الفوتوتغرايف  والت�شوير  ال�شقور  وجمال 
خا�شة  منطقة  اإىل  اإ�شافة  وال�شقور  والطيور  البولي�شية  والك�ب  واجلمال 
ل�أطفال ت�شارك فيها مدر�شة حممد بن زايد لل�شقار وفرا�شة ال�شحراء – 
ال�شندوق  – اأن�شطة  واأن�شطة وور�س عمل ل�أطفال  للفرو�شية  نادي ظبيان 

الدويل للحفاظ على احلبارى ل�طفال.
كما �شيكون هناك معر�شا لل�شور ي�شم اأكر من 3000 �شورة للمغفور له 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان وهو يف رح�ت القن�س التقطت خ�ل الفرة 
من 1976 اإىل 2004 بعد�شة امل�شور حممد اخلالدي ف�ش� عن معار�س 

فنية ومعر�س ال�شقارة ومزادات بيع اجلمال “مزاد اإلكروين«.
وحتظى فعاليات معر�س اأبوظبي الدويل لل�شيد والفرو�شية باهتمام ع�شرات 
اأنحاء دول��ة الإم���ارات ودول اخلليج حيث جنح  ال��زوار من جميع  الآلف من 
120 دول��ة يف دورته  اأك��ر من  األ��ف زائ��ر من   100 اأك��ر من  يف ا�شتقطاب 
للعام 2017 وياأتي هذا الهتمام كون املعر�س ملتقى اإقليميا لع�شاق ال�شيد 

والفرو�شية يف دول اخلليج وحمط اأنظار كربيات ال�شركات العربية والعاملية.

ميداليتني  الإم����ارات  ت���راث  ن���ادي  �شباحو  ح�شد 
ميداليات  وث��م��اين  ف�شية،  وميدالية  ذهبيتني، 
لل�شباحة  الإم������ارات  ك��اأ���س  ب��ط��ول��ة  ب��رون��زي��ة، يف 
باملجرى الق�شري التي اأقيمت على م�شبح جممع 
حمدان بن حممد الريا�شي يف دبي خ�ل يومي 
اجل����اري،  �شبتمرب  و22   21 وال�����ش��ب��ت  اجل��م��ع��ة 
و�شبع  اأن��دي��ة  ت�شعة  م��ن  ���ش��ب��اح��ون  فيها  و���ش��ارك 

اأكادمييات.
و�شجل ال�شباح حممد را�شد احلمادي رقماً قيا�شياً 
جديداً للدولة بزمن قدره 01.09.81 يف �شباق 
الرقم  وكان  �شنة،   13 ملرحلة  متنوع  مر   100
نادي  �شباح  با�شم  م�شجً�  ال�شباق  لهذا  ال�شابق 
 2004 ع��ام  ال��ظ��ه��وري  �شليمان  اهلل  عبد  ال��ع��ني 
احلمادي  واأح������رز   ،01.10.63 ق����دره  ب��زم��ن 

امليدالية الف�شية لل�شباق فيما ح�شل ال�شباح نف�شه 
على ذهبية �شباق 50 مراً �شدر ملرحلة 13 �شنة، 

وذهبية �شباق 100 مر �شدر للمرحلة نف�شها.
متنوع  تتابع  م��ر   200 �شباق  برونزية  وح�شد 
املرزوقي  اأح��م��د حممد  م��ن  ك��ل  �شنة   13 ملرحلة 
“�شدر”،  احل����م����ادي  را����ش���د  و���ش��ي��ف  “ظهر”، 
وحممد را�شد احلمادي “فرا�شة”، و�شيف حممد 
�شباق  ب��رون��زي��ة  ذه��ب��ت  “حرة” فيما  احل��و���ش��ن��ي 
اإىل حممد را�شد  �شنة   13 200 مر حرة حتت 
حممد  و�شيف  احلمادي،  را�شد  و�شيف  احلمادي، 

احلو�شني، واأحمد حممد املرزوقي.
وت���ق���دم را����ش���د حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي م�����ش��رف فريق 
اجلزيل  بال�شكر  الإم���ارات  ت��راث  بنادي  ال�شباحة 
اآل نهيان ممثل  اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 

�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة رئي�س النادي ، على 
النادي  ولإدارة  ال��� حم���دود،  وال��دع��م  اله��ت��م��ام 
اأ�شهم  مم��ا  امل���ئ��م��ة  ال��ظ��روف  وتهيئة  ملتابعتها 
يف ه���ذا الإجن����از ال���ذي اأك���د ال��رم��ي��ث��ي اأن���ه حتقق 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ل��ل��ف��ري��ق،  ال��ف��ن��ي  ال��ط��اق��م  بجهد 
النتائج امل�شرفة التي يحققها ط�ب النادي تعود 
ورعايته  ال���حم��دود  �شموه  دع��م  اإىل  ب��الأ���ش��ا���س 

الكرمية لهم.
احلمادي  را�شد  حممد  ال�شباح  اأه��دى  جهته  من 
اإجنازه بتحقيق رقم قيا�شي جديد، اإىل نادي تراث 
الإمارات وعلى راأ�شه �شمو ال�شيخ �شلطان بن زايد 
اآل نهيان ، موؤكداً اأن حلمه الذي ي�شعى لتحقيقه 
هو امل�شاركة با�شم الدولة يف البطولت اخلارجية 

من اأجل متثيل الإمارات خري متثيل.

•• دبي -الفجر:

و�شف مدرب منتخبنا الوطني لل�شباب حتت 19 
ا�شتعدادات  باتيللي،  لودفيت�س  الفرن�شي  عاما، 
واأن  بالإيجابية  حالياً  اجلارية  ال�شاب  الأبي�س 
مراحل الإعداد ت�شري وفق الربنامج املعتمد من 
جلنة املنتخبات وال�شوؤون الفنية يف احتاد الكرة، 
اأداء ال�عبني ومردودهم  واأنه را�ٍس متاماً عن 
ال��ف��ن��ي وال���ب���دين خ����ل ال��ف��رة امل��ا���ش��ي��ة، واأن 
ال�������ش���ورة ب��ات��ت ���ش��ب��ه م��ك��ت��م��ل��ة ل��ل��ج��ه��از الفني 
للت�شكيلة الأ�شا�شية التي �شيخو�س بها نهائيات 
جاكرتا  الإندوني�شية  العا�شمة  يف  اآ�شيا  ك��اأ���س 
للفرة من 18 اأكتوبر اإىل 4 نوفمرب من العام 

اجلاري.
بانتظار  اأن  ال�����ش��ب��اب،  م��ن��ت��خ��ب  م�����درب  وق�����ال 
4 مباريات ودية قادمة، اثنتان  الأبي�س ال�شاب 

مع العراق ومثلهما مع ماليزيا، ليكون جمموع 
مباراة   11 املنتخب  �شيخو�شها  التي  املباريات 
اأن  اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي��ات، م�����ش��ريا  امل�����ش��ارك��ة يف  ق��ب��ل 
مثالياً  يعترب  ال��ودي��ة  التجارب  م��ن  ال��ع��دد  ه��ذا 
للنهائيات، م�شيفا  ب�شكل جيد  لإع��داد منتخب 
�شابقة  مباريات  اأرب��ع  فاز يف  ال�شاب  الأبي�س  اأن 
وت��ع��ادل يف اإث��ن��ني وخ�����ش��ر واح����دة، لف��ت��اً اأن���ه ل 
يكرث كثرياً اإىل نتائج املواجهات الودية ولكن 
احل�شيلة الإيجابية لها اأثر اإيجابي على نف�شية 

الفريق ب�شكل عام وخا�شة ال�عبني.
بطولة  يف  امل�شاركة  م��ن  املتح�شل  امل���ردود  وع��ن 
تايلند الودية لل�شباب والتي حقق فيها الأبي�س 
ال�����ش��اب امل���رك���ز ال���ث���اين ب��ف��وزي��ن ع��ل��ى ال�شني 
وتايلند وخ�شارة من الأردن، اأو�شح باتيللي، اأنها 
اإ�شراك كل  وا�شتطعنا  كانت جتربة مفيدة جداً 
ال�عبني يف املباريات الث�ثة التي لعبناها، ومن 
والبطولت  املناف�شات  اأج��واء  اأن نخو�س  اجليد 
ال��دخ��ول يف معرك  قبل  ودي��ة  كانت  واإن  حتى 

املناف�شات الر�شمية لأن ذلك ي�شاعد كثرياً على 
تهيئة ال�عبني بدنياً وفنياً ونف�شياً للبطولة .

ويخو�س الأبي�س ال�شاب مباراتني وديتني اأمام 
الإثنني  غ���داً  الأوىل  ال��ع��راق��ي  املنتخب  ن��ظ��ريه 
املقبل  الأرب���ع���اء  ي��وم  الثانية  فيما   ، بال�شارقة 

بدبي.
�شي�شتمر  احل���ايل  املع�شكر  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
بعدها  ي��غ��ادر  اأن  على   ، املقبل  اأك��ت��وب��ر   3 حتى 
للفرة  �شيقام  ال��ذي  املاليزي  ملع�شكره  الأبي�س 

من 6 اإىل 14 اأكتوبر  ، و�شيلعب فيه الأبي�س 
مباراتني وديتني اأمام املنتخب املاليزي.

 ، الرميثي  خلفان  حممد  ال��ل��واء  م��ع��ايل  وك���ان 
اأع�شاء  التقى  للريا�شة  العامة  الهيئة  رئي�س 
ب��ع��ث��ة امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ل��ل�����ش��ب��اب حت���ت 19 
ب��دب��ي على هام�س  ال��ك��رة  ع��ام��ا، يف مقر احت���اد 
الجتماع امل�شرك بني الهيئة العامة للريا�شة 
مروان  املهند�س  �شعادة  بح�شور  الكرة،  واحت��اد 
بن غليطة رئي�س احتاد الكرة ، ووجه ال�عبني 

ب�شرورة رفع معدل الركيز وتطبيق توجيهات 
من  ال��ه��دف  وب���اأن  والإداري،  الفني  اجل��ه��ازي��ن 
التاأهل  اأو  املناف�شة  ه��و  النهائيات  يف  امل�شاركة 
بولندا  يف  لل�شباب  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل 
التام  الل��ت��زام  على  معاليه  وحثهم   ،2019
�شعار  امل�شوؤولية يف متثيل  واأن يكونوا على قدر 
 25 املنتخب  قائمة  وت�شم  الوطني.    املنتخب 
لع��ب��اً، ه��م: م��ن �شهيل امل��ط��وع وع��ب��د الرحمن 
�شالح وعلي �شالح وفار�س خليل ويو�شف علي، 
وط��ح��ن��ون ال��زع��اب��ي وف��ه��د احل��م��ادي ومن�شور 
ال��ب��ل��و���ش��ي و���ش��ع��ود املهريي  احل���رب���ي، وخ���ال���د 
ر�شا  ورائ��د  اهلل  عبد  واأحمد  العامري،  و�شعيد 
النقبي،  اهلل  وعبد  خمي�س  وعيد  اأح��م��د  وعمر 
�شامل  ورا���ش��د  �شعيد،  و�شلطان  الكعبي  و�شعيد 
وعمر �شعيد، واأحمد فوزي و�شامل خري، ويعقوب 

يو�شف، وماجد را�شد وفهد باروت.

جلمعية  التابعة  الريا�شيني«  »ب���رزة  نظمت 
جل�شة  ال��ث��ق��اف��ي��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال���ف���ج���رية 
اأداره���ا  الريا�شية،  الثقافة  يف  ذه��ن��ي  ع�شف 
الريا�شيني  ب���رزة  م��دي��ر  اجلمعية  �شر  اأم���ني 
�شباب  م��رك��ز  وذل���ك يف مقر  �شعيد حم��ب��وب، 
الظنحاين  خ��ال��د  �شعادة  بح�شور  ال��ف��ج��رية، 
ال�شريف  اأح��م��د  وال��دك��ت��ور  اجلمعية،  رئي�س 
بالدولة، و�شلطان  الريا�شيني  رئي�س جمعية 
لل�شباحة،  الإم����ارات  احت��اد  رئي�س  ال�شماحي 
نادي  رئ��ي�����س  ب��رك��ت  اآل  ع���ب���داهلل  وال���دك���ت���ور 
مدير  امل��ع��م��ري  و�شعيد  ال��ف��ج��رية،  ���ش��ط��رجن 
الزعابي  وغ��ادة  للمغامرات،  الفجرية  مركز 
وعائ�شة  ال���ف���ج���رية،  ف��ت��ي��ات  م���رك���ز  م���دي���رة 
التوا�شل  خيمة  يف  الع�قات  مديرة  عبداهلل 
املوؤ�ش�شات  مم���ث���ل���ي  م����ن  وع�������دد  ال���ع���امل���ي���ة، 

بالريا�شة  واملهتمني  الريا�شية،  والحت��ادات 
والإع�ميني.

ون��اق�����س امل�����ش��ارك��ون خ�����ل اجل��ل�����ش��ة، ع����دداً 
يف  الإع���م  دور  ا�شتعر�شت  التي  املحاور  من 
املجتمع،  يف  الريا�شية  الثقافة  ودع���م  ن�شر 
باأفكار ومبادرات ترقى  وذلك بهدف اخلروج 
بالريا�شة يف الإمارة، وت�شاهم يف دعم احلراك 

الريا�شي ون�شر الثقافة الريا�شية.
وخ��ل�����ش��ت ج��ل�����ش��ة ال��ع�����ش��ف مب��ج��م��وع��ة من 
ال��ت��و���ش��ي��ات، والأف����ك����ار ال��ب��ن��اءة ال��ت��ي اأك���دت 
والثقافة  الريا�شة  مفهوم  ن�شر  اأهمية  على 
يف  الن�شاء  وم�شاركة  الأ���ش��ر،  ب��ني  الريا�شية 
الأندية واملراكز الريا�شية ويف جمال التحليل 
اأهمية  ع��ل��ى  ع������وة  ال���ري���ا����ش���ي،  وال��ت��ع��ل��ي��ق 
اإ�شراك القطاع اخلا�س يف الريا�شة، وتاأهيل 

لتحقيق  ال��ري��ا���ش��ي  امل���ج���ال  يف  ال�����ش��ح��ف��ي��ني 
الأجندة والأهداف الوطنية الريا�شية، وعقد 
الريا�شية،  واملوؤ�ش�شات  الإع���م  بني  �شراكات 
اإ�شافة اإىل تنظيم ور�س تثقيفية حول الإع�م 
امل�شاد والإع�م الإلكروين. اإىل جانب ذلك، 
اأكد امل�شاركون اأهمية تعليم الطلبة اأ�شا�شيات 
الريا�شة وقوانني اللعب، واإدراج الريا�شة يف 
املنهاج الدرا�شي بحيث ل تقل اأهمية عن املواد 
الريا�شية  الط�بية  املواهب  الأخ��رى، ودعم 
املرافق  ا���ش��ت��ث��م��ار  واح��ت�����ش��ان��ه��ا، م���ن خ����ل 
الريا�شة، وتفعيل  ملمار�شة  والأن�شطة  العامة 
التوعية  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل  م���واق���ع 

الريا�شية لل�شباب.
برزة  ق��ال مدير  اجلل�شة،  الهدف من  وح��ول 
تنظيم  ي��اأت��ي  حم��ب��وب:  �شعيد  ال��ري��ا���ش��ي��ني 

منطلق  من  الذهني،  الع�شف  جل�شة  فعالية 
الفعاليات  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  اجل��م��ع��ي��ة  ح���ر����س 
وقد  الريا�شة،  جم��ال  يف  بالثقافة  اخلا�شة 
�شهدت اجلل�شة ح�شوراً متميزاً لكافة القيادات 

الريا�شية من اإمارة الفجرية وخارجها.
الأوىل  اجلل�شة  ه��ذه  اأن  اإىل  حمبوب  واأ���ش��ار 
م��ن ن��وع��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول جمال 
الثقافة الريا�شية حتديداً، حيث جمعت كافة 
املهتمني باملجال الريا�شي من �شباب و�شناع 
واحدة،  واإع�ميني، حتت مظلة  ون�شاء  قرار 
مل��ن��اق�����ش��ة ك��اف��ة ال��ت��ح��دي��ات وامل��وا���ش��ي��ع التي 
خ��رج��ت اجلل�شة  اإذ  ال��ري��ا���ش��ي،  اجل��ان��ب  تهم 
احلراك  تطوير  يف  ت�شاهم  مهمة  مبخرجات 
والفجرية  ع��م��وم��اً  الإم�������ارات  يف  ال��ري��ا���ش��ي 

خ�شو�شاً.

رقم قيا�شي جديد وميداليات ل�شباحي نادي 
تراث الإمارات يف كاأ�س الإمارات

اأ�ساد ب�سري التح�سريات والتزام الالعبني

باتيللي : 11 مباراة ودية كافية لإعداد جيد للنهائيات 

معر�س ال�شيد والفرو�شية 2018 ينطلق غدا

»الفجرية الثقافية« تنظم اأول ع�شف ذهني يف الثقافة الريا�شية
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•• دبي -الفجر:

عني الحتاد العربي لكرة القدم الدكتور حممد احلتاوي 

مراقباً ملباراة الكويت الكويتي والإ�شماعيلي امل�شري �شمن 
الأبطال  ل�أندية  العرب  كاأ�س  لبطولة   32 ال���  دور  اإي��اب 
�شبتمرب   29 املوافق  اخلمي�س  يوم  �شتقام  والتي   2018
2018 بدولة الكويت. وياأتي الختيار ا�شتمراراً لنجاحات 

املحلية  ال��ك��روي��ة  امل�شابقات  خمتلف  يف  الوطنية  ك��وادرن��ا 
والإقليمية والقارية والعاملية.

وكان احلتاوي �شارك موؤخراً يف دورة الألعاب الآ�شيوية التي 
اأقيمت يف العا�شمة الإندوني�شية جاكرتا، حيث اأ�شرف على 

احلتاوي مراقبًا ملباراة الكويت والإ�شماعيلي 
بكاأ�س العرب للأندية الأبطال

•• العني – الفجر

لكرة  يونايتد  اأك��ادمي��ي��ة  ف��رق  اأط��ل��ق��ت 
مو�شمها  وال���ع���ني  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال���ق���دم 
اأكملت  اأن  ب��ع��د  اجل���دي���د  ال���ري���ا����ش���ي 
ل��ي��اأت��ي على  ال��ث��ام��ن  ملو�شمها  اإع��داده��ا 
ال�شغرية  امل����واه����ب  ط���م���وح���ات  ق�����در 

واأ�شرهم.
املو�شم  ان����ط�����ق  ع����ن  الإع���������ن  ج�����اء 
ال�شحفي  املوؤمتر  ليونايتد يف  اجلديد 
ون  بفندق  يونايتد  اإدارة  عقدته  ال��ذي 
العني  الفاي�شة يف مدينة  تو ون  عني 
حيث ك�شفت فيه عن  قمي�شها الر�شمي 
�شركة  م��ع   بالتعاون  اجلديد  للمو�شم 
فيول جراميه للمواد الغذائية  و�شركة 

�شا�س.
و�����ش����رد م����ب����ارك ال���ك���ت���ب���ي الجن��������ازات 
املوا�شم  ع���رب  ال��ت��ي حت��ق��ق��ت  ال��ع��دي��دة 
جانب  يف  ليونايتد  ال�شابقة  ال�شبعة 
خ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ع��م��ل ال���ك���ب���ري يف 
تطوير �شلوكيات ال�شغار من ال�عبني 
بغر�س املفاهيم الأ�شيلة ، م�شرياً اإىل اأن 
اكت�شاف املواهب الكروية �شار جنباً اإىل 
والربوي  الأخ���ق��ي  العمل  مع  جنب 
والجتماعي ، موؤكداً اأن يونايتد رفدت 

ب��ع��دد م��ن املواهب  ال��ك��رة الإم���ارات���ي���ة 
املتميزة  التي تخرجت منها بعد اأن مت 

تزويدها بالأدوات الفنية والأخ�قية.
ال�شحفي  امل��وؤمت��ر  يف  الكتبي  واأ���ش��اف 
ت��ق��دم خ��دم��ات��ه��ا ملجتمع  :” ي��ون��اي��ت��د 

م��دي��ن��ت��ي اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني م��ن خ�ل 
ك���رة ال��ق��دم  وروؤي��ت��ن��ا ظ��ل��ت دوم����اً عرب 
ا�شتخدام  ع��ل��ى  تعتمد  م��وا���ش��م  �شبعة 
التعاون  قيم  ل��زرع  كو�شيلة  القدم  ك��رة 
اخُل��ل��ق  والروح  وق��ب��ول الآخ���ر وح�شن 

الريا�شية  ، ون�شعى لأن ت�شل خدماتنا 
لبقية الإمارات قريباً”.

ال�شركتني  ن�����ش��ك��ر   : ال��ك��ت��ب��ي  واأردف  
لدعمهما  الثامن  ملو�شمنا  الراعيتني 
ب�����الأدوات والو�شائل  ل��ن��ا   وت��زوي��ده��م��ا 

خدمة  اأف�شل  تقدمي  من  متكننا  التي 
با�شتجابة  و����ش���ع���ي���دون   ، ل��ل��م��ج��ت��م��ع 
وحتملها  واخلا�شة   العامة  املوؤ�ش�شات 
وجميعنا  الج��ت��م��اع��ي��ة  م�����ش��ئ��ول��ي��ت��ه��ا 
نتقا�شم م�شئولية خلق جمتمع معافى. 

من جهته اأثنى ع�ء جمال املدير الفني 
لأكادميية يونايتد على الأدوار املتعددة 
ب��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ات القطاعني  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

العام واخلا�س يف خدمة املجتمع.
م��وا���ش��م ظلت  ثمانية  ع��رب   : واأ����ش���اف 

والعامة  اخلا�شة  التجارية  املوؤ�ش�شات 
تقا�شمنا مهمة  الرويج لروؤية يونايتد 
القدم  ك��رة  ا�شتخدام  باأهمية  اخلا�شة 
املجتمعية  ال��رواب��ط  لتعميق  كو�شيلة 
ال��ف��ا���ش��ل��ة دون  ال��ق��ي��م  وال��ت��ع��اون وزرع 

واكت�شاف  الريا�شية  ل�أهداف  اإغفال  
امل���واه���ب ورف����د ال��ك��رة الإم���ارات���ي���ة بها 
خريجي  م��ن  ال���ع��ب��ني  ينت�شر  ح��ي��ث 
املراحل  ف��رق  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  يونايتد 

العمرية بالأندية املختلفة.

ملالكه   127 ال���و����ش���ف  ال����ق����ارب  ت�����وج 
الغ�شي�س  النوخذة حممد حمد م�شبح 
بط� ل�شباق اجلولة الأوىل من بطولة 
 43 املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  وال���ذي نظمه  قدما 
ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة يف ���ش��واط��ئ دانة 

الدنيا يوم اأول من اأم�س ال�شبت.
وح��ق��ق ال�����ش��ب��اق ال��ك��ب��ري جن��اح��ا كبريا 
 85 م�شاركة  بت�شجيل  التوقعات  ف��اق 
ا�شطفت يف عمق مياه اخلليج  حمم� 
بعد  باأمان  واأبحرت  ثم  رائعة  لوحة  يف 
ل��ع��ط��اء اإ����ش���ارة الن���ط����ق ورف���ع العلم 
الأخ�����ش��ر م���ن ه���زمي حم��م��د القمزي 
ال�شينار  لينطلق  ال�شباق  ع��ام  م�شرف 
ن��ح��و خ���ط ال��ن��ه��اي��ة ق��ب��ال��ة ف��ن��دق برج 
العرب مل�شافة تزيد عن 14 مي� بحريا 
و�شط �شرعات رياح منا�شبة حيث اأكملت 
م��راح��ل ال�����ش��ب��اق يف م��ع��دل زم��ن��ي جيد 

جتاوز �شاعة واحدة بقليل.
وجنح القارب الو�شف 127 يف اختيار 
امل��ك��ان امل��ن��ا���ش��ب يف خ��ط ال��ب��داي��ة ومن 
والتكتيك  امل��ن��ا���ش��ب  امل�����ش��ار  ات���خ���اذ  ث���م 
اخل���ا����س وال�����ذي م��ك��ن ط��اق��م��ه بقيادة 
الغ�شي�س  النوخذة حممد حمد م�شبح 
النهاية  خ���ط  اإىل  اأول  ال��و���ش��ول  م���ن 
القوارب  ب��اق��ي  م��ع  ق��وي��ة  مناف�شة  بعد 
امل�شاركة ومن بينها القارب غازي 103 
ملالكه �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن 
رئي�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د 
جمل�س دبي الريا�شي وبقيادة النوخذة 
احمد �شعيد �شامل الرميثي والذي حل 
ثانيا مع نهاية ال�شباق والقارب زيوريخ 
156 ملالكه حمدان �شعيد جابر وبقيادة 
املركز  املزروعي  مهري  خليفة  النوخذة 

الثالث يف الرتيب العام لل�شباق.
تباعا  القوارب  بعد ذلك و�شول  وتتابع 
قوارب  جنحت  حيث  النهاية  خ��ط  اإىل 
فريق اأف 3 الث�ثة القارب زلزال 170 

بقيادة النوخذة مروان عبد اهلل حممد 
املرزوقي والقارب الفاروق 206 بقيادة 
ال�شويدي  جمعة  را�شد  احمد  النوخذة 
املا�شي  امل���و����ش���م  يف  ال���ل���ق���ب  وح����ام����ل 
النوخذة  بقيادة   153 داح�����س  ال��ق��ارب 
امل���رزوق���ي يف احت�ل  ع��ب��د اهلل حم��م��د 
املراكز الرابع واخلام�س وال�شاد�س على 

التوايل.
ملالكه   136 ه�������داد  ال�����ق�����ارب  وجن������ح 
الرميثي  ���ش��امل  �شعيد  اح��م��د  ال��ن��وخ��ذة 

وب���ق���ي���ادة ال���ن���وخ���ذة ع��ل��ي ث����اين غامن 
الرميثي يف احل�شول على املركز ال�شابع 
وجاء القارب ال�شرب 80 ملالكه النوخذة 
ابنه  وبقيادة  املهريي  را�شد  را�شد خادم 
النوخذة احلر يف احت�ل املركز الثامن 

يف الرتيب العام. 
العام  الرتيب  يف  التا�شع  امل��رك��ز  وع��اد 
دبي  بطولة  من  الأوىل  اجلولة  ل�شباق 
قدما   43 املحلية  ال�شراعية  للقوارب 
ملالكه   240 ال��ق��ارب له��وب  اإىل طاقم 

ابنه  وبقيادة  احلمادي  علي  جابر  علي 
املركز  على  وح�شل  اهلل  عبد  ال��ن��وخ��ذة 
العا�شر يف الرتيب العام لل�شباق طاقم 
خادم  جمعة  ملالكه   44 الذيب  ال��ق��ارب 
النوخذة  ابنه  وبقيادة  الرميثي  �شيف 

خادم.
واليوم  بالكرنفال  فرحتان  باحلبالة: 

الوطني للمملكة
وح���ر����س ع��ل��ي ن��ا���ش��ر ب��احل��ب��ال��ة نائب 
الدويل  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

تابع  وال�������ذي  ال���ب���ح���ري���ة  ل���ل���ري���ا����ش���ات 
حممد  م��ع  البحر  ع��ر���س  م��ن  ال�شباق 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  ح���ارب  اهلل  عبد 
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي، ح��ر���س ع��ل��ى تهنئة 
على  املنظمة  واللجنة  امل�شاركني  جميع 
جناح ال�شباق الفتتاحي يف بطولة دبي 

للقوارب ال�شراعية املحلية 43 قدما.
وقال على نا�شر باحلبالة عا�س اجلميع 
ف���رح���ت���ني خ�ل  ال���ك���ب���ري  ال�������ش���ب���اق  يف 
ال�شبت يف  اأم�س  اأول من  يوم  املناف�شات 

�شواطئ دبي  الأوىل مبنا�شبة الحتفال 
العربي  للمملكة  ال�88  الوطني  باليوم 
يوم  �شادف  وال��ذي  ال�شقيقة  ال�شعودية 
املو�شم  ب��دء فعاليات  م��ع  واأي�����ش��ا  اأم�����س 
 2019-2018 اجل���دي���د  ال���ب���ح���ري 
فكان ال�شباق كرنفال بحق ج�شد الكثري 
من املعان يف اإحياء تراث الآباء والأجداد 

والذي يربط �شعوب املنطقة.
القمزي ن�شكر اجلميع

ال���ق���م���زي مدير  ق�����دم ه�����زمي حم���م���د 

الدويل  دب��ي  ن���ادي  يف  ال�شباقات  اإدارة 
للريا�شات البحرية ال�شكر اجلزيل اإىل 
واملوؤ�ش�شات  احلكومية  ال��دوائ��ر  جميع 
�شباق  اإجن��اح  يف  �شاركت  التي  الوطنية 
اجلولة الأوىل من بطولة دبي للقوارب 
ال�شراعية املحلية 43 قدما والتي جرت 

مناف�شاتها يوم اأول من اأم�س ال�شبت.
وهناأ القمزي النوخذة والأطقم الفائزة 
اأن  م��وؤك��دا  ال�����ش��ب��اق  الأوىل يف  ب��امل��راك��ز 
التزام جميع امل�شاركني وتعاون البحارة 

اأ���ش��ه��م يف اإجن����اح ال�����ش��ب��اق وو����ش���ول كل 
باأمان  النهاية  اإىل خط  باأمان  القوارب 
اجلميل  النظام  خا�شة  م�شك�ت  ودون 

يف خط البداية والذي مهد للنجاح.
ك��م��ا ن����وه ه����زمي ال��ق��م��زي ع��ل��ى جميع 
امل�����ش��ارك��ني ���ش��رورة الل��ت��زام م�شتقب� 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  والأن���ظ���م���ة  ب��ال��ل��وائ��ح 
باإلغاء  ق���رارا  ات��خ��ذت  املنظمة  اللجنة 
نتيجة املحملني 96 و257 يف ال�شباق 
لعدم توقف القاربني مل�شاعدة البحار يف 
حالة وقوعه يف املياه ح�شب ن�س البند 

)9/17( من لئحة العقوبات.
نوخذة بداية ملو�شم ناجح

قال جمعة �شهيل الطاير م�شاعد نوخذة 
النوخذة  ملالكه   127 الو�شف  القارب 
الفوز  اأن  الغ�شي�س  حممد حمد م�شبح 
�شباق اجلولة الوىل من بطولة  بلقب 
 43 املحلية  ال�����ش��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
اأك��ر من رائ��ع وجناح  قدما يعد بداية 
مبكر يب�شر مبو�شم حافل بالنت�شارات 
بني  الكبري  بالتعاون  م�شيدا  والتتويج 
النوخذة  وتكتيك  وفكر  البحارة  جميع 

بعد اختيار امل�شار املنا�شب.
واأ�شاد الطاير بجهود اللجنة املنظمة يف 
البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دبي  ن��ادي 
املنا�شب  امل�����ش��ار  اخ��ت��ي��ار  اأح�شنت  وال��ت��ي 
والذي �شاعد اجلميع يف الو�شول باأمان 
النهاية ومن ثم تتويج طاقم  اإىل خط 

القارب الو�شف 127 يف اللقب.
اأكتوبر و20   6

ينتظر النواخذة والبحارة امل�شاركون يف 
مناف�شات بطولة دبي للقوارب ال�شراعية 
اجلولتني  ان��ط���ق  ق��دم��ا   43 املحلية 
الثانية والثالثة من مناف�شات البطولة 
حيث حددت اللجنة املنظمة يوم ال�شبت 
الثانية  للجولة  اأك��ت��وب��ر  م��ن  ال�����ش��اد���س 
نف�شه  ال�شهر  م��ن  الع�شرين  وال�����ش��ب��ت 

موعدا للجولة الثالثة واخلتامية.

يونايتد تد�سن مو�سمها الثامن

الكتبي : ن�شتخدم كرة القدم يف الرتويج لقيم التعاون والت�شامح

املقبل اأكتوبر  و20  اجلولتان الثانية والثالثة 6 

دبـي يف  قدمـا  الو�شف 127 بطـل اأوىل جـولت ال�شراعيـة 43 
الثالث املركز  �ساحب  غازي 103 يحتل املركز الثاين وزيوريخ 156 

•• عمان : فائز بجبوج

يلتقي منتخبنا يف احلادية ع�شر �شباح 
العماين  املنتخب  نظرية  الثنني  اليوم 
ال�شيوية  البطولة  م�شواره يف  يف ختام 
ال��ث��ام��ن��ة ل��ن��ا���ش��ئ��ي ال��ي��د وال���ت���ي ي�شدل 
بعد  املقبل  الأرب��ع��اء  ي��وم  عليها  ال�شتار 
م�������ش���وار ط���وي���ل ت��ن��اف�����س خ����ل���ه 14 
اأر��������س �شالة  ع���ل���ى  ا����ش���ي���وي  م��ن��ت��خ��ب 
الأردنية  العا�شمة  يف  ب�شمة  الأم����رية 
الأربعة  امل��راك��ز  ب��اإح��دى  للفوز  ع��م��ان، 
 2019 ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ل��ب��ل��وغ  الأوىل 
�شمد  ق��د  منتخبنا  وك��ان  مقدونيا.  يف 
جراحه بخ�شائره اخلم�شة خ�ل الدور 
�شمن  ال��ر���ش��ي��ة  دور  وب���داي���ة  الأول 
املراكز  لتحديد  لعبت  التي  املجموعة 
على  ع�شر  ال��راب��ع  ول��غ��اي��ة  التا�شع  م��ن 
معنوي  بفوز  ال�شوري  املنتخب  ح�شاب 
التي  م��ب��ارات��ه  يف   28-30 وب��ن��ت��ي��ج��ة 
من  اأول  نتائج  اأم�����س.  م��ن  اأول  اأقيمت 

اأم�س 
اأم�س  م����ن  اأول  اأق���ي���م���ت  ق����د  وك����ان����ت 

دور  م���ب���ارات���ني يف  م��ن��ه��ا  م���ب���اري���ات   5
فوز  ع���ن  الأوىل  ا����ش���ف���رت  ال��ر���ش��ي��ة 

-29 القطري  املنتخب  على  ال�شيني 
26 وفوز منتخبنا على نظرية ال�شوري 

اأقيمت  امل�شائية  الفرة  ويف   ،28-30
الكبرية  ال���ف���رق  ���ش��م��ن  م���ب���اري���ات   3
الأول  م��ن  امل��راك��ز  لتحديد  تلعب  ال��ت��ي 
ول���غ���اي���ة ال���ث���ام���ن وا�����ش����ف����رت ع����ن فوز 
عري�س للمنتخب الياباين على املنتخب 
الهندي بنتيجة 41-18 وفوز املنتخب 
الأر�س  �شاحب  الأردن  على  البحريني 
وف���وز   30-34 ب��ن��ت��ي��ج��ة  وال�����ش��ي��اف��ة 
تايبيه  ال�شني  على  ال�شعودي  املنتخب 

 .27-33
فوز معنوي 

ب��ع��د ع���ن���اء ط���وي���ل وم�������ش���وار مل يرقى 
للطموح جنح منتخبنا من حتقيق فوز 
ال�شوري  املنتخب  ن��ظ��ريه  على  معنوي 
مباراة  خ��ت��ام  ع��ق��ب   27-29 بنتيجة 
خ�لها  يفقد  اأن  وك��اد  و�شاخنة  مثرية 
ه����ذا ال���ف���وز ب��ع��د ب���داي���ة ق���وي���ة �شيطر 
والنتيجة  اللعب  جمريات  على  خ�لها 
 7-14 لغاية  ت��دري��ج��اً  ال��ف��ارق  مو�شعاً 
ال�شوط  م���ن  ال��ع�����ش��ري��ن  ال��دق��ي��ق��ة  يف 

الأول، ليطماأن الفريق على هذا الفارق 
ال��ك��ب��ري، وع���اد للعب امل��زاج��ي مم��ا منح 
اىل  ال���ف���ارق  لت�شيق  امل��ن��اف�����س  ال��ف��ري��ق 

الأول. ال�شوط  بنهاية   13-16
لغاية  ال��ث���ث  الأه����داف  ف��ارق  وا�شتمر 
 ،18-21 ال���ث���اين  ال�������ش���وط  م��ن��ت�����ش��ف 
و�شيق  ال�شوري  املنتخب  بعدها  ون�شط 
الأول  التعادل  ليدرك  تدريجياً  الفارق 
�شياع  و�شط   ،25 الدقيقة  يف  باملباراة 
ل�عبينا  ال�شهلة  الفر�س  م��ن  العديد 
مبا فيها اإه��دار رميتي ج��زاء.  و�شهدت 

ال��دق��ائ��ق اخلم�شة الأخ���رية م��زي��داً من 
بهدف  فريقنا  بتقدم  والتحدي  الإث��ارة 
التعادل  ي���درك  ي��ط��ارده ومل  وامل��ن��اف�����س 
اأه��داف وزميله   6 ليعود حمد التميمي 
اخر  بت�شجيل  اأه����داف   7 امل��ازم��ي  ع��ل��ي 
بالفوز  الفرحة  فريقنا  منحت  هدفني 
وبنتيجة  ب��ال��ب��ط��ول��ة  مب�����ش��واره  الأول 

.28-30
احلمادي : كنا نتمنى الأف�سل 

مت��ن��ى ن��ا���ش��ر احل����م����ادي رئ��ي�����س بعثة 
م�شواره  منتخبنا  يختم  ان  الإم�����ارات 

بهذا املحفل ال�شيوي بالفوز الثاين على 
املنتخب  جارنا  ح�شاب  على  تقدير  اأق��ل 
العماين، وخا�شة بعد اأن تذوق لعبونا 

ح�وة الفوز الأول لنا يف البطولة.
وو�شط قناعة مبدى امل�شاركة يف البطولة 
قال احلمادي كنا نتمنى ان نخرج بنتائج 
اأف�شل، مب�شاركتنا الأوىل بهذا املنتخب 
اجلديد والذي نعده للم�شتقبل وخا�شة 
اأن اك��ت�����ش��ب لع��ب��ون��ا م���زي���داً من  ب��ع��د 
اخل����ربات وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س مب��ث��ل هذه 

البطولت على امل�شتوى اخلارجي.  

يودع م�سواره يف ا�سيوية مبواجهة املنتخب العماين

الأبي�س الإماراتي ي�شمد جراحه على ح�شاب �شوريا



االثنني  24   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12435  
Monday   24   September   2018  -  Issue No   12435

19191919

الفجر الريا�ضي

اأثنى فلورنتينو برييز رئي�س نادي ريال مدريد الإ�شباين على لعب 
الدين  زين  ال�شابق  ومدربه  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  ال�شابق  الفريق 

زيدان، فاحتا اأمامهما باب العودة اإىل �شانتياغو برينابيو.
�شبهات اخل�فات بني  اإبعاد  اإىل  يبدو  فيما  ويف ت�شريحات تهدف 
الثنني، امتدح برييز رونالدو، الذي ل تزال اأ�شداء رحيله تدوي 
يف اأروقة النادي امللكي رغم مرور اأكر من �شهرين على انتقاله اإىل 

يوفنتو�س الإيطايل.
الأع�شاء،  “الب�نكو” خ�ل اجتماع مع  الأحد قال رئي�س  وام�س 
اإن تاأثري رونالدو على النادي “لن ُين�شى اأبدا”، معتربا اأنه خليفة 

لأ�شطورة النادي األفريدو دي �شتيفانو.
واأو�شح برييز: كري�شتيانو اأحد ال�شخ�شيات الفارقة حيث اإنه الأكر 

ت�شجي� ل�أهداف يف تاريخ النادي. اأ�شطورته �شُتحكى من جيل اإىل 
�شكرا كري�شتيانو.  القمي�س.  لكل من يرتدي هذا  اإنه مثال  جيل. 
ومنذ رحيل رونالدو )33 عاما(، �شرت �شائعات باأن خ�فا دب بني 
ال�عب واإدارة النادي، فيما �شرح برييز ال�شبت اأن اأف�شل لعب يف 

العامل ترك النادي “لأ�شباب �شخ�شية«.
كما امتدح برييز زيدان، الذي ا�شتقال من من�شبه ال�شيف املا�شي 
الثالثة على  اأوروب��ا للمرة  اأبطال  ب��دوري  الفريق للفوز  بعدما قاد 

التوايل.
ال��ت��اري��خ. دخل  م��ر  ال��ب��ارزة على  اأح��د ع�ماتنا  زي���دان  وا�شتطرد: 
اإنه واحد من  اأف�شل املدربني يف ريال مدريد.  التاريخ كواحد من 

اأ�شاطري النادي.

مدريد  ري��ال  اأن  يعرفان  كري�شتيانو،  جانب  اإىل  زي���دان،  واأ���ش��اف: 
اإىل  ال��ع��ودة  باإمكانهما  الث��ن��ني  اأن  اإىل  تلميح  يف  بيتهما،  �شيظل 
الفريق. ي�شار اإىل اأن ت�شريحات برييز املحتفية برونالدو حتديدا، 
تاأتي بعد �شاعات من تعليقات “من نوع اآخر”، �شدرت عنه موؤخرا، 
لأ�شباب  برنابيو  �شانتياغو  ع��ن  رح��ل  رون��ال��دو  اأن  خ�لها  اع��ت��رب 
عرب  فقد   OK Diario �شحيفة  ل�شحيفة  ووف��ق��ا  �شخ�شية. 
برييز عن �شعادته ببيع رونالدو ب� 100 مليون دولر، اإذ قال اإنه مل 
يح�شل على عر�س اأف�شل من ذلك من اأي فريق للظفر بخدمات 

الربتغايل.
رونالدو  بني  ال�شابق  اخل���ف  �شبب  اأن  وا�شع  نطاق  على  ويعتقد 

وبرييز كان ماّديا بالأ�شا�س.

رئي�س ريال مدريد »ي�شالح« رونالدو وزيدان بـ»مفاجاأة«

�سالح و رونالدو ومودريت�س 

مناف�شة ثلثية على الكرة الذهبية اليوم

فوز كا�شح لإ�شبيلية على ليفانتي 
6-2 على م�شيفه  بنتيجة  كا�شحا  ا�شبيلية فوزا  حقق 
ليفانتي يف املرحلة اخلام�شة من الدوري الإ�شباين لكرة 
القدم، يف نتيجة يدين بها ال�شيف ب�شكل كبري ملهاجمه 

الفرن�شي و�شام بن يدر الذي �شجل “هاتريك«.
الأول من  ال�شوط  الث�ثة يف  اأه��داف��ه  ي��در  بن  و�شجل 
اأهداف  واأت��ت   .1-4 فريقه  بتقدم  انتهى  ال��ذي  املباراة 
امل��ه��اج��م ال��ف��رن�����ش��ي ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر 28 ع���ام���ا، يف 
الدقائق 11 و35 و45، بينما اأ�شاف الأهداف املتبقية 
اأندري  ومواطنه  كاريت�شو،  دان��ي��ال  الربتغايل  زم����وؤه 

�شيلفا ، وبابلو �شارابيا.
والدمناركي  مارتي  روج��ر  لليفانتي  �شجل  املقابل،  يف 

�شاميون كاير خطاأ يف مرمى فريقه.
وهي املرة الثانية هذا الأ�شبوع التي يحقق فيها ا�شبيلية 
�شتاندار  على   1-5 العري�س  ف��وزه  بعد  كبرية،  نتيجة 
يف  املجموعات  ل��دور  الأوىل  اجلولة  يف  البلجيكي  لياج 
مباراة  يف  ليغ”،  “يوروبا  الأوروب����ي  ال���دوري  م�شابقة 

�شجل فيها بن يدر هدفني.
هذا  ال��ث��اين ل�شبيلية فقط  وه��و  املحلي،  ال��ف��وز  واأت���اح 

املو�شم، للفريق التقدم اىل املركز ال�شاد�س يف الرتيب 
ال�شابع،  اإ�شبانيول  ع��ن  الأه���داف  ب��ف��ارق  ن��ق��اط،   7 م��ع 

وبفارق نقطة خلف اأتلتيكو مدريد اخلام�س.
الليغا،  يف  متتاليتني  بعد خ�شارتني  ا�شبيلية  فوز  واأت��ى 
الرابعة،  امل��رح��ل��ة  يف  )�شفر2-(  خ��ي��ت��ايف  �شيفه  اأم����ام 

وم�شيفه ريال بيتي�س �شفر1- يف الثالثة.
املرحلة  اأي�����ش��ا يف  ك��ب��ريا  ف���وزا  ق��د حقق  ا�شبيلية  وك���ان 
الأوىل على م�شيفه رايو فاليكانو 4-1، قبل اأن يتعادل 
مباراة  اأول  يف  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��رح��ل��ة  يف  ف��ي��اري��ال  م��ع  �شلبا 

خا�شها على اأر�شه هذا املو�شم يف الدوري الإ�شباين.
املو�شم  هذا  الثالثة  بخ�شارته  ليفانتي  مني  املقابل،  يف 
اأربع  عند  ر�شيده  وت��وق��ف  م��ب��اري��ات،  اأرب���ع  يف  والثالثة 
م�شيفه  على  الفتتاحية  املرحلة  يف  ف��وزه  بعد  نقاط 
فالن�شيا  مع  الثالثة  يف  وتعادله  -3�شفر،  بيتي�س  ريال 

.2-2
وت�شتكمل مباريات املرحلة بلقاءات بني فياريال و�شيفه 
بلقاء  وتختتم  بلباو،  اأتلتيك  و�شيفه  وبيتي�س  فالن�شيا، 

حامل اللقب بر�شلونة و�شيفه جريونا.

فوز رابع لنابويل يف اإ�شراف اأن�شيلوتي 

مارادونا يتلقى اأول �شفعة باملك�شيك
تلقى اأ�شطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا 
املك�شيكي  دورادو����س  لفريق  كمدرب  الأوىل  خ�شارته 
امل�شارك يف دوري الدرجة الثانية، يف مباراة بدا خ�لها 

�شديد التوتر ووجه انتقادات متكررة للحكام.
األربيخ�س  ال�شبت �شد م�شيفه فريق  واأتت اخل�شارة 
بنتيجة �شفر1-. وبعد �شوط اأول هادئ، بدا مارادونا 
الثاين،  ال�شوط  يف  كبري  ب�شكل  متوترا  عاما(   57(
فريقه  ل�شالح  ج��زاء  ركلة  باحت�شاب  احلكم  وطالب 

على خلفية مل�شة يد من اأحد لعبي الفريق املناف�س.
�شافرة  بعد  احل��ك��ام  اىل  بالتوجه  م��ارادون��ا  ق��ام  كما 

النهاية لتكرار احتجاجه.
وق��ال ال���ع��ب ال�شابق ال��ذي ق��اد منتخب ب���ده اىل 
لقب مونديال 1986 يف املك�شيك “ل اأحب التحدث 

اىل احلكام... الفريقان قدما مباراة ا�شتثنائية«.
املباراة  كانت  اأف�شل،  اآخ��ر  حكم  بوجود  “لكن  اأ�شاف 
�شتكون جمنونة. حكم اليوم غفل عن اأمور عدة ومل 

يفر�س احرام القوانني«.
اأي��ل��ول �شبتمرب،  م���ارادون���ا يف وق��ت �شابق م��ن  وع��ني 
التي  �شينالوا  ولي���ة  وم��ق��ره يف  ل���دورادو����س،  م��درب��ا 
املخدرات  جت���ارة  ل�شبكات  ال��ق��وي  ب��احل�����ش��ور  ت��ع��رف 

فيها.
يف   1-4 بنتيجة  كبريا  ف��وزا  م��ارادون��ا  فريق  وحقق 
اأقيمت  والتي  اجلديد،  الفني  للمدير  الأوىل  املباراة 

قبل نحو ع�شرة اأيام.
الأرجنتيني  املنتخب  �شملت  تدريبية  جت���ارب  وب��ع��د 

ون����ادي����ي ال���و����ش���ل وال���ف���ج���رية الإم����ارات����ي����ني، و�شل 
م��ارادون��ا اىل دورادو�����س، يف خطوة مفاجئة مل تخل 
من التعليقات ال�شاخرة ل�شيما عرب مواقع التوا�شل، 
وزنه  زاد  وال��ذي  القامة  الق�شري  ال�عب  لأن  نظرا 
ب�شكل ك��ب��ري ب��ع��د ت��وق��ف��ه ع��ن م��زاول��ة ال��ل��ع��ب��ة، عرف 
باإدمانه تعاطي املخدرات اىل حد �شكل خطرا  �شابقا 
ال�شبت  اأبدى مارادونا  اآخر،  على حياته. على �شعيد 
عزمه على تقدمي 100 كرة قدم موقعة منه لبيعها 
والف�����ادة م��ن ع��ائ��دات��ه��ا مل�����ش��اع��دة ���ش��ح��اي��ا الأمطار 
�شمال  يف  �شينالوا  ولي���ة  على  هطلت  ال��ت��ي  ال��غ��زي��رة 

غرب املك�شيك.
اأن  ب��ه��دف  ق���دم  ك���رة   100 األ��ت��زم بتوقيع  اأن���ا  وق���ال 
مني،  موقعة  ق��دم  ك��رات  بف�شل  املت�شررون،  يتمكن 
يف احل�شول على احل�شاء والأدوي��ة، لأن هذا اأكر ما 
ينق�شهم يف الوقت احل��ايل، وذل��ك يف �شريط م�شور 

بثه ناديه.
ملركز  امل�شاعدات  تقدمي  على  النا�س  مارادونا  وح�س 
اإغاثة اأقيم يف ملعب النادي مبدينة كالياكان، اإحدى 

اأكر املناطق ت�شررا بالأمطار والفي�شانات.
اأن يح�شروا م�شاهماتهم.  “اأطلب من النا�س  اأ�شاف 
اأقيم  ال��ذي  امل��رك��ز  م��ا نقدر عليه يف  ك��ل  نحن نخزن 
اأمر  اىل  نحتاج  ل  اأننا  تعتقدون  كنت  اإذا  ملعبنا.  يف 
ما، فاأنتم خمطئون، نحن نحتاج اىل كل �شيء. هذه 
11 منطقة من  الطوارئ يف  واأعلنت حال  ك��ارث��ة!«. 

املناطق ال�18 لولية �شينالوا.

حقق نابويل، و�شيف بطل املو�شم املا�شي، فوزه الرابع 
يف اإ�شراف مدربه اجلديد كارلو ان�شيلوتي على ح�شاب 
ال���دوري  امل��رح��ل��ة اخل��ام�����ش��ة م��ن  ت��وري��ن��و يف  م�شيفه 

الأيطايل لكرة القدم.
اأول مرحلتني من البطولة  وبعد فوزين متتاليني يف 
على لت�شيو 2-1 ومي�ن 3-2، مني رجال اأن�شيلوتي 
بي�شاء،  بث�ثية  �شمبدوريا  اأر���س  على  اأوىل  بهزمية 
على  بفوزهم  النت�شارات  مع  الو�شل  يعيدوا  اأن  قبل 

فيورنتينا )-1�شفر( واليوم على تورينو.
اف��ت��ت��ح ال�شيوف  ت��وري��ن��و،  ع��ل��ى م��ل��ع��ب الومل��ب��ي��ك��و يف 
لورنت�شو  تلقى  عندما  ج��دا  مبكر  وق��ت  يف  الت�شجيل 
الزاوية  �شقف  يف  تابعها  املنطقة  داخ��ل  ك��رة  اإن�شينيي 

اليمنى.
املجريات،  ع��ل��ى  ك��ام��ل  ���ش��ب��ه  ب�شكل  ن��اب��ويل  و���ش��ي��ط��ر 
و���ش��ن��ح��ت ف��ر���س ع���دة ل���ع��ب��ي��ه ال�����ش��ل��وف��اك��ي ماريك 

والبلجيكي  ركنية،  اث��ر  راأ���س  �شربة  من  هام�شيك 
ينجح  اأن  قبل  ف��ريدي  و�شيموين  مرتنز  دراي�س 

بعد عر�شية  الثاين  الهدف  ا�شافة  ف��ريدي يف 
من مرتنز.

ويف م�شتهل ال�شوط الثاين، قل�س جنم تورينو 
الفارق من  اأندريا بيلوتي  واملنتخب الإيطايل 
لوبرتو  �شيبا�شتيانو  ب��ه��ا  ت�شبب  ج���زاء  رك��ل��ة 

برينغوير  األ��ي��ك�����س  الإ����ش���ب���اين  ب��اإع��اق��ت��ه 
رومريو.

واأعاد اإين�شينيي �شريعا الفارق 
بت�شجيله  ع��ه��ده  ���ش��اب��ق  اىل 
هجمة  م��ن  الثالث  ال��ه��دف 

لنابويل،  �شريعة  م��رت��دة 
اأربعة  رافعا ر�شيده اىل 

املو�شم  ه����ذا  اأه������داف 
الفرن�شي  و����ش���ارك 

ديفرل  غ��ري��غ��وار 
������ش�����م�����ب�����دوري�����ا 

وال����ب����ول����ن����دي 
ف  ي�شتو كر

ب���ي���ات���ي���ك 
ج�����ن�����وى 

يف 

اأمام  اخل�����ش��ارة  وبا�شتثناء  ال��ه��داف��ني.  ترتيب  ���ش��دارة 
�شمبدوريا والتعادل ال�شلبي مع النجم الأحمر ال�شربي 
يف اجلولة الأوىل من دوري اأبطال اأوروبا، تاألق نابويل 
وحقق نتائج طيبة بقيادة املدرب ال�شابق لريال مدريد 
الإ�شباين وبايرن ميونيخ الأملاين وباري�س �شان جرمان 
الفرن�شي، وبدا اليوم اأكر ت�شميما على الفوز واأف�شل 

تنظيما من بداية املو�شم يف اأر�س امللعب.
وت�شاوى موقتا  نقطة،   12 اىل  ر�شيده  نابويل  ورفع 
مع املت�شدر يوفنتو�س، حامل اللقب يف املوا�شم ال�شبعة 
الأخ��رية، الذي يختتم املرحلة يف وقت لحق اليوم يف 
�شيافة فروزينوين العائد اىل النخبة و�شاحب املركز 
قبل الخري بنقطة واحدة بفارق الأهداف امام كييفو، 
الأرب���ع  م��ب��اري��ات��ه  يف  ه���دف  اأي  ي�شجل  مل  ب��اأن��ه  علما 

الأوىل.
فوز  لتحقيق  يوفنتو�س  كفة  التوقعات  وت��رج��ح 
خام�س تواليا وباأهداف كثرية بعد ان 
الربتغايل  جنمه  �شهية  انفتحت 
املنتقل  رون����ال����دو  ك��ري�����ش��ت��ي��ان��و 
م����ن ري������ال م����دري����د الإ����ش���ب���اين، 
مرمى  يف  هدفني  اأول  بت�شجيله 
املا�شي  الأ�شبوع   1-2 �شا�شوولو 
املباراة  الأربعاء يف  اأن يطرد  قبل 
اأبطال  دوري  �شمن  فالن�شيا  ���ش��د 
اأوروب��ا يف اأول ع��ودة له اإىل امل�عب 

الإ�شبانية.
بولونيا  ال��ي��وم  اأي�شا  ويلعب 
م����ع روم��������ا، وك���ي���ي���ف���و مع 
مع  ولت�شيو  اأودي��ن��ي��زي، 
ج����ن����وى، وم����ي�����ن مع 

اأتالنتا.

والربتغايل  �ش�ح  حممد  امل�شري  يتناف�س 
كري�شتيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريت�س 
على جائزة الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
ال��ت��ي مت��ن��ح ال���ي���وم الإث���ن���ني، يف ظ���ل ترجيح 
اأف�شل  اختري  الذي  الكرواتي  النجم  اأف�شلية 
اأ���ش��اب��ي��ع م��ن اختياره  ب��ع��د  اأوروب������ا،  لع���ب يف 

الأف�شل يف مونديال 2018.
للجائزة  نب�س  ج�����س  اجل��ائ��زة مب��ث��اب��ة  وت��ع��د 
التي  ال��ذه��ب��ي��ة  ال���ك���رة  اأي  الأه������م،  ال���ف���ردي���ة 
متنحها جملة فران�س فوتبول يف كانون الأول 
دي�شمرب. ومنح الحتاد واملجلة الكرة الذهبية 
باتفاق م�شرك بني 2010 و2015، ال اأن 
ال�شراكة ف�شت بدءا من 2016، لتعود املجلة 

الفرن�شية لتقدمي الكرة الذهبية ح�شرا.
الأف�شل  يختار  الذي  ال�عب  كان  ما  وغالبا 
م���ن ال��ف��ي��ف��ا، ه���و ن��ف�����ش��ه ال�����ذي ي���ن���ال الكرة 
والأرجنتيني  رون���ال���دو  وت��ق��ا���ش��م  ال��ذه��ب��ي��ة. 
ليونيل مي�شي جائزة اأف�شل لعب يف الأعوام 
يف  للربتغايل  اأف�شلية  م��ع  املا�شية،  الع�شرة 
اأرب��ع مرات  الأع���وام اخلم�شة الأخ��رية )نالها 

 ،2016  ،2014  ،2013
و2017(.

الأف�شل  رون��ال��دو  واختري 
ونال الكرة الذهبية اأي�شا 

يف العامني املا�شيني.
وي����غ����ي����ب م���ي�������ش���ي ه����ذه 

الأوىل  ول��ل��م��رة  ال�����ش��ن��ة، 
 ،2006 م�����ن�����ذ 

ع������ن ال����ئ���ح���ة 
ال������ن������ه������ائ������ي������ة 
ل���ل���م���ر����ش���ح���ني 
اأف�شل  جل��ائ��زة 

ظل  يف  لع�������ب، 
مودريت�س  ب���روز 

ورونالدو و�ش�ح 
الأ���������ش��������ه��������ر  يف 

وعلى  امل��ا���ش��ي��ة. 
رغ�����������������م ع���������دم 
ا�شمه  اإدراج 
املر�شحني،  ب��ني 

اأف��������������ادت ت����ق����اري����ر 
مي�شي  اأن  ���ش��ح��اف��ي��ة 

�����ش����ي����ك����ون ح�����ا������ش�����را يف 
احتفال الغد.

وي������ب������دو م����ودري����ت���������س 
موقع  يف  عاما(   32(
اأف�شلية لنيل اجلائزة 
يف احلفل ال��ذي يقام 
م�������ش���اء الإث������ن������ني يف 
لندن، علما اأنه �شمن 

النهائيني  امل��ر���ش��ح��ني 
الأوىل.  ل��ل��م��رة  ال��ث���ث��ة 

املا�شي  ال�����ش��ه��ر  ت����وج  وه����و 
اأف�شل لعب من قبل  بجائزة 

ب��ع��د تناف�س  الحت����اد الأوروب������ي، 
يف  ال�شابق  زميله  رونالدو  مع  اأي�شا 

ريال ولعب يوفنتو�س الإيطايل حاليا، 
و�ش�ح جنم ليفربول الإنكليزي.

خ�ل  كبري  ب�شكل  مودريت�س  وب��رز 
مع   - �شاهم  بعدما  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 
رون��ال��دو - يف ق��ي��ادة ري���ال اىل لقبه 
الثالث تواليا يف دوري اأبطال اأوروبا، 

ليفربول  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  يف  ب��ال��ف��وز 

)3-1( يف 26 اأيار مايو املا�شي.
ب��اأ���ش��اب��ي��ع، وج����د م��ودري��ت�����س نف�شه  وب��ع��ده��ا 
جم���ددا حت��ت الأ����ش���واء، واخ��ت��ري الأف�����ش��ل يف 
الأ�شا�شية  م�شاهمته  ب��ع��د  رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال 
النهائية  امل��ب��اراة  اىل  ب���ده  منتخب  قيادة  يف 
اأمام  اخل�شارة  قبل  تاريخه،  يف  الأوىل  للمرة 

فرن�شا 4-2.
اأما رونالدو، فبات مبثابة املر�شح “الطبيعي” 
الكبرية  م�شاهمته  مع  �شنويا،  اجلائزة  لهذه 
يف  الأه������داف،  ت�شجيل  �شعيد  ع��ل��ى  ل���ش��ي��م��ا 
ل��ف��ري��ق��ه يف دوري  ت��وال��ي��ا  ال��ث��ال��ث  ال��ت��ت��وي��ج 
اأبطال اأوروبا، قبل اأن ينتقل هذا ال�شيف اىل 
يوفنتو�س يف �شفقة بلغت قيمتها نحو 100 

مليون يورو.
الأداء  ي��ق��دم  ع��ام��ا( مل  رون��ال��دو )33  اأن  ال 
املتوقع يف املونديال. وعلى رغم ت�شجيله اأربعة 
اأهداف يف الدور الأول بينها “هاتريك” �شد 
يفلح  مل   ،3-3 الأوىل  اجل��ول��ة  يف  اإ���ش��ب��ان��ي��ا 
رون���ال���دو يف اإي�����ش��ال اأب���ط���ال اأوروب�����ا 2016 
)خ�شرت  النهائي  ثمن  ال���دور  م��ن  اأب��ع��د  اىل 

الربتغال اأمام الأوروغواي �شفر2-(.
وكان رونالدو مثله مثل مودريت�س حا�شرا 

لريال  الأوروبية  الأربعة  الألقاب  يف 
يف املوا�شم اخلم�شة الأخرية.

عاما(،   26( ���ش���ح  اأم���ا 
ف����ربز ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 

املا�شي  امل����و�����ش����م 
ال����������ذي ك����ان 
ل  و لأ ا

ل����ه مع 

ف��ري��ق��ه الإن��ك��ل��ي��زي، اذ ���ش��ج��ل 44 ه��دف��ا يف 
خمتلف امل�شابقات، بينها 32 هدفا يف الدوري 
املمتاز )رقم قيا�شي لدوري من 38 مرحلة( 
بقيادة  �شاهم  كما  لع��ب،  اأف�شل  اختري  حيث 
اأن  ق��ب��ل  الأب����ط����ال،  دوري  ل��ن��ه��ائ��ي  ال���ف���ري���ق 
ن�شف  نحو  بعد  النهائية  امل��ب��اراة  م��ن  ي��خ��رج 
قوية  اإ���ش��اب��ة  ب�شبب  انط�قتها،  على  �شاعة 
من  قا�شية  عرقلة  بعد  الكتف  يف  لها  تعر�س 
�شلبا  الإ�شابة  واأث��رت هذه  رامو�س.  �شريخيو 
على م�شاركة �ش�ح مع منتخب “الفراعنة” 
يف كاأ�س العامل، اذ غاب عن اأول مباراة يف دور 
التاليتني  امل��ب��ارات��ني  امل��ج��م��وع��ات، و���ش��ارك يف 
و�شجل هدفني، ال اأن ذلك مل يحل دون خروج 
املنتخب امل�شري من الدور الأول يف م�شاركته 

العاملية الأوىل بعد غياب 28 عاما.
وخ��ل��ت لئ��ح��ة امل��ر���ش��ح��ني م��ن اأي لع���ب من 
ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ال���ت���ي اأح�������رزت لقب 
تاريخ  ال��ث��ان��ي��ة يف  ل��ل��م��رة   ،2018 م��ون��دي��ال 

الب�د بعد 1998 يف فرن�شا.
وكان اأبرز املنتقدين لذلك اأنطوان غريزمان 
ال���ذي اأح����رز ل��ق��ب ك��اأ���س ال��ع��امل، وق��ب��ل��ه لقب 
فريقه  ليغ” مع  “يوروبا  الأوروب���ي  ال���دوري 

اأتلتيكو مدريد الإ�شباين.
مقابلة  يف  عاما   27 البالغ  املهاجم  و�شاأل 
“ليكيب” الفرن�شية هذا  مع �شحيفة 
ال�شهر، “اإنه اأمر غريب، موؤ�شف. 

ه����ذه ج���ائ���زة مي��ن��ح��ه��ا فيفا 
 ... ك������ذل������ك؟  األ�����ي�����������س 

وكاأ�س العامل ينظمها 
ذلك  األ���ي�������س  ف��ي��ف��ا 

�شحيحا؟«.
فزنا  “لقد  اأ����ش���اف 

ب���ك���اأ����س ال����ع����امل ول 
وجود لأي لعب 

ل��ك��ن من  ال���ئ��ح��ة ه���ذا خ��ي��اره��م  فرن�شي يف 
املفاجئ عدم وجود اأي لعب بطل للعامل«.

اأم����ا م����درب ف��رن�����ش��ا دي��دي��ي��ه دي�����ش��ان، فاأبدى 
اأي�شا ا�شتغرابه و”خيبة اأمل” لذلك، م�شيفا 
اأن ذلك غري عادل، لأن ال�عبني  اأقول  “لن 
اأن  اأق����ول  ل��ك��ن  ذل����ك،  ي�شتحقون  امل��ر���ش��ح��ني 
الفرن�شيني  ال���ع��ب��ني  م��ن  وغ����ريه  اأن���ط���وان 
يف  به  قاموا  ملا  ير�شحوا  اأن  ي�شتحقون  كانوا 

املونديال ومع اأنديتهم، ول�شيما اأنطوان«.
ال اأن فرن�شا قد جتد “تعوي�شا” يف الأ�شماء 
خ�ل  متنح  التي  الأخ��رى  للجوائز  املر�شحة 
مرمى  حار�س  اأف�شل  جائزة  ل�شيما  احلفل، 
ل���ه���ا ح����ار�����س م���رم���اه���ا ومرمى  ال���ت���ي ر����ش���ح 
وحار�س  ل��وري�����س،  هوغو  الإنكليزي  توتنهام 
ك��ورت��وا )ك��ان مع  ري��ال مدريد وبلجيكا تيبو 
واختري  املا�شي  املو�شم  يف  الإنكليزي  ت�شل�شي 
لي�شر  وحار�س  املونديال(،  يف  حار�س  اأف�شل 

الإنكليزي والدمنارك كا�شرب �شمايكل.
الذي  دي�شان  يتناف�س  املدربني،  �شعيد  وعلى 
العامل  كاأ�س  ثالث �شخ�س فقط يحرز  اأ�شبح 
ك�عب ومدرب بعد الأملاين فرانت�س بكنباور 
زين  زاغ��ال��و، مع مواطنه  ماريو  وال��ربازي��ل��ي 
األقابه  اىل  ري����ال  ق����اد  ال����ذي  زي�����دان  ال���دي���ن 
الأوروبية الث�ثة الأخرية قبل اأن يرحل عن 

الفريق، ومدرب كرواتيا زلتكو داليت�س.
كما متنح خ�ل حفل الفيفا، 
بو�شكاك�س  ج�����ائ�����زة 
لأف���������ش����ل ه����دف 
املو�شم،  خ�����ل 
اأف�شل  وج��ائ��زة 
ومدرب  لع��ب��ة 
م�������درب�������ة  اأو 

لفريق ن�شائي.



طفلة تتربع بنخاعها لإنقاذ والدتها
حياة  اإن��ق��اذ  يف  �شنوات   7 العمر  م��ن  تبلغ  �شينية  طفلة  �شاهمت 
اأن خ�شعت لعملية جراحية، تربعت خ�لها بنخاع  والدتها، بعد 

العظم ل�أم التي تعاين من مر�س ُع�شال.
وكان الأطباء، قد �شخ�شوا اإ�شابة يل )30 عاماً( بفقر الدم ال� 
اإىل  ي��وؤدي  ن��ادر،  ا�شطراب  وه��و  املا�شي،  مايو  احل��اد يف  تنا�شجي 

تراجع كبري يف اإنتاج نخاع العظام خل�يا الدم. 
اأي وق��ت، وهي  اأن ت��زداد �شوءاً يف  اإن حالتها ميكن  وق��ال الأطباء، 

بحاجة اإىل عملية لزارعة نخاع العظم يف اأ�شرع وقت ممكن.
ومل يكن العثور على متربع منا�شب من عائلة يل بالأمر ال�شهر، 
ك��ان وال��داه��ا قد تخليا عنها  لأنها كانت متبناة يف الأ���ش��ل، حيث 
يف طفولتها، وبعد مر�شها، متكن زوجها من العثور على والديها 
احلقيقيني، وحاول اإقناعهما باخل�شوع ل�ختبارات، بهدف التربع 
بنخاع العظم لبنتهما، لكنهما رف�شا ب�شدة، بح�شب �شحيفة ديلي 
ميل الربيطانية. ومل يكن اأمام عائلة يل �شوى ابنتها لينغ البالغة 
7 �شنوات، ووافقت الطفلة دون تردد على ذلك، وعلى  من العمر 
الرغم من اأن الختبارات اأظهرت اأن التنا�شب بينها وبني والدتها 
الن�شبة كانت كافية لإج��راء عملية  اأن هذه  اإل   ،%  50 ل يتعدى 
الزرع. ويوم الإثنني املا�شي، خ�شعت لينغ لعملية جراحية ا�شتمرت 
200 ميلي لير من نقي  4 �شاعات، ح�شد الأطباء خ�لها نحو 
العظام، واأع��ادوا زراعته يف والدتها يف اليوم التايل. ول تزال الأم 
حتت املراقبة، ملعرفة مدى جناح العملية، لكن الأطباء متفائلون 

.% يف ذلك، واأكدوا اأن ن�شبة النجاح ميكن اأن تتجاوز 80 

يتجول بفرن ميكروويف لهذا ال�شبب
ي��ح��اول ���ش��اب ا���ش��ك��وت��ل��ن��دي ج��م��ع الأم������وال ل��ع���ج ف��ت��اة م�شابة 
بال�شرطان يف اإيرلندا، عن طريق التجول يف عموم الب�د حامً� 
دياروميد ماكلريي حامً� حقيبة  معه فرن ميكروويف. وي�شري 
دولر،   2000 مبلغ  ميكروويف، يف حماولة جلمع  وف��رن  ظهره، 
وت��ع��اين من  ع��ام��اً   14 العمر  م��ن  تبلغ  ف��ت��اة  ع���ج  للم�شاعدة يف 
3 �شنوات  العمر  ال�شرطان. وكانت روبني �شميث تبلغ من  مر�س 
فقط، عندما مت ت�شخي�س اإ�شابتها بنوع نادر من ال�شرطان ي�شيب 
اخل�يا الع�شبية، ويقول الأطباء، اإن اأف�شل فر�شة لإنقاذ حياتها، 
ديفو�س  هيلني  مب�شت�شفى  التجريبي  ال��ع���ج  يف  امل�����ش��ارك��ة  ه��ي 

ل�أطفال يف ولية ميت�شيغان الأمريكية.
اأن �شاهد ق�شة روبني املاأ�شاوية على �شا�شة التلفزيون، قرر  وبعد 
ماكلريي تقدمي امل�شاعدة، وانطلق يوم الإثنني املا�شي يف جولته 
12 يوماً  بلدة على م��دى   32 زي��ارة  التربعات، عن طريق  جلمع 
يف عموم اإيرلندا. وا�شتلهم ماكلريي هذه الطريقة، بعد اأن �شمع 
املا�شي،  القرن  الت�شعينيات من  اإيرلندا يف  ق�شة رجل �شافر عرب 

وهو يحمل ث�جة، بح�شب موقع ميرو الربيطاين.

�شرقة على الطريقة الإ�شبانية.. وفيديو ير�شد التكتيك
باإ�شبانيا  امل��راق��ب��ة يف �شاطئ م��اغ��ال��وف  ك��ام��ريات  اإح���دى  ر���ش��دت 
�شحاياها،  ل���ش��ت��ه��داف  الع�شابات  ت�شعها  خا�شة  "تكتيكات" 

خ�شو�شا يف ال�شواطئ التي تعج بال�شياح.
يك�شف  فيديو  مقطع  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �شحيفة  ونقلت 
كيف يتعاون �شخ�شني اأو 3 �شمن ع�شابة واحدة ل�شرقة اأغرا�س 

ال�شياح الربيطانيني يف ال�شاطئ املتواجد يف جزيرة مايوركا.
جمموعة  ن�شر  "توير"  م�شتخدمي  اأح��د  اأن  ال�شحيفة  وذك��رت 
من فيديوهات ال�شرقة، التي حتدث يف �شاطئ ماغالوف، لتحذير 

ال�شياح من الطرق التي يلجاأ اإليها ال�شارقون لتنفيذ عملياتهم.
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جرمية تكّلف متجرا 627 األف دولر
ب�شكل  لبيعه  قيا�شية،  غرامة   B&M معروف  جت��اري  حمل  بدفع  بريطانيا  يف  وداغنهام  باركينغ  حمكمة  ق�شت 

متكرر �شكاكني لأطفال �شغار ل يتجاوز عمرهم 16 عاما، ح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
اململكة املتحدة، �شيدفع غرامة خيالية قدرها  يف  الرائدة  التجزئة  متاجر  من  واحد   ،"B&M" وقال امل�شدر اإن

480 األف جنيه اإ�شرليني.
�شري، يف مناطق  ب�شكل  ال�شكاكني ل�أطفال  بيع  املتجر  بع�س فروع  تعّمد  اكت�شفت  الأمنية  ال�شلطات  اأن  واأ�شاف 

تنت�شر فيها اجلرمية ب�شكل كبري.
ويف بريطانيا، يعترب بيع ال�شكاكني، التي يبلغ طولها اأكر من 3 اإن�شات، للقا�شرين، عم� غري قانوين.

ووفق ما ذكرت حمكمة باركينغ وداغنهام، فاإن طفلني )14 و15 عاما( ا�شريا 4 �شكاكني "حادة جدا" من متجر 
من العام املا�شي. �شبتمرب  يف  لندن،  �شرقي  �شمال  ريدبريدغ،  "B&M" يف 

بعدها بيومني، باع فرع اآخر للمتجر جمموعة �شكاكني ل�شبي يبلغ عمره 16 عاما، يف منطقة تدعى "باركينغ".
ويف يناير املا�شي، ا�شري قا�شر )14 عاما( 3 �شكاكني من نف�س املتجر.

وقال القا�شي "احلقيقة هي اأن جرمية ال�شكاكني انت�شرت يف جميع اأنحاء الب�د، خ�شو�شا يف لندن.. من الوا�شح 
اأن هذه اجلرائم مل تكن متعمدة، لكن لها اأ�شبابها".
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اأو�شمة لـ»كلب« اأحيلت اإىل التقاعد
اأو�شمة ومنحوا �شهادات يف مرا�شم م�شحونة  اأربعة ع�شر كلب �شرطة  قلد 
يف  اخل��دم��ة  م��ن  �شنوات  بعد  تقاعدهم  حفل  يف  كولومبيا  يف  بالعواطف 

التفتي�س عن خمدرات ومتفجرات وجثث.
بع�س هذه الك�ب من ف�شائل جريمان �شيبارد وبيتبول وغولدن ريريفر، 
ومت اإعدادهم للمرا�شم بحمامات معطرة يوم اجلمعة قبل اأن يعلن مكتب 

الدعاء تقاعدهم يف قاعة حما�شرات بالعا�شمة بوغوتا.
لبرادور  ف�شيلة  م��ن  وه��ي  "كاني�"،  الكلبة  املتقاعدة  ال��ك���ب  ب��ني  م��ن 
وعمرها 12 عاما �شاعدت حمققني يف الك�شف عن 65 مقربة جماعية ت�شم 
رفات �شحايا عنف ع�شكري، والكلبة "نيغرا" وهي من ف�شيلة بيتبول، وقد 
�شنوات  لثماين  عملها  اأثناء  الكوكايني  اأطنان من  الك�شف عن  �شاعدت يف 
يف ال�����ش��رط��ة.  وي��ع��ت��زم امل�����ش��وؤول��ون ع��ر���س ال��ك���ب للتبني ل���دى عائ�ت 

�شت�شاعدهم على ق�شاء فرة التقاعد يف �ش�م.

تزاوج لعناكب يحول بحرية لقبو مهجور
اأك���ر ال��ب��ح��ريات ال�شاحلية اخل���ب��ة يف ال��ع��امل وك��اأن��ه��ا قبو  ب��دت اإح���دى 
امل�شاحات  �شميكة ولزجة على  اأن�شجة عناكب  منزل مهجور، بعدما غطت 

اخل�شراء املحيطة بالبحرية الواقعة يف مدينة اأيتوليكو اليونانية.
فقد ن�شرت عناكب من نوع Tetragnatha، اأن�شجتها على طول البحرية. 
املمتدة"  "العناكب  با�شم  املعروفة  العناكب،  هذه  اأن��واع  من  املئات  وتعي�س 

ب�شبب اأج�شامها الطويلة، يف اأجزاء خمتلفة من العامل.
اأع�شا�س  العناكب  تبني  اأن  امل��األ��وف  من  اإن��ه  الربية  احلياة  خ��رباء  ويقول 
ف�شل  نهاية  مع  ورط��ب  ح��ار  اجل��و  يكون  عندما  خا�شة  للتزاوج،  �شخمة 

ال�شيف.
بجامعة دميوقريط�س  الوراثة  وعلم  البيولوجيا اجلزيئية  اأ�شتاذة  وقالت 
احلرارة  درج��ات  اإن   "newsit" ملوقع  قالت  ت�شازاكي،  ماريا  اليونانية، 

املرتفعة يف اليونان تخلق مناخا مثاليا للتكاثر.
اأن  لو  كما  الأم��ر  "يبدو  اليوناين  الإخ��ب��اري  للموقع  ت�شاتزاكي  واأ�شافت 
اإنها  احل��ف���ت.  نوعا من  وتقيم  اجل��وي��ة،  ال��ظ��روف  ه��ذه  ت�شتغل  العناكب 

تتزاوج وتنتج جي� جديدا بالكامل."
اأنها من  املنطقة. كما  للنباتات يف  دائم  اأي �شرر  العناكب  ت�شبب هذه  ول 

املحتمل األ تبقى طوي�.
والإناث  الذكور  العناكب  من  �شخمة  اأع��داد  "هناك  ت�شاتزاكي  واأو�شحت 

تتزاوج )اأ�شفل الأن�شجة(. �شيموتون قريبا".
اليوناين  امل��واط��ن  ن�شرها  بعدما  وا�شعا  انت�شارا  العناكب  �شور  وحققت 
موقع  ع��ل��ى  �شفحته  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي،  الث��ن��ني  ج��ي��ان��اك��وب��ول��و���س،  جياني�س 

م�شبوق. وغري  غريب  ب�م�شهد  وو�شفها  "في�شبوك"، 

هتلر الطيب يخو�س 
انتخابات البريو 

ال�شلطة  اإىل  العودة  ياأمل هتلر يف 
جبال  منطقة  يف  �شغرية  بلدة  يف 
ال��ب��ريو ب��رغ��م تهديد  الأن���دي���ز يف 

خ�شمه الذي يدعى لينني.
وظ��ه��رت ���ش��ع��ارات ان��ت��خ��اب��ي��ة مثل 
يف  ال�شعب  م��ع  وهتلر  هتلر  ع���ودة 
حيث  اجلبلية  ياجنار  بلدة  اأرج��اء 
األبا  هتلر  املحلي  ال�شيا�شي  ي�شعى 

لولية جديدة كرئي�س للبلدية.
وق�����ال األ���ب���ا لإذاع������ة )اآر.ب�����ي.ب�����ي( 

املحلية "اأنا هتلر الطيب".
ي��رف�����س مبادئ  اأن�����ه  األ���ب���ا  واأك������د 
ال��دك��ت��ات��ور ال���ن���ازي اأدول�����ف هتلر 
وقال اإنه يريد قيادة حكومة نزيهة 
وتت�شم بال�شفافية يف ياجنار، وهي 
الأن��دي��ز يف  بلدة زراع��ي��ة يف و�شط 

البريو.
الن��ت��خ��اب��ي��ة هذا  األ��ب��ا  ل��ك��ن حملة 
ال��ع��ام ت��واج��ه ه��ج��وم��ا م��ن لينني 
فالفريدي،  رودري��ج��ي��ز  ف���دمي��ري 
ال������ذي ي�����ش��ك��ن م��ن��ط��ق��ة جم�����اورة 

وحاول منع تر�شيح األبا.
النتخابية  ال�����ش��ل��ط��ات  ورف�����ش��ت 
و�شمحت  املا�شي،  الأ�شبوع  الطلب 
بطاقات  ع���ل���ى  ب���ال���ظ���ه���ور  ل��ه��ت��ل��ر 
املقررة يف  الق��راع يف النتخابات 

ال�شابع من اأكتوبر ت�شرين الأول.
ويف ال��ب��ريو وم��ن��اط��ق اأخ����رى من 
اأم����ري����ك����ا اجل���ن���وب���ي���ة، ك����ث����ريا ما 
اأجنبية  اأوىل  اأ�شماء  الآب���اء  يختار 
ارتباطها  برغم  لأبنائهم  وغريبة 

مبدلولت �شلبية يف اخلارج.
ان�����ش��م لعب  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام  ويف 
يدعى اأ�شامة بن لدن اإىل منتخب 

لكرة القدم للنا�شئني يف بريو.

هواوي ت�شتفز اأبل بطريقة مبتكرة!
ا���ش��ت��غ��ل��ت ����ش���رك���ة ه�������واوي ال�����ش��ي��ن��ي��ة ان���ت���ظ���ار مئات 
امل�شتخدمني خارج متجر اأبل يف العا�شمة ال�شنغافورية 
لإحراج ال�شركة الأمريكية والرويج لأحد منتجاتها يف 

نف�س الوقت.
قام مندوبو هواوي، �شباح اجلمعة، بتوزيع 200 �شاحن 
من اإنتاج ال�شركة على ع�شاق اأجهزة اأبل ال�شاهرين اأمام 
 ،"XS MAX"و "XS" متجرها انتظارا لطرح هواتف

مع ر�شالة خمت�شرة يف عبارة واحدة "�شتحتاجونها!".
اجليل  ب��ط��اري��ة  �شعف  اإىل  ر�شالتها  يف  ه���واوي  وتلمح 
اجلديد من هواتف اآيفون باملقارنة مع اأحدث هواتفها 

برو". تونتي  "بي 
ووفقا ملواقع �شنغافورية فاإن قيمة هدية هواوي ت�شل 
اإىل 80 دولر �شنغافوري )ما يعادل 58 دولر اأمريكي 

تقريبا(.
وكانت هواوي قد تفوقت على اأبل موؤخرا لتحتل املركز 
خ�ل  العامل  حول  الذكية  الهواتف  مبيعات  يف  الثاين 

الربع الثاين من عام 2018.

يتجاوز تفتي�س املطار بجواز �شفر طفل
اإىل  املتحدة  اململكة  من  ال�شفر  من  اأربعيني  رجل  متكن 
ال��ب��ال��غ من  اب��ن زوج��ت��ه  ج���واز �شفر  ب��ول��ن��دا، م�شتخدماً 
العمر 4 �شنوات. وقال ماثيو �شان )44 عاماً( "لقد كان 
خطاأي عندما اأخذت جواز ال�شفر اخلاطئ، لكن املده�س 

يف الأمر، اأن اأحداً مل يتنبه اإىل ذلك يف املطار".
واأ�شار �شاتون، وهو من مدينة دايلي يف اإنكلرا، اإىل اأنه 
كان يقوم برحلة اإىل بوزنان يف بولندا، على منت �شركة 
هناك، وم�شاهدة معامل  عطلة  لق�شاء  "ويز" للطريان، 
املدينة، برفقة �شقيقه وزوجته. وا�شتطاع �شاتون اأن يعرب 
مراقبة  نقاط  على  وم��ر  برمنغهام،  مطار  يف  التفتي�س 
اأح��د يف هويته. لكن  اأن ي�شكك  الأم��ن واجل����وازات، دون 
ال�شلطات،  ا�شتوقفته  ب��وزن��ان،  مطار  اإىل  و�شل  عندما 
ومت ا�شتجوابه و�شوؤاله عن هوية مي�شون رير البالغ من 
العمر 4 اأعوام. واأ�شاف "عر�شت على ال�شلطات الأمنية 
يف بولندا �شورة رخ�شة قيادتي، وطلبت من ابنة زوجتي، 
�شناب ت�شات،  اأن تر�شل يل �شورة عن ج��واز �شفري عرب 

قبل ال�شماح يل مبغادرة املطار".
 11 ي��وم  رحلته  موعد  �شادف  فقد  �شاتون،  حظ  ول�شوء 
�شبتمرب ، اأي بعد 17 من احلوادث الإرهابية التي �شربت 
بتغيري  �شاهمت  وال��ت��ي  الأم��ري��ك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 

اإجراءات الأمن يف املطارات بجميع اأنحاء العامل.

األقى ابنه من الطابق ال�شابع وقفز خلفه
األقى  عاما(   23  ( رج���  اإن  الأملانية  برلني  �شرطة  قالت 
بابنه الر�شيع من �شرفة الطابق ال�شابع من مبنى �شكني 
مرتفع قبل اأن يقفز وراءه، ليلقى الثنان حتفهما. وقالت 
ال�شرطة اإن الرجل- الذي مل يك�شف عن ا�شمه - كان يعاين 
اأحد املارة ال�شرطة بعدما عر  من م�شاكل نف�شية. واأبلغ 
على جثتي الرجل والر�شيع )9 اأ�شهر( يف وقت متاأخر من 
الأملانية.  بالعا�شمة  فريدري�ش�شفيلده  حي  يف  اخلمي�س 
اأن وال��دة الر�شيع مل تكن حا�شرة وقت  وذك��رت ال�شرطة 

وقوع احلادث، وتتلقى حاليا ا�شت�شارت نف�شية.

�شجرة تقتل عري�شا
من  فقط  �شاعات  قبل  حياته  �شاب  فقد  حمزنة،  واقعة  يف 
حفل زفافه، بعد اأن �شقطت فوقه �شجرة يف نيوري يف اأيرلندا 
الربيطانية.  �شن  ذا  �شحيفة  اأف��ادت  ما  بح�شب  ال�شمالية، 
العا�شفة  نتيجة  كانت  ال�شجرة  �شقوط  اإن  الأخبار  وتقول 
التي �شربت اململكة املتحدة، وهو ما اأدى اإىل اأن يلقى مات 
كامبل، البالغ من العمر 24 عاماً، حتفه بعد اأن كان ي�شتعد 
نيوبريي،  روب��ن  على  زف��اف��ه  حلفل  ال�شهر  ط��وال  بحما�س 

البالغة من العمر 23 عاما.
جولني  �شليف  منتزه  يف  يعمل  ك��ان  ال���ذي  املهند�س  وق��ت��ل 
الب�د  العا�شفة  ال��ري��اح  �شربت  عندما  نيوري  يف  فور�شت 
90 ميل يف ال�شاعة الواحدة، مما ت�شبب يف عدد  بقوة تبلغ 
من الكوارث. وتقول روبن املكلومة ل�شحيفة الإندبندنت: 
اأن  اأن هناك خطاأ ما عندما حاولت  م��رة  اأدرك��ت لأول  لقد 
اأت�شل به يف وقت الغذاء وا�شتمر جهاز الرد على املكاملات يف 
هناك  يكن  ومل  م��رات  �شت  به  الت�شال  حاولت  علّي،  ال��رد 
ج����واب. واأ����ش���اف���ت: ج���اء ���ش��اب��ط ���ش��رط��ة اإىل م��ك��ان عملي 
واأخربين اأنه كان هناك حادث واأنه مل ينج، م�شتطردة و�شط 

دموعها: “اعتقدت اأنها كانت نكتة، اأو اأنه كان يكذب فقط. ا م�سرحًيا خالل مهرجان ايهريت راديو املو�سيقي يف �ساحة تي موبايل يف ل�س فيغا�س. )ا ف ب( املغنية كيلي كالرك�سون تقدم عر�سً

طعن ر�شع يف 
مركز للرعاية

م��رك��ز لرعاية  ع��ام��ل��ة يف  اأق��دم��ت 
مدينة  يف  خا�س  مبنزل  الأط��ف��ال 
اأطفال   3 ط��ع��ن  ع��ل��ى  ن���ي���وي���ورك، 
�شاعة  يف  اث���ن���ني  وب���ال���غ���ني  ر����ش���ع 
مبكرة من �شباح اجلمعة املا�شية، 
بجروح  طفل  اإ�شابة  اإىل  اأدى  مما 
خطرية، وفق ما اأفادت به ال�شرطة 

يف املدينة.
�شرطة  اإدارة  با�شم  متحدث  ذكرت 
وقع  احل��ادث  اأن  نيويورك،  مدينة 
يف املنزل مبنطقة كوينز يف حواىل 
بتوقيت  �شباحا   03:30 ال�شاعة 

�شرق الوليات املتحدة، وفقا ملا.
وقالت ال�شرطة اإن العاملة طعنت 
رجل  اإىل  بالإ�شافة  وول���دا  بنتني 
الأط���ف���ال  اأب لأح�����د  اأن�����ه  ي��ع��ت��ق��د 

وزميلة لها يف العمل.
وت����راوح����ت اأع���م���ار الأط����ف����ال بني 
اأحد  اأي���ام و�شهر واح���د، وي��رق��د   3
م�شت�شفى  يف  ال��ر���ش��ع  الأط����ف����ال 

حملي يف حالة خطرية.
واأ�شابت امل�شتبه بها نف�شها بجروح 
قيد  الآن  وه������ي  امل���ع�������ش���م���ني  يف 
اإنها يف  الحتجاز، وقالت ال�شرطة 

حالة م�شتقرة.
البالغني  ك���  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
اللذين تعر�شا للطعن يعي�شان يف 
املنزل، لكن مل يت�شح ما اإذا كان اأي 
الأط��ف��ال مدرجني �شمن من  من 
باملركز، فيما مل  الرعاية  ت�شملهم 
مهاجمة  �شبب  الفور  على  يت�شح 

ال�شحايا.

اكت�شاف احللقة ال�شريرة بالدماغ 
ك�شف باحثون بريطانيون عن "حلقة �شريرة" 
الع�جات  ج��م��ي��ع  ف�����ش��ل  تف�شر  اأن��ه��ا  يعتقد 
األزهامير  م��ر���س  على  الق�شاء  يف  ال�شابقة 
)اخلرف( الذي ي�شيب م�يني النا�س حول 

العامل، خ�شو�شا كبار ال�شن.
الفر�شية  ك���ان���ت  ع����ام����ا،   30 م�����دى  وع���ل���ى 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة ال���ت���ي ت�����ربر الإ�����ش����اب����ة مبر�س 
اإنه ناجم عن تراكم بروتني  األزهامير تقول 
ا�شمه "بيتا اأميلويد" يف الدماغ، الذي يوؤدي 

بدوره اإىل الوفاة.
علماء  اأجراها  التي  اجلديدة،  الدرا�شة  لكن 
اأن بيتا  اأث��ب��ت��ت  ل���ن���دن،  ك��ي��ن��غ��ز يف  ك��ل��ي��ة  م���ن 
املوؤدية  الأ���ش��ب��اب  م��ن  ج���زءا  ي�شكل  اأم��ي��ل��وي��د 
للمر�س، واأن تناول الأدوية ل يكفي ملعاجلة 
هذا الربوتني. وتوؤكد الدرا�شة، التي ن�شرتها 
دورية علم النف�س النتقايل، اأن بيتا اأميلويد 
يغري �شلوكه واآلية عمله داخل خ�يا الدماغ 

مبرور الوقت، ويراكم فوق مناطق جديدة 
ال�شبكة  تفكيك  ويعمل على  امل��خ،  �شليمة من 
مع  بيتا  اأميلويد  ت��راك��م  وي����وؤدي  الع�شبية. 
 DKK الوقت اإىل ظهور بروتني اآخر ي�شمى
الذي يقوم هو اأي�شا بتغيري اآلية عمل ال�شبكة 
اإىل  فيها  ال�شتباك  نقاط  ويدفع  الع�شبية 
اإط�ق املزيد من بيتا اأميلويد، وهكذا ت�شتمر 
م��ن معهد  ري��ت�����ش��ارد كيليك،  وق���ال  ال�����دورة. 
الأع�شاب  النف�س وعلم  النف�شي وعلم  الطب 
اإيقاف  املهم  من  اإن  لندن،  يف  كينغز  كلية  يف 
ال���دورة، وك�شر ه��ذه احللقة، التي  عمل ه��ذه 

قد ل تتوقف بالأدوية املعروفة حاليا.
ي��زال يف  الك�شف ل  اأن ه��ذا  وعلى الرغم من 
على  التجارب  اإج���راء  مت  اإذ  الأوىل،  مراحله 
خ�يا يف املخترب، فاإن كيليك وزم�وؤه اأثبتوا 
اأن ع��ق��ارا موجودا  ال��ف��ئ��ران  يف جت���ارب ع��ل��ى 

باإمكانه ك�شر هذه احللقة واإبطاء املر�س.

بيل ثورن تتعر�س 
للقر�شنة

ت��ع��ر���س ح�����ش��اب ال��ف��ن��ان��ة الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى اأح����د م���واق���ع التوا�شل 
التوا�شل  م���واق���ع  ع��ل��ى  ���ش��وره��ا  ن�����ش��ر  الج��ت��م��اع��ي لخ�����راق ومت 

الجتماعي.
وهذه لي�شت املرة الوىل التي تتعر�س فيها جنمة اىل قر�شنة ح�شابها 
فقد ح�شل مرة ان مت ت�شريب �شور عارية ل�101 جنمة �شهرية على 
 iCloud �مواقع التوا�شل الجتماعي يف عام 2014، بعد اخراق ال
اأوبري  مي�شيل،  ليا  ريهانا،  لوران�س ،  : جينيفر  منهم  بهم  اخلا�س 
�شيلينا  كاردا�شيان،  كيم  داف،  هي�ري  �شناويبويل،  كاندي�س  ب���زا، 

غوميز وغريهن من الوجوه املعروفة.


