
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 28 صفحة- الثمن درهمان

   

مر�صومان احتاديان بتعيني اأحمد بن علي ال�صايغ وزير دولة 
واأحمد بن مبارك املزروعي رئي�صا ملكتب حاكم اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
"حفظه اهلل"، مر�شوما احتاديا بتعيني معايل اأحمد بن علي حممد 
ال�شايغ وزير دولة.كما اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
علي  بن مبارك  اأحمد  د.  بتعيني معايل  احتادياً  نهيان مر�شوماً  اآل 

را�شد املزروعي رئي�شاً ملكتب حاكم اأبوظبي يف وزارة �شوؤون الرئا�شة.

اكت�صاف اأقدم م�صجد يف الدولة مبدينة 
العني يعود تاريخه اإىل 1000 عام 

•• اأبوظبي-وام:

اأقدم م�شجد يف  اكت�شاف  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة  دائرة  اأعلنت 
مدينة العني حيث يعمل علماء االآثار بالدائرة على درا�شة االكت�شاف 

والذي يعود تاريخه اإىل اأكرث من 1000 عام م�شت.
االآثار  اكت�شفوا  قد  وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  يف  االآث��ار  علماء  وك��ان 
خليفة  ال�شيخ  م�شجد  بناء  موقع  من  بالقرب  اجلديدة  االإ�شالمية 
اأبنية عل االأق��ل واالأكرث  اأف��الج وثالثة  يف العني وهي تت�شمن عدة 
اأهمية م�شجد يعود اإىل الفرتة الذهبية املبكرة من العهد االإ�شالمي 

يف فرتة اخلالفة العبا�شية قبل نحو األف عام.
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة وال�شياحة - 
اأبوظبي اإن املكت�شفات اجلديدة يف العني توؤكد على مدى ثراء تاريخ 
للتعمق يف طبيعة  الدرا�شة والتحليل  املزيد من  املنطقة ما يتطلب 

احلياة يف كل فرتة زمنية.
)التفا�شيل �س22(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:48            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:51   
املغرب.....   06:37  
الع�صاء......   07:51

األحد   9   سبتمبر   2018  م  -  29 ذو احلجة  1439  العدد  12422    
Sunday   9   September   2018  -  Issue No   12422

احلكم باإعدام ع�صرات الإخوان 
الإرهابيني يف ق�صية »رابعة«

•• القاهرة-وكاالت:

75 عن�شرا من  باإعدام  ال�شبت،  القاهرة، ام�س  ق�شت حمكمة جنايات 
اعت�شام  ف�س  ق�شية  يف  قياديني،   4 بينهم  االإره��اب��ي  االإخ���وان  تنظيم 
رابعة عام 2013. ونقلت وكالة "رويرتز" عن م�شادر ق�شائية م�شرية 
التنظيم  يف  القياديني  باإعدامهم،  احلكم  �شدر  بني من  اإن من  قولها، 
حجازي  ���ش��ف��وت  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��ع��ري��ان،  وع�����ش��ام  البلتاجي  حم��م��د 
املوؤبد  بال�شجن  املحكمة ق�شت  اأن  امل�شادر  املاجد. وذك��رت  وعا�شم عبد 
الق�شية،  االآخر يف  املدان هو  للتنظيم، حممد بديع،  العام  املر�شد  على 
بال�شجن  ال�شابق  الرئي�س  اأبناء  اأح��د  وهو  مر�شي،  حممد  اأ�شامة  وعلى 

امل�شدد 10 �شنوات.
ومن بني املحكوم عليهم باالإعدام 31 هاربون.

ويحق للمحكوم عليهم ح�شوريا �شواء باالإعدام اأو ال�شجن الطعن على 
احلكم اأمام حمكمة النق�س، وهي اأعلى حمكمة مدنية م�شرية، ولها اأن 

توؤيد احلكم اأو تعدله واإذا األغته تعاد املحاكمة اأمامها.

اإيران ت�صفي خ�صومها.. اإعدام 
نا�صط وقتلى وجرحى باأربيل

•• بغداد-وكاالت:

قالت و�شائل اإعالم موالية للمعار�شة االإيرانية، ام�س ال�شبت، اإن النظام 
اأك��ر حزبني  بالتزامن مع ق�شف معاقل  اأع��دم نا�شطا كرديا  االإي��راين 
)تبعد  العراق  كر�شتان  اإقليم  يف  كوي�شنجق  بلدة  معار�شني يف  كرديني 
ع��ن مقتل ع�شرات  اأ�شفر  االإي��ران��ي��ة(، مم��ا  احل���دود  ع��ن  65 كيلومرتا 

القتلى واجلرحى.
يف  كبريان  قياديان  بينهم  من  �شخ�شا،   14 مقتل  عن  الق�شف  واأ�شفر 
احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين االإيراين املعار�س. واإ�شابة اأكرث من 
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مقاتلة كردية حتمل ال�شالح يف دورية مبدينة القام�شلي )ا ف ب(

فل�شطينيون يحتجون على وقف امل�شاهمة االمريكية لالأونروا )رويرتز(

احلوثيون يتغيبون وغريفيث يقر بف�شل »جنيف«

وزير اخلارجية اليمني: ل نثق باملبعوث الأممي

وزير خارجية اليمن يدعو املجتمع الدويل لتحمل م�شوؤولياته عقب اإف�شال احلوثيني مباحثات جنيف

وا�شنطن تبحث »ردًا ع�شكريًا« حال ا�شتخدام الكيماوي

اإدلب حتت الق�صف.. وقتلى من النظام والأكراد بالقام�صلي
ا�شت�شهاد فتى فل�شطيني جنوب قطاع غزة 

اأمريكا تقطع م�صاعداتها مل�صت�صفيات القد�س

زحفهم متوا�شل داخل الحتاد الأوروبي:
ال�صويد: هل �صيحرز اليمني املتطرف تتويجا جديدا؟

•• الفجر – خرية ال�شيباين

هل �شيكون حزب الدميقراطيني يف ال�شويد اليوم االأحد، القادم اجلديد 
اأحزاب اليمني املتطرف االأوروب��ي املنت�شرة يف االنتخابات؟  على قائمة 
ما يدل  االأ���ش��وات،  باملائة من   20 ح��وايل  ال���راأي  ا�شتطالعات  متنحه 
مبا  احل��ك��م،  دور  للعب  ويوؤهله  للهجرة،  املناه�س  متوقعه  جن��اح  على 
اأنه ال يبدو، يف الوقت الراهن، ان اي حتالف قادر على الفوز باالأغلبية 
املطلقة خلالفة االأغلبية احلالية "احلمراء واخل�شراء"، للوزير االول 
املنتهية واليته اال�شرتاكي الدميقراطي، �شتيفان لوفن ...  )التفا�شيل 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال رئي�س هيئة االأركان االأمريكية 
امل���������ش����رتك����ة، اجل���������رال ج���وزي���ف 
اإنه يجري  ال�شبت،  ام�س  دانفورد، 
الرئي�س  م���ع  روتينيا"  "حوارا 
اخليارات  ب�����ش��اأن  ت��رام��ب  دون���ال���د 
�شوريا  جت��اه��ل��ت  اإذا  ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
ا�شتخدام  من  وا�شنطن  حتذيرات 
متوقع  هجوم  يف  كيماوية  اأ�شلحة 

على اإدلب.
ال���والي���ات  اأن  دان����ف����ورد  واأ�����ش����اف 
املتحدة مل تتخذ قرارا با�شتخدام 
القوة الع�شكرية ردا على اأي هجوم 

كيماوي يف �شوريا.
ح������وارا  جن������ري  "لكننا  وق���������ال: 
من  للتاأكد  الرئي�س  مع  روتينيا، 
اأن����ه ي��ع��رف م��وق��ف��ن��ا ف��ي��م��ا يتعلق 
ا�شتخدام  ح��ال��ة  يف  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 

اأ�شلحة كيماوية".
ت�شريحات  يف  دان���ف���ورد  واأ����ش���اف 
اأدىل بها خالل زيارة للهند: "اأنه 
خيارات  ل��دي��ن��ا  ت��ك��ون  اأن  ي��ت��وق��ع 
ع�شكرية واأعطينا الرئي�س ترامب 
اآخ������ر ت�����ط�����ورات ه�����ذه اخل����ي����ارات 

الع�شكرية".

•• عوا�شم-وكاالت:

قالت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
الفل�شطينية ام�س ال�شبت اإن قطع 
االإدارة االأمريكية مل�شاعداتها عن 
هو  القد�س  م�شت�شفيات  من  عدد 

عدوان على ال�شعب الفل�شطيني.
ونقلت العديد من و�شائل االإعالم 
بوقف  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ق����رار 
م�����ش��اع��دات ك��ان��ت ت��ق��دم��ه��ا لعدد 
يف  الفل�شطينية  امل�شت�شفيات  من 
دوالر  مليون   20 بقيمة  القد�س 
ل�شد جزء من العجز املايل الذي 

تعاين منه.
اخل����ارج����ي����ة  وزارة  وو������ش�����ف�����ت 
باأنه  ال���ق���رار  ه���ذا  الفل�شطينية 
"حلقة جديدة يف احلرب ال�شر�شة 
االأمريكية(  )االإدارة  ت�شنها  التي 
الفل�شطينية  ال���ق�������ش���ي���ة  ع���ل���ى 
ت�شفيتها  ب��ه��دف  �شعبنا  وح��ق��وق 
وخمتلقة  واه��ي��ة  وذرائ����ع  بحجج 
حتت ما ت�شمى ’�شفقة القرن’".

"هذا  بيانها  يف  ال���وزارة  واأ�شافت 
اخلطري  االأم���ري���ك���ي  ال��ت�����ش��ع��ي��د 
جلميع  جت���������اوز  امل���������رر  وغ�������ري 
اخل����ط����وط احل�����م�����راء، وع������دوان 
الفل�شطيني  ال�شعب  على  مبا�شر 

مبا يف ذلك البعد االإن�شاين".
القرار  اأن هذا  ال��وزارة  واأو�شحت 
املر�شى  من  االآالف  حياة  "يهدد 
الفل�شطينيني وعائالتهم، ويلقي 
اآالف  م�����ش��ت��ق��ب��ل  امل���ج���ه���ول  اإىل 
العاملني يف هذا القطاع وم�شدر 

رزق اأبنائهم".
االأمريكي  "االنحياز  وت���اب���ع���ت 
االأعمى لالحتالل و�شيا�شاته دفع 
االأمريكي  )الرئي�س  اإدارة  باأركان 
دونالد( ترامب اإىل هذه ال�شقطة 
االأخالقية وغري االإن�شانية، وهي 
�شابقة نادرا ما حتدث يف التاريخ 
االأنظمة  اأ�����ش����د  ق���ب���ل  م����ن  ح���ت���ى 

�شمولية واأكرثها ظالمية".
فتى  ا�شت�شهد  اخ���ر  �شعيد  ع��ل��ى 
بجراح  م��ت��اأث��را  ام�����س  فل�شطيني 
اأ�شيب بها يف مواجهات مع قوات 
رفح  �شرق  االإ�شرائيلي  االحتالل 
وزارة  اأعلنت  و  غ��زة  قطاع  جنوب 
الفتى  اأن  الفل�شطينية  ال�شحة 
عاما   16 " ال���ع���م���ر  م����ن  ي��ب��ل��غ 
وا���ش��ت�����ش��ه��د ج����راء اط����الق جنود 

االحتالل الر�شا�س عليه.
كان طفل قد ا�شت�شهد اأم�س االول 
مع  مواجهات  يف  املئات  اأ�شيب  و 
�شرق  االإ����ش���رائ���ي���ل���ي  االح����ت����الل 

قطاع غزة.

خوفاً  النزوح  املدنيني  مئات  وب��داأ 
من هجوم و�شيك. وترتكز عمليات 
الريف  م����ن  خ�����ش��و���ش��ا  ال����ن����زوح 
ال�شرقي الذي ي�شتهدف  اجلنوبي 
ب��ق�����ش��ف ج����وي �شوري  اأي�����ام  م��ن��ذ 
املعارك  ي�شهد  اأن  ويتوقع  ورو�شي 

االأوىل يف حال بداأ الهجوم.
اىل ذل���ك، ق��ت��ل ع���دد م��ن عنا�شر 
ق�����وات ال���ن���ظ���ام ال�������ش���وري وق����وات 
يف  ال�شبت،  ام�س  الكردية،  االأم��ن 
�شهدتها  الطرفني  بني  مواجهات 
�شرقي  �شمال  القام�شلي  مدينة 

�شوريا.
وذك���ر ب��ي��ان ع��ن االأك����راد واملر�شد 
عدد  اأن  االإن�شان  حلقوق  ال�شوري 
القتلى بلغ 18 عن�شرا يف �شفوف 

قوات النظام واالأكراد.
عن�شرا   11 ب��ني  القتلى  وي��ت��وزع 
من قوات النظام، كانوا على منت 
دوري���ة ل��دى م��روره��ا على حاجز 
املدينة،  يف  "االأ�شاي�س"  ل��ق��وات 
باالإ�شافة  االأك����راد،  م��ن   7 مقابل 

اإىل جرحى من الطرفني.
املواجهات  اأن  ذات���ه  امل�����ش��در  وذك���ر 
التي  القام�شلي،  مدينة  يف  وقعت 

يتقا�شمان ال�شيطرة عليها.

وتعر�شت حمافظة اإدلب يف �شمال 
ل��غ��ارات جوية  ام�����س  �شوريا  غ��رب 
بدء  "االأعنف" م��ن��ذ  ه��ي  رو���ش��ي��ة 
تهديد دم�شق مع حليفتها مو�شكو 
املنطقة،  على  و�شيك  هجوم  ب�شن 
ال�شوري  امل��ر���ش��د  اأف������اد  م���ا  وف����ق 

حلقوق االإن�شان.
رو���ش��ي��ة قرابة  ون���ف���ذت ط���ائ���رات 
���ش��ت��ني ���ش��رب��ة يف اأق����ل م���ن ثالث 
�شاعات على بلدات وقرى يف ريفي 
اإدلب اجلنوبي واجلنوبي ال�شرقي 

وجوي  مدفعي  ق�شف  مع  تزامناً 
بالراميل املتفجرة لقوات النظام 

على املنطقة، وفق املر�شد.
وت�����ش��ب��ب ال��ق�����ش��ف اجل������وي وفق 
املر�شد مبقتل اأربعة مدنيني على 

االأقل بينهم طفالن.
رام��ي عبد  املر�شد  واأو���ش��ح مدير 
ال��رح��م��ن ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
على  ترتكز  امل�شتمرة  ال��غ��ارات  اأن 
جهادية  لف�شائل  ت��اب��ع��ة  م��ق��رات 
والبع�س  خ��ال  بع�شها  وم��ق��ات��ل��ة، 

االآخر يف اخلدمة.
تعد  ال������غ������ارات  ه������ذه  اإن  وق��������ال 
�شوريا منذ  "االأعنف" على �شمال 
رو�شية  غ���ارات  اأوق��ع��ت  �شهر ح��ني 
و���ش��وري��ة 53 ق��ت��ي��اًل ع��ل��ى االأق���ل 
اأورم  ب��ل��دة  يف  م��دن��ي��اً   41 بينهم 
الغربي  ح��ل��ب  ري����ف  يف  ال���ك���رى 

املجاور الإدلب.
وت���اأت���ي ه���ذه ال���غ���ارات غ����داة قمة 
روؤ�شاء  جمعت  ط��ه��ران  يف  ع��ق��دت 
ورو�شيا  روح������اين  ح�����ش��ن  اإي�������ران 
دم�شق،  حليفي  بوتني،  فالدميري 
وت���رك���ي���ا رج�����ب ط���ي���ب اردوغ��������ان 

الداعم للمعار�شة.
وف�����ش��ل ال���روؤ����ش���اء ال��ث��الث��ة خالل 
حول  خالفاتهم  جت��اوز  يف  القمة 
اإدلب، اإذ �شّدد روحاين وبوتني على 
لل�شيطرة  النظام  ا�شتعادة  �شرورة 
على املحافظة فيما حذر اردوغان 
اإعالن  اإىل  دم" ودع���ا  "حمام  م��ن 
"وقف الإطالق النار" يف املحافظة 

الواقعة على حدوده.
ذاته  ال��وق��ت  ات��ف��ق��وا يف  اأن��ه��م  اإال 
على موا�شلة "التعاون" من اأجل 
ل��ت��ف��ادي وقوع  ال��ت��و���ش��ل اىل ح��ل 

خ�شائر يف االأرواح.

•• جنيف-وكاالت:

اليماين،  خ��ال��د  اليمني،  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  عقد 
يف م��وؤمت��ر ���ش��ح��اف��ي��اً، ام�����س ال�����ش��ب��ت، يف جنيف 
تناول فيه م�شاروات ال�شالم التي حتر�س عليها 
غ��ي��اب وفد  م��ن  ال��رغ��م  اليمنية على  احل��ك��وم��ة 

امليلي�شيات احلوثية عن االجتماع. 
ي�شتثمرون  احل��وث��ي��ني  اأن  اإىل  ال��ي��م��اين  واأ���ش��ار 
احلر�س احلكومي اليمني واالأمم املتحدة راعية 

املحادثات مل�شاحلهم ال�شخ�شية فقط.
كما اأكد على اأن احلوثيني معتادون على اإف�شال 
اأي م�شاورات لل�شالم، واأ�شاف اأن املبعوث االأممي 
ت�شريحاته  ك���ان يف  غ��ري��ف��ي��ث،  م��ارت��ن  ل��ل��ي��م��ن، 
م���داف���ع���اً ع���ن االن��ق��الب��ي��ني وم������رراً ل��ه��م هذه 
اليمنية  "احلكومة  اأن  واأ����ش���اف  ال��ت�����ش��رف��ات. 
ال�شرعية مل تعد تثق مبا يقوله املبعوث االأممي 

اإىل اليمن يف الغرف املغلقة".
جهود  يقابلون  "احلوثيني  اأن  اليماين  واأو���ش��ح 
لل�شالم  ال��دول��ي��ة  واجل��ه��ود  ال�شرعية  احلكومة 
باال�شتهتار ولي�س لديهم اأي جدية الإنهاء معاناة 

ال�شعب اليمني".
اأعلن املبعوث الدويل لليمن، مارتن  من جهته، 
جنيف  مباحثات  انتهاء  ال�شبت،  ام�س  غريفيث، 
اإثر عدم ح�شور وفد احلوثيني، قائال اإنه اأجرى 

م�شاورات مثمرة مع الوفد احلكومي اليمني.
بعد  جنيف  م��ب��اح��ث��ات  ب��اإخ��ف��اق  غريفيث  واأق����ر 
الف�شل يف اإح�شار احلوثيني، عاجزا عن حتديد 

موعد للجولة املقبلة. 
وقال املبعوث الدويل اإىل اليمن اإنه بذل الكثري 
احلوثي  ميلي�شيات  وف���د  الإق���ن���اع  اجل��ه��ور  م��ن 
العديد  و�شع  اأن��ه  مو�شحا  جنيف،  اإىل  بالقدوم 
م��ن ال��ت��داب��ري ل��ذل��ك، ل��ك��ن ك��ل امل�����ش��اع��ي تكللت 

بالف�شل.
و�شيذهب غريفيث، بح�شب ما قاله، اإىل م�شقط 
و�شنعاء خالل اأيام الإجراء املزيد من امل�شاورات، 
اأن���ه م��ن ال�شعب حت��دي��د م��وع��د جلولة  م��وؤك��دا 

امل�شاورات املقبلة.
من جانبه، طالب وزير اخلارجية اليمني، خالد 
اليماين، املبعوث الدويل مبزيد من احلزم جتاه 

م�شاورات  باإف�شال  املتمردين  متهما  احلوثيني، 
ج��ن��ي��ف. و���ش��دد ال��ي��م��اين ع��ل��ى ت��و���ش��ي��ف الوفد 
وامل�شتهرت"،  م�شوؤول  ب�"الال  االنقالبي  احلوثي 
وذلك يف ختام م�شاورات جنيف التي انعقدت يف 

بغياب الوفد احلوثي.
على  اعتادوا  احلوثني  اإن  اليمني  امل�شوؤول  وقال 
ال�شالم  الإر����ش���اء  حم����اوالت  اأي  اإف�����ش��ال  �شيا�شة 
والتو�شل اإىل حل، م�شت�شهدا مبواقف واأكاذيب 

املتمردين يف اجلوالت ال�شابقة.
وطالب وزير اخلارجية اليمني املجتمع الدويل 
اأك����رث ���ش��رام��ة م���ن احلوثيني  ب��ات��خ��اذ م��وق��ف 

االنقالبيني.

اإطالق "قذائف �شاروخية" على مطار املدينة

حظر جتول يف الب�صرة.. والعبادي يحّذر من نزاع م�صلح
•• بغداد-وكاالت:

ال�شلطات  باأن  بيان ع�شكري  اأف��اد 
التجول  حظر  فر�شت  العراقية 
يف مدينة الب�شرة ام�س، يف وقت 
ت�شهد ثاين اأكر مدينة عراقية، 
خم�شة  م��ن��ذ  عنيفة  اح��ت��ج��اج��ات 
الف�شاد  م��ن  الغ�شب  ب�شبب  اأي���ام 
حمتجون  ون����ه����ب  ال�������ش���ي���ا����ش���ي. 
النار  واأ���ش��رم��وا  حكومية  مباين 

فيها.
العراقي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وح����ذر 
ح���ي���در ال����ع����ب����ادي، ال�������ش���ب���ت، من 
اإىل  الب�شرة  االأح����داث يف  حت��ول 

نزاع م�شلح.
وق����ال ال��ع��ب��ادي، يف ك��ل��م��ة خالل 
ج��ل�����ش��ة ال���رمل���ان اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة : 
ال�شيا�شي  اجل��ان��ب  ع���زل  "يجب 
ع��ن االأم���ن���ي واخل���دم���ي، ونحذر 
جانب  اإىل  اخل����الف  حت���ول  م���ن 

م�شلح".
واأك�������د ال���ع���ب���ادي امل���واف���ق���ة على 

بع�س  م����ن  ال���ب�������ش���رة  ا����ش���ت���ث���ن���اء 
املوازنة  الفقرات من قرار تنفيذ 

والقرارات احلكومية.
الداخلية  وزير  اأعلن  من جانبه، 
العراقي قا�شم االعرجي معاقبة 
املتظاهرين  على  اعتدى  من  كل 
حماية  يف  م��وق��ع��ه  ع���ن  وت��خ��ل��ى 

مبحافظة  احلكومية  املوؤ�ش�شات 
الب�شرة.

داخل  كلمة  يف  االع���رج���ي،  وق���ال 
تغيريات  "�شتجري  ال����رمل����ان: 
ب��ي��ع�����س ال���ق���ي���ادات االأم���ن���ي���ة من 
ال�شتيعاب  ف��ر���ش��ة  اإع���ط���اء  اأج����ل 
حماية  "على  م��وؤك��داً  املوقف"، 

العربية  والقن�شليات  ال�شفارات 
والدولية".

واأ�شاف اأن "الوزارة اأ�شدرت اأوامر 
وا�شحة بحماية املتظاهرين منذ 

بداية �شهر يوليو املا�شي".
اأم��ن��ي��ة عراقية  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
���ش��ق��ط��وا، ام�س  ق��ذائ��ف  اأرب����ع  اإن 
الب�شرة  مطار  باحة  يف  ال�شبت، 
ال����دويل )ج��ن��وب ال���ع���راق( بينما 
اأن  امل��دين  اأك��دت �شلطة الطريان 

حركة الطريان مل تتاأثر.
ومل يعرف م�شدر هذه القذائف 
ال��ت��ي ت���اأت���ي يف وق���ت ت�����ش��ه��د فيه 
ال��ب�����ش��رة ح���رك���ة اح���ت���ج���اج، منذ 
ال��ث��الث��اء امل��ا���ش��ي، اأ���ش��ف��رت عن 
االأقل،  على  متظاهرا   12 مقتل 

بح�شب ما اأفاد م�شوؤولون.
بر�س"  "اأ�شو�شيتد  وك��ال��ة  ل��ك��ن 
ن��ق��ل��ت ع����ن م�������ش���وؤول اأم����ن����ي اأن 
اأطلقوا  جم��ه��ول��ني  م��ه��اج��م��ني 
ث��الث��ة ���ش��واري��خ ك��ات��ي��و���ش��ا على 

مطار الب�شرة.

عنا�شر فرقة الرد ال�شريع ينت�شرون يف الب�شرة )رويرتز(

اوروبا.. �شداع جديد يف االفق
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�س مقدونيا بذكري ا�صتقالل بالده 
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
رئي�س  اإف��ان��وف  ج���ورج  ال��دك��ت��ور  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

جمهورية مقدونيا وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقالل بالده.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة  اآل نهيان ويل عهد  بن زايد 

برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س الدكتور جورج اإفانوف.

عبداهلل بن زايد يلتقي طلبة الإمارات الدار�صني يف اململكة املتحدة

عبداهلل بن زايد يزور معر�س بينايل لندن للت�صميم

•• لندن-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الدويل طلبة دولة االإمارات الدار�شني يف عدد من جامعات اململكة املتحدة.

ال��ذي جاء   - اللقاء  خ��الل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  وتعرف 
- على  املتحدة  اململكة  اإىل  �شموه  بها  يقوم  التي  الر�شمية  ال��زي��ارة  اإط��ار  يف 
الريطانية  اجل��ام��ع��ات  يف  الطلبة  يدر�شها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ي��ة  التخ�ش�شات 

الدرا�شية  م�شريتهم  حول  الطلبة  مع  احلديث  �شموه  تبادل  فيما  املختلفة 
ودورهم ك�شفراء العلم لوطنهم يف اخلارج.

واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل 
اأن اأبناء الدولة الدرا�شني يف اخلارج هم �شفراء العلم ويجب عليهم حتقيق 
التفوق والتميز الدرا�شي ومتثيل الدولة على الوجه االأمثل خالل رحلتهم 

العلمية باخلارج.
التعليمي  واملثابرة يف م�شوارهم  االإم��ارات على االجتهاد  �شموه طلبة  وحث 

اأية حتديات  التميز والتغلب على  م�شيداً مبا مل�شه من حر�س على حتقيق 
تواجههم و�شواًل اإىل عودتهم لوطنهم وامل�شاركة يف م�شرية التنمية مبختلف 

القطاعات.
و�شم الوفد الطالبي الذي ح�شر اللقاء 73 طلباً وطالبة حيث اأعربوا عن 
�شعادتهم واعتزازهم بلقاء �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان معاهدين 
اأرفع  على  واحل�����ش��ول  ال��درا���ش��ي  م�����ش��واره��م  يف  التميز  حتقيق  على  �شموه 

ال�شهادات العلمية.

اأعربوا عن تقديرهم ملا توفره لهم الدولة من خدمات ودعم ملوا�شلة  كما 
م�شوارهم الدرا�شي يف ي�شر وراحة.

ح�شر اللقاء �شعادة �شليمان حامد �شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة 
�شفارة  يف  الع�شكري  امللحق  الهرمودي  علي  عبدالرحمن  و�شعادة  املتحدة 
ال�شرطي  امللحق  الكعبي  اأحمد م�شبح  و�شعادة  املتحدة  اململكة  الدولة لدى 
يف �شفارة الدولة لدى اململكة املتحدة و�شعادة عبداهلل م�شبح الكعبي امللحق 

الثقايف يف �شفارة الدولة لدى اململكة املتحدة.

•• لندن-وام:

والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  زار 
الدويل معر�س بينايل لندن للت�شميم حيث تفقد جناح دولة االإمارات 
املقام  املعر�س  يف  امل�شاركني  ال�شعودية  العربية  اململكة  جناح  على  واطلع 

بالق�شر التاريخي “�شومر�شت هاو�س” يف العا�شمة الريطانية لندن.
رافق �شموه خالل الزيارة االأمري حممد بن نواف بن عبد العزيز �شفري 

حامد  �شليمان  و�شعادة  املتحدة  اململكة  ل��دى  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
�شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة.

وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله اإىل املعر�س �شعادة �شومانرتو جو�س 
املدير العام للمعر�س.

على  تعرف  حيث  املعر�س  يف  امل�شارك  الدولة  جناح  اأروق��ة  �شموه  وتفقد 
الطالبات  م��ن  جمموعة  �شممتها  التي  واالب��ت��ك��ارات  امل�شاريع  م��ن  ع��دد 
“الوقت مراآتك” التي يعر�س م�شرية تطور  االإماراتيات ومنها م�شروع 

الهواء  يف  معلقة  رملية  �شاعة  �شبعني  خ��الل  من  ال�شبع  الدولة  اإم���ارات 
تتحرك با�شتمرار لتحاكي عجلة منو الدولة .

 “ احل��م��ود  ل��ول��وة  ال�شعودية  امل�شممة  ت�شميم  على  �شموه  اأط��ل��ع  كما   .
بني  التقارب  اكت�شاف  يحاكي  Being and Existence” الذي 

اللغة والعاطفة.
واأهدى �شعادة �شومانرتو جو�س املدير العام للمعر�س �شمو ال�شيخ عبداهلل 
بن زايد اآل نهيان جملدا ي�شم الت�شاميم والفنون التي يتم عر�شها يف 

املعر�س.
والتعاون  وزير اخلارجية  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  واأثنى 
الدويل على جناحي دولة االإمارات واململكة العربية ال�شعودية امل�شاركني 

يف معر�س بينايل لندن للت�شميم.
ي�شار اإىل اأن معر�س بينايل لندن للت�شميم ي�شهد هذا العام م�شاركة نحو 
40 دولة من خمتلف اأنحاء العامل ويقدم جمموعة من االبداعات الفنية 

التي عمل على تنفيذها ع�شاق الت�شميم املوهوبون حول العامل.

عبداهلل بن زايد يلتقي عمدة احلي املايل ملدينة لندن
•• لندن -وام: 

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الدويل اللورد ت�شارلز باومان عمدة احلي املايل ملدينة لندن.

التي يقوم بها  الر�شمية  الزيارة  اإط��ار  اللقاء - الذي عقد يف  جرى خالل 
دولة  ب��ني  امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  جم���االت  بحث   - املتحدة  اململكة  اإىل  �شموه 
كافة  يف  وتطويرها  بتعزيزها  الكفيلة  وال�شبل  املتحدة  واململكة  االإم���ارات 

املجاالت خ�شو�شا التجارية واالقت�شادية.
االإم���ارات على  اآل نهيان حر�س دول��ة  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن  واأك��د �شمو 
�شتى  يف  املتحدة  اململكة  مع  وال�شداقة  امل�شرتك  التعاون  عالقات  تعزيز 

املجاالت.
اال�شرتاتيجية  العالقات  باومان على عمق  ت�شارلز  اللورد  اأكد  من جانبه 
على  امل�شتمر  واحل��ر���س  املتحدة  واململكة  االإم���ارات  دول��ة  بني  جتمع  التي 
التي  ال��رائ��دة  باملكانة  م�شيدا   .. البلدين  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  تعزيز 
حتظى بها دولة االإمارات على ال�شعيدين االإقليمي والدويل. ح�شر اللقاء 

�شعادة �شليمان حامد �شامل املزروعي �شفري الدولة لدى اململكة املتحدة.

الربملان العربي للطفل والأعلى لالأمومة والطفولة يبحثان التعاون امل�صرتك
•• اأبوظبي-وام:

للطفل  العربي  للرملان  ال��ع��ام  االأم���ني  ال��ب��اروت  عثمان  اأمي��ن  �شعادة  اأك��د 
اأهمية التعاون وتعزيز اجلهود بني املوؤ�ش�شات املحلية واالحتادية يف الدولة 
برملانهم  العربية يف  ال��دول  اأطفال  امل�شرتكة ال�شت�شافة  تن�شيق اجلهود  و 

بالدولة.
وقال الباروت خالل لقائه اأم�س قبل االأول �شعادة الرمي الفال�شي االأمني 
العام للمجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة اإن الرملان ي�شعى خالل الفرتة 
ويف  اجلهات  خمتلف  مع  امل�شرتكة  وال��روؤى  الت�شورات  بلورة  اإىل  احلالية 
املظلة االحتادية  باعتبارها  والطفولة  االأعلى لالأمومة  املجل�س  مقدمتها 

املعنية باالأطفال.
واطلعت �شعادة الرمي الفال�شي على خطوات تاأ�شي�س اأعمال الرملان العربي 

الرملاين.
واأ�شار اإىل حر�س الرملان العربي للطفل - ويف اإطار تاأ�شي�شه - على التعاون 
املعنية  الطفولة بو�شفة اجلهة االحتادية  و  االأعلى لالأمومة  املجل�س  مع 
االأطفال  لرعاية  الكفيلة  ال�شبل  تقدمي  يف  دوره��ا  و  الدولة  يف  بالطفولة 
التنمية  م�شرية  يف  للم�شاهمة  ال�شحية  والرعاية  واحلماية  التعليم  مثل 

االجتماعية واالقت�شادية امل�شتدامة املن�شودة ليكونوا قادة امل�شتقبل.
القيادة  االإم��ارات من  الفال�شي برعاية الطفل يف  اأ�شاد الرمي  من جانبها 
االحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة  ال�شيخة  �شمو  متابعة  و  ال��ر���ش��ي��دة 
الن�شائي العام رئي�شة املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�شة االأعلى 

ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية لالأطفال واأمهاتهم.
للطفل  العربي  ال��رمل��ان  مقر  ال�شارقة  اإم���ارة  با�شت�شافة  فخرها  واأك���دت 
مبجال  خا�شة  العربي  بالطفل  االه��ت��م��ام  تعزيز  �شاأنه  م��ن  ال���ذي  االأم���ر 

على  للعمل  املعنية  اجلهات  مع  للتعاون  حاليا  املبذولة  اجلهود  و  للطفل 
تد�شني اأعمال الرملان خالل الفرتة املقبلة لتحقيق رغبة �شاحب ال�شمو 
حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

ال�شارقة يف افتتاح مقر الرملان واإجناز اخلطوات الالزمة لتاأ�شي�شه.
العام  االأم���ني  مهام  توليه  مبنا�شبة  ال��ب��اروت  عثمان  اأمي��ن  �شعادة  وه��ن��اأت 
للرملان متمنية له التوفيق يف مهام عمله لالإ�شراف على تاأ�شي�س الرملان 

وتر�شيخ مكانته منرا للحوار بني االأطفال العرب.
توجيهات  بف�شل  متميزة  ال�شارقة متتلك جتربة  اإم��ارة  اإن  الباروت  واأك��د 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة و متابعة قرينته �شمو ال�شيخة جواهر بنت 
حممد القا�شمي رئي�شة املجل�س االأعلى ل�شوؤون اال�شرة رئي�شة موؤ�ش�شة ربع 
وجمل�س  ال�شباب  �شوى  جمل�س  اإن�شاء  يف  واملبتكرين  القادة  ل�شناعة  قرن 
مل��م��ار���ش��ة حقوقهم وت��ه��ي��اأت��ه��م للعمل  ل��ت��اأه��ي��ل االأج���ي���ال  ���ش��ورى االأط���ف���ال 

احلوار وتدريبه للتعبري عن نف�شه .
املجل�س  دع��م  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  للمجل�س  العام  االأم��ني  واأب���دت 
الكامل للرملان العربي للطفل وتبادل اخلرات لتمكينه من القيام بدوره 
يف خدمة الطفولة العربية واال�شتفادة من تلك التجربة يف املجاالت كافة 

وفق روؤى القيادة الر�شيدة.

املدينة اجلامعية بال�صارقة تبحث فر�س 
التعاون مع هيئة التجارة اخلارجية اليابانية

•• ال�شارقة -وام:

بحث �شعادة خالد بن بطي الهاجري مدير عام املدينة 
مدير  ان��دو  ما�شامي  �شعادة  مع  بال�شارقة  اجلامعية 
“ جيرتو”  اليابانية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  هيئة  ع��ام 
الهيئة واملدينة اجلامعية  �شبل تطوير العالقات بني 
املوؤ�ش�شات  على  ال��زائ��ر  ال�شيف  مطلعا  ال�����ش��ارق��ة  يف 
وامل�شاريع  ال��ع��ام��ة  وامل��راف��ق  واالأك��ادمي��ي��ة  التعليمية 

امل�شتقبلية يف املدينة اجلامعية بال�شارقة.
اأم�س  ج��رى  ال���ذي  اللقاء  خ��الل   - اجل��ان��ب��ان  وناق�س 
اآف����اق توطيد  امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة -  ق��ب��ل االأول مب��ق��ر 
العالقات بني اجلانبني مبا يخدم املوؤ�ش�شات التعليمية 
احلا�شرة  االأج����ي����ال  م��ن��ه��ا  ل��ت�����ش��ت��ف��ي��د  واالأك����ادمي����ي����ة 

وامل�شتقبلية.
�شاحب  توجيهات  اأن  الهاجري  بطي  بن  خالد  واأك��د 
القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو 

اإيالء  ع�شو املجل�س االأعلى حاكم ال�شارقة تركز على 
العملية التعليمية يف اإمارة ال�شارقة االأهمية الق�شوى 
وتر�شيخ الرامج واالأهداف كافة لبناء قاعدة تعليمية 
ر�شينة ت�شتفيد منها االأجيال احلا�شرة وامل�شتقبلية .. 
م�شريا اإىل اأن اإمارة ال�شارقة تنتهج العلم اأ�شا�شاً للتقدم 
العلم والثقافة  ب��ني  امل��واءم��ة  وال��رق��ي وحت��ر���س على 
امل���ه���ارات االإب��داع��ي��ة والفكرية  ب��ال��ت��وازي م��ع ت��ع��زي��ز 
الأبنائها بدءاً من الن�سء باعتبارهم الرثوة احلقيقية 

الطموحات  من  الكثري  يف  االإم���ارة  عليها  تعول  التي 
اجلانبان  تبادل  و   . باملجتمعات.  والنهو�س  لالرتقاء 
خ���الل ال��ل��ق��اء احل��دي��ث ح���ول روؤي����ة ور���ش��ال��ة املدينة 
يف  االأ�شا�شية  الركيزة  تكون  ب��اأن  بال�شارقة  اجلامعية 
يف  واالأكادميية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  كرى  احت�شان 
وع��امل��ي��ة جلميع  خ��دم��ات متكاملة  ت��ق��دم  واأن  ال��دول��ة 
�شكانها وزوارها و اأن تكون مدينة متطورة ذات خدمات 

متكاملة ومتميزة.
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اأخبـار الإمـارات
برئا�شة رئي�س اجلمعية الوطنية ال�شنغالية 

وفد �صنغايل يزور �صندوق اأبوظبي للتنمية ويبحث تعزيز التعاون امل�صرتك
•• اأبوظبي-الفجر: 

الوطنية  رئي�س اجلمعية  نيا�س  برئا�شة معايل م�شطفى  �شنغايل  قام وفد 
ال�شنغالية، بزيارة اإىل �شندوق اأبوظبي للتنمية، حيث التقى �شعادة حممد 
النقبي ع�شو  �شعادة جا�شم  ال�شندوق، بح�شور  ال�شويدي مدير عام  �شيف 

املجل�س الوطني االحتادي وعدد من امل�شوؤولني من كال اجلانبني. 
كافة  يف  تطويرها  و�شبل  الثنائية  العالقات  اللقاء  خالل  اجلانبان  وبحث 
ال�شندوق يف  التنموية ودور  امل�شاريع  بتمويل  يتعلق  املجاالت، خا�شة فيما 
حتقيق التنمية امل�شتدامة يف ال�شنغال.  وبهذه املنا�شبة، قال �شعادة حممد 

�شيف ال�شويدي اإن زيارة الوفد تعد فر�شة مهمة للتباحث يف كافة املجاالت 
املتاحة لتعزيز التعاون امل�شرتك بني اجلانبني، م�شرياً اإىل �شندوق اأبوظبي 
للتنمية واحلكومة ال�شنغالية ي�شعيان اإىل تطوير العالقات امل�شرتكة بينهما 
والتي بداأت قبل نحو اأربعة عقود.  واأ�شاف اأن ال�شندوق يحر�س على تو�شيع 
م�شرياً  االإفريقية،  القارة  يف  خا�شة  النامية  ال��دول  يف  التنموية  ن�شاطاته 
اإيجابية  نتائج  حققت  اأفريقيا  يف  ال�شندوق  مولها  التي  امل�شاريع  اأن  اإىل 
واأكد  لل�شكان.    املعي�شية  ال��ظ��روف  حت�شني  يف  ملمو�س  ب�شكل  و�شاهمت 
ال�شندوق  التي ي�شعى  االأفريقية  ال��دول  ال�شنغال واح��دة من  اأن  ال�شويدي 
اإىل تقوية ن�شاطه التنموي فيها، وحتقيق اأهدافها التنموية ودعم براجمها 

االقت�شادية، الفتاً اإىل اأن ال�شندوق قدم قرو�شاً مي�شرة بقيمة 240 مليون 
التنمية  لتحقيق  االأ�شا�شية  القطاعات  يف  نوعية  م�شاريع  لتمويل  دره��م 
امل�شتدامة يف ال�شنغال.  من جانبه، عر معايل م�شطفى نيا�س عن �شكره 
اأبوظبي للتنمية على  املتحدة و�شندوق  العربية  االإم��ارات  وتقديره لدولة 
ال�شندوق  م�شيداً مبا حققه  لل�شنغال،  تنموية  م�شاعدات  يقدمانه من  ما 
من اإجنازات يف جمال متويل امل�شاريع التنموية، اإ�شافة اإىل جهوده يف دعم 

التنمية االقت�شادية واالجتماعية يف خمتلف الدول النامية. 
وتطرق معايل م�شطفى نيا�س اإىل امل�شاريع التي تتطلع احلكومة ال�شنغالية 
التنمية  عجلة  دف��ع  يف  ت�شهم  �شوف  والتي  ال�شندوق  طريق  عن  لتمويلها 

االقت�شادية واالجتماعية يف البالد، مو�شحاً اأن
االأولوية  ذات  التنموية  امل�شاريع  لدرا�شة متويل  ا�شتعداده  اأبدى  ال�شندوق 

لدى احلكومة ال�شنغالية، فور ا�شتكمال الدرا�شات الالزمة لها. 
االأ�شا�شية  ال��ق��ط��اع��ات  مت��وي��ل  ع��ل��ى  التنموية  ال�����ش��ن��دوق  ج��ه��ود  وت��رك��زت 
بدعم قطاع  ال�شندوق موؤخراً  وقام  ال�شنغال،  التحتية يف  البنية  وم�شاريع 
الطاقة املتجددة حيث خ�ش�س ما يقارب 48 مليون درهم الإن�شاء حمطات 
ريفية  قرية   100 ح��وايل  اإم��داد  بهدف  الكهرو�شوئية  ال�شم�شية  للطاقة 
املناطق  تزويد  اإىل  الرامية  ال�شنغالية  احلكومة  مبادرة  ودع��م  بالكهرباء 

الريفية بالكهرباء بن�شبة 60%.

ابوظبي حتت�صن اليوم ندوة دولية للرد على تقرير اخلرباء الأمميني يف اليمن
•• ابوظبي -وام:

حت��ت�����ش��ن اأب��وظ��ب��ي ال���ي���وم االأح���د 
ندوة دولية تتعلق باليمن، وتهدف 
ن��ق��دي��ة وحتليليه  ق����راءة  ل��ت��ق��دمي 
املكلف  ال��ت��ح��ق��ي��ق  ف��ري��ق  ل��ت��ق��ري��ر 
االإن�شان  ح��ق��وق  جمل�س  قبل  م��ن 
االن�شان  ح���ق���وق  ح���ال���ة  ب���درا����ش���ة 

باليمن.
ي�شارك  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  و���ش��ت��ق��دم 
ف�����ي�����ه�����ا ن�����خ�����ب�����ة م��������ن اخل����������راء 
املجتمع  ومم���ث���ل���ني  ال����دول����ي����ني 
قراءة  الدولية،  واملنظمات  امل��دين 
للتقرير  وم��و���ش��وع��ي��ة  حت��ل��ي��ل��ي��ة 
م���ا ت�شمنه  ع��ل��ى  ال���وق���وف  ب��غ��ي��ة 
اخطاء وجت��اوزات وخمالفات  من 
ج�������ش���ي���م���ة ل���ل���م���ع���اي���ري وامل�����ب�����ادي 
يف  كاأ�شا�س  ا�شتقرت  التي  والقيم 
والتق�شي  ال��ت��ح��ق��ي��ق  جل��ن��ة  ع��م��ل 

احلقائق.
تنظمها  ال���ت���ي  ال����ن����دوة  وت�����ش��ع��ى 
االماراتية  ال�����ش��ح��ف��ي��ني  ج��م��ع��ي��ة 
اىل تفنيد االدعاءات التي �شاغها 
فريق التحقيق وتبيان ما ت�شمنه 
جعل  وانحياز،  ع��وار  من  التقرير 
ي��ع��ت��م��د عليها  اآل���ي���ة ف��اع��ل��ة  م��ن��ه 
احل���وث���ي���ون يف ا���ش��ت��م��رار االزم����ة 
االن�����ش��ان��ي��ة ب��ال��ي��م��ن، وم���ن ت���اأزمي 
�شد  واجل������رائ������م  ل���الن���ت���ه���اك���ات 
التي  احل���رب  وج��رائ��م  االن�شانية 
ما فتئ احلوثيني يرتكبونها بحق 

االإن�شان  ح���ق���وق  ح���ال���ة  ل���درا����ش���ة 
تقدمي  م���ن���ه  وط����ل����ب  ب���ال���ي���م���ن، 
االن�شان  ح��ق��وق  ملجل�س  ت��ق��ري��ره 
العا�شر  يف  ت���ب���داأ  ال���ت���ي  ال���ق���ادم���ة 
نهاية  ويف  اجل����اري،  �شبتمر  م��ن 
الفريق  اأ�شدر   2018 اأغ�شط�س 
مل��ج��ل�����س حقوق  ت���ق���ري���ره ورف���ع���ه 
املجل�س  و�شي�شتعر�شه  االن�����ش��ان، 
ال���ق���ادم���ة يف �شوء  خ����الل دورت�����ه 
حلقوق  ال�شامي  امل��ف��و���س  تقرير 

االن�شان.
ي��ذك��ر ان ت��ق��ري��ر ف��ري��ق اخل���راء 
املكلف من جمل�س حقوق االن�شان 
ال���دويل،  للمجتمع  ���ش��دم��ة  م��ث��ل 
ل��ي�����س ف��ق��ط الن���ع���دام ا���ش��ه��ام��ه يف 
معاجلة احلالة االن�شانية باليمن، 
او ل��ع��ج��زه ع���ن ت��ق��دمي اي���ة حول 
ناجعة لوقف االنتهاكات واجلرائم 
���ش��د االن�����ش��ان��ي��ة وج��رائ��م احلرب 
ال�شيما  ال��ي��م��ن��ون  ي��ع��ان��ي��ه��ا  ال��ت��ي 
االط��ف��ال وال��ن�����ش��اء وال�����ش��ي��وخ، بل 
ملخاطر على حالة حقوق االن�شان 
وانحيازه  حياديته  وعدم  باليمن، 
خلق  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���ط���رف  اإىل 
باليمن،  االإن�شانية  املعاناة  وتاأزمي 
االأ�شا�شية  املرجعيات  وابتعاده عن 
املتمثلة بقرارات وتقارير الهيئات 
راأ����ش���ه���ا جمل�س  االأمم����ي����ة وع���ل���ى 
االمن وهيئاته الرئي�شية وما اقره 
واعتمده جمل�س حقوق اإن�شان من 
ما  باليمن،  النزاع  ب�شاأن  مقررات 

ال�����ش��ح��ف��ي��ني االم�����ارات�����ي�����ني مع 
واالعالمية  ال�شحفية  االحت��ادات 
واالجندات  للموؤامرات  للت�شدي 
ال��ت��ي حت���اك ���ش��د دول��ن��ا م��ن قبل 
ج���ه���ات واط���������راف م���ع���روف���ة لها 
وبالتعاون  وغ��اي��ات��ه��ا  اج��ن��دات��ه��ا 
املنظمات  م�����ن  ك���ب���ري  ع������دد  م�����ع 
ال��ع��رب��ي��ة وال���دول���ي���ة االع�����ش��اء يف 
االن�شان  حلقوق  العربي  االحت���اد 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن  وب��غ��ريه��ا 
غ��ري احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل من 
خالل االحتكام اىل القيم واملبادئ 
االن�شانية �شبيال لعملها لالرتقاء 
ب���ح���ق���وق االن���������ش����ان واالن����ط����الق 
من  احل���ق���وق���ي���ة  مم���ار����ش���ت���ه���ا  يف 
و�شموها  االن�����ش��ان  ح��ق��وق  ك��ون��ي��ة 

و�شموليتها.
�شتقام  التي  الندوة  يف  و�شي�شارك 
حت������ت ع������ن������وان »ت����ق����ري����ر ف���ري���ق 
اخلراء باليمن تاأزمي لالنتهاكات 
من  العديد  للمعاناة«،  وا�شتمرار 
املنظمات الدولية غري احلكومية، 
وال��ع��دي��د م��ن اخل���راء الدوليني 
وامل���ع���ن���ي���ني يف ال���ق���ان���ون ال�����دويل 
العربية،  ال�����دول  م���ن  االن�������ش���اين 
حالة  ال��ن��دوة  �شت�شتعر�س  ح��ي��ث 
حقوق االن�شان باليمن والتعريف 
وجرائم  انتهاكات  من  يعانيه  مبا 
�شد االن�شانية وما يتعر�س له من 
جرائم حرب على ايدي احلوثيني 
يف  ال�شرعية  على  انقالبهم  منذ 

العاملي  الن�شال  وح��رك��ة  باليمن 
م����ن اج�����ل ح���ق���وق االن���������ش����ان، مع 
الرتكيز على دور الهيئات االأممية 
واحلكومات  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
االن�شان  حقوق  وحماية  تعزيز  يف 

وتعزيز االأمن وال�شالم العاملي.
ف�شتخ�ش�س  الثانية  اجلل�شة  اأم��ا 
ل���ت���ق���دمي روؤي��������ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل����دور 
امل���ن���ظ���م���ات غ�����ري احل���ك���وم���ي���ة يف 
م��ن��ظ��وم��ة حقوق  وب����ن����اء  ت���ع���زي���ز 
العاملي،  ال�شالم  وتعزيز  االن�شان 
ال�����دور ال�����ش��ل��ب��ي الذي  وت��و���ش��ي��ح 
ت��ل��ع��ب��ه امل��ن��ظ��م��ات وال��ه��ي��ئ��ات من 
خ����الل ع��م��ل��ي��ة ت�����ش��ي��ي�����س واأدجل�����ة 
االن�شان،  ح��ق��وق  وق�شايا  ملفات 
تبذلها  التي  باجلهود  والتعريف 
بناء  يف  واالم����������ارات  ال�������ش���ع���ودي���ة 
الدولة اليمنية احلديثة وحت�شني 
مع  ال��ي��م��ن��ي��ني،  معي�شة  م�����ش��ت��وى 
التعريف بدور االعالم يف �شناعة 
االإقليمي  ال��ع��ام  ال����راي  وت��ر���ش��ي��د 
والعاملي، فيما �شتخ�ش�س اجلل�شة 
املفتوح  للتفاعلي  للنقا�س  الثالثة 

وا�شدار البيان اخلتامي.
وقال ال�شيد حممد احلمادي رئي�س 
االإماراتية  ال�شحفيني  جمعية 
حتمل  اط�����ار  ويف  اجل��م��ع��ي��ة  ب����ان 
الدولة  عن  الدفاع  يف  م�شئوليتها 
وال����ت���������ش����دي جل���م���ي���ع احل���م���الت 
ومعها  لها  تتعر�س  التي  املغر�شة 
بادرت  فقد  العربي،  اخلليج  دول 

م�شاعدة  ام����ام  ب��ال��ي��م��ن  امل��دن��ي��ني 
وع����ج����ز امل���ج���ت���م���ع ال����������دويل عن 
امللي�شيات  ه���ذه  وج���ه  يف  ال��وق��وف 

االرهابية.
تعريف  اىل  ال���ن���دوة  ت��ه��دف  ك��م��ا 
ال����راأي ال��ع��ام االإق��ل��ي��م��ي وال���دويل 
واحلقوقيني  االإع���الم���ي���ني  م���ن 
ال�شلطات  وممثلي  وال�شيا�شيني 
املجتمع  ومم���ث���ل���ي  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
والدرا�شات  الفكر  ومراكز  املدين، 
اال�شرتاتيجية باأهمية الدور الذي 
الت�شدي  يف  ب��ه  يقوموا  ان  يجب 
امل�شي�شة  احل���ق���وق���ي���ة  ل��ل��ت��ق��اري��ر 
قيم  ت�شيي�س  وبعملية  وامل��وؤدجل��ة 
ب�شكل  االن�������ش���ان  وم���ب���ادئ ح��ق��وق 
عام ف�شال عن اإبراز وتقدمي راأي 
اخلراء الدوليني يف جمال حقوق 
القانون  يف  واملخت�شني  االإن�����ش��ان 
الدويل حلقوق االإن�شان والقانون 
واملخت�شني  االن���������ش����ان  ال��������دويل 
الدولية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  ب��ق�����ش��اي��ا 
وجلان التق�شي واحلقيقة، �شبيال 
لدعم اجلهود االإقليمية والدولية 
ال������الزم������ة ل���ل���ت���ع���ام���ل م������ع ه����ذه 
وجتنب  خم��اط��ره  ودرء  التقارير 
تبعاته ال�شلبية على حركة احرتام 

وتعزيز حقوق االن�شان بالعامل.
اخلروج  اىل  اي�شا  الندوة  وت�شعى 
االأمم  اىل  يوجهه  اإعالمي  ببيان 
املتحدة املعنية يف اال�شا�س بالو�شع 
ت�����ش��اف��ر جمعية  ب��ال��ي��م��ن واب�����راز 

ي��ج��ع��ل م��ن ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر و�شيلة 
االإن�شانية  امل���ع���ان���اة  ال����ش���ت���م���رار 
عملية  لتعطيل  وال���ي���ة  ب��ال��ي��م��ن، 
اخلا�شة  الدولية  القرارات  تنفيذ 
وحما�شبة  باليمن  ال��ن��زاع  ب��اإن��ه��اء 
ا�شارت  ال��ذي��ن  ال��ق��ادة احل��وث��ي��ني 
اإل���ي���ه���م ق��������رارات جم��ل�����س االم����ن 
باالإ�شافة اىل ما ت�شمنه التقرير 
م����ن ادع���������اءات واف�����������رتاءات غري 
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ل����دول  م��وث��ق��ة 
االنتهاكات  م����ن  ع�����دد  ب���ارت���ك���اب 

االإن�شانية باليمن.
توفر  اىل  ال��ن��دوة  ت�شعى  و���ش��وف 
»قراءة نقدية مو�شوعية للتقرير« 
واملخل  امل����ف����رط  ان���ح���ي���ازه  ت�����رز 
ال��ث��اب��ت��ة وامل��ت��ف��ق عليها  ب��امل��ع��اي��ري 
االنتقادات  م��ن  وب��غ��ريه��ا  دول���ي���ا، 
املو�شوعية التي من املهم ابرازها، 
لالنت�شار  ���ش��ب��ي��ال  وم��ع��اجل��ت��ه��ا 
للقيم  وحفظ  اليمني،  لالإن�شان 
واملبادئ التي تعارف عليها املجتمع 
الدويل وارت�شاها اأ�شا�شا ومنهجيا 
للتحقيقات الدولية التي تقوم بها 
اأو  ال��ت��ق�����ش��ي  اأو  احل��ق��ي��ق��ة  جل����ان 

التحقيق.
جل�شات  ثالث  الندوة  و�شتت�شمن 
بتقدمي  االأوىل  ت��ت��ع��ل��ق  ع����م����ل، 
للتقرير  وحتليلية  نقدية  ق���راءة 
من  ت�شمنه  ما  على  الرتكيز  مع 
وتو�شيح  وحتييز،  واختالل  ع��وار 
االإن�شانية  االزم���ة  على  خم��اط��ره 

�شدور  وح���ت���ى   ،2014 ال����ع����ام 
قدم  ال��ذي  املكلف  الفريق  تقرير 
ت��ق��ري��راً م��ن��ح��ازا وال ي��ق��دم روؤي���ة 
حلالة  وحقيقية  ووا���ش��ع��ة  �شاملة 
يقدم  باليمن، وال  االن�شان  حقوق 
م��ع��ط��ي��ات وا����ش���ح���ة ل���وق���ف تلك 
جميع  على  والق�شاء  االنتهاكات 
ينتاب  ال������ذي  وال���ق���ل���ق  امل����خ����اوف 
املعاناة  ب�����ش��ان  ال�����دويل  امل��ج��ت��م��ع 
املدنيون  يعي�شها  التي  االن�شانية 
ال����دور  ي�����ش��ت��ع��ر���س  ب��ال��ي��م��ن، وال 
االأ�شا�شي  وال��ت��ن��م��وي  االإن�������ش���اين 
اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ت��ح��ال��ف  ل��ق��وات 
حفظ  يف  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
االمن واال�شتقرار باليمن وتعزيز 

واحرتام حقوق االإن�شان فيها.
واجه  ق��د  ال����دويل  املجتمع  وك���ان 
غ��ط��ر���ش��ة احل��وث��ي��ني مب��زي��د من 
طالبتهم  التي  الدولية  ال��ق��رارات 
انقالبهم  ووق��ف  ال�شرعية  باإعادة 
التحالف  دول  ا�شطر  م��ا  عليها، 
العربي وبناء على طلب احلكومة 
بتنفيذ  ال�������ش���رع���ي���ة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
الدولية  ال�����ق�����رارات  م��ق��ت�����ش��ي��ات 
وتوفري  ال�شرعية  ب��اإع��ادة  املتعلقة 
اليمني.  وال�شالم لالإن�شان  االمن 
االن�شانية  احل���ال���ة  ت��ف��اق��م  وازاء 
احلوثيني  �شيطرة  ج��راء  باليمن 
اليمن، فقد  م��ق��درات وم��دن  على 
يف  االن�����ش��ان  ح��ق��وق  جمل�س  �شكل 
فريقا  املا�شي،  العام  من  �شبتمر 

اىل عقد هذه الندوة التي �شترز 
التي  املخالفات والتجاوزات  حجم 
االممي  ال��ف��ري��ق  ت��ق��ري��ر  ت�شمنه 
املعني بالتحقيق يف اليمن، وبادرت 
غري  منظمات  حت��ال��ف  ق��ي��ادة  اىل 
تر�شيد  اىل  ي�������ش���ع���ى  ح���ك���وم���ي���ة 
املمار�شات احلقوقية وجتنيبها اأي 
اجندات �شيا�شية او طائفية ت�شيئ 
اىل القيم االن�شانية ال�شامية التي 
حلقوق  العاملي  امليثاق  اليها  دع��ي 

االن�شان.
ال�شحفيني  ج��م��ع��ي��ة  وت����ت����ع����اون 
االم���ارات���ي���ني وج��م��ع��ي��ة االم�����ارات 
حل��ق��وق االن�����ش��ان احل��ا���ش��ل��ة على 
باملجل�س  اال���ش��ت�����ش��اري��ة  ال�����ش��ف��ة 
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ش��اد ب���االأمم 
امل����ت����ح����دة، وج���م���ع���ي���ة االم���������ارات 
والقانونيني والعديد  للمحاميني 
العاملة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ات  م���ن 
يف جم��ال ح��ق��وق االن�����ش��ان للعمل 
حقوق  ق�������ش���اي���ا  ع���ل���ى  ب�������ش���راك���ة 
املهني  االع��الم  وت�شخري  االن�شان 

الر�شني خلدمتها واالرتقاء بها.

رئي�س الأركان يزور وحدات قواتنا 
امل�صاركة يف عملية حترير احلديدة

•• احلديدة -وام:

زار معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات 
امل�شاركة يف عملية حترير احلديدة  امل�شلحة  قواتنا  ام�س وحدات  امل�شلحة 

يرافقه عدد من كبار �شباط القوات امل�شلحة.
ا�شتملت الزيارة علي مواقع وحدات قواتنا امل�شلحة و مقرات القيادة التي 
عمليات  �شري  على  خاللها  معاليه  واطلع  احلديدة  حترير  عمليات  تدير 
الر�شيدة  القيادة  .. ونقل للقوة حتيات  معارك حترير حمافظة احلديدة 

وتقديرها للدور الذي تقوم به ن�شرة لل�شعب اليمني ال�شقيق.
و  البوا�شل  جل��ن��ودن��ا  العالية  املعنوية  ال���روح  على  االأرك����ان  رئي�س  واأث��ن��ى 
اإ�شرارهم و عزمهم على موا�شلة الدفاع عن احلق والواجب وال��ذود عن 
ال�شقيق و ن�شرة املظلوم مهما تطلب ذلك من جهود و ت�شحيات معاهدين 
اهلل عز وجل و القيادة احلكيمة على موا�شلة طريق العز والن�شر بعزمية 

وثبات ومبواقف م�شرفة يف ميادين البذل والعطاء.

بهدف تطوير اآليات واإجراءات العمل امل�شرتكة بني اجلانبني

�صرطة وا�صعاف دبي تعتمدان ا�صتمارة احلوادث املرورية للم�صابني
•• دبي-الفجر:

ل�شرطة دبي، وموؤ�ش�شة دبي خلدمات  العامة  القيادة  اعتمدت 
املنقولني  للم�شابني  امل��روري��ة  احل���وادث  ا�شتمارة  االإ���ش��ع��اف، 
ب��وا���ش��ط��ة م��رك��ب��ات االإ����ش���ع���اف، وذل����ك ب��ه��دف ت��ط��وي��ر اآليات 
املهام مبا  تنفيذ  امل�شرتكة بني اجلانبني يف  العمل  واإج���راءات 

يحقق �شعادة ورفاهية املتعاملني.
اإبراهيم  ال��ل��واء خ��ب��ري خليل  ���ش��ع��ادة  ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة 
املن�شوري، م�شاعد القائد العام ل�شوؤون البحث اجلنائي ملوؤ�ش�شة 
دبي خلدمات االإ�شعاف، يرافقه العميد يو�شف العديدي، مدير 
اهلل،  عبيد  الرحمن  عبد  والعميد  الق�شي�س،  �شرطة  مركز 
مدير مركز �شرطة نايف، والعميد عبد الرحيم �شفيع، مدير 
مدير  ن��ائ��ب  عقيل،  حممد  والعقيد  ال��ر���ش��اء،  �شرطة  م��رك��ز 
االإدارة العامة ل�شوؤون البحث والتحري، والعقيد جمعة خلفان 

�شهيل، نائب مدير مركز �شرطة الرفاعة.
املدير  ال�����دراي،  ح�����ش��ن  خليفة  ���ش��ع��ادة  ا�شتقبالهم  يف  وك����ان   
اإدارة  مدير  ال��روي��ع��ي،  جمال  بح�شور  للموؤ�ش�شة،  التنفيذي 
اإدارة ال�شوؤون  الدعم املوؤ�ش�شي، والدكتور عمر ال�شقاف، مدير 
الطبية والفنية، وم�شعل جلفار، مدير اإدارة عمليات االإ�شعاف 

باالإنابة، وعدد من قيادات املوؤ�ش�شة.
مع  املتميزة  بال�شراكة  املن�شوري  خليل  خبري  ال��ل��واء  واأ���ش��اد 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة وت�����ش��خ��ريه��ا جل��م��ي��ع اإم��ك��ان��ات��ه��ا خدمة 
االقت�شادية  التنمية  م�شرية  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا  للوطن 
اأهم  اإح��دى  اأنها  موؤكداً  واخلدمية،  وال�شياحية  واالجتماعية 
النظر  وجهات  لتقريب  ال��دوائ��ر  تلك  تنتهجها  التي  القنوات 
والعمل كفريق واحد لتحقيق امل�شلحة العامة وتقدمي خدمات 

متميزة للمواطنني واملقيمني.
وقال اللواء املن�شوري اإن ال�شراكة والتعاون يف دبي اأ�شبحا مثاال 
يحتذى به، لي�س على ال�شعيد املحلي اأو االإقليمي فح�شب، بل 
قيادتنا  توجيهات  بف�شل  وذل��ك  اأي�شاً،  ال��دويل  ال�شعيد  على 

الر�شيدة والقائد العام ل�شرطة دبي، مثمناً جهود املوؤ�ش�شة يف 
واالجتماعي  االإن�شاين  الدور  واإب��راز  اإليها  املوكلة  املهام  اإجناز 
يف  وال��دق��ة  ال�شرعة  تتطلب  خدمة  كونها  االإ�شعاف  خلدمات 
اإىل  واالنتقال  احلرجة  احل��االت  يف  ال�شليم  والت�شرف  العمل 

اأماكن احلوادث كونها تتعلق بحياة النا�س و�شحتهم.
من جانبه اأ�شاد �شعادة خليفة بن دراين املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
اهلل خليفة  عبد  اللواء  �شعادة  بجهود  االإ�شعاف،  دبي خلدمات 
املري القائد العام ل�شرطة دبي ومتابعته املبا�شرة و�شكره على 
اعتماد  ان  اإىل  ، م�شرياً  املوؤ�ش�شة  امل�شتمر مع  والتعاون  الدعم 
اال�شتمارة اجلديدة جاء بعد عّدت اجتماعات بني �شرطة دبي 
وا�شعاف دبي مت خاللها درا�شة الو�شع احلايل والوقوف على 
باآلية  اخل��روج  من  العمل  فريقا  متّكن  حيث  العمل،  معوقات 
القيادة  ب��ني  م��وح��دة  ا���ش��ت��م��ارة  يف  دجم��ه��ا  مت  تطويرية  عمل 
وتاأتي  االإ�شعاف،  خلدمات  دبي  وموؤ�ش�شة  دبي  ل�شرطة  العامة 
التنفيذي  واملجل�س  التاأمني  اإدارة هيئة  ق��رار جمل�س  اإط��ار  يف 
حلكومة دبي الذي يق�شي با�شتيفاء ر�شوم من �شركات التاأمني 
اأو  اإ���ش��اب��ات  عنها  نتج  التي  ب��احل��وادث،  املت�شببة  املركبات  ع��ن 
بوا�شطة مقدم  ك��ل ح��ال��ة منقولة  ع��ن  ال��ب��دل  وي��ك��ون  وف��ي��ات 

اخلدمة.
واأكد بن دراي اأن املوؤ�ش�شة وبالتعاون مع ال�شركاء ت�شعى لتقدمي 
اأرقى اخلدمات الأفراد املجتمع وفق اأف�شل املمار�شات واملعايري 
يف  الر�شيدة  القيادة  تطلعات  حتقيق  لغايات  وذل��ك  العاملية، 
اال�شتجابة  ���ش��رع��ة  وحت��ق��ي��ق  امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  ال���ري���ادة 
عالية  جودة  ذات  اإ�شعافية  خدمات  وتقدمي  الطارئة  للحاالت 
املتعاملني  و���ش��ع��ادة  رفاهية  وحتقيق  ال��دول��ي��ة  املعايري  ووف���ق 
الواحد  الفريق  ب��روح  والعمل  املتاحة  االإمكانات  كل  وت�شخري 

بالتعاون مع ال�شركاء.
الذي  دب��ي  و�شرطة  املوؤ�ش�شة  بني  العميق  بالتعاون  اأ���ش��اد  كما 
اأثمر يف التغلب على الكثري من التحديات التي تواجه خدمات 

االإ�شعاف واملتمثلة يف �شرعة اال�شتجابة للحاالت الطارئة.
ويف ختام الزيارة قام �شعادة خليفة بن دراي با�شطحاب الوفد 
ال�شيف يف جولة تعريفية على اإدارات ومرافق املوؤ�ش�شة، و�شملت 
املركبات، اطلع  واإدارة و�شيانة  االأزمات والكوارث،  اإدارة  �شعبة 
خاللها على وحدات الدعم امليداين واأطول مركبة ا�شعاف يف 
االإ�شعاف  خدمات  اإىل  باالإ�شافة  امليداين«،  »امل�شت�شفى  العامل 

التخ�ش�شية التي تنفرد بها اإ�شعاف دبي عاملياً.

اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني يوقع 
مذكرة تفاهم مع بيت اخلري

•• اأبوظبي-وام: 

مذكرة  املهني  والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  معهد  وق��ع 
التعاون  مبوجبها  يتم  اخل��ري  بيت  جمعية  م��ع  ت�فاهم 
والتن�شيق بينهما لتقدمي العون لالأ�شر املتعففة وذوي 
تعليم  م��وا���ش��ل��ة  ت�شهيل  خ���الل  م���ن  امل���ح���دود  ال���دخ���ل 
ل�شوق  وتاأهيلهم  التعليمي  م�شتواهم  رف��ع  و  اأبنائهم 
احلقيقية  وال��ق��وة  االأ�شا�شية  اللبنة  باعتبارهم  العمل 

لنه�شة وتقدم الوطن.
عبدالرحمن  الدكتور  �شعادة   .. التفاهم  م��ذك��رة  وق��ع 
للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ع���ام معهد  م��دي��ر  ج��ا���ش��م احل��م��ادي 
عام  مدير  العو�شي  طاهر  وعابدين  املهني  والتدريب 
جمعية بيت اخلري بح�شور �شعيد مبارك املزروعي نائب 
االأ�شتاذ م�شاعد  العام للجمعية وعبداهلل حممد  املدير 
مدير عام اجلمعية وغامن �ش�امل الزعابي مدير مركز 
للتعليم  اأبوظبي  التابع ملعهد  املهني  التعليم والتطوير 
والتدريب املهني وحممد اخلزرجي اأخ�شائي اجتماعي 

مبركز التعليم والتطوير املهني.
بدرا�شة  اخل���ري  ب��ي��ت  ت��ق��وم جمعية  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
�شاملة حلالة الطلبة املع�شرين من اأبناء االأ�شر املتعففة 
ت�شتطيع  ال  وال��ت��ي  اخلري”  “بيت  ق��وائ��م  يف  امل�شجلة 
حتمل اأعباء التحاق اأبنائها باملوؤ�ش�شات التعليمية.. على 
اأن تزود معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني بقائمة 
من اأ�شماء الطلبة الراغبني با�شتكمال درا�شتهم ليوفر 
لهم املقاعد الدرا�شية يف مركز التعليم والتطوير املهني 
وفق  امل�شتهدفة  الفئة  من  الطلبة  وا�شتقبال  له  التابع 
االإر�شاد  يقدم  موؤهل  طاقم  عليها  ي�شرف  عملية  خطة 
طموحاتهم  ت��الئ��م  ال��ت��ي  ب��ال��رام��ج  للطلبة  والتوعية 
ا�شتكمال  االأكادميية وت�شاعدهم على  اأهدافهم  وحتقق 

درا�شتهم يف جو يحقق لهم اال�شتقرار النف�شي واملادي.
وق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رح��م��ن ج��ا���ش��م احلمادي 
املهني  ال��ت��دري��ب  و  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  ع��ام معهد  م��دي��ر 
الطرفني  ا�شرتاتيجية  �شمن  ياأتي  امل��ذك��رة  توقيع  اإن 
حر�س  م���وؤك���داً  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  م��ف��ه��وم  لتعزيز 
املعهد على مد ج�شور التعاون والتوا�شل مع املوؤ�ش�شات 
الوطنية لال�شتفادة مما تقدمه من خدمات ومبادرات 

منوعة تخدم الطلبة من �شرائح املجتمع كافة و تهدف 
املجتمع  اأف��راد  والتعاون بني  التكافل  اإىل حتقيق مبداأ 

ال�شيما الطلبة.
بكل  يعمل  املهني  وال��ت��ط��وي��ر  التعليم  م��رك��ز  اأن  واأك���د 
طاقاته على توفري كل ما من �شاأنه اأن ي�شهم يف حتقيق 
املنفعة املثلى للفئات امل�شتحقة من اأبناء االأ�شر املتعففة 
املواطنة من خالل تلبية احتياجاتهم وت�شهيل موا�شلة 
اأ�شرهم  عن  العبء  وتخفيف  العلمي  اأبنائهم  حت�شيل 
م�شرية  موا�شلة  يف  باإيجابية  امل�شاركة  من  لتمكينهم 
التطوير وبناء نه�شة الدولة مبا يرتجم �شيا�شة الدولة 
وتوجيهات قيادتها الر�شيدة التي مل تتواَن يف توفري كل 
�شبل وعوامل النجاح الأبناء الوطن مبا ي�شمن تخريج 
االإن��ت��اج واالب��ت��ك��ار يف بيئة عمل  ق��ادر على  جيل متميز 

تناف�شية.
عام  مدير  العو�شي  طاهر  عابدين  اأع���رب  جانبه  م��ن 
املذكرة  ه��ذه  بتوقيع  �شعادته  ع��ن  اخل��ري  بيت  جمعية 
التي جتمع اجلمعية ومعهد  الوثيقة  العالقات  موؤكداً 

اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني.
اإن هذه املذكرة توؤطر هذه العالقة وت�شهم يف  واأ�شاف 
ا�شتيعاب اأكر عدد ممكن من اأبناء االأ�شر التي ترعاها 
اجلمعية ممن اأكملوا ال�شف ال�شاد�س وترتاوح اأعمارهم 
التعليم  ا�شتكمال  يف  يوفقوا  ومل  �شنة   23 و   14 بني 
الوطني  ال�شرح  ه��ذا  اإىل  لين�شموا  واملتقدم  االأ�شا�شي 
فنياً  االإم��ارات��ي��ني  الطلبة  لتاأهيل  ي�شعى  ال���ذي  امل��ه��م 
للدولة  امل�شتقبلي  التطور  ملتطلبات  ا�شتجابة  ومهنياً 

وفق اأف�شل املمار�شات العاملية.
من جهته اأكد �شعيد مبارك املزروعي نائب املدير العام 
للجمعية حر�س اجلمعية على تطوير هذا التعاون نحو 

االأف�شل.
ملتابعة  م�شرتكة  جلنة  ت�شكيل  على  اجل��ان��ب��ان  وات��ف��ق 
املذكرة من خالل اجتماعات دورية بني الطرفني تتوىل 
على  االإ�شراف  جانب  اإىل  بنودها  تنفيذ  على  االإ�شراف 
يتعلق  فيما  الطرفني  التن�شيق بني  اآلية  اإدارة ومتابعة 
ت�شهم  ال��ت��ي  امل�شتقبلية  وال��ف��ر���س  ال��ت��ع��اون  مب��ج��االت 
و  الكرمية  للحياة  املجتمع  فئات  بجميع  ال��و���ش��ول  يف 

اال�شتقرار االأ�شري و الت�شامن االجتماعي.
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اأخبـار الإمـارات
»مرور اأم القيوين« تطلق حملة »معا للعبور الآمن« ويل عهد ال�صارقة يعزي بوفاة زوجة را�صد اأحمد نا�صر الفردان

•• ال�شارقة-وام: 

قدم �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل عهد 
ونائب حاكم ال�شارقة ام�س واجب العزاء بوفاة املغفور لها اغتزال 
الفردان  نا�شر  اأحمد  را�شد  ال��رائ��د  زوج��ة  �شاهني  عبداهلل  يو�شف 

وذلك خالل زيارته خيمة العزاء مبنطقة الدراري بال�شارقة.
خالد  بن  في�شل  ال�شيخ   .. �شموه  جانب  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  ح�شر 
م�شت�شار  القا�شمي  �شقر  بن  ع�شام  وال�شيخ  القا�شمي  حممد  بن 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة و ال�شيخ عبداهلل بن حممد اآل ثاين 
�شعود  بن  حممد  وال�شيخ  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  م�شت�شار 

حمد  م��ع��ايل  و  بال�شارقة  امل��رك��زي��ة  املالية  دائ���رة  رئي�س  القا�شمي 
لالحتاد  االأعلى  املجل�س  ل�شوؤون  العام  االأم��ني  املدفع  عبدالرحمن 
يف وزارة �شوؤون الرئا�شة وال�شيخ حممد بن �شقر القا�شمي واللواء 
�شيف الزري ال�شام�شي قائد عام �شرطة ال�شارقة واللواء �شلطان بن 
عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان وعبداهلل اأمني ال�شرفاء 
م�شت�شار �شاحب ال�شمو حاكم عجمان .. اإىل جانب عدد من ال�شيوخ 

وامل�شوؤولني بالدولة.
م��ن اهلل  راج��ي��ا  الفقيدة  الأ���ش��رة  تعازيه  ع��ن خال�س  �شموه  واأع���رب 
العلي القدير اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته و 

اأن يلهم ذويها ال�شر وال�شلوان.

•• اأم القيوين-وام:

اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة اأم القيوين ممثلة باإدارة املرور والدوريات 
احلملة املرورية التوع���������وية للربع الثال����������ث حتت �ش����������عار »معاً للعبور 
بوزارة  امل��رور  لقط������اع   2018 لعام  الت�ش������غيلية  االآم��ن« �شمن اخلطة 
�ش�������بتمر  �شهر  نهاية  حتى  وت�ش������تمر  القي�����وين  اأم  و�ش�رطة  الداخلية 

اجلاري .
اإن  وال��دوري��ات  امل��رور  اإدارة  ع��ران مدير  بن  �شعيد عبيد  العقيد  ذك��ر  و 
والقيادة  الداخلية  وزارة  ال�شرتاتيجية  جت�شيداً  ياأتي  احلملة  تنفيذ 
بتطب����������يق  اخلا�ش����������ة  امل��ب��ادرة  اإط��������ار  يف  القيوين  اأم  ل�شرطة  العامة 

برامج ال������توعية املرورية وجعل الطرق اأكرث اأماناً وحت�����������قيق ال�شالمة 
الت���������وعوية  امل��روري��ة  احلم�������الت  اأن  اإىل  الفتاً  للجمي������������ع،  امل��روري��ة 
ت�ش����������هم يف غر�س مفهوم الوعي املروري لدى ال�ش�������ائقني وم�شتخدمي 

الطريق.
اجلهات  مع  والتن�شيق  بالتعاون  تنفيذها  يتم  احلملة  هذه  اأن  واأ�شاف 
العام واخلا�س والتي  القطاعني  املرورية يف  بال�شالمة  املعنية  االأخ��رى 
تدعم هذه املبادرات الإيجاد اأجواء وبيئات اآمنة وطرق خالية من احلوادث 
والرتكيز على تنوع طرق و�شائل التوعية عر الر�شائل الن�شية وو�شائل 
التوا�شل االجتماعي واإلقاء املحا�شرات وتوزيع الكتيبات التوعوية على 

اجلمهور يف اماكن جتمعهم.

ذياب بن حممد بن زايد يرتاأ�س اجتماع اللجنة العليا لإدارة برنامج ال�صيخة فاطمة للتميز
•• اأبوظبي-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل 
يف اأبوظبي رئي�س اللجنة العليا الإدارة برنامج �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
مبارك للتميز واالإبداع املجتمعي االجتماع الثاين للجنة الذي عقد بقاعة 

جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية مبقرها الرئي�س بامل�شرف.
احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  اللجنة  اأع�شاء   .. االجتماع  ح�شر 

املزروعي  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما  وم��ع��ايل  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
ال�شويدي مدير  و�شعادة جر حممد غامن  ال�شباب  ل�شوؤون  دولة  وزي��رة 
عام ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شعادة عبداهلل عبدالعال احلميدان االأمني 
االحتياجات  وذوي  االإن�شانية  للرعاية  العليا  زايد  ملوؤ�ش�شة  باالإنابة  العام 
التنمية  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الرميثي  حممد  م��رمي  و�شعادة  اخلا�شة 
�شمو  ورحب  الرنامج.  م�شروع  مدير  ال�شويدي  �شامل  وعو�شة  اال�شرية 
ال�شيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان يف بدء االجتماع باأع�شاء اللجنة 

تو�شيات  على  اللجنة  اأع�شاء  وال�شعادة  املعايل  واأ�شحاب  واطلع  العليا 
االجتماع االأول وما اتخذ ب�شاأنها من اإجراءات. وا�شتعر�س العقيد خلفان 
�شمو  لرنامج  التطويرية  اخلطة  عمل  فريق  رئي�س  املن�شوري  عبداهلل 
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك للتميز واالبداع املجتمعي املرحلة الثانية من 
م�شروع التطوير التي ت�شمنت تطوير ا�شم الرنامج و الروؤية والر�شالة 
االجتماع  وعقب   . الرنامج  وفئات  جم��االت  تطوير  اإىل  اإ�شافة  والقيم 
زايد فريق عمل تطوير الرنامج  ال�شيخ ذياب بن حممد بن  كرم �شمو 

و الذي �شم ممثلي املوؤ�ش�شات احلكومية يف اإمارة اأبوظبي وهي موؤ�ش�شة 
و  الداخلية  وزارة  و  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  و  االأ�شرية  التنمية 
�شركة اأبوظبي للموانئ و هيئة املوارد الب�شرية و�شركة اأبوظبي لالإعالم. 
مبادلة  ل�شركة  �شكره  عن  زاي��د  بن  حممد  بن  ذي��اب  ال�شيخ  �شمو  عب  و 
الراعي الر�شمي ملرحلة التطوير ملا قدمته من دعم للرنامج يف مرحلته 
التطويرية وللجهات التي �شاركت يف هذه املرحلة اأي�شا واأ�شاد مبا حتقق 

من نتائج ملمو�شة يف هذا ال�شدد.

اإذاعة راأ�س اخليمة تطلق دورتها الرباجمية اجلديدة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اليوم  اخليمة  راأ����س  اذاع���ة  تطلق 
الدورة الراجمية اجلديدة والتي 
من  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة  تت�شمن 
الرامج منها احلوارية والثقافية 
والدينية  وال��ف��ن��ي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اإ�شافة  وال��رتب��وي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
القانونية  الثقافة  ت��ع��زز  لفقرات 
م��رك��زة على  املجتمع  اأف����راد  ل��دى 
كافة  يف  االإم��ارات��ي��ة  الهوية  تعزيز 

الرامج.
وقال حممد غامن م�شطفى مدير 
اإن  اإذاع��ة راأ���س اخليمة:  عام هيئة 
ال�����دورة ال��راجم��ي��ة اجل���دي���دة يف 
ثوب اذاعي جديد من حيث اأ�شلوب 
ل�شمان  وال����ع����ر�����س،   ال���ت���ق���دمي 
اإي���������ش����ال ال���ر����ش���ال���ة االإع���الم���ي���ة 
على  بالرتكيز  للم�شتمع  الهادفة 
ال�شوؤون املحلية واالهتمام مبتابعة 
عر  وال��دول��ي��ة  العربية  الق�شايا 
على  املتجددة  االخبارية  الن�شرات 
ب��ف��ق��رات��ه��ا اجلديدة  ال���ي���وم  م����دار 

واملدعمة باللقاءات والتقارير.
قهوة امل�شاء :

تت�شمن   ”: م�����ش��ط��ف��ى  واأ�����ش����اف 
متنوعة  ج���دي���دة  ب���رام���ج  ���ش��ب��ع��ة 
يقدمها   التي  امل�شاء  قهوة   ، منها 
وهي  الها�شمي  عبداهلل  االإعالمي 
يومياً  تبث  منوعة  يومية  �شهرة 
من االأحد اىل االأربعاء، باالإ�شافة 
جديدة  اأ�شبوعية  ب��رام��ج  ل�شتة    
خمي�س،  كل  ترفيهية  اأم�شية  مثل 
وب���رن���ام���ج ����ش���وال���ف ال��وي��ك��ن��د مع 
ال��ف��ن��ان ج��ا���ش��م راك����ان ال����ذي يبث 

ال�شوء  وي�شلط  جمعة  ك��ل  م�شاء 
االجتماعي  التوا�شل  جن��وم  على 
باأهم  التعريف  وكذلك  والفنانني 
من  الدولة  يف  ال�شياحية  املنا�شط 
�شوتية  وت���ق���اري���ر  ر���ش��ائ��ل  خ����الل 
تبث من هناك، باالإ�شافة لرنامج 
امل�شابقات اجلديد بعنوان امل�شيدة 
اإبراهيم  حممد  االإع��الم��ي��ني  م��ع 
و���ش��م�����ش��ة ع��ب��دال��رح��م��ن ظ��ه��ر كل 
اأ�شبوعي  وب����رن����ام����ج  �����ش����ب����ت.... 
للتنمية  االم���ارات  جلمعية  خا�س 
املتابعني  ...و�شيكون  االجتماعية 
ع����ل����ى م�����وع�����د م������ع ب����رن����اجم����ني 
االإعالمية  ف��ك��رة  م���ن  ج��دي��دي��ن 
برنامج  وه����و  ال��رئ��ي�����ش��ي  ح��ل��ي��م��ة 
ال��ذي يبث  م��ن معجزات االأن��ب��ي��اء 
زاي��د يف عيون  كل جمعة وبرنامج 
تقدميه  يف  ي�شارك  وال��ذي  العامل 

جمموعة من املذيعني.
االإعالمية  اأو���ش��ح��ت  جانبها  م��ن 
الرامج،  مديرة  الرئي�شي  حليمة 
ب����اأن ال���رام���ج ال��ث��اب��ت��ة وال��ت��ي لها 
قاعدة جماهريية كبرية �شت�شتمر 

البث  برنامج  بثوبها اجلديد مثل 
امل���ب���ا����ش���ر م����ع االإع�����الم�����ي حممد 
العبيد  خ���ل���ي���ل  واإخ������������راج  غ������امن 
عبدالرحمن  ���ش��م�����ش��ة  وت��ن�����ش��ي��ق 
ورا���ش��د حم��م��د، وب��رن��ام��ج حياتنا 
املتابعني  مع  فيه  تتوا�شل  وال��ذي 
الق�شايا  ب���ط���رح  ي��ع��ن��ي  وال�������ذي 
تهم  التي  واالن�شانية  االجتماعية 
امل�شاكل  وتعالج  واملجتمع،  االأ�شرة 
امل���ط���روح���ة ب���احل���وار امل��ب��ا���ش��ر مع 
راأي  اإ����ش���اف���ة الأخ������ذ  امل�����ش��ت��م��ع��ني 
كانت  اإذا  امل���ج���ال  يف  امل��خ��ت�����ش��ني 
ويركز  دي��ن��ي��ة،  اأو  نف�شية  امل�شكلة 
العنف  م�����ش��اك��ل  ع��ل��ى  ال���رن���ام���ج 
واآلية  الزوجية،  االأ�شري واخليانة 
احلوار بني الزوج والزوجة وتربية 
الرنامج  يت�شمن  كما  االوالد... 
حلقة تراثية كل خمي�س من اإخراج 
ويتوا�شل  خليفة،  ع��م��رو  امل��خ��رج 
يابالدي  اخل����ري  ���ش��ب��اح  ب���رن���ام���ج 
االإعالمية  م���ع  اجل���دي���د  ب��ث��وب��ه 
ن��اع��م��ة ال��زع��اب��ي واإخ������راج حممد 
فوؤاد واأحمد �شيماوي ... واملتابعني 
وين  على  برنامج  م��ع  موعد  على 
واأنور  عدنان  دالل  االإعالمية  مع 
وخمي�س  وثالثاء  اأح��د  كل  حممد 
...ومن  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة 
املتميزون  االأ���ش��ب��وع��ي��ة  ال���رام���ج 
م���ع ه��اج��ر امل��ن�����ش��وري م�����ش��اء كل 
وح��واء مع  اآدم  وبرنامج   ... اثنني 
كل  م�شاء  اأن���ور حممد  االإع��الم��ي 
الرتبوية  ال���رام���ج  وم���ن  اأرب���ع���اء 
مع  ك�����وم  دوت  اأط�����ف�����ال  ب���رن���ام���ج 
االإعالمية هم�شة يون�س وجميعها 

تبث ال�شاعة اخلام�شة م�شاء.

عرب تقنية البلوك ت�شني

حكومة عجمان الرقمية تطلق م�صروع اإ�صدار �صندات امللكية وخمطط املوقع بني بلدية واأرا�صي عجمان
•• عجمان ـ الفجر 

عام حكومة عجمان  ك�شفت مدير 
اإطالق  عن  �شهيل  عهود  الرقمية 
با�شتخدام  ال���رق���م���ي���ة  ال���ت���ج���رب���ة 
بتطبيق  ت�شني” واملتمثلة  “بلوك 
�شندات  ب��ي��ان��ات  اإ����ش���دار  م�����ش��روع 
دائرة  بني  املوقع  وخمطط  امللكية 
ال���ب���ل���دي���ة وال���ت���خ���ط���ي���ط ودائ�������رة 
االأرا����ش���ي وال��ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��ق��اري يف  
)اآي  �شركة  مع  بالتعاون  عجمان، 

بي اإم(.
اخل�����ط�����وة  ه���������ذه  اإن   وق�������ال�������ت 
ر�شيد  اإىل  ت�����ش��اف  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 

ن���ح���و ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ع���ل���ى خ���دم���ات 
الدائرتني  جهود  مثمنة   اأخ���رى، 
امل�شاركتني يف امل�شروع واللتني كان 
اإطالقه  يف  االأ�شا�شي  ال���دور  لهما 

اإىل جانب �شركة اآي بي اإم.
امل�شروع  م���دي���ر  اأك�����د  ج��ان��ب��ه  م���ن 
تقنية  اأن  البلو�شي  حمد  املهند�س 
“بلوك ت�شني” كانت حمط اهتمام 
ملا  نظراً  الرقمية  عجمان  حكومة 
من  ا�شتثنائية  م��زاي��ا  م��ن  ت��وف��ره 
وال�شفافية  االأم������ن  ن�����ش��ب��ة  ح��ي��ث 
وال��ت�����ش��ه��ي��ل ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل��ني، كما 
اأن��ه��ا ت��ع��د ح��دي��ث��ة وم��ت��ق��دم��ة على 
اأجرت  هنا  وم��ن  ال��ع��امل،  م�شتوى 

االإمارة،  حققتها  التي  االإجن���ازات 
حتقيق  يف  احل��ك��وم��ة  دور  وت���ع���زز 
االأه�����داف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة خلطة 
ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي الإم����ارة عجمان 
من  وذل�������ك   ،2021-2017
خ���دم���ات حكومية  ت��ق��دمي  خ���الل 
مبتكرة وموثوقة وفعالة ومتوفرة 
ع���ل���ى م�������دار ال�������ش���اع���ة ت�����ش��ه��م يف 
ما  وه��ذا  املتعاملني  على  التي�شري 

يلبي تطلعات قيادتنا الر�شيدة.
املتوقع  ال���ن���ج���اح  اإن  واأ�����ش����اف����ت  
�شندات  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ن��ي��ة  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
�شيقود  امل���وق���ع  امل��ل��ك��ي��ة وخم��ط��ط 
احل��ك��وم��ة و���ش��رك��اء ال��ن��ج��اح معها 

�شاملة  درا���ش��ة  الرقمية  احلكومة 
عام  ب��داي��ة  التقنية منذ  ه��ذه  ع��ن 
بح�شور  ذل���ك  وع����ززت   ،2017
ال��ع��دي��د م��ن ال���ور����س وامل���وؤمت���رات 
اجلهود  ث���م���رة  وك���ان���ت  ال���ع���امل���ي���ة، 
مب�شروع  ا�شتخدامها  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
البيانات امل�شرتكة ل�شكوك امللكية، 
اخلدمة  ه�����ذه  اخ���ت���ي���ار  مت  ح���ي���ث 
درا�شة دقيقة ال�شيما  بعناية وبعد 
قبل  من  كبري  بطلب  حتظى  اأنها 
امل��ت��ع��ام��ل��ني و���ش��ت��وف��ر م���زي���داً من 
اأن  البلو�شي  واأو���ش��ح  االإي������رادات. 
االأويل  ب�شكلها  اخل��دم��ة  اإط����الق 
“جيتك�س”  م��ع��ر���س  يف  ���ش��ي��ك��ون 

الذي �شيقام يف �شهر اأكتوبر املقبل 
من العام اجلاري.

املوارد الب�صرية بدبي تعتمد 
اخلمي�س املقبل اإجازة راأ�س ال�صنة 

الهجرية لدوائر حكومة المارة
•• دبي -وام:

حلكومة  الب�شرية  امل��وارد  دائ��رة  اعتمدت 
دب���ي اإج�����ازة ي���وم اخل��م��ي�����س امل���واف���ق 13 
حكومة  ل��دوائ��ر  عطلة  اجل���اري  �شبتمر 
على  الهجرية  ال�شنة  راأ���س  دبي مبنا�شبة 
االأحد  ي��وم  الر�شمي  ال���دوام  ي�شتاأنف  اأن 
16 �شبتمر.  وبهذه املنا�شبة رفعت دائرة 
اآيات  اأ�شمى  املوارد الب�شرية حلكومة دبي 
االإمارات  دول��ة  اإىل  والتريكات  التهاين 
و�شعباً  وحكومة  ق��ي��ادة  املتحدة  العربية 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة داع���ي���ة اهلل ع���ز وج���ل اأن 
يعيدها عليهم مبوفور ال�شحة والعافية.

موظفو بريد الإمارات يتدربون يف �صرطة را�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة  الفجر 

���ش��ه��د اأح���م���د ال���ط���ري م���دي���ر عام 
امل�شاندة  واخل������دم������ات  امل����������وارد 
ب�������ش���رط���ة را��������س اخل���ي���م���ة، حفل 
االم���ارات  ب��ري��د  موظفي  تخريج 
امل�شاركني يف دورة “احل�س االأمني 
نظمتها  ال���ت���ي  اجل�شد”  ول���غ���ة 
ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة ، بح�شور �شلطان حممد 
الريدية  املنطقة  م��دي��ر  ع���اّلي 
الرابعة – راأ�س اخليمة، و العقيد 
البكر  حم���م���د  ن���ا����ش���ر  ال���دك���ت���ور 
راأ�س  �شرطة  تدريب  معهد  مدير 
اخليمة، واملقدم اإبراهيم بن �شكر 
رئي�س ق�شم التدريب التخ�ش�شي، 
وعدد من �شباط ال�شرطة، وذلك 
مببنى  االإع���الم���ي،  امل��رك��ز  بقاعة 

القيادة العامة.
قّدم الدورة التدريبية اثنان  من 
اخليمة،  راأ���س  �شرطة  حما�شري 
االأكفاء املتميزين هما الرائد عبد 
التحريات  اإدارة  م��ن  يو�شف  اهلل 
واال�شتاذ  اجل���ن���ائ���ي���ة،  وامل���ب���اح���ث 
خالد اخلطيب من معهد تدريب 
ليتناوال  اخل��ي��م��ة،  راأ������س  ���ش��رط��ة 
مفهوم  التدريبية  ال���دورة  خ��الل 
احل���������س االأم�����ن�����ي وم���ف���ه���وم لغة 

اجل�شد ومدى اأهميتهما يف عملية 
االت�شال والتوا�شل مع االآخرين، 
م����ع �����ش����رح ع���ن���ا����ش���ر وم���ق���وم���ات 
اجل�شد  ول����غ����ة  االأم�����ن�����ي  احل���������س 
ال�شخ�س  متكن  ال��ت��ي  الرئي�شية 
يريد  ال��ت��ي  املعلومة  اإي�����ش��ال  م��ن 
من  العك�س  اأو  ل��الآخ��ري��ن،  نقلها 
واقع  ا�شتيعاب  خالل متكينه من 
البع�س  يخفيها  ال��ت��ي  احلقيقة 
اجل�شد  ل����غ����ة  م����ع����ل����وم����ات  ع�����ر 
من  ي�شتقبلها  اأو  يتلقاها  ال��ت��ي 

جمال  العميد  واأ���ش��اد  االآخ���ري���ن. 
ب��اأه��م��ي��ة درا����ش���ة احل�س  ال���ط���ري، 
االأم����ن����ي ول���غ���ة اجل�������ش���د، م���وؤك���داً 
يقوم  ال���ت���ي  احل����رك����ات  ت���ل���ك  اأن 
م�شتخدمني  االأف�����راد  بع�س  ب��ه��ا 
اأو  ال���وج���ه  ت��ع��ب��ريات  اأو  اأي��دي��ه��م 
اأقدامهم اأو نرات �شوتهم، تعتر 
مهمة جداً يف فهم االآخرين ب�شكل 
اأف�����ش��ل، وب�����ش��ورة اأو���ش��ح، وميكن 
م���ن خ����الل ال���ت���دري���ب ع��ل��ى فهم 
احل�س االأمني ولغة اجل�شد ك�شف 

احلذرين  االأ����ش���خ���ا����س  واإدراك 
ا يف اإخفاء وتثبيت  واالأك��رث حر�شً
مالمح الوجه احلقيقية، واأولئك 
يريدون  ال  ال���ذي���ن  امل��ت��ح��ف��ظ��ون 
ب��داخ��ل��ه��م ولكن  االإف�������ش���اح ع��م��ا 
انطباعاتهم،  معرفة  ا  اأي�شً ميكن 
خالل  من  بدواخلهم  يجول  وم��ا 
التدريبية  ال��دورة  هذه  مكت�شبات 
امل�شاركني  املتميزة، موجهاً جميع 
ال�����دورة  م��ك��ت�����ش��ب��ات  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل 

واال�شتفادة منها.

ال�صرطة املجتمعية تعزز الثقافة الأمنية مبدار�س راأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

���ش��م��ن ج���ه���وده���ا ال���ت���وع���وي���ة حول 
�شرائح  لكافة  االأمنية  الثقافة  ن�شر 
امل������دار�������س على  امل���ج���ت���م���ع وط���ل���ب���ة 
اإدارة  ���ش��ارك��ت   ، االإم�������ارة  م�����ش��ت��وى 
العامة  بالقيادة  املجتمعية  ال�شرطة 
ل�شرطة راأ�س اخليمة الطلبة فرحة 
ا�شتقبال العام الدرا�شي اجلديد من 
مدر�شتي”  “مرحبا  م��ب��ادرة  خ��الل 
والطالبات  الطلبة  ت�شتهدف  والتي 
والتدري�شية  االإداري��������ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
االأ�شبوع  يف  االأم����ور  اأول��ي��اء  بجانب 
ال��درا���ش��ي وت�شتمر  ال��ع��ام  م��ن  االأول 
على مدار العام بهدف تعزيز الثقافة 
املبادرة  وا�شتملت  لديهم.  االأم��ن��ي��ة 
توعوية  حم���ا����ش���رات  اإل����ق����اء  ع���ل���ى 
داخ�����ل ال��ف�����ش��ول ال���درا����ش���ي���ة حول 
ب��ني الطالب  ال��وع��ي االأم��ن��ي  تعزيز 
وال���ط���ال���ب���ات وت���ن���م���ي���ة ال���ث���ق���ة بني 
درا�شي  بعام  لهم  ت�شجيعاً  اجلانبني 
واالجتهاد  ب���اجل���د  م��ف��ع��م   ج���دي���د 
ال�شلوكيات  الإت���ب���اع  ل��ه��م  وحت��ف��ي��زاً 
للتجنب  وال�����ش��ل��ي��م��ة  ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
األقى  وق���د   ، ب��اجل��رائ��م  ال���وق���وع  يف 
امل��ح��ا���ش��رات ك���اًل م��ن امل�����ش��اع��د اأول 
والرقيب  ال�شحاري  حممد  اأح��م��د 
اأكد  ال���ذي   ، اخل���اط���ري  ن��ا���ش��ر  اأول 

بدوره حر�س االإدارة على مد ج�شور 
التوا�شل مع اجلميع ل�شمان توفري 
اأف�شل بيئة من خالل تعزيز وتوثيق 
جميع  وم�شاركتهم  معهم  العالقات 
م�شتقباًل  ل��ه��م  الإت���اح���ة  ال��ل��ح��ظ��ات 
طموحاتهم  لتحقيق  اآم��ن��اً  م�شرقاً 
ت�شليط  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ، املختلفة 
زايد  ال�شيخ  اجن����ازات  على  ال�����ش��وء 
مكت�شبات  ع��ل��ى  امل��ح��اف��ظ��ة  وك��ي��ف��ي��ة 
اإىل  ، باالإ�شافة  الدولة وال��ذود عنه 

القاعدة  ح����ول  امل����روري����ة  ال��ت��وع��ي��ة 
احلافلة  رك������وب  واآداب  ال���ذه���ب���ي���ة 
الذهبية واملركبات اخلا�شة واحرتام 
املعلم والزمالء وغريها من املحاور 
، ف�شال عن خماطر مواقع التوا�شل 
االج��ت��م��اع��ي واال����ش���ت���خ���دام االآم����ن 
ل��ه��ا. وي��ق��وم ف��ري��ق ال��ت��وع��ي��ة التابع 
بتنظيم  املجتمعية  ال�شرطة  الإدارة 
للمدار�س  ي��وم��ي��اً  م��ي��دان��ي��ة  زي����ارات 
وبواقع  م���دار����س   4 اإىل   3 مب��ع��دل 

مبختلف   ، اأ�شبوعياً  حما�شرة   15
اإبراز  على  وترتكز  العمرية  املراحل 
ال�شلبية  وال�����ش��ل��وك��ي��ات  ال���ظ���واه���ر 
املدر�شية  البيئة  داخل  تقع  قد  التي 
توجيههم  على  وتعمل  الطلبة  بني 
وتوعيتهم للوقاية منها بكل ال�شبل 
والو�شائل املتاحة وم�شاعدتهم حلل 
م�شاكلهم بهدف دعم م�شرية االأمن 
واالأمان باملجتمع وتعزيز دورهم يف 

حتقيق االأهداف .
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اأخبـار الإمـارات

ق�صاء اأبوظبي توعي 500 عامل بحقوقهم
•• اأبوظبي -وام:

 500 الأك��رث من  توعوية  اأبوظبي حما�شرة  الق�شاء يف  دائ��رة  نظمت 
عامل يف القرية العمالية بجزيرة ال�شعديات وذلك �شمن احلملة التي 
يف  العمالية  املدن  من  عدد  يف  عامل  األف  اأطلقتها لتوعية نحو 100 

اإمارة اأبوظبي على مدار العام اجلاري 2018.
زايد  عام  فعاليات  انطلقت �شمن  التي  العمالية  التوعية  وتاأتي حملة 
2018 يف اإطار برنامج جلنة التوعية العمالية الهادف اإىل تعزيز ن�شر 
التي  وواجباتهم  بحقوقهم  وتعريفهم  العمال  لدى  القانونية  الثقافة 
كفلها لهم القانون يف دولة االإمارات انطالقا من توجيهات �شمو ال�شيخ 

�شوؤون  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء لتحقيق االأولوية اال�شرتاتيجية املتمثلة 
بامل�شاهمة يف احلفاظ على االأمن عر امل�شاركة امل�شتدامة مع مكونات 
املجتمع. وتركز احلملة التوعوية على تقدمي فعالياتها يف املدن العمالية 
وذلك بهدف �شمان الو�شول اإىل �شريحة كبرية من الفئة امل�شتهدفة اإذ 
يتم تقدمي املحا�شرات بثالث لغات ت�شمل العربية االإجنليزية واالأوردو 
دولة  يف  العمالة  ح��ق��وق  تكفل  ال��ت��ي  القانونية  امل���واد  ب��اأب��رز  للتعريف 
االإمارات ف�شال عن الرد على جميع االأ�شئلة واال�شتف�شارات املقدمة من 
قبل العمال والتي ترتكز يف معظمها حول كيفية احت�شاب امل�شتحقات 

ور�شيد االإجازات ال�شنوية واآلية تقدمي ال�شكاوى.

الدمج و�صوء توزيع املدار�س على املناطق ال�صكنية دفع الرتبية لت�صكيل جلان ملتابعة الو�صع بامليدان بعد اأن بلغت الكثافة بال�صفوف لـ 40
ت�شكيل »جروبات« ملديري املدار�س على الـ »تليجرام« ل�شهولة التوا�شل معهم
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�شكلت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً ، جلان ملتابعة الو�شع باملدار�س ميدانيا 
، من جراء �شوء توزيع املدار�س على املناطق ال�شكنية ، فباتت تبعد املدار�س 
ومعاناة  للطالب  اإره��اق��اً  ت�شكل   ، طويلة  مب�شافات  ال�شكنية  املناطق  ع��ن 
الأولياء االأمور ، اإ�شافة لدمج بع�س املدار�س دون درا�شة دقيقة ، فنتج عن 
بالن�شبة  م�شوؤول  اأف��اد م�شدر  كما  و�شلت  كثافة طالبية مبدار�س  الدمج  
38 و40  30 طفاًل بال�شف ، فيما مراحل االإع��دادي والثانوي  للريا�س 
طالباً اأو طالبة داخل ال�شف ، فيما مدار�س اأخرى عدد الطالب بها قلياًل 
جداً ، مما ت�شبب هذا الو�شع يف معاناة اأولياء االأمور وغ�شبهم ومراجعتهم 
الدورية للوزارة خالل اليومني املا�شيني ، مما دفع الوزارة بت�شكيل جلان 
اإليه  اآل  تقرير مف�شل عما  ورف��ع  بزيارات ميدانية   بالقيام  توجيهها  ومت 

و�شع امليدان الرتبوي.
واأو�شح ذات امل�شدر اأنه اإ�شافة اىل �شوء توزيع املدار�س والدمج غري املدرو�س 
ملدار�س ، كان هناك اأي�شا عدم احت�شاب حاجة مناطق �شكنية جديدة ملباين 

مدر�شية تخدم اأبناء تلك املنطقة ، حيث اأن اأقرب مدر�شة لها تبعد اأكرث من 
ومنها منطقة »اأم الدمن« مبنطقة الروية بدبي والتي يفرت�س   ، كم   20
اأن تخدم اأكرث من 250 طالباً وطالبة ، وتاأتي هذه امل�شاكل يف الوقت الذي 
ي�شت�شعب فيه كما اأفاد ذات امل�شدر �شعوبة فتح �شعب جديدة ، حيث اأن فتح 
فيما  جدد  معلمني  توفري  يتطلب   ، الكثافة  تلك  ال�شتيعاب  جديدة  �شعب 
 ، ال�شواغر  الكايف لتغطية  بالقدر  العام مل ت�شتقطب معلمني  ال��وزارة هذا 

معتمدة على ما �شيتم توفريه من دمج املدار�س واإلغاء مدار�س اأخرى.
 كما اأو�شح ذات امل�شدر اأنه ونتيجة هذا التخبط ، مل ت�شتطع الوزارة حتى 
اأكادمييني  االن �شغل �شواغر الهيكل االإداري للمدار�س من روؤ�شاء وحدات 
اإجراء  انتهت من  اأنها  الرغم من  ، على  و�شئون طالب  وخدمات مدر�شية 
وقفت  اأن��ه��ا  اإال    ، تقريباً  ال�شهر  منذ  بالفعل  النتيجة  واعلنت  امل��ق��اب��الت 
عدد  منهن  الأن  املدر�شة  بهيكل  وح��دات  روؤ���ش��اء  على  ت�شكينهن  عاجزة عن 
كبري معلمات وال ت�شتطيع ت�شكينهن على �شواغر الهيكل االإداري قبل اإيجاد 

البديل كمعلمات.
بامليدان  امل��ط��روح��ة  للم�شاكل  االأم��ث��ل��ة  م��ن  ع��دد  امل�����ش��در  ذات  وا�شتعر�س 

ال��رتب��وي م��ن ج���راء ه��ذا ال��دم��ج ، واملتمثل يف م��در���ش��ة ال�����ش��الم مبنطقة 
اأن الكثافة عالية  اإدارة املدر�شة قبول طالبات حتت مرر  الر�شاء ورف�س 
جداً ، وطلبت االإدارة  من اأولياء امورهن بقائهن يف البيت حتى جتد الوزارة 
بالرا�شدية حيث مت  نور  اإ�شافة اىل ما حدث مبدر�شة حممد   ، حاًل لهن 
نقل عدد نحو 60 طالباً من حممد نور بالرا�شدية اىل مدر�شة املهلب دون 

التن�شيق مع املوا�شالت لتاأمني با�شات للطالب.
كذلك  مت نقل طالب من مدر�شة عمر بن اخلطاب اىل املعهد الديني دون 
اأبنائهم  لنقل  و�شيلة  باإيجاد  االأم��ور  اأولياء  اإب��الغ  ومت   ، املوا�شالت  توفري 
باأي و�شيلة نقل من واىل املدر�شة ، كما ترتب على هذا الدمج وتنفيذ قرار 
االأبنية  اإدارة  تقم  ، مل  االعلى  املرحلة  ال��وزارة ب�شم �شفوف اخلام�س اىل 
عن  لهم  منف�شلة  حمامات  بتخ�شي�س  تو�شيات  من  تلقته  مبا  املدر�شية 
يتم تخ�شي�س  اأن��ه مل  ال��دوام  بدء  الطالب عند  ، ففوجئ  الكبار  حمامات 
حمامات لهم ، وعليه فباتوا م�شطرين م�شاركة الطالب الكبار باالإعدادي 

والثانوي يف ا�شتخدام حمامات واحدة.
تلك  باأ�شماء  فيحتفظ  عالية  طالبية  كثافات  ت��ع��اين  ال��ت��ي   امل��دار���س  اأم���ا 

، واأمام  املدار�س ومنها مدار�س بدبي وراأ�س اخليمة وام القيوين وعجمان 
بعينها  مب��دار���س  الت�شجيل  يف  ال�شغط  ونتيجة  الطالبية  الكثافات  تلك 
 ، �شكناهم  من  قريبة  الأبنائهم  مدار�س  اإيجاد  يف  االأم��ور  اأول��ي��اء  ومعاناة   ،
اأولياء االمور ب� »�شورة من فاتورة الكهرباء« توؤكد  اإدارات مدار�س  طالبت 
كما   ، ال�شكن  من  القريبة  باملدر�شة  االأبناء  قبول  يتم  حتى  �شكناهم  مكان 
توفر  حل��ني  باملخترات  ال��ط��الب  بو�شع  ب��دب��ي  م��دار���س  اإدارات  ا���ش��ط��رت 

ف�شول درا�شية لهم ومنها.
من جهة اأخرى وجهت وزارة الرتبية والتعليم يف تعميم لها موؤخراً ملديري 
عدد من املدار�س با�شتكمال التدقيق على ا�شتعداداتها وجاهزيتها ، مطالبة 
اإىل  اإياهم بح�شر االحتياجات وجوانب النق�س للعمل على �شدها ، الفتًة 
اأن اآخر موعد ال�شتكمال هذا التدقيق يوم اأم�س ال�شبت ، على اأن يتم رفع 
التقرير النهائي اليوم االأحد اإىل وكيل الوزارة للرقابة واخلدمات امل�شاندة 
، وجاء بالتعميم اأنه �شيتم اإعداد جمموعة جروب على تطبيق التليجرام، 
التوا�شل  ت�شهيل  بغر�س  ك��اف��ة،  احلكومية  امل��دار���س  م��دي��ري  �شتت�شمن 

معهم.

التحكيم اللكرتوين اأبرز م�شتجدات الدورة 21 جلائزة حمدان بن را�شد
احلمادي: حقيبة اكت�صاف املوهوبني ت�صتهدف ت�صعة مدار�س حكومية الف�صل الأول

املحلية  للمناف�شات  االإل���ك���رتوين 
املتحدة  العربية  االإم���ارات  لدولة 
ال��ف��ئ��ات، ه���ي الطالب  م���ن  ع�����دداً 
املتميز  والطالب   ،)3-5( املتميز 
اجلامعي  وال���ط���ال���ب   ،)12-6(
واملعلم  امل��ت��م��ي��ز،  وامل��ع��ل��م  امل��ت��م��ي��ز، 
واأف�شل  التميز،  ف��ائ��ق  اخلليجي 
م�شروع  واأف�����ش��ل  ع��ل��م��ي،  اب��ت��ك��ار 
الداعمة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  م���ط���ب���ق، 
املتميز،  وال�����رتب�����وي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م، 
املتميزة،  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  واالإدارة 
املدر�شية  واالإدارة  وامل����در�����ش����ة 
امل��ت��م��ي��زة، وال���دار����س االأك����ر �شناً 

واالأ�شرة املتميزة.
حوارية  ج��ل�����ش��ة  امل��ل��ت��ق��ى  و���ش��ه��د 
اأدارها عبداهلل الغامدي،  رئي�شية، 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ����ش���ف���ري 
�شعار  ل���الإع���الم حت���ت  ب��اأب��وظ��ب��ي 
واملوهبة  ال��ت��م��ي��ز  ن��ح��و  »ت��ط��ل��ع��ات 
واالب����ت����ك����ار«، مب�������ش���ارك���ة ك����ل من 
الرئي�س  الكعبي،  خولة  الدكتورة 
بجامعة  ل���الب���ت���ك���ار  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
االإم�������������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة، 
وال��دك��ت��ورة منى ال��ع��ام��ري، مدير 
بدائرة  اخل��ا���ش��ة  ال��رتب��ي��ة  اإدارة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وامل����ع����رف����ة، وال���دك���ت���ور 
االإدارة  م��دي��ر  احل��م��راين،  �شالح 
باالإنابة  وال��ري��ادة  للتميز  العامة 
اإذ  دب��ي،  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
االبتكار،  تر�شيخ  �شبل  على  رك��زت 

التحاقه  ق��ب��ل  وال��ع��ل��وم  ب��امل��ع��ارف 
االأط��ف��ال، ف�شال  ري��ا���س  مبرحلة 
الكت�شاف  فر�شه  �شيكون  ان��ه  عن 
املوهوبني من االطفال يف مرحله 
بناء  ه��ذه اخلطوة  وت��اأت��ي  مبكره، 
ع��ل��ي درا�����ش����ات اج���رت���ه���ا ال������وزارة 
تتما�شي مع  التجارب واملمار�شات 
العاملية.  واأ�شاف اأن الوزارة تركز 
 1100 م����ن  اك������رت  ت���ب���ن���ي  ع���ل���ي 
اأبناء  من  �شنويا،  وطالبة  طالب  
املدر�شة االإماراتية، اإذ يتم توظيف 
م�شارات  خ����الل  م���ن  م���ه���ارات���ه���م 
متنوعة ت�شم االبتعاث والرحالت 
التجهيزات  وم��ن��ح��ه��م  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
م�شاريع  ي��ن��ف��ذون  جتعلهم  ال��ت��ي 
ا�شتفادوا منه علي ار�س  توثق ما 

الواقع.
واف��ت��ت��ح ال��دك��ت��ور ج��م��ال املهريي، 
امللتقى بكلمة رًحب خاللها بوزير 
ال���رتب���ي���ة وال���ت���ع���ل���ي���م ح�����ش��ني بن 
اإب��راه��ي��م احل��م��ادي، ون��ق��ل حتيات 
ب���ن را�شد  ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم،  اآل 

املالية راعي املوؤ�ش�شة للح�شور.
االنطالق  ع���ن  امل���ه���ريي  واأع����ل����ن 
ال����ر�����ش����م����ي ل�������ل�������دورة احل�����ادي�����ة 
بن  والع�شرين من جائزة حمدان 
التعليمي  ل��الأداء  مكتوم  اآل  را�شد 
املتميز، معربا عن تقديره جلهود 
ملتقى  ودور  املتوا�شلة  املوؤ�ش�شة 

وقال: »يعد الرنامج  نقلة نوعية 
يف جهودنا يف رف��ع ج��ودة وفعالية 
مهام  وتي�شري  اجل��ائ��زة  منظومة 
وت�����ش��ب جهودنا  ل��ه��ا.  امل��ت��ق��دم��ني 
م��ن خ��الل ه��ذا ال��رن��ام��ج الرائد 
وانخراط  اجل���ائ���زة  ت��ط��وي��ر  اإىل 
املنظومة  ت���ل���ك  يف  امل���������ش����ارك����ني 
واط��الع��ه��م ال���دائ���م ع��ل��ى اأح���دث 
وعمليات  واالإج����راءات  التطورات 
ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي اأ���ش��ب��ح��ت اأك���رث 

تطوراً و�شفافية. 

وامل��وه��ب��ة يف خلق  للتميز  ح��م��دان 
مناخ يدعم املواهب واالبتكار.

ال��ي��وم يف ملتقى  ن��ت��واج��د  وق����ال: 
ح���م���دان ل��ل��ت��م��ي��ز وامل��وه��ب��ة الذي 
ي���������ش����م ب�������ني ج����ن����ب����ات����ه خ�������راء 
التميز  جم���ال  يف  ومتخ�ش�شني 
اجلهود  ف��ي��ه  لتتكاتف  واالإب������داع، 
وتتكامل معه االأدوار لناأخذ باأيدي 
واالأفكار  املواهب  اأ�شحاب  اأبنائنا 
امل�شتقبل،  اآف������اق  ن��ح��و  اخل���الق���ة 
ون�شتثمر قدراتهم، ونطلق العنان 

وي���ه���دف ال���رن���ام���ج االإل���ك���رتوين 
الرائد اإىل مواكبة توجهات الدولة 
يف تطوير اخلدمات بالتحول اإىل 
نظام اإلكرتوين �شامل، حيث ميكن 
التقدمي املبا�شر اإىل اجلائزة عر 
النظام االإلكرتوين جلميع فئاتها 
ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي، ح��ي��ث يتم 
حفظ امللفات يف النظام، باالإ�شافة 
اإىل حفظ قاعدة بيانات امل�شاركني 
واالإح���������ش����ائ����ي����ات اإل����ك����رتون����ي����اً. 
التحكيم  ب���رن���ام���ج  ي�����ش��م��ل  ك���م���ا 

بالعلم  ون�شلحهم  الإم��ك��ان��ي��ات��ه��م، 
واملعرفة ليكونوا هم قادة وعلماء 
وفكرهم  باإجنازاتهم  ورواداً  الغد، 

امل�شتنري«. 
واأعلن املهريي عن املبا�شرة للمرة 
بنظام  اجل��ائ��زة  ت��اري��خ  يف  االأوىل 
املتكامل  االإل����ك����رتوين  ال��ت��ح��ك��ي��م 
ملناف�شات  التحكيم  عمليات  الإدارة 
الدورة احلادية والع�شرين جلائزة 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح���م���دان ب���ن را����ش���د اآل 
املتميز،  التعليمي  ل���الأداء  مكتوم 

•• دبي- الفجر

اأعلن ح�شني بن اإبراهيم احلمادي 
وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، رئي�س 
اأم���ن���اء م��وؤ���ش�����ش��ة حمدان  جم��ل�����س 
ل������الأداء ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ت��م��ي��ز ، عن 
املوهوبني  اكت�شاف  حقيبة  تنفيذ 
خالل  ح��ك��وم��ي��ة،  م����دار�����س   9 يف 
الدرا�شي  ل��ل��ع��ام  االأول  ال��ف�����ش��ل 
ا�شتهداف  ي��ت��م  اأن  ع��ل��ى  اجل����اري، 
امل���دار����س احل��ك��وم��ي��ة كافة،  ك��اف��ة 

وفقاً خلطة زمنية خالل العام. 
واأفاد باأن موؤ�ش�شة حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم لالأداء التعليمي املتميز، 
املاج�شتري  برنامج  اط��الق  تعتزم 
جامعة  مع  بالتعاون  للموهوبني 
حمدان الذكية، ا�شتكماال لرنامج 

دبلوم املوهوبني. 
حمدان  ُملتقى  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
الذي  ال�����ش��ن��وي،  وامل��وه��ب��ة  للتميز 
اأم�������س، بفندق  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ن��ظ��م��ت��ه 
�شيتي  في�شتفال  انرتكونتيننتال 
جمال  ال��دك��ت��ور  بح�شور  دب���ي،  يف 
رئ���ي�������س جمل�س  ن���ائ���ب  امل����ه����ريي 
للموؤ�ش�شة،  ال��ع��ام  االأم���ني  االأم��ن��اء 
ال��رتب��وي��ني ومديري  م���ن  وع����دد 
امل�����دار������س وامل���ع���ل���م���ني، وق����ي����ادات 

وكوادر املوؤ�ش�شة.
هام�س  ع���ل���ى  احل����م����ادي  واأ������ش�����ار 
ما�شية  ال�����وزارة  اأن  اىل  امل��ل��ت��ق��ى، 
علي  ����ش���رك���ائ���ه���ا  م����ع  ال���ع���م���ل  يف 
م�����ش��روع ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة الذي 
م����ن �شفر  االط����ف����ال  ي�����ش��ت��ه��دف 
امل�شروع  و�شيوؤهل  �شنوات،   4 اإىل 
مت�شلح  جديد  جيل  اطالقه  عند 

واك��ت�����ش��اف امل���واه���ب ال��ط��الب��ي��ة يف 
خمتلف مراحل التعليم، وتوظيف 
قدراتهم وامكانياتهم ومهاراتهم، 
ال�����دول�����ة نحو  ت���وج���ي���ه���ات  وف������ق 

امل�شتقبل.
وت�شمن امللتقى العديد من ور�س 
اإك�شاب  ع��ل��ى  رك����زت  ال��ت��ي  ال��ع��م��ل 
وا�شتعرا�س  امل����ه����ارات  ال���ط���الب 
واأهمية  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
االبتكار ملواكبة هذا التطور الهائل، 
ومنها ور�شة “تفعيل التعلم القائم 
املوهوبني”  للطلبة  البحث  على 
بح�شور الدكتورة فاطمة اجلا�شم، 
واال�شتعداد  “املوهوبني  وور���ش��ة 
الدكتورة  بح�شور  للم�شتقبل” 
بدور بوحجي، وور�شة “املوهوبني 
للدكتورة  ب�شري”  م���ال  ك���راأ����س 
عذاري الكندري، وور�شة “املوهبة 
اأم�����ل  ل����الأ�����ش����ت����اذة  امل�شتدامة” 
“تطبيقات  وور���ش��ة  ال��ق��ح��ط��اين، 
مايند  ل���ي���ج���و  ل����ك����ت����اب  ع���م���ل���ي���ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي من   EV3 ���ش��ت��ورم��ز 
�شل�شلة املبتكر العربي” للمهند�س 
“املوهبة  ال��ع�����ش��ري، وور���ش��ة  ن��ائ��ل 
ابتكارية”  منهجية  والتكنولوجيا 

لالأ�شتاذة اآمنة املزروعي.
اأبوابه اأمام املتقدمني  فتح امللتقى 
احلادية  ال�������دورة  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة 
موؤ�ش�شة  جل����ائ����زة  وال���ع�������ش���ري���ن 
مكتوم  اآل  را�����ش����د  ب����ن  ح����م����دان 
للتقدمي  املتميز  التعليمي  ل��الأداء 
االإلكرتوين والتحكيم االإلكرتوين 
يف عدد من القاعات مع تزويدهم 
عملية  خالل  املر�شدين  من  بعدد 

التقدمي تي�شرياً عليهم.

املهريي: ملتقى املواهب ياأخذ بالأفكار اخلالقة نحو اآفاق امل�شتقبل
فتح باب التقدمي اللكرتوين للم�شاركة يف الدورة اجلديدة للجائزة

نقا�شات فاعلة خلرباء املوهبة حول مفاهيم البتكار وم�شتقبله 

موا�صفة اإماراتية ل�صرتاطات املقا�صف املدر�صية ل�صمان ال�صحة العامة للطالب

•• دبي- الفجر

اأن  ال��رتب��ي��ة والتعليم،  اإب��راه��ي��م احل��م��ادي وزي���ر  ب��ن  اأك���د م��ع��ايل ح�شني 
الطالبات يف  و  الطلبة  ت�شمم عدد من  واقعة  التحقيقات م�شتمرة حول 
اإذ �شيتم االع��الن عن نتائج التحقيقات  املدار�س يف مدينة العني،  بع�س 

تف�شيلياً، وتوقيع  عقوبات �شديدة على املت�شببني يف تلك الواقعة.
الرقابة  جهاز  يف  اال�شرتاتيجيني  �شركائها  مع  تعمل  ال���وزارة  اإن  وق��ال 
وكيفية  اأ�شبابها  على  والتعرف  مالب�شات،  لنظر  اأبوظبي،  يف  الغذائية 
حدوثها، موؤكداً اأن االأمر املهم االأن يكمن يف �شالمة جميع الطلبة الذين 

ا�شيبوا بالت�شمم يف تلك الواقعة.

احلمادي: �صيتم توقيع عقوبات �صديدة على املت�صببني يف حالت ت�صمم الطلبة

•• اأبوظبي-وام:

طورت دولة االإم��ارات العربية املتحدة موا�شفة قيا�شية وطنية تت�شمن 
ا�شرتاطات �شحية عامة ينبغي توافرها يف املقا�شف املدر�شية التي تقدم 
ت�شمل نظم حت�شري  التعليمية  واملوؤ�ش�شات  املدار�س  االأغذية للطالب يف 
والعاملني  للمقا�شف،  �شارمة  �شوابط  وف��ق  االأغ��ذي��ة  ت��داول  و  وحفظ 
مدار�س  يف  والتالميذ  الطالب  و�شالمة  العامة  ال�شحة  ل�شمان  فيها، 
اإدارة امل��وا���ش��ف��ات يف هيئة  ال���دول���ة. وق���ال امل��ه��ن��د���س خ��ل��ف خ��ل��ف م��دي��ر 
االإمارات للموا�شفات واملقايي�س “موا�شفات” يف ت�شريحات لوكالة اأنباء 
االإماراتية حددت جمموعة من  القيا�شية  املوا�شفة  “وام” اإن  االإم��ارات 
اال�شرتاطات العامة يلزم توافرها يف مق�شف املدر�شة الذي يبيع اأو يوزع 
االأغذية اجلاهزة، فعلى �شبيل املثال حددت املوا�شفة املوقع ومنعت وجود 

املق�شف بالقرب من دورات املياه و جماري ال�شرف ال�شحي واملخترات 
املدر�شية واأال تقل م�شاحته عن 30 مرتا مربعا.

املق�شف م�شمما  اأن يكون مبنى  املوا�شفة كذلك  “ ا�شرتطت   : واأ�شاف 
ت�������شلل احل�شرات، واأن  اأو  امل�������ياه  ت������شرب  اأو  الغب������ار  ب�شورة متنع دخول 
تغطى االأر�شية ب�شرياميك غري م�شقول ملنع االنزالق وال تتفاعل االأر�شية 
مع املنظفات واملطهرات، وتكون غري قابلة لالحرتاق اأو الت�شقق. و�شددت 
املوا�شفة القيا�شية االإماراتية على املقا�شف املدر�شية ب�شاأن دهن اجلدران 
االأ�شطح  واالأ�شقف وجميع  اجل��دران  تكون  واأن  اللون  فاحت  زيتي  بدهان 
مال�شقة  مت��دي��دات  على  يحتوي  ال  واأن  الثقوب  اأو  ال�شقوق  من  خالية 
اأو بعيدة م�شافة كافية  التمديدات داخل اجلدار  واأن تكون تلك  للجدار 

لتنظيف اجلدار خلفها ومنع اختباء احل�شرات اأو تراكم االأو�شاخ.
واأو�شح خلف اأن عن�شر تهوية املق�شف اأعطي اأولوية ق�شوى وا�شرتطت 

املوا�شفة القيا�شية اأن يتمتع املق�شف بتهوية واإ�شاءة كافيتني واأن يكون 
مكيف الهواء ليحافظ على درجة حرارة ال تزيد على 25 درجة مئوية 
واإلزامية توفري مردات “ ثالجات” كافية ال تزيد درجة احلرارة داخلها 
احلرارة  ل��درج��ة  مبقيا�س  م���زودة  تكون  اأن  على  مئوية،  درج���ات   4 على 

حلفظ املواد الغذائية املردة كاحلليب والروب والع�شري.
اجلافة  االأغذية  حتفظ  اأن   - املوا�شفة  وفق   - املدر�شية  املقا�شف  وعلى 
على اأرفف من احلديد املجلفن اأو مادة من ال�شلب غري القابل لل�شداأ، 
وال ي�شمح فيه بتكدي�س االأغذية واأن يحتوي املق�شف على عدد كاف من 
لعدد  تبعا  منا�شب  وبارتفاع  الطلبة  ع��دد  مع  يتنا�شب  للتوزيع  النوافذ 

الطلبة واأعمارهم.
و تت�شمن املوا�شفة القيا�شية االإماراتية كذلك ا�شرتاطات اأخرى تتعلق 
باملقا�شف املدر�شية التي حت�شر الفطائر للطالب منها فر�شية اأن تغطى 

 “ اخل���زف  ب��ب��الط  ال�����ش��ان��دوي�����ش��ات  املخ�ش�س لتح�شري  اجل���زء  ج����دران 
ال�شرياميك “ حتى ال�شقف، واأن ي�شتمل هذا اجلزء على مراوح للتهوية 
من  بغطاء  امل��راوح  منافذ  تغطى  واأن  ال�شاخن  والهواء  االأبخرة  و�شحب 
ال�شبك يحول دون دخول احل�شرات والقوار�س، ف�شال عن توفري جهاز 
�شائد للح�شرات يثبت يف مكان منا�شب، واأن يتوفر به طفايات للحريق 
تتنا�شب مع م�شاحة املق�شف من حيث العدد والنوع وتطابق املوا�شفات 

القيا�شية املعتمدة اخلا�شة بها يف مكان ي�شهل الو�شول اإليه.
واملقايي�س  للموا�شفات  االإم���ارات  هيئة  يف  املوا�شفات  اإدارة  مدير  واأك��د 
املق�شف  اح��ت��واء  من  التاأكد  امل��دار���س  م�شوؤويل  على  اأن��ه  “موا�شفات” 
املدر�شي على جتهيزات اإ�شافية مثل مغ�شلة الأيدي العاملني ومواد لغ�شل 
االأيدي وحو�س خم�ش�س لغ�شل اخل�شار والفواكه وحو�س اآخر خم�ش�س 

لغ�شل االأواين، ويف�شل احلو�س املزدوج “ حو�شان متجاوران” .
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�����ش��ل��م��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب���وظ���ب���ي من 
  BSI امل��ع��ه��د ال���ري���ط���اين ل��ل��م��ع��اي��ري
للموا�شفة  اجل��دي��د  االإ����ش���دار  ���ش��ه��ادة 
اآيزو  البيئية  االإدارة  ل��ن��ظ��ام  ال��دول��ي��ة 
14001:2015 حيث تعد املوا�شفة 
املوا�شفة   14001 اآي������زو  ال���دول���ي���ة 
عمل  كيفية  حت��دد  التي  �شهرة  االأك���رث 
وقد  فعال،  ب�شكل  البيئية  االإدارة  نظام 
لت�شاعد  امل��وا���ش��ف��ة  ه���ذه  ت�����ش��م��ي��م  مت 
التطور  ا���ش��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  ال�����ش��رك��ات 
مع  اأهدافها  لتحقيق  ولدعمها  والنمو 
اأخذ امل�شوؤوليات البيئية بعني االهتمام، 
بلدية  ال��ت��زام  على م��دى  تاأكيداً  وذل��ك 
اأنظمة  بتطبيق  عامليا  اأبوظبي  مدينة 
البيئة  على  للمحافظة  اجل���ودة  اإدارة 

وال�شحة وال�شالمة.
من جانبه اأكد املهند�س خلفان النعيمي 
املدير التنفيذي لقطاع تخطيط املدن 
هذه  على  البلدية  ح�شول  اأن  باالإنابة 
البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ه��ادة 

ي�شاف  اإجن����ازاً  يعد   14001 االأي����زو 
مدينة  لبلدية  الكبرية  االإجن���ازات  اإىل 
اإىل التميز  اأبوظبي والتي ت�شعى دائماً 
يف اأداء عملياتها واأن�شطتها وم�شاريعها، 

روؤية  حتقيق  يف  وم�شاهمة  دعماً  ويعد 
ل�شيا�شة  وت��ط��ب��ي��ق��اً  اأب��وظ��ب��ي،  ح��ك��وم��ة 
واجلودة  التميز  على  القائمة  البلدية 
البلدية  ال���ت���زام  م���دى  يعك�س  وال����ذي 

اإدارة اجلودة  اأنظمة  عاملياً نحو تطبيق 
للمحافظة على بيئة عمل اآمنة و�شحية 
�شواء داخل جميع مكاتبها ومرافقها اأو 
املواقع االإن�شائية التي تقع �شمن نطاق 

للتنمية  تعزيزاً  وذل��ك  اخت�شا�شاتها، 
امل�شتدامة يف اإمارة اأبوظبي.

اآي�����زو  ال���دول���ي���ة  امل���وا����ش���ف���ة  اأن  ون������وه 
ي�شمح  ع��م��ل  اإط����ار  ت��ق��دم    14001
عمالئها  ت���وق���ع���ات  ب��ت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��ب��ل��دي��ة 
املتطلبات  ومطابقة  امل�شتويات  باأعلى 

القانونية والتنظيمية على حد �شواء.
االإجن�����از ج���اء ثمرة  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 
ت�شافر كافة اجلهود من كافة القطاعات 
املثابر  العمل  فريق  وجهود  واالإدارات 
وال�شالمة  وال�����ش��ح��ة  البيئة  اإدارة  يف 
ال�شعي  الذي مل يدخر جهداً يف �شبيل 
ا�شرتاتيجية  اأن  م�شرياً  التميز..  نحو 
لبلدية  وال�����ش��الم��ة  وال�����ش��ح��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
اأبوظبي تهدف على نحو را�شخ  مدينة 
ت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر وامل��ح��اف��ظ��ة على  اإىل 
البيئات ال�شحية، وعدم تعري�س البيئة 
بالتطوير  اهتمامها  وتعك�س  للتلوث، 
وال�شحة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأداء  يف  امل�����ش��ت��م��ر 
منا�شبة  عمل  بيئة  وخ��ل��ق  وال�����ش��الم��ة، 
والتقليل  العمل  مبخرجات  لالرتقاء 
من املخاطر واالإ�شابات بكافة اأ�شكالها 

ت��اأم��ني االأج����واء  ال����ذي ي�شمن  االأم����ر 
ال�شحية التي ت�شاعد على الثقة ورفع 
اأن ي�شيف  �شاأنه  وال��ذي من  االإنتاجية 
امل�����ش��اع��دة على  اي��ج��اب��ي��ات ك��ث��رية منها 
ال�شالمة  على  امل��وؤث��رة  امل��خ��اط��ر  اإدارة 
والعمل  وال��ب��ي��ئ��ي��ة،  امل��ه��ن��ي��ة  وال�����ش��ح��ة 
تكاليف  وت��ق��ل��ي��ل  االأداء  حت�����ش��ني  ع��ل��ى 
احل��وادث.   وحول كيفية ا�شتثمار هذه 
ال�شهادة من خالل التطبيقات العملية 
امل�����ش��اري��ع واخل���ط���ط  واخلدمات  ع��ل��ى 
ال�شهادة  ه����ذه  اأن  ال��ن��ع��ي��م��ي  اأو�����ش����ح 
االإدارة  حت�����ش��ني  يف  ت��وظ��ي��ف��ه��ا  مي��ك��ن 
ت�شاعد  كما  الهدر،  واحل��د من  البيئية 
بكفاءة عالية على احلد من امل�شاريف 
وي�شاهم  ال�شرورية،  الغري  والتكاليف 
امتثال املوؤ�ش�شات لهذا النظام يف زيادة 
قدرتها على تو�شيع اأعمالها.   اجلدير 
اأبوظبي ومن  بلدية مدينة  اأن  بالذكر 
خالل اإدارة البيئة وال�شحة وال�شالمة 
كانت قد ح�شدت العديد من ال�شهادات 
واجل����وائ����ز ���ش��م��ن ه����ذا االإط�������ار منها 
اإمارة  نظام  �شهادة   : املثال  �شبيل  على 

املهنية  وال�����ش��ح��ة  ل��ل�����ش��الم��ة  اأب��وظ��ب��ي 
اإدارة  لنظام  الدولية  املوا�شفة  اأو���ش��اد، 
 ،5000:2011 اآي��زو  الطاقة  كفاءة 
اإدارة  ل���ن���ظ���ام  ال����دول����ي����ة  امل����وا�����ش����ف����ة 

اأو�شا�س   امل��ه��ن��ي��ة  وال�����ش��الم��ة  ال�����ش��ح��ة 
 ،OHSAS 18001:2007
باالإ�شافة اإىل املوا�شفة الدولية لنظام 

االإدارة البيئية.

•• ال�شارقة-وام:

ال�شام�شي  ال��زري  �شيف  ال��ل��واء  ك��رم 
ال�شركاء  ال�شارقة  �شرطة  عام  قائد 
امل�شاركني  واملحا�شرين  ال��داع��م��ني 
خليفة  ب��رن��ام��ج  فعاليات  تنفيذ  يف 
للتمكني “ الثقافة االأمنية “ للعام 

الدرا�شي 2017-2018 م.
ج���اء ذل���ك يف احل��ف��ل ال���ذي نظمته 
ب�شرطة  املجتمعية  ال�شرطة  اإدارة 
ال�شارقة باأكادميية العلوم ال�شرطية 
ال��ع��م��ي��د عبداهلل  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور 
العام  القائد  نائب  مبارك بن عامر 
من�شور  امل�شت�شار  الدكتور  و�شعادة 

ب����ن ن�������ش���ار امل����دي����ر ال����ع����ام ل�������الإدارة 
اإمارة  حاكم  �شمو  مبكتب  القانونية 
ومدراء  العاملون  وامل��دراء  ال�شارقة 
ال�شارقة  �شرطة  و�شباط  االإدارات 
وممثلو اجلهات الداعمة للرنامج.

واأعرب اللواء �شيف الزري ال�شام�شي 
ل�شرطة  العامة  القيادة  تقدير  عن 
ال�����ش��ارق��ة ل��ل��رع��اي��ة وال���دع���م الذي 
يجده الرنامج من �شاحب ال�شمو 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ح���اك���م ال�������ش���ارق���ة واحل����ر�����س على 
كافة  يف  وتطبيقه  تنفيذه  متابعة 
التعاون  اإط��ار  يف  الدرا�شية  املراحل 

القائم بني كل من منطقة ال�شارقة 
التعليمية وجمل�س ال�شارقة للتعليم 
وملا يوليه �شموه من متابعة واهتمام 
وال���ط���الب والعمل  ال�����ش��ب��اب  ب��واق��ع 
والق�شاء  ح��م��اي��ت��ه��م  ����ش���رورة  ع��ل��ى 
التي  وامل��وؤث��رات  الظواهر  كافة  على 
الأمنهم  ت��ه��دي��دا  ت�����ش��ك��ل  ان  مي��ك��ن 

و�شالمتهم وم�شتقبلهم.
ك��م��ا وج���ه ���ش��ك��ره وت��ق��دي��ره لقرينة 
ال�شارقة  ح���اك���م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة  �شمو 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ل�����ش��وؤون االأ����ش���رة ع��ل��ى ال����دور الذي 
ت�����ش��ط��ل��ع ب����ه يف ح���م���اي���ة االأ�����ش����رة 

ومتا�شكها  بنائها  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
وا����ش���ت���ق���راره���ا وحت�����ش��ني اأف����راده����ا 
وابنائها �شد مزالق االنحراف ون�شر 
الرتبوية  والقيم  واملعرفة  الثقافة 
ال����ت����ي ت�������ش���اه���م يف ت���ع���زي���ز دوره������ا 
ال�شام�شي  اللواء  ثمن  و  ور�شالتها. 
فعاليات  اإجن��اح  يف  الداعمني  جهود 
ل��ت��م��ك��ني الطالب  ب��رن��ام��ج خ��ل��ي��ف��ة 
العام  خ��الل   “ االأم��ن��ي��ة  “الثقافة 
الدرا�شي املن�شرم والتي �شملت كافة 
ال�شارقة  اإمارة  الدرا�شية يف  املراحل 

واملدار�س احلكومية واخلا�شة .
واث��ن��ى ع��ل��ى ج��ه��ود ك��ل م��ن جمل�س 
ال�شارقة  ومنطقة  للتعليم  ال�شارقة 

الهيئات  واأع�����������ش�����اء  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
مبدار�س  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ال���رتب���وي���ة 
منطقة ال�شارقة التعليمية وتعاونهم 

الرنامج  دع�����م  يف  وم�������ش���ارك���ت���ه���م 
والتعاون مع القيادة العامة ل�شرطة 
ال�����ش��ارق��ة يف ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���ش��ل مع 

ون�شر  وال��ط��ال��ب��ات  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا 
الرتبوية  وامل����ب����ادئ  وامل���ث���ل  ال��ق��ي��م 
واالأخ������الق������ي������ة ال����ع����ال����ي����ة وغ����ر�����س 

تدفع  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  ال�شلوكيات 
باأبنائنا بعيدا عن مزالق االنحراف 

واجلنوح وال�شلوكيات ال�شلبية .

بلدية مدينة اأبوظبي تت�صلم من املعهد الربيطاين للمعايري �صهادة الإ�صدار اجلديد 
للموا�صفة الدولية لنظام الإدارة البيئية اآيزو )14001:2015( 

قائد عام �صرطة ال�صارقة يكرم امل�صاركني يف تنفيذ 
فعاليات برنامج خليفة للتمكني 

مواطنا  99 و  »خامتا«   32 بينهم  طالبا   253

»م�صروع الرب« يتوج بـ 11 جائزة قراآنية يف »الن�صف الأول«
•• دبي-الفجر:

ال���ك���رمي يف  ال���ق���راآن  ح�����ش��د م�����ش��روع ال���ر لتحفيظ 
م�شابقات  يف  متقدما  م��رك��زا   11 ال��ر  دار  جمعية 
اأقيمت  التي  وترتيله،  الكرمي  القراآن  حفظ  وجوائز 
يف االإمارات واملنطقة، خالل االأ�شهر ال�شتة االأوىل من 
العام اجلاري )2018(، يف اإجناز، و�شفته اجلمعية 
امل�شروع،  جلهود  يانعة  ثمرة  ي�شكل  فيما  بالنوعي، 
العاملني  وجميع  واإدارت����ه  ومعلميه  بطلبته  ممثال 

فيه، على مدار املراحل املا�شية.
املدير  ال���ف���ال����ش���ي،  زاي�����د  ب���ن  ع��ل��ي  ع��ب��د اهلل  واأك������د 
»م�شروع  اإجن����ازات  اأن  ال���ر،  دار  جلمعية  التنفيذي 
الر« خالل الن�شف االأول من العام 2018  تعك�س 
ح��ر���س امل�����ش��روع ال���ق���راآين واجل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى ترجمة 
القراآن  رع���اي���ة  ال���دول���ة وروؤي���ت���ه���ا يف ح��ق��ل  ���ش��ي��ا���ش��ة 
القيادة  وتوجيهات  حفظته،  وحتفيز  ودع��م  ال��ك��رمي 
الر�شيدة برت�شيخ القيم القراآنية بني اأبناء االإمارات، 
وت�شجيع قيم الت�شامح والو�شطية واملحبة واالعتدال، 
وحماربة التطّرف والُغلو واالإرهاب، والت�شدي للفكر 
وتعزيز  ال�شاذة،  االأفكار  ومواجهة  واملنحرف،  ال�شال 
قيم االنتماء للوطن والوالء للقيادة. وبني الفال�شي 

اأن امل�شروع، الذي انطلق عام 2010، جنح يف ت�شجيل 
253 طالبا، بينهم 99 طالبا مواطنا، ويتوزع البقية 
الدولة،  اأر���س  على  املقيمني  من  ع��دة  جن�شيات  على 
الذين  “اخلامتني”،  ال��ط��الب  ع���دد  و���ش��ل  ح��ني  يف 
اأجنزوا حفظ القراآن بالكامل، اإىل 32 طالبا، منهم 
وبلغ اإجمايل  العام،  هذا  احلفظ  ا�شتكملوا  طالب   4
االأج��زاء، التي حفظها طالب امل�شروع من كتاب اهلل، 

عز وجل، 122 جزءا.
واأ�شار الفال�شي اإىل حتقيق امل�شروع القراآين اإجنازات 
الفتة ومراكز متقدمة يف عدد ِمن اجلوائز وامل�شابقات 
واملكانة  ال�شيت  ذات  املتخ�ش�شة،  الدولية  القراآنية 
من  االأول”  “الن�شف  خ��الل  وال��ع��امل��ي��ة،  االإقليمية 
الكرمي،  للقراآن  الدولية  دبي  جائزة  هي   ،2018
الدولية،  اجلزائر  وجائزة  الدولية،  الكويت  وجائزة 
بجانب الظفر مبراكز متقدمة يف جوائز ومناف�شات 
مدير  العلماء،  حممد  خ��ال��د  وق���ال  حملية.  ق��راآن��ي��ة 
»م�����ش��روع ال���ر« ل��ل��ذك��ور يف اجل��م��ع��ي��ة: اإن اإجن����ازات 
امل�شروع ت�شمنت الفوز مبراكز اأوىل يف 4 اأفرع �شمن 
يف  االأول  امل��رك��ز  ه��ي  دب���ي،  يف  هند  ال�شيخة  م�شابقة 
الفرع املخ�ش�س حلفظ 10 اأجزاء، واملركز الثالث يف 
الفرع اخلا�س بحفظ القراآن بالكامل، واملركز ذاته يف 

املركز  اأج��زاء، بجانب   5 الفرع، الذي يقت�شي حفظ 
اخلام�س يف فرع الثالثة اأجزاء، املخ�ش�س للن�سء من 
املواطنني حتت الع�شرة اأعوام. اأ�شاف العلماء اأن طلبة 
االأول يف فئة براعم  امل��رك��ز  اأي�����ش��ا  امل�����ش��روع ح�����ش��دوا 
ترتيل،  الأج��م��ل  حممد  ب��ن  را���ش��د  مب�شابقة  ال��ق��راآن 
الهيئة  مب�شابقة  ج���زءا   20 ف��ئ��ة  يف  االأول  وامل���رك���ز 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون االإ���ش��الم��ي��ة واالأوق�����اف، بينما توج 
امل�شروع بدرع جائزة عجمان للقراآن الكرمي، وحظي 
ب��ت��ك��رمي خ��ا���س م��ن ق��ب��ل م��در���ش��ة االحت����اد مبنطقة 
املمزر يف دبي. ولفت خالد العلماء اإىل م�شاركة ثالثة 
القراآنية  واجلوائز  امل�شابقات  يف  امل�شروع  طالب  من 
حلقات  ع��دد  وب��ل��غ  االأول«،  »الن�شف  خ��الل  ال��دول��ي��ة 
حتفيظ الطالب 16 حلقة، بواقع 8 حلقات داخلية، 
واالحت���اد  العلمي  ال��ب��ح��ث  خ��ارج��ي��ة، مب��در���ش��ت��ي  و8 
اإ�شرتاتيجية مع  ���ش��راك��ة  اإط���ار  دب���ي، يف  اخل��ا���ش��ة يف 
ب  اخلارجية  احللقات  طلبة  ع��دد  وق��در  املدر�شتني، 
يف  امل�شاركني  ال��ط��الب  وع��دد  وط��ال��ب��ة،  طالبا   718
عر  واملتابعة  للتحفيظ  ال��ذك��ي«،  »املحفظ  برنامج 
لطلبته  امل�شروع  ونظم  34 طالبا.  الذكية،  الهواتف 
خالل  وتثقيفية،  ترفيهية  وفعاليات  ن�شاطات   10

الربعني االأول والثاين من العام احلايل.

•• دبي -وام:

ملتقاها  بدبي  مقرها  يف  العليا  التقنية  كليات  اأقامت 
بالعهد”  “موفون  ���ش��ع��ار  ال��ع��ام حت��ت  ل��ه��ذا  ال�����ش��ن��وي 
ع��ب��د اهلل حميد  ب��ن  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  بح�شور 
العايل  التعليم  ل�شوؤون  دول��ة  وزي��ر  الفال�شي  بالهول 
وامل���ه���ارات امل��ت��ق��دم��ة م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بالهول 
واملهارات  العايل  التعليم  ل�شوؤون  دولة  وزير  الفال�شي 
و�شعادة  العليا  التقنية  كليات  جممع  رئي�س  املتقدمة 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شام�شي  عبداللطيف  الدكتور 
اأع�شاء  وك��اف��ة  العليا  التقنية  كليات  جممع  وم��دي��ر 

الهيئتني االإدارية والتدري�شية.
وعقد امللتقى هذا العام بالتزامن مع احتفاالت كليات 
تاأ�شي�شها  ع��ل��ى  ع��ام��اً  ث��الث��ني  مب���رور  العليا  التقنية 
القيادة احلكيمة  التعليمية فكر  املوؤ�ش�شة  لتعك�س هذه 
يف اإعداد الكفاءات الوطنية املهنية واالحرتافية ومتيز 
امللتقى هذا العام بح�شور مميز الأع�شاء جمال�س طلبة 

كليات التقنية العليا.
وا�شتعر�س امللتقى الذي عقد ام�س قبل االأول م�شرية 
30 عاماً  جن���اح ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى م���دى 
واالنطالقة اجلديدة للكليات “اجليل الثاين” لتحقق 

نقلة نوعية تتما�شى مع متطلبات الع�شر.
ب��ن عبد  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  ا���ش��ار معايل  وب��ه��ذه املنا�شبة 
امللتقى  انقاد  اهمية  اىل  الفال�شي  بالهول  حميد  اهلل 
بالتزامن مع مرور 30عاماً على تاأ�شي�س هذا ال�شرح 
العلمي ال��رائ��د يف ال��دول��ة وال���ذي جن��ح يف رف��د �شوق 
منا�شب  التي حققت  الوطنية  الكفاءات  باآالف  العمل 
قيادية و�شاهمت يف العديد من االإجنازات والنجاحات 

راأ�شها  ب��ال��دول��ة وع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة احلكيمة  يف ظ��ل دع��م 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال�شيخ  ال�شمو  “ حفظه اهلل” واأخ��ي��ه �شاحب  ال��دول��ة 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س  حممد بن را�شد 
ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س 
اأب��وظ��ب��ي نائب  حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 

القائد االأعلى للقوات امل�شلحة.
التقنية  كليات  اأن  الفال�شي  الدكتور  معايل  واأو���ش��ح 
يف  العريقة  م�شريتها  ق��وة  بكل  ال��ي��وم  توا�شل  العليا 
خاللها  م��ن  ت�شعى  ج��دي��دة  ب��روؤي��ة  وتنطلق  التعليم 
االإن�شان  بناء  الر�شيدة يف  القيادة  تلبية طموحات  اإىل 
للم�شتقبل  عالية  بجاهزية  يتمتع  ال���ذي  االإم���ارات���ي 
حتقق  م��ا  واأن  الكثري  منا  ينتظر  ال��وط��ن  اأن  م��وؤك��داً 
من اإجنازات وما نعمل على تنفيذه من ا�شرتاتيجيات 
كليات  ف��اأ���ش��رة  ال��واح��د،  الفريق  ب���روح  العمل  يتطلب 
التقنية بكل اإداراتها وفروعها تتبنى منهجية وا�شحة 
الدكتور  اأكد  جانبه  من  وامل�شوؤوليات.  االأدوار  حمددة 
مع  العام  لهذا  امللتقى  اأهمية  ال�شام�شي  عبداللطيف 
احتفال الكليات مبرور 30 عاماً على تاأ�شي�شها وكذلك 
اأن يكون هذا االحتفال يف عام “زايد” القائد املوؤ�ش�س 
اآل  ب��اإذن اهلل تعاىل ال�شيخ زاي��د بن �شلطان  املغفور له 
نهيان - طيب اهلل ثراه الذي اأ�شدر املر�شوم االحتادي 
لتاأ�شي�س الكليات يف العام 1988 ليوؤ�ش�س بذلك فكراً 

تعليمياً يركز على التطبيق واملهنية يف العمل.
واأ�شاف الدكتور ال�شام�شي اأن امللتقى ياأتي حتت �شعار 
مبوا�شلة  الكليات  التزام  ليوؤكد  بالعهد”  موفون   “
حافل  اإرث  ع��ل��ى  ت�����ش��ت��ن��د  م��ت��م��ي��زة  تعليمية  م�����ش��رية 
مرحلة  اىل  منه  وتنطلق   ، وال��ن��ج��اح��ات  ب���االإجن���ازات 

الثاين”  “اجليل  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  خ���الل  م���ن  ج���دي���دة 
2017-/2021 لتعزز ريادتها يف التعليم التطبيقي 
خطط  ال�شام�شي  ال��دك��ت��ور  وا�شتعر�س  ب��اح��رتاف��ي��ة. 
وج���ه���ود ال��ك��ل��ي��ات ان��ط��الق��اً م���ن ال��رك��ائ��ز واالأه�����داف 
الطالب  حول  تتمحور  والتي  للكليات  اال�شرتاتيجية 
“التعليم الهجني” وال��ذي �شيمكن  من خالل من��وذج 
اأكادميية  اإح��داه��م��ا  ب�شهادتني  ال��ت��خ��رج  م��ن  الطلبة 
م���ن ك��ل��ي��ات ال��ت��ق��ن��ي��ة واالأخ������رى اح��رتاف��ي��ة م���ن قبل 
الرامج  رب��ط  مت  اأن  بعد  لها  املانحة  العاملية  اجل��ه��ة 
متكني  ل�شمان  ال��دول��ي��ة  ب��ال�����ش��ه��ادات  والتخ�ش�شات 
الطلبة من مواكبة امل�شتجدات يف مهارات �شوق العمل 
مب��ا ي��دع��م ال��و���ش��ول ل��ل��ه��دف االأ���ش��ا���ش��ي وه���و حتقيق 
 .2021 ب��ح��ل��ول  اخل��ري��ج��ني  ت��وظ��ي��ف  يف   100%
كذلك  رك��زت  الكليات  اأن  ال�شام�شي  الدكتور  واأ���ش��اف 
توظيف  فر�س  لتعزيز  االأع��م��ال  وري���ادة  االبتكار  على 
االأعمال جزء  وري��ادة  االبتكار  اأ�شبح  اخلريجني حيث 
من املناهج يف ظل توفري م�شادر تعليم وتطبيق تدعم 
ذلك وتعزيز االأبحاث وامل�شاريع الطالبية باالإ�شافة اىل 
اجلوائز التحفيزية للطلبة واملدر�شني يف هذا املجال. 
حتدث  حيث  متنوعة  عمل  جل�شات  امللتقى  وت�شمن 
ل�شوؤون  الكليات  مدير  نائب  مهيدات  جهاد  الدكتور 
“ف�شاءات االبتكار”  تكنولوجيا التعليم حول م�شروع 
وال����ذي د���ش��ن ه���ذا ال��ع��ام يف ث���الث ف����روع ل��ل��ك��ل��ي��ات .. 
وا�شتعر�شت الدكتور عائ�شة عبداهلل العميد التنفيذي 
لرنامج اإدارة االأعمال يف الكليات جهود الكليات لدعم 
من   5% لتمكني  للو�شول  االأع��م��ال  وري���ادة  االبتكار 
اخلريجني بحلول 2021 كرواد اأعمال متحدثة عن 
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تنظيم امللتقى ال�صنوي لكليات التقنية العليا حتت �صعار »موفون بالعهد«

•• دبي-الفجر:

يف  اجل��دد  الطلبة  با�شتقبال  االأكادميية  املدينة  يف  مبقرها  دب��ي  جامعة  احتفلت 
التوا�شل  مواقع  م�شاهري  من  بح�شورعدد   2019 –  2018 الدرا�شي  العام 
االجتماعي يف االمارات ومنطقة اخلليج العربية و�شاهمت يف تغطية احلفل املواقع 
اخلا�شة باجلامعة واحتاد طلبتها باالإ�شافة اىل الطلبة االإماراتيني النا�شطني على 
مواقع التوا�شل االإجتماعي. ومت تنظيم برنامج تعريفي للطلبة وعدد من اأولياء 
امورهم حتدث خالله �شعادة الدكتور عي�شى الب�شتكي رئي�س اجلامعة والذي �شكر 
ت�شليط  يف  االإجتماعي  التوا�شل  م�شاهري  مع  ي�شاهمون  الذين  اجلامعة  ط��الب 
ال�شوء على اجنازات اجلامعة والتي كان اآخرها اعالن م�شاركة اجلامعة مع مركز 
حممد بن را�شد للف�شاء يف اإط��الق م�شبار االأم��ل اىل املريخ.   واأك��د اأن اجلامعة 
تطوير  على  با�شتمرار  تعمل  اجلديد  الدرا�شي  عامهم  يف  طلبتها  ت�شتقبل  والتي 

الر�شيدة  القيادة  توجهات  �شوء  يف  وذلك  تطرحها  التي  والتخ�ش�شات  براجمها 
لدولة االمارات ال�شت�شراف امل�شتقبل ومالئمة مراعاة هذه الرامج والتخ�ش�شات 
مع احتياجات �شوق العمل يف احلا�شر وامل�شتقبل واملعتمدة جميعها من وزارة �شئون 
التعليم العايل واملهارات املتقدمة. ورحب بالطلبة اجلدد التي زادت ن�شبتهم هذا 
العام 22 % اأكرث من العام املا�شي م�شريا اإىل وجود ن�شبة عالية من املواطنني 
اأن  اىل  واأ���ش��ار  االأع��م��ال.   الإدارة  دب��ي  وكلية  املعلومات  وتقنية  الهند�شة  كليتي  يف 
اجلامعة ت�شعى دائما ال�شتقطاب الطلبة املتميزين من جميع اجلن�شيات ويف هذا 
االطار خ�ش�شت منحا درا�شية لطلبة كلية الهند�شة وتقنية املعلومات وح�شومات 
للطلبة املتفوقني ا�شافة ملنح موظفي الدوائر احلكومية. ولفت اإىل اأن اجلامعة 
لن تتخلى عن هدفها املتعلق بجودة التعليم وانها بداأت حت�شد نتائج اإيجابية من 
خالل ا�شتقطابها للطلبة املتفوقني واملبدعني والذين �شي�شاهموا يف حتقيق روؤى 
االمارات امل�شتقبلية يف 2021 و2030 و2050. وحتدث خالل احلفل الدكتور 

اكادميية  جوانب  االأكادمييةعن  لل�شئون  اجلامعة  رئي�س  نائب  غات�شينو  جيفري 
التدري�شية  الهيئة  مع  التوا�شل  وكيفية  واال�شتاذ  الطالب  بني  بالعالقة  تتعلق 
وقدم للطلبة عدة ن�شائح مهمة للرتكيز واالبداع واحلفاظ على م�شتوى متميز 
مبا ي�شاهم يف جناح م�شريتهم االكادميية والعملية. وقدمت اآمنة املرزاق مديرة 
ق�شم �شئون الطلبة �شرحا مف�شال حول حقوق وواجبات الطلبة وركزت على كيفية 
بيئة  على  واملحافظة  البيئة  �شديق  وامل�شتدام  ال��ذك��ي  اجلامعة  مبنى  ا�شتخدام 
حرم اجلامعة. ح�شر الرنامج نواب رئي�س اجلامعة وعمداء الكليات والهيئتني 
وتخ�ش�شاتها  وبراجمها  اجلامعة  بكليات  تعريفهم  ومت  واالإداري����ة  االأك��ادمي��ي��ة 
وقاعاتها الدرا�شية وخمتراتها املجهزة باأحدث التقنيات ا�شافة ملجموعة متنوعة 
من�شات  على  تعريفهم  مت  كما  والرتفيهية.  التعليمية  والفعاليات  االن�شطة  من 
درا�شتهم  خ��الل  الطلبة  �شعادة  بقيا�س  تهتم  وال��ت��ي  املبنى  يف  املنت�شرة  ال�شعادة 

وممار�شتهم لالأن�شطة املختلفة. 

جامعــة دبــي حتتفـــل با�صتقـبـــال الطلبـــة اجلــــــــدد
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

اجلامعة  م�����ن  ط������الب  اأرب������ع������ة  ح���ق���ق 
االأمريكية يف ال�شارقة اإجنازا نوعيا من 
ا�شم  عليه  اأطلقوا  اخ��رتاع جهاز  خ��الل 
توفري  فكرته يف  “ يو-اليت” تتلخ�س 
كهرباء بطريقة ب�شيطة و�شهلة ل� 1.2 
بليون �شخ�س يعي�شون بدون كهرباء يف 

اأنحاء خمتلفة من العامل.
ال��ط��ل��ب��ة االأرب���ع���ة ال���ذي���ن ت��و���ش��ل��وا اإىل 
التكاليف  باأقل  الطاقة  لتوفري  طريقة 
عمر  هم  نيجرييا  مثل  النامية  للدول 
خطاب خريج هند�شة ميكانيكية وعمر 
غامن خريج كلية االإدارة و عمر من�شور 
يا�شر  واأح��م��د  كيميائية  هند�شة  خريج 

طالب هند�شة كهربائية.
�شريفيه  ب���ي���ورن  ال��روف��ي�����ش��ور  وق�����ال 
ال�شارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة  مدير 
برناجمها  تنفيذ  توا�شل  اجلامعة  اإن 
اإن�����ش��اء م��ع��اه��د و مراكز  ال��ب��ح��ث��ي ع��ر 
الدكتوراة  للبحوث والتح�شري لرامج 
اأف�������ش���ل طلبة  وا���ش��ت��ق��ط��اب  امل��خ��ت��ل��ف��ة 

البكالوريو�س واملاج�شتري.
واأك�������د و�����ش����ول ال��ط��ل��ب��ة االأرب�����ع�����ة اإىل 
ن��ه��ائ��ي��ات ج��ائ��زة “ ه��ال��ت “ دل��ي��ل على 
االأمريكية  اجلامعة  يف  االأبحاث  نوعية 
الذين  ط��الب��ه��ا  وت���ف���وق  ال�������ش���ارق���ة  يف 
ت��ت��ل��م��ذوا ع��ل��ى اأي���د اأ���ش��ات��ذة ع��ل��ى درجة 
متمنيا   .. واخل���رة  الكفاءة  م��ن  عالية 
للطلبة االأربعة التوفيق يف نهائيات هذه 

اجلائزة التي تقام خالل الفرتة املقبلة 
مبقر االأمم املتحدة يف نيويورك.

اأوي�شرت  �شيب  ريت�شارد  الدكتور  وق��ال 
اجلامعة  يف  ال���ه���ن���د����ش���ة  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د 
اجلامعة  اإن  ال�����ش��ارق��ة  يف  االأم��ري��ك��ي��ة 
اأن ت��وف��ر ل��ط��الب��ه��ا بيئة  حت��ر���س ع��ل��ى 
م��ن��ا���ش��ب��ة ل��ل��ع��م��ل م��ع��ا و ال��ت��و���ش��ل اإىل 

م�شروعات واأفكار مبتكرة وخالقة .
اأثبتوا  االأرب���ع���ة  ال���ط���الب  اإن  واأ����ش���اف 
دول  يف  م�������ش���روع���ه���م  جن������اح  ب���ال���ف���ع���ل 
فعل  ردود  وتلقوا  نيجرييا  مثل  نامية 
اإيجابية... موؤكدا اأن هذا امل�شروع ي�شكل 
م��ث��اال رائ���ع���ا ل��ن��وع��ي��ة ال���ط���الب الذين 
ت�شتقطبهم “اأمريكية ال�شارقة” ودليال 
جمال  يف  التدري�شية  خراتنا  قوة  على 

التطور التكنولوجي .
الهدف  اإن  يا�شر  اأح��م��د  الطالب  وق���ال 
ال��رئ��ي�����س م���ن امل�������ش���روع اإي����ج����اد حلول 

ب�شيطة وغري مكلفة لتوليد الطاقة يف 
واإثيوبيا  نيجرييا  مثل  الفقرية  ال��دول 
.. م�شريا اإىل اأن 1.2 بليون من �شكان 
العامل يعي�شون يف اأماكن ال تتوافر فيها 

الكهرباء.
الذي  ال��ك��ريو���ش��ني  تكلفة  اإن  واأ����ش���اف 
ي�شتخدم كم�شدر لل�شوء يف هذه القرى 
الفقرية يعد ذا تكلفة عالية جدا ا�شافة 
لذلك  العديدة  ال�شحية  خماطره  اإىل 
“يو-اليت” الذي  جهاز  باخرتاع  قمنا 
ما  ي��وف��ر  م���ا  ف��ق��ط  دوالرا   17 ي��ك��ل��ف 
200 دوالر على العائالت التي  يقارب 
ال يتجاوز دخلها دوالرا واحدا يف اليوم 
لهم  االإ���ش��اءة  االخ���رتاع  �شيوفر  وعليه 
بتكلفة اأقل. و قال الطالب عمر من�شور 
ب��امل�����ش��روع لالأمم  ال��و���ش��ول  ط��ري��ق  اإن 
اخلطوة  وكانت  �شهال  يكن  مل  املتحدة 
يف  االأول  امل��رك��ز  على  احل�����ش��ول  االأوىل 

�شارك  التي  “هالت” امل�شابقة  م�شابقة 
طالب  األ������ف   100 م����ن  اأك������رث  ف��ي��ه��ا 
جامعي وبعد ح�شولنا على املركز االأول 
اإجنلرتا  يف  الت�شفيات  ملرحلة  تاأهلنا 
وتناف�شنا مع 42 فريقا من �شتى بقاع 
العامل �شمن برنامج مكثف على مدى 
االخرتاع  ف��ك��رة  لتطوير  اأ�شابيع  �شتة 

باالإ�شافة اإىل اأنه مت توفري العديد من 
مل�شاعدتنا يف هذه  اخل��راء واملخت�شني 
املرحلة من املناف�شة .. و بعد 6 اأ�شابيع 
6 فرق لتعر�س اخرتاعاتها  مت اختيار 
وك����ان  ب���ن���ي���وي���ورك  امل���ت���ح���دة  االأمم  يف 
ال�شارقة  يف  االأمريكية  اجلامعة  فريق 

�شمنها.

•• لندن-وام:

الثقافة  وزي���رة  الكعبي  حممد  بنت  ن���ورة  م��ع��ايل  �شهدت 
الذي  الب�شري”  الفن  “معر�س  افتتاح  املعرفة  وتنمية 

اأقيم يف �شومرت هاو�س يف العا�شمة الريطانية لندن.
و�شاركت دولة االمارات يف املعر�س بعمل فني عك�س تراثها 
واإرثها التاريخي من خالل ت�شميم ل�شاعات رملية مق�شمة 
ال�شبع التي  اإىل عدد االإم��ارات  اإىل �شبع جمموعات ترمز 
اإماراتيني  فنانتني  اأن��ام��ل  اأبدعتها  ال��دول��ة  منها  ت��ت��األ��ف 
نورة  م��ع��ايل  وع���رت  ال�شريفي.  خ��ل��ود  و  الغيث  رمي  هما 
الكعبي بهذه املنا�شبة عن �شعادتها مب�شاركة موؤ�ش�شة تينكا 

االإماراتية باملعر�س و التي عك�شت ب�شكل رائع امل�شتوى الذي 
و�شلت اإليه الدولة يف هذا املجال االإبداعي .. م�شرية اإىل 
اأن العمل الذي قدمته املوؤ�ش�شة من خالل النموذج ال�شاعة 
التي متثل االإمارات ال�شبع مبفهوم �شاعة الرمل التقليدية 
تعر  ومتطورة  مبتكرة  منوذجية  بطريقة  تتحرك  التي 
عن منوذجية حركة البناء والتقدم التي ت�شهدها الدولة. 
لنمو  النموذج احلقيقي  ال�شاعة متثل  اأن  واأك��دت معاليها 
وتطور دولة االمارات يف كل دقيقة وكل �شاعة .. معربة عن 

اأعجابها بالعمل الذي قدمته تنكا يف املعر�س.
ح�شر افتتاح املعر�س �شعادة �شليمان حامد �شامل املزروعي 

�شفري الدولة لدى اململكة املتحدة.

نورة الكعبي ت�صهد افتتاح »معر�س الفن الب�صري« يف لندن 

•• دبي-وام:

والتوطني  الب�شرية  امل��وارد  وزارة  وقعت 
حكومية  جهات  مع  تفاهم  مذكرة   13
احت����ادي����ة وحم��ل��ي��ة ت�����ش��رف ع��ل��ى عمل 
والتاأمني  وامل�شرفية  املالية  القطاعات 
وذلك  ال��دول��ة  يف  وال�شياحة  والتجزئة 
فر�شة  و500  اآالف   3 ت��وف��ري  ب��ه��دف 
يوم   100 خ��الل  للمواطنني  وظيفية 

يف تلك القطاعات. 
جاء ذلك خالل احلفل الذي مت تنظيمه 
احلكومية  امل�����ش��رع��ات  م��ق��ر  يف  م���وؤخ���را 
بح�شور معايل نا�شر بن ثاين الهاملي 
الب�شرية والتوطني و�شيف  امل��وارد  وزير 
ل�شوؤون  ال���وزارة  وكيل  ال�شويدي  اأحمد 
املذكرات  ال����ذي وق���ع  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 

ممثال عن الوزارة.
االأخرى  اجلهات  ممثلو  احلفل  وح�شر 
وزارة  �شملت  و  امل���ذك���رات  وق��ع��ت  ال��ت��ي 
امل���رك���زي وهيئة  وامل�����ش��رف  االق��ت�����ش��اد 
االقت�شادية  التنمية  ودائ��رت��ي  التاأمني 
دائرة  و  اأبوظبي  وال�شياحة يف  والثقافة 
دبي  يف  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة 
ودائرتي التنمية االقت�شادية وال�شياحية 
يف عجمان و دائرة التنمية االقت�شادية 
راأ���س اخليمة  ال�شياحة يف  تنمية  وهيئة 
ال�����ش��ن��اع��ة واالق��ت�����ش��اد وهيئة  ودائ������رة 
ال�شياحة واالآثار يف الفجرية ا�شافة اىل 
جلنة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة يف 

القطاع امل�شريف واملايل.
التعاون  على  التفاهم  م��ذك��رات  وتن�س 
والتوطني  الب�شرية  امل����وارد  وزارة  ب��ني 
امل�����ش��ار اليها  ال��ق��ط��اع��ات  و���ش��رك��ائ��ه��ا يف 
األف فر�شة وظيفية يف القطاع  لتوفري 
اأخرى  فر�شة  و500  وامل�����ش��ريف  امل���ايل 
يف ق��ط��اع ال��ت��اأم��ني ا���ش��اف��ة اىل 2000 
فر�شة عمل يف كل من قطاعي التجزئة 

وال�شياحة.
الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  م��ع��ايل  وق���ال 
وزي����ر امل�����وارد ال��ب�����ش��ري��ة وال��ت��وط��ني اإن 
توقيعها  مت  ال���ت���ي  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات 
توؤ�ش�س ل�شراكة ا�شرتاتيجية بني الوزارة 
واملحلية  االحتادية  واجلهات احلكومية 
القطاعات  يف  ال���ع���ام���ل���ة  وال�������ش���رك���ات 
امل�شتهدفة ما يج�شد مبداأ تكامل االأدوار 

وامل�شوؤولية امل�شرتكة يف ت�شريع التوطني 
القيادة  ل���ت���وج���ي���ه���ات  ت���ن���ف���ي���ذا  وذل������ك 
املواطنني  لتطلعات  وتلبية  ال��ر���ش��ي��دة 
الوظائف  على  باحل�شول  وامل��واط��ن��ات 
ال��ت��ي ي��وف��ره��ا ال��ق��ط��اع اخل���ا����س الذي 
املوارد  لتوظيف  االأم��ث��ل  القطاع  يعتر 

الب�شرية الوطنية.
ال��وزارة بتقدمي كل  واأكد معاليه التزام 
اأ�شكال الدعم ل�شركائها اال�شرتاتيجيني 
م�شتهدفات  حت���ق���ي���ق  يف  ي�����ش��ه��م  مب����ا 
املالية  القطاعات  يف  النوعي  التوطني 
والتجزئة  وال�����ت�����اأم�����ني  وامل�������ش���رف���ي���ة 
ثانية  كمرحلة  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  وال�شياحة 
�شمن مبادرة الوزارة لت�شريع التوطني 
قطاعات  يف  املبا�شر  والتوظيف  النوعي 
النجاح  اقت�شادية م�شتهدفة وذلك بعد 
االأوىل  املرحلة  يف  حتقق  ال��ذي  الالفت 
من هذه املبادرة التي مت تنفيذها �شمن 
للم�شرعات  ال��ث��ال��ث��ة  ال��دف��ع��ة  م���ب���ادرات 
ت�شريع  ا���ش��ت��ه��دف��ت  وال���ت���ي  احل��ك��وم��ي��ة 
الطريان  قطاعات  يف  النوعي  التوطني 
التكنولوجيا  واالت���������ش����االت  وال���ن���ق���ل 

والتطوير العقاري ومراكز اخلدمة.
من  اأك��رث  توفري  مت  اأن��ه  بالذكر  جدير 
عمل  ع��ق��د  و  ع��ر���س  و740  اآالف   5
للمواطنني يف قطاعات الطريان والنقل 
والتطوير  التكنولوجيا  واالت�����ش��االت 
جتاوز  ومت  اخلدمة”  ومراكز  العقاري 
هذه  يف  ال��ت��وط��ني  ت�شريع  م�شتهدفات 
القطاعات مبا ن�شبته نحو 47 يف املائة.

الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  معايل  واأ���ش��اد 
يف ه���ذا ال�����ش��دد ب��ال��دع��م ال���ذي يقدمه 
احلكومية  امل�����ش��رع��ات  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ون 
ب�شكل  امل�شاهمة  �شاأنه  من  ال��ذي  االأم��ر 
م�شتهدفات  حت��ق��ي��ق  ت�����ش��ري��ع  يف  ك��ب��ري 
االأج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة ل����روؤي����ة االم������ارات 

بالتوطني. ال�شلة  ذات   2021
املالية  ال��ق��ط��اع��ات  ا���ش��ت��ه��داف  اإن  وق���ال 
والتجزئة  وال�����ت�����اأم�����ني  وامل�������ش���رف���ي���ة 
النوعي  ال��ت��وط��ني  لت�شريع  وال�شياحة 
فيها جاء نظرا الأهميتها اال�شرتاتيجية 
االقت�شاد  يف  ال���ك���ب���رية  وم�����ش��اه��م��ت��ه��ا 
وقدرتها  لها  امل�شتقبلي  والنمو  الوطني 
على توفري اآالف الفر�س الوظيفية التي 
تتنا�شب وتطلعات املواطنني واملواطنات 
من حيث اال�شتقرار الوظيفي والتطور 
تقدمها  ال���ت���ي  واالم�����ت�����ي�����ازات  امل���ه���ن���ي 

املوؤ�ش�شات وال�شركات للعاملني لديها .
ت�شكيلها  مت  التي  الفرق  معاليه  ووج��ه 
مبوجب مذكرات التفاهم يف القطاعات 
اجلهود  ب�����ذل  ب���������ش����رورة  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
امل�شاعفة حل�شر ال�شواغر املتوفرة لدى 
القطاعات  ه���ذه  ال��ع��ام��ل��ة يف  ال�����ش��رك��ات 

وا�شتحداث الوظائف.
الهاملي  بن ثاين  نا�شر  واأو�شح معايل 
اأن الوزارة �شتنظم بالتعاون مع �شركائها 
القطاعات  يف  للتوظيف  مفتوحة  اأياما 
امل�������ش���ت���ه���دف���ة ع���ل���ى م�������ش���ت���وى ال����دول����ة 
ال���ش��ت��ق��ط��اب ال��ب��اح��ث��ني ع��ن ال��ع��م��ل من 
املواطنات واملواطنات والإجراء املقابالت 

التي  ال�شركات  م��ع  املبا�شرة  الوظيفية 
وبالتايل  ال��ت��وظ��ي��ف  اأي����ام  ���ش��ت�����ش��ارك يف 
ت��ع��زي��ز ف��ر���س احل�����ش��ول ع��ل��ى فر�شة 
العمل �شواء من خالل عرو�س اأو عقود 
املواطن  بني  مبا�شرة  ت��رم  التي  العمل 

وال�شركة املعنية خالل االيام املفتوحة.
تطبيق  ال������وزارة  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  واأ����ش���ار 
ي�شتهدف  ال�����ذي  متكني”  “برنامج 
ت��دري��ب وت��اأه��ي��ل امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن مل 
يتمكنوا من اجتياز املقابالت الوظيفية 
التوظيف  اأي��ام  لهم خالل  اأجريت  التي 
امل�شرعات  �شمن  نظمت  التي  املفتوحة 
املقابالت  الج��ت��ي��از  لتهيئتهم  ال�شابقة 
الوظيفية ال �شيما خالل اأيام التوظيف 
املرحلة  اط���ار  يف  تنظيمها  �شيتم  ال��ت��ي 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن م���ب���ادرة ت�����ش��ري��ع التوطني 
النوعي وبالتايل تعزيز فر�س ح�شولهم 

على الوظيفة.
ومن املقرر اأن تنظم وزارة املوارد الب�شرية 
�شيتي  انرتكونتننتال  بفندق  والتوطني 
�شبتمر اجلاري  �شهر   17 ي��وم  دب��ي  يف 
القطاع  يف  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  م��ف��ت��وح��ا  ي���وم���ا 
ال�شهر  م���ن   18 ويف  وامل�������ش���ريف  امل����ايل 
للتوظيف  اآخ��ر  ي��وم  تنظيم  �شيتم  ذات��ه 
يف قطاع التجزئة ا�شافة اىل يوم مفتوح 
 19 ي��وم  ال�شياحة  ق��ط��اع  يف  للتوظيف 

ال�شهر اجلاري.
الب�شرية  امل��وارد  اأن وزارة  بالذكر  جدير 
والتوطني تدير اأيام التوظيف املفتوحة 
ت�شمل ت�شجيل  اأرب��ع مراحل  من خ��الل 

اىل  و�شولهم  فور  العمل  عن  الباحثني 
مكان اليوم املفتوح من خالل نظام ذكي 
يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثالث 
ال�شواغر املطروحة  فر�س وظيفية من 
وم���ن ث��م م��رح��ل��ة االر����ش���اد امل��ه��ن��ي التي 
ت�����ش��ت��ه��دف ت��وع��ي��ة ال��ب��اح��ث ع��ن العمل 
والوظائف  امل�شتهدف  القطاع  باأهمية 
جاهزيته  م����ن  وال����ت����اأك����د  امل����ط����روح����ة 
وت��ل��ي��ه��ا مرحلة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ل��ل��م��ق��اب��ل��ة 
تهيئة الباحث عن العمل الإجراء املقابلة 

الوظيفية وهي املرحلة االخرية.
الزعابي  اإبراهيم عبيد  اأ�شاد  من جانبه 
هام�س  على  ال��ت��اأم��ني  هيئة  ع��ام  م��دي��ر 
توقيع مذكرة تفاهم بالتعاون بني الهيئة 

ووزارة املوارد الب�شرية والتوطني.
اإط��ار موا�شلة  اإن املذكرة تاأتي يف  وق��ال 
ال��ه��ي��ئ��ة دع���م م�����ش��رية ال��ت��وط��ني وذلك 
���ش��م��ن ح��زم��ة امل����ب����ادرات ال���رام���ي���ة اىل 
ت�شريع وتعزيز توظيف الكوادر الب�شرية 
الوطنية بال�شراكة مع موؤ�ش�شات الدولة 
اأنه  اإىل  م�شريا  واخل��ا���ش��ة..  احلكومية 
�شيتم خالل فرتة القادمة ت�شريع وترية 
ال�شتقطاب  التاأمني  قطاع  يف  التوطني 
التاأمني  قطاع  يف  العمل  عن  الباحثني 
ل��ت��ع��زي��ز ف��ر���س احل�����ش��ول ع��ل��ى فر�شة 
الفال�شي  زايد  بن  وقال حممد  العمل. 
نائب حمافظ م�شرف االمارات العربية 
امل�شرعات  اإط��ار  اإن��ه يف  امل��رك��زي  املتحدة 
ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي  احلكومية 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 

رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
امل�شرف  “رعاه اهلل” ي��ق��وم  دب��ي  ح��اك��م 
امل�����وارد  وزارة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل����رك����زي 
ب��ت�����ش��ري��ع عجلة  ال��ب�����ش��ري��ة وال���ت���وط���ني 
وامل�شريف  امل����ايل  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ت��وط��ني 

كاأحد القطاعات الرئي�شية يف الدولة.
و اأ�شاف اإن هذه ال�شراكة تعد مهمة نظراً 
حلجم وحيوية هذا القطاع وتاأثريه على 
القطاعات االأخرى يف الدولة .. م�شريا 
ب�شكل  يعمل  امل��رك��زي  امل�����ش��رف  اأن  اإىل 
التمويل  �شركات  و  البنوك  مع  م�شتمر 
و اال�شتثمار و ال�شرافة ل�شمان االلتزام 
القطاع  يف  املواطنني  بتوظيف  امل�شتمر 
املايل، لتحقيق االأجندة الوطنية لروؤية 
االإمارات 2021. من جهته اأكد حميد 
بن بطي املهريي الوكيل امل�شاعد لقطاع 
اأن  االقت�شاد  ب��وزارة  التجارية  ال�شوؤون 
التوطني  الراهنة لتعزيز ن�شبة  اجلهود 
يف قطاع جتارة اجلملة والتجزئة ت�شكل 
قدرات  م��ن  ي��ع��زز  مهما  تنمويا  مطلبا 
للتنمية  اأو����ش���ع  اآف���اق���اً  وي��ف��ت��ح  ال���دول���ة 
امل��ه��ن��ي وتوطني  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب�����ش��ري��ة 
اأن  اإىل  م�����ش��رياً   .. وامل��ع��رف��ة  اخل�����رات 
م��ل��ف ال��ت��وط��ني اأح���د اأه���م امل��ل��ف��ات التي 
خا�شاً.  اهتماماً  االقت�شاد  وزارة  توليها 
وكيل  املن�شوري  �شامل  بن  خليفة  وق��ال 
دائرة التنمية االقت�شادية - اأبوظبي اإن 
ا�شرتاتيجية  اع��داد  على  تعكف  الدائرة 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  يف  ال���ت���وط���ني  دع�����م 
بالتن�شيق  اأبوظبي  اإم��ارة  م�شتوى  على 

و�شبه  حكومية  جهة   20 مع  والتعاون 
حكومية يف االإمارة.

العام  امل��دي��ر  امل���ري  �شعيد  ه���الل  واأك����د 
التجاري  والت�شويق  ال�شياحة  ل��دائ��رة 
تكثيف  ع���ل���ى  ال�����دائ�����رة  ب���دب���ي ح���ر����س 
خمتلف  مع  عالقاتها  وتوثيق  جهودها 
وزارة  وال���ش��ي��م��ا  ال�شلة  ذات  االأط�����راف 
وال��ت��وط��ني واجلهات  ال��ب�����ش��ري��ة  امل�����وارد 
ال�����ش��ي��اف��ة يف دبي  احل��ك��وم��ي��ة وق���ط���اع 
مهنية  ف���ر����س  ت���وف���ري  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل ما 
يجعل من طموحات اأبناء الوطن واقعاً 
النعيمي  عي�شى  علي  و���ش��دد  ملمو�شاً. 
االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  ع��ام  م��دي��ر 
اأه��م��ي��ة ت��وط��ي��د اأطر  يف ع��ج��م��ان ع��ل��ى 
املحلية  احلكومية  اجلهات  مع  التعاون 
����ش���واء يف �شتى  واالحت�����ادي�����ة ع��ل��ى ح���د 
ال��ت��ي ت��خ��دم م�����ش��رية التنمية  امل��ج��االت 
الدور  لتحقيق  امل�شتدامة  االقت�شادية 
الوطنية  االأج��ن��دة  تنفيذ  يف  التكاملي 

لدولة االإمارات 2021 .
من جانبه قال �شالح حممد اجلزيري 
يف  ال�شياحية  التنمية  دائ��رة  ع��ام  مدير 
ال��دائ��رة حتر�س على جذب  اإن  عجمان 
املواطنني  ال�����ش��ب��اب  وت���دري���ب  ورع���اي���ة 
وذلك مبا يتما�شى مع توجيهات قيادتنا 
ال�شابة  امل��واه��ب  ال�شتقطاب  ال��ر���ش��ي��دة 
وتاأمني الوظائف لهم يف �شتى املجاالت 
والقطاعات ال�شيما يف القطاع ال�شياحي 
واأكد حممد عبيد بن ماجد املدير العام 

لدائرة ال�شناعة واالقت�شاد يف الفجرية 
ت�شريع  يف  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رات  اأه��م��ي��ة 
ال��ت��وط��ني ب��ق��ط��اع ال��ت��ج��زئ��ة م��ن خالل 
للمواطنني  املنا�شبة  ال��وظ��ائ��ف  ت��وف��ري 
وامل���واط���ن���ات وت��اأه��ي��ل وت��ط��وي��ر امل����وارد 
امل�شاهمة  وب��ال��ت��ايل  الوطنية  الب�شرية 
اأه����داف  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  اجل���ه���ود  يف 
االج����ن����دة ال��وط��ن��ي��ة ل����روؤي����ة االم������ارات 
من جهته قال �ش�عيد عبداهلل   .2021
الفجرية  لهيئة  العام  املدير  ال�ش�ماحي 
ال�شياحي  القطاع  اإن  واالآث���ار  لل�شياحة 
االقت�شادية  ال���ق���ط���اع���ات  م���ن  ي��ع��ت��ر 
ال����دول����ة ومن  ال���ه���ام���ة يف  واخل���دم���ي���ة 
بها فر�س  تتوفر  التي  القطاعات  اأك��رث 
القطاع  ه��ذا  داخ��ل  �شواء  خمتلفة  عمل 
الذي  االأم���ر  ل��ه  الداعمة  القطاعات  او 
م��ن ���ش��اأن��ه ات��اح��ة ف��ر���س ع��م��ل منا�شبة 
اإدارة  جم���ال  يف  خ�شو�شا  ل��ل��م��واط��ن��ني 
الفندقية  وال�����ش��ق��ق  ال��ف��ن��ادق  وت�����ش��غ��ي��ل 
واإدارة مكاتب �شركات ال�شفر وال�شياحة.
وقال جمال اأحمد اجل�شمي مقرر اأعمال 
جلنة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة يف 
القطاع امل�شريف واملايل اإن توقيع مذكرة 
الب�شرية  امل������وارد  وزارة  م���ع  ال��ت��ف��اه��م 
التن�شيق  اأه���م���ي���ة  ي����وؤك����د  وال����ت����وط����ني 
ن�شبة  رف����ع  ي�����ش��ه��م يف  وال�������ش���راك���ة مب���ا 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وت�شريع  ال��ت��وط��ني يف 
الوظيفية  ال���ف���ر����س  ت���وف���ري  ع��م��ل��ي��ات 
املالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  داخ����ل  ل��ل��م��واط��ن��ني 

وامل�شرفية.

»التوطني« توقع 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية احتادية و حملية لتوفري وظائف للمواطنني 

•• مك�شيكو �شيتي - وام:
التقى �شعادة اأحمد حامت املنهايل �شفري الدولة لدى الواليات املتحدة املك�شيكية 
معايل كارلو�س دي اإكا�شا نائب وزير اخلارجية و�شعادة خورخي األفاري�س مدير 
عام اإفريقيا وال�شرق االأو�شط لدى وزارة العالقات اخلارجية ملتابعة االإجراءات 
م�شروع  على  املك�شيكية  ال�شلطات  م�شادقة  عقب  واملقبلة  احلالية  واخلطوات 
اإل��غ��اء ال��ت��اأ���ش��رية ب��ني البلدين الأ���ش��ح��اب ج���واز ال�شفر ال��ع��ادي. وج���رى خالل 
 - بر�شلونة   - دبي  الطريان اجلديد بني  افتتاح خط  اإىل ملف  التطرق  اللقاء 
البلدين  بني  امل�شرتكة  العالقات  تعزيز  �شبل  بحث  اإىل جانب  مدينة مك�شيكو 

ال�شديقني. 

�صفري الدولة يلتقي نائب 
وزير اخلارجية املك�صيكي 

•• دبي -وام:

وقعت وزارة ال�شحة و وقاية املجتمع مذكرة تفاهم مع دائرة 
ال�شراكة  تعزيز  بهدف  اخليمة  ب��راأ���س  االقت�شادية  التنمية 
ال��دول��ة واالرتقاء  امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة ب��ني 
اأف�شل امل�شتويات املمكنة ومبا يتواءم  باخلدمات االإدارية اإىل 

مع روؤية االإمارات 2021.
االأمريي  ح�شني  اأم��ني  الدكتور  وقعها  – التي  امل��ذك��رة  تاأتي 
والرتاخي�س  ال��ع��ام��ة  ال�����ش��ح��ة  ل�����ش��ي��ا���ش��ة  امل�����ش��اع��د  ال��وك��ي��ل 
عبدالرحمن  وال��دك��ت��ور  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  يف 
براأ�س  االقت�شادية  التنمية  دائ��رة  عام  مدير  النقبي  ال�شايب 
القيادة الر�شيدة تعزيز وتطوير  اخليمة - ترجمة لتوجهات 
ال�����ش��راك��ات اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ني اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وتبنى 
املتعاملني  احتياجات  تلبية  على  ترتكز  وا�شحة  منهجيات 
وتطلعاتهم بهدف حتقيق �شعادتهم وزي��ادة ن�شبة ر�شا ورفاه 
امل�شرتك  التعاون  االأم��ريي �شرورة  واأك��د  االإماراتي.  املجتمع 
بني خمتلف اجلهات احلكومية يف �شبيل تعزيز روؤية االإمارات 
2021 مو�شحا اأهمية توقيع هذه املذكرة الهافدة اإىل تعزيز 
فعال  ب�شكل  الطرفني  بني  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  وتطوير 
تاأتي �شمن  والتي  امل�شرتك  االهتمام  ذات  العمل  يف جم��االت 
امل�شرتكة  اجلهود  وتن�شيق  التكامل  حتقيق  يف  ال���وزارة  رغبة 
ر�شا  م�شتويات  اأع��ل��ى  ويحقق  وال��ري��ادة  التميز  ي�شمن  مب��ا 

املتعاملني يف قطاع الرعاية ال�شحية.
ونوه اإىل اأهمية التعاون لتاأ�شي�س عالقات �شراكة تتيح فر�شا 
لال�شتفادة الق�شوى من االإمكانات الب�شرية واملعرفية املتاحة 
فئاته  مبختلف  املجتمع  خدمة  يف  ي�شب  مبا  الطرفني  لدى 

واأفراده.
تهدف املذكرة اإىل التعاون والتن�شيق وتبادل امل�شورة والدرا�شة 

تطويرها  يتم  التي  واخلدمات  االأنظمة  حول  الطرفني  بني 
اأي من الطرفني بهدف حت�شني جودة  اأو اقرتاحها من قبل 
احل�شول  حيث  من  للمتعامل  وت�شهيلها  املقدمة  اخل��دم��ات 
على املوافقات للجهتني عر نظام الكرتوين موحد و مربوط 
بني  للتنقل  احل��اج��ة  دون  املتعاملني  ر���ش��ا  نيل  و  الكرتونيا 
اجلهات احلكومية للح�شول على املوافقات وا�شتثمار دورهما 
جماالت  يف  اال�شرتاتيجية  اأهدافهما  بتحقيق  امل�شاهمة  يف 

التخ�ش�س امل�شرتكة من خالل هذا الربط االلكرتوين.
امل�شائل  م��ع��اجل��ة  اإىل  امل����ذك����رة  ع���ر  ال���ط���رف���ان  و���ش��ي��ع��م��د 
خمتلف  خالل  من  امل�شرتكة  واالإداري���ة  والفنية  االقت�شادية 
العامة  امل�شلحة  حتقيق  يعزز  مب��ا  املتاحة  االت�����ش��ال  و�شائل 
للدولة عموما و راأ�س اخليمة ب�شفة خا�شة ويحقق التنمية 
جميع  يف  االلكرتوين  الربط  تعزيز  على  واتفقا  امل�شتدامة.. 
الإ�شدار  والتن�شيق  بالتعاون  ال�شلة  ذات  امل�شرتكة  امل��ج��االت 
ذات  االأعمال  مناخ  حت�شني  �شاأنها  من  ا�شرتاتيجية  مبادرات 
راأ�س  اإم���ارة  يف  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  مبهام  ال�شلة 
اخليمة وذلك لرفع مكانتها التناف�شية ف�شال عن التعاون يف 
ال�شحة  بقطاع  املتعلقة  االقت�شادية  ال�شوؤون  خمتلف  تنظيم 
مبا يخدم توجهات االإمارة امل�شتقبلية ويحقق معدالت جيدة 

يف جمال التناف�شية.
ون�����ش��ت امل��ذك��رة ع��ل��ى ال��ت��ع��اون يف ت��ق��دمي ت��و���ش��ي��ات للجهات 
املخت�شة ب�شاأن اإدخال التح�شينات الالزمة على قطاع ال�شحة 
العمل على  اإىل  اإ�شافة  والنتائج  املوؤ�شرات  لتعزيز  االإم��ارة  يف 
اجل��ه��ات احلكومية  م��ع خمتلف  للتعاون  وا���ش��ح  اإط���ار  و���ش��ع 
وتفعيل  ال�شحي  بالقطاع  يتعلق  فيما  واالحت��ادي��ة  املحلية 
بت�شريعات  املتعلقة  االحتادية  اللوائح  و  واالأنظمة  القوانني 
التدابري  واتخاذ  والرقابة  االقت�شادية  كالرتاخي�س  ال�شحة 

االحرتازية الالزمة للحد من املخالفات يف جمال ال�شحة.

»ال�صحة« توقع مذكرة تفاهم مع 
»التنمية القت�صادية« براأ�س اخليمة 

»يو-ليت« جهاز لتوفري الكهرباء اخرتعه 4 من طلبة »اأمريكية ال�صارقة«
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منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:289302    بتاريخ: 2018/03/20

باإ�شم : : الدار العقارية �س.م.ع.
وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
باإدارة  امل�شورة فيما يتعلق  ، خدمات  املكتبي  الن�شاط  ، تفعيل  ، توجيه االأعمال  اإدارة االأعمال   ، خدمات الدعاية واالإع��الن 
، تق�شي  التحريات عن االأعمال   ، املعلومات واالأخبار عن االأعمال   ، املهنية  ا�شت�شارات االأعمال   ، ، تقييم االأعمال  االأعمال 
اأبحاث االأعمال   ، املدار�س  اأعمال  اإدارة   ، اإدارة االأعمال  امل�شاعدة يف   ، اإدارة وتنظيم االأعمال  اإ�شت�شارات يف   ، حقائق االأعمال 
اأبحاث الت�شويق ،   ، ، الت�شويق  اأو ال�شناعية ، ن�شر وحتديث مواد الدعاية واالإع��الن  اإدارة االأعمال التجارية  ، امل�شاعدة يف 
املعار�س  تنظيم   ، الكمبيوتر  �شبكات  على  املبا�شرة  والدعاية  االإع��الن   ، املكتبية  واملعدات  االآالت  تاأجري   ، الت�شويق  درا�شات 
 ، االأف��راد  ، توظيف  املوظفني  �شوؤون  اإدارة  اإ�شت�شارات   ، واالإع��الن اخلارجي  الدعاية   ، اإعالنية  اأو  لغايات جتارية  التجارية 
االإختبارات النف�شية الختيار املوظفني ، العالقات العامة ، ن�شر ن�شو�س الدعاية واالإعالن ، الدعاية واالإعالن ، تاأجري مواد 
الدعاية واالإعالن ، كتابة ن�شو�س الدعاية واالإعالن ، خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري، وذلك لتمكني عامة 

الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة، )وال ينطوي ذلك على خدمة النقل(.
كلمة  ثم   SAADIYAT دائ��ري حتتها كلمة  ب�شكل  لنباتات خمتلفة  العالمة عبارة عن ر�شم مميز  العالمة:  و�شف 

مميز. بخط  العربية  باللغة  غروف  �شعديات  كلمات  ثم  مميز  بخط  االإجنليزية  باللغة   GROVE
   اال�شرتاطات:

بالريد  اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 
امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119327

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:289303    بتاريخ: 2018/03/20

باإ�شم : : الدار العقارية �س.م.ع.
وعنوانه : �س.ب. 51133 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
خدمات التاأمني ، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية ، ال�شوؤون العقارية ، مكاتب العقارات وال�شقق ال�شكنية ، اإدارة 
العمارات ، تاأجري ال�شقق واملكاتب )عقارات( ، تثمني العقارات ، وكاالت العقارات ، اإدارة العقارات ، �شم�شرة العقارات 
، ال�شمانات  التمويلية  ، اخلدمات  املالية  الكفاالت   ، املالية  ، االإدارة  املالية  ، اال�شت�شارات  املايل للعقارات  التقييم   ،
، ا�شت�شارات التاأمني ، معلومات التاأمني  ، ال�شم�شرة ، �شم�شرة التاأمني  ، متويل البيع بالتق�شيط ، وكالء االإ�شكان 
، ا�شتثمار  ، االأعمال امل�شرفية اخلا�شة بالرهانات ، تنظيم التح�شيل  ، تاأجري العقارات  ، متويل ال�شراء واالإيجار 
روؤو�س االأموال ، جمع الترعات اخلريية ، حت�شيل االإيجارات ، مكاتب االئتمان ، خدمات بطاقات االئتمان ، خدمات 

بطاقات الدين ، وكاالت حت�شيل الديون ، القرو�س التمويلية.
و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم مميز لنباتات خمتلفة ب�شكل دائري حتتها كلمة SAADIYAT ثم 

كلمة GROVE باللغة االإجنليزية بخط مميز ثم كلمات �شعديات غروف باللغة العربية بخط مميز.
   اال�شرتاطات:

اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  من  فعلى 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119328

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:288888    بتاريخ: 2018/03/13

باإ�شم : : بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع 
وعنوانه : �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

AXIS بخط وطريقة مميزة باللونني االأزرق واالأحمر حتتها  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 
كلمات Powered by FAB بخط �شغري باللون الرمادي وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 118071

منوذج اإعالن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم:288889    بتاريخ: 2018/03/13

باإ�شم : : بنك اأبوظبي االأول �س.م.ع 
وعنوانه : �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، االأن�شطة الريا�شية والثقافية ، خدمات املكتبات ، خدمات مكتبات 
خدمات   ، االإلكرتونية  املكتبات  خدمات   ، املتجولة  املكتبات  خدمات   ، امل��راج��ع  مكتبات  خدمات   ، االأب��ح��اث 
مكتبات االأبحاث عر االإنرتنت ، خدمات مكتبات املراجع عر االإنرتنت ، خدمات املكتبات االأكادميية عر 

االإنرتنت.
AXIS بخط وطريقة مميزة باللونني االأزرق واالأحمر حتتها  و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة 

كلمات Powered by FAB بخط �شغري باللون الرمادي وجميع الكلمات باللغة االإجنليزية.
اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 118072

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 286835    بتاريخ: 2018/02/04

باإ�شم : ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 60811 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي ، خدمات بطاقات الوالء 
، تنظيم وا�شت�شارات االأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، امل�شاعدة يف االإدارة التجارية اأو اإدارة 
اأبحاث الت�شويق ودرا�شات الت�شويق ، ترويج املبيعات لالآخرين ، بحث الكفاالت ، خدمات  البيع بالتجزئة ، 
اإدارة   ، جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك لتمكني الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة 

وت�شغيل مراكز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات OUR CENTRE IS YOU باللغة االإجنليزية.

اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 117524

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 286837    بتاريخ: 2018/02/04

باإ�شم : ماجد الفطيم العقارية )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : �س.ب. 60811 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.

�شورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 36
يف  اال�شتثمار   ، العمارات  اإدارة   ، االإ�شكان  وك��الء   ، ال�شكنية  وال�شقق  العقارات  مكاتب   ، العقارية  ال�شوؤون 
، متويل  للعقارات  امل��ايل  التقييم   ، العقارات  تثمني   ، العقارات  اإدارة   ، العقارات  وك��االت   ، واملباين  العقارات 
ال�شراء واالإيجار ، تاأجري العقارات ، �شم�شرة العقارات ، حت�شيل االإيجارات ، تاأجري املكاتب )عقارات( ، تاأجري 

ال�شقق ال�شكنية ، تاأجري ال�شقق ، تاأجري املباين.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات OUR CENTRE IS YOU باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 117525

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290416    بتاريخ: 2018/04/10

باإ�شم : �شيزار الي�شن�س كومباين، ال ال �شي 
وعنوانه : وان �شيزارز باال�س درايف ، ال�س فيجا�س ، ان يف 89109 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل   ، املفرو�شة  ال�شقق   ، املميزة  امل�شاكن   ، املوؤقت  االإي��واء   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�شغرية  والفنادق  الفنادق  خدمات 
االإعتكاف  بيوت   ، اإقامة(  )اأماكن  العطالت  ، خدمات خميمات  وال�شياح  والنزل  العطالت  اإقامة  اأماكن   ، ال�شيافة  بيوت   ،
لتاأجري  ، خدمات احلجوزات  واملنتجعات  ال�شغرية )املوتيالت(  والفنادق  الفنادق  االإقامة يف  ، خدمات احلجوزات الأماكن 
اإقامة العطالت والنزل وال�شياح ،  اأماكن االإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات لالإقامة يف النزل وبيوت ال�شيافة و اأماكن 
حجوزات امل�شاكن املميزة وال�شقق املفرو�شة ، مكاتب تاأمني االإقامة املوؤقتة ، خدمات النوادي الريفية )توفري اأماكن االإقامة 
والطعام وال�شراب( ، توفري الت�شهيالت واملرافق لالجتماعات واملوؤمترات وال�شمينار واملنا�شبات اخلا�شة )حفالت زفاف ، 
احتفاالت( والوالئم ، توفري الت�شهيالت واملرافق للمعار�س ، خدمات املطاعم ، �شاالت الكوكتيل ، خدمات امل�شارب ، غرف 
الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�شريعة ، حمالت القهوة ، خدمات التزويد بالطعام 
وال�شراب )والئم( ، مقا�شف اخلدمة الذاتية ، ُدور احل�شانة النهارية ، اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات االجتماعات ، توفري 

ت�شهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي CAESARS PALACE باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
بالريد  اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119868

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 286950    بتاريخ: 2018/02/06
رقم االأولوية: 87558053 بتاريخ :2017/08/07 
باإ�شم : هارتالند كون�شيومر برودكت�س ال ال �شي

املتحدة  ال��والي��ات   ، اإن��دي��ان��ا 46032   ، ك��ارم��ي��ل   ،  249 �شويت   ، ب��ول��ي��ف��ارد  ت��ريا���س  ك��الي   14300 : وع��ن��وان��ه 
االأمريكية.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
ليمونا�شة ، مركزات الليمونا�شة.

و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة SPLENDA باللغة االإجنليزية.
   اال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالريد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 117806

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290417    بتاريخ: 2018/04/10

باإ�شم : �شيزار الي�شن�س كومباين، ال ال �شي 
وعنوانه : وان �شيزارز باال�س درايف ، ال�س فيجا�س ، ان يف 89109 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل   ، املفرو�شة  ال�شقق   ، املميزة  امل�شاكن   ، املوؤقت  االإي��واء   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�شغرية  والفنادق  الفنادق  خدمات 
االإعتكاف  بيوت   ، اإقامة(  )اأماكن  العطالت  ، خدمات خميمات  وال�شياح  والنزل  العطالت  اإقامة  اأماكن   ، ال�شيافة  بيوت   ،
لتاأجري  ، خدمات احلجوزات  واملنتجعات  ال�شغرية )املوتيالت(  والفنادق  الفنادق  االإقامة يف  ، خدمات احلجوزات الأماكن 
اإقامة العطالت والنزل وال�شياح ،  اأماكن االإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات لالإقامة يف النزل وبيوت ال�شيافة و اأماكن 
حجوزات امل�شاكن املميزة وال�شقق املفرو�شة ، مكاتب تاأمني االإقامة املوؤقتة ، خدمات النوادي الريفية )توفري اأماكن االإقامة 
والطعام وال�شراب( ، توفري الت�شهيالت واملرافق لالجتماعات واملوؤمترات وال�شمينار واملنا�شبات اخلا�شة )حفالت زفاف ، 
احتفاالت( والوالئم ، توفري الت�شهيالت واملرافق للمعار�س ، خدمات املطاعم ، �شاالت الكوكتيل ، خدمات امل�شارب ، غرف 
الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�شريعة ، حمالت القهوة ، خدمات التزويد بالطعام 
وال�شراب )والئم( ، مقا�شف اخلدمة الذاتية ، ُدور احل�شانة النهارية ، اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات االجتماعات ، توفري 

ت�شهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة CAESARS باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
بالريد  اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119865

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290401    بتاريخ: 2018/04/10

باإ�شم : �شيزار الي�شن�س كومباين، ال ال �شي 
وعنوانه : وان �شيزارز باال�س درايف ، ال�س فيجا�س ، ان يف 89109 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
خدمات الدعاية واالإعالن ، خدمات ا�شت�شارية لتفعيل الن�شاط املكتبي و اإدارة وتوجيه االأعمال ، امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال ، 
ا�شت�شارات تنظيم االأعمال ، عر�س االأعمال التجارية لل�شلع واخلدمات على و�شائط االت�شال الأغرا�س البيع بالتجزئة ، اإدارة 
برامج اجلوائز التحفيزية لتمكني امل�شاركني من احل�شول على خ�شومات وجوائز جمانية على ال�شلع واخلدمات من خالل 
الع�شويات ، تنظيم برامج اجلوائز التحفيزية للع�شوية الأغرا�س جتارية اأو اإعالنية ، امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال ال�شناعية 
اإدارة �شوؤون  ، ا�شت�شارات  ، ترويج املبيعات لالآخرين  ، االإدارة التجارية لرتخي�س ال�شلع واخلدمات لالآخرين  اأو التجارية 
اأوامر ال�شراء ، حما�شبة ،  املوظفني ، خدمات نقل االأعمال ، جتميع املعلومات يف قواعد بيانات حا�شوب ، معاجلة )اإدارة( 
تاأجري اآالت البيع ، جتميع ت�شكيلة من ال�شلع ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شرائها عند احلاجة 
)وال ينطوي ذلك على خدمة النقل( والتي ميكن تقدميها يف حمالت البيع بالتجزئة وخدمات مراكز الت�شوق ، ت�شغيل 

واإدارة مراكز الت�شوق ومنافذ البيع بالتجزئة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي  TOTAL REWARDS باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
بالريد  اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119880

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290412    بتاريخ: 2018/04/10

باإ�شم : �شيزار الي�شن�س كومباين، ال ال �شي 
وعنوانه : وان �شيزارز باال�س درايف ، ال�س فيجا�س ، ان يف 89109 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�شورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
خدمات الرتفيه ، خدمات االألعاب ، خدمات االألعاب التفاعلية ، توفري موقع على �شبكة االإنرتنت يف جمال األعاب الكمبيوتر واالألعاب ، خدمات 
الرتفيه التلفزيوين ، تنظيم وتوفري االألعاب واملناف�شات لغايات الرتفيه ، توفري بيئات افرتا�شية ميكن للم�شتخدمني من خاللها التفاعل من 
خالل االألعاب االجتماعية الأغرا�س اال�شتجمام اأو الراحة اأو الرتفيه ، تنظيم الرتفيه الحتفاالت الزفاف ، توفري مرافق للرتفيه ، خدمات 
نوادي   ، والريا�شية  اال�شتجمامية  النوادي   ، ال�شحية  النوادي   ، وال�شحر  والدراما  والكوميديا  والرق�س  املو�شيقى  ت�شم  وترفيهية  م�شرحية 
ال�شواطئ وامل�شابح ، خدمات نادي الغولف ، توفري ت�شهيالت لعبة الغولف ، تنظيم مباريات الغولف ، خدمات النوادي الريفية ، توفري الت�شهيالت 
الريا�شية ، خدمات منتزهات الرتفيه ، منتزهات املالهي ، قاعات الت�شلية ، مراكز الت�شلية ، احلجز للعرو�س املو�شيقية والكوميديا والرق�س 
وال�شحر  والدراما  والرق�س  والكوميديا  املو�شيقية  للعرو�س  ت�شهيالت  ، توفري  اال�شتجمامية  ت�شهيالت لالأن�شطة  ، توفري  وال�شحر  والدراما 
اإنتاج الرامج   ، ، تنظيم واإدارة الفعاليات الريا�شية واملباريات الريا�شية واالأحداث الريا�شية ، تنظيم وترويج االأن�شطة واملباريات الريا�شية 
االإلكرتونية  املطبوعات  توفري   ، االلكرتونية  واالأدوات  واالألعاب  ال�شمعية  واالأ�شرطة  واالأف��الم  الفيديو  اأ�شرطة  اإنتاج   ، والتلفزيونية  االإذاعية 
الفورية غري القابلة للتنزيل ، ن�شر الكتب واملجالت االإلكرتونية عر االإنرتنت ، اإدارة �شباقات اخليول ، اإدارة الت�شهيالت الريا�شية والفعاليات 
الريا�شية ، توفري الرتبية البدنية وت�شهيالت اجلمنازيوم ، اإنتاج العرو�س امل�شرحية ، خدمات وكاالت التذاكر امل�شرحية ، تنظيم االجتماعات 
واملوؤمترات ، خدمات الرتبية والتعليم ، توفري التدري�س والتدريب يف جمال الريا�شة والرتفيه ، التدريب يف اإدارة الفنادق ، خدمات املعلومات 

واال�شت�شارات وامل�شورة املتعلقة مبا ذكر اآنفاً.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي  TOTAL REWARDS باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شاله بالريد امل�شجل، وذلك خالل 

30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119881

منوذج اإعالن الن�شر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 290418    بتاريخ: 2018/04/10

باإ�شم : �شيزار الي�شن�س كومباين، ال ال �شي 
وعنوانه : وان �شيزارز باال�س درايف ، ال�س فيجا�س ، ان يف 89109 ، الواليات املتحدة االأمريكية.

�شورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
النزل   ، املفرو�شة  ال�شقق   ، املميزة  امل�شاكن   ، املوؤقت  االإي��واء   ، واملنتجعات  )املوتيالت(  ال�شغرية  والفنادق  الفنادق  خدمات 
االإعتكاف  بيوت   ، اإقامة(  )اأماكن  العطالت  ، خدمات خميمات  وال�شياح  والنزل  العطالت  اإقامة  اأماكن   ، ال�شيافة  بيوت   ،
لتاأجري  ، خدمات احلجوزات  واملنتجعات  ال�شغرية )املوتيالت(  والفنادق  الفنادق  االإقامة يف  ، خدمات احلجوزات الأماكن 
اإقامة العطالت والنزل وال�شياح ،  اأماكن االإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات لالإقامة يف النزل وبيوت ال�شيافة و اأماكن 
حجوزات امل�شاكن املميزة وال�شقق املفرو�شة ، مكاتب تاأمني االإقامة املوؤقتة ، خدمات النوادي الريفية )توفري اأماكن االإقامة 
والطعام وال�شراب( ، توفري الت�شهيالت واملرافق لالجتماعات واملوؤمترات وال�شمينار واملنا�شبات اخلا�شة )حفالت زفاف ، 
احتفاالت( والوالئم ، توفري الت�شهيالت واملرافق للمعار�س ، خدمات املطاعم ، �شاالت الكوكتيل ، خدمات امل�شارب ، غرف 
الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�شريعة ، حمالت القهوة ، خدمات التزويد بالطعام 
وال�شراب )والئم( ، مقا�شف اخلدمة الذاتية ، ُدور احل�شانة النهارية ، اإيواء احليوانات ، تاأجري قاعات االجتماعات ، توفري 

ت�شهيالت املخيمات وتاأجري املباين املتنقلة.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمتي  TOTAL REWARDS باللغة االإجنليزية.

   اال�شرتاطات:
بالريد  اإر�شاله  اأو  االإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  الإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  �صبتمرب 2018 العدد 12422

EAT 119882

العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/180 ا�صتئناف تظلم جتاري 

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- يف - تيك ل�شناعة الزيوت - ذ م م  جمهول 
ع   قد  م  التجاري - �س  امل�شتاأنف /بنك دبي  ان  حمل االقامة مبا 
جتاري   تظلم   2017/159 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف   
وحددت لها جل�شه يوم االربعاء املوافق 2018/9/26 ال�شاعة 17.30 
من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7 رقم  بالقاعة  م�شاءا 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف الدعوى 2018/225 ا�صتئناف تظلم جتاري 

جمهول  ح�شني   احمد  ع��امل  �شاه  1-حم��م��د  ���ش��ده/  امل�شتاأنف  اىل 
���س م ع  امل�شتاأنف /ب��ن��ك االإحت���اد الوطني -  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله / منى احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ - قد ا�شتاأنف احلكم 
ال�شادر بالدعوى رقم : 2018/143 تظلم جتاري  وحددت لها جل�شه 
يوم االربعاء  املوافق 2018/9/12 ال�شاعة 17.30 م�شاءا بالقاعة رقم 
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/237 ا�صتئناف تظلم جتاري 

اىل امل�شتاأنف ���ش��ده/ 1-اوم��وجن��ى جمهول حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
امل�شتاأنف /موؤ�ش�شة نظارات يتيم وميثله / امريه ابراهيم عبداهلل 
ال�شادر  احل��ك��م  ا���ش��ت��اأن��ف  ق��د   - الب�شتكي  ب���ور  ك��م��ال  ع��ب��دال��واح��د 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت  جت���اري.  تظلم   2018/190 رق��م  بالدعوى 
رقم  بالقاعة  م�شاءا   17.30 ال�شاعة   2018/9/19 املوافق  االرب��ع��اء  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/230 ا�صتئناف تظلم جتاري 

وزينة  غيار  قطع  لتجارة  االح��م��دى  مدينة   -1 �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
ب��ازارك��اد  جمهول حمل االقامة  ذ م م 2-ح�شام مرت�شى  ال�شيارات - 
ا�شتاأنف احلكم  م ع قد  الوطني - �س  االإحت��اد  امل�شتاأنف /بنك  ان  مبا 
ال�شادر بالدعوى رقم 2018/142 تظلم جت��اري.  وح��ددت لها جل�شه 
بالقاعة رقم  ال�شاعة 17.30 م�شاءا  املوافق 2018/9/19  يوم االربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1683  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- علري�شا جنكلي 2-ال�شيد بهروز خندان  جمهويل حمل 
ابراهيم مو�شى علي   / املدعي/ مهدى مهراب احمدى وميثله  ان  االقامة مبا 
مراد البلو�شي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(  وق��دره )211416  مببلغ 
12% م��ن ت��اري��خ قيد ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����ش��داد ال��ت��ام.   وح���ددت لها جل�شة يوم 
الثالثاء املوافق 2018/10/9  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان  م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

مذكرة تبليغ حكم 2018/149 اأحوال �صخ�صية غيابي
يعلن يف جريدتني ر�صميتني وا�صعتي النت�صار

اإىل املحكوم عليه / اأمل اأحمد م�شطفى الدو�س - عنوانها : خارج الدولة حاليا 
نبلغك اأنه قد �شدر �شدك احلكم  2018/149 اأحوال �شخ�شية الغيابي املبني اأدناه ولك احلق يف 
االإعرتا�س على هذا احلكم اأمام حمكمة عجمان ال�شرعية خالل مدة  30 يوما اإبتداء من اليوم 
الذي يلي تاريخ تبلغك هذه املذكرة ، ويف حالة عدم تقدميك االإعرتا�س خالل املدة املذكورة فاإن 

احلكم �شي�شبح قطعيا بحقك ، و�شتتخذ االجراءات القانونية لتنفيذه. 
حتريرا يف يوم االثنني املوافق 2018/9/3 

احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�شوري : للمدعي حممد نوري ر�شول )علي( املدعي عليها  اأمل اأحمد 
م�شطفى الزام املدعي عليها بالدخول يف طاعة املدعي والقرار يف منزل الزوجية وعدم ال�شفر 

خارج الدولة اإال باإذنه او بعذر �شرعي والزمتها املحكمة بالر�شوم وامل�شروفات. 
املوافق  ه��   1439 القعدة  ذي   -  24 الثالثاء  يوم  يف  علنا  وتلي  احل�شوري  مبثابة  احلكم  �شدر 

2018/8/7 با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الدولة. 
حمكمة عجمان ال�صرعية

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
مذكرة اإعادة تبليغ موعد جل�صة بالن�صر 

الق�صية رقم  2017/23  منازعة عقارية
اإىل املدعي عليه / كيفني ت�شيو 

حيث اأن املدعي / �شركة با�شيفيك ليمتد 
، وعليه  ع��ق��اري��ة  م��ن��ازع��ات  رق���م 2017/23  ال��دع��وى  اق���ام عليك  ق��د 
يقت�شي ح�شورك اإىل جلنة الف�شل يف املنازعات االيجارية والعقارية 
يوم االحد املوافق 2018/9/16 ال�شاعة اخلام�شة م�شاء لالإجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك عن 
�شتبا�شر  اللجنة  املحدد فان  الوقت  اإر�شال وكيل عنك يف  او  احل�شور 

نظر الدعوى غيابيا بحقك. 
جلنة الف�صل يف املنازعات الإيجارية والعقارية        

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
 اإخطار عديل

رقم 2018/14110
املنذر : حامد جواد عطية اخلزرجي - عراقي اجلن�شية ب�شفته وكيال عن / مكتب عبدالرحمن ن�شيب 
دبي  حماكم  ع��دل  كاتب   -  2018/1/66922 رق��م  الوكالة  مبوجب  القانونية  واال�شت�شارات  للمحاماة 
ب�شفته وكيل عن/ بنك ابوظبي التجاري مبوجب الوكالة رقم 1809003382 م�شدقة من كاتب عدل 

دار الق�شاء - ابوظبي.
املنذر اليه : هور�ش�س باور لتاأجري ال�شيارات �س ذ م م - العنوان : دبي - ديرة - بور�شعيد - خلف داناتا - 

بناية �شركة هور�س باور - الطابق االر�شي  �س ب 21236 - هاتف 042663999 
املو�شوع : مطالبة مببلغ  71980  درهم

املبلغ املرت�شد بذمتكم والبالغ )71.980( درهم  مبوجب ذلك االخطار - فاإننا ننذركم ب�شرورة �شداد 
)واحد و�شبعون الف ووت�شعمائة وثمانون درهم فقط ال غري( وذلك خالل مدة �شبعة ايام من تاريخ هذا 
االعالن - واال �شن�شطر ا�شفني التخاذ كافة اإجراءات بيع ال�شيارة التايل موا�شفاتها واملرهونة للمنذر  
)هيونداي �شوناتا - ف�شي - خ�شو�شي - رقم لوحة N/43868 - �شنة ال�شنع 2015 - تخري�س دبي( 

طبقا لن�س املادة 175&172 من قانون املعامالت التجارية. مع حفظ كافة حقوق املنذر االخرى
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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•• اأبوظبي-وام:
الف�شل  خ��الل  االحت���ادي  الوطني  املجل�س  واف��ق 
 18 بتاريخ  ب��داأ  ال��ذي  ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي 
نوفمر 2015م، وعلى مدى 53 جل�شة عقدها 
2018م،  م��اي��و   29 ل��غ��اي��ة  اأدوار  ث��الث��ة  خ���الل 
ناق�شها  اأن  ب��ع��د  ق���ان���ون  “ 45” م�����ش��روع  ع��ل��ى 
وع����دل وا���ش��ت��ح��دث ع����ددا م���ن م���واده���ا وبنودها 
وذلك تنفيذا لالأهداف واملبادرات التي تت�شمنها 
للمجل�س  ال��رمل��ان��ي��ة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل���ط���ة 
لالأعوام 2016-2021م التي ت�شتهدف تقدمي 
املجل�س  مم��ار���ش��ة  اط����ار  يف  ب��رمل��اين  اأداء  اأف�����ش��ل 
مع  متا�شياً  والرقابية  الت�شريعية  الخت�شا�شاته 
ال��ر���ش��ي��دة وروؤيتها  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ه��ات وت��ط��ل��ع��ات 
امل�شتقبلية وا�شرتاتيجيتها خالل ال�شنوات املقبلة 
اأعلى  وحتقيق  املواطنني  اإ�شعاد  اإىل  ت�شعى  التي 

املراكز واملوؤ�شرات التناف�شية العاملية.
التي  للمجل�س  العامة  االأمانة  اإح�شاءات  وح�شب 
توثق اإجنازاته على �شعيد ممار�شة اخت�شا�شاته 
على  االق��ت�����ش��ادي  ال��ق��ط��اع  ح��از  فقد  الت�شريعية 
حيث  م��ن  املجل�س  اه��ت��م��ام��ات  يف  االأوىل  امل��رت��ب��ة 
قانون  م�شروع   13 بعدد  تناولتها  التي  الق�شايا 
هي : م�شروع قانون احتادي يف �شاأن ربط امليزانية 
امل�شتقلة  ل��الحت��اد وم��ي��زان��ي��ات اجل��ه��ات  ال��ع��ام��ة 
امللحقة عن ال�شنة املالية 2016م وم�شروع قانون 

�شماناً  املنقولة  االم����وال  ره��ن  ���ش��اأن  يف  احت���ادي 
ل��دي��ن وم�����ش��روع ق��ان��ون احت���ادي يف ���ش��اأن اعتماد 
امل��وح��د ل��الحت��اد واحل�شابات  احل�����ش��اب اخل��ت��ام��ي 
املالية  ال�شنة  ع��ن  امل�شتقلة  للجهات  اخل��ت��ام��ي��ة 
املنتهية يف 31 دي�شمر 2014 وم�شروع قانون 
احتادي يف �شاأن اعتماد احل�شاب اخلتامي املوحد 
امل�شتقلة  للجهات  اخلتامية  واحل�شابات  لالحتاد 
عن ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمر 2015 
وم�����ش��روع ق��ان��ون احت���ادي يف ���ش��اأن رب��ط امليزانية 
االحتادية  اجل��ه��ات  وم��ي��زان��ي��ات  ل��الحت��اد  العامة 
امل�����ش��ت��ق��ل��ة امل��ل��ح��ق��ة ع���ن ال�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة 2017 
وم�شروع قانون احتادي يف �شاأن مكافحة االإغراق 
والتدابري التعوي�شية والوقائية وم�شروع قانون 
احتادي يف �شاأن االإج��راءات ال�شريبية وحتفظات 
رئي�س الدولة على بع�س التعديالت التي اأدخلها 
يف  احت��ادي  قانون  م�شروع  على  الوطني  املجل�س 

�شاأن االإجراءات ال�شريبية.
كما �شملت م�شروع قانون احتادي بتعديل بع�س 
 2007 ل�شنة   6 رق��م  القانون االحت���ادي  اأح��ك��ام 
اأعماله  وتنظيم  ال��ت��اأم��ني  هيئة  اإن�����ش��اء  ���ش��اأن  يف 
اعتماد احل�شاب  �شاأن  وم�شروع قانون احت��ادي يف 
اخلتامية  واحل�شابات  لالحتاد  املوحد  اخلتامي 
يف  املنتهية  امل��ال��ي��ة  ال�شنة  ع��ن  امل�شتقلة  للجهات 
احتادي  قانون  وم�شروع  2016م  دي�شمر   31
يف �شاأن ربط امليزانية العامة لالحتاد وميزانيات 

ال�شنة  ع��ن  امللحقة  امل�شتقلة  االحت��ادي��ة  اجل��ه��ات 
2018م وم�شروع قانون احت��ادي يف �شاأن  املالية 
ال��ت��اأج��ري التمويلي وم�����ش��روع ق��ان��ون احت���ادي يف 

�شاأن التحكيم.
الثانية  امل��رت��ب��ة  ال��ق�����ش��اي��ا اخل��دم��ي��ة يف  وج����اءت 
م�شروع  هي:  قوانني  م�شروعات  ت�شعة  مبناق�شة 
احتادي  بقانون  املر�شوم  بتعديل  احت��ادي  قانون 
�شركة  تاأ�شي�س  ���ش��اأن  يف  2009م  ل�شنة   2 رق��م 
االحت������اد ل��ل��ق��ط��ارات وم�������ش���روع ق���ان���ون احت����ادي 
االحتادية  املحاكم  اأم��ام  الق�شائية  الر�شوم  ب�شاأن 
بقانون  املر�شوم  بتعديل  احت��ادي  قانون  وم�شروع 
تنظيم  ���ش��اأن  يف  2003م  ل�شنة   3 رق��م  احت���ادي 
قطاع االت�شاالت وم�شروع قانون احتادي باإن�شاء 
املدنية  امل��ن��ازع��ات  يف  وامل�شاحلة  التوفيق  م��راك��ز 
اإعادة  ب�شاأن  احت��ادي  قانون  وم�شروع  والتجارية 
والبحوث  ل��ل��درا���ش��ات  االإم�������ارات  م��رك��ز  ت��ن��ظ��ي��م 
احتادي  قانون  م�شروع  وحتديث  اال�شرتاتيجية 
امل�شاعدة، وم�شروع قانون  يف �شاأن عمال اخلدمة 
قانون  وم�شروع  امل�شاجد  رعاية  �شاأن  يف  احت��ادي 
احتادي يف �شاأن �شالمة املنتجات وم�شروع قانون 

احتادي يف �شاأن العمل التطوعي.
وجاء القطاع البيئي يف املرتبة الثالثة من حيث 
الق�شايا التي تناولتها م�شروعات القوانني بعدد 
���ش��ب��ة م�����ش��روع��ات ق��وان��ني ه��ي : م�����ش��روع قانون 
بقانون  امل��ر���ش��وم  اأح��ك��ام  بع�س  بتعديل  احت����ادي 

وتنظيم  باإن�شاء  2007م  ل�شنة   6 رق��م  احت��ادي 
امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل���الأر����ش���اد اجل���وي���ة وال������زالزل، 
حيازة  تنظيم  ب�����ش��اأن  احت����ادي  ق��ان��ون  وم�����ش��روع 
احل���ي���وان���ات اخل���ط���رة وم�����ش��روع ق���ان���ون احت���ادي 
 16 اأحكام القانون االحتادي رقم  بتعديل بع�س 
ل�شنة 2007م يف �شاأن الرفق باحليوان، وم�شروع 
ق��ان��ون احت����ادي ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����س اأح���ك���ام القانون 
االحتادي رقم 10 ل�شنة 2002 يف �شاأن مزاولة 
احتادي  قانون  وم�شروع  البيطري  الطب  مهنة 
قانون  وم�شروع  البرتولية  امل��واد  ت��داول  �شاأن  يف 
 6 بقانون احت��ادي رقم  املر�شوم  بتعديل  احت��ادي 
الوطني  امل��رك��ز  وتنظيم  ب��اإن�����ش��اء   2007 ل�شنة 
ل���الأر����ش���اد اجل���وي���ة وال������زالزل وم�����ش��روع قانون 

احتادي يف �شاأن االإدارة املتكاملة للنفايات.
وال�شحية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ق�����ش��اي��ا  ح����ازت  ف��ي��م��ا 
والريا�شية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  واالأم��ن��ي��ة 
“ 15” م�شروع  ع��ل��ى  وامل��ع��ا���ش��ات  واالإع���الم���ي���ة 
قانون هي: م�شروع قانون احتادي يف �شاأن تنظيم 
واخت�شا�شات املجل�س الوطني لالإعالم وم�شروع 
احتادي  بقانون  املر�شوم  بتعديل  احت��ادي  قانون 
جرائم  مكافحة  �شاأن  يف  2012م  ل�شنة   5 رق��م 
تقنية امل��ع��ل��وم��ات، وم�����ش��روع ق��ان��ون احت����ادي يف 
الدبلوما�شية”  االإم���ارات  اأكادميية  “اإن�شاء  �شاأن 
وم�����ش��روع ق��ان��ون احت����ادي يف ���ش��اأن اإن�����ش��اء مركز 
قانون  وم�����ش��روع  ال��ري��ا���ش��ي  للتحكيم  االإم�����ارات 

االحتادي  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  احت��ادي 
اإن�شاء الهيئة العامة  1999 ب�شاأن  6 ل�شنة  رقم 
وم�شروع  االج��ت��م��اع��ي��ة  وال��ت��اأم��ي��ن��ات  للمعا�شات 
اخلارجية  وزارة  تنظيم  ���ش��اأن  يف  احت���ادي  ق��ان��ون 
ب�شاأن  احت��ادي  قانون  وم�شروع  ال��دويل  والتعاون 
وم�شروع  والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  نظام 
قانون احتادي يف �شاأن مكافحة الت�شول وم�شروع 

قانون احتادي ب�شاأن الوقف.
ق���ان���ون احت������ادي بتعديل  ���ش��م��ل��ت م�������ش���روع  ك��م��ا 
ب�شاأن  1987م  ل�شنة   4 رق��م  االحت��ادي  القانون 
�شاأن  املدنية وم�شروع قانون احتادي يف  االأو�شمة 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة، وم�شروع  وامل��ي��دال��ي��ات  االأو���ش��م��ة 
قانون احتادي ب�شاأن تعديل بع�س احكام القانون 
االأو�شمة  ب�شاأن  2009م  ل�شنة   8 االحت��ادي رقم 
قانون  وم�شروع  الع�شكرية  وال�شارات  وامليداليات 
7 ل�شنة  احت��ادي بتعديل القانون االحت��ادي رقم 
2008 ب�شاأن االأر�شيف الوطني وحتديث م�شروع 

قانون احتادي يف �شاأن االآثار.
حتفظ  على  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وواف���ق 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ب�شاأن م�شروع قانون 
املوافقة على  احت��ادي ب�شاأن حقوق الطفل ومتت 
م�شروع  لي�شبح  القانون  م�شروع  م�شمى  تغيري 

قانون احتادي ب�شاأن حقوق الطفل “ودميه«.
احتادية  مرا�شيم   3 بعدد  علماً  املجل�س  اأحيط  و 

�شادرة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “ حفظه اهلل” كما اأحيط 
علماً بعدد 17 مر�شوما بقانون وب������ 93 معاهدة 

واتفاقية اأبرمتها احلكومة.
وواف�����ق امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي خ���الل دور 
الت�شريعي  الف�شل  م��ن  االأول  ال��ع��ادي  االن��ع��ق��اد 
نوفمر   18 ب��ت��اري��خ  ب���داأ  ال���ذي  ال�����ش��اد���س ع�شر 
2016م  يوليو   14 بتاريخ  واختتمه  2015م 
قانون  م�شروع   17 على  جل�شة   13 م��دى  على 
كما وافق على مدى “ 19” جل�شة عقدها خالل 
ب���داأ بتاريخ  ال���ذي  ال��ث��اين  ال��ع��ادي  دور االن��ع��ق��اد 
بتاريخ  اأع��م��ال��ه  واخ��ت��ت��م  2016م  ن��وف��م��ر   6
قانون  م�����ش��روع   15 ع��ل��ى   2017 ي��ون��ي��و   13
21 جل�شة عقدها خ��الل دور  وواف��ق على م��دى 
االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث ال���ذي ب���داأ ب��ت��اري��خ 25 
مايو   29 بتاريخ  اأعماله  واختتم  اأكتوبر2017 

قانون. م�شروع   13 2018م” على 
وب���ذل���ك ي��ك��ون امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت������ادي قد 
12 فراير  اأوىل جل�شاته بتاريخ  عقد منذ عقد 
1972م ولغاية اجلل�شة احلادية والع�شرين من 
ع�شر  ال�شاد�س  الت�شريعي  للف�شل  الثالث  ال��دور 
حوايل  2018م  مايو   29 بتاريخ  عقدها  التي 
واأقر خاللها615 م�شروع  592 جل�شة وناق�س 
322 مو�شوعا عاما ووجه811  قانون وناق�س 

�شوؤاال وتبنى 327 تو�شية واأ�شدر 78 بيانا.

•• دبي-الفجر:

ال�شرطة  م����راك����ز  م����دي����رو  وا�����ش����ل 
ون��واب��ه��م زي��ارات��ه��م مل���دار����س دب���ي يف 
الدرا�شي  ال��ع��ام  م��ن  االأول  االأ���ش��ب��وع 
وتقدموا   ،2019-2018 اجلديد 
وزارة  اإىل  ال���ت���ه���اين  اآي������ات  ب��اأ���ش��م��ى 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ن��ط��ق��ة دبي 
والطالبات،  وال���ط���الب  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
التدري�شية  ال���ه���ي���ئ���ات  واأع���������ش����اء 
االأمور،  واأول��ي��اء  والفنية،  واالإداري���ة 
مبنا�شبة بدء العام الدرا�شي اجلديد، 
متمنني لهم دوام التوفيق والنجاح. 

الها�شمي،  احلليم  عبد  العميد  وقام 
نائب مدير مركز �شرطة الق�شي�س، 
بزيارة اإىل مدر�شة ذا األفا الريطانية 
مبنطقة الق�شي�س االأوىل، ومدر�شة 
الطوار،  للبنات مبنطقة  ال��ك��وي��ت 
ومت ال�شالم على الهيئة التدري�شية، 
وت��ه��ن��ئ��ت��ه��م ب��ال��ع��ام ال���درا����ش���ي ونقل 
ال���ق���ائ���د العام  ����ش���ع���ادة  ل��ه��م حت���ي���ات 
موؤكداً  املنا�شبة،  بهذه  دب��ي  ل�شرطة 
ال�شراكة  ع��ل��ى  دب���ي  ���ش��رط��ة  ح��ر���س 
واالأمان  االمن  املدار�س، وتوفري  مع 

للجميع.
والتقى العميد عبد احلليم الها�شمي 
التدري�س  هيئة  اأع�شاء  من  عدد  مع 

امل��دار���س، م��وؤك��داً حر�س  يف خمتلف 
ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي على 
اأه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ال�����ش��راك��ة م���ع وزارة 
ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م وم��ن��ط��ق��ة دبي 
الرتبوية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بالطالب  العالقة  ذات  والتعليمية 
اأو  االأم�������ن�������ي  اجل������ان������ب  يف  �������ش������واء 
ال�شحي  اأو  ال��ث��ق��ايف  اأو  االج��ت��م��اع��ي 
حماية  اأج���ل  م��ن  م�شتمرة،  ب�����ش��ورة 
مكت�شباتنا الوطنية، حيث و�شعت يف 

مقدمة اهتماماتها م�شلحة االأجيال 
القادمة من اأبناء الوطن.

ووجه العميد عبد احلليم الها�شمي 
ال���ط���الب ب��االه��ت��م��ام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م وان 
وم�شدر  ل��زم��الئ��ه��م  ق����دوة  ي��ك��ون��وا 
فخر الأهلهم وبذل مزيد من اجلهد 
يتمكنوا  حتى  ال��درو���س  حت�شيل  يف 
من حتقيق اأهدافهم، م�شريا اإىل ان 
وبالتعاون  الق�شي�س  �شرطة  مركز 
�شيكثف  للمرور  العامة  االإدارة  م��ع 

الدوريات يف مناطق املدار�س للحفاظ 
ع��ل��ى ان�����ش��ي��اب��ي��ة ح��رك��ة ال�����ش��ري، كما 
توعوية  حما�شرات  بتنظيم  �شيقوم 

يف املدار�س.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ام ال��ع��ق��ي��د حممد 
مركز  مدير  نائب  رح��م��ة،  ال  نا�شر 
�شرطة ال��را���ش��دي��ة، ب��زي��ارة ع��دد من 
املدار�س يف منطقة االخت�شا�س ومن 
�شمنها مدر�شة حممد نور، ومدر�شة 
ال�شارقة االمريكية الدولية اخلا�شة، 

والعلوم،  للفنون  الدولية  واملدر�شة 
الثانوية،  الهندية  اخلليج  ومدر�شة 
منطقة  يف  امل����دار�����س  م���ن  وغ���ريه���ا 
االخت�شا�س، مقدماً التهنئة للجميع 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  با�شم 

مبنا�شبة العام الدرا�شي اجلديد.
بعقد  قامت  املركز  اإدارة  ان  واأو���ش��ح 
م���ع مديري  ت��ن�����ش��ي��ق��ي��ة  اج��ت��م��اع��ات 
املركز  اإدارة  ���ش��ت��ق��وم  ك��م��ا  امل���دار����س، 
للمرور  العامة  االإدارة  مع  بالتعاون 

واخر  ب��داي��ة  يف  ال���دوري���ات  بتكثيف 
وذل���ك لالطمئنان  ال��درا���ش��ي  ال��ي��وم 
ع���ل���ى ����ش���الم���ة ال����ط����الب واحل����ال����ة 
االمنية وان�شيابية حركة ال�شري اأمام 

املدار�س.
مدير  الكتبي،  مبارك  العقيد  واك��د 
املركز  ا���ش��ت��ع��داد  ح��ت��ا،  �شرطة  م��رك��ز 
قام  حيث  اجل��دي��د،  ال��درا���ش��ي  للعام 
املدار�س يف منطقة  لعدد من  بزيارة 
من  جمموعة  يرافقه  االخت�شا�س 

التهنئة  ل��ه��م  وق����دم  امل���رك���ز  ���ش��ب��اط 
العام  حلول  مبنا�شبة  القيادة  با�شم 

الدرا�شي اجلديد.
االأمور  اأولياء  الكتبي  العقيد  ووج��ه 
ال�شعود  ع��ن��د  ب��االن��ت��ب��اه  وال��ط��ل��ب��ة 
وال�����ن�����زول م����ن ح����اف����الت امل����دار�����س، 
بقواعد  ال��ت��ق��ي��د  ال�����ش��ائ��ق��ني  ح���اث���اً 
ال�شري وامل��رور، م�شرياً اىل ان مركز 
�شل�شلة  ب��ع��ق��د  ���ش��ي��ق��وم  ���ش��رط��ة ح��ت��ا 
للطالب  التوعوية  املحا�شرات  م��ن 

�شيقوم  كما  االخت�شا�س،  منطقة  يف 
بتكثيف الدوريات يف �شاعات ال�شباح 
واخر الدوام لت�شيري وتنظيم حركة 

ال�شري.
وقام العقيد جمعة خلفان بن �شهيل، 
الرفاعة،  �شرطة  مركز  مدير  نائب 
املدار�س يف منطقة  لعدد من  بزيارة 
التهاين  لهم  م��ق��دم��اً  االخ��ت�����ش��ا���س، 
دبي  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  با�شم 
اجلديد،  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  مبنا�شبة 
املدار�س  اإدارات  م��ع  التن�شيق  ومت 
ومت اال�شراف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م،  ب�����ش��اأن 
على تنظيم حركة ال�شري حيث كانت 
احلركة ان�شيابية واي�شا مت االلتقاء 
بالطلبة والطالبات وتهنئتهم بالعام 
متمنيني  اجل������دي������د  ال������درا�������ش������ي 
مل�شريتهم  وال���ت���ف���وق  ال���ن���ج���اح  ل��ه��م 

التعليمية.
مدير  العوي�س،  �شلطان  املقدم  وقام 
بالنيابة،  ع��ل��ي  ج��ب��ل  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 
ال�����ش��وي��ف��ات وتقدم  ب���زي���ارة م��در���ش��ة 
الدرا�شي  ال��ع��ام  مبنا�شبة  بالتهنئة 
واأولياء  امل��در���ش��ني  وال��ت��ق��ى  اجل��دي��د 
االأم������ور وال��ط��ل��ب��ة، م����وؤك����داً حر�س 
القيادة العامة ل�شرطة دبي على مد 
مع  والتعاون  التوا�شل  ج�شور  كافة 

جميع ال�شركاء وخا�شة املدار�س.

•• دبي-وام:

اأكدت هيئة ال�شحة بدبي اأن برناجمها الطموح “ طب وعلوم” 
ا�شتطاع خالل عامني  بعدما  اأهدافه  ثماره ويحقق  يوؤتي  بداأ 
فقط من متكني 85 طالبا وطالبة من اأبناء االإمارات االأوائل 
اجلامعية  درا�شتهم  وا�شتكمال  حلمهم  حتقيق  من  واملتفوقني 
يف واح���دة م��ن اأه���م امل��ج��االت واأرق����ى امل��ه��ن وه��ي مهنة الطب 
املتكاملة  الدرا�شية  الرعاية  بتوفري  وذل��ك  النبيلة  االإن�شانية 
ينتظرهم من  الواعد وما  اأمام م�شتقبلهم  ال�شبل  وتذليل كل 
ال�شحية  الهيئة ومراكزها  املثلى يف م�شت�شفيات  العمل  فر�س 

املنت�شرة يف ربوع دبي.
اإط��الق برنامج  اأن��ه مت  و ذك��رت الهيئة - يف تقرير لها ام�س- 
رع��اي��ة ط��ب وع��ل��وم خل��ري��ج��ي طلبة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة للطب 
والعلوم يف يوليو 2016 بناء على القرار االإداري اعتماد الئحة 
والذي  الدولة  داخ��ل  العامة  الثانوية  خريجي  رعاية  برنامج 

يعمل على اإعداد وتاأهيل الطلبة املواطنني ليكونوا من الكوادر 
الدولة  الطبية يف  املهن  ت�شهم يف رفعة ورقي  التي  امل�شتقبلية 
وبكالوريو�س  واجل���راح���ة  ال��ط��ب  ب��ك��ال��وري��و���س  تخ�ش�شات  يف 
و  املخترات  و  امل�شاند  الطب  برامج  وبكالوريو�س  التمري�س 

االأ�شعة و ال�شيدلة و التغذية والعالج الطبيعي والتخدير«.
واأو����ش���ح ال��ت��ق��ري��ر اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��رك��ز م���ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق هذا 
يف  حتقيقها  على  تعمل  رئي�شة  اأه���داف  اأرب��ع��ة  على  ال��رن��ام��ج 
باالهتمام  وذل��ك  الر�شيدة  قيادتنا  توجيهات  تلبية  مقدمتها 
امل��واط��ن��ة واع����داد ج��ي��ل ق���ادر ع��ل��ى حتمل  ال��ب�����ش��ري��ة  بالتنمية 
امل�شوؤولية خا�شة يف املهن الطبية اإىل جانب اإعداد كوادر مهنية 
مواطنة يف القطاع ال�شحي تلبي احتياجات املجتمع االإماراتي 
وتعزيز املهن والتخ�ش�شات الطبية والتمري�شية داخل الدولة 

خا�شة يف اإمارة دبي ودعم مفهوم الرعاية ال�شحية والوقائية 
اإع��داد كوادر  العاملية من خالل  املعايري  اأعلى  مبا يتنا�شب مع 

مواطنة ذات كفاءة عالية.
هيئة  اأو���ش��ح��ت  ب��ال��رن��ام��ج  االل��ت��ح��اق  ب�����ش��روط  يتعلق  وفيما 
ال�شحة بدبي اأن هناك خم�شة �شروط اأ�شا�شية للقبول يف هذا 
مواطني  م��ن  للرنامج  امل��ر���ش��ح  ي��ك��ون  اأن  تت�شمن  ال��رن��ام��ج 
الدولة واأن يكون حا�شاًل على �شهادة الثانوية العامة بالن�شبة 
املئوية املطلوبة واأال يكون قد م�شى على ح�شوله على �شهادة 
الثانوية العامة اأو ما يعادلها اأكرث من �شنتني واحل�شول على 
اأن يكون قد تخرج  اأكادميي مبا�شر ملوؤهل بكالوريو�س و  قبول 

وح�شوله على االعفاء من برنامج اخلدمة الوطنية.
م�شاهمة  للطلبة  بالن�شبة  بالرنامج  االلتحاق  مزايا  وت�شمل 

الطالب  ومنح  امل��ح��ددة  اجلامعية  الر�شوم  ت�شديد  يف  الهيئة 
راتبا �شهريا 6500 درهم لتخ�ش�شات الطب و 5000 درهم 
لالإيفاء  م���ايل  مبلغ  ج��ان��ب  اإىل  امل�����ش��ان��د  وال��ط��ب  للتمري�س 
الكتب  وبدل  درهم   2500 ب�  اآليا  حا�شبا  وت�شمل  باحتياجاته 
الرعاية  مدة  طوال  ال�شحي  التاأمني  وتوفري  درهم   3000
وظيفة  على  الهيئة  يف  بالرنامج  امل�شمول  الطالب  وتعيني 

تتنا�شب مع موؤهله العلمي بعد اجتيازه الرنامج.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ت��زام��ات ال��ط��ال��ب امل�����ش��م��ول ب��ال��رن��ام��ج لفت 
التقرير اإىل اأن هناك اأربعة التزامات رئي�شة هي عدم ممار�شة 
اأو  اأه��داف الدرا�شة واأن ال يعمل باأجر  اأي ن�شاط يتعار�س مع 
الدرا�شة بدون موافقة خطية من قبل  اأجر طوال مدة  بدون 
تاأخري متوقع لاللتحاق  اأي  وج��ود  اإعالمها يف حال  و  الهيئة 

بالدرا�شة ويجب على الطالب العمل لدى الهيئة ملدة ت�شاوي 
الدرا�شية  ال��ر���ش��وم  ك��اف��ة  رد  عليه  ت��وج��ب  واإال  ال��رع��اي��ة  م���دة 
الرغبة  ح���ال  يف  موافقتها  ع��ل��ى  واحل�����ش��ول  الهيئة  واإخ���ط���ار 
يدر�س  التي  التعليمية  اجلهة  اأو  الدرا�شي  التخ�ش�س  بتغيري 

فيها.
ويحق للهيئة يف الوقت نف�شه اإنهاء رعاية الطالب يف عدد من 
احلاالت والتي تت�شمن الر�شوب ل�شنتني درا�شيتني متتاليتني 
يف ن��ظ��ام ال��درا���ش��ة ال�شنوي اأو ع��دم اج��ت��ي��از احل��د االأدن����ى من 
الذي  الدرا�شي  التخ�ش�س  املعتمدة لدرا�شته وتغيري  ال�شاعات 
بها  امللتحق  التعليمية  املوؤ�ش�شة  اأو  اأجله  من  الرعاية  منحت 
واحل�شول  الهيئة  م��ن  امل�شبقة  امل��واف��ق��ة  على  احل�����ش��ول  دون 
الدولة  داخ��ل  م��ن  ���ش��واء  اأخ���رى  م��ن جهة  درا�شية  على منحة 
الهيئة  م��ن  امل�شبقة  امل��واف��ق��ة  على  احل�شول  دون  خارجها  اأو 
والتخلف عن االلتحاق بالدرا�شة اأو االنقطاع عنها مدة ثالثة 

اأ�شهر متتالية دون عذر تقبله الهيئة.

اللواء املري يلتقي بروؤ�صاء اأق�صام املباحث اجلنائية مبراكز ال�صرطة
•• دبي-الفجر:

اأكد �شعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
اأهمية عقد جل�شات  دب��ي، على  ل�شرطة  العام 
ب�شورة  ال��ذه��ن��ي  للع�شف  وور�����س  ت�����ش��اوري��ة 
نظرا  اجلنائية،  املباحث  �شباط  ب��ني  دوري���ة 
الأهمية املهام وامل�شوؤوليات املناطة بهم يف احلد 
مراكز  اخت�شا�س  مناطق  يف  اجل��رمي��ة  م��ن 
ال�شرطة مبا ي�شهم يف حتقيق ا�شرتاتيجيتها 

يف جعل دبي مدينة اآمنة و�شعيدة.
اأق�شام  ب���روؤ����ش���اء  ���ش��ع��ادت��ه  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
ال�شرطة يف دبي،  املباحث اجلنائية يف مراكز 
املهريي،  زع��ل  اأحمد  دكتور  العقيد  بح�شور 
من  وع��دد  للقيادة،  التنظيمي  املكتب  مدير 
ال�����ش��ب��اط.  واط��ل��ع ���ش��ع��ادة ال��ل��واء امل���ري على 
طبيعة التحديات التي تواجه �شباط املباحث 
موؤكداً  ال��ي��وم��ي��ة،  عملهم  م��ه��ام  يف  اجلنائية 
احلديثة  الرامج  من  اال�شتفادة  اأهمية  على 

يف الذكاء اال�شطناعي يف احلد من اجلرائم 
اجل  م��ن  دوري،  ب�شكل  ال��ت��ط��ورات  وم��ت��اب��ع��ة 
باأ�شلوب  االأم��ن��ي��ة  االإج��������راءات  ك��اف��ة  ات���خ���اذ 
امل�شتمر  التقييم  على  والعمل  حمكم،  علمي 
اجلنائية  املباحث  ل�شباط  اأهمية  م��ن  ل��ه  مل��ا 
اال�شتباقي  ال��ف��ك��ر  ان��ت��ه��اج  م��ن  ميكنهم  مب��ا 
لوقوع اجلرمية، وحتليلها وحتليل ا�شاليبها. 
وتوقعها من خالل ح�شر الظواهر واالحداث 
ودرا�شتها ب�شورة دقيقة.  وقال �شعادة القائد 

العام ل�شرطة دبي اإن ال�شباط امليدانيني هم 
االأ�شا�س يف �شمان تطور اأنظمة العمل االأمني 
يف احل���د م��ن اجل��رمي��ة، م��وؤك��دا ع��ل��ى اأهمية 
واخلارجيني  الداخليني  ال�شركاء  مع  العمل 
املباحث  اأق�����ش��ام  ك��اف��ة  ب��ني  التوا�شل  واأه��م��ي��ة 
اجل��ن��ائ��ي��ة ك��ف��ري��ق ع��م��ل واح����د مب���ا ي�شمن 
االق�شام  روؤ�شاء  بني  املعلومات  تبادل  �شهولة 
و�شهولة متابعة االأحداث اليومية يف مناطق 

االخت�شا�س على مدار ال�شاعة.

»�صحة دبي« : 85 طالبا وطالبة التحقوا بربنامج طب وعلوم خالل عامني 

املجل�س الوطني الحتادي يوافق على 45 م�صروع قانون خالل الف�صل الت�صريعي ال�صاد�س ع�صر

مراكز �صرطة دبي توا�صل زيارتها للمدار�س مبنا�صبة العام اجلديد
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عربي ودويل
الأزمة ال�شيا�شية:

الرئا�صة التون�صية تنفي وجود �صفقة
••الفجر - تون�س

ال�شبت يف  اأم�س  التون�شية  اأفاد م�شدر م�شوؤول بالرئا�شة 
ت�شريح لوكالة تون�س افريقيا لالأنباء انه “خالفا ملا مت 
تداوله ببع�س و�شائل االعالم املكتوبة فانه ال علم لرئا�شة 
اجل��م��ه��وري��ة ب���اي ات��ف��اق ح���ول خم���رج ل��الزم��ة ال�شيا�شة 
الوطنية  االع�����الم  و���ش��ائ��ل  ب��ع�����س  ان  ي��ذك��ر  ال���راه���ن���ة«. 
يف  ال�شيا�شية  االزم��ة  اىل  ال�شبت  اأم�س  تطرقت  املكتوبة 
البالد م�شرية اىل “االجتاه نحو ايجاد حل للخروج من 

ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س  بقاء  ع��ر  االزم���ة  ه��ذه 
قايد  الباجي  اجلمهورية  رئي�س  بني  باتفاق  من�شبه  يف 
ال�شب�شي ورئي�س حركة النه�شة را�شد الغنو�شي يف مقابل 

التزام ال�شاهد علنيا بعدم الرت�شح النتخابات 2019«.
وكان الرئي�س التون�شي قرر تعليق امل�شاورات حول وثيقة 
ب�شبب خ��الف يف وجهات  املا�شي  28 مايو  2 يف  قرطاج 
النظر بني املوقعني على هذه الوثيقة بخ�شو�س النقطة 
64 واملتعلقة ببقاء ال�شاهد على را�س احلكومة مما خلف 

ازمة �شيا�شية يف البالد. 

الغارديان: فكرة بقاء بريطانيا 
داخل الحتاد تزداد جاذبية

•• لندن-وكاالت:

ام�س  ال�����ش��ادرة،  الريطانية  ال��غ��اردي��ان،  �شحيفة،  ت��ن��اول��ت 
ال�شبت، التعليق على دعوات باإجراء ا�شتفتاء ثان حول خروج 
جاذبية  تزايد  اإىل  م�شرية  االأوروب���ي،  االحت��اد  من  بريطانيا 
عن  ال�شا�شة  عجز  ظ��ل  يف  ع�شويتها  على  ال��ب��الد  بقاء  فكرة 
�شبط االأمور. وا�شتهلت ال�شحيفة تعليقها بالقول اإن الكثري 
من منتقدي خروج بريطانيا يعار�شون اال�شتفتاءات الأ�شباب 
د�شتورية الأن من املمكن لهذه اال�شتفتاءات اأن حتدث انق�شاماً 

يف املجتمع “وبريطانيا يف النهاية هي دميقراطية برملانية«.

•• عوا�شم-وكاالت:

ق����ال اجل������رال ج���وزي���ف دان���ف���ورد 
االأمريكية  االأرك�����ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س 
“حوارا  اإنه يجري  ام�س  امل�شرتكة 
دونالد  ال��رئ��ي�����س  م���ع  روتينيا” 
الع�شكرية  اخليارات  ب�شاأن  ترامب 
حت���ذي���رات  ����ش���وري���ا  جت���اه���ل���ت  اإذا 
اأ�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  م���ن  وا���ش��ن��ط��ن 
ك��ي��م��اوي��ة يف ه���ج���وم م��ت��وق��ع على 

اإدلب.
ال���والي���ات  اإن  دان����ف����ورد  واأ�����ش����اف 
با�شتخدام  ق��رارا  املتحدة مل تتخذ 
القوة الع�شكرية ردا على اأي هجوم 

كيماوي يف �شوريا.
وقال “ولكننا جنري حوارا ،حوارا 
من  للتاأكد  الرئي�س  م��ع  روتينيا، 
اأن����ه ي��ع��رف م��وق��ف��ن��ا ف��ي��م��ا يتعلق 
ا�شتخدام  ح���ال���ة  يف  ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 

اأ�شلحة كيماوية«.
تكون  اأن  ي��ت��وق��ع  “اإنه  واأ�����ش����اف 
لدينا خيارات ع�شكرية واأعطيناها 
اآخ�������ر ت�����ط�����ورات ه������ذه اخل����ي����ارات 
بهذه  دانفورد  واأدىل  الع�شكرية”. 

الت�شريحات خالل زيارة للهند.
ب�شار  ال�������ش���وري  ال��رئ��ي�����س  وح�����ش��د 
االأ�شد جي�شه وقوات متحالفة معه 
امل��واج��ه��ة يف �شمال  ع��ل��ى خ��ط��وط 
طائرات  و����ش���ارك���ت  ال���ب���الد  غ����رب 
املعار�شة  رو�شية يف ق�شف مقاتلي 
ل��ه��ج��وم متوقع  ه��ن��اك يف مت��ه��ي��د 
ال��رغ��م من  وا���ش��ع على  على نطاق 

اعرتا�شات تركيا.
وقال مبعوث اأمريكي كبري االأ�شبوع 
املا�شي اإن هناك “اأدلة كثرية” على 
جتهيز القوات احلكومية ال�شورية 

اأ�شلحة كيماوية يف اإدلب.
وح������ذر ال���ب���ي���ت االأب���ي�������س م����ن اأن 
وحلفاءها  امل����ت����ح����دة  ال������والي������ات 
اإذا  وبقوة”  ب�����ش��رع��ة  �شريدون” 
احلكومية  ال����ق����وات  ا���ش��ت��خ��دم��ت 
وق�شف  اإدل��ب.  يف  كيماوية  اأ�شلحة 
ب�شبب  م����رت����ني  ����ش���وري���ا  ت����رام����ب 
الأ�شلحة  امل����زع����وم  ا����ش���ت���خ���دام���ه���ا 
 2017 ني�شان  اأبريل  يف  كيماوية 

واأبريل ني�شان 2018.
وقال قائد اجلي�س الفرن�شي اأي�شا 
اإن قواته م�شتعدة  املا�شي  االأ�شبوع 
مت  اإذا  ����ش���وري���ة  اأه��������داف  ل�������ش���رب 
ا�شتخدام اأ�شلحة كيماوية يف اإدلب.

على  التعليق  عن  دان��ف��ورد  وامتنع 
االأمريكية  للمخابرات  معلومات 
ب�����ش��اأن جت��ه��ي��زات ���ش��وري��ة حمتملة 

لعنا�شر كيماوية.
مازال  رئي�شي  معقل  اآخ���ر  واإدل����ب 
عليه  ي�شيطرون  املعار�شة  مقاتلو 
اآخر  اأي هجوم حكومي  وقد ميثل 

معركة حا�شمة يف احلرب.
واأخفق روؤ�شاء تركيا واإيران ورو�شيا 
االتفاق على وقف  ي��وم اجلمعة يف 
اأن مينع  �شاأنه  م��ن  ال��ن��ار  الإط���الق 
ال�����ش��وري��ة هجوما  ���ش��ن احل��ك��وم��ة 
اآخر معركة رئي�شية يف  رمبا يكون 
اأك���رث من  ���ش��ق��وط  اإىل  اأدت  ح���رب 
 11 وت�شريد  قتيل  مليون  ن�شف 

مليون �شخ�س.
وع��ن��دم��ا ���ش��ئ��ل دان����ف����ورد ع��م��ا اإذا 
ك��ان��ت ه��ن��اك ف��ر���ش��ة ل��ت��ف��ادي �شن 

اأعرف  “ ال  اإدل��ب ق��ال  هجوم على 
ما اإذا كان هناك اأي �شيء ميكن اأن 

مينعه.
»ع�����دم مت��ك��ن ال����رو�����س واالأت�������راك 
واالإي���ران���ي���ني م���ن ال��ت��و���ش��ل حلل 
اأم�س اأمر خميب لالآمال بالتاأكيد 

ولكن رمبا لي�س مفاجئا ».

حمام دم
“اإيكونوم�شت”  جم���ل���ة  ح������ذرت 
الريطانية من حمام دم يف اإدلب؛ 
ل�شن  ال�����ش��وري  اجلي�س  يح�شد  اإذ 
للمعار�شة  معقل  اآخ��ر  على  هجوم 
ال�شورية، الفتة اأن ال اأحد ي�شتطيع 
الو�شيكة،  امل���ع���رك���ة  ه������ذه  وق������ف 
وال��غ��رب ال مي��ل��ك ال��ك��ث��ري لتجنب 

هذه املذبحة. 
قام  عندما  اأن��ه  اإىل  املجلة  وت�شري 
اجل��ي�����س ال�������ش���وري ب�����ش��ح��ق جيب 
 ،2016 خ����الل  ال�����ش��رق��ي  ح��ل��ب 
اأجلي اآالف املدنيني واملقاتلني اإىل 
حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب، وع��ن��دم��ا ق�شف 
ال�شرقية،  ال��غ��وط��ة  االأ����ش���د  ن��ظ��ام 
اإدلب، ولكن  اإىل  اآخرين  اآالف  نقل 
االآن بينما يح�شد اجلي�س ال�شوري 
قواته لل�شيطرة على اإدلب، مل يعد 
هناك مكان يف �شوريا، على االأرجح، 

لكي يهرب اإليه املدنيون.
  

معركة مروعة 
اإيكونومي�شت”  “ذا  وت�������ش���ف 
من  الكثري  عانى  بلد  باأنها  �شوريا 
ا�شتخدام  اأق��ل��ه��ا  ل��ي�����س  االأه�������وال، 
الكيماوية.  لالأ�شلحة  االأ�شد  نظام 
وحتذر االأمم املتحدة من “معركة 
مروعة يف حرب �شوريا التي دامت 
اإدلب  يف  ويعي�س  �شنوات”.  �شبع 
�شخ�س،  م���الي���ني  ث���الث���ة  ق���راب���ة 
اأخ���رى  م��ن��اط��ق  م��ن  ن�شفهم  ن���زح 
اآخ���ر معقل كبري  ���ش��وري��ا، وه��ي  يف 

للمعار�شة ال�شورية. 
املعار�شة  اإدلب مقاتلي  وا�شتوعبت 
ل��ن��ظ��ام االأ����ش���د الذين  امل��ن��اه�����ش��ني 
رف�������ش���وا امل�������ش���احل���ات م���ع���ه، ومن 
لتنظيم  ت��اب��ع��ون  ج��ه��ادي��ون  بينهم 
ال��ق��اع��دة، وي���درك ه���وؤالء املقاتلني 
املوت  حتى  معركة  يواجهون  اأنهم 

متاأخراً  �شيبدو  ك��ان  الريطانية، 
باملخاطر،  وحم����ف����وف����اً  ل���ل���غ���اي���ة 
وع���الوة على ذل��ك ف���اإن ت��رام��ب ال 
ي���رى اأ���ش��ب��اب��اً ك��اف��ي��ة ل��ل��م��زي��د من 
التورط يف �شوريا بخالف حماربة 

داع�س يف �شرق البالد. 

م�شالح الغرب 
وتوؤكد املجلة الريطانية اأن الغرب 
الي�����زال ل���دي���ه م�����ش��ال��ح اأم��ن��ي��ة يف 
االأخالقي  االلتزام  بخالف  �شوريا 
وتخفيف  ال�شوريني  معاناة  باإنهاء 
العامل؛  ل��الج��ئ��ني يف  اأزم����ة  اأ����ش���واأ 
الالجئني  ف���رار  اأن  االأرج����ح  فعلى 
زعزعة  اإىل  ���ش��ي��ق��ود  اإدل�������ب  م����ن 
واإذا  املجاورة،  ال��دول  اال�شتقرار يف 
)ك��م��ا حدث  اأوروب�������ا  اإىل  ان��ت��ق��ل��وا 
تعزيز  ���ش��ي��ت��م  ف���اإن���ه   ،)2015 يف 
ال�شعبويني املناه�شني للهجرة من 
ال�شويد اإىل اإيطاليا. ومن املحتمل 
االإره����اب����ي����ون  ي��ن�����ش��م  اأن  اأي���������ش����اً 
املت�شددون اإىل تدفق املدنيني، مما 
يخلق تهديداً اأمنياً مبا�شراً، ورمبا 
ت���ت���ورط ت��رك��ي��ا يف ال���ق���ت���ال؛ حيث 
الع�شكرية  امل��واق��ع  ع�شرات  اأق��ام��ت 
بني خطوط نظام االأ�شد واملعار�شة 
الت�شعيد يف  لدعم منطقة خف�س 
اآخ���ر امل��ع��اق��ل االأربعة  اإدل����ب، وه���ي 
ال��ب��اق��ي��ة ل��ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل���الذات 
رو�شيا  م���ن  ك����اًل  ول���ك���ن  االآم����ن����ة، 
يف  ف�شلت  تركيا  اإن  يقول  و�شوريا 

وقف هجمات املتطرفني. 

تخفيف الرعب
وترى املجلة الريطانية اأن الدول 
التدخل  رف�����ش��ت  )ال��ت��ي  ال��غ��رب��ي��ة 
عندما  للحرب  االأوىل  امل��راح��ل  يف 
ال��ف��ر���ش��ة لوقف  ت���واف���رت ل��دي��ه��ا 
االآن  اإمكانها  يف  يعد  مل  امل��ذب��ح��ة( 
تخفيف  ف��ق��ط يف  ت��اأم��ل  اأن  ���ش��وى 
ال��رع��ب، وال���والي���ات املتحدة  ح���دة 
حم��ق��ة يف حت��ذي��ر االأ����ش���د م��ن اأنه 
ا�شتخدم  اإذا  ع���ق���وب���ة  ����ش���ي���واج���ه 
اأ�شلحة كيماوية. ولكن على الغرب 
لفتح  و�شوريا  رو�شيا  على  ال�شغط 
للمدنيني  لل�شماح  اإن�شانية  ممرات 
حتت  الواقعة  املناطق  اإىل  بالفرار 

اأن  املتوقع  وم��ن  البقاء؛  اأج��ل  م��ن 
اأ�شاليب  ال�شوري  ي�شتخدم اجلي�س 
اأكرث وح�شية يف اإدلب من اأي مكان 

اآخر. 
وت��ل��ف��ت امل��ج��ل��ة ال��ري��ط��ان��ي��ة اإىل 
ب��ني زعماء  امل��ح��ادث��ات يف ط��ه��ران 
رو�شيا واإيران وتركيا حول م�شري 
الراهنة  االأو�����ش����اع  ول��ك��ن  اإدل������ب، 
اإن  �شوريا  تقول  اإذ  بال�شوء؛  تنذر 
احتمااًل  اأك����رث  ال��ع�����ش��ك��ري  ال��ع��م��ل 
وبالفعل  الدبلوما�شي،  احل��ل  م��ن 
ق�شفت رو�شيا هذا االأ�شبوع مواقع 

للمعار�شة يف اإدلب. 
اأن  “اإيكونومي�شت”  وت���ع���ت���ر 
االعتداء الذي يلوح يف االأفق ميثل 
�شوريا،  يف  العاملي  للف�شل  انعكا�شاً 
ول��ع��ل االأ����ش���واأ م��ن ذل��ك ه��و اأن���ه ال 
ت��وج��د ق���وة خ��ارج��ي��ة م�����ش��ت��ع��دة اأو 

قادرة على وقف هذه املذبحة. 

�شنع املاأ�شاة 
اأن  اإىل  الريطانية  املجلة  وت��ن��وه 
لقوا  �شخ�س  مليون  ن�شف  ق��راب��ة 
 ،2011 م��ن��ذ  ���ش��وري��ا  ح��ت��ف��ه��م يف 
كما فر حوايل 12 مليون �شخ�س 
دفعت  اأ�شباب  وثمة  منازلهم،  من 
ومنها  امل���اأ����ش���اة؛  ه���ذه  ح����دوث  اإىل 
وح�����ش��ي��ة ب�����ش��ار االأ����ش���د ال����ذي اأدى 
ال�شلمية  ل��الح��ت��ج��اج��ات  ���ش��ح��ق��ه 
رو�شيا  وت��ع��م��د  اأه��ل��ي��ة،  ح���رب  اإىل 
الع�شكري  ال��دع��م  ت��ق��دمي  واإي�����ران 
النقاذ نظام االأ�شد، اإىل جانب تردد 
باإزاحة  الغرب يف حتقيق مطالبته 

ب�شار االأ�شد عن ال�شلطة. 
الرئي�س  ال��ع��ك�����س م��ن  ع��ل��ى  ول��ك��ن 
اأوباما،  ب���اراك  ال�شابق  االأم��ري��ك��ي 
دونالد  االأم��ري��ك��ي  الرئي�س  ات��خ��ذ 
ت����رام����ب، ع��ل��ى االأق�������ل، اإج�������راءات 
على  رداً  حم����������دودة  ع�������ش���ك���ري���ة 
ا�شتخدام االأ�شد للغاز ال�شام، وثمة 
ترامب  اأن  ج��دي��د  ك��ت��اب  ادع����اء يف 
اغتيال  يف  املا�شي  العام  يفكر  ك��ان 
جيم�س  الدفاع  وزير  ولكن  االأ�شد، 
الفكرة،  ه���ذه  جت��اه��ل  ق��د  ماتي�س 
االدعاء.  ه��ذا  ينفي  ت��رام��ب  ول��ك��ن 
وبحلول ذلك الوقت، فاإن التدخل 
املجلة  بح�شب  امل���ح���وري،  ال��غ��رب��ي 

املناطق  اإىل  اأو  احلكومة  �شيطرة 
عليها  ت�����ش��ي��ط��ر  ال����ت����ي  ال����ع����ازل����ة 
ت��رك��ي��ا. وع����الوة ع��ل��ى ذل���ك، ميكن 
االأ�شد  للغرب مراقبة �شلوك نظام 
وحلفائه جلمع االأدلة على جرائم 
احلرب، وحما�شبة القادة املذنبني، 
مبا يف ذلك القادة الرو�س، وفر�س 

العقوبات �شدهم. 

�شقوط اإدلب 
اأن����ه ع��ل��ى الغرب  وت�����ش��ي��ف امل��ج��ل��ة 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  حت��ذي��ر  اأي�����ش��اً 
ف������الدمي������ري ب�����وت�����ني وال����رئ����ي���������س 
ال���������ش����وري ب�������ش���ار االأ�����ش����د م����ن اأن 
اإذا  اإدل���ب،  يف  الع�شكري  االنت�شار 
فاإنه  م�����ش��ب��وه��ة،  ب��و���ش��ائ��ل  حت��ق��ق 
اإذ  �شيا�شية؛  كلفة  عليه  �شيرتتب 
�شيتم حرمان رو�شيا من ال�شرعية 
لالتفاق ال�شيا�شي الذي ت�شعى اإىل 
ب�شروطها،  احل��رب  الإن��ه��اء  تعزيزه 
ول���ن ي��ح�����ش��ل االأ����ش���د ع��ل��ى اأم����وال 
اإليها  يحتاج  ال��ت��ي  االإع��م��ار  اإع����ادة 
الإع��ادة بناء املدن التي حتولت اإىل 
اأنقا�س، كما يجب حتذيرهما من 
يتفاقم  �شوف  العنيف  التطرف  اأن 
اإىل  التو�شل  يتم  مل  اإذا  �شوريا  يف 
اأغلبية  ال�شنة  العرب  متنح  �شفقة 
ال�����ش��ك��ان ك��رام��ت��ه��م ون�����ش��ي��ب��اً من 

ال�شلطة.
مثل  اأن  “اإيكونومي�شت”  وتختم 
الغربي  الدبلوما�شي  التحرك  هذا 
لالأمل”  “م�شكن  مبثابة  �شيكون 
يف اأح�����ش��ن االأح�����وال، ورمب���ا يدفع 
اجل���ه���ات ال��ف��اع��ل��ة ل��ل��ت��و���ش��ل اإىل 
�شفقات جزئية، ولكن ال ينبغي اأن 
االأ�شا�شية  اأحد يف احلقيقة  ي�شكك 
قد  االأ���ش��د  اأن  وه��ي  �شوريا،  ملعاناة 
ف����از يف احل�����رب واأن������ه ي�����ش��ر على 
ا����ش���ت���ع���ادة اأك������ر ق�����در مم���ك���ن من 
اأن بوتني  االأرج�����ح  ال���ب���الد. وع��ل��ى 
�شوف  ال��ع��امل  اأن  تقديره  حم��ق يف 
متاماً  اإدل���ب،  �شقوط  م��ع  يت�شالح 
كما حدث مع �شقوط حلب، ولكن 
االأ�شئلة احلقيقية تتمثل يف الوقت 
ال��ذي �شوف ي�شتغرقه ذل��ك، وعدد 
ومقدار  ���ش��ت�����ش��ي��ع  ال���ت���ي  االأرواح 

الكراهية التي �شوف تنت�شر. 

حمام الدم �شار حتميًا...اأية تداعيات؟

اخليارات الأمريكية يف حال ا�صتخدام الكيماوي باإدلب

••  ماناغوا-اأ ف ب:

اإليه حتالف املعار�شة  اإ�شراب للقطاع اخلا�س دعا  �شل 
“ال�شجناء  مئات  عن  باالإفراج  للمطالبة  نيكاراغوا  يف 
الرئي�س  حكومة  م��ع  احل���وار  وا�شتئناف  ال�شيا�شيني” 
كما  جزئيا،  ماناغوا  العا�شمة  اجلمعة  اأورتيغا،  دانيال 

ذكر �شحافيو وكالة فران�س بر�س.
اإط���ار االأزم���ة ال�شيا�شية التي  وي��اأت��ي ه��ذا االإ���ش��راب يف 
ت�����ش��ه��ده��ا ن��ي��ك��اراغ��وا وق��ت��ل خ��الل��ه��ا اأك����رث م���ن 300 

�شخ�س منذ ني�شان ابريل.
واأغلقت معظم املتاجر البالغ عددها 20 األفا يف ال�شوق 
ماناغوا،  ازدح��ام��ا يف  واالأك���رث  �شعبية  االأك��رث  ال�شرقي 
�شبه  ���ش��وارع��ه��ا  وب��ق��ي��ت  اجل��م��ع��ة  االأول  ام�����س  ���ش��ب��اح 

مقفرة.
وقالت غيدي اآريا�س )38 عاما( التي تعمل يف التجارة 
ال�شبان  ندعم  مم��ت��از.  �شيء  “االإ�شراب  اإن  ال�شوق  يف 
اأن  يجب  وال  للتعذيب  يتعر�شون  وال��ذي��ن  امل�شجونني 

يكونوا يف ال�شجن ملجرد اأنهم تظاهروا«.

وامل�شارف  ال���وق���ود  حم��ط��ات  يف  ح���دث  نف�شه  واالأم�����ر 
العا�شمة.  يف  مغلقة  بقيت  ال��ت��ي  ال��ت��ج��اري��ة  وامل���راك���ز 
وكالعادة مل تتوقف اخلدمات وال�شركات احلكومية عن 
العمل. وخارج العا�شمة، لقيت دعوة املعار�شة جتاوبا يف 
منطقتي ليون )غرب( وما�شايا )جنوب( حيث تعر�س 
مع  جت��اوب  و�شجل  القمع.  درج��ات  الأق�شى  املعار�شون 
االإ�شراب يف �شمال البالد ويف مرفاأ �شان خوان ديل �شور 

ال�شياحي.
املحالت  من  كبري  ع��دد  بقي  ماناغوا،  �شاحية  يف  لكن 
�شمال  يف  طبيعي  ب�شكل  يعمل  الطريق  على  التجارية 
العا�شمة. وبرر اأ�شحابها ذلك بال�شعوبات االقت�شادية 

التي يواجهونها.
ال�شناعية  ال�شاحية  يف  غذائية  وج��ب��ات  بائعة  وق��ال��ت 
ب�شرق ماناغوا حيث يعمل االف العمال “يجب علي اأن 
اأن  ويجب  امل�شارف  اإىل  قرو�شا  اأ�شدد  اأن  يجب  اأعمل. 

اأوؤمن الطعام الأطفايل«.
اأما ماريا مونوز التي تبيع م�شروبات غازية اأمام معهد 
حكومي يف ماناغوا، فقد قالت “ال ميكننا التوقف عن 

العمل الأن لدي ابنة يف الثانية من عمرها«.

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• فران�شوا كليمن�شو
اإذا كان هناك مكان واحد يف العامل ما كان لينجح 
فيه اليمني املتطرف، فهو ال�شويد. الأننا هناك يف 
معبد اال�شرتاكية الدميقراطية، ونظام اقت�شادي 
ان  اثبت جناعته وجدارته. ال �شك يف  واجتماعي 
مثالية؛  عامة  خ��دم��ات  لكن  مرتفعة،  ال�شرائب 
وامل�شاواة بني اجلن�شني، ونزاهة الكوادر ال�شيا�شية، 
واإعادة التوزيع االجتماعي، وم�شاعدات التنمية يف 

العامل الثالث؛ واحلياد الع�شكري... 
ولي�س من فراغ او ال �شيء، اأن احلزب اال�شرتاكي 
وو�شل   ،1889 عام  تاأ�ش�س  ال��ذي  الدميقراطي، 
االجن���از  ه���ذا  ح��ق��ق   ،1917 ع���ام  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل 
الرائع املتمثل يف بقائه احلزب ال�شيا�شي الرئي�شي 
يف البالد حتى اليوم. وعلى وجه الدقة، مع خم�شة 
ا�شتثناءات )ا�شتمرت ما جمموعه 22 �شنة(، حكم 
احل���زب اال���ش��رتاك��ي ال��دمي��ق��راط��ي ال��ب��الد طيلة 
قرن تقريبا. وما زال البع�س يتذكر اأ�شهر روؤ�شاء 
وزرائه، اأولوف بامل الذي اغتيل عام 1986، اإىل 
اأوروب���ا االأخ���رى، حتى وان  ب��ل��دان  ح��د التاأثري يف 

ا�شتهلكت ال�شويد وقتا طويال لت�شبح اأوروبية. 
ل��ق��د ك���ان���ت ال�������ش���وي���د، ل���ف���رتة ط���وي���ل���ة، منوذجا 
لال�شرتاكيني الدميقراطيني االأملان اأو الفرن�شيني 
اأو االأ�شبان، ولكنها ان�شمت حديثا، اإىل حد ما، اإىل 
االحتاد االأوروبي يف ا�شتفتاء عام 1995. ثم، عند 
عملتها،  على  احلفاظ  اأرادت  اليورو،  اإىل  التحول 
الكرونا، على غرار االإجنليز الذين اأرادوا احلفاظ 

على اجلنيه.
من ناحية اأخ��رى، عندما تريد اأن تت�شرف خارج 
دائ����رة ن��ف��وذه��ا، ف����اإن ال�����ش��وي��د ت��ف��ع��ل ذل���ك ب�شكل 
اأن���ح���اء ال���ع���امل، ا�شادة  ج��ي��د. ون�����ش��ج��ل يف ج��م��ي��ع 
ب��ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ال�����ش��وي��دي��ة وو���ش��اط��ت��ه��ا ودوره����ا 

الرائد يف االأمم املتحدة، ويف 
مكافحة االحتبا�س احلراري 
�شاأن  ذل��ك  يف  �شاأنها  ال��ع��امل��ي، 
م���ع���ظ���م ال����ب����ل����دان امل����ج����اورة 

للدائرة القطبية.
ما يثري الده�شة، هو اأن اليمني املتطرف ال�شويدي 
ال يرغب يف الت�شكيك جوهرًيا يف الدولة الكافلة 
ال��ع��ك�����س، يعتقد  ع��ل��ى  ب���ل  ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا،  ي���ط���رح  وال 
روح  خ���ان���وا  ال��دمي��ق��راط��ي��ني  اال����ش���رتاك���ي���ني  اأن 
مو�شوع  الأن��ه��م-  اأواًل،  ال��وط��ن��ي.  الت�شامن  ه��ذا 
 ،- لالأجانب  املعادين  القوميني  ل��دى  كال�شيكي 
من  باملائة   20( االأج��ان��ب  م��ن  الكثري  ا�شتقبلوا 
ال�����ش��ك��ان ال��ب��ال��غ ع��دده��م 10 م��الي��ني ول����دوا يف 
اخلارج، وا�شتفادت الغالبية العظمى منهم من حق 

اللجوء(. 
ث���م ب��ال��ت��ن��ازل ل��ل��ي��رال��ي��ة وال���ع���ومل���ة، ح��ي��ث يعيب 
اليمني املتطرف ال�شويدي على الي�شار ترك البلد 
اإيكيا  موؤ�ش�شة  بقيت  ال�شناعي:  ن�شيجها  تفقد 
�شويدية، ولكن مت التفويت يف فولفو لل�شينيني، 

بينما دفنت �شاب.
 اأخرياً، مل يعد ال�شعبويون يتحملون قيم الي�شار 
التقليدية: واخلطاب ال�شيا�شي املجامل، وحماباة 
اليمني  يعد  مل  وامل�����ش��اوت��ي��ة.  االأق��ل��ي��ات،  جتمعات 
بل  بلدنا”،  يف  ن��ع��د  “مل  ف��ق��ط  ي��ق��ول  امل��ت��ط��رف 

يتحدث عن فقدان الهوية.
 ،2010 ع��ام  االأ���ش��وات  م��ن  باملائة   5 النتيجة؟ 
و10 باملائة عام 2014، ورمبا 20 باملائة اليوم 
االحد. مل حتن بعد �شاعة اال�شتيالء على ال�شلطة، 
اأو الرتبع على القمة من خالل والية حكم، ولكن 
يف  االأوروب��ي��ة  االنتخابات  م��ن  اأ�شهر  ثمانية  قبل 
حامية  م��واج��ه��ة  �شت�شهد  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل،  ال��رب��ي��ع 
بني اأن�شار اأوروبا، ومناه�شي اأوروبا، خا�شة حول 
م�شالة القيم والهوية، يبدو ان اخلريف حّل قبل 

اوانه يف �شتوكهومل.
ترجمة خرية ال�شيباين

النتخابات يف ال�شويد:

مهد الدولة الكافلة.. يدّكها ال�صعبويون...!

* رئي�س حترير الق�شم الدويل لو جورنال دو دميان�س

اإ�صراب لالإفراج عن »ال�صجناء ال�صيا�صيني« يف نيكاراغوا 

ارتفاع ح�صيلة قتلى زلزال اليابان اإىل 30 
•• طوكيو-اأ ف ب:

اليابان  �شمال  اأر�شية يف  بانهيارات  ت�شبب  زلزال عنيف  ارتفعت ح�شيلة قتلى 
اإىل 30 قتيال، فيما قامت فرق االنقاذ بعمليات بحث عن ناجني بني االأوحال. 
وغالبية القتلى من بلدة ات�شوما الريفية التي دمر عدد من امل�شاكن فيها لدى 
انهيار تلة ب�شبب الزلزال الذي بلغت قوته 6،6 درجات. وال يزال ت�شعة اأ�شخا�س 
يف عداد املفقودين يف البلدة فيما اأ�شيب 400 اآخرين بجروح طفيفة، بح�شب 
مات�شو�شيتا  اك��ريا  وق��ال  �شماال.  الواقعة  هوكايدو  جلزيرة  املحلية  احلكومة 
الذي فقد �شقيقه يف ات�شوما “مل ن�شهد انهيارات اأر�شية هنا” وا�شاف لقناة 
ا�شاهي التلفزيونية “مل اأ�شدق حتى راأيت بعيني واأدركت اأن اأحدا لن ينجو«. 
وي�شارك نحو 40 األف �شخ�س بينهم عنا�شر من قوات الدفاع الذاتي، يف اأعمال 
البحث واالنقاذ م�شتخدمني اجلرافات والكالب املدربة و75 مروحية، بح�شب 
كبري املتحدثني احلكوميني. وحرمت جميع املنازل يف هوكايدو وعددها ثالثة 
ماليني من الكهرباء عندما دمر الزلزال من�شاأة حرارية تقوم بتزويد الكهرباء 

للمنطقة، لكن رئي�س احلكومة �شينزو اآبي قال اإن الكهرباء عادت يف معظمها.

اتفاق بني ال�شب�شي والغنو�شي
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اأعادت ليبيا فتح مطار معيتيقة وهو املطار الوحيد ال�شالح للعمل 
يف العا�شمة الليبية طرابل�س بعد اأ�شبوع من اإغالقه ب�شبب قتال بني 

ف�شائل متناف�شة يف املدينة.
املتحدة  االأمم  تو�شطت  ال���ذي  ال��ن��ار،  اإط���الق  وق��ف  ات��ف��اق  زال  وال 
الإبرامه يوم الثالثاء املا�شي )4 �شبتمر اأيلول( بني الف�شائل، بعد 

قتال دام اأ�شبوعا، �شامدا اإىل حد بعيد.
ف�شائل  اأربعة  بني  القتلى  ع�شرات  اأ�شقطت  التي  اال�شتباكات  ودارت 
م�شلحة كبرية يف طرابل�س وخ�شوم من مدن اأخرى. وكان املقاتلون 
لكنهم  ال��ق��ذايف،  لالإطاحة مبعمر   2011 يف  وح��دوا �شفوفهم  قد 
يف  ي�شتخدمونه  ال��ذي  �شالحهم  ت�شليم  يرف�شون  احلني  ذلك  منذ 

ال�شراع على ال�شلطة واملال.
وا�شتغل �شكان طرابل�س اتفاق وقف اطالق النار للخروج من ديارهم 

و�شوهدت اأ�شر تتنزه يف ميدان ال�شهداء بالعا�شمة .
اللي  اليومني  “واهلل  املنعم عمران  ال�شكان ويدعى عبد  اأح��د  وق��ال 
هلل  احلمد  ولكن  �شعبة  ظ��روف  يف  وكنا  �شعبة  حالة  يف  كنا  ف��ات��وا 
مع الهدنة االأمور احت�شنت واإن �شاء اهلل الهدنة ما ت�شر�س البالد 

وماترجعو�س مرة تانية احلرب من جديد«.
املحادثات  ت��وؤد  مل  اإذا  القتال  با�شتئناف  امل�شلحة  الف�شائل  وتعهدت 
التي يعقدها مبعوث االأمم املتحدة اخلا�س اإىل ليبيا غ�شان �شالمة 

اإىل ت�شوية دائمة.

قالت وكالة تا�س الرو�شية لالأنباء، اإن فيتنام قدمت طلبيات ل�شراء 
اأ�شلحة وعتاد ع�شكري رو�شي بقيمة تتجاوز املليار دوالر.

االحتادية  اخل��دم��ة  رئي�س  �شوجاييف،  دمي��رتي  اإىل  تا�س  ون�شبت 
الرو�شية، للتعاون الع�شكري التقني قوله: لدينا ملف طلبيات بقيمة 

تتجاوز املليار دوالر.
وورد التقرير اأثناء زيارة لرو�شيا يقوم بها جنوين فو تروجن، االأمني 

العام للحزب ال�شيوعي يف فيتنام.
ومل يذكر التقرير تفا�شيل عن ال�شفقات.

ورو�شيا هي اأكر مورد �شالح لفيتنام كما ت�شارك �شركات رو�شية يف 
م�شروعات للطاقة يف البلد االآ�شيوي.

وفيتنام من اأن�شط م�شتوردي ال�شالح خالل ال�شنوات القليلة املا�شية 
يف ظل مطالبات ال�شني املتنامية بال�شيادة يف بحر ال�شني اجلنوبي 

حيث يتناف�س البلدان على االأحقية يف بع�س املناطق.

املهاجرين  فر�شة  االإجن��ل��ي��زي  القنال  على  املطل  ك��ايل  خميم  ك��ان 
للعبور �شوب بريطانيا، التي يعتقدون اأنهم ما يطئون اأر�شها حتى 
تتحقق اأحالمهم، لكن احلكومة الفرن�شية بددت هذه الفر�شة بعد 

اأن هدمته العام املا�شي.
عرب  �شمنهم  وم��ن  اآالف،   7 ع��دده��م  البالغ  املخيم،  �شكان  وت��ف��رق 
واأفارقة، بني من ف�شل تقدمي طلب جلوء لفرن�شا واآخرين قرروا 
العودة اإىل باري�س، حيث يعي�شون هناك اأو�شاعا معي�شية �شعبة، لكن 

فريقا ثالثا ظل متم�شكا بحلم العبور اإىل بريطانيا.
املهاجرين  م��ن  امل��ئ��ات  حم���اوالت  نيوز”،  ل�”�شكاي  تقرير  ور���ش��د 
االأفارقة الو�شول اإىل بريطانيا عر مالحقة ال�شاحنات يف طريقها 
اإىل موانئ �شغرية، قبل و�شعها يف العبارات التي تقطع يوميا القنال 

االإجنليزي باجتاه اململكة املتحدة.
مدينة  وهي  اأوي�شرتهام،  يف  �شاحنة  مرت  كلما  اإن��ه  التقرير  ويقول 
فرن�شية يف منطقة النورمندي �شمايل فرن�شا، يندفع فجاأة عدد من 
املهاجرين الذين يحاولون فتح اأبواب ال�شاحنة والتعلق بها، قبل اأن 

ت�شل اإىل ميناء املدينة.
ت�شجيل  لوحة  حتمل  �شاحنة  خلف  نيوز”  “�شكاي  كامريا  و���ش��ارت 
االأفارقة  املهاجرين  ع�شرات  ق�شرية  م�شافة  بعد  ليظهر  بلغارية، 

الذي حاول فتح باب ال�شاحنة ومتكن بع�شهم من ذلك.
اأي عالمة  املراهقني،  املهاجرين، وغالبيتهم من  ومل يظهر هوؤالء 

خوف، خماطرين بحياتهم يف �شبيل ال�شعود على منت ال�شاحنات.

عوا�شم

طرابل�س

باري�س

مو�سكو

تنديد بوقف وا�صنطن
 امل�صاعدات مل�صت�صفيات يف القد�س

•• رام اهلل-وكاالت:

املتحدة  الواليات  ال�شبت، بوقف  ام�س  الفل�شطينية،  نددت وزارة اخلارجية 
القد�س.  ���ش��رق  يف  فل�شطينية  مل�شت�شفيات  مالية  م�����ش��اع��دات  االأم��ري��ك��ي��ة، 
وقالت الوزارة يف بيان �شحفي اإن اخلطوة “تاأتي كحلقة جديدة يف احلرب 
ال�شر�شة التي ت�شنها وا�شنطن على الق�شية الفل�شطينية، بهدف ت�شفيتها 
بحجج وذرائع واهية وخمتلقة حتت ما ت�شمى �شفقة القرن«. واعترت اأن 
“الت�شعيد االأمريكي اخلطري وغري املرر ميثل جتاوزاً جلميع اخلطوط 
البعد  ذل��ك  يف  مب��ا  الفل�شطيني  ال�شعب  على  مبا�شراً  وع��دوان��اً  احل��م��راء، 
القد�س  �شرق  م�شت�شفيات  عن  امل�شاعدات  قطع  اأن  اإىل  واأ�شارت  االإن�شاين«. 
املجهول م�شتقبل  اإىل  املر�شى وعائالتهم، ويلقي  االآالف من  “يهدد حياة 
�شحيفة،  وك��ان��ت  اأب��ن��ائ��ه��م«.  رزق  وم�شدر  القطاع  ه��ذا  يف  العاملني  اآالف 
م�شاعدات  قطع  ق��ررت  االأمريكية  االإدارة  اأن  ذك��رت  االإ�شرائيلية  هاآرت�س، 
يف  الفل�شطينية  للم�شت�شفيات  مليون   20 من  باأكرث  قيمتها  تقدر  �شنوية 
اإن  قوله  االأمريكية،  باخلارجية  مل�شوؤول  ال�شحيفة  ون�شبت  القد�س.  �شرق 
قرار قطع امل�شاعدات ياأتي �شمن نهج مو�شع لوا�شنطن بقطع امل�شاعدات عن 
الفل�شطينيني وتوجيهها اإىل اأولويات اأخرى. و�شبق اأن قررت وا�شنطن وقف 
م�شاعداتها املالية لل�شلطة الفل�شطينية ووكالة االأمم املتحدة لغوث وت�شغيل 
الالجئني الفل�شطينيني، اأونروا. واأعلن الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، 
قبل يومني اأنه “�شي�شتمر يف قطع امل�شاعدات املالية عن الفل�شطينيني، ما 
مل توافق القيادة الفل�شطينية على مناق�شة خطته لل�شالم التي تهدف اإىل 

واملعروفة ب�”�شفقة القرن«. ت�شوية الق�شية الفل�شطينية”، 

ا�شت�شهاد فتى فل�شطيني متاأثرا بجروحه يف رفح 

حتذير من انهيار ان�صاين كبري يف القد�س املحتلة

وا�صنطن ت�صتدعي دبلوما�صيني يف اأمريكا الالتينية 

اأ�شفرت عن �شقوط 27 قتيال منذ يوليو

�صهران من الحتجاجات الجتماعية يف العراق  

�شحية خطرية.
يف ال�شابع من ال�شهر نف�شه، ليال، 
�شقطت ث��الث ق��ذائ��ف ه��اون على 
امل��ن��ط��ق��ة اخل�������ش���راء ح���ي���ث مقر 

ال�شلطات يف بغداد.
يف  ال��ن��ار  املتظاهرين  مئات  اأ���ش��رم 
القن�شلية االيرانية يف الب�شرة يف 

تظاهرات احتجاجية جديدة.
قذائف  اأرب�������ع  ���ش��ق��ط��ت   ،08 يف 
يف ب��اح��ة م��ط��ار ال��ب�����ش��رة ال���دويل 

)جنوب العراق(.
خ�����الل خ��م�����ش��ة اأي���������ام، ق���ت���ل 12 
متظاهرا واأحرقت مقار موؤ�ش�شات 

عامة اأو اأحزاب.

امل��ن��ت��ه��ي��ة واليته  ال���ن���واب  جم��ل�����س 
اع�شاء  مينح  ي��ون��ي��و،  ح��زي��ران  يف 
املجل�س حقوقا مادية �شخية جدا.

اأقال  اغ�شط�س،  اآب  من  التا�شع  يف 
م�شوؤويل  كبار  من  ع��دداً  العّبادي 

وزارة الكهرباء.
يف الثاين من اأيلول �شبتمر، اأغلق 
النقاط  م���ن  ع�����ددا  م���ت���ظ���اه���رون 

اال�شرتاتيجية يف الب�شرة.
�شتة  قتل  �شبتمر،  اأي��ل��ول   04 يف 
قال  كما  الب�شرة،  يف  متظاهرين 
ال��ي��وم االأكرث  م�����ش��وؤول حم��ل��ي يف 
دموية منذ بداية حركة االحتجاج 
اأزمة  و���ش��ط  ب��ق��وة  ا�شتوؤنفت  ال��ت��ي 

و”ايران  للف�شاد!”  “ال  ب��غ��داد  يف 
بره!”. وو�شفوا القادة بالل�شو�س 
وال��ف��ا���ش��دي��ن و���ش��ط ان��ت�����ش��ار امني 
امل�شلحني  ال�شغب  مكافحة  لقوات 

بهراوات كهربائية.
اق���ال رئي�س  ي��ول��ي��و،  29 مت��وز  يف 
قا�شم  ال���ك���ه���رب���اء  وزي�����ر  ال��������وزراء 
تردي  خ��ل��ف��ي��ة  “على  ال���ف���ه���داوي 

خدمات الكهرباء ».
يف 31 متوز يوليو، قررت املحكمة 
وقف  ال��ع��راق��ي��ة  العليا  االحت��ادي��ة 
�شرف الرواتب التقاعدية الأع�شاء 
جمل�س النواب العراقي ال�شابقني. 
ق���ان���ون اقره  ال���ع���ب���ادي يف  وط��ع��ن 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:
يف  الدبلوما�شّيني  ممّثليها  املتحدة  ال��والي��ات  ا�شتدعت 
ثالث دول باأمريكا الالتينية من اأجل الت�شاور، وذلك بعد 
اأن غرّيت هذه الدول مواقفها حيال تايوان. واأعلنت وزارة 
اخلارجّية االأمريكّية يف بيان اأنها ا�شتدعت اإىل وا�شنطن 
ال�شفرَيين االأمريكَيني لدى جمهورية الدومينيكان روبن 
برين�شتاين وال�شلفادور جان ماني�س والقائمة باالأعمال يف 
بنما روك�شان كابرال. واأو�شح بيان اخلارجّية االأمريكّية 
م�شوؤولني  مع  �شيجتمعون  الثالثة  بعثاتنا  “روؤ�شاء  اأّن 
مُيكن  ال��ت��ي  الطريقة  يف  للبحث  االأم��ريك��ّي��ة  االإدارة  يف 

للواليات املتحدة من خاللها دعم موؤ�ّش�شات دميوقراطّية 
واقت�شاّديات قوّية وم�شتقّلة يف كّل اأنحاء اأمريكا الو�شطى 
وا�شنطن  اّتهمت  اأن  بعد  القرار  هذا  وياأتي  والكاريبي«. 
 - ال�شينّية  العالقات  بزعزعة  ال�شني  اأغ�شط�س،  اآب  يف 
التايوانّية وبقيادة حملة “تدّخالت �شيا�شية” من خالل 
ال�شعي اإىل حرمان تايوان من حلفائها يف االأمريكّيَتني. 
منذ  تايوان  وحكومة  ال�شعبية  ال�شني  حكومة  وتخو�س 
اأكر  حلمل  قوية  دبلوما�شّية  مناف�شًة  ال�شنني  ع�شرات 
ال�شني  وتعتر  بهما.  االع���رتاف  على  البلدان  من  ع��دد 
لو  اأرا�شيها، حتى  يتجزاأ من  ال  ج��زًءا  تايوان  ال�شيوعّية 
 .1949 ال��ع��ام  منذ  اجل��زي��رة  يحكم  مناف�ًشا  نظاًما  اأّن 

وترف�س بكني االعرتاف ب�شيادة تايوان ومتنع �شركاءها 
من اإقامة عالقات دبلوما�شية مع تايبيه. يف اآب اأغ�شط�س، 
اأعلنت ال�شلفادور اأنها قطعت عالقاتها مع تايوان واأقامت 
عالقات دبلوما�شية مع بكني. وال�شلفادور خام�س حليف 
والثالث  اإي��ن��غ-وي��ن  ت�شاي  رئا�شة  خ��الل  ت��اي��وان  تخ�شره 
اأي��ار مايو جمهورية  وبعدما تخّلت عنها يف  ال�شنة.  هذه 
دولة   17 �شوى  تعد  مل  فا�شو،  وبوركينا  الدومينيكان 
واحدة  اأفريقية  ودول��ة  الفاتيكان  منها  بتايوان.  تعرتف 
)اي�����ش��وات��ي��ن��ي - ���ش��وازي��الن��د ���ش��اب��ق��ا( وب��ل��دان يف املحيط 
وغواتيماال  )ه���ن���دورا����س  ال��الت��ي��ن��ي��ة  واأم���ريك���ا  ال���ه���ادئ 

وباراغواي(.

الرئي�س الأمريكي يحث اأن�شاره على الت�شويت للحزب اجلمهوري

اأوباما يفتح النار على ترامب.. ويندد ب�صمت اجلمهوريني

ديف  ال��غ��رب��ي��ة  ال�شفة  اإي����د( يف  اأ����س 
ه��اردن، من اأن قرار وقف م�شاعدات 
امل�شت�شفيات قد يوؤدي اإىل �شل�شلة من 
من  ب���دءاً  امل�شت�شفيات  “انهيارات” 

م�شت�شفى اأوغو�شتا فيكتوريا.
وي��ن�����س ق����رار ت��رام��ب ع��ل��ى اقتطاع 
حجم  م�����ن  دوالر  م���ل���ي���ون   200
البالغ  االأم����ري����ك����ي����ة  امل���������ش����اع����دات 
يذهب  ال  ال��ت��ي  دوالر  مليون   370
ال�شلطات  اإىل  م��ن��ه��ا  واح�����د  ق���ر����س 
امل�شاريع  اإىل  ب����ل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
ال�شفة  يف  واالن�شانية  االقت�شادية 

الغربية وغزة.
االإ�شرائيلية،  ال�شحيفة  وب��ح�����ش��ب 
ي���ب���ق���ى ه�����ن�����اك ج�������زء ����ش���غ���ري من 
امل�شاعدات املالية التي حت�شل عليها 
ال�شلطة الفل�شطينية ومل يتم حجبه 
ع��ن��ه��ا ب��ق��ي��م��ة ع�����ش��رات امل���الي���ني من 
القوات  لتدريب  وتذهب  ال���دوالرات 
يف  الفل�شطينية  لل�شلطة  الع�شكرية 

رام اهلل. 
يف  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ذل���ك،  اىل 
فل�شطيني  ف��ت��ى  وف�����اة  غ����زة  ق���ط���اع 
بها  اأ���ش��ي��ب  ب��ج��روح  م��ت��اأث��را  ال�شبت 
االإ�شرائيلي  اجل���ي�������س  ب���ر����ش���ا����س 

اجلمعة يف رفح بجنوب القطاع.
“اأحمد  اإن  ن��ف�����ش��ه  امل�������ش���در  وق������ال 

•• القد�س-غزة-وكاالت:

قررت اإدارة الرئي�س االأمريكي دونالد 
ت���رام���ب اإج���ه���ا����س ال��ن�����ش��ب��ة االأك����ر 
ال�شعب  اإىل  املعطاة  امل�����ش��اع��دات  م��ن 
الفل�شطيني عن طريق منظمة غوث 
الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  وت�شغيل 
تلك  امل�شاعدات  )اأون���روا(، ومن بني 
املعطاة اإىل امل�شت�شفيات املتواجدة يف 

القد�س. 
هذه  حت�شل  اأن  املفرت�س  من  وك��ان 
امل�شت�شفيات على اأكرث من 20 مليون 
امل�شاعدات  م���وازن���ة  بح�شب  دوالر، 
الكونغر�س  ن�شرها  التي  اخل��ارج��ي��ة 
قرر  ت����رام����ب  اأن  اإال  االأم����ري����ك����ي، 
الفل�شطينيني  معاقبة  نطاق  تو�شيع 
“�شفقة  على  موافقتهم  ع��دم  على 
القرن” بنزع مدينة القد�س و�شمها 

كاملة اإىل الدولة االإ�شرائيلية. 
اخلارجية  وزارة  يف  م�شوؤول  واأو�شح 
االأم����ري����ك����ي����ة ل�����ش��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س 
االإ�شرائيلية اأن قرار �شحب التمويل 
املعنية  الدولية  للمنظمة  االأمريكي 
من  ج���زء  الفل�شطينيني  مب�����ش��اع��دة 
ال�شتثمار  االأم��ري��ك��ي��ة  االإدارة  ن��ه��ج 

االأموال يف اأولويات اأخرى.
وق����د ج����رت ن��ق��ا���ش��ات ع���دي���دة على 

ا�شبوع داخ��ل االإدارة  اأك��رث من  مدى 
االأمريكية حول وجوب اأو عدم اإدراج 
القد�س  يف  امل��ت��واج��دة  م�شت�شفيات 
“العقوبات  �شل�شلة  �شمن  ال�شرقية 
تلك  ب��ع�����س  اأن  اإذ  االأمريكية”، 
متويلها  ع��ل��ى  حت�شل  امل�شت�شفيات 
جماعات  ل���وب���ي  ق���ب���ل  م����ن  ال�������الزم 
م�شيحية ذات نفوذ وا�شع يف الواليات 

املتحدة. 
وقد يوؤدي خف�س امليزانية اإىل اإحلاق 
ال�شرر مبا ال يقل عن 5 م�شت�شفيات 
ال�����ش��رق��ي��ة، مب���ا يف ذلك  ال��ق��د���س  يف 
و  فيكتوريا”  “اأوغ�شتا  م�شت�شفى 
جون”  ال���ق���د����س  “عني  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
املرجع الرئي�شي لعالج العيون لدى 
الفل�شطينيني يف كال ال�شفة الغربية 

والقد�س.
وكان اللوبي امل�شيحي واجه بقوة قرار 
امل�����ش��اع��دات، م��ا جعل  ت��رام��ب بقطع 
“تايلور  لقانون  ير�شح  الكونغر�س 
با�شتمرار  ���ش��م��ح  ال������ذي  فور�س” 
الفل�شطينية  امل�شت�شفيات  ح�����ش��ول 
الرغم من  اأن��ه على  اإال  الدعم،  على 
كل اجلهود املبذولة، مل يتم التاأثري 

على قرار الرئي�س االأمريكي.
���ش��اب��ق ع��ن الوكالة  وح���ذر م�����ش��وؤول 
)يو  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأم��ري��ك��ي��ة 

الفل�شطينيني  لالجئني”  ال���ع���ودة 
طردوا  اأو  هجروا  التي  بلداتهم  اىل 
م���ن���ه���ا ق���ب���ل ن���ح���و ����ش���ب���ع���ني ع���ام���ا، 
واملطالبة برفع احل�شار االإ�شرائيلي 
املفرو�س على القطاع منذ اأكرث من 
الهيئة  تقول  ما  وف��ق  �شنوات،  ع�شر 

الوطنية العليا مل�شريات العودة.

ع��ام��ا( من  اب��و ط��ي��ور )17  م�شباح 
رفح ا�شت�شهد متاأثرا بجروح خطرية 
رفح  �شرق  اجلمعة  ام�س  بها  اأ�شيب 
قرب ال�شياج احلدودي الفا�شل” يف 

جنوب قطاع غزة.
عدد   175 اإىل  ي���رت���ف���ع  وب����ذل����ك، 
بنريان  قتلوا  ال��ذي��ن  الفل�شطينيني 

اجل���ي�������س االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي م���ن���ذ ب���دء 
االحتجاجات على احلدود بني قطاع 
مار�س  اآذار  اأواخ����ر  وا���ش��رائ��ي��ل  غ���زة 

املا�شي.
ذلك  منذ  غ��زة  ح��دود قطاع  وت�شهد 
ال���ت���اري���خ اح���ت���ج���اج���ات ت��ت��ك��ث��ف يوم 
اجلمعة من كل اأ�شبوع، لتاأكيد “حق 

قيادية يف حزب مريكل: ل مانع بان�صمام امل�صلمني
•• برلني-وكاالت:

اأعربت اجنريت كرامب كارنباور، االأمني العام حلزب امل�شت�شارة االأملانية، اأجنيال مريكل امل�شيحي الدميقراطي، عن 
اعتقادها باأن العقيدة االإ�شالمية لي�شت مانعاً اأمام ان�شمام امل�شلمني للحزب.

ويف ت�شريحات ل�شحيفة، بيلد، االأملانية، قالت كرامب كارن باور: بالن�شبة يل فاإن ال�شوؤال احلا�شم هو، اأي القيم 
تقف معها؟ وبالن�شبة يل، فاإن املن�شاأ اأو املجتمع اأو الدين اأو الهوية اجلن�شية، اأو اأي �شيء اآخر ال يلعبون دوراً يف هذا 
ال�شاأن. كانت فريونيكا بيلمان، النائبة يف الرملان وع�شو احلزب امل�شيحي يف والية �شك�شونيا، اأعربت يف وقت �شابق 
عن اعرتا�شها على ان�شمام امل�شلمني للحزب امل�شيحي، وقالت يف ت�شريحات ل�شحيفة ، يوجنه فرايهايت، اإن من 

ال�شروري يف مثل هذه احلالة تقدمي التزام علني وكتابي بالقانون العام. 
كرامب  اأج��اب��ت  امل�شيحي،  للحزب  لالن�شمام  ي�شلحون  امل�شلمون  ك��ان  اإذا  ما  ح��ول  ���ش��وؤال  على  رده��ا  معر�س  ويف 
كارنباور بقولها: “نعم بالتاأكيد”، م�شرية اإىل اأن ع�شوية احلزب امل�شيحي هي “ اعرتاف بالقيم االأ�شا�شية لدولتنا، 

وحلزبنا«. 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأوب���ام���ا، ام�����س االأول اجلمعة،  ب����اراك  ن���دد ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي ال�����ش��اب��ق، 
دون  ترامب  دونالد  الرئي�س  ي��وؤي��دون  الذين  اجلمهوريني  ب�شلوك  ب�شدة 
جتعل  التي  �ش�شات  “املوؤ  عن  للدفاع  �شجاعة  لديهم  ولي�س  حتفظ،  اأدن��ى 

دميقراطيتنا تعمل«.
له  �شيا�شية  م��داخ��ل��ة  اأول  يف  اإيلينوي  والي���ة  يف  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  وت�����ش��اءل 
�شهرين  من  اأق��ل  بعد  جتري  التي  الوالية،  منت�شف  النتخابات  ا�شتعدادا 

“ماذا حدث للحزب اجلمهوري؟«.
وندد الرئي�س االأمريكي ال�شابق )57 عاما( ب�شدة باملقولة التي تعتر اأن 
“كل �شيء يجري على ما يرام ما دام هناك يف قلب البيت االأبي�س من ال 

يتبعون اأوامر الرئي�س، ولو بعيدا عن االأ�شواء«.
يف اإ�شارة اإىل املعلومات  واأ�شاف: “ما هكذا يجب اأن تعمل دميقراطيتنا”، 
الفو�شوية  العمل  طريقة  ب�����ش��اأن  وودورد،  ب��وب  ال�شحفي،  ك�شفها  ال��ت��ي 

احلالية يف البيت االأبي�س.
وبعد اأن قدم �شورة �شوداوية جدا للو�شع ال�شيا�شي يف البالد، حر�س اأوباما 

مع ذلك على االإعراب عن االأمل بتح�شن الو�شع.
اأرى نوعا من الوعي لدى  “اأمام هذا الو�شع ال�شيا�شي ال�شوداوي،  وقال: 

ال��دمي��ق��راط��ي��ني يف  ك��ل  اإىل  ن���داء ح���ارا  موجها  البالد”،  امل��واط��ن��ني ع��ر 
البالد للتوجه اإىل �شناديق االقرتاع خالل االنتخابات الت�شريعية املقبلة 
على  دميقراطيتنا  الأن  تقرتعوا  اأن  “عليكم  واأ���ش��اف:  املقبل.  نوفمر  يف 
املحك. اإذا كنتم تعتقدون اأن ال اأهمية لالنتخابات، اآمل باأن تكون ال�شنتان 

املا�شيتان قد غريت من نظرتكم هذه«.
االكر  “التهديد  ح��ادا:  ت�شفيقا  لقيت  التي  كلمته  اأي�شا يف  اأوباما  وق��ال 

لدميقراطيتنا لي�س دونالد ترامب بل الالمباالة«.
ومنذ مغادرته البيت االأبي�س يف الع�شرين من يناير 2017 التزم اأوباما 
ال�شمت ن�شبيا، لكن يبدو اأنه قرر مع اقرتاب موعد االنتخابات الت�شريعية 

الدخول بقوة يف املعمعة ال�شيا�شية دعما للمر�شحني الدميقراطيني.
املر�شحني  ل���دع���م  اأوه����اي����و  ويف  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا  يف  ي���ك���ون  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

الدميقراطيني يف هاتني املنطقتني.
كامل  لتجديد  املقبل  نوفمر  ال�شاد�س من  املقبلة يف  االنتخابات  وجت��ري 
يف  واحلكام  ال�شيوخ  جمل�س  اأع�شاء  وثلث  ال�435  النواب  جمل�س  اأع�شاء 

36 والية.
االأكرثية يف  انتزاع  الدميقراطيني من  ال��راأي متكن  ا�شتطالعات  وتتوقع 

جمل�س النواب.
ويف جتمع حا�شد بوالية مونتانا، حث الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، 

اأن�شاره على الت�شويت للحزب اجلمهوري يف االنتخابات الن�شفية. ونقلت 
�شحيفة “تامي” عن ترامب قوله: “يف هذه االنتخابات، لن ت�شوتوا على 
الكونغر�س..  �شي�شيطر على  الذي  �شت�شوتون على احلزب  مر�شح معني.. 
امل�شاءلة..  كلمة  ا���ش��ت��خ��دام  يحبون  “اإنهم  وق���ال:  ج���دا«.  مهم  اأم���ر  ه��ذا 

خ�شو�شا عبارة - �شائلوا ترامب –«.
اأق��ول.. كيف ميكنك م�شاءلة �شخ�س يقوم بعمل رائع ومل  “لكنني  وتابع 

يخطئ نهائيا.. اقت�شادنا جيد، كيف ميكنك القيام باأمر كهذا؟«.
و�شيديل الناخبون االأمريكيون باأ�شواتهم يف الثاين من نوفمر لتجديد 

جزء من اأع�شاء الكونغر�س االأمريكي وحكام الواليات.
وتعد االنتخابات الن�شفية اختبارا ل�شيا�شات الرئي�س ترامب، كما �شرت�شم 

معامل م�شتقبله بالبيت االأبي�س.
وليام كوهني،  ال�شابق،  اإق��رار حماميه  ويواجه ترامب م�شاكل عدة، عقب 
بدفع اأموال، قبل انتخابات 2016، ل�شراء �شمت امراأتني تزعمان اإقامة 
احلملة  بتمويل  يتعلق  فيما  خمالفا  يعد  م��ا  وه��و  ال��رئ��ي�����س،  م��ع  ع��الق��ة 

االنتخابية.
و�شبق اأن قال عدد من اخلراء القانونيني اإنه ال ميكن اتهام الرئي�س اأثناء 
املنا�شب يف تلك  امل�شار  اإذا ارتكب جرمية فاإن  �شغله من�شب الرئا�شة، واإنه 

احلالة هو امل�شاءلة الرملانية.

املحافظة،  جم��ل�����س  م���ق���ر  اأم��������ام 
وطوقتهم قوة اأمنية كبرية.

ع�شرات  اجتاح  )و�شط(  النجف  يف 
املطار  يف  انتظار  قاعة  االأ�شخا�س 
ح��ي��ث ان��ت�����ش��رت ق���وات اأم��ن��ي��ة. ويف 
النا�شرية يف حمافظة ذي  مدينة 
املتظاهرين  من  ع��دد  اأ�شيب  ق��ار، 

ورجال ال�شرطة بجروح.
عر اآية اهلل علي ال�شي�شتاين اأعلى 
مرجع �شيعي يف العراق، عن دعمه 
الوقت  يف  ودع����اه����م  ل��ل��م��ح��ت��ج��ني 

نف�شه اإىل جتنب الفو�شى.
يف 14 متوز يوليو، قتل متظاهران 
مي�شان  حم��اف��ظ��ة  يف  ب��ال��ر���ش��ا���س 
الدفاع  اأج���ه���زة  ح�����ش��ب  )ج���ن���وب( 

املدين.
يف  النار  اإ�شرام  متظاهرون  ح��اول 
ال��ت��ي تدعمها  ب���در  م��ق��ر م��ن��ظ��م��ة 
ما  ال��ب�����ش��رة  يف  اإي�����ران،  وت�شلحها 
اأدى اإىل �شدامات مع قوات االأمن. 
التجول  م��ن��ع  ال�����ش��ل��ط��ات  ف��ر���ش��ت 

ليال يف املحافظة.
العراقي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأع��ل��ن��ت 
حواىل  تخ�شي�س  العبادي  حيدر 
للمحافظة،  دوالر  مليارات  ثالثة 
اإىل ج��ان��ب وع����ود ب��اال���ش��ت��ث��م��ار يف 

ال�شكن واملدار�س واخلدمات.
قتل  ي���ول���ي���و،  مت����وز   15 يف  ل��ك��ن 

ال�شماوة  يف  اآخ������ران  م��ت��ظ��اه��ران 
)حم�����اف�����ظ�����ة امل�����ث�����ن�����ى، ج����ن����وب( 
املحافظة.  مقر  اأم���ام  بالر�شا�س 
بني  �شدامات  اأ�شفرت  الب�شرة  يف 
ق��وات االأم��ن واملحتجني عن جرح 
خ��م�����ش��ني ���ش��خ�����ش��ا م��ع��ظ��م��ه��م من 

املتظاهرين.
ال��ع��ن��ف �شد  اأع��م��ال  ال��ع��ب��ادي  دان 
االأم���ن.  وق���وات  ال��ع��ام��ة  املمتلكات 
اأمل��ن اإىل البقاء يف  كمما دعا ق��وات 
حالة تاأهب، لكنه اأمرها باالمتناع 
الر�شا�س احلقيقي  ا�شتخدام  عن 

�شد املتظاهرين غري امل�شلحني.
“تويف  ي����ول����ي����و،  مت�������وز   20 يف 
من  الع�شرين  يف  م��دين  متظاهر 
اإ�شابته  اإث�����ر  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  ع���م���ره، 
بر�شا�س حرا�س مقر تنظيم بدر” 
الذي كان مئات يتظاهرون اأمامه، 

ح�شبما اأعلن م�شدر طبي.
امتدت حركة االحتجاج اإىل بغداد 
االأمنية  ال��ق��وات  ا�شتخدمت  حيث 
امل�شيلة  وال��ق��ن��اب��ل  امل��ي��اه  خ��راط��ي��م 
للدموع لتفريق مئات املتظاهرين 
الذين حاولوا التوجه اإىل املنطقة 
الإجراءات  تخ�شع  التي  اخل�شراء 

اأمنية م�شددة.
ي��ول��ي��و، ه��ت��ف مئات  27 مت���وز  يف 
التحرير  ���ش��اح��ة  يف  االأ����ش���خ���ا����س 

•• الب�رصة-اأ ف ب:

�شهرين  م���ن���ذ  ال�����ع�����راق  ي�����واج�����ه 
ن�شبت  اجتماعية  اح��ت��ج��اج  ح��رك��ة 
النفطية  ال��ب�����ش��رة  حم��اف��ظ��ة  يف 
وتقادم  ال��ف�����ش��اد  ���ش��د  اجل��ن��وب  يف 

اخلدمات العامة.
وقد اأ�شفرت عن �شقوط 27 قتيال 

منذ متوز يوليو.
يف الثامن من متوز يوليو، تظاهر 
االأ���ش��خ��ا���س يف حمافظة  ع�����ش��رات 
للمطالبة  )ج�����ن�����وب(  ال���ب�������ش���رة 
ب����وظ����ائ����ف ل���ل�������ش���ب���اب وب���خ���دم���ات 

اأف�شل.
الب�شرة  يف  م��ت��ظ��اه��ر  ق��ت��ل  وق����د 
بالنفط  ال��ع��راق  حمافظات  اأغ��ن��ى 
لكنها من االأقل ا�شتفادة من البنى 

التحتية.
ت����وا�����ش����ل����ت ال�����ت�����ظ�����اه�����رات وق������ام 
املحتجون باإغالق بع�س الطرق اأو 

مبحاولة مهاجمة مبان عامة.
اأك�������د  ي������ول������ي������و،  مت���������وز   12 يف 
وزي�����ر ال��ن��ف��ط ج���ب���ار ال��ل��ع��ي��ب��ي اأن 
املتظاهرين حاولوا دخول م�شاف 
يف  النار  واأ�شرموا  نفطي  حقل  يف 

مبان.
ت��ظ��اه��ر مئات  ال����ت����ايل،  ال���ي���وم  يف 
االأ�شخا�س يف و�شط مدينة الب�شرة 
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ع���ل���ى جن�����اح متوقعه  ي�����دل  م����ا   
للعب  ويوؤهله  للهجرة،  املناه�س 
دور احل��ك��م، مب��ا اأن���ه ال ي��ب��دو، يف 
حتالف  اي  ان  ال���راه���ن،  ال���وق���ت 
باالأغلبية  ال����ف����وز  ع���ل���ى  ق�������ادر 
املطلقة خلالفة االأغلبية احلالية 
للوزير  واخل�شراء”،  “احلمراء 
االول املنتهية واليته اال�شرتاكي 

الدميقراطي، �شتيفان لوفن ...
كبريا  ان���ت���خ���اب���ي���ا  ت����ق����دم����ا  ان 
�شيوؤكد  ال�شويد،  لدميقراطيي 
زح�����ف ال���ي���م���ني امل���ت�������ش���دد داخ����ل 
ت�شعة  ق��ب��ل  االأوروب���������ي  االحت������اد 
االأوروبية  االنتخابات  من  اأ�شهر 
هذا  م���ع   ،2019 م��اي��و  اأواخ������ر 
ال�شوؤال: هل ميكن ان ترز جبهة 
قومية م�شرتكة، تزعزع احلزبني 
�شرتا�شبورغ،  برملان  يف  املهيمنني 
حزب ال�شعب االأوروبي، املحافظ، 
التقدمي  اال�شرتاكي  والتحالف 

االوروبي، اال�شرتاكي؟ 
موؤلف كتاب “اليمني املتطرف يف 
ي�شلط  كامو،  ايف  جان  اأوروبا”، 
الفر�شية  ه�����ذه  ع���ل���ى  ال�������ش���وء 
ل����وط����ون  ل�������ش���ح���ي���ف���ة  يف ح��������وار 
ريت�شارد  اج������راه  ال�����ش��وي�����ش��ري��ة 

ويريل:
حتى  ن���ت���ح���دث،  اأن  مي��ك��ن  *ه����ل 
تاأثري  ع���ن  ل��ل�����ش��وي��د،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

اوربان - �شالفيني؟
يربط  واح������د  ع��ن�����ش��ر  ه���ن���اك   -
االأوروبية  الت�شكيالت  ه���ذه  ك��ل 
امل��ت�����ش��ددة: رف�����س ال��ه��ج��رة. وهي 
ال��ن��ق��ط��ة امل�����ش��رتك��ة ال��ت��ي ميكن 
م���ن خ��الل��ه��ا ر���ش��م حم���ور ميتد 
مع دميقراطيو  ا�شكندنافيا،  من 
م��ع حزب  ال��ي��ون��ان،  اىل  ال�شويد، 
اجلديد.  النازي  الذهبي  الفجر 
امل���ق���اب���ل، ربط  وم����ن اخل���ط���اأ، يف 
�شعود اليمني املتطرف يف ال�شويد 
لرئي�س  االن���ت���خ���اب���ي  ب���ال���ن���ج���اح 
الوزراء املجري فيكتور اوربان، او 
ماتيو  االي��ط��ايل،  الرابطة  زعيم 

�شالفيني.
متطرف،  مي��ي��ن��ي  ح����زب  ك���ل  ان 
الوطنية  االإحباطات  من  يتغذى 
االأجنبي،  رف�س  وبا�شتثناء  اأواًل. 

م�شاألة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  خ��الف��ات��ه��م 
دائما بني  والزعامة، احلية  االأنا 

مكونات اليمني املتطرف. 
ل����ق����د ����ش���ك���ل���ت م������اري������ن ل����وب����ان 
االأمم  “اأوروب������������������ا  جم����م����وع����ة 
االأوروبي،  يف الرملان  واحلرية” 
الهولنديني  ال��ن��واب  ت�شم  ال��ت��ي 
حل����زب خ����ريت ف���ي���ل���درز، ون����واب 
راب���ط���ة ���ش��ال��ف��اين. ل��ك��ن م���ن هو 
الزعيم حقا؟ عن�شر اآخر �شيلعب 
االأوروب���ي���ة  احل��م��ل��ة  خ���الل  دوًرا 
را�س  على  �شيكون  م��ن   :2019
اأورب������ان  احل��زب��ي��ة؟  ال��ق��ائ��م��ات 
اي�ش���������ا،  و�ش��������الفيني  يكون،  لن 
ولوب����������ان ك����������ذلك، ويف غي������������اب 
تنهار  الكاريزماتي��ة،  قياداته���������ا 

هذه االأحزاب ب�شرعة.
امل�����ش��رتك��ة التي  ال��ن��ق��ط��ة  ت��ب��ق��ى 
لكن  املهاجرين،  رف�س  ذكرتها: 
روؤية.  ا، ال توجد وحدة  اأي�شً هنا 
لقد طّور فيكتور اأوربان مو�شوعة 
كان  عندما  الالجئني،  مناه�شة 
البلقان،  ط��ري��ق  ي�شلكون  ه���وؤالء 
ال���ي���وم م��غ��ل��ق. وم����ا يريده  وه����و 
لنقلهم  حم���اول���ة  اأي  وق����ف  ه���و 
م��ن ق��ب��ل االحت����اد االأوروب�������ي. يف 
يف  ه��و  �شالفيني،  ماتيو  ان  ح��ني 
اإيطاليا هي بلد  منطق معاك�س: 
البلد  وه����ذا  االأول.  اال���ش��ت��ق��ب��ال 
االأوروب�������ي  االحت������اد  اإىل  ي��ح��ت��اج 
الإع����ادة ت��وزي��ع ال��واف��دي��ن اجلدد 
ان  ت��ت��ط��اب��ق.  ال  االأج����ن����دات   ...
يرفعون  املت�شدد،  اليمني  زعماء 
ن���ف�������س ال�����ف�����زاع�����ات، وي���وظ���ف���ون 
هم  ال���واق���ع،  ويف  امل���خ���اوف،  ذات 

متناق�شون.
*ه��ذا ال مينع م��اك��رون، عدوهم 
املعلن، من الظهور يف عزلة اأكر 

...
حمق  م������اك������رون  اإمي�����ان�����وي�����ل   -
الزعماء  ه�������وؤالء  ال���ت�������ش���ادم  يف 
م����واج����ه����ة ل  ال�������ش���ع���ب���وي���ني يف 

مبا�شرة..
 يجب اإثارة النقا�س.. فاأ�شواأ �شيء 
هو عدم املقاومة، وات ُي�شمح لهم 
العام  ال������راأي  اأر���ش��ي��ة  ب��اح��ت��الل 

مبفردهم.
 ان ال�شعوبة الكرى التي تواجه 
فكره  اأن  ه��ي  الفرن�شي  الرئي�س 

االأوروبي معُقد..
 اإنه ال يفّكر بعبارات ثنائية مثل 
�شحوة  اإن  ي��ق��ول  وال  خ�����ش��وم��ه، 
انه  �شيء،  اأم��ر  القومية  الهويات 
التوفيق  ي��ق��رتح  لكنه  ي�شّخ�س، 
التكامل  ال�شحوة وبني  بني تلك 
االوروب��ي. ولذلك، فاإن ماكرون، 
يواجه  االأوروب�����ي،  امل�شتوى  على 
اأي�شا حدود “يف نف�س الوقت”.. 
غري قوته وديناميكيته وحيويته، 
يحارب  ان��ه  احل��ري��ق،  اإىل  تدفعه 
على اأمل جمع التقدميني.. هذا 

هو احلل الوحيد.

عن لوطون ال�شوي�شرية

ال توجد اجندة م�شرتكة بينهم، 
ان�����ه ل��ي�����س ل��ل��ج��م��ي��ع نف�س  ك���م���ا 
ال��ت��م��وق��ع وامل���وق���ف م���ن االحت���اد 

االأوروبي.
املحتمل  االنتخابي  التقدم  *اذن 
ال�شويد يبقى  للدميقراطيني يف 

م�شالة �شويدية؟
- اإننا ن�شعر ان هناك اإرادة، داخل 

املت�شددة،  اليمينية  هذه االأحزاب 
لالنتخابات  موحدة  جبهة  لبناء 
ي��ذه��ب يف  االأوروب���ي���ة، وخطابهم 
الواقع،  ان��ه يف  اال  ه��ذا االجت����اه، 
ما زلنا بعيدين عن ذلك. لناأخذ 
والذي  امل��ج��ر،  اأورب���ان يف  فيكتور 
ي���ت���ح���ول ب�����ش��ك��ل ت�������ش���اع���دي اىل 
احلاكم،  حزبه  م��اك��رون،  نقي�س 

اال�شوات
ال�شعوبة  ل���ك���ن  ب����ال����ف����ع����ل..   -
الت�شكيالت  ل����ه����ذه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
الوطنية.  ح��دوده��ا  عبور  تبقى، 
الدميوقراطيون  رف�����س  ل��ط��امل��ا 
التجمع  م��ع  ال��ع��م��ل  ال�����ش��وي��د  يف 
ال�����وط�����ن�����ي ال����ف����رن���������ش����ي مل����اري����ن 
اإىل  اأن ن�شيف  ل��ذا يجب  ل��وب��ان، 

اأع�شاء  م���ن  ع�����ش��و  ه���و  ف��ي��د���س، 
ال�����رمل�����ان االأوروب�������������ي يف ح���زب 
اين  املحافظ،  االأوروب���ي،  ال�شعب 
يجل�س نوابه مع الكتلة الرملانية 
�شرتا�شبورغ،  يف  االأخ�����ري  ل��ه��ذا 
اجلمهوريني  ال��ن��واب  جانب  اإىل 
ال��ف��رن�����ش��ي��ني، وال����ن����واب االأمل�����ان 
م��ن ح��زب االحت���اد الدميقراطي 

يارو�شالف  ب��زع��ام��ة  وال���ع���دال���ة 
قريبا  ���ش��ي��غ��ادرون  كات�شين�شكي، 
ب��ح��ك��م ال��ري��ك�����ش��ي��ت، ف�����اإىل من 
اجلبهة  ال��ب��ول��ن��دي��ون؟  �شين�شم 

امل�شرتكة لن تكون يف املوعد.
ما  االق����رتاع،  �شناديق  يف  *ل��ك��ن 
اليمينية  االأح�����زاب  ه���ذه  ان��ف��ك��ت 
امل���ت���ط���رف���ة ت��ك�����ش��ب امل����زي����د من 

امل�شيحي. لذا ال م�شلحة لفيد�س 
ت�شكيالت  اإىل  االن�������ش���م���ام  يف 

ميينية اأكرث هام�شية. 
ح���ق���ي���ق���ة اأخ����������رى: ن�������واب ح���زب 
الذين  ال��ري��ط��اين،  امل��ح��اف��ظ��ني 
االأوروب����ي  ال��رمل��ان  يف  يجل�شون 
ن��واب احلزب  الكتلة مع  نف�س  يف 
ال�����ب�����ول�����ن�����دي ح��������زب ال����ق����ان����ون 

زحفهم متوا�شل داخل الحتاد الأوروبي:

ال�صويد: هل �صيحرز اليمني املتطرف تتويجا جديدا...؟

اليمني املتطرف يتقدم يف ال�شويد اي�شا اوربان و�شالفيني.. ما يفرق بينهما اكرث مما يجمع

اوروبا  �شداع جديد يف االفق

زعيم ال�شعبويني ال�شويدين حكم ال�شاحة الوزير االول ال�شويدي املنتهية واليته

رغبة  هناك   
ـــــزاب  ـــــالأح ل
ــة  ــي ــن ــي ــم ــي ال
املـــتـــ�ـــشـــددة، 
جبهة  لبناء 
ـــــــدة  ـــــــوح م
ت  با نتخا لال
الأوروبـــيـــة، 
لــــــــكــــــــن...

مـــن اخلـــطـــاأ، 
�شعود  ربـــط 
الــــــيــــــمــــــني 
ــــرف  ــــط ــــت امل
الــ�ــشــويــد  يف 
بـــالـــنـــجـــاح 
ــي  ــاب ــخ ــت الن
لأوربـــــــــــــان 
و�ــشــالــفــيــنــي

زعماء اليمني املت�شدد يرفعون نف�س الفزاعات، وي�شتخدمون ذات املخاوف لكنهم متناق�شون 

هـــل �ــشــيــكــون حــزب 
الــدميــقــراطــيــني يف 
ال�شويد اليوم الأحد، 
الـــــقـــــادم اجلـــديـــد 
اأحزاب  قائمة  على 
ــرف  ــط ــت الـــيـــمـــني امل
املنت�شرة  الأوروبـــي 
النـــتـــخـــابـــات؟  يف 
ا�شتطالعات  متنحه 
ـــوايل 20  ــــراأي ح ال
باملائة من الأ�شوات،

كل حزب مييني متطرف يتغذى 
من الإحباطات الوطنية اأوًل 

ال�صعوبة الكربى التي تواجه الرئي�س 
الفرن�صي هي اأن فكره الأوروبي معّقد

ال�صعوبة بالن�صبة لهذه الت�صكيالت 
تبقى عبور حدودها الوطنية

•• الفجر – خرية ال�شيباين

•• برلني-وكاالت:

االبتعاد  العراق مع  يف  االأملانية توجهاً جديداً  الع�شكرية  االإدارة  ت�شهد 
عن خطة عمل كال من حتالف �شمال االأطل�شي و قرارات االأمم املتحدة، 

وا�شعة اإيران �شوب اأعينها. 
اأن القوات  اأ�شابيع،  االأملانية قبل ب�شعة  “دير �شبيغل”  اأف��ادت جملة  اإذ 
الع�شكرية االأملانية انطلقت يف تدريب جمموعات من اجلي�س العراقي 
اأن  �شابقاً  اأف��ادت  برلني  كانت  بغداد، فيما  بالقرب من  تاجي  يف خميم 

قواتها تدرب قوات الب�شمركة الكردية يف �شمال العراق.
موقعها  ع��ل��ى  ال�شهرية  ترومبت”  “ذا  جم��ل��ة  ن�شرته  ت��ق��ري��ر  وي���رى 
اهتمامها  ح�شرت  اأن  لها  �شبق  التي  االأملانية  القوات  اأن  االإل��ك��رتوين، 

بتدريب العنا�شر الع�شكرية يف كرد�شتان، انحرفت عن خطتها ال�شابقة 
وبداأت موؤخراً بتدريب القوات العراقية ب�شكل ر�شمي، يف حماولة منها 
لزيادة زخم وقوة اجلي�س العراقي كي ي�شبح قادراً على حماية البالد 
وحترير اأر�شه من �شيطرة امليلي�شيات املتطرفة، �شعياً الإعادة اال�شتقرار 

يف هذا البلد ال�شرق االأو�شطي. 
اإر�شال  اإىل   2015 ِ)���ش��ب��اط(  ف��راي��ر  يف  االأمل��ان��ي��ة  ال�شلطات  وع��م��دت 
احل�شول  دون  من  العراق،  �شمال  اإىل  بها  اخلا�شة  الع�شكرية  حملتها 
اأو االأمم املتحدة، يف �شابقة  على موافقة حلف �شمال االأطل�شي )ناتو( 
من نوعها لهذا البلد االأوروبي، بحجة و�شع حد لربرية تنظيم داع�س 
االإرهابي.  ومنذ 2015، ن�شرت اأملانيا قرابة 1600 جندي يف العراق 
وجنحت يف تدريب حواىل 18000 مقاتل من قوات الب�شمركة التي 

كانت تعتر اآنذاك االأكرث قدرة على حماربة التكفرييني واالإرهابيني 
ع�شكري  عتاد  املطلوبة،  التدريبات  بجانب  اإليهم  مقدمة  ال��ع��راق،  يف 

وجتهيزات ومركبات وثياب بقيمة تناهز 114 مليون دوالر. 
وعلى الرغم من جناح اجلهود الدولية، وب�شكل خا�س التدخل االأملاين 
املذكور �شابقاً، يف دحر خطر تنظيم داع�س عن العديد من املدن والقرى، 
قد يت�شاءل املرء عن �شبب ا�شتمرار اخلطط التو�شعية للجي�س االأملاين 

على االأرا�شي العراقية حتى اليوم.
ويف االأيام املا�شية، ك�شفت جملة “�شترين” االأملانية اأن برلني، عر خطة 
وزيرة الدفاع اأورزوال دير الين التي قدمتها اإىل الرملان والتي تطالب 
فيها بزيادة ح�شة اجلي�س االأملاين من الناجت القومي االإجمايل للبالد 
م�شادر  وتعديد  العراقي  اجلي�س  تقوية  منها  تريد  �شنوياً،   2% اإىل 

نيوز”  “ال�شومرية  موقع  نقله  كما  متحرراً،  لي�شبح  الذاتية  متويله 
احلكومة  اأن  اإدراك  مع  ال�شوء،  اإىل  املعلومات  تلك  وتخرج  العراقي.  
بتدريب  االأمل��ان��ي��ة  ال��ق��وات  ق��ي��ام  ط��وي��ل  ب�شكل  انتقدت  ك��ان��ت  العراقية 
الب�شمركة الكردية ودعمهم ب�شكل وا�شع ع�شكرياً، بداًل من النظر اإىل 
القوات العراقية الر�شمية، وهذا ما عك�شه كالم م�شت�شار لرئي�س الوزراء 
حيدر العبادي ملجلة “دير �شبيغل” يف يف يوليو املا�شي تزامناً مع انعقاد 
قمة حلف �شمال االأطل�شي، عندما قال “االأكراد ح�شلوا على �شواريخ 

وبنادق حديثة، ونحن لدينا احلق يف احل�شول على نف�س العتاد«.
دعم  لبدء  االإج���راءات  واتخاذ  االأمل��اين  القرار  انفراج  الرغم من  وعلى 
اأ�شارت يف بداية ال�شهر احلايل  “دير �شبيغل”  اأن  اإال  القوات العراقي، 

اأن الدعم قد يكون حمدوداً. 

القوات الأملانية تدرب اجلي�س العراقي يف خميم تاجي
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املال والأعمال
»كهرباء دبي« تناق�س تعزيز رئي�س الفيليبني يلوم ترامب على م�صاعب بالده القت�صادية 

التعاون مع ال�صركات الكورية
•• دبي-وام: 

الرئي�س  املنتدب  الع�شو  الطاير  �شعيد حممد  �شعادة  ناق�س 
�شعادة  ا�شتقباله  خالل  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
�شبل  دب��ي  كوريا يف  ع��ام جمهورية  قن�شل  ووك  يونغ  جيون 

تعزيز التعاون مع ال�شركات الكورية.
واأ�شاد �شعادة القن�شل الكوري خالل اللقاء الذي عقد مبقر 
الهيئة بالعالقات املتينة التي تربط كوريا اجلنوبية مع دولة 
اأثمرت  االإم��ارات ب�شكل عام واإم��ارة دبي ب�شكل خا�س والتي 

عن تعاون وثيق يف العديد من املجاالت.

الم  املحللني،  معظم  توقعات  جت���اوز  وال���ذي  �شنوات  ت�شع  يف 
دوتريتي ال�شيا�شات االقت�شادية لرتامب.

وقال لل�شحافيني “من بداأها. اأمريكا. عندما رفعت اأمريكا 
االأمور.  ت�شري  هكذا  اأي�شا.  معدالتهم  رف��ع  الكل  معدالتها، 

لي�س بو�شعنا اأن نفعل �شيئا«.
وتابع “الن اأمريكا ... ترامب اأراد ذلك. حتى ال�شرائب مثل 

�شرائب االإنتاج، قاموا بزيادتها. حتى ر�شوم اال�شترياد«.
وع����اد الح��ق��ا ل��ي��و���ش��ح اأن����ه ل��ي�����س غ��ا���ش��ب��ا م��ن ت���رام���ب، قائال 
ال�شعب  األ��وم  “ل�شت  واأك��د  ترامب”.  “�شاأحتدث مع �شديقي 

االمريكي يف �شيء ولي�س لدي اأدنى انتقاد �شد ترامب«.
ومل يقدم دوتريتي، الذي �شبق واأّقر اأنه لي�س على دراية تامة 
توؤثر  اأن  ميكن  كيف  ح��ول  التفا�شيل  من  مزيدا  باالقت�شاد، 

 •• مانيال-اأ ف ب:

ال��ل��وم على  ام�����س  دوت��ريت��ي  الفيليبني رودري��غ��و  األ��ق��ى رئي�س 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، بعد ان و�شل الت�شخم يف 
اأ�شر  ما  �شنني،  ت�شع  يف  م�شتوياته  الأعلى  اال�شيوي  االرخبيل 

ب�شورة الرئي�س �شاحب ال�شعبية الكبرية.
الذعا  ناقدا  ك��ان  الغا�شبة،  بت�شريحاته  املعروف  ودوت��ريت��ي، 
بعد  وا�شنطن  جت��اه  لهجته  يغري  اأن  قبل  املتحدة،  للواليات 
ان��ت��خ��اب ق��ط��ب ال��ع��ق��ارات ال����رثي رئ��ي�����ش��ا يف ت�����ش��ري��ن الثاين 

نوفمر 2016.
وردا على �شوؤال حول و�شول معدالت الت�شخم اإىل 6،4 باملئة 
البالد  يف  م�ّشجل  معدل  اعلى  وه��و  الفائت،  اأغ�شط�س  اآب  يف 

ال�شيا�شات االقت�شادية االمريكية على الت�شخم يف بالده.
يف  االنتخابات  يف  كا�شحا  ف��وزا  ع��ام��ا(   73( دوت��ريت��ي  وحقق 
من  املجتمع  تخلي�س  تعهده  على  رك��زت  حملة  بعد   2016

املخدرات التي تودي بحياة ع�شرات اآالف اال�شخا�س.
4354 م�شتبه  اإنها قتلت  ومنذ توليه احلكم تقول ال�شرطة 
ب��ه��م يف ق�����ش��اي��ا خم�����درات، ف��ي��م��ا ُق��ت��ل ع���دد ك��ب��ري اأي�����ش��ا بيد 
جمهولني، وهو ما عّر�شه النتقادات من م�شوؤولني اأمريكيني 
لكن ترامب اأ�شاد “بال�شداة العظيمة” مع دوتريتي. ويقول 
يف  للقتلى  االإجمايل  العدد  اإن  االن�شان  حقوق  عن  املدافعون 

احلملة يفوق 13 األف قتيل.
املعار�شة  ق���وي���ة،  ب�شعبية  ي��ح��ظ��ى  ال����ذي  دوت���ريت���ي،  وات���ه���م 

با�شتغالل ارتفاع الت�شخم واأ�شعار االأغذية �شده.

بح�شور نائب رئي�س احتاد الغرف واأع�شائها ومدراء عموم الغرف التجارية بالدولة

»غرفة ال�صارقة« ت�صت�صيف لقاء عمل مو�ّصعا بني احتاد غرف الإمارات وجمل�س الغرف ال�صعودية

دعمًا جلهود التحول اإىل منوذج اقت�شادي م�شتدام مدفوع بالبتكار والإنتاجية

»دبي لتنمية ال�صتثمار« توقع مذكرة تفاهم مع مدينة لو�س اأجنلو�س
 لتنمية ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة والتعاون مع جمتمع العمال

••ال�شارقة –الفجر:

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ّظ��م��ت 
ال�����ش��ارق��ة ل��ق��اء ع��م��ل م��و���ّش��ع مع 
وف���د ر���ش��م��ي م��ن جم��ل�����س الغرف 
ال�شعودية، ح�شره م�شوؤولو احتاد 
غ��رف االإم���ارات وع��دد من روؤ�شاء 
وم����دراء ع��م��وم غ���رف ال���دول���ة، يف 
اإطار الت�شاور الدائم بني اجلانبني 
والتعاون  وال�����ش��ع��ودي  االإم���ارات���ي 
االأعمال  ق��ط��اع  لتعزيز  امل�����ش��رتك 

اخلليجي اخلا�س.
الغرف  جم���ل�������س  وف�����د  وت������راأّ�������س 
ال���ذي زار م��ق��ر غرفة  ال�����ش��ع��ودي��ة 
�شعادة  االأول،  اأم�������س  ال�������ش���ارق���ة 
العبيدي  عبداهلل  �شامي  الدكتور 
ال�شعودية،  الغرف  جمل�س  رئي�س 
ي��راف��ق��ه ���ش��ع��ادة  ال��دك��ت��ور �شعود 
ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز امل�������ش���اري اأم���ني 
ع����ام امل��ج��ل�����س، وف���ه���د ب���ن حممد 
وعدد  املجل�س،  م��دي��ر  الع�شيمي 
ال�شعودية،  ال���غ���رف  م������دراء  م���ن 
�شعادة  ا�شتقبالهم  يف  ك���ان  ح��ي��ث 
ع��ب��داهلل ���ش��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س نائب 
رئي�س احتاد غرف االإمارات رئي�س 
غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة، اإىل ج��ان��ب عدد 
غرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 
ال�����ش��ارق��ة، و���ش��ع��ادة حم��م��د اأحمد 

اأمني مدير عام الغرفة بالوكالة.
مقر  يف  ُعقد  ال��ذي  اللقاء  وبحث 
�شعادة  بح�شور  م���وؤخ���راً،  ال��غ��رف��ة 
ح��م��ي��د حم���م���د ب����ن ����ش���امل اأم����ني 
ع�����ام االحت���������اد، و�����ش����ع����ادة حممد 
امل�شاعد  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال��ن��ع��ي��م��ي 
تطوير  ���ب���ل  ����شُ ال����غ����رف،  الحت������اد 
جم����االت ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك بني 
االإم�������ارات وجمل�س  احت����اد غ���رف 
ُي�شهم  مب���ا  ال�����ش��ع��ودي��ة،  ال���غ���رف 
االقت�شادية  ال���ع���الق���ات  دف����ع  يف 
وال���ت���ج���اري���ة واال���ش��ت��ث��م��اري��ة بني 
البلدين ال�شقيقني نحو مزيد من 
اللقاء  وح�شر  واالزده�����ار.  النمو 
ك���ل م���ن ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل حممد 
عجمان،  غ��رف��ة  رئي�س  املويجعي 
التالي  ن��ا���ش��ر  ب��ن  �شعيد  ���ش��ع��ادة 
�شعادة  القيوين،  اأم  غرفة  رئي�س 
حممد علي النعيمي رئي�س غرفة 
و����ش���ع���ادة خليفة  اخل���ي���م���ة،  راأ�������س 
خمي�س مطر الكعبي رئي�س غرفة 
الفجرية، اإىل جانب �شعادة �شلطان 
رئي�س غرفة  نائب  حميد عبداهلل 
اأم القيوين، و�شعادة �شعيد حممد 
لرئي�س  االأول  ال��ن��ائ��ب  ال�����ش��ي��اح 

غرفة راأ�س اخليمة.
ك��م��ا ح�����ش��ر ال���ل���ق���اء ����ش���ع���ادة عبد 
الزرعوين  الرحيم  عبد  الرحمن 
اأم  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و 
حممد  يو�شف  و���ش��ع��ادة  القيوين، 
خليفة  ع���ارف  و���ش��ع��ادة  اإ�شماعيل 
�شالح  ع����ارف����ة  و����ش���ع���ادة  امل����زك����ي 
اإدارة  اأع�����ش��اء جم��ل�����س  ال��ف��الح��ي 
غرفة راأ�س اخليمة، و�شعادة �شامل 

االإم��ارات للم�شاركة يف هذا اللقاء 
�شل�شلة  م�شار  يف  خطوة  هو  املهم، 
من اخلطوات واملبادرات امل�شرتكة 
ا�شرتاتيجية  ع��الق��ات  ب��ن��اء  ن��ح��و 
التجارية  ال����غ����رف  ب����ني  وط����ي����دة 
ونظرياتها  ال�شعودية  وال�شناعية 
الروؤية  وف���ق  االإم�������ارات  دول����ة  يف 
ال���ث���اق���ب���ة ل���ل���ق���ي���ادة ال���ر����ش���ي���دة يف 
البلدين ال�شقيقني، وهي تندرج يف 
اإطار ت�شافر اجلهود والعمل �شوياً 
م���ن اأج����ل اال���ش��ت��ف��ادة م���ن فر�س 
البلدين  يف  امل��ت��اح��ة  اال���ش��ت��ث��م��ار 
التناف�شية  م��ك��ان��ت��ه��م��ا  وت���ع���زي���ز 
وتبادل  االق��ت�����ش��ادي��ة  وق��وت��ه��م��ا 

اخلرات واأف�شل املمار�شات.
و����ش���دد ال���دك���ت���ور ال��ع��ب��ي��دي على 
اأه��م��ي��ة ال��ن��ق��ا���ش��ات ال����دائ����رة بني 
اجل����ان����ب����ني ل���ت���وف���ري م����زي����د من 
للقطاع  وال��ت�����ش��ه��ي��الت  احل���واف���ر 
ال�شعودية  م���ن  ك���ل  يف  اخل���ا����س 
امل�شرتك  وال�����ش��ع��ي  واالإم�����������ارات، 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اال����ش���ت���ث���م���ار االأم����ث����ل 

مبادرات ا�شرتاتيجية
���ش��ع��ادة الدكتور  ن����ّوه  م��ن ج��ه��ت��ه، 
ال��ع��ب��ي��دي رئي�س  ���ش��ام��ي ع��ب��داهلل 
جمل�س الغرف ال�شعودية، باأهمية 
وا�شت�شافته  نظمته  ال��ذي  اللقاء 
غ��رف��ة ال�����ش��ارق��ة مب�����ش��ارك��ة احتاد 
روؤ�شاء  وبح�شور  االإم����ارات  غ��رف 
التجارية  ال��غ��رف  ع��م��وم  وم����دراء 
وال�����ش��ن��اع��ي��ة يف دول����ة االإم������ارات، 
م�شيداً باجلهود التي يبذلها احتاد 
ال�شارقة  االإم����ارات وغ��رف��ة  غ��رف 
البّناء  التوا�شل  تعزيز  �شبيل  يف 
بني  وال��دائ��م  االإيجابي  والت�شاور 
وال�شعودي  االإم���ارات���ي  اجل��ان��ب��ني 
االقت�شادية  امل�شلحة  ي��خ��دم  مب��ا 
ال�شديقني  ل���ل���ب���ل���دي���ن  ال���ع���ل���ي���ا 
وت����ط����وي����ر ال�����ت�����ع�����اون امل�������ش���رتك 
قطاعات  بني  التنموية  وامل�شاريع 

االأعمال اخلا�شة.
زيارة  اإن  العبيدي  الدكتور  وق��ال 
جمل�س الغرف ال�شعودية اإىل دولة 

االإم��ارات ونظرياتها يف ال�شعودية 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأف�������ش���ل ا����ش���ت���ف���ادة من 
ف����ر�����س اال����ش���ت���ث���م���ار امل����ت����اح����ة يف 
�شعيدي  على  وحت��دي��داً  البلدين 
ت��ع��زي��ز االأم����ن ال��غ��ذائ��ي واإط����الق 
التي  واحليوية  التنموية  امل�شاريع 
املعرفة  ع�����ش��ر  ت���ط���ورات  ت���واك���ب 
وال�����ث�����ورة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة، 
القطاعني  ب��ني  بال�شراكة  وذل���ك 
على  ٌم�شدداً  واخل��ا���س،  احلكومي 
احلوافر  من  مزيد  توفري  اأهمية 
اخلا�س  ل��ل��ق��ط��اع  وال��ت�����ش��ه��ي��الت 
واإي������ج������اد ح����ل����ول ج�����ذري�����ة الأي�����ة 
االأعمال  رج����ال  ت���واج���ه  حت���دي���ات 
وامل�شتثمرين من الدولة واململكة، 
ا�شتدامة  اإىل جانب الرتكيز على 
لالإمكانات  االأم���ث���ل  اال���ش��ت��ث��م��ار 
والب�شرية  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  وامل��������وارد 
زيادة  ل�شمان  وتطويرها  والفنية 
والو�شول  ج��ودت��ه  ورف���ع  االإن���ت���اج 
امل�شتهلكني يف  اأك��ر ع��دد م��ن  اإىل 

خمتلف دول العامل.

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة واالرت����ق����اء 
امل�شتويات،  اأرق���ى  اإىل  بها  ال��دائ��م 
للقيادة  احل��ك��ي��م��ة  ال����روؤي����ة  وف����ق 
الر�شيدة، على اعتبار اأن ما يجمع 
االإم������ارات وال�����ش��ع��ودي��ة ه��و تاريخ 
ط��وي��ل م��ن ع��الق��ات االأخ����وة التي 
النمو والتطور،  ت�شهد مزيداً من 
وال���ت���ي ت��ت��ع��زز ي���وم���اً ب��ع��د ي����وم يف 
التي  احل��ك��ي��م��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ظ����ل 
ويف  ال��دول��ت��ني،  ق��ي��ادت��ا  تنتهجها 
وامل�شرتك  ال����دوؤوب  ال�شعي  اإط���ار 
امل�شتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
للمجتمعني االإماراتي وال�شعودي، 
وم�شاندة  دعم  الدولة يف  وحر�س 
تعزيز  يف  اخل��ا���س  القطاع  ج��ه��ود 
وم�شاعفة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  ال���ع���الق���ات 
امل���������ش����اع����ي الإق������ام������ة امل�����زي�����د من 
لتحقيق  ال���ت���ج���اري���ة  ال�������ش���راك���ات 

التكامل االقت�شادي.
ال��ع��وي�����س ع��ل��ى �شرورة  اأك����د  ك��م��ا 
م�����وا������ش�����ل�����ة ت���������ش����اف����ر اجل�����ه�����ود 
وال����ت����ع����اون امل�������ش���رتك ب����ني غرف 

اأحمد م�شبح ال�شويدي مدير عام 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، و���ش��ع��ادة حممد 
ح�����ش��ن ال�����ش��ب��ب م��دي��ر ع���ام غرفة 
ب��ال��وك��ال��ة، و�شعادة  راأ�����س اخل��ي��م��ة 
خ��ال��د حممد اجل��ا���ش��م م��دي��ر عام 
غ��رف��ة ال��ف��ج��رية، و���ش��ع��ادة عتيق 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن�شيب  ف���رج  جمعة 
التجارية  اخل��دم��ات  اأول  تنفيذي 
يف غرفة دبي، و�شعادة اأحمد جامع 
القمزي مدير االإدارة االقت�شادية 

يف احتاد غرف االإمارات.

تنمية العالقات
�شعادة  رّح��ب  ال��ل��ق��اء،  م�شتهل  ويف 
ع��ب��داهلل ���ش��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س نائب 
رئي�س احتاد غرف االإمارات رئي�س 
ب���وف���د جمل�س  ال�������ش���ارق���ة،  غ���رف���ة 
وب�شيوف  ال�������ش���ع���ودي���ة  ال����غ����رف 
ال���غ���رف���ة، م����وؤك����داً ح���ر����س احت���اد 
ترجمة  ع���ل���ى  االإم������������ارات  غ�����رف 
توجيهات القيادة الر�شيدة للدولة 
االقت�شادية  ال���ع���الق���ات  ب��ت��ن��م��ي��ة 
بني دول��ة االإم���ارات ودول جمل�س 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وغ��ريه��ا من 
عامة،  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  وم���ع 
خ�����ا������ش�����ة، ع������ر ت�������ش���خ���ري ك���اف���ة 
املتاحة  والت�شهيالت  االإم��ك��ان��ات 
اأجل دفع هذه العالقات نحو  من 
اآفاق اأو�شع واأرحب، ومبا ي�شهم يف 
اخلليجي  اخلا�س  القطاع  حتفيز 
وال���ع���رب���ي ن��ح��و ت��ع��زي��ز جم���االت 
خمتلف  يف  ال���ق���ائ���م���ة  ال����ت����ع����اون 
ال���ق���ط���اع���ات، ومب�����ا ي���رف���ع حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وي�����ش��ج��ع على 
حيوية  ا�شتثمارية  م�شاريع  اإقامة 

م�شرتكة.
ال�شارقة  غرفة  اإن  العوي�س  وق��ال 
عالقاتها  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  حري�شة 
االقت�شادية والتجارية مع اململكة 

واالبتكار.  التجارة  �شّيما يف جمال 
ون�شعى قدماً اإىل املزيد من التعاون 
امل�����ش��رتك م��ع جمتمع االأع��م��ال يف 
االآفاق  دب��ي، لال�شتفادة من  اإم��ارة 
اال�شتعدادات  ظ���ل  يف  االإي��ج��اب��ي��ة 
اجلارية ال�شت�شافة معر�س اإك�شبو 
تنطوي على  وال��ت��ي  دب��ي،   2020
االأمريكية  لل�شركات  هائلة  فر�س 

والدولية ومتعددة اجلن�شيات.
اقت�شاد  ي��ع��ّد  ب��ال��ذك��ر،  واجل���دي���ر 
ال��ت��ي يبلغ  اأجن��ل��و���س  ل��و���س  مدينة 
ن�شمة  م��الي��ني   10 �شكانها  ع���دد 
ثالث اأكر اقت�شاد يف العامل، حيث 
االإجمايل  امل��ح��ل��ي  ن��اجت��ه��ا  ي���ق���ّدر  
دوالر.  م���ل���ي���ار   700 م����ن  اأك������رث 
وتتميز املدينة مبيناء بحري �شخم 
يعد االأكر يف الن�شف الغربي من 
ال��ع��امل، حيث ت��ع��ُر  ح��وايل %40 
اإىل  ال�����واردة  الب�شائع  جميع  م��ن 
الواليات املتحدة عر مينائها. كما 
وتعتر  مدينة لو�س اأجنلو�س اأكر 
مركز �شناعي يف الواليات املتحدة، 
حيث تتوّفر فيها املزيد من فر�س 
ميت�شيغان.  بوالية  مقارنة  العمل 
وتعّد مدينة لو�س اأجنلو�س اأحدى 
اك����ر امل�����دن ال����رائ����دة يف جم���االت 
النظيفة،  والتكنولوجيا  الف�شاء، 
والرعاية  واالأزي���������اء،  وال���رتف���ي���ه، 

ال�شحية، وال�شياحة.

•• دبي-الفجر:  

لتنمية  دب�����ي  “موؤ�ش�شة  وّق����ع����ت 
موؤ�ش�شات  اإح�����دى  اال�شتثمار”، 
اق��ت�����ش��ادي��ة دب���ي، م���وؤخ���راً، مذكرة 
اأجنلو�س  لو�س  مدينة  م��ع  تفاهم 
اأطر  توطيد  �شبيل  يف  االأمريكية، 
ال���ت���ع���اون ع��ل��ى م�����ش��ت��وى جمتمع 
اال�شتثمارات  ل��ت��ن��م��ي��ة  االأع����م����ال 
االأج����ن����ب����ي����ة امل����ب����ا�����ش����رة وت���ع���زي���ز 
ال����رواب����ط ال���ت���ج���اري���ة ب���ني اإم�����ارة 
دب�����ي وم���دي���ن���ة ل���و����س اأجن���ل���و����س. 
ووق�����ع م���ذك���رة ال��ت��ف��اه��م ك���ل من 
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي،  فهد 
اال�شتثمار،  لتنمية  دب��ي  ل�موؤ�ش�شة 
و���ش��ت��ي��ف��ن ت�����ش��ي��ون��غ، رئ��ي�����س مركز 
اأجنلو�س،  لو�س  يف  العاملي  التجارة 
اأجنلو�س  لو�س  مدينة  عن  ممثاًل 
ح�شور  و  ال����دول����ي����ة؛  ل���ل���ع���الق���ات 
لو�س  عمدة  نائبة  ها�شيغان،  نينا 
اجن���ل���ي�������س ل���ل���ع���الق���ات ال���دول���ي���ة 
ال�شبو�شي،  ع����ب����داهلل  و����ش���ع���ادة   ،
يف  االإم���ارات  لدولة  العام  القن�شل 
لو�س اأجنلو�س، وخالد راعي البوم، 
ل�موؤ�ش�شة  التنفيذي  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
من  وع��دد  اال�شتثمار  لتنمية  دب��ي 

ال�شخ�شيات. 
ومتثل مذكرة التفاهم دفعة قوية 
لتنمية  دب����ي  “موؤ�ش�شة  جل���ه���ود 

بلدينا  ف����اإن  االأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  يف 
الروابط  تعزيز  اْل���َي���ْوَم  ت��وا���ش��الن 
ال��ت��ج��اري��ة ب��ي��ن��ه��م��ا مل���ا ف��ي��ه �شالح 

ال�شعبني وازدهارهما االقت�شادي.
ت�شيونغ:  �شتيفن  قال  جهته،  ومن 
اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة  مت��ه��د 
دب���ي  “موؤ�ش�شة  م����ع  اجل�����دي�����دة 
لتنمية اال�شتثمار”  الطريق اأمام 
جم��ت��م��ع االأع���م���ال واال���ش��ت��ث��م��ار يف 
الفر�س  لتوظيف  اأجنلو�س  لو�س 
تتمتع  التي  دب��ي،  اإم���ارة  املتاحة يف 
هائلة  فر�شاً  يوفر  متني  باقت�شاد 
�شمن القطاعات احليوية القائمة 
االإنتاجية واالبتكار واملعرفة.  على 
وكلنا ثقة باأّن التعاون اجلديد مع 
هامة  اإ���ش��اف��ة  �شيكون  دب���ي  اإم����ارة 
مع  القوية  االقت�شادية  للعالقات 
املتحدة.  العربية  االإم�����ارات  دول���ة 
���ش��ري��ك جتاري  اأك���ر  تعتر  ال��ت��ي 
م�شتوى  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات 
ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا، ال 

اال�شتثمار” الرامية اإىل ا�شتقطاب 
ا�شتثمارات اأجنبية م�شتدامة تدعم 
اإىل  تهدف  التي  الوطنية  اجلهود 
ق��اع��دة متينة وم��ت��ن��وع��ة من  ب��ن��اء 
االأن�شطة االقت�شادية القائمة على 
تعزيز االإنتاجية واالبتكار، حتقيقاً 
“خطة دبي اال�شرتاتيجية  لغايات 
االتفاقية،  ومب��وج��ب   .”2021
ت�شجيع  ع���ل���ى  اجل����ان����ب����ان  ات����ف����ق 
االأجنبية  اال���ش��ت��ث��م��ارات  وت��ي�����ش��ري 
فيما  االإمن��ائ��ي  وال��ت��ع��اون  املبا�شرة 
ب�����ني جم���ت���م���ع���ات االأع�������م�������ال بني 
اجلانبان  وي��ت��ط��ل��ع  امل���دي���ن���ت���ني.  
املعرفة  نقل  يف  التعاون  اإىل  اأي�شاً 
تنظيم  خ�������الل  م�����ن  واخل������������رة، 
معار�س  م���ن  م�����ش��رتك��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
وم��وؤمت��رات وع��رو���س ترويجية يف 

كل من دبي ولو�س اأجنلو�س.
فهد  ق���ال  امل��و���ش��وع،  ع��ل��ى  وتعليقاً 
مذكرة  توقيع  “ياأتي  ال��ق��رق��اوي: 
التفاهم مع مدينة لو�س اأجنلو�س 

امل�شتوى  ع��ل��ي  ت��اأك��ي��داً  االأم��ري��ك��ي��ة 
اإمارة  اإل��ي��ه  ال��ذي و�شلت  ال��ري��ادي 
مثالية  وج���ه���ة  ب���اع���ت���ب���اره���ا  دب�����ي 
تتطلع  التي  االأمريكية  لل�شركات 
�شمن  ق������وي  ح�������ش���ور  ب����ن����اء  اإىل 
االأ�شواق االإقليمية. وي�شع التعاون 
ملوا�شلة  م��ت��ي��ن��ة  دع���ائ���م  اجل���دي���د 
التجارية بني دبي  الروابط  تعزيز 
االأمريكية،  امل��ت��ح��دة  وال����والي����ات 
واال�شتثمارات  ال�شناعات  وج���ذب 
االأعمال  جمتمع  اإىل  االأم��ري��ك��ي��ة 
بالفر�س  ي���زخ���ر  ال������ذي  امل���ح���ل���ي 
الدعم احلكومي  ال��واع��دة، يف ظل 
امل�����ش��ت��م��ر ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة االإم�����ارة 
ك��واح��دة م��ن اأه��م م��راك��ز االأعمال 
يف العامل. ونتطلع من جانبنا اإىل 
اال�شرتاتيجية  ب�شراكتنا  الو�شول 
مع جمتمع االأعمال االأمريكي اإىل 
�شّيما  التميز،  من  جديد  م�شتوى 
االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  واأّن 
تعتر �شريكاً ا�شتثمارياً واقت�شادياً 

التفاهم  تعزيز  يف  �شت�شهم  واأن��ه��ا 
عظيمتني.  مدينتني  ب��ني  املتبادل 
ومع ا�شتمرار دولة االإمارات كاأكر 
�شريك اقت�شادي للواليات املتحدة 

وجت��اري��اً ه��ام��اً الإم���ارة دب��ي ودولة 
االإمارات العربية املتحدة.«

ال�شبو�شي،  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
ال��ق��ن�����ش��ل ال���ع���ام ل���دول���ة االإم�����ارات 

العربية املتحدة يف لو�س اأجنلو�س: 
اأن مذكرة  م��ن  ت��ام��ة  ثقة  اأن���ا على 
مثمر  لتعاون  ب��داي��ة  ه��ي  التفاهم 
اجلانبني،  ب����ني  االأم�������د  وط����وي����ل 

الب�شرية  وال����ط����اق����ات  ل���ل���م���وارد 
امل�����ت�����وف�����رة، واإط����������الق امل�����ب�����ادرات 
ال����داع����م����ة وامل�������ش���ج���ع���ة الإق����ام����ة 
اإىل  امل�شرتكة،  احليوية  امل�شاريع 
ج��ان��ب ب��ح��ث �شبل دع���م وم����وؤازرة 
امل�شاريع  واأ���ش��ح��اب  االأع��م��ال  رواد 
لتطوير  وامل��ت��و���ش��ط��ة  ال�����ش��غ��رية 
التنمية  يف  وم�شاهمتهم  اأعمالهم 

االقت�شادية.

م�شاريع م�شرتكة
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ����ش���ع���ادة حميد 
ع��ام احتاد  اأم��ني  حممد بن �شامل 
االأمانة  االإم������ارات، ح��ر���س  غ���رف 
العامة لغرف االإمارات على تعزيز 
واال�شتثمارية  التجارية  العالقات 
ال�شعودية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ع 
يف  م�شرتكة  م�شاريع  اإق��ام��ة  ع��ر 
 ،”2021 االإم���ارات  “روؤية  اإط��ار 
االقت�شادي بني  التكامل  وحتقيق 
البلدين. وقال بن �شامل اإن غرف 
االإم�������ارات م�����ش��ت��ع��دة ل��ت��ق��دمي كل 
لل�شركات  ت�شهيالت  م��ن  يلزم  م��ا 
معاً،  اآن  يف  واالإماراتية  ال�شعودية 
حتديات  اأي��ة  تذليل  على  والعمل 
بالدور  ُم�������ش���ي���داً  ت���واج���ه���ه���ا،  ق���د 
ال�شعودية  الغرف  الريادي ملجل�س 
اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  تعزيز  يف 
ب��ني ال��ق��ط��اع اخل��ا���س االإم���ارات���ي 
االإمكانات  ظ���ل  يف  وال�������ش���ع���ودي، 
امل��ت��اح��ة ل���دى ال��ب��ل��دي��ن. واأع����رب 
امل�شاعي  ب��ذل  يتم  اأن  يف  اأمله  عن 
التبادل  ح��رك��ة  تي�شري  �شبيل  يف 
املنا�شبة  البيئة  وتهيئة  التجاري 
لقطاع االأع��م��ال من خ��الل تبادل 
ال���زي���ارات وت��وث��ي��ق ال�����ش��الت بني 
م�شافة  قيمة  ليحققا  اجلانبني 
ال���ب���ل���دي���ن يف جم���ال  ل�������ش���رك���ات 
تعظيم  يف  ي�شهم  ومب���ا  االأع���م���ال 

املردود مل�شلحة الطرفني.

جمل�س االأعمال
اللقاء  اأهمية  �شامل على  واأك��د بن 
االإماراتية  ال��غ��رف  ب��ني  امل�����ش��رتك 
وجمل�س الغرف ال�شعودية، ودوره 
املو�شوعات،  من  العديد  ط��رح  يف 
وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا م��ن��اق�����ش��ة االآل����ي����ات 
جمل�س  دور  ل��ت��ع��زي��ز  امل���ق���رتح���ة 
االأع�������م�������ال امل���������ش����رتك ال��������ذي مت 
تاأ�شي�شه يف اأبريل 2016، منوهاً 
االأع��م��ال يف خدمة  ب���دور جمل�س 
البلدين  بني  التجارية  العالقات 
املو�شوعات  واأه��م��ي��ة  ال�شقيقني 
ل���ت���ع���زي���ز تلك  ي���ط���رح���ه���ا  ال����ت����ي 
مزيد  نحو  بها  وال��دف��ع  ال��ع��الق��ة 

من االزدهار.
واع���ت���ر اأم�����ني ع����ام احت�����اد غرف 
االإيجابية  التطورات  اأن  االإم��ارات 
اال�شتثمارية  الفر�س  �شعيد  على 
ُيعّزز  املتاحة،  الكبرية  والتجارية 
من اإمكانية بناء �شراكة اقت�شادية 
اخلا�س  ل��ل��ق��ط��اع  ي���ك���ون  ك���ام���ل���ة 
ف��ي��ه��ا من  ف���اع���ل  دور  ب��ال��ب��ل��دي��ن 
التنموية  امل�شروعات  خالل تنفيذ 
الفتاً  امل�����ش��رتك��ة،  واال���ش��ت��ث��م��ارات 
اخلارجية  ال��ت��ج��ارة  حجم  اأن  اإىل 
البلدين  ب���ني  احل��ال��ي��ة  امل��ب��ا���ش��رة 
عام  دره��م يف  مليار   33 نحو  بلغ 
رابع  تعد  ال�شعودية  واأن   ،2017
اأك����ر ���ش��ري��ك جت����اري ل���الإم���ارات 
االأول  وال�شريك  املتحدة  العربية 
ثالث  اململكة  ت�شّنف  كما  ع��رب��ي��اً، 
اأك����ر م�����ش��ت��ورد م���ن االإم�������ارات يف 
النفطية،  غ���ري  امل��ن��ت��ج��ات  جم���ال 
وثاين اأكر الدول املعاد الت�شدير 
احل����ادي����ة  امل����رت����ب����ة  ويف  اإل����ي����ه����ا، 
امل�شدرة  ال���دول  حيث  م��ن  ع�شرة 

لالإمارات.

ملتقيات اقت�شادية كربى
غرفة  اأق�����ام�����ت  ال����ل����ق����اء  وع����ق����ب 
�شرف  على  غ��داء  م��اأدب��ة  ال�شارقة 
ال�شعودية.  ال��غ��رف  جمل�س  وف���د 
كما جال الوفد يف املعر�س الدائم 
حيث  الغرفة،  مقر  �شمن  الواقع 
املنتجات  اأع�شاء الوفد على  اطلع 
تعر�شها  التي  املحلية  ال�شناعية 
180 من�شاأة يف حوايل  اأك��رث من 

ة عر�س. 191 من�شّ
وتاأتي هذه الزيارة يف وقت ت�شتعد 
فيه غرفة ال�شارقة للم�شاركة بوفد 
ال�شارقة  اإم��ارة  امل�شتوى من  رفيع 
االإم������ارات  “اأ�شبوع  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ت�شت�شيفه  ال���ذي  ال�شعودية”  يف 
الفرتة  ال���ري���ا����س خ����الل  م��دي��ن��ة 
7-10 نوفمر املقبل، حتت �شعار 
واالقت�شادي  التنموي  “التعاون 
واال�����ش����ت����ث����م����اري ب����ني االإم����������ارات 
بدعم  ي��ق��ام  ح��ي��ث  وال�شعودية”، 
رعاية  وحت��ت  اأبوظبي  غرفة  م��ن 
اخلارجية  ووزارة  االإم���ارات  غرف 
والتعاون الدويل و�شفارة االإمارات 

يف ال�شعودية.
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بدعم  ال��ت��زام��ه  م��ع  يتما�شى  مب��ا 
والطريق”،  “احلزام  م����ب����ادرة 
و����ش���ع���ي���ه ل��ت��ل��ب��ي��ة االح���ت���ي���اج���ات 
اال�شتثمارية والتمويلية ل�شركات 
ال�������ش���وق ال�����ش��ي��ن��ي ال��ب��اح��ث��ة عن 
فر�س تو�شعية يف اأ�شواق االإمارات 

واملنطقة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

املركز  العاملي،  اأبوظبي  وّقع �شوق 
املايل الدويل يف اأبوظبي، موؤخراً 
م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع م��ك��ت��ب بكني 
وتطوير  لدعم  املالية،  للخدمات 
املالية يف دولة  امل��راك��ز واالأ���ش��واق 
وتعزيز  وال���������ش����ني،  االإم������������ارات 
مبادرة  حول  واال�شتثمار  التعاون 

“احلزام والطريق«.
العا�شمة  يف  امل��ذك��رة  توقيع  ومت 
كل  جانب  من  بك��ني  ال�شيني�������ة 

من..
 ريت�شارد تنج، الرئي�س التنفيذي 
املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  ل�شلطة 
يف ���ش��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، و يل 
يي، نائب عمدة منطقة �شيت�شنغ 
ب��ل��دي��ة بكني،  ال��ت��اب��ع��ة حل��ك��وم��ة 
بنك  بح�شور ممثلني من  وذل��ك 
تنظيم  وجلنة  ال�شيني،  ال�شعب 
ال�شينية،  وال����ت����اأم����ني  ال���ب���ن���وك 
وجلنة تنظيم �شوق االأوراق املالية 
الوطنية  وال��ل��ج��ن��ة  ال�����ش��ي��ن��ي��ة، 
وحكومة  واالإ������ش�����الح،  ل��ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب��ك��ني، وح��ك��وم��ة منطقة  ب��ل��دي��ة 
اأبوظبي  وب��ن��ك  ب��ك��ني،  �شيت�شنغ 

املذك���������رة،  توقي������ع  واأعق���������ب 
العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ����ش���وق  عق�������د 
املالية  ل��ل��خ��دم��ات  ب��ك��ني  وم��ك��ت��ب 
للطرفني  م�شرتك  اجتماع  الأول 
بكني  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  ال���ع���ا����ش���م���ة  يف 
تعزيز  واآل���ي���ات  ���ش��ب��ل  ملناق�ش�������ة 
ب����ني  امل�ش������تدام  الثنائي  العمل 

اجلانبني، وتطوير التعاون املايل 
االإم�����ارات  دول��������ة  ب��ني  امل�شتمر 

وال�شني.
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��وق  اأن  ي��ذك��ر 
يوا�شل با�شتمرار تعزيز �شراكاته 
امل�شتمر  وتعاونه  اال�شرتاتيجية 
ال�شينية  احلكومة  موؤ�ش�شات  مع 

معنية  م��وؤ���ش�����ش��ات  وع����دة  االأول 
اأخرى.

الكبري  االل��ت��زام  امل��ذك��رة  وتعك�س 
وامل���������ش����ت����م����ر ل���������ش����وق اأب����وظ����ب����ي 
“احلزام  م���ب���ادرة  ب��دع��م  ال��ع��امل��ي 
اأعقاب  يف  تاأتي  كما  والطريق”، 
للرئي�س  ال���ت���اري���خ���ي���ة  ال�����زي�����ارة 

بكني  وم����ك����ت����ب  ال�����������ش�����وق  ب������ني 
ر�شمية  من�شة  املالية،  للخدمات 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��������ي بني 
متع��������ددة  جم��االت  يف  اجلانبني 
املراك�������ز  عم��ل  تطوير  ت�ش�������مل 
امل���ال���ي���ة يف ال�������ش���ني واأب���وظ���ب���ي، 
اال�شتثمارية،  االأن�شطة  وت�شهيل 

والوفد  بينغ  ج��ني  �شي  ال�شيني 
الرفيع املرافق له لدولة االإمارات 
�شهدت  ال���ت���ي  امل��ا���ش��ي  ي��ول��ي��و  يف 
االتفاقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��وق��ي��ع 
وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ال��ه��ام��ة بني 

اجلانبني يف خمتلف القطاعات.
املوقعة  التفاهم  م��ذك��رة  وت�شكل 

وال���ت���ع���اون ال��ب��ح��ث��ي يف جم���االت 
االه����ت����م����ام امل���������ش����رتك، وت����ب����ادل 
امل���ع���ل���وم���ات واخل���������رات، وج����ذب 
ومتويل  اال���ش��ت��ث��م��ارات  وت�شجيع 
امل�������ش���اري���ع ال���ت���ي ت���دع���م م���ب���ادرة 
بكني  يف  والطريق”  “احلزام 

واأبوظبي.

لتعزيز التعاون وال�شتثمار حول مبادرة احلزام والطريق

مذكرة تفاهم بني �صوق اأبوظبي العاملي ومكتب بكني للخدمات املالية يف ال�صني

انهيار العمالت اأمام الدولر.. للروبل راأي اآخر
الراند اجلنوب اأفريقي 19 باملئة  .3

الريال الرازيلي 21.5 باملئة  .4
اللرية الرتكية 43 باملئة  .5

6.البيزو االأرجنتيني 51.5 باملئة
 17 اإن الروبل الرو�شي فقد يف العام االأخري  وتقول الوكالة االأمريكية 
ون�شف  له منذ عامني  اأدن��ى م�شتوى  وب��ات يف  تقريبا من قيمته،  باملئة 
العام، وذلك بعد اأن طالب رئي�س الوزراء الرو�شي، دمييرتي ميدفيدف، 

البنك املركزي، خلف�س الفائدة يف حماولة لتحفيز النمو.
كون  الرو�شي،  الروبل  على  �شلبية  نتائج  يف  ميدفيدف  ت�شريح  وت�شبب 
التجار واملتعاملني يبدون قلقا كبريا من التدخل احلكومي يف ا�شتفالل 
البنوك املركزية، كما هو احلال يف اللرية الرتكية، اإذ اأدت دعوات الرئي�س 

•• عوا�شم-وكاالت:

االأ�شواق  يف  العمالت  من  العديد  قيمة  انهيار  االأخ��رية  االأ�شهر  �شهدت 
النا�شئة اأمام الدوالر االأمريكي، لكن اأقلها ت�شررا كان الروبل الرو�شي، 
خالفا  قيمته،  لتح�شني  يديها  يف  اخل��ي��ارات  وج��ود  مو�شكو  توؤكد  ال��ذي 

لبقية االأ�شواق مثل تركيا واالأرجنتني.
ون�شرت وكالة “بلومرغ” االأمريكية، قائمة باأ�شواأ 6 عمالت يف االأ�شواق 
فقدتها  ال��ت��ي  القيمة  القائمة  وت��ن��اول��ت  االأخ���ري،  ال��ع��ام  خ��الل  النا�شئة 

العمالت اأمام الدوالر االأمريكي، وكانت على النحو التايل:
الروبية الهندية: خ�شرت 11.8 باملئة  .1

الروبل الرو�شي: 16.7 باملئة  .2

االآن،  حتى  املتخذة،  اخلطوات  اأن  اعترت  “بلومرغ”  لكن  االأخريين. 
ب�شكل  الرو�شي  واالقت�شاد  ال��روب��ل  على  حم��دود  تاأثري  �شوى  حتقق  مل 
العام. غري اأن يف جعبة مو�شكو الكثري، اإذ قال نائب وزير املالية الرو�شي، 
فالدميري كوليت�شيف، يف مقابلة �شحفية هذا االأ�شبوع اأن رو�شيا قد تعيد 
الرو�شي  احلكومي  الدين  ويبلغ  االأم��ر.  لزم  اإذا  اخلا�شة  �شنداتها  �شراء 
13 باملئة فقط من الناجت املحلي االإجمايل للبالد وهو اأحد اأدنى الن�شب 
قيمة  لرفع  مو�شكو  اأم���ام  كبريا  هام�شا  هناك  اأن  يعني  مم��ا  ال��ع��امل،  يف 
النقد  من  احتياط  رو�شيا،  ل��دى  يوجد  كله،  ذل��ك  جانب  واإىل  عملتها. 
االأجنبي والذهب ي�شل اإىل 460 مليار دوالر، مما يعني اأن مو�شكو قادرة 
على �شداد ديونها الدولية. كما اأن االرتفاع املطرد يف اأ�شعار النفط، وهي 

ال�شادرات االأ�شا�شية لرو�شيا، ي�شكل اأي�شا ح�شنا رئي�شيا لها.

الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اإىل تخفي�س الفائدة، نتائج كارثية متثلت 
يف انهيار اللرية.

واعترت “بلومرغ” اأن موقف البنك املركزي الرو�شي مثري لالإعجاب، 
اأ���ش��ع��ار الفائدة  اأن���ه �شيتحرك مب��ع��زل ع��ن احل��ك��وم��ة و���ش��ريف��ع  اأع��ل��ن  اإذ 
 10 الروبل  قيمة  انخفا�س  الأن  اأك��رث،  الروبل  قيمة  انخف�شت  حال  يف 
وتقول مو�شكو،  واح��دة.  نقطة  البالد  الت�شخم يف  تلقائيا  �شيزيد  باملئة 
املفرو�شة  الغربية  العقوبات  الروبل، رغم  الإنقاذ  لديها خيارات عدة  اإن 
عليها، م�شرية اإىل اأنها اتخذت بالفعل �شل�شلة تدابري، فاحتة االأبواب اأمام 
الرو�شي  املركزي  البنك  اتخذها  التي  اخلطوات،  ومن  اإ�شافية.  تدابري 
للدوالر  اليومية  ال�شراء  عمليات  وقف  الروبل،  على  ال�شغط  لتخفيف 
االأ�شبوعني  يف  ال�شندات  م���زادات  واإل��غ��اء  املقبل،  ال�شهر  حتى  االأم��ريك��ي 

التوعية  ن�شبة  م��وؤ���ش��ر  يف  احل��ك��وم��ة 
االإلكرتونية  اخل���دم���ات  ع��ن  ال��ع��ام��ة 
والذكية حمققة ن�شبة 78 يف املائة و 
املركز ال�شاد�س على م�شتوى احلكومة 
اخلدمات  ال����ت����زام  ن�����ش��ب��ة  م���وؤ����ش���ر  يف 
احلكومية مبعايري اجلودة بن�شبة 93 يف املائية ومن ثم املركز الثامن على 
م�شتوى احلكومة يف موؤ�شر ن�شبة ا�شتخدام اخلدمات احلكومية بن�شبة 93 يف 
املائة كذلك.  واأو�شح معايل رئي�س الهيئة اأن فريق احلكومة الذكية بالهيئة 
قام خالل عام 2017 بتطبيق ممكنات احلكومة الذكية على اخلدمات ذات 
االأولوية املعتمدة وهي اال�شتف�شارات اجلمركية وتوفري التقارير االإح�شائية 
امل��وق��ع اخل���ارج���ي للهيئة  امل��ع��اي��ري ع��ل��ى  امل��ع��ن��ي��ة ح��ي��ث مت تطبيق  ل��ل��ج��ه��ات 
والتطبيقات الذكية. واأ�شاف اإنه يف اإطار ال�شعي لتطبيق تلك املعايري ركزت 
اإدارة تقنية املعلومات على االبتكار يف تطبيق ممكنات احلكومة الذكية عر 
املبا�شرة على  املحادثة  اإط��الق خدمة  اأبرزها  ابتكاراً من   21 تطبيق حوايل 
خدمة  خالل  من  الذكية  والتطبيقات  للهيئة  اخلارجي  االإل��ك��رتوين  املوقع 
اخلدمات  ك���اأوىل  اال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  با�شتخدام  معنا”  “توا�شل 
االأكرث  االأ�شئلة  خدمة  اإط��الق  مت  كما  العمالء.  خلدمة  الذكية  التفاعلية 
�شيوعاً با�شتخدام تقنيات الذكاء اال�شطناعي والتي متكن العميل من طرح 
االأ�شئلة واالإجابة عليها مبا�شرة با�شتخدام تقنية الذكاء اال�شطناعي وتتميز 
خدمات الذكاء اال�شطناعي يف الهيئة بتوفرها باللغتني العربية واالإجنليزية 

املطلوبة.
اإىل  معاليه  اأ���ش��ار  و 
جنحت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن 
يف تطبيق منظومة 
ع�����م�����ل م���ت���ك���ام���ل���ة 
وحت�شني  ل���ق���ي���ا����س 
جتربة املتعاملني يف 
اخلدمات  ا�شتخدام 
االإل��������ك��������رتون��������ي��������ة 
وال����������������ذك����������������ي����������������ة 
ال�������ت�������ي ت����ق����دم����ه����ا 
خ����ا�����ش����ة خ���دم���ت���ي 
اال������ش�����ت�����ف�����������ش�����ارات 

اجل���م���رك���ي���ة وت���وف���ري 
ت�شهم  املنظومة  هذه  اأن  مو�شحاً  واملطبوعة  االإلكرتونية  الدورية  الن�شرات 
�شبيل  خ��ط��وة مهمة يف  2021 ومت��ث��ل  االإم�����ارات  روؤي���ة  اأه����داف  يف حتقيق 

توجهات  حت��ق��ي��ق 
احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
اإىل  ب����ال����و�����ش����ول 
االأول  امل��������رك��������ز 
موؤ�شر  يف  ع���امل���ي���اً 
اخل�����������������دم�����������������ات 
االإل������ك������رتون������ي������ة 
عام  يف  وال���ذك���ي���ة 

.2021
لتقرير  وف����ق����اً  و 
م����ك����ت����ب رئ����ا�����ش����ة 
جم��ل�����س ال�������وزراء 
ح���ل���ت ال���ه���ي���ئ���ة يف 
ال����راب����ع على  امل���رك���ز 
م�شتوى احلكومة االحتادية يف موؤ�شر ن�شبة �شعادة املتعاملني عن اخلدمات 
االإلكرتونية والذكية حمققة ن�شبة 89 يف املائة واملركز اخلام�س على م�شتوى 

وجهة  اإي��ج��اد  يف  ومهمتنا  روؤي��ت��ن��ا 
�شاملة  متكاملة،  �شحية  �شياحية 
�شيعمل  ح��ي��ث  اخل���دم���ات.  ل��ك��اف��ة 
برمييوم  �شيغيت  ريك�شو�س  فندق 
ع����ل����ى ت�����وف�����ري اأك���������رث ال����ع����رو�����س 
جانب  اإىل   ، مت���ي���ًزا  واخل����دم����ات 
ال��ت��ج��ارب ال��ذوق��ي��ة امل��ب��ت��ك��رة التي 
املنتجات املحلية  ت�شم مزيًجا من 
الفندق  �شي�شتمل  كما  وامل�شتوردة. 
ع���ل���ى اأح�������دث امل�����راف�����ق واأك����رثه����ا 
“ال�شبا”  ال�شحي  كالنادي  متيًزا، 
احلا�شل على العديد من اجلوائز 
وال��������ذي ي�������ش���م ح����م����اًم����ا ت���رك���ًي���ا، 
الوا�شعة،  ال��ري��ا���ش��ي��ة  وامل���الع���ب 
باالإ�شافة اإىل الرامج الرتفيهية 
املتنوعة واملمتعة املنا�شبة لالأطفال 

والبالغني على حد �شواء«. 

املدير العام لفنادق ريك�شو�س م�شر :

اإطالق م�صروعات فندقية عمالقة يف عدد من املدن امل�صرية قريبًا
ال�شياحة يف ال�شوق امل�شري . 

ومن اجلدير بالذكر، ترقية فندق 
قريًبا  ����ش���رم،  ���ش��ي��غ��ي��ت  ري��ك�����ش��و���س 
لي�شبح  املمتازة،  الفنادق  فئة  اإىل 
�شيغيت،  برمييوم  ريك�شو�س  ا�شمه 
واخلدمات  ال�شيافة  قطاع  مانًحا 
ه��وي��ة ج��دي��دة ذات م��ع��اي��ر خدمة 
نوعها.  م���ن  ف���ري���دة  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
وم���ن امل��ق��رر اأن ي��ب��داأ ال��ع��م��ل على 
اأكتوبر لهذا  ذلك ابتداًء من �شهر 
العام. كما �شيحت�شن الفندق اأكر 
حديقة مغامرات مائية، و�شيتمتع 
كافة نزالء فنادق ريك�شو�س �شيغيت 
ب��رمي��ي��وم ���ش��رم وري��ك�����ش��و���س �شرم 
املجاين  الدخول  باإمكانية  ال�شيخ 

لهذه احلديقة«. 
واختتم حديثه بالقول: “ تتلخ�س 

العديد  لدينا   “  : ق��ائ��اًل  وم�شى 
من امل�شاريع قيد التنفيذ، و�شنعلن 
ال���ع���اج���ل. كما  ال���ق���ري���ب  ع��ن��ه��ا يف 
عالمتنا  مكانة  تعزيز  اإىل  ن�شعى 
العاملية  االأ������ش�����واق  يف  ال���ت���ج���اري���ة 
اتباع  خالل  من  وذل��ك  الرئي�شية، 
نوعها،  من  فريدة  ا�شرتاتيجيات 
اأفكار  مع  تتما�شى  مبتكرة  واأفكار 
اجليل ال�شاعد من رجال االأعمال، 

والرواد، والعائالت، وال�شياح«. 
ومت��ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة ح��ال��ي��اً ثالثة 
خم�س  ذات  وم��ن��ت��ج��ع��ات  ف����ن����ادق 
ريك�شو�س  وه���ي  م�����ش��ر،  يف  جن���وم 
العلمني،  ريك�شو�س  ال�شيخ،  �شرم 
وريك�شو�س �شيجيت �شرم، وتتطلع 
هناك  م��ن�����ش��اآت��ه��ا  ع���دد  زي�����ادة  اإىل 
لنمو  املقبلة نظراً  ال�شنوات  خالل 

�شرم  اإىل  املتوجهة  الرحالت  �شعة 
ب�شكل  ب�شكل خا�س وم�شر  ال�شيخ 
عام. ال �شيما تلك القادمة من دول 
العامل.  م��ن دول  اأوروب����ا وغ��ريه��ا 
ريك�شو�س  جم��م��وع��ة  و���ش��ت��وا���ش��ل 
م�شر العمل على تنمية منتجاتها 
وخ��دم��ات��ه��ا، م��رك��زة ع��ل��ى اجلودة 
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا يف �شوق 
الو�شائل  كافة  م�شتخدمًة  العمل، 

املمكنة لتحقيق ذلك. 
“تتمتع  بالقول:  يلدرمي  واأ�شاف 
االإمكانات،  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  م�����ش��ر 
الطويلة،  واملوا�شم  الرائع،  كاملناخ 
واأف�شل وجهات الغو�س يف العامل. 
 ، مهمة  دول���ة  م�شر  ع���ام،  فب�شكل 
اأثرية  ذات طبيعة خالبة، ومواقع 

جديرة بالزيارة«.  

تطوير  اإىل  امل���ج���م���وع���ة  ت�����ش��ع��ى 
ل�شيوفها،  تقدمها  التي  خدماتها 
وذل������ك م����ن خ�����الل ات����ب����اع خطط 
العمل  ���ش��ي��ب��داأ  ت��ن��م��وي��ة م��ب��ت��ك��رة، 
ع��ل��ي��ه��ا خ���الل ال���رب���ع االأخ�����ري من 
حالًيا  منتلك  حيث   .2018 ع��ام 
يف م�شر، 3 فنادق و2000 غرفة 

فندقية.
وق���ال “ ان��ه خ��الل ال��ع��ام ال��ق��ادم ، 
�شنعمل على م�شاعفة هذا الرقم، 
يف ح��ني ���ش��وف ن��وا���ش��ل ال��ع��م��ل يف 
ال�شنوات اخلم�س املقبلة، المتالك 
اأكرث من 10 اآالف غرفة فندقية  

موزعة يف كافة اأنحاء م�شر ».  
وك�����ش��ف ان���ه ق��د مت ال��ت��ف��او���س مع 
ال�شياحية  ال�شركات  م��ن  ال��ع��دي��د 
تعزيز  بهدف  ال��ط��ريان،  وخطوط 

••دبي , القاهرة -الفجر: 

ريك�شو�س  فنادق  جمموعة  تعتزم 
اإطالق  ع��ن  قريبا  االإع���الن  م�شر 
عمالقة  ف���ن���دق���ي���ة  م���������ش����روع����ات 
يف ال���ق���اه���رة وغ���ريه���ا م���ن امل���دن 

امل�شرية.
ريك�شو�س  جم���م���وع���ة  وت���خ���ط���ط 
�شرم  يف  غ��رف��ه��ا  ع����دد  زي�����ادة  اإىل 
ال�شيخ، باالإ�شافة اإىل تو�شيع رقعة 
املواقع  املزيد من  انت�شارها لت�شم 
�شامل،  وم���ر����ش���ا  ال���غ���ردق���ة،  م���ث���ل، 
وال��ق��اه��رة، واأ����ش���وان، وغ��ريه��ا من 

املناطق ال�شياحية. 
ارك��ان يلدرمي، ع�شو  ال�شيد  وقال 
العام  امل����دي����ر  االإدارة،  جم��ل�����س 
م�شر:  ريك�شو�س  فنادق  ملجموعة 

»الحتادية للجمارك« حت�صد املركز الأول مبوؤ�صر التحول الإلكرتوين والذكي •• اأبوظبي-وام:

حققت “الهيئة االحتادية للجمارك” 
الدولة  م�شتوى  على  متقدمة  مراكز 
االإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  م��وؤ���ش��رات  يف 

ال�شادر   2017 لعام  احلكومية  املمكنات  موؤ�شرات  لتقرير  ووفقاً  والذكية. 
على  االأول  امل��رك��ز  يف  الهيئة  حلت  فقد  ال����وزراء  جمل�س  رئ��ا���ش��ة  مكتب  ع��ن 
والذكي  االإل��ك��رتوين  التحول  ن�شبة  موؤ�شر  يف  االحت��ادي��ة  احلكومة  م�شتوى 
فيه  بلغ  ال��ذي  الوقت  املائة يف  100 يف  ن�شبة  للخدمات احلكومية حمققة 

متو�شط نتيجة املوؤ�شر يف اجلهات االحتادية 97.85 يف املائة.
وثمن التقرير جهود الهيئة وفريق التحول الذكي بها يف التوا�شل واالهتمام 
امل�شتمر طوال العام ف�شاًل عن حر�س الهيئة على تطبيق ممكنات احلكومة 

الذكية وا�شتكمال متطلباتها يف الوقت املحدد.
االحتادية  الهيئة  رئي�س  الكعبي  �شبيح  حممد  علي  املفو�س  معايل  ق��ال  و 
م�����ش��ت��وى احلكومة  ع��ل��ى  االأول  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  اإن ح�����ش��ول  ل��ل��ج��م��ارك 
االحتادية يف موؤ�شر ن�شبة التحول االإلكرتوين والذكي ميثل اإجن��ازاً جديداً 
ي�شاف اإىل اإجنازات الهيئة التي مت حتقيقها خالل العام املا�شي بف�شل روؤية 
ودعم القيادة احلكيمة للدولة م�شرياً اإىل اأن هذا االإجناز يعك�س جهود الهيئة 
وتوجهات  الر�شيدة  القيادة  روؤى  بتنفيذ  االلتزام  على  واملوظفني وحر�شهم 
املحدد وباجلودة  الوقت  اإىل واقع ملمو�س يف  احلكومة االحتادية وحتويلها 

كهرباء ال�صارقة توؤكد اأهمية 
»الهند�صة القيمية« لتعزيز ال�صتدامة

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
اأهمية رفع كفاءة ا�شتخدام املوارد االقت�شادية من خالل تطبيق الهند�شة 
القيمية ومراعاة موؤ�شرات اال�شتدامة يف كافة االأعمال وم�شروعات البنية 
التحتية للو�شول اإىل املدن الذكية والرتكيز على التوعية الكافية جلميع 

االأطراف من ا�شت�شاريني ومقاولني ومالك باأهمية موؤ�شر كفاءة الطاقة.
للهند�شة  االأول  ال�شنوي  امل��وؤمت��ر  فعاليات  خ��الل  كلمته  يف  الليم  واأ���ش��ار 
القيمية  الهند�شة  با�شتخدام  اأن��ه  اإىل  بدبي  م��وؤخ��را  عقد  ال��ذي  القيمية 
ميكن الأي م�شروع اأن يحقق اأهدافه باأقل تكلفة ممكنة وباجلودة املطلوبة 
مطالبا باإعداد برامج لن�شر املعرفة والثقافة بالهند�شة القيمية ومميزاتها 
وفوائدها التح�شينية واالقت�شادية. ولفت اإىل اأهمية تنمية مهارات ال�شباب 
من طالب وطالبات كليات الهند�شة وت�شجيعهم على تقدمي اأفكار مبتكرة 
وجديدة من خالل م�شروعات التخرج التي يقدمونها لت�شبح النواة لعدد 
من االخرتاعات وامل�شاريع التي ميكن اال�شتفادة منها يف امل�شتقبل والرتكيز 
املختلفة  امل�����ش��روع��ات  يف  ا�شتخداماتها  وت��ط��وي��ر  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  ع��ل��ى 
وموا�شلة تطويرها ودعمها حتى ميكن اال�شتفادة منها. وطالب بالتو�شع 
يف اإن�شاء مراكز اأبحاث متطورة باجلامعات مب�شاركة ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
يف  امل�شاكل  بع�س  ع��الج  اإىل  ت��ه��دف  بحثية  م�شابقات  وتنظيم  والهيئات 
املجتمع مثل تدوير املخلفات واال�شتفادة منها يف اإنتاج الطاقة واال�شتفادة 
م�شادر  وتوفري  اأف�شل  ب�شكل  املتجددة  والطاقات  ال�شم�شية  الطاقة  من 

التمويل الالزم وفق قواعد وا�شحة تهدف اإىل خدمة املجتمع.

  % زيادة انتاج م�صر من الغاز الطبيعي 10 
•• القاهرة-رويرتز:

اإنتاج  اإن  ل��روي��رتز  ال�شبت  ام�س  امل�شرية  ال��ب��رتول  وزارة  يف  م�شوؤول  ق��ال 
قدم  مليار   6.6 اإىل  باملئة  ع�شرة  بنحو  ارتفع  الطبيعي  الغاز  من  ب��الده 
مكعبة يوميا بعد زيادة االإنتاج من حقل ظهر البحري. واأعلنت م�شر عن 
زيادة اإنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي اإىل ملياري قدم مكعبة 
انتاج م�شر  وبلغ  7.7 مليار دوالر.  االآن  اإىل  بلغت  ا�شتثماراته  واإن  يوميا 
من الغاز الطبيعي �شتة مليارات قدم مكعبة يوميا يف يوليو متوز املا�شي. 
وقال امل�شوؤول يف ات�شال هاتفي مع رويرتز م�شرتطا عدم ن�شر ا�شمه “اإنتاج 
م�شر من الغاز الطبيعي ارتفع اإيل 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بدعم من 

زيادة انتاج حقل ظهر«.
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املال والأعمال

داعيا  اأب��وظ��ب��ي..  اإم����ارة  م�شتوى 
اأف��راد جمتمع اإم��ارة ابوظبي اىل 
من  الظواهر  ه��ذه  ملثل  الت�شدي 
خ���الل االب����الغ ال���ف���وري ع��ن اية 
والتي  املعنية  للجهات  خمالفات 

قوانني و�شروط ممار�شة الن�شاط 
اأبوظبي. واأكد  اإم��ارة  التجاري يف 
املن�شوري  منيف  حم��م��د  ���ش��ع��ادة 
اأبوظبي  مل��رك��ز  التنفيذي  امل��دي��ر 
ل��الأع��م��ال ح��ر���س دائ���رة التنمية 
االقت�شادية ابوظبي على متابعة 
كافة املمار�شات ال�شلبية التي من 
قطاع  اأداء  على  ت��وؤث��ر  اأن  �شاأنها 
اأبوظبي  اإم����ارة  يف  االأع��م��ال  بيئة 
هذا  يف  م�شيدا  عليها  وال��ق�����ش��اء 
الدائرة  ���ش��رك��اء  ب�����دور  ال�����ش��ي��اق 
اجلهات  م����ن  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
احلكومية  و����ش���ب���ه  احل���ك���وم���ي���ة 
حتقيق  يف  اخل����ا�����س  وال����ق����ط����اع 
اال�شرتاتيجية  الأهدافها  الدائرة 
اأعمال  بيئة  حتقيق  اىل  الرامية 

تناف�شية يف اإمارة اأبوظبي.
الظواهر  ب��ع�����س  ان  اإىل  ول���ف���ت 
ال�����ش��ل��ب��ي��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��ده��ا اإم�����ارة 
ممار�شات  ع���ن  ن���اجت���ة  اأب���وظ���ب���ي 
املجتمع  اف��راد  بع�س  خاطئة من 
غري  التجارية  املن�شاآت  وا�شحاب 
واللوائح  ب��ال��ق��وان��ني  ال��واع��ي��ني 
على  ال��ت��ج��اري  للن�شاط  املنظمة 

اب��وظ��ب��ي وج���ه���ات اخ�����رى وذلك 
بن�شبة زيادة بلغت 110باملائة.

ال�����زي�����ارات  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واف�������اد 
والرقابة  ال��ت��ف��ت��ي�����س  وح���م���الت 
 9294 م���������ش����ادرة  ع���ن���ه���ا  جن����م 
ق��ط��ع��ة م��ق��ل��دة وم��غ�����ش��و���ش��ة من 
ال��ب��ن��اء وم�����ش��ن��ف��ات فكرية  م����واد 
وم�شتح�شرات التجميل والعناية 
وقطع  ول���وازم  وال�شعر  بالب�شرة 
واالأجهزة  واالإك�ش�شوار  ال�شيارات 
وذلك  وااللكرتونية  الكهربائية 
مت  ق���ط���ع���ة  ب�8791  م����ق����ارن����ة 
الفرتة  نف�س  خ���الل  م�����ش��ادرت��ه��ا 
زي���ادة  بن�شبة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  م��ن 
تقرير  وذك��ر  ب��امل��ائ��ة.   5.7 بلغت 
ادارة  اأن  لالأعمال  اأبوظبي  مركز 
تلقت خالل  ال��ت��ج��اري��ة  احل��م��اي��ة 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجلاري 
امل�شتهلكني  م��ن  �شكوى   1097
���ش��ك��وى يف   792 ع��ل��ى  م���وزع���ة 
العني  �شكوى يف  و291  اأبوظبي 
الظفرة  منطقة  يف  �شكوى  و14 
وذل�����ك م���ق���ارن���ة ب��ت��ل��ق��ي��ه��ا 862 
���ش��ك��وى خ���الل نف�س ال��ف��رتة من 

•• اأبوظبي-وام:

ب���ل���غ اإج�����م�����ايل ع������دد ال�����زي�����ارات 
ن���ف���ذه���ا مركز  ال���ت���ي  امل���ي���دان���ي���ة 
لدائرة  التابع  لالأعمال  ابوظبي 
اأبوظبي  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
خ����الل ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن العام 
زيارة  و831  ال��ف��ا   47 اجل����اري 
تفتي�س ورقابة دورية على املن�شاآت 
االق��ت�����ش��ادي��ة يف م��ن��اط��ق اإم�����ارة 
والعني  اأبوظبي  الثالث  ابوظبي 
 14.7 ن�شبتها  ب��زي��ادة  والظفرة 
من  الفرتة  بنف�س  مقارنة  باملائة 
العام املا�شي حيث بلغت 41 الفا 

و679 زيارة.
وح�شب تقرير الربع الثاين للعام 
اجلاري الإدارة احلماية التجارية 
مب���رك���ز اأب���وظ���ب���ي ل���الأع���م���ال مت 
تنفيذ 314 حملة تفتي�س خا�شة 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون 
 149 ب  م��ق��ارن��ة  ال��ع��الق��ة  ذات 
نف�س  خ���الل  تنفيذها  مت  ح��م��ل��ة 
بالتعاون  املا�شي  العام  الربع من 
و�شرطة  اب���وظ���ب���ي  ب���ل���دي���ة  م����ع 

ن�شبتها  ب����زي����ادة  امل���ا����ش���ي  ال���ع���ام 
27.2 باملائة.

ق�شم  اأن  ال����ت����ق����ري����ر  يف  وج��������اء 
احلماية  ب��اإدارة  امل�شتهلك  حماية 
الربع  خ�����الل  اجن�����ز  ال���ت���ج���اري���ة 
ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام اجل���اري 503 
�شكاوى بزيادة ن�شبتها 20 باملائة 
مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 
املدة  تخفي�س  مت  ح��ي��ث  امل��ا���ش��ي 
امل�شتهلكني  الزمنية حلل �شكاوى 
الربع  ع��م��ل خ����الل  اأي�����ام   6 م���ن 
اي��ام عمل   4 2017 اىل  ال��ث��اين 
خ����الل ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن العام 
التقرير حاالت  و�شنف  اجل��اري. 
ا�شتالمها  مت  ال���ت���ي  ال�������ش���ك���اوى 
البيع  حيث بلغت �شكاوى ما بعد 
باملائة   77.7 ب���  االع��ل��ى  الن�شبة 
 15.9 بن�شبة  ���ش��وء اخل��دم��ة  ث��م 
متفاوتة  وب��ن�����ش��ب  ت��ل��ت��ه��ا  ب��امل��ائ��ة 
ارت����ف����اع اال����ش���ع���ار وغ�������س جت���اري 
االت�شال  ق��ن��اة  وك���ان���ت  وغ���ريه���ا 
مركز  ع�����ر  ال�������ش���ك���وى  الإب���������الغ 
 800555 احلكومي  االت�����ش��ال 
قنوات  ���ش��م��ن  االع���ل���ى  ال��ن�����ش��ب��ة 

 77.9 بن�شبة  االخ��رى  االت�شال 
ب��امل��ائ��ة ت��ل��ت��ه��ا ال��ق��ن��وات االخ���رى 
واحل�شور  االل��ك��رتوين  كالريد 

ال�شخ�شي. 
وب���������ش����اأن امل����خ����ال����ف����ات ال����ت����ي مت 
الثاين  ال���رب���ع  خ����الل  حت��ري��ره��ا 
م��ن ال��ع��ام اجل���اري اإث��ر ال�شكاوى 
وحمالت  ا����ش���ت���الم���ه���ا  مت  ال���ت���ي 
نفذت  التي  وال��زي��ارات  التفتي�س 
اإدارة  اأن  اىل  التقرير  ا���ش��ار  فقد 
احل���م���اي���ة ال���ت���ج���اري���ة ب���ال���دائ���رة 
موزعة  خمالفة   1456 ح���ررت 
ابوظبي  يف  خمالفة   990 على 
و316 يف العني و150 خمالفة 

يف الظفرة.
و����ش���م���ل���ت امل����خ����ال����ف����ات ال����ت����ي مت 
اإ�شايف  ن�شاط  ممار�شة  حتريرها 
بدون ترخي�س اأو بدون احل�شول 
ع���ل���ى ال��ت�����ش��ري��ح ال�������الزم وع����دم 
االل����ت����زام ب��ال�����ش��روط واالأح����ك����ام 
وعدم  املن�شاأة  مقر  ب�شاأن  امل��ق��ررة 
االل��ت��زام ب��اأح��ك��ام و���ش��روط كتابة 
اال�شم التجاري املقررة اأو اللوحات 
االإعالنية وقيام املن�شاأة بحيازة اأو 

ت�شويق اأو اإنتاج اأو �شراء ب�شائع اأو 
�شلع اأو مواد اأو منتجات مقلدة اأو 
املن�شاأة  مقر  وا�شتخدام  مغ�شو�شة 
اأو اأي جزء منه لل�شكن وا�شتغالل 
ت�شريح  ب��دون  خارجية  م�شاحات 
وال�شماح بالتدخني داخل �شاالت 
االألعاب اأو املطاعم وال�شالونات. 

قامت  ال��دائ��رة  اأن  التقرير  وب��ني 
خ����الل ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن العام 
من�شاأة   20 ب����اإغ����الق  اجل�������اري 
اأبوظبي موزعة  اإم��ارة  جتارية يف 
مدينة  يف  م���ن�������ش���اأة   16 ع���ل���ى 
العني  ابوظبي ومن�شاأة واحدة يف 
وذل���ك  ال���ظ���ف���رة  م��ن��ط��ق��ة  و3 يف 
اثر تلقيها العديد من البالغات 
اجلمهور  ق��ب��ل  م���ن  وال�������ش���ك���اوى 
العديد  واإج��������راء  وامل�����ش��ت��ه��ل��ك��ني 
الأ�شحاب  التفتي�س  زي����ارات  م��ن 
املخالفة  ال���ت���ج���اري���ة  االن�����ش��ط��ة 
التجارية  االن�������ش���ط���ة  مل���م���ار����ش���ة 
ب���ه���ا مم�����ا جن�����م عنها  امل���������ش����رح 
ب��ع��د ت��وج��ي��ه االن������ذارات وحترير 
قرار  ا����ش���دار  بحقها  امل��خ��ال��ف��ات 
ال�شريحة  ملخالفتها  ب���االإغ���الق 

تعد الدائرة من اأهمها باعتبارها 
الن�شاط  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ة 
اأب���وظ���ب���ي  اإم���������ارة  ال����ت����ج����اري يف 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�شيق 

ذات العالقة.

مركز اأبوظبي لالأعمال ينفذ 47 الف زيارة تفتي�س ورقابة خالل الربع الثاين

�صندوق خليفة لتطوير امل�صاريع يختتم بنجاح »دورة البتكار الإداري« للموظفني 

»اأرا�صي دبي« : 47 م�صروعا اأجنزها املطورون 
منذ بداية 2018 وفرت 14 األف عقار

»جمموعة بن حم« تبحث فر�س التعاون القت�صادي مع جمموعة دميار
••  العني - الفجر

رئي�س  نائب  العامري  حم  بن  م�شلم  بن  حممد  الدكتور  ال�شيخ  ا�شتقبل 
جمل�س اإدارة جمموعة بن حم ، حممد جعفر م�شطفى موؤ�ش�س ومدير عام 
جمموعة دميار ، وهي جمموعة �شركات تعمل يف جمال البناء والهند�شة 
املقر  يف  وذل��ك   ، التجزئة  وجت��ارة  املرافق  اإدارة  و  وامليكانيكية  الكهربائية 

الرئي�شي ملجموعة بن حم بالعني.
وقال ال�شيخ الدكتور حممد م�شلم بن حم »: نت�شارك مع »جمموعة دميار« 
الكثري من الروؤى التطويرية. فمجموعة بن حم من العالمات االقت�شادية 
البارزة يف دولة االإمارات العربية املتحدة ملا تتمتع به هذه املجموعة من قوة 
اقت�شادية وا�شحة يف كثري من املجاالت املختلفة وخرتها التي تزيد عن 
التي تعمل يف خمتلف  ال�شركات  عاماً، حيث ت�شم املجموعة ع�شرات   45

وتقدم جمموعة دميار خدمات متكاملة يف جماالت جمال البناء والهند�شة 
الكهربائية وامليكانيكية واإدارة املرافق وجتارة التجزئة.

اأف�شل  بتقدمي  بااللتزام  ق��وي  و�شعور  ب��روؤي��ة  دي��ام��ار  جمموعة  »تاأ�ش�شت 
مل�شة من  واحل��ف��اظ على   ، الت�شغيل  م��ن قطاعات  ك��ل قطاع  اخل��دم��ات يف 
العن�شر الب�شري. فخرنا يكمن يف القيم اجلوهرية التي كانت دائًما عميقة 
، واجلهود  ال�شركة  ، وتطور  ، وخ��رة فريقنا  العمل  اجل��ذور على متيزنا 

املتوا�شلة للم�شاهمة يف غد اأف�شل ، الأن امل�شتقبل دائًما حتت االإن�شاء.
ملمو�شة  عمليات  مع  املتحدة  العربية  االإم���ارات  يف  املجموعة  مقر  ويقع 
ومتخ�ش�شة يف جميع اأنحاء دول جمل�س التعاون اخلليجي مع مكاتب يف 
والكويت وعمان واململكة العربية ال�شعودية ؛ ت�شعى جمموعة دميار جاهدة 
لتحقيق التميز الذي ال مثيل له يف العمل الذي نقوم به ، خلدمة النا�س 

اليوم ب�شكل اأف�شل وخللق م�شتقبل م�شتقر لتوليد الغد.

املياه،  اآبار  البرتولية، حفر  اأهمها، عمليات احلفر  االقت�شادية  القطاعات 
واال�شت�شارات  الكهروميكانيكية،  االأع��م��ال  ال��ع��ام��ة،  وامل��ق��اوالت  ال��زراع��ة، 
الهند�شية، اال�شتثمار العقاري، التعليم، اخلدمات املالية، التجارة العامة، 
الطباعة والن�شر واالإعالم، وال�شفر وال�شياحة ، الفنادق، وتتجه يف الفرتة 
خارجية  ا�شتثمارات  توجيه  ع��ر  العاملية  نحو  ثابتة  بخطوات  االأخ���رية 
 كبرية يف بع�س الدول العربية واالأجنبية وفق خطط مدرو�شة وطموحة.
الكثري من  ي�شفر عن  “جمموعة دميار” �شوف  تعاوننا مع  ب��اأن  ونعتقد   

فر�س االأعمال والفر�س اال�شتثمارية املفيدة للطرفني “.
جمموعة  ع��ام  وم��دي��ر  موؤ�ش�س  م�شطفى  جعفر  حممد  ق��ال  جانبه،  م��ن 
التي  حم  بن  جمموعة  مع  اال�شرتاتيجية  ب�شراكتنا  �شعداء  نحن  دمي��ار: 
ن�شاطرها نف�س القيم املوؤ�ش�شية املتمثلة باحلرفية والنزاهة واملحا�شبة، كما 

اأننا معجبون جداً مبحفظتها املتنوعة من امل�شاريع العقارية. 

•• دبي -وام:

اأجرت هيئة الطرق واملوا�شالت بدبي 
االقت�شادي  للتاأثري  �شاملة  درا���ش��ة 
االأحمر  بخطيه  دب��ي  م��رتو  مل�����ش��روع 
“كلية  واالخ�شر وذلك بالتعاون مع 
هنلي لالأعمال” يف “جامعة ريدنغ” 
امل���ت���ح���دة بهدف  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��ع��ري��ق��ة 
االقت�شادية  املنافع  وتقدير  حتليل 
للمرتو  امل���ب���ا����ش���رة  وغ����ري  امل���ب���ا����ش���رة 
االقت�شادية  امل����وؤ�����ش����رات  وح�������ش���اب 
ال�شاأن  ب��ه��ذا  ع��امل��ي��ا  عليها  امل��ت��ع��ارف 
التكاليف  اىل  امل��ن��اف��ع  ن�شبة  �شاملة 

.»Benefit/Cost ratio«
وقال �شعادة مطر الطاير املدير العام 
امل��دي��ري��ن يف هيئة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
الطرق واملوا�شالت اإن هذه الدرا�شة 
مبرور  االحتفال  ب�شدد  ونحن  تاأتي 
ت���اري���خ تد�شني  ����ش���ن���وات ع��ل��ى  ت�����ش��ع 
دب��ي على  دب��ي لتعك�س حر�س  م��رتو 
البنية  وتو�شيع  اال�شتثمار يف تطوير 
التحتية التي ت�شكل العامل االأ�شا�شي 
يف ت��ع��زي��ز ت��ن��اف�����ش��ي��ة امل�����دن وال�����دول 
التحتية  للبنية  الكبري  للدور  نظرا 
للطرق  التحتية  والبنية  ع��ام  ب�شكل 
والنقل ب�شكل خا�س يف دعم االأن�شطة 
االقت�شادية واالجتماعية وال�شياحية 
االقت�شاد  مقومات  وتكامل  وتعزيز 
وزيادة االإنتاج الوطني .. م�شريا اإىل 
اإدراك��اً من حكومة دبي لالأهمية  اأنه 
تطوير  يف  ل���ال����ش���ت���ث���م���ار  ال���ك���ب���رية 
اعطت  فقد  دب��ي  يف  التحتية  البنية 
حيث  م�شتمرة  اأول��وي��ة  املو�شوع  ه��ذا 
ا�شتثمارات احلكومة يف ت�شييد  بلغت 
ال��ت��ح��ت��ي��ة للطرق  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط��وي��ر 

امل���رتو على  اأث���ر  رائ����دة وان���ه لتقييم 
.. فيما  دب���ي  ال��ع��م��راين يف  ال��ت��ط��ور 
مت����ت م���ق���ارن���ة وحت���ل���ي���ل اخل���رائ���ط 
باملحطات  املحيطة  للمناطق  اجلوية 
 2005 ب���ني ع���ام���ي  ال���ف���رتة م���ا  يف 
املحلية  للمعلومات  اإ�شافة  و2017 
اعتمدت  ال���درا����ش���ة  اأن  اىل  م�����ش��ريا 
للمعلومات  خم��ت��ل��ف��ة  م�����ش��ادر  ع��ل��ى 
من  اأك��رث  مراجعة  �شملت  والبيانات 

400 درا�شة وتقرير فني عاملي.
املنافع  ق���ي���م���ة  ال����درا�����ش����ة  وق��������درت 
عن  الناجمة  الرتاكمية  االجمالية 
ان�����ش��اء م��رتو دب��ي منذ ع��ام 2009 
بحوايل   2016 ع�����ام  ن���ه���اي���ة  اىل 
تكاليف  مقابل  دره��م  مليار   ”66“
بلغت  تراكمية  وت�شغيلية  راأ�شمالية 
41 مليار درهم اأي ان معدل املنافع 
 2016 ع��ام  نهاية  يف  التكاليف  ايل 
و�شل اىل  1.6.. كما مت تقدير قيمة 
 2020 عام  حتى  الرتاكمية  املنافع 
 115 ب��ح��وايل   2030 ع���ام  وح��ت��ى 
التوايل  ع��ل��ى  دره����م  م��ل��ي��ار   234 و 
الراأ�شمالية  التكاليف  ق���درت  بينما 
بحوايل  االأع���وام  لنف�س  والت�شغيلية 
45 و 54 مليار درهم على التوايل.. 
للتكاليف  امل���ن���اف���ع  م���ع���دل  ان  اأي 
 2.5 اىل  �شي�شل  امل��ذك��ورة  ل��الأع��وام 
يعني  وه����ذا  ال��رتت��ي��ب  ع��ل��ى   4.3 و 
ان ك��ل دره���م مت ان��ف��اق��ه ع��ل��ى املرتو 
كان له عائد على اقت�شاد ام��ارة دبي 
بقيمة “1.6” درهم يف عام 2016 
اىل  لي�شل  �شيزيد  ال��ع��ائ��د  ه��ذا  وان 
 2020 2.5 و4.3 دره��م يف عامي 

و2030 على التوايل.
االإيجابي  االأث���ر  االأرق���ام  وت��رز تلك 

والنقل يف االإمارة قرابة 100 مليار 
درهم.

اأثمر عن  التطوير  اإن هذا  واأ���ش��اف: 
تناف�شية  ت��ع��زي��ز  يف  وا���ش��ح��ة  ن��ت��ائ��ج 
االمارة ودولة االإمارات ب�شورة عامة 
اإم�����ارة دب���ي مرجعاً  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ي��ث 
كما  التحتية  بنيتها  ج���ودة  يف  عاملياً 
�شاهم متيز �شبكة الطرق فيها بفوز 
دولة االمارات باملركز االأول عامليا يف 
ج���ودة ال��ط��رق الأرب���ع م���رات متتالية 
 2017-2014 على مدى االأع��وام 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  ت��ق��اري��ر  ح�����ش��ب 
االقت�شادي  املنتدى  ي�شدرها  ال��ت��ي 
تطوير  اأن  اإىل  م���ن���وه���ا  ال����ع����امل����ي.. 
واأن��ظ��م��ة وخدمات  ال���ط���رق  ���ش��ب��ك��ات 
الهيئة  ان�����ش��اء  منذ  اجل��م��اع��ي  النقل 
اأدى اىل توفري  2005 قد  العام  يف 
يف  دره��م  مليار   125 بحوايل  يقدر 

تكاليف الوقود والوقت.
واأكد الطاير اأن “مرتو دبي” يعتر 
من اأبرز م�شاريع البنية التحتية التي 
اأجنزتها هيئة الطرق واملوا�شالت اإذ 
النقل  لنظام  الفقري  العمود  ي�شكل 
اجلماعي باالإمارة واأنه رغم االهداف 
تركز  التي  امل��رتو  مل�شروع  االأ�شا�شية 
اجلماعي  النقل  ن��ظ��ام  تطوير  على 
يف ام������ارة دب����ي وت��خ��ف��ي��ف االزدح������ام 
حقق  فقد  البيئية  امللوثات  وخف�س 
اقت�شادية  وم��ن��اف��ع  اأه��داف��اً  امل�����ش��روع 
الفتا   .. ع��دي��دة  وبيئية  واجتماعية 
اإىل اأن الدرا�شة اأخذت بعني االعتبار 
والت�شغيلية  الراأ�شمالية  التكاليف 
املادية  ب��امل��ن��اف��ع  وق��ارن��ت��ه��ا  ل��ل��م��رتو 
التعرفة  اي����رادات  �شاملة  للم�شروع 
الت�شغيلية  ال��وظ��ائ��ف  يف  وال����زي����ادة 

املجاورة  العقارات  قيمة  يف  وال��زي��ادة 
امل����رتو واالرت���ف���اع يف قيمة  مل��ح��ط��ات 
املرتو  مل�شتخدمي  امل�شتهلك  فائ�س 
وال�شياح  وامل��واط��ن��ني  امل��ق��ي��م��ني  م��ن 
االأجنبية  اال����ش���ت���ث���م���ارات  وت���ع���زي���ز 
التنقل  ت���ك���ال���ي���ف  يف  وال�����ت�����وف�����ري 
وانخفا�س  املركبات  ت�شغيل  وتكاليف 
االن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون��ي��ة واحل�����وادث 
امل���روري���ة وت��ك��ال��ي��ف ���ش��ي��ان��ة الطرق 

وزيادة الوظائف يف �شوق العمل.
تعاوناً  ت�شمنت  الدرا�شة  اأن  واأو�شح 
املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  ك��ب��رياً  وتن�شيقاً 
املعلومات  وحتليل  جلمع  االم���ارة  يف 
���ش��م��ل��ت ك����ال م����ن دائ�������رة االأرا�����ش����ي 
لالإح�شاء  دب��ي  وم��رك��ز  دب��ي  وبلدية 
ودائرة  االقت�شادية  التنمية  ودائ���رة 
ال�شياحة والت�شويق التجاري واملراكز 

التجارية الرئي�شية.
املثال  �شبيل  علي  اأن���ه  ال��ط��اي��ر  وذك���ر 
املعلومات  م�����ن  اال�����ش����ت����ف����ادة  مت�����ت 
بيع وتاأجري  املتوفرة حول معامالت 
اقت�شادي  من��وذج  لتطوير  العقارات 
حتليلي لتقدير اأثر املرتو على �شوق 
ب��اال���ش��ت��ف��ادة م���ن حوايل  ال���ع���ق���ارات 
“50” األف معاملة بيع و “150” 
األ�����ف م��ع��ام��ل��ة ت���اأج���ري اأُج����ري����ت بني 
عامي 2009 و2016 �شمن دائرة 
من  واح���د  كيلومرت  ق��ط��ره��ا  ن�شف 
اأنه مت  اإىل  حمطات املرتو .. م�شريا 
اأي�شاً حتليل حمتوى “ 14،270” 
مقاال وخرا �شحفيا مت ن�شره حملياً 
وع��امل��ي��اً خ��الل ال��ف��رتة م��ا ب��ني عامي 
ال����راأي  ل��ت��ق��ي��ي��م   2016 و   2000
العام حول مرتو دبي ودوره يف تعزيز 
مكانة املدينة كوجهة �شياحية عاملية 

الكبري للمرتو على اقت�شاد االمارة يف 
الوقت الذي تتوافق فيه هذه النتائج 
امل�شابهة  العاملية  الدرا�شات  نتائج  مع 
على الرغم من تفاوت معدل املنافع 
اىل التكاليف من مدينة الأخرى تبعاً 
ل��الإط��ار ال��زم��ن��ي ل��ل��درا���ش��ات ، ونوع 
ومعدل  التحليل  يف  امل�شمولة  املنافع 
 »Discount Rate« اخل�����ش��م 
امل�شتخدم يف الدرا�شات وتكاليف املواد 

والعمالة.
اأن����ه - ع��ل��ى �شبيل  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر 
اىل  املنافع  معدل  تقدير  مت   - املثال 
التكاليف ملرتو مدينة اأثينا – اخلط 
الرابع بحوايل 1.71 علما بان اإطار 
ال�شويد  ويف  عاماً   30 ك��ان  الدرا�شة 
�شتوكهومل من  مل��رتو  امل��ع��دل  ت���راوح 
اإط��ار الدرا�شة  8.5 وامتد  6.5 اىل 
ت���راوح  اي��رل��ن��دا  ويف  ع���ام���اً   50 اىل 
امل���ع���دل ل��ق��ط��ار دب���ل���ن ال�����ش��ري��ع من 
اإط���ار  وك����ان   ”2.7“ اىل   ”2.1“

الدرا�شة 32 عاماً.
ت���واف���ق ع��امل��ي ع��ل��ى �شرورة  وه���ن���اك 
اال�شتمرار يف تطوير و�شيانة البنية 
امل�شتدامة  التنمية  لتحقيق  التحتية 
يف  التناف�س  م��ن  نوعا  هناك  اأن  كما 
اأن جودة  اإذ  املجال  اال�شتثمار يف هذا 
البنية التحتية للطرق والنقل متثل 
العاملية  ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة  م��ق��اي��ي�����س  اأح����د 
الواليات  اإن��ف��اق  ذل��ك  وال��دل��ي��ل على 
ع��ل��ى حت�شني  امل���ت���ح���دة االم���ري���ك���ي���ة 
تاأهيل  واإع��������ادة  و���ش��ي��ان��ة  وت���ط���وي���ر 
�شنويا  يتجاوز  الذي  التحتية  البنية 
100 مليار دوالر يف حني تنفق كندا 
لنف�س  �شنويا  دوال  مليار   30 قرابة 

الغر�س.

م�شتثمر  األ��ف  ق��ام  بالتقرير  امل�شمولة 
ب�����ش��ت��الم ع��ق��ارات��ه��م م��ن خ���الل 900 
على  االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  زادت  �شفقة 
12 م��ل��ي��ار دره���م وت���دل ه���ذه االأرق����ام 
تتميز  وم��ا  دب��ي  ت��ف��وق  على  ال�شخمة 
ب�����ه ع�����ن ن���ظ���ريات���ه���ا م�����ن ال���وج���ه���ات 
اال�شتثمارية العاملية االأخرى وقدرتها 
راب��ح��ة مع  مناف�شة  ال��دخ��ول يف  ع��ل��ى 
�شمات  م��ن  عليه  ت�شتمل  مل��ا  االآخ��ري��ن 
دبي  اأن  جم����رن  اإب�����ن  وراأى  ف����ري����دة. 
مي��ك��ن��ه��ا امل��ح��اف��ظ��ة على 
هذا الزخم االإيجابي 
معامله  ت��ظ��ه��ر  ال���ت���ي 
ت����واف����ر  وم�������ع  االآن 
ا�شتثمارية  ف���ر����س 
اإىل  واع������دة و����ش���وال 
م��������وع��������د ان������ط������الق 
 ”2020 “اإك�شبو 
تليه  التي  وال�شنوات 
.. م�شريا اإىل اأن هذا 
فر�شة  ي��ع��د  احل����دث 
فريدة الإظهار مكامن 
االقت�شاد  يف  ال���ق���وة 
امل����ح����ل����ي وال����ف����وائ����د 
ال���������ت���������ي ي������وف������ره������ا 
ال����ق����ط����اع ال����ع����ق����اري 
ل����ل����م���������ش����ت����ث����م����ري����ن. 
تقديره  ع��ن  واأع����رب 
ل����ل����م����ط����وري����ن وم�����ا 
التزام  م���ن  ي���ب���دون���ه 
دبي  يق�شدون  الذين  امل�شتثمرين  مع  عالقاتهم  يف  عال 
التي  لال�شتثمار  اجل��اذب��ة  ال��ع��ق��اري��ة  البيئة  اأن  م��وؤك��دا 
بالقوائم  املطورين  التزام  بف�شل  دبي حتققت  بها  متتاز 
واالأنظمة ما اأ�شهم يف اإ�شعاد امل�شتثمرين. وقال اإبن جمرن 
اإن جاذبية قطاعنا العقاري ال تنبع من امل�شاريع النوعية 
التي توفر خيارات ال ح�شر لها للم�شتثمر واإمنا من قيم 
املطورين  والتزام  االأط��راف  تنتجها خمتلف  التي  العمل 
اإىل جاهزية  اإ�شافة  بت�شليم م�شاريعهم يف الوقت املحدد 
ما  االإج����راءات  جلميع  ال��ذك��ي  والتطور  التحتية  البنية 
املتعاملني واأخريا  اإىل الهدف االأ�شمى وهو �شعادة  يوؤدي 
وجود البيئة القانونية الرا�شخة وما توفره من اإجراءات 

تكفل حقوق جميع االأطراف العقارية.

•• دبي-وام:

ك�شفت دائرة االأرا�شي واالأمالك يف دبي 
عن اأن نتائج �شوق دبي العقاري خالل 
العام  م��ن  االأوىل  ال��ث��م��ان��ي��ة  االأ���ش��ه��ر 
وترية  توا�شلت  بعدما  مب�شرة  ك��ان��ت 
اإجناز امل�شاريع وفق اجلداول الزمنية 
العالمات  من  اأن  موؤكدة  لها  املحددة 
العقاري  ال�شوق  جاذبية  على  ال��دال��ة 
ا�شتقطاب  ع��ل��ى  امل��ت��وا���ش��ل��ة  ق���درت���ه 
�شخوا  الذين  امل�شتثمرين  من  املزيد 

هائلة  ا����ش���ت���ث���م���ارات 
يف  ب���دوره���ا  �شت�شهم 
النمو  ا����ش���ت���م���راري���ة 

امل�شتدام.
�شلطان  �شعادة  ون��وه 
ب�����ط�����ي ب�������ن جم�����رن 
مدير عام الدائرة يف 
�شادر  تقرير  اأح���دث 
دبي”  “اأرا�شي  ع��ن 
ي��غ��ط��ي ال���ف���رتة من 
ب��داي��ة ال��ع��ام اجلاري 
اأغ�شط�س   31 اإىل 
دخ���ول  اإىل  امل���ا����ش���ي 
اإىل  م�������ش���روع���ا   47
مت  اأن  ب���ع���د  ال�������ش���وق 
املواعيد  يف  اإجن��ازه��ا 
م�شبقا  ل��ه��ا  امل���ح���ددة 
الفتا اإىل اأن امل�شاريع 
امل���ن���ج���زة ����ش���خ���ت يف 

ال�شوق 14 األف عقار متنوع ترتاوح بني 10 اآالف �شقة 
�شكنية و 364 جممعا �شكنيا تقدم 2258 وحدة “تاون 

هاو�س” و 1575 فيال.
م�شروعا منجزا   47 ت�شليم  املطورين يف  اأن جناح  واأك��د 
والتزامهم  حر�شهم  يعك�س  وج��ي��زة  زمنية  ف��رتة  خ��الل 
النزاهة  درج��ات  اأعلى  وفق  والعمل  التطوير  خطط  اإزاء 
“اأرا�شي  �شعي  اإىل  .. م�شريا  امل�شتثمرين  وال�شفافية مع 
اإىل  ون��وه  العقاري  ال�شوق  القيم يف  لرت�شيخ هذه  دبي” 
اأن هذه  ال�شعيد  املهمة على هذا  املالحظات  اأن من بني 
على  الطلب  تلبية  يف  لت�شهم  بتنوعها  مت��ت��از  امل�����ش��اري��ع 
ت��ف��ادي حدوث  اأي�����ش��ا  ال��وح��دات م��ا يعني  اأن����واع  خمتلف 
اأن���ه خ��الل الفرتة  ف��ئ��ة. وذك���ر  امل��ع��رو���س الأي  فائ�س يف 

»طرق دبي« جتري درا�صة �صاملة حول التاأثري القت�صادي مل�صروع 

فّعال، يف زيادة ن�شبة وعي املوظفني حول اأهمية االبتكار والتميز وكيفية ا�شتخدام 
االأدوات وو�شائل التقنيات املتاحة، والتي من �شاأنها تعزيز مكانة ال�شندوق وحتقيق 
وبالتايل  واملتو�شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع  دع��م  م�شتوى  على  االزده���ار  من  املزيد 
التنمية  وحتقيق  االإم���ارات،  دول��ة  وتطور  منو  تعزيز  يف  وغاياته  مكامنه  حتقيق 
الدرمكي،  �شعيد  �شعادة عبداهلل  قال  على احلدث،  وتعليقاً  وامل�شتدامة.   ال�شاملة 
الرئي�س التنفيذي ل�شندوق خليفة لتطوير امل�شاريع: “نحن �شعداء جداً بالنجاح 
الباهر الذي حققته هذه الدورة التدريبية، حيث اأن املوظفني اأمتوا الدورة املكثفة 
التي اأقيمت على مدار يومني متتاليني وتعّرفوا من خاللها على اأهمية االبتكار 
وكيفية ا�شتخدام اأدواته املختلفة، لتعزيز روؤية ال�شندوق، مبا يتما�شى مع توجهات 
القيادة الر�شيدة يف الدولة برت�شيخ االبتكار، �شمن منظومة متكاملة، تعمل على 
للتنمية  اأ�شا�شي  وراف��د  احلكومي  للتطوير  رئي�س  كمحرك  االبتكار  دور  تعزيز 
والنمو االقت�شادي، وتعزيز مكانة دولة االإمارات كمركز ابتكار عاملي. كما وتعك�س 
الدورة التدريبية حر�شنا على تطوير مهارات ومواهب موظفينا وت�شجيعهم على 

تبني اأ�ش�س التميز والنجاح يف العمل.«

••اأبوظبي-الفجر:

بعنوان  االبتكار  خل��راء  االأوىل  ال���دورة  امل�شاريع  لتطوير  خليفة  �شندوق  نظم 
من  م��وظ��ف��اً   25 مب�شاركة  متتاليني،  ليومني  ا�شتمرت  االإداري”،  “االبتكار 
ال�شندوق، قاموا بالتدرب على خمتلف التقنيات احلديثة واملتعلقة باالبتكار على 
اأبوظبي.  يف  خليفة  جامعة  يف  لالبتكار  خليفة  مركز  يف  وذل��ك  االإداري،  امل�شتوى 
اإىل عدد من  تّطرقت  رئي�شة  3 حماور  التي ت�شمنت  التدريبية  ال��دورة  و�شهدت 
املو�شوعات املتعلقة باالبتكار، وبرامج تدريبية موحدة تهدف اإىل دعم ال�شندوق 
يف امل�شي قدماً نحو تنفيذ روؤيته اجلديدة القائمة على مفاهيم التميز واالبتكار 
واالبداع وا�شت�شراف امل�شتقبل.  وتاأتي هذه الدورة يف اإطار دعم ال�شندوق امل�شتمر 
على  القائمة  ر�شالته  من  انطالقاً  والتميز،  االبتكار  نحو  االإم���ارات  دول��ة  لتوجه 
ال�شتمرارية  اأ�شا�شي  كمحرك  االبتكار،  وت�شجيع  وامل��ب��ادرة  ال��ري��ادة  ثقافة  غر�س 
تطوير  م�شروع  على  حالياً  ال�شندوق  يعمل  كما  م�شروع.  اأو  موؤ�ش�شة  اأي  وجن��اح 
ب�شكل  ال��دورة  هذا  ت�شهم  اأن  املتوقع  به، حيث من  اخلا�شة  االبتكار  ا�شرتاتيجية 
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العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1587  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- مارك جي�ش�س لوملي  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك ابوظبي التجاري وميثله / عبدالرحمن ن�شيب عبدالرحمن بن ن�شيب  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1494638.39 
درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2018/9/30 ال�شاعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9 
�شركة / �شبرييت منطقة حرة - ذ م م  )رخ�شة رقم 16169 (  والكائنة ب���� مدينة دبي لالإعالم 
مكتب رقم 21 الطابق الثاين ، �س ب 32925 ، دبي دولة االمارات العربية املتحدة ،  واملرخ�شة 
لدى �شلطة دبى للمجمعات االبداعية ،  ترغب هذه ال�شركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
ال�شركة / �شبرييت منطقة حرة - ذ م م )ال�شركة  اإدارة  وال��ذى مت اتخاذه بوا�شطة جمل�س 

الرئي�شية( يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ  2018/9/3  ب�شاأن اغالق وحل ال�شركة.
وفقا لذلك ، تهيب ال�شركة باأى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه 

تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الريد امل�شجل او 
االت�شال ب :  ال�شيد : هاين حداد  

ا�شم ال�شركة :  �شبرييت منطقة حرة - ذ م م    
�س ب : 32925  -  دبي - دولة االمارات العربية املتحدة.

هاتف رقم : 97148849353+ 
Email:krachwan@ar.legal : الريد االلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب 45 يوما.

ا�صعار ت�صفية
العدد 12422 بتاريخ 2018/9/9   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1302  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- او�شرتيان �شتون بروداك�شن كومباين - �س ذ م م  جمهول حمل 
م م وميثله /  ذ  املعدات - �س  اي�شت لتجارة  املدعي/ كري�شكون ميدل  ان  االقامة مبا 
املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - عبدالرحيم  ع��ب��داهلل  احمد  يو�شف 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل بان يوؤديا للمدعية مبلغا وقدره 
بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )183266.08(
ال�شاعة   2018/9/16 املوافق  االح��د  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت  املطالبة.  تاريخ  من   %12
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي

يوم  دب��ي  يف  البحرية  ال�شباقات  مو�شم  ينطلق 
���ش��ب��اق دب���ي للقوارب  ب��اإق��ام��ة  امل��ق��ب��ل  اجل��م��ع��ة 
االأوىل  -اجل��ول��ة  قدما   22 املحلية  ال�شراعية 
 2019-2018 دبي  بطولة  واالفتتاحية من 
- وال��ذي ينظمه ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�شات 
للريا�شات  ال��دويل  دبي  نادي  واأكمل  البحرية. 
واللوج�شتية  الفنية  التجهيزات  كافة  البحرية 
ي�شل  والتي  البحرية  ال�شباقات  �شل�شلة  لبدء 
عددها مع نهاية املو�شم احلايل والذي ي�شتمر 
لنهاية �شهر ابريل املقبل اإىل 30 حدثا ريا�شيا 
املختلفة الرتاثية  الريا�شات  بحريا متنوعا يف 
وال�شفن  ال���ق���وارب  تت�شمن  وال��ت��ي  واحل��دي��ث��ة 
قدما  و60  و43   22 امل��ح��ل��ي��ة  ال�����ش��راع��ي��ة 
30 قدما والقوارب  وقوارب التجديف املحلية 
ال�����ش��راع��ي��ة احل���دي���ث���ة ووال�����ق�����وارب وال�������زوارق 
�شريف  وال��ك��اي��ت  امل��ائ��ي��ة  وال���دراج���ات  ال�شريعة 
يف  املنظمة  اللجنة  وخاطبت  االأ�شماك.  و�شيد 
ال��ن��ادي ك��اف��ة اجل��ه��ات ال��داع��م��ة وامل��ت��ع��اون��ة مع 
والفعاليات  االأن�����ش��ط��ة  ك��اف��ة  اإجن���اح  ال��ن��ادي يف 
ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دبي 
وال�شواحل  احل��ي��وي��ة  امل��ن�����ش��ات  ح��م��اي��ة  وج��ه��از 
للدفاع  العامة  واالإدارة  الرابع(  ال�شرب  )قيادة 
)قناة  ل��الإع��الم  دب��ي  وموؤ�ش�شة  دب��ي  يف  امل���دين 
لالإعالم  اأب��وظ��ب��ي  وموؤ�ش�شة  الريا�شية(  دب��ي 
اأن ي�شهد  املنتظر  ياأ�س الريا�شية(. ومن  )قناة 
ومن  ب��داي��ة  ال�شياحي  امل��ي��ن��اء  يف  ال��ن��ادي  م��ق��ر 
اليوم حركة ن�شطة مع قدوم املالك والنواخذة 
املقبل  اجلمعة  يوم  االأول  ال�شباق  يف  للت�شجيل 
اجلديدة  وال��ل��وائ��ح  ال�شروط  كرا�شة  وا�شتالم 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ت��ع��دي��الت امل�����ش��ت��ح��دث��ة التي 

بامل�شاركة  يتعلق  فيما  املنظمة  اللجنة  اقرتها 
يف �شباق القوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما. 
حيث ي�شتمر الت�شجيل حتى م�شاء يوم االأربعاء 
واإع����الن  الت�شجيل  ب���اب  اإغ����الق  م��وع��د  امل��ق��ب��ل 

قائمة القوارب امل�شاركة يف احلدث.
ونقل حممد عبد اهلل حارب ع�شو جمل�س اإدارة 
املدير  البحرية  للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي 
من�شور  ال�شيخ  �شمو  حتيات  للنادي  التنفيذي 
النادي  رئي�س  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ب��ن 
اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء  رئي�س  حت��ي��ات  وك��ذل��ك 
اأن�شطة  النادي جلميع املنت�شبني وامل�شاركني يف 
ان��ط��الق��ة ف��ع��ال��ي��ات املو�شم  ال���ن���ادي مب��ن��ا���ش��ب��ة 
 2019-2018 اجل��دي��د  البحري  الريا�شي 

متمنني للجميع النجاح والتوفيق.
ووجه حممد عبد اهلل حارب ال�شكر اجلزيل اإىل 
كل اجلهات الداعمة والراعية الأن�شطة وفعاليات 
املو�شم مثمنا الدعم املتوا�شل من حكومة دبي 
الريا�شي  دب��ي  جمل�س  م��ن  امل�شتمرة  واملتابعة 
والقيادة  ال��ري��ا���ش��ي  للن�شاط  ال��راع��ي��ة  امل��ظ��ل��ة 
ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة دب���ي وج��ه��از ح��م��اي��ة املن�شات 
احل��ي��وي��ة وال�����ش��واح��ل )ق��ي��ادة ال�����ش��رب الرابع( 
واالإدارة العامة للدفاع املدين يف دبي وموؤ�ش�شة 
وموؤ�ش�شة  الريا�شية(  دبي  )قناة  لالإعالم  دبي 

اأبوظبي لالإعالم )قناة ياأ�س الريا�شية(.
الدويل  دب��ي  لنادي  التنفيذي  املدير  ثمن  كما 
للريا�شات البحرية جهود االحتادات الريا�شية 
واالألعاب  الريا�شات  يف  واملتخ�ش�شة  املختلفة 
االإم��������ارات  م��ق��دم��ت��ه��ا احت������اد  ال���ب���ح���ري���ة وويف 
لل�شراع  االإم���ارات  واحت��اد  البحرية  للريا�شات 
للكايت  االإم��ارات  والتجديف احلديث وجمعية 

����ش���ريف وال���ت���زح���ل���ق ع��ل��ى امل�����اء وج��م��ع��ي��ة دبي 
التعاونية ل�شيادي االأ�شماك.

اإجراءات جديدة
ودعا حممد عبد اهلل حارب ع�شو جمل�س اإدارة 
النادي املدير التنفيذي كل النواخذة والبحارة 
با�شتكمال  اال�����ش����راع  امل�����ش��ارك��ة  يف  ال���راغ���ب���ني 
يوم  حتى  ال��ن��ادي  مقر  يف  الت�شجيل  اإج����راءات 
اللوائح اجلديدة  االأربعاء املقبل والتعرف على 
اثنني  ل��ف��ئ��ت��ني  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  �شتخ�ش�س  ح��ي��ث 
والثانية  ���ش��ن��ة(   16  8-( ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  االأوىل 
لل�شباب )8-21 �شنة( وذلك من اجل حتقيق 
اأطلقها  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ة  ا���ش��ه��ار ه���ذه  ال��ه��دف وراء 
1999 مبباركة ودعم مبا�شر من  النادي عام 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
حاكم دبي وزير املالية من اجل اإتاحة الفر�شة 
اأمام ال�شباب ليتعلموا وينهلوا من ما�شي االآباء 
ال�شراعي  االإب��ح��ار  مهارات  ويتعلموا  واالأج���داد 

الرتاثي.

3
اإق��ام��ة ثالث  امل��و���ش��م اجل��دي��د  ت�شهد ف��ع��ال��ي��ات 
ال�شراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  حم��ط��ات يف 
االأوىل  اجل��ول��ة  ت��ق��ام  حيث  ق��دم��ا   22 املحلية 
يوم اجلمعة 14 �شبتمر بينما تنطلق اجلولة 
الثانية يوم ال�شبت ال�شابع والع�شرين من �شهر 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل و���ش��ي��ك��ون م�����ش��ك خ��ت��ام جوالت 
هذه الفئة يوم ال�شبت ال�شاد�س ع�شر من �شهر 

فراير القادم مع اإقامة �شباق اجلولة الثالثة.

79
م  البحرية  للريا�شات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي  نظم 
من  العديد   2018-2017 املا�شي  املو�شم 
جوالت   5 اإىل  و�شلت  الفئة  ه��ذه  يف  املحطات 
توج من خاللها طاقم القارب الفهد 79 بقيادة 
بطال  معيوف  حممد  جا�شم  ال�شاب  ال��ن��وخ��ذة 
اخلم�س  اجل����والت  نقطة يف   56 ج��م��ع  ب��ع��دم��ا 

لي�شتحق التتويج يف نهاية املو�شم.
وكبريا  خا�شا  اإجنازا  وحقق القارب الفهد 79 
اأي����ا من  ب��ال��رغ��م اأن ط��اق��م ال���ق���ارب مل ي��ن��ه��ي 
وحل  االأول  امل��رك��ز  يف  اخلم�س  امل��و���ش��م  ج���والت 
دبي  لبطولة  ال��ع��ام  للرتتيب  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف 
للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما يف املو�شم 
املا�شي القارب تواق 13 بقيادة النوخذة م�شعل 
64 نقطة فيما  حممد احمد معيوف بر�شيد 
بقيادة   78 ال�شبابي  القارب  الثالث  املركز  اتل 
النوخذة احمد عبيد ال�شويدي املركز الثالث يف 

الرتتيب العام بر�شيد 76 نقطة.

22
 22 املحلية  ال�شراعية  القوارب  �شباقات  جتمع 
ق��دم��ا وال��ت��ي ت��ع��د اأك��ادمي��ي��ة ل��ت��اأه��ي��ل وتدريب 
نواخذة وبحارة امل�شتقبل يف الريا�شات الرتاثية 
بني عن�شر اخلرة وال�شباب مما يجعل املناف�شة 

امل�شار  اختيار  اج��ل  م��ن  امل�شاركني  ب��ني  �شاخنة 
يف  النهاية  خط  نقطة  اإىل  والو�شول  املنا�شب 

اأ�شرع وقت واختيار امل�شار املنا�شب.

99
نظم نادي دبي الدويل للريا�شات البحرية اأول 
�شباق للقوارب ال�شراعية املحلية 22 قدما بعد 
ال�شيخ  �شمو  م��ن  مب��ب��ارك��ة  الفئة  ه��ذه  اع��ت��م��اد 
ن��ائ��ب ح��اك��م دبي  ح��م��دان ب��ن را���ش��د اآل مكتوم 

وزير املالية يف اليوم االأول من �شهر اأكتوبر عام 
.1999

اأقيم يف �شواطئ دبي م�شاركة  اأول �شباق  و�شهد 
القارب  وقتها  االأول  امل��رك��ز  ون���ال  ق��ارب��ا   16
ه��ي��اف ب��ق��ي��ادة ال��ن��وخ��ذة را����ش���د حم��م��د را�شد 
الرميثي بينما جمع �شباق اجلولة اخلتامية من 
بطولة دبي 2017-2018 ما يزيد عن 90 
قاربا مما يدلل على مدي االهتمام والتطوير 

املتالحق يف هذه الريا�شة.

•• العني - الفجر

ظ��ف��ر ف��ري��ق ق��ط��اع ����ش���وؤون االأم�����ن وامل���ن���اف���ذ ب�شرطة  
معايل  درع   بطوالت  �شمن  ال�شباحة  ببطولة  اأبوظبي 
 ،2019 –  2018 الريا�شي  ، للمو�شم  العام  القائد 
وامل������وارد ال��ب�����ش��ري��ة و���ش��ي��ف��اً، واالأم�����ن اجل��ن��ائ��ي ثالثاً، 
واأقيمت البطولة  على م�شبح جامعة نيويورك اأبوظبي،  

القطاعات  م��ن خم��ت��ل��ف  ���ش��ب��اح��اً   80 ن��ح��و  مب�����ش��ارك��ة 
احل��م��ادي، مدير  اأحمد  اللواء حماد  وق��ال   ال�شرطية. 
البطولة،  فعاليات  املجتمع، خالل ح�شوره  اأمن  قطاع 
اإن   �شرطة اأبوظبي حري�شة على النهو�س بالفعاليات 
بامل�شتويات  م�شيداً   ، وتطويرها  الريا�شية،  واالأن�شطة 

املتقدمة التي ظهر بها املت�شابقني.
مدير  ن��ائ��ب  ال�شام�شي،  بطي  خليفة  العميد  واأو���ش��ح 

قطاع املالية واخلدمات، رئي�س جمل�س �شرطة اأبوظبي 
الريا�شي، اأن بطولة ال�شباحة، هي اأوىل البطوالت التي 
للمو�شم  العام  القائد  درع  معايل  تقام �شمن بطوالت 
م�شابقات،  ت�شمنت   و   ،2019 –  2018 الريا�شي 
يف �شباحة �شدر 100 و50 مرت ، وظهر 50 و 100 
حرة.  م��رت  و100   50 وال�شباحة  والتتابع  وف��را���ش��ة 
وعر  العقيد حممد عبيد بوعلي، مدير مركز الرتبية 

عن  الب�شرية،  امل����وارد  ق��ط��اع  يف  ال�شرطية،  الريا�شية 
البطولة  يف  للم�شاركني  املتقدمة  للم�شتويات  تقديره 
اإىل اإع��داد  ا�شرتاتيجية لتحقيق  الهدف  من   ،م�شرياً 
هذه البطوالت للمو�شم الريا�شي 2018 – 2019، 
على نحو  يرتقي مب�شتوى اأداء اأفراد ال�شرطة يف املجال 
الريا�شي ، وح�شر البطولة عدد من ال�شباط واالأفراد، 

وممثلني عن جامعة نيويورك اأبوظبي.

افتتاح املو�شم البحري اجلديد يف �شواطئ دبي

القوارب ال�صراعية املحلية 22 قدما تبحر اجلمعة
حارب : ال�شباق يجمع فئتني لتاأهيل النا�شئني وال�شباب

نيمـــار وفيــرمينـــو يقـــودان البــرازيـــل 
للـفـــوز على الوليـــات املتحــــدة 

قاد نيمار وروبرتو فريمينو املنتخب الرازيلي لكرة القدم للفوز 
منتخب الواليات املتحدة يف مباراة ودية  م�شيفه  على  -2�شفر 
كانت االأوىل لل�شيلي�شاو بعد اخلروج من الدور ربع النهائي لكاأ�س 

العامل يف رو�شيا على يد بلجيكا.
ويف املباراة التي اأقيمت يف اإي�شت راثرفورد بوالية نيوجر�شي، حقق 
املنتخب االأمريكي اجلنوبي فوزه احلادي ع�شر تواليا على نظريه 
اإع��ادة بعد الف�شل يف التاأهل اىل  ال�شمايل الذي مي�شي يف عملية 

من  امل��ب��اراة  على  الرازيلي  املنتخب  وهيمن   .2018 مونديال 
جناح  اخ��رتق  عندما   11 الدقيقة  يف  الت�شجيل  وافتتح  البداية، 
يوفنتو�س االإيطايل دوغال�س كو�شتا عند اجلهة اليمنى، وتخطى 
اأن  اأنطوين روبن�شون، قبل  الرازيل  املولود يف  االأمريكي  املدافع 

يحول الكرة اىل فريمينو الذي �شجل الهدف االأول.
واأتى الهدف الثاين قبل نهاية ال�شوط االأول بثالث دقائق، بعدما 
ال��الع��ب الرازيلي  ت���راب  االأم��ريك��ي وي��ل  املنتخب  ق��ائ��د  ع��رق��ل 

فابينيو، ليحت�شب احلكم ركلة جزاء انرى لها نيمار اأغلى العب 
ال�  الثاين، وهدفه  الرازيل  العامل، و�شجل من خاللها هدف  يف 
58 يف 91 مباراة دولية مع منتخب بالده. وبات نيمار الذي اأعلن 
مدرب املنتخب تيتي هذا االأ�شبوع اأنه �شيحمل �شارة قيادة املنتخب 
ب�شكل ثابت )بعدما اعتمد مبداأ املداورة بني اأربعة العبني خالل 
رونالدو  رقم  اأه��داف من معادلة  بعد خم�شة  العامل(، على  كاأ�س 

)62 هدفا( كثاين اأف�شل هداف يف تاريخ املنتخب.

»الأمــن واملنــافـــذ« يظفـــر ببطــولـــة قــائـــــد 
�صرطـــة اأبـــوظبــــي لل�صباحــــة

رافائيل نادال: اأكره هذا ال�صيء
ع��ر الع���ب التن�س االإ���ش��ب��اين امل��خ�����ش��رم راف��ائ��ي��ل ن����ادال ع��ن اأ���ش��ف��ه جراء 
اأمام  االإ�شابة  ب�شبب  املفتوحة  اأمريكا  بطولة  نهائي  ن�شف  من  ان�شحابه 
اأنه حتمل على قدر  االأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، موؤكداً  مناف�شه 
ا�شتطاعته قبل اأن ين�شحب. ويف موؤمتر �شحايف عقب لقاء قال نادال: “اأكره 
اأم��راً ال يحتمل بالن�شبة يل«.  االن�شحاب، لكن موا�شلة اللعب هكذا كانت 
اأنه �شعر ب�وخز كبري خالل ال�شوط الرابع من املجموعة  واأو�شح الالعب 
الثانية حينما كانت النتيجة 2-2 واأنه انتظر لريى ما اإذا كان �شيتح�شن. 
واأ�شار نادال: “انتظرت قدر ا�شتطاعتي، كان اإعالن االن�شحاب قبل نهاية 
املباراة �شعباً جداً بالن�شبة يل، ولكن يف حلظة معينة يتعني على املرء اتخاذ 
قرار«. واأكد �شعوره “باآالم كثرية” حالت دون اأن يوا�شل اللعب، م�شرياً اإىل 

اأنها قد تكون نف�س االإ�شابة التي عانى منها يف الركبة اليمنى.
هو  ملا  ا�شتعد  كي  العمل  التقبل وموا�شلة  اإال  اأمامي  يوجد  “ال  واأ���ش��اف: 
ق��ادم«. ومل يرغب ن��ادال يف اأن يحدد املدة التي �شيبتعد فيها عن املالعب 

وما اإذا كان �شيتمكن من خو�س كاأ�س ديفيز اأم ال. 
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»الديوك« ي�صت�صيف »الطواحني« يف �صتاد دور فران�س
بعد اإ�شابة نادال 

نهائي اأول كبري بني دل بوترو وديوكوفيت�س 
بعد 20 عاما على احت�شانه اإحراز فرن�شا لقب كاأ�س العامل 
يف كرة القدم للمرة االأوىل يف تاريخها، ي�شتعد ملعب “�شتاد 

“الديوك”  منتخب  ال�شت�شافة  فران�س”  دو 
تتويجه  بعد  اأر���ش��ه  على  ل��ه  م��ب��اراة  اأول  يف 

ا�شت�شافة  ل��دى  وذل���ك  الثانية،  بالنجمة 
ال����ي����وم االأح�������د ���ش��م��ن دوري  ه���ول���ن���دا 
يوليو  12 مت��وز  يف  االأوروب���ي���ة.  االأمم 
اأن�شئ  ال��ذي  امللعب  احت�شن   ،1998

خ�شي�شا للمونديال، النهائي بني فرن�شا 
جنونية  بفرحة  انتهى  والذي  والرازيل، 

بعد فوز املنتخب امل�شيف -3�شفر واإحرازه 
امللعب  االح��ت��ف��االت  عمت  االأول.  ال��ع��امل��ي  لقبه 
وامل�شيد يف  األ��ف متفرج   80 يت�شع لنحو  ال��ذي 
تغ�س  اأن  قبل  الباري�شية،  دوين  �شان  �شاحية 

�شوارع العا�شمة بامل�شجعني الثملني بالفوز.
كان   ،2018 ي��ول��ي��و  مت���وز   15 يف 

ال���ف���رن�������ش���ي���ون ع���ل���ى م���وع���د مع 
قمي�شهم،  على  الثانية  النجمة 
املنتخب  ع����ل����ى  ف�����وزه�����م  ب����ع����د 

كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  يف   2-4 ال���ك���روات���ي 
ال���ع���امل، ل��ك��ن ه���ذه امل����رة ع��ل��ى ملعب 

لوجنيكي يف مو�شكو.
واالأحد، �شتكون ا�شت�شافة املنتخب االأزرق لنظريه 

الرتقايل �شمن اجلولة الثانية من مناف�شات دوري 
اأول مباراة يف فرن�شا لالعبي املدرب ديدييه  االأمم، 

دي�شان منذ التتويج الذي جعل منه ثالث �شخ�س 
يحرز كاأ�س العامل كالعب وم��درب، بعدما كان 

يحمل �شارة القيادة يف مونديال 1998.
امل�شابقة  ���ش��م��ن  ال���غ���د  م����ب����اراة  و���ش��ت��ك��ون 

امل�����ش��ت��ح��دث��ة، ف��ر���ش��ة لتكرمي  االأوروب����ي����ة 
“امللعب  يعد  ال���ذي  اال���ش��ت��اد  يف  املنتخب 

الر�شمي” ملبارياته على اأر�شه.
الفرن�شي  االحت���اد  اأع��ل��ن  م��ا  وبح�شب 
واجلهاز  دي�شان  �شيقوم  ال��ق��دم،  لكرة 
“بجولة   ،23 ال����  وال��الع��ب��ون  ال��ف��ن��ي 

كاأ�س  م����ع  امل���ل���ع���ب،  اأر��������س  يف  ت��ك��رمي��ي��ة 
العامل«.

هذه  يف  الفرن�شيني  الالعبني  اىل  و�شين�شم 
االحتفالية، حار�شا املرمى امل�شابان، القائد هوغو 

احلار�شان  وغ��اب  مانداندا.  �شتيف  وزميله  لوري�س 
عن املباراة االأوىل يف امل�شابقة �شد اأملانيا اخلمي�س يف 

ميونيخ )�شفر-�شفر(، علما اأن دي�شان ا�شتدعى لبداية 
الالعبني  كل  اجلديدة،  امل�شابقة  يف  الفرن�شية  امل�شاركة 

الذين خا�شوا املونديال، با�شتثناء امل�شاَبني.
االحتفالية  ت�شكل  اأن  يف  وامل�����ش��ج��ع��ون  ال��الع��ب��ون  وي��اأم��ل 

عن  للتعوي�س  ف��ر���ش��ة  فران�س”،  دو  “�شتاد  يف  امل��رت��ق��ب��ة 
االحتفاالت املقت�شبة التي اأقيمت للمنتخب بعيد عودته من 

رو�شيا، اذ اقت�شرت على مرور �شريع ن�شبيا للحافلة املك�شوفة 
باري�س،  رئي�شية يف  ���ش��وارع  يف  ال��الع��ب��ني  ت��ق��ل  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
وا�شتقبال ر�شمي لهم يف ق�شر االليزيه من قبل الرئي�س 
يقوم  اأن  امل�شتبعد  غ��ري  وم���ن  م���اك���رون.  اإمي��ان��وي��ل 
بداأ  التي  الت�شكيلة  على  تبديالت  باإجراء  دي�شان 
بع�س  واأن  ال�شيما  ميونيخ،  يف  اأملانيا  مباراة  بها 
ال��الع��ب��ني مل ي��ق��دم��وا امل�����ش��ت��وى امل��ت��وق��ع منهم 

خ��الل��ه��ا، وب�����دوا غ���ري ق���ادري���ن على 
الدخول يف جو املباراة بعد اأقل من 
كاأ�س  نهاية  على  �شهرين 
ال�����ع�����امل، واإج����ازت����ه����م 
ال������ق�������������ش������رية ق���ب���ل 
مناف�شات  انطالق 
ال���������ب���������ط���������والت 

االأوروب�����ي�����ة 

الوطنية. واأ�شار دي�شان بعد مباراة اخلمي�س اىل اأنه �شيدر�س 
هذه العوامل يف مباراة االأحد، من دون اأن ي�شتبعد “تغيري 

العبني، ثالثة، اأو اأربعة” يف الت�شكيلة.
واأقر العبون بعد املباراة �شد اأبطال العامل 2014 والذين 
ب��اأن��ه��م مل   ،2018 خ��رج��وا م��ن ال���دور االأول يف م��ون��دي��ال 

يكونوا جاهزين بالقدر الكايف للعب.
و���ش��ط مان�ش�شرت  ب��وغ��ب��ا، الع��ب خ��ط  ب��ول  الفرن�شي  وق���ال 
امل�شتوى  اىل  بعد  ن�شل  “مل  االإن��ك��ل��ي��زي،  يونايتد 
املباريات  اىل  ال���ع���ودة  ذه��ن��ي��ا  ب��دن��ي��ا.  االأف�����ش��ل 
���ش��ع��ب��ة، خ��رج��ن��ا م��ن ب��ط��ول��ة اخ��ت��رن��ا فيها 

الكثري من امل�شاعر«.
العب  م���ات���وي���دي  ب��ل��ي��ز  م���واط���ن���ه  وراأى 
الذين  الالعبني  اأن  االإيطايل  يوفنتو�س 
“ب�شكل  اللعب  ع���اودوا  باملونديال  ف���ازوا 
متاأخر، لكن هذا جزء من كرة القدم”، 
هولندا  �شد  الرتكيز  ���ش��رورة  م��وؤك��دا 
الفرتة  يف  ج��ي��د  ب�شكل  “العائدة 

االأخرية«.
املنتخب  ي����اأم����ل  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
ال�����������ذي حل  ال������رت������ق������ايل 
و����ش���ي���ف���ا الإ�����ش����ب����ان����ي����ا يف 
وثالثا   2010 مونديال 
 ،2014 م����ون����دي����ال  يف 
ع����دم  خ���ي���ب���ة  ت���خ���ط���ي  يف 
الت�اأهل اىل نهائيات مونديال 

.2018
رونالد  اىل  ل��ل��ع��ب��ة  امل��ح��ل��ي  االحت�����اد  واأوك������ل 
ي�شم  ال���ذي  املنتخب  ب��ن��اء  اإع����ادة  مهمة  ك��وم��ان، 
كيفن  ومنهم  الفرن�شية،  االأن��دي��ة  ع��ددا من العبي 
من  مر�شيليا  اىل  ال�شيف  ه��ذا  املن�شم  �شرتومتان 
روما االإيطايل، وممفي�س ديباي العب ليون، والذي 
�شجل هديف بالده �شد البريو )2-1( يف ودية اأقيمت 

اخلمي�س املا�شي.
و�شكلت تلك املباراة فر�شة وداعية لوي�شلي �شنايدر )34 
عاما(، العب الو�شط الذي اأنهى م�شرية طويلة مع 

املنتخب خا�س خاللها 134 مباراة.
ال���ب���ريو اخلام�شة  ���ش��د  امل���ب���اراة  وك���ان���ت 
الفنية  االإدارة  راأ������س  ع��ل��ى  ل��ك��وم��ان 
الهولندي، وحقق فيها  للمنتخب 
تعادلني  مقابل  الثاين،  فوزه 
وه������زمي������ة. وق��������ال امل�������درب 
ال���ه���ول���ن���دي ي�����وم امل����ب����اراة 
عدة  بتغيريات  “�شاأقوم 
لي�س  فرن�شا.  مواجهة  يف 
ل�������دي ال����ف����ري����ق االأم����ث����ل 
الت�شكيلة  اىل  اإ�شارة  بعد”، يف 

االأ�شا�شية املف�شلة.

لكرة  االإيطايل  املنتخب  اأن  مان�شيني  روبرتو  امل��درب  اعتر 
اأع��ق��اب ت��ع��ادل��ه م��ع بولندا  ال��ق��دم تنق�شه ال��ث��ق��ة، وذل���ك يف 
امل�شابقة  االأوروب��ي��ة،  االأمم  دوري  �شمن  االأوىل  مباراته  يف 

امل�شتحدثة لالحتاد القاري للعبة.
�شجله  بهدف   ،1-1 بولندا  �شيفتها  مع  اإيطاليا  وتعادلت 
 12 قبل  ج��زاء  بركلة  امل�شيف العبه جورجينيو  للمنتخب 
قد  زيلن�شكي  بيوتر  ك��ان  بعدما  امل��ب��اراة،  نهاية  م��ن  دقيقة 

افتتح الت�شجيل للمنتخب البولندي يف الدقيقة 40.
وكانت هذه املباراة االأوىل يف اإطار م�شابقة ر�شمية ملان�شيني 
خلفا  م��اي��و  اأي���ار  يف  تعيينه  منذ  املنتخب  م��ع  ع��ام��ا(   58(
جلانبيريو فنتورا، بعد اأ�شهر من اإقالة االأخري اثر ف�شله يف 
وبالتايل   ،2018 العامل  كاأ�س  نهائيات  اىل  املنتخب  قيادة 
 60 منذ  االأوىل  للمرة  البطولة  االأزرق عن  املنتخب  غياب 

عاما.
وقال مان�شيني بعد املباراة “كنت اأعرف اأنها �شتكون �شعبة. 
هم حاليا )بولندا( منتخب يتمتع بثقة اأكر منا”، م�شيفا 
يف  وثم  الفنية،  االأخطاء  بع�س  ارتكبنا  االأول،  ال�شوط  “يف 

ال�شوط الثاين، كان الالعبون اأف�شل«.
وعهدت اىل مان�شيني مهمة اإعادة بناء املنتخب بعد الف�شل 
على  االعتماد  اىل  ي�شعى  وهو  املونديال،  بلوغ  يف  التاريخي 
ال��الع��ب��ني ال�����ش��ب��ان، وق���ام اأي�����ش��ا ب��ا���ش��ت��دع��اء امل��ه��اج��م املثري 
للجدل ماريو بالوتيلي الذي غاب عن املنتخب منذ ما بعد 

نهائيات كاأ�س العامل 2014 يف الرازيل.
اجلمعة  بولندا  �شد  يذكر  �شيئا  يقدم  مل  بالوتيلي  اأن  اال 
الأن  يحتاج  “ماريو  مان�شيني  عنه  وقال  بولونيا.  يف مدينة 
يلعب، هو العب خبري على ال�شاحة الدولية، اال اأن م�شتوى 

لياقته البدنية” يحتاج حاليا اىل التح�شن.
الذين  ال�شبان  العديد من الالعبني  “ثمة  وتابع مان�شيني 
ميكننا البناء عليهم، واأعتقد اأننا راأينا ذلك يف ال�شوط الثاين 

مع قيامنا بالدفع نحو الهجوم واالأهم عدم 
التمرير” ك��م��ا يف  اأخ���ط���اء يف  ارت���ك���اب 

ال�شوط االأول.
جورجينيو،  اع����ت����ر  ج���ه���ت���ه  م�����ن 
املولود  االإن��ك��ل��ي��زي  ت�شل�شي  الع���ب 
املنتخب  الع���ب���ي  اأن  ال����رازي����ل،  يف 

اإيجاد  “من  يتمكنوا  مل  االإي���ط���ايل 
االإيقاع  لعبنا  ملنع  التمرير  خطوط 

العديد  ارتكبت  �شخ�شيا  اأن��ا  املطلوب 
من االأخطاء«.

اأ�شاف “االأمر يحتاج اىل بع�س الوقت. 
اإال  البع�س،  بع�شنا  م��ع  ك��ث��ريا  نلعب  ال 
كرة  يلعب  فريقا  اأرى  الأنني  واث��ق  اأنني 

ال��ق��دم ه���ذا م��ه��م. ن��ح��ن ع��ل��ى ال�شكة 
ثمة  بخوف  لعبنا  اذا  ال�شحيحة. 

احتمال الرتكاب اأخطاء«.
مباراتها  اإي��ط��ال��ي��ا  وت��خ��و���س 

اأم�����ام  ال���ث���ان���ي���ة يف امل�����ش��اب��ق��ة 
م�������ش���ي���ف���ت���ه���ا ال�����رت�����غ�����ال 

االإثنني.
وحذر قائد “االأتزوري” 

من  كييليني  جورجيو 
“لن ي��ك��ون ثمة  اأن���ه 

جمال للخطاأ” �شد الرتغال، على رغم اأن االأخرية �شتلعب 
يف غياب زميله يف يوفنتو�س كري�شتيانو رونالدو الذي طلب 
اإعفاءه حاليا من اللعب مع املنتخب، للرتكيز على اأدائه مع 
الفريق الذي ان�شم اليه هذا ال�شيف من ريال 

مدريد االإ�شباين.
وتابع “رونالدو قوي جدا، لكن غيابه 
الرتغال  ي��خ��دع��ن��ا:  اأن  ي��ج��ب  ال 
اأبطال  ه��م  ج����دا.  ج��ي��د  منتخب 
اأوروبا )2016( وعلينا اأن نقدم 

لهم االحرتام االأق�شى«.

ح��ق��ق امل��ن��ت��خ��ب االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ك��رة ال��ق��دم ف����وزا ك��ب��ريا ع��ل��ى نظريه 
لو�س  بينهما يف مدينة  اأقيمت  ودية  الغواتيمايل -3�شفر يف مباراة 
بينما  مي�شي،  ليونيل  االأرجنتني  غياب جنم  االأمريكية، يف  اأجنلي�س 
�شواريز وقاد منتخب بالده  االإ�شباين لوي�س  بر�شلونة  برز زميله يف 

االأوروغواي للفوز على املك�شيك 4-1 يف هيو�شنت.
و�شجل اأهداف املنتخب االأرجنتيني غونزالو مارتينيز من ركلة جزاء 

وجيوفاين لو �شيل�شو وجيوفاين �شيميوين.
و�شهد ال�شوط الثاين من املباراة خ�شونة زائدة بني العبي املنتخبني 

الذين تقا�شموا �شت بطاقات �شفراء يف ما بينهم.
اإق�شائها من الدور ثمن  املباراة االأوىل لالأرجنتني منذ  وكانت هذه 
النهائي لكاأ�س العامل 2018 يف رو�شيا، بخ�شارتها اأمام فرن�شا 4-3. 

ومن املقرر اأن تليها مباراة ودية ثانية �شد كولومبيا الثالثاء.

�شكالوين،  ليونيل  االأرجنتيني  للمنتخب  املوقت  امل��درب  ي�شتدع  ومل 
والذي يتوىل املهمة حاليا اإثر اإقالة خورخي �شامباويل بعد مونديال 
رو�شيا، عددا من الالعبني االأ�شا�شيني الذين �شاركوا يف كاأ�س العامل، 
مثل مي�شي واأنخل دي ماريا ونيكوال�س اأوتامندي و�شريخيو اأغويرو 
وغونزالو هيغواين. وكانت تقارير �شحافية قد اأ�شارت يف اأغ�شط�س، 
اىل اأن مي�شي طلب اعفاءه يف الوقت الراهن من امل�شاركة مع املنتخب 
اأنه  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  �شكالوين  ق��ال  جهته،  م��ن  ال��ودي��ة.  امل��ب��اري��ات  يف 
حتدث اىل مي�شي “وانطالقا من هذه املحادثة اأعلنت ت�شكيلتي. مل 
نتحدث عما ميكن اأن يح�شل م�شتقبال. نحن نعرف ما ميثله مي�شي 
املنتخب  م�شاركة  واأحيطت  امل�شتقبل«.  يف  �شيح�شل  ما  و�شرى  لنا 
االأرج��ن��ت��ي��ن��ي يف امل��ون��دي��ال ب��ت��ق��اري��ر ع���دة ع��ن خ���الف ب��ني الالعبني 
العامل  اأبطال  قدمه  ال��ذي  املتوا�شع  االأداء  بعد  ال�شيما  و�شامباويل، 

ب�شعوبة عن املجموعة  وتاأهلهم  االأول،  الدور  يف  و1986   1978
نهاية  اللقب يف  اأح��رزت  التي  فرن�شا  اأم��ام  يخ�شروا  اأن  قبل  الرابعة، 
اأقيمت يف مدينة هيو�شنت بوالية تك�شا�س،  املطاف. ويف مباراة ودية 
بف�شل هدفني   ،1-4 املك�شيك  ف��وزا كبريا على  االأوروغ���واي  حققت 
اإدين�شون  الهجوم  يف  زميله  افتقد  ال��ذي  ل�شواريز  حا�شمة  ومتريرة 
 .1-3 بنتيجة  متقدمة  االأول  ال�شوط  االأوروغ���واي  واأنهت  كافاين. 
وافتتح املدافع خو�شيه ماريا خيمينيز الت�شجيل يف الدقيقة 21 اإثر 
ركلة ركنية، وعادلت املك�شيك بعد ثالث دقائق عر راوول خيمينيز 
من ركلة جزاء. ويف الدقيقة 32، منح �شواريز منتخب بالده التقدم 
ال��ث��اين يف  ال�شخ�شي  بهدفه  ال��ف��ارق  وع��زز  ح��رة مبا�شرة،  ركلة  ع��ر 
على  ونفذها خمادعة  بنف�شه،  انتزعها  ج��زاء  ركلة  40 من  الدقيقة 

طريقة الالعب الت�شيكي اأنطونني بانينكا.

فوزان لالأرجنتني على غواتيمال والأوروغواي على املك�صيك 

اللقب  ح��ام��ل  لها  تعر�س  ال��ت��ي  ال��رك��ب��ة  يف  االإ���ش��اب��ة  اأدت 
مناف�شه  بلوغ  اىل  ن���ادال،  راف��اي��ل  االإ�شباين  اأول  وامل�شنف 
االأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو نهائي بطولة الواليات 
ال�شربي  ل��ي��الق��ي  امل�������ش���رب،  ك����رة  امل��ف��ت��وح��ة يف  امل��ت��ح��دة 
“غراند �شالم”  نوفاك ديوكوفيت�س يف اأول نهائي بطولة 

يجمعهما.
لهذا  الكرى  البطوالت  الآخ��ر  النهائي  ن�شف  ال��دور  ويف 
بعدما  ثالثا  امل�شنف  مناف�شه  �شد  ن��ادال  ان�شحب  املو�شم، 
لالأخري  �شمح  ما  مقابل،  دون  مبجموعتني  متاأخرا  ك��ان 

املتوج يف فال�شينغ ميدوز عام 2009، ببلوغ النهائي.
يف املقابل، بلغ ديوكوفيت�س امل�شنف �شاد�شا، وبطل فال�شينغ 
ميدوز مرتني )2011 و2015(، نهائي البطولة للمرة 
 21 امل�شنف  ني�شيكوري  الياباين كي  بفوزه على  الثامنة، 

بثالث جمموعات نظيفة.
اأول �شابقا بذلك م�شرية العودة  ووا�شل ال�شربي امل�شنف 
التدريجية الناجحة من غيابه الأ�شهر عن املالعب ب�شبب 

اإ�شابة وجراحة طفيفة يف املرفق.
الذي  االأرجنتيني  بني   19 الرقم  املواجهة  هذه  و�شتكون 
يبلغ نهائي بطولة كرى للمرة الثانية، وال�شربي الباحث 
الغراند �شالم، والثاين  الرابع ع�شر يف بطوالت  عن لقبه 
ت��وال��ي��ا ب��ع��د ت��ت��وي��ج��ه ب��ومي��ب��ل��دون االإن��ك��ل��ي��زي��ة يف مت��وز/

يوليو. ومييل �شجل املواجهات املبا�شرة ب�شكل كبري ل�شالح 
 18 ف��وزا يف   14 ، مع  االأرجنتيني  ال�شربي  يف مواجهة 

مباراة.
وقال دل بوترو “مل نلتق اأبدا يف نهائي غراند �شالم. لدي 
عانى  وكالعب...  ك�شخ�س  ديوكوفيت�س  له  هائل  اح��رتام 
اأن��ه الع��ب كبري يف  كثريا ج��راء االإ���ش��اب��ات يف ال�شابق، اال 

املباريات«.
كرى  بطولة  نهائي  �شيخو�س  ال��ذي  ديوكوفيت�س  وك��ال 
الفارع  لالأرجنتيني  امل��دي��ح  م�����ش��ريت��ه،  يف   23 ال����  ل��ل��م��رة 
الطول )1،98 م(، وا�شفا اإياه ب� “العمالق اللطيف لكن 
يهتم  بالقيم احلقيقية يف احلياة.  يتمتع  نف�شه  الوقت  يف 

كثريا بعائلته، باأ�شدقائه. يحرتم اجلميع«.
اىل  االأوىل  ال��ن��ق��ط��ة  م��ن  م���ب���اراة  ك��ل  يف  “يقاتل  اأ����ش���اف 
ما  وي��ق��درون  بذلك  ي�شعرون  النا�س  اأن  اأعتقد  االأخ���رية. 
يقدمه لكرة امل�شرب. يتعامل مع اجلميع بالطريقة التي 
لهذا  يحبونه  النا�س  اأن  اأعتقد  بها.  يعاَمل  اأن  يف  يرغب 

ال�شبب«.
املر�شحني  اأب���رز  ب��دا فيها م��ن  ن��ي��وي��ورك  وب��ع��د م�شرية يف 
للمرة  م��ي��دوز  فال�شينغ  ك��اأ���س  ورف���ع  باللقب  لالحتفاظ 
الرابعة يف م�شريته، انحنى نادال )32 عاما( يف املحطة ما 
قبل االأخرية، بعدما حالت االآالم واإ�شابة يف ركبته اليمنى، 
دون اإكماله املباراة �شد دل بوترو الذي كان متقدما 6-7 

)7-3( و2-6.
17 مباراة،  وهو الفوز ال�شاد�س لدل بوترو على نادال يف 
واالأول هذه ال�شنة بعد خ�شارتني يف ربع نهائي وميبلدون 

ون�شف نهائي روالن غارو�س.
وخا�س االإ�شباين املتوج ب�17 لقبا كبريا، �شل�شلة مباريات 
االأمريكية،  للبطولة  ال�شلبة  االأر���ش��ي��ة  على  م��ارات��ون��ي��ة 
اأب��رزه��ا ف��وز يف خم�س جمموعات يف لقاء من نحو خم�س 
ربع  يف  ال��ت��ا���ش��ع  تييم  دوم��ي��ن��ي��ك  النم�شوي  ���ش��د  ���ش��اع��ات، 

النهائي. ويف ظل 
الطق�س احلار 

بة  طو لر ا و
ال�����ع�����ال�����ي�����ة 
ال�������ل�������ذي�������ن 

ط�����������ب�����������ع�����������ا 
ال�����غ�����ال�����ب�����ي�����ة 

من  ال����ع����ظ����م����ى 
فال�شينغ  مبارات 

ال�شنة  ه����ذه  م���ي���دوز 
على  ك��ب��ري  ب�شكل  واأث����را 

اأن��ه��ك عند  ن���ادال  اأن  ب��دا  ال��الع��ب��ني،  اأداء 
املحطة ما قبل االأخرية.

اأنه  رغ��م  على  االن�شحاب”،  “اأكره  االإ�شباين  وق��ال 
بها  اأح�س  التي  اال�شابة اجلديدة  اأن  اعتقاده  اأب��دى 

لن توؤدي اىل غيابه عن املالعب لفرتة طويلة.
وهي املرة الثانية هذه ال�شنة التي ي�شطر فيها نادال 

مباراته  بعد  �شالم،  غراند  بطولة  من  عاما(   32(
�شد الكرواتي مارين �شيليت�س يف ربع النهائي اأ�شرتاليا 

املفتوحة يف كانون الثاين يناير.

وخالل مباراته �شد دل بوترو، احتاج نادال اىل و�شع رباط 
يف منطقة اأ�شفل الركبة اليمنى، قبل اأن ين�شحب بالكامل.
وقال دل بوترو “بالطبع هذه لي�شت الطريقة املثلى للفوز 
مبباراة. اأحب اأن األعب �شد +رافا+ الأنه اأكر مقاتل يف هذه 

الريا�شة، وال اأحب اأن اأراه يعاين من االأمل واال�شابات«.
اأ�شاف “اأنا حزين ب�شبب ان�شحاب نادال لكن �شعيد لتقدمي 
اأف�شل ما لدي«. وبداأ نادال يعاين مع ركبته اليمنى منذ 
ال�شوط الرابع يف املجموعة االأوىل، وا�شطر لو�شع رباط 
بعد ال�شوط ال�شابع، قبل اأن يعود بقوة اىل امللعب، وينقذ 
اإر���ش��ال��ه يف  امل��ج��م��وع��ة ع��ل��ى  ب��وت��رو حل�شم  ل���دل  فر�شتني 

ال�شوط العا�شر.
واأنهى  ال��ف��ا���ش��ل،  ال�����ش��وط  ذل��ك  بعد  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  وح�شم 
الثانية،  يف  اأ�شواط  ثالثة  وبعد  دقيقة.   69 يف  املجموعة 
اأداء  وت��راج��ع  طبيا.  م�شتقطعا  وقتا  جم��ددا  ن���ادال  طلب 
االإ�شباين يف هذه املجموعة، وك�شر دل بوترو اإر�شاله مرتني 
وتقدم 5-2، قبل اأن ين�شحب االإ�شباين بالكامل بعد نهاية 

املجموعة 2-6.
جمددا  النهائية  امل��ب��اراة  اىل  ال��ع��ودة  اأن  ب��وت��رو  دل  واأك���د 
�شالم  غراند  نهائي  اأبلغ  اأن  اأتوقع  مل  الكثري  يل  “تعني 
تعود  ذكرياتي  اأف�شل  املف�شلة.  بطولتي  يف  الثانية  للمرة 
اىل هذا امللعب اآرثر اآ�س يف 2009 عندما تغلبت على رافا 

)يف ن�شف النهائي وعلى روجيه فيدرر يف النهائي«.
اأحد  ل��ي��ك��ون  ر���ش��ح��ه   2009 ت��ت��وي��ج��ه يف  اأن  رغ���م  وع��ل��ى 
دل  تراجع  التالية،  االأع��وام  امل�شرب يف  اأف�شل العبي كرة 
بوترو ب�شكل كبري ال�شيما ب�شبب االإ�شابات التي الحقته، 
وخ�شو�شا يف الر�شغني االأمين واالأي�شر، قبل اأن يعود اىل 
املناف�شة واملراكز املتقدمة، ويحرز هذه ال�شنة اأول األقابه يف 

دورات املا�شرتز لالألف نقطة اإنديان ويلز.
و���ش��ي��ك��ون االأرج��ن��ت��ي��ن��ي ع��ل��ى م��وع��د م�����ش��اء ال���ي���وم االأح���د 
بتوقيت الواليات املتحدة، مع “عائد” اآخر من االإ�شابات 
التا�شع  ني�شيكوري  الياباين  على  الفائز  ديوكوفيت�س  هو 

ع�شر ب�شهولة 6-3، 6-4 و2-6.
وبلغ حامل اللقب عامي 2011 و2015، النهائي الثاين 
تواليا له يف بطوالت الغراند �شالم، بعد فوزه بوميبلدون 
ديوكوفيت�س  ي���واج���ه  ومل  ي��ول��ي��و.  مت���وز  يف  االإن��ك��ل��ي��زي��ة 
�شعوبة يف حتقيق فوزه اخلام�س ع�شر يف 17 مباراة �شد 
ني�شيكوري، وي�شبح على بعد لقب واحد كبري من معادلة 
رقم االأمريكي بيت �شامرا�س املتوج ب� 14 لقبا يف الغراند 
ني�شيكوري  اإر���ش��ال  ك�شر  م��ن  ديوكوفيت�س  ومتكن  ���ش��الم. 
اأربع مرات خالل ن�شف النهائي، علما اأن الياباين ارتكب 
يف  ني�شيكوري  وف�شل  امل��ب��اراة.  يف  مبا�شر  غري  خطاأ   51
اأول  اأ�شبحت  التي  اأو���ش��اك��ا  ن��اوم��ي  مواطنه  اإجن���از  ت��ك��رار 
علما  االأمريكية،  البطولة  نهائي  تبلغ  بالدها  من  العبة 
اأن الالعب امل�شنف 19 عامليا حاليا، خ�شر نهائي 2014 
اأمام الكرواتي �شيليت�س. وقال ني�شيكوري “حاولت تقدمي 
قوي  ب�شكل  يلعب  ك��ان  ديوكوفيت�س  اأن��ه  اال  باملئة   100

نوفاك  يكن  ل��و مل  رمب��ا 
لكنت  م���ن���اف�������ش���ه 

حظيت بفر�شة«.

رونالدو زمالءه يف  كري�شتيانو  الرتغايل  النجم  فاجاأ 
انطالق  من  دقائق  قبل  م��وؤث��رة،  بكلمات  مدريد  ري��ال 
االإجنليزي،  ليفربول  اأم��ام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي 

وذلك قبل اإعالن رحيله اإىل يوفنتو�س االإيطايل.
انفرد  رونالدو  اأن  “ماركا” االإ�شبانية  وذكرت �شحيفة 
ب��زم��الئ��ه يف غ��رف��ة ت��ب��دي��ل امل��الب�����س، وق���ال ل��ه��م يف 4 

كلمات: “العبوا وفوزوا وا�شنعوا التاريخ«.
واأو���ش��ح��ت اأن ه���ذه اجل��م��ل��ة ك��ان��ت اآخ���ر ع��ب��ارة وجهها 
مدريد  ري��ال  مغادرته  اإع���الن  قبل  لزمالئه،  رون��ال��دو 

وانتقاله اإىل يوفنتو�س.
للفيلم  ق�شريا  ترويجيا  مقطعا  امللكي  ال��ن��ادي  ون�شر 

الوثائقي “يف قلب الثالثة ع�شر”، والذي يتناول انت�شار 
ريال مدريد على ليفربول يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا 

“الدون«. كلمات  عن  خاللها  ك�شف  والتي   ،2018
وانتقل رونالدو، خالل فرتة االنتقاالت ال�شيفية التي 
�شنوات  بعد  يوفنتو�س،  اإىل  اأ���ش��ب��وع،  نحو  قبل  انتهت 
ق�شاها مع النادي امللكي اأحرز خاللها عددا من االألقاب 

واجلوائز.
وكان العبو الريال يعلمون اأن مواجهة ليفربول �شتكون 
االأخ��رية اإىل جانب رون��ال��دو، حيث ذك��رت “ماركا” اأن 
جنم يوفنتو�س اأبلغ زمالءه يف الفريق بقرار الرحيل عن 

النادي قبل اأ�شابيع من مباراة نهائي الت�شامبيونزليغ.

مـان�صينــي: اإيطــاليـــا تنق�صهـــا الثقـــــة 

قبل مغادرة ريال مدريد.. رونالدو 
ودع زمالءه بـ4 كلمات
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جمتمع االمارات

اأعوام   10 مرور  مبنا�صبة  حتتفل  �صني    دراما 

من العطاء مع افتتاح مقرها اجلديد يف دبي
حتتفل دراما �شني، مدر�شة الفنون امل�شرحية ذات ال�شعبية الكبرية، مبنا�شبة 
مرور 10 اأعوام من العطاء اأتاحت خاللها للعديد من االأطفال وال�شبان 
اأ�شحاب املواهب امل�شرحية اإطالق تلك املواهب، وذلك يف مقرها اجلديد يف 

مركز ’ذا مول‘ التجاري مبنطقة اأم �شقيم 3. 

�شمن كرنفال مبادرة “مرحباً مدر�شتي”، قام وفد من جمل�س اأولياء 
احل�شن  دب��ا  مدرا�س  بزيارة  احل�شن  بدبا  والطالبات  الطلبة  اأم��ور 
حيث  احل��ور،  ورو���ش��ة  االأ�شا�شي  للتعليم  واحل�شن   - الفريد  العقد 
مت ا�شتقبال الطالب والطالبات وتهنئتهم بالعام الدرا�شي اجلديد، 
كما مت تهنئة اأع�شاء الهيئة االإداري��ة والتدري�شية، بعدها قام الوفد 
وال�شرور  الفرحة  الإدخ��ال  والطالبات  الطالب  على  الهدايا  بتقدمي 

عليهم متمنني لهم عاماً درا�شياً موفقاً.
 �شم الوفد حممد را�شد ر�شود رئي�س املجل�س، وحممد �شيف االأقرح 
نائب رئي�س املجل�س و�شفيه ح�شن النعيمي مديرة املجل�س واأع�شاء 
وعلي  ال��ري��ام��ي  حممد  اهلل  وع��ب��د  الهندا�شي  را���ش��د  اأح��م��د  املجل�س 
حم��ف��وظ خمي�س، وح�����ش��ن حم��م��د ���ش��ق��روه وم���رمي را���ش��د املعمري 

وفاطمة اإبراهيم الدقلي الظهوري.

 واأك����د حم��م��د را���ش��د ر���ش��ود، ح��ر���س املجل�س ع��ل��ى م�����ش��ارك��ة الطلبة 
فرحتهم ببداية العام الدرا�شي اجلديد، الفتاً اإىل اأهمية امل�شاركة يف 
مثل هذه املبادرات انطالقاً من دور املجل�س ور�شالته الرامية لدعم 

العملية الرتبوية بكافة ال�شبل.
واأ�شار ر�شود نتمنى لهم عاماً درا�شياً حافاًل بالعلم والتعليم وموا�شلة 
النجاح الذي ن�شبو اإليه يف تعليم ميكن اأبنائنا من التطور وامل�شاهمة 
نفو�س  واالنتماء يف  ال��والء  قيم  تعزيز  الوطن ف�شال عن  يف خدمة 

اأجيالنا.
ولفت اإىل اأن بدء الدرا�شة هو يوم عظيم ملا ميثله يف نفو�شنا من قيم 
طلب العلم وا�شتئناف منظومة العمل التي ترتكز على التعليم بو�شفه 
اأهم متطلبات املرحلة احلالية كون التعليم هو غاية الدولة وهدفها 

يف حت�شني اأبنائها وبناتها ليكونوا قادًة للبناء واخلري والعطاء.

»دبي للثقافة« تختتم بنجاح فعاليات برنامج »�صيفنا ثقافة وفنون 2018« 
اأعلنت هيئة الثقافة والفنون يف دبي )دبي للثقافة(، الهيئة املعنية ب�شوؤون الثقافة والفنون والرتاث واالآداب يف االإمارة، عن اختتام املخيم ال�شيفي ال�شنوي الذي نظمته “مكتبات 
دبي العامة هذا العام حتت �شعار “�شيفنا ثقافة وفنون 2018”.  وكانت ن�شخة هذا العام من الرنامج حافلة بباقة متنوعة من االأن�شطة التعليمية التي ركزت على االإبداع 

واالبتكار، ل�شمان ق�شاء االأطفال امل�شاركني اأوقاًتا �شيقة وممتعة. 
وكان �شعيد حممد النابوده املدير العام باالإنابة للهيئه، يرافقه الدكتور �شالح القا�شم امل�شت�شار يف الهيئة قد قاما بزيارة اإىل املخيم الذي ا�شتقطب ما يقرب من 700 طالب 
وطالبة. وا�شتهدف الرنامج االأطفال من �شن ال�شاد�شة وحتى الثانية ع�شرة من العمر، وقّدم فعالياته باللغتني العربية واالجنليزية، ل�شمان الفائدة الأكر �شريحة من الطالب 
يف االإمارة. وركز املخيم ال�شيفي على جوانب االإبداع واالبتكار والقراءة والعلوم لدى الطالب. وتت�شمنت فعالياته ور�س عمل متخ�ش�شة يف جمال الروبوت، اإ�شافة اإىل درو�س 
تتناول مو�شوع البحث العلمي، وتنظيم ور�س قرائية متنوعة، ف�شاًل عن دورة يف الطباعة الثالثية االأبعاد، ودرو�س يف تنمية املهارات ال�شخ�شية، مثل اخلطابة والتفكري النقدي 

والعمل اجلماعي. واأقيمت هذه الفعاليات يف عدد من فروع مكتبات دبي العامة، وهي: الطوار والرا�شدية واملنخول واأم �شقيم وحتا وهور العنز. 
“لقد حقق الرنامج ال�شيفي لهذا العام العديد من االأهداف، ويف مقدمتها ت�شجيع االأطفال على ا�شتغالل اأوقاتهم خالل االإجازات املدر�شية يف  وقال �شعيد حممد النابوده: 
اأن�شطة مفيدة، االأمر الذي اأك�شبهم مهارات حياتية جديدة، مل�شاعدتهم على التح�شيل العلمي. لقد كان احلدث فر�شة رائعة اأمام االأطفال للتعرف اإىل الدور احلقيقي ملكتبات دبي 

العامة، وطرق اال�شتفادة منها على النحو االأمثل طوال اأيام ال�شنة، مبا يحقق روؤية املكتبات ويرتجم اأهدافها كبيئة مثالية للثقافة والعلم واملعرفة”.
اأع��داًدا فاقت التوقعات، بف�شل التح�شريات امل�شبقة من كوادر الهيئة. وظهر جناح  وقال الدكتور �شالح القا�شم: »نعرب عن �شعادتنا لنجاح برنامج هذا العام، حيث ا�شتقطب 

الرنامج وا�شًحا من خالل هذا االإقبال العايل، واالآراء التي ا�شتقيناها من الطالب واأولياء اأمورهم، واإ�شادتهم باالأن�شطة والفعاليات الغنية التي وفرناها لهم«. 

�صبكة ال�صارقة حلماية الطفولة حتتفل 
مع مدر�صة الوادي بالعام الدرا�صي اجلديد

نظمت �شبكة ال�شارقة حلماية الطفولة، زيارة ميدانية اإىل مدر�شة الوادي 
واأهدافها  م��ب��ادرات��ه��ا  �شمن  وذل���ك  ال��ذي��د،  مدينة  يف  االأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم 
من  تقدمه  وما  بال�شبكة،  للتعريف  و�شعتها  التي  اال�شرتاتيجية  وروؤيتها 
مبادرة  و�شمن  الطفولة،  جم��ال  يف  والعاملني  الطلبة  خلدمة  خ��دم��ات 
)مرحباً مدر�شتي( التي اأطلقتها وزارة الرتبية والتعليم، احتفااًل بالطلبة 

يف يومهم الدرا�شي االأول.

»مر�صدات ال�صارقة« تعّزز قدرات 
منت�صباتها الفنية خالل اأغ�صط�س

“مفو�شية مر�شدات ال�شارقة” خالل �شهر اأغ�شط�س املا�شي عدداً  نظمت 
من الرامج الفنية الرامية لتمكني الفتيات من اإطالق العنان لقدراتهن 
الكامنة، وا�شتك�شاف مواهبهن الفنية، من خالل ثالث ور�س عمل خمتلفة، 
هي ور�شة عمل م�شباح اأدي�شون، وور�شة عمل النحت على اجلليد، واأخرياً 
حتويل  على  الفتيات  ال��ور���س  و���ش��اع��دت  بحرفية،  الطعام  ت�شوير  ور���ش��ة 

اأفكارهن اإىل اأعمال فنية ملهمة.
و�شارك يف ور�شة العمل االأوىل »م�شباح اأدي�شون« ع�شرون فتاة من املر�شدات 
املتقدمات )16 و18 عاماً(، واملر�شدات )12 و15 عاماً(، اللواتي رّكزن 
على دمج جمموعة من التقنيات واالأ�شاليب الفنية املختلفة يف عمل فني 
فردي واحد، بعد تزويدهّن باملوارد الرئي�شة املحددة، التي �شملت عدداً من 
ومتّكّن  الفنّية،  احلرفّية  من  ع��اٍل  م�شتواً  واأظ��ه��رن  تدويرها،  املُعاد  امل��واد 

بالعمل الدوؤوب من اإجناز اأعمال فنية متميزة وُم�شربة باالإبداع.
متقدمة  مر�شدة   12 ع��ّرف��ت  التي  اجلليد«،  على  »النحت  ور���ش��ة  تبعتها 
على اأ�شرار النحت على اجلليد، وتعّرفت الفتيات على مبادىء هذا الفن، 
واأجنزن منحوتاتهّن بعد تق�شيمهّن اإىل �شت جمموعات، تتاألف كل واحدة 
مر�شداتها  تعّلم  بعد  بالنحت  جمموعة  ك��ل  وا�شتمتعت  مر�شدتني،  م��ن 

املهارات الرئي�شة ل�شعوب االأ�شكيمو يف النحت على اجلليد.

تعيني مدير عام جديد 
ملجموعة فنادق ريك�صو�س م�صر

“ فنادق ريك�شو�س م�شر”  اأعلنت جمموعة      
ع���ن ت��ع��ي��ني ال�����ش��ي��د ارك�����ان ي���ل���درمي ع�����ش��ًوا يف 
جمل�س اإدارتها ومديًرا عاًما لها. حيث �شيتوىل 
م�شوؤولية االإ�شراف على كافة العمليات وخطط 
ريك�شو�س  مبن�شاآت  اخلا�شة  امل�شتقبلية  التنمية 

الثالث يف م�شر.
ب�شبب  ج��اء  التعيني  ه��ذا  اأن  املجموعة  وق��ال��ت 
التو�شع الكبري الذي �شوف تقوم به ريك�شو�س يف 

ال�شوق امل�شري يف املرحلة املقبلة.
التعيني  ال�شيد يلدرم عن �شعادته بهذا  واأع��رب 
العمل يف  اأع��م��ل على تطوير  “ ���ش��وف  ب��ق��ول��ه: 
قاعدة  ب��ن��اء  اإىل  واأت��ط��ل��ع   . اأن��ح��اء م�شر  ك��اف��ة 
ريك�شو�س،  جم��م��وع��ة  ل��ت��ط��وي��ر  متينة  ع��م��الء 
مع  جديدة  �شراكات  عقد  يف  الوقت  وال�شتثمار 
كرى ال�شركات ذات ال�شمعة الطيبة، ، ال �شيما 
ال��ت��ي تتوافق مع  ت��ق��دمي اخل��دم��ات  م��ن ناحية 

اأعلى معاير اجلودة”. 

»كعك اخلري« من »اأبيال  و�صركاه« اإىل موظفي 
»بيت اخلري« يف اليوم الدويل للعمل اخلريي

باليوم  احتفااًل  اخل��ري«  »بيت  ملوظفي  كعكاً  و�شركاه«  »اأبيال    قدمت 
الدويل للعمل اخلريي، وتقديراً جلهود املوظفني يف ميادين العمل 
امل���زروع���ي، م��دي��ر عالقات  ب��اإ���ش��راف ه��ن��د �شعيد  االإن�����ش��اين، وذل���ك 
فريق  م��ع  بالتن�شيق  و���ش��رك��اه،  اأب��ي��ال  يف  االإع���الم  وف��ري��ق  املتعاملني 

العالقات العامة واإ�شعاد املتعاملني يف اجلمعية.

جمل�س اأولياء اأمور دبا احل�صن ي�صارك الطالب والطالبات يف مبادرة مرحبا مدر�صتي

»قمة الربج، برج خليفة« تقدم للمقيمني عرو�صًا ح�صرية 
عند ا�صتخدام  »مرتو دبي« من »هيئة الطرق واملوا�صالت« 

ن��ظ��م��ه ن����ادي ���ش��ي��دات دب����ي، مب���ا ي�����ش��م��ل م���ن تدريبات 
التعاون  اأوا���ش��ر  اأن  م��وؤك��دة  ترفيهية،  واأل��ع��اب  ريا�شية 
تتوثق خلدمة املراأة االماراتية احتفااًل باإجنازاتها التي 
يف  امل�شاركة  يف  املا�شية  ال�شنوات  م��دى  على  �شطرتها 

تطوير وتنمية املجتمع. 
وقالت ح�شة �شيف اأن ما ميكن اأن نقدمه » للمراأة » يف 
يوم املراأة  االماراتية هو امل�شاركة يف جعل يومها ترفيهي 
ريا�شي بالدرجة االأوىل، لذا ارتاأينا اأن نخ�ش�س لها رحلة 
اىل  نادي دبي لل�شيدات ون�شارك يف فعالياته الريا�شية، 
وم�شريتهم  دب��ي  �شيدات  اإدارة  ت��ع��اون  مثمنة  املتميزة، 
امل���راأة االم��ارات��ي��ة م��ن خ��الل االأن�شطة املنظمة  يف دع��م 

واأو�شحت  ال��ري��ا���ش��ات.   اأن���واع  وامل��رتك��زة على ممار�شة 
اأمل اآل علي رئي�شة فريق ابن ماجد، اأن الفعاليات التي 
 “ فيها  جتعل  والتي  ب��امل��راأة  املخت�شة  اجلهات  تنظمها 
ت�ش������اهم يف  اأن�شطتها  اأ�شا�شي �شمن  “ عن�شر  الريا�شة 

تعزيز اأهمي������ة ممار�ش������ة  الريا�شة يف حياتنا..
نحر�س  رحالتنا  يف  الفريق  فعاليات  �شمن  اأن��ن��ا  كما   
على �شرورة وجودة اأن�شطة ريا�شية يف برنامج الرحلة، 
م�شرية اىل اأن رغم اختالف االأعمار امل�شاركة واملنا�شب 
يف  امل�شاركة  االم���ارات  ابنة  تتقلدها  التي  وامل�شوؤوليات 
الريا�شية  بالفعاليات  �شاركن  جميعهن  اأن  اال  الرحلة، 

والرتفيهية بنادي �شيدات دبي. 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

نظم فريق ابن ماجد للرحالت واملغامرات التابع لنادي 
ترفيهية  ريا�شية  رحلة  الثقايف  الريا�شي  اخليمة  راأ�س 
مبنا�شبة يوم املراأة االإماراتية بالتعاون مع نادي �شيدات 

دبي مب�شاركة 35 �شيدة امارتية.  
اأع�شاء  لل�شيدات  دبي  ن��ادي  مديرة  خان  ملياء  ا�شتقبلت 
راأ�س  ن���ادي  رئي�س  ن��ائ��ب  �شيف  ح�شة  برئا�شة  ال��ف��ري��ق 
اخليمة الريا�شي الثقايف، واأمل اآل علي رئي�س فريق ابن 

ماجد للرحالت واملغامرات..
الذي  ال�شتوي  ال�شيف  فعاليات  يف  بامل�شاركات  ورحبت   

الزمن(  )م����وج����ات  اأو  ت��ي��ام��ب��و«  
باإخراج   2000 ع����ام  اإن���ت���اج  م���ن 
»كواندو  والفيلم  �شالثي،  كارلو�س 
لو�س هيوريري�شان« )عندما يعود 
االأط��ف��ال( م��ن اإن��ت��اج ع��ام 2017 
متام  يف  الرا،  ه���ي���وغ���و  ب�����اإخ�����راج 

ال�شابعة م�شاًء. 
كما يوجه الرنامج دعوته لع�شاق 
الفوتوغرايف  الت�شوير  وحم��رتيف 
خا�شة  م�����ش��اب��ق��ة  يف  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
ب��ه��م، وت��ق��دمي ���ش��ور جتمعهم مع 
يف  املك�شيك”  “اأجنحة  م��ن��ح��وت��ة 
على  واإر���ش��ال��ه��ا  ال�شعديات  م��ن��ارة 

عنوان الريد االإلكرتوين
comunidadeau@sre.gob.mx

و�شتقوم  اأك��ت��وب��ر.   31 ي���وم  ح��ت��ى 
ال���������ش����ف����ارة امل���ك�������ش���ي���ك���ي���ة ي�������وم 1 
على  ال�شور  جميع  برفع  نوفمر 
في�شبوك   على  الر�شمية  �شفحتها 
الإب���داء  للجمهور  امل�شابقة  وف��ت��ح 
اإعجابهم. ومن ثم �شتقوم ال�شفارة 
ب��اإع��الن اأك���رث ث��الث��ة ���ش��ور حازت 

على اأكر عدد من االإعجابات يوم 
الفائزين  ومكافاأة  نوفمر،   12
الفنان  اأعمال  من  عماًل  مبنحهم 
اأثناء  اجلرافيكية  مارين  خورخي 
مك�شيكي  مطعم  يف  ع�شاء  م��اأدب��ة 
ال�شفارة  م����ن  م���ق���دم���ة  وج����ائ����زة 
املك�شيكية.  وبال�شراكة مع �شتوديو 
الفنون يف منارة ال�شعديات، ينظم 
للجمهور  عمل  ور�شتي  الرنامج 
واأكتوبر،  �شبتمر  �شهري  خ��الل 
ال�شعبية  ال��ث��ق��اف��ة  ت�����ش��ت��ك�����ش��ف��ان 
»اأجنحة  وم���ن���ح���وت���ة  امل��ك�����ش��ي��ك��ي��ة 
االأوىل  ال��ور���ش��ة  فتقام  املك�شيك«. 
م��ن م�شتقبل  ب��ع��ن��وان »ك���ن ج����زءاً 
�شبتمر   27 ي����وم  ال���ن���ح���ت«  ف���ن 
وال�شابعة  اخلام�شة  ال�شاعة  ب��ني 
االأطفال  بجميع  وت��رح��ب  م�����ش��اء، 
الور�شة  وتقام  ال�شاد�شة.  �شن  فوق 
معاً  »لنحلق  ع��ن��وان  حت��ت  الثانية 
يوم  »���ش��درة«  موؤ�ش�شة  ب�شيافة    «
ال�شاعة  ب���ني  ال���ق���ادم  اأك���ت���وب���ر   7
وترحب  م�شاًء،  و6:45   4:30

�شنة.   30 و  بالزوار بني �شن 18 
امل�شتوحاة  ال��ور���ش��ة  ه��ذه  و�شتمنح 
م��ن النّحات دي��دال��و���س امل��ذك��ور يف 

حتية  مي��ث��ل  ال���ذي   125 ال��ط��اب��ق  ا�شتك�شاف  ل���ل���زوار 
اإىل  باالإ�شافة  العريقة،  العربية  والفنون  الثقافة  اإىل 
املناظري  با�شتخدام  جديد  باأ�شلوب  املدينة  ا�شتك�شاف 
املتطورة، واختبار جتربة »دبي- نظرة بعني ال�شقر« 
م��ن منظور  دب���ي  ل���ل���زوار مب�����ش��اه��دة  ت�شمح  ال��ت��ي 

خمتلف كلياً.

الفر�شة  االإغ��ري��ق��ي��ة  االأ����ش���اط���ري 
من  ال��ري�����س  بت�شكيل  للم�شاركني 

اخليوط وت�شنيع االأجنحة.

وال�شياحة-  الثقافة  دائ��رة  اأطلقت 
�شفارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  اأب���وظ���ب���ي 
برناجماً  ال����دول����ة،  يف  امل��ك�����ش��ي��ك 
يحتفي  ل���ل���ج���م���ه���ور  ت����ف����اع����ل����ي����اً 
املك�شيك«  »اأج����ن����ح����ة  مب���ن���ح���وت���ة 
مارين  خورخي  للنحات املك�شيكي 
م���ن���ارة  وامل����ع����رو�����ش����ة ح����ال����ي����اً يف 

ال�شعديات. 
ي���ت�������ش���م���ن ال�����رن�����ام�����ج ع����رو�����ش����اً 
يف  مك�شيكية  الأف�����الم  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة 
م�شرح منارة ال�شعديات، وم�شابقة 
ل��ل��ت�����ش��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف وور�����س 
للجميع.  جم���اين  ب��ح�����ش��ور  ع��م��ل 
�شبتمر   13 يف  ����ش���ي���ق���ام  ح���ي���ث 
اإنتاج  من  فيلمني  عر�س  احل��ايل، 
بريانتي�س«  »لوثي�س   ،2015 عام 
)اأ������ش�����واء ����ش���اط���ع���ة( م����ن اإخ������راج 
بيثت�شي،  خ���ريب���ري  األ���ي���خ���ان���درو 
)الوقوع  اأب��ري��ل«  و«اإن���ام���وران���دوم 
ب�����اإخ�����راج جول  اأب�����ري�����ل(  ح����ب  يف 
نونيز. ويف 14 �شبتمر، �شيعر�س 
اأوال���س ديل  الفيلم الق�شري »ال�س 

اأ�شبح باإمكان رواد “مرتو دبي” اال�شتفادة من فر�شة 
بانورامية  ب��اإط��الالت  اال�شتمتاع  لهم  تتيح  ح�شرية 
امل��دي��ن��ة من  اأرج����اء  360 درج���ة على خمتلف  ب��زاوي��ة 
الطابقني 124 و125 يف “برج خليفة”، عر عر�س 
اأبرز  م��ن  تعتر  ال��ت��ي  املن�شة  ل��زي��ارة  يتيح  ا�شتثنائي 
بب�شاطة  للركاب  دب��ي،  وميكن  ال�شياحية يف  الوجهات 
احل�شول على ق�شيمة اخل�شم من حمطات »مرتو دبي« 
وتقدميها يف �شباك تذاكر »قمة الرج، برج خليفة« يف 
الطابق ال�شفلي من »دبي مول«، باالإ�شافة اإىل الهوية 
االإماراتية، لال�شتفادة من العر�س. وتتوفر الق�شائم يف 
جمموعة حمدودة من املحطات، وميكن االطالع على 
امل�شاركة عر زيارة املوقع االإلكرتوين  قائمة املحطات 
ي�شتفيد من  اأن  املتوقع  »ب��رج خليفة«. ومن  ب�  اخلا�س 
هذا العر�س مئات االآالف من م�شتخدمي »دبي مرتو« 
حمطة  م��ن  ت��ام��ة  ب�شهولة  ال��و���ش��ول  ميكنهم  ال��ذي��ن 
اإىل »برج خليفة«. ومتثل زيارة من�شة امل�شاهدة  املرتو 
يف الطابق 124 جتربة ا�شتثنائية مع اإطالالت مذهلة 
الرتا�س  م��ن  بها  املحيطة  وامل��ن��اط��ق  دب��ي  مدينة  على 
اخلارجي. وبعد اال�شتمتاع بزيارة الطابق 124، ميكن 

دائرة الثقافة وال�صياحة-اأبوظبي تطلق برناجما جماهرييا عاما من وحي منحوتة »اأجنحة املك�صيك«
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�صر اأطول زواج يف العامل منذ 80 عامًا
ت�شتهر اليابان بكرثة عدد املعمرين فيها، وميكنها االآن اأن تفتخر 
 208 االأر�شية، جمموع عمريهما  الكرة  وجه  على  زوجني  باأقدم 

اأعوام، ويعي�شان حياة زوجية �شعيدة، منذ 8 عقود من الزمن.
بال�شيد  م��وؤخ��راً  القيا�شية  ل��الأرق��ام  غيني�س  مو�شوعة  واع��رتف��ت 
عام(   100( مياكو  وزوج��ت��ه  اأع����وام(   108( مات�شوموتو  ما�شاو 
زاوجهما يف  تاريخ  تاأكيد  بعد  العامل.،  كاأكر زوجني معمرين يف 

اأكتوبر من عام 1937.
ال��زواج الذي دام ل�شنوات  اإن �شر جناح هذا  ويقول ال�شيد ما�شاو، 
طويلة هو ال�شر، فكل منهما ي�شر على االآخ��ر، وت�شود بينهما 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  والت�شامح،  وامل��ودة  املحبة  من  اأج��واء 

الريطانية.
ومل يتمكن ال���زوج���ان م��ن اإق��ام��ة ح��ف��ل زف���اف ع��ن��د زواج��ه��م��ا يف 
الثالثينات من القرن املا�شي، حيث كانت اليابان على و�شك دخول 
اإىل اجلبهة، لكن ذلك  اإر�شال ما�شاو  الثانية، ومت  العاملية  احلرب 
مل مينعه من تكوين عائلة �شخمة، مبا يف ذلك احلفيد اخلام�س 

والع�شرين الذي ان�شم اإىل العائلة يف ال�شهر املا�شي.
للمعلمني  عمر  متو�شط  اأط���ول  ب��ث��اين  تتمتع  ال��ي��اب��ان  اأن  ي��ذك��ر 
يزال  وال  مبا�شرة،  كونغ  هونغ  خلف  عاماً،   84 مبعدل  العامل  يف 
الرقم القيا�شي الأكر زوجني معمرين للرويجيني كارل وغوردن 
دولفني، الذين بلغا من العمر 210 اأعوام و�شهر واحد و24 يواماً، 

عندما تويف غوردن يف عام 2004.

ا�صطياد مت�صاح عمالق بعد معركة �صر�صة 
مت�شاح  ا�شطياد  من  االأمريكية  فلوريدا  والي��ة  يف  �شيادان  متكن 
�شخم يزن اأكرث من 350 كيلوغراماً، بعد معركة �شر�شة معه دامت 
ن�شف �شاعة. وكان ال�شيادان براندون بارفيلد وبراندون كت�شنز يف 
رحلة �شيد، يوم االأحد املا�شي، عندما ر�شدا التم�شاح ال�شخم وقررا 
مطاردته. ومل يكن ال�شيادان على علم بحجم طريدتهما، اإال بعد 
اأن اأ�شبحا على مقربة منه، واكت�شفا اأنهما ب�شدد ا�شطياد مت�شاح 
�شخم يفوق طوله 3 اأمتار، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية. 
ومل يكن ا�شطياد التم�شاح العمالق بهذه ال�شهولة، واحتاج االأمر 
اإىل القارب. وا�شتغرق  30 دقيقة، قبل ال�شيطرة عليه ونقله  نحو 
نقله اإىل ال�شاطئ 4 �شاعات، با�شتخدام �شرتات النجاة ل�شحبه اإىل 

القارب، قبل م�شاعدتهما من قبل �شيادين اآخرين.

اإزالة معدة مري�صة بالكامل 
االأطباء  فيها  اأزال  ن����ادرة،  ج��راح��ي��ة  لعملية  بريطانية  خ�شعت 
معدتها بالكامل، بعد اإ�شابتها بورم خبيث.  علمت جي�شيكا �شولت 
باإ�شابتها ب�شرطان املعدة يف �شبتمر 2016، و�شعرت بالرعب من  
ي��زال يف مراحله  ال��ورم اخلبيث ال  ب��اأن  االأطباء  واأخرها  املر�س، 
اإزالة معدتها  اإىل  املبكرة وميكن ال�شفاء منه، لكنهم �شي�شطرون 
بالكامل  ج�شمها  من  اأ�شا�شي  ع�شو  اإزال��ة  فكرة  وكانت  بالكامل. 
مدمرة، وبعد �شهر واحد من الت�شخي�س، خ�شعت جي�شيكا لعملية 
باالأمعاء  امل���ري  فيها  اجل��راح��ون  ورب���ط  ���ش��اع��ات،  ل��ع��دة  ا�شتمرت 
ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  للمعدة،  بدياًل  باتت  التي  الدقيقة، 
عن  جي�شيكا  حتدثت  القا�شية،  التجربة  هذه  وبعد  الريطانية. 
التحديات التي مرت بها، ويف مقدمتها تعلم تناول كميات ب�شيطة 
من الطعام، وحتقيق التوازن بني الوجبات، لتجنب بنوبات هبوط 

ال�شكر، وتاأمل اإلهام الذين ميرون بحاالت �شحية م�شابهة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يلتقي والده ال�صجني بال�صدفة يف رحلة مدر�صية 
حتولت رحلة مدر�شية اإىل �شجن يف تايلند اإىل م�شهد عاطفي موؤثر، بعد اأن اكت�شف اأحد التالميذ اأن والده بني 

ال�شجناء.
ون�شرت اإحدى ال�شفحات على موقع التوا�شل االجتماعي في�س بوك �شوراً لهذه اللحظات املوؤثرة، حيث عانق االأب 

ابنه، وانفجر االثنان بالبكاء داخل ال�شجن.
وترفيهية  تعليمية  رح��الت  بتنظيم  تقوم  منظمة  وه��ي  راي��ون��غ،  ب��اجن��ود  ج��ام  فريق  قائد  خومنونغ،  اأروم  وق��ال 
للمدار�س وال�شركات، اإنه �شاهد اأحد االأوالد "يقف وهو ي�شعر باالأ�شى ويحدق يف اأحد ال�شجناء اأثناء جولة لتدري�س 

القيم االأخالقية.
واأ�شاف خومنونغ "بداأت دموع التلميذ تنهمر فجاأة وهو ينظر اإىل ال�شجن، وكانت املفاجاأة عندما بداأ ال�شجني يبكي 
اأي�شاً، ف�شارعت اإىل الفتى الأ�شاأل عما يحدث، واأجابني باأن هذا ال�شجني هو وال��ده، وهو يف حالة �شدمة �شديدة 
اأن ي�شمح له بالتوا�شل مع والده، وعلى الرغم من اأنه مل يكن يعتقد اأن  ب�شبب ذلك". وطلب التلميذ من امل�شرف 
هذه فكرة جيدة، اإال اأنه ا�شتجاب للطلب، و�شاأل اإدارة ال�شجن اإذا كان باالإمكان فعل ذلك. و�شرعان ما انت�شر تاأثري 
هذا امل�شهد على جميع احلا�شرين يف املكان، قبل اأن يندفع الوالد وابنه ليحت�شنان بع�شهما وراح الوالد يقّبل ابنه 

مراراً، ووعده باأن يكون �شخ�شاً جيداً بعد مغادرة ال�شجن، وطلب منه اأن يكون ابناً �شاحلاً باملقابل.
وعر االبن عن �شعوره باالمتنان، للقاء والده يف ال�شجن، واأكد اأنه ال ي�شعر باخلجل اأبداً من وجود والده يف هذا 

املكان، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الريطانية.
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كوكبة من امل�صاهري حتتفي بـ رالف لورين
 اأحيا م�شمم االأزياء ال�شهري رالف لورين منا�شبة مرور 50 عاما على دخوله 
هذا املجال بحفل امتالأ بامل�شاهري يف متنزه �شنرتال بارك بحي مانهاتن يف 
ال�شهرية عر�شا لالأزياء وع�شاء  االأمريكية  االأزي��اء  دار  واأقامت  نيويورك. 

ح�شره بع�س اأبرز االأ�شماء يف عامل الرتفيه واالإعالم واملو�شة.
اإىل  اآن هاثاواي  النجم روب��رت دي نريو والنجمة  وكان من بني احل�شور 
فور�شتنرج  ف��ون  دي��ان  االأزي���اء  وم�شمما  �شبيلرج  �شتيفن  املخرج  جانب 

وتومي هيلفيجر.
كما ح�شرت احلفل االإعالميتان اأوبرا وينفري ومارثا �شتيوارت.

وقالت وينفري "ال�شبب احلقيقي يف وجودنا جميعا هنا لي�س العر�س واإمنا 
وعار�شي  عار�شات  مئة من  اأك��رث من  العر�س  يف  و�شارك  رالف".  يا  اأن��ت 

االأزياء البالغني واالأطفال واأعقبته ماأدبة ع�شاء يف املتنزه.
التقليدية  مل�شاته  من  قريبة  للعر�س  لورين  �شممها  التي  االأزي��اء  وكانت 
التي ي�شتهر به و�شملت �شرتات منقو�شة و�شوفية وجلدية و�شرتات بياقات 
�شوفية على الطراز الغربي. وكان امل�شمم نف�شه يرتدي �شرواال من اجلينز 

و�شرتة وهو ي�شق طريقه بني النجوم الذين ح�شروا العر�س.

العودة للوطن لروبرت�س يعر�س يف تورونتو 
على  ووم��ان(  جميلة" )بريتي  "امراأة  فيلم  جنمة  روبرت�س  جوليا  �شارت 
الب�شاط االأحمر للرتويج مل�شل�شل "العودة للوطن" )هوم كامنج( وهو اأول 

م�شل�شل تلفزيوين لها وتنتجه ا�شتوديوهات اأمازون.
وروبرت�س )50 عاما( اأحدث من اجته اإىل التلفزيون من جنوم هوليوود 
لتن�شم لنجوم مثل جني فوندا ومرييل �شرتيب وجون ترافولتا. وان�شم 
مثل  االإن��رتن��ت  على  بث  خدمات  تعر�شها  الأعمال  روبرت�س  مثل  كثريون 
اأمازون ونتفليك�س اللتان جتذبان جمهورا بعيدا عن التلفزيون التقليدي.

وقللت روبرت�س من االهتمام الذي حظي به حتولها اإىل ال�شا�شة ال�شغرية. 
ال�شينمائي  الب�شاط االأحمر يف مهرجان تورونتو  وقالت لل�شحفيني على 
الدويل اأم�س اجلمعة "االأمر �شواء... من حيث االأهمية والتحدي وال�شعور 
بالر�شا". وامل�شل�شل مبني على حلقات �شوتية حتمل نف�س اال�شم، وتلعب 
فيه روبرت�س دور هايدي بريجمان وهي موظفة اجتماعية تعمل يف من�شاأة 
املحاربني  مل�شاعدة  ويهدف  كامنج  ه��وم  يدعى  برنامج  يف  �شرية  حكومية 
العائدين من احلرب على العودة للحياة املدنية. وتتنقل الق�شة بني فرتة 
عمل ال�شخ�شية بالرنامج وبني م�شتقبل تلعب فيه روبرت�س دور نادلة يف 

مطعم ال ت�شتطيع تذكر اأغلب الوقت الذي عملت فيه بالرنامج.
ومت عر�س اأول اأربع حلقات يف مهرجان تورونتو، وقال املخرج �شام اإ�شماعيل 
للجمهور بعد عر�س احللقات "اإنه م�شل�شل غمو�س واإثارة... هناك اأ�شئلة 

كبرية جدا وناأمل... بنهاية امل�شل�شل اأن نكون قد اأجبنا عنها كلها".

وفاة ماك ميلر عن 26 عاما 
قال موقع )تي. اإم. زد( االإلكرتوين 
الراب  مغني  اإن  امل�شاهري  الأخ��ب��ار 
ب�����ش��ك��ل مفاجئ  ت����ويف  م����اك م��ي��ل��ر 
عاما   26 االأول اجلمعة عن  ام�س 
يف لو�س اجنلي�س. وكان األبوم ميلر 
)بلو �شايد بارك( قد ت�شدر قائمة 
 2011 االأل��ب��وم��ات مبيعا يف  اأك��رث 
اأريانا  املغنية  ي��واع��د  ظ��ل  اأن��ه  كما 
املوقع  واأ���ش��اف   . ج��ران��دي لفرتة 
اأن ميلر تويف على ما يبدو ب�شبب 
تعاطي جرعة زائدة من املخدرات. 
من  ال��ت��اأك��د  ل��روي��رتز  يت�شن  ومل 
ذلك. وكان ميلر قد ناق�س تعاطيه 
املخدرات خالل مقابالت اإعالمية 

ويف بع�س اأغانيه.
ب���ا����ش���م مكتب  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
لو�س  مقاطعة  يف  ال�شرعي  الطب 
اجنلي�س ردا على �شوؤال من رويرتز 
عن ميلر اإن املكتب توجه اإىل اأحد 
وكان  اجنلي�س.  بلو�س  ال��ع��ن��اوي��ن 
توجهوا  قد  و�شرطة  اإطفاء  رج��ال 
�شابق  وق��ت  يف  ال��ع��ن��وان  نف�س  اإىل 
با�شم  امل��ت��ح��دث  ب����راون  راي  وق���ال 
اإدارة �شرطة لو�س اجنلي�س اإنه مت 
هناك.  ميت  �شخ�س  على  العثور 
اإذا  ما  تاأكيد  لل�شلطات  يت�شن  ومل 
كان ال�شخ�س املتوفى هو ميلر اإىل 

حني اإخطار اأفراد اأ�شرته.

طفالن ينجوان بعدما 
قذفتهما �صيارة 

جن��ا ط��ف��الن ���ش��غ��ريان م��ن امل���وت باأعجوبة 
����ش���ي���ارة م�شرعة  ُق���ذف���ا م���ن داخ�����ل  ب��ع��دم��ا 
الطرق  اأح��د  اأخ��رى على  ب�شيارة  ا�شطدمت 
ت��اي��وان.  ويظهر مقطع فيديو  ال�شريعة يف 
التوا�شل  مواقع  على  ون�شر  احلادثة  ر�شد 
ال�شغرية  و�شقيقته  ال��ط��ف��ل  االج��ت��م��اع��ي، 
املفتوحة  ال�شيارة  نوافذ  من  يطريان  وهما 
ب��ع��د ا�شطدام  ب��ق��وة  ب���االأر����س  وي��رت��ط��م��ان 
ال�شيارة التي كانا ي�شتقالنها ب�شيارة اأخرى، 
وانقالبها راأ�شاً على عقب.  و�شوهد ال�شبي 
ملقى  وه��و  عاماً   11 العمر  يبلغ من  ال��ذي 
العثور  بينما مت  ال�شريع،  الطريق  و�شط  يف 
وقت  يف  ال��ط��ري��ق  ج��ان��ب  اإىل  �شقيقته  على 
�شيينغ  منطقة  يف  ال�شرطة  وق��ال��ت  الح���ق.  
مب��دي��ن��ة ت��اي��ن��ان، اإن ث��الث��ة اأ���ش��خ��ا���س من 
بينهم الطفلني، اأ�شيبا خالل احلادث، ولكن 
حل�شن احلظ باأن جروحهم مل تكن خطرية، 
وفق ما ورد يف �شحيفة مريور الريطانية. 

عنكبوت تغزل �صبكتها يف اأذن �صيني
رجل  اأذن  داخ���ل  عنكبوت  على  ال�شني  يف  االأط��ب��اء  ع��رث 

متقاعد، زحفت اإليها وبنت �شبكتها فيها، عدة اأيام.
كان  عندما  اأذن��ه  يف  ب���االأمل،  �شعور  من  املري�س  وا�شتكى 
ق��رع الطبول  اأ���ش��وات��اً مثل  ال��ن��وم، وك���ان ي�شمع  ي��ح��اول 
الليلة  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  ب��االن��زع��اج  :"�شعرت  وق���ال  داخ��ل��ه��ا، 

املا�شية، لكنني حاولت جتاهله".
اأ�شعر بانزعاج كبري،  اأزال  "هذا ال�شباح، كنت ال  واأ�شاف 

وبدا االأمر وكاأن الطبول تقرع داخل اأذين".
�شمال  يف  املركزي  داليان  م�شت�شفى  من  طبيب  وفح�س 
بحجم  عنكبوًتا  ووج���د  امل��ري�����س،  ب��اإج��راء  ال�شني  ���ش��رق 
بو�شتني تقريباً،  ن�شجت �شبكتها داخل اأذنه لُتقيم فيها 

ب�شكل دائم، ح�شب �شحيفة ذا وي�شت االأ�شرتالية.

تلغي زفافها بعد رف�س املدعوين دفع املال
اأي���ام من  اأرب��ع��ة  ب��اإل��غ��اء حفل زف��اف��ه��ا قبل  األ��غ��ت كندية 
موعده، بعد اأن رف�س ال�شيوف دفع 1500 دوالر كندي 
حل�شوره.  وخ�ش�شت العرو�س ميزانية  ب�15000 دوالر 
حفل  باإقامة  اأقنعوها  اأ�شدقاءها  اأن  اإال  لزفافها،  كندي 
60000 دوالر، فطلبت مع خطيبها  بلغت  زف��اف فاخر، 

من كل مدعو دفع مبلغ 1500 دوالر حل�شور احلفل. 
اإال اأن الفكرة مل ترق للمدعوين الذين اعتروه  ا�شتغالاًل 

ما دفع العرو�شني الإلغاء حفل الزفاف.
ورغم اأن اأكرث املدعوين رف�س الدفع اإال اأن بع�س املقربني 
من العرو�شني ترعوا مببالغ جمزية، اإذ ترعت اإحدى 
قريباتها مببلغ 5000 دوالر، بينما عر�شت عليها عائلة 
"اأوديتي  م��وق��ع  ن��ق��ل  م��ا  وف���ق  دوالر،   3000 خطيبها 

�شنرتال" االإلكرتوين. 

يغرق اجلدران باملل�صقات بحثًا عن فتاة 
عناوين  عمره  م��ن  والع�شرين  التا�شعة  يف  �شاب  ت�شدر 
بذلك  بعدما  وذل���ك  م��وؤخ��راً،  الهند  يف  املحلية  االأخ��ب��ار 
جهوداً غري عادية للعثور على فتاة التقى بها يف القطار. 
وقع  باأنه  كالكوتا،  مدينة  من  ب��ودر،  بي�شواجيت  يّدعي 
يف حب فتاة تبادل معها نظرات االإعجاب اأثناء رحلة له 

بالقطار يف الثالث والع�شرين من يوليو. 
وبح�شب بودر، فاإن الفتاة ا�شتقلت القطار برفقة والديها، 
وجل�شت يف املقعد املقابل له، حيث تبادال نظرات االإعجاب 
اأرقام  الأكرث من �شاعتني، ولكنهما مل يتمكنا من تبادل 
ب��داأ بودر  الهاتف ب�شبب وج��ود وال��دي الفتاة.  ومن هنا 
ق�شري  فيلم  ب��اإن��ت��اج  ق��ام  حيث  الفتاة  ع��ن  البحث  رح��ل��ة 
ن�شره على موقع يوتيوب، واأل�شق 4000 مل�شق حتتوي 
اأن ت�شاهدها  اأمل  على �شورته على جدران املدينة، على 
اإال  الفتاة،  ن�شيان  ال�شاب  الفتاة وتتوا�شل معه.  وح��اول 
اأنه مل ي�شتطع ذلك، وا�شتمر يف التفكري بها طوال الوقت 
عنها،  البحث  حماولة  يف  فراغه  اأوق��ات  معظم  واأم�شى 
اإىل درجة اأنه كان ينزل يف نف�س حمطة القطار التي راآها 
اآخر مرة فيها، كل يوم بعد العمل، ويرتدي نف�س املالب�س 

حتى ي�شهل عليها تذكره.  املمثلة �شابرينا كاربنرت لدى و�شولها حل�شور العر�س العاملي الأول لـ The Hate U Give يف مهرجان تورنتو ال�شينمائي الدويل، بكندا. )رويرتز(

معلمة �صلمان خان 
تك�صف اأ�صرار طفولته
ك�����ش��ف��ت م��ع��ل��م��ة جن���م ب���ول���ي���وود  

���ش��ل��م��ان خ������ان   ع����ن ال���ك���ث���ري من 
العاطفية  حياته  ح��ول  االأ����ش���رار 
وع��������ن م����رح����ل����ة ال������درا�������ش������ة يف 

طفولته.
ل�شحيفة  امل����ع����ل����م����ة  ف������ذك������رت 
كان  ���ش��ل��م��ان  اأن   pinkvilla
اجلميع  م���ن  حم���ب���وب���اً  ���ش��خ�����ش��اً 
����ش���يء حوله  ه���ن���اك  واأ�����ش����اف����ت: 
يجعلك تريد اأن حتّبه، يف املدر�شة 
اختالط  �شلمان  ل��دى  يكن  مل   ،
ك��ب��ري ب����اأّي ���ش��خ�����س، وك���ان دائًما 
دراجته  على  امل��در���ش��ة  اإىل  ي��ه��رع 
اأو  ال��ي�����ش��ار  اإىل  ال��ن��ظ��ر  دون  م��ن 

اليمني.
مو�شوع  اإىل  امل��ع��ل��م��ة  وت��ط��رق��ت 
حيث  ال��ب��ول��ي��وودي  ال��ن��ج��م  زواج 
الكثري  ه��ن��اك  اأّن  اأع����رف  ق��ال��ت: 
ومنتظرين  القلقني،  النا�س  من 
االإج���اب���ة ع��ن ����ش���وؤال م��ت��ى يتزوج 
اأنه حتى  اأعرف  جنمهم املف�شل؟ 
بني طالبي اأو اأطفال اأ�شدقائي ، 

اجلميع يقول "اأحب �شلمان". 

زواج وخيانة وكل اجلنون يف  تلفزيون الواقع
ب�شبب  كبرية  �شعبية  الواقع  تلفزيون  برامج  تنال 
اإىل  اأن بع�شها يلجاأ  اإال  املثرية للف�شول،  طبيعتها 
من  مزيد  جذب  �شبيل  يف  جنونية  "حيل" واأفكار 

امل�شاهدين وح�شد ماليني الدوالرات.
ورغ���م ت��ن��وع اأف��ك��ار ه���ذه ال���رام���ج، ف��اإن��ه��ا ت�شرتك 
تت�شم  اإذ  "املبالغة"،  ه��و  واح���د،  بعن�شر  جميعها 
فيها  امل�شاركني  حياة  تغري  وقد  باجلنون،  اأفكارها 

اإىل االأبد.

زواج من النظرة الأوىل
يف ه���ذا ال��رن��ام��ج، ي��ق��وم جم��م��وع��ة م��ن اخل���راء 
مب��ط��اب��ق��ة ���ش��خ�����ش��ني غ����رب����اء مت����ام����ا، ب���ن���اء على 
ليلتقيا  بينهما،  امل�شرتكة  ال�شفات  من  جمموعة 

للمرة االأوىل يف حفل زفافهما.
ويف كل مو�شم من الرنامج، يقوم اخلراء مبطابقة 
3 اأزواج، وت�شجل الكامريات حلظة لقائهما يف حفل 
 8 الزفاف، ثم ت�شجل حياتهما حلظة بلحظة ملدة 
الزواج  باإكمال  اإما  اأ�شابيع، ثم يحق لهما االختيار 

اأو احل�شول على الطالق.

عراة وخائفون
يتم  اإذ  جنونية،  فكرة  على  ال��رن��ام��ج  ه��ذا  يعتمد 
21 يوما،  و�شع رجل وام��راأة يف منطقة نائية ملدة 
اأو  مالب�س  اأي  ب��دون  ه��ن��اك،  مبفردهما  وتركهما 

طعام اأو �شراب.
اإيجاد �شبل  اأن يتمكنوا من  ويتعني على امل�شاركني 
ما  لكن  يوما،   21 ال�  واإنهاء فرتة  املنا�شبة  العي�س 
يثري ال�شدمة اأن الفائز ال يح�شل على اأية جائزة!، 
فاالأ�شخا�س ي�شاركون "جمانا" يف �شبيل التجربة.

اأريد الزواج بهاري
رغم اأن هذا الرنامج مثري لل�شخرية اإىل حد ما، 
اإذ تتناف�س  لكنه جنح يف جذب ماليني امل�شاهدات، 

12 امراأة على حب االأمري هاري، دوق �شا�شيك�س.
املتناف�شات  جميع  اأن  امل��و���ش��وع،  يف  امل�شحك  لكن 
هاري  االأم���ري  م��ع  بالفعل  يتعاملن  اأن��ه��ن  اعتقدن 
و�شعني الإيقاعه يف �شباك احلب، دون اأن ينتبهن اأن 
هو  ولي�س  ال�شاب  باالأمري  �شبيه  اإال  هو  ما  الرجل 

بالفعل.

اأفريل لفني ت�صفى من 
مر�صها اخلطري 

العاملية  اأفريل الفني   النجمة  "المي"، تعود  اأن جنيت من مر�شها  بعد 
الذي  امل��ر���س  م��ع  ق�شتها  األ��ب��وم��اً  �شتطرح  حيث  الفنية،  ال�شاحة  اإىل 

اأ�شيبت به منذ عام 2014.
وتطلق اأفريل اأول اأغنية من االألبوم وهي  Head Above Water ، يف 

التا�شع ع�شر من اأيلول- �شبتمر اجلاري.
وياأتي االأمر بعد غياب اأفريل عن ال�شاحة الفنية ملدة 5 �شنوات، كما تود 
اأفريل القيام بجولة فنية. جتدر االإ�شارة اأن الكثري من االأخبار انت�شرت 
امللياردير  اب��ن  �شاروفيم  فيليب  م��ع  الف��ني  جتمع  عالقة  ع��ن  م��وؤخ��راً 

امل�شري فايز �شاروفيم منذ اأكرث من 5 اأ�شهر.


