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الرا�شدي: با�شرنا اللوائح 
التنفيذية لإقامة املتقاعدين

•• اأبوظبي-وام:

الأجانب  ل�ش�ؤون  العام  املدير  الرا�شدي  راك��ان  �شعيد  العميد  �شعادة  اأّك��د 
الهيئة  اأّن  واجل��ن�����ش��ي��ة،  لله�ية  الحت���ادي���ة  الهيئة  يف  ب��الإن��اب��ة  وامل��ن��اف��ذ 
�شت�شّخر كافة اإمكاناتها وجتّند ك�ادرها لتنفيذ قرار جمل�س ال�زراء مبنح 
واخلم�شني  اخلام�شة  �شن  ف�ق  ما  للأ�شخا�س  بتاأ�شرية  خا�شة  امتيازات 
اأعلى  وف��ق  ذل��ك  ي��ت��ّم  ال��دول��ة، بحيث  الأم���د يف  ب��الإق��ام��ة ط�يلة  ت�شمح 
اأرقى اخلدمات  الكفاءة والدقة واملهنية، و�شتحر�س على تقدمي  معايري 
للم�شتفيدين منهم مبا يحقق لهم الر�شا وال�شعادة. وقال ان هذا القرار 
اتخذها  ال��ت��ي  ال��ق��رارات  �شل�شلة  اإىل  ت�شاف  ج��دي��دة  حلقة  مبثابة  ج��اء 
املقيمني يف دولة  اإ�شعاد  العام اجل��اري بهدف  ال���زراء منذ بداية  جمل�س 
الإمارات وزوارها وقا�شديها ل�شتى الأ�شباب وتعزيز تناف�شيتها وجاذبيتها 
والرتقاء  ال��ع��امل��ي  امل�شت�ى  على  والج��ت��م��اع��ي  الق��ت�����ش��ادي  امل��ج��ال��ني  يف 
اأّن القرار  ب�شمعتها ك�طن لل�شعادة وحتقيق الطم�حات والآمال، م�ؤّكداً 
اجلديد يدعم انفتاح الإمارات على العامل ويزيد من جاذبيتها لل�شتثمار 
ويجعل منها ال�جهة الأوىل لكل راغب بالعي�س يف رخاء واأمن وطماأنينة، 

وكل طامح اإىل تنمية مّدخراته وا�شتثمارها.       )التفا�شيل �س10(

الطوارئ والأزمات تعلن جاهزية برناجمها ل�شتمرارية الأعمال
•• اأبوظبي-وام:

ان��ت��ه��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال���ط��ن��ي��ة لإدارة ال���ط����ارئ والأزم������ات وال���ك����ارث - 
اإدارة ال�شلمة وال�قاية - من اعداد الربنامج التدريبي  متمثلة يف 
التي  ال�شرتاتيجية  لأهدافها  حتقيقاً  وذل��ك   NCEMA7000
ا�شتمرارية  اإدارة  امل�ؤ�ش�شات يف تطبيق معيار  تعزيز قدرة  اإىل  ت�شعى 
 AE/SCNS/NCEMA الإم������ارات  ب��دول��ة  اخل��ا���س  الأع���م���ال 
اأثناء  امل�ؤ�ش�شات  عمل  ا�شتمرارية  على  واحلفاظ   7000:2015
حالت الط�ارئ والأزمات والك�ارث.                    )التفا�شيل �س6(
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الهالل يوزع م�شاعدات غذائية 
يف وادي ح�شرموت

 •• املكال-وام:

وزعت هيئة الهلل الأحمر الإماراتي ام�س دفعة جديدة من امل�شاعدات 
والقرية  الرحبة  منطقة  يف  املحتاجة  الأ�شر  من  الغذائية على 330 
اإطار  وذل��ك يف  ت��رمي يف حمافظة ح�شرم�ت  وال��ق���ز مبديرية  وقاهر 
اأو�شاعا  تعاين  التي  للأ�شر  احلياة  لتطبيع  الإن�شاين  الهيئة  م�شروع 
فردا   1650 ا�شتهدفت  التي   - امل�شاعدات  �شملت  �شعبة.  اقت�شادية 
التم�ينية  امل����اد  م��ن  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  الح��ت��ي��اج��ات   - املحتاجة  الأ���ش��ر  م��ن 
الأحمر  الهلل  ال�شام�شي ممثل هيئة  . وقال حممد عبيد  ال�شرورية 
الإماراتي يف ح�شرم�ت اإن ت�زيع هذه ال�شلل الغذائية ياأتي ا�شتمرارا 
�شل�شلة من  الهيئة �شمن  به  تق�م  الذي  الإن�شانية  امل�شاعدات  لربنامج 
احلملت نفذتها يف عم�م مناطق ح�شرم�ت �شاحل وواديا اإ�شافة اإىل 
و�ش�لها ملناطق نائية مكتظة بالأمل وال�جع الإن�شاين.. م�ؤكدا ا�شتمرار 
الهيئة يف حت�شني احلياة املعي�شية لل�شكان وت�فري متطلبات املرحلة من 
خ��دم��ات وم�شروعات ح������ي�������ي������ة.                                         )التفا�شيل 
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اأبناء حمافظة ح�شرم�ت يت�شلم�ن امل�شاعدات الإماراتية )وام(

ترامب.. ح�شاد خارج الت�شنيف

الفل�شطيني�ن ي�شيع�ن �شهداءهم

اأمام حممد بن را�شد وحممد بن زايد  

وزير وقا�شيان جديدان يوؤدون اليمني القانونية
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأم��ام 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى 
جدد  وق�شاة  وزي��ر  القان�نية  اليمني  اأم�س  اأدى   .. امل�شلحة  للق�ات 

وذلك يف ق�شر الرئا�شة يف اأب�ظبي.
وقد اأدى اليمني القان�نية معايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ ك�زير 
الدين  �شم�س  ���ش��ربي  هما  ج��دي��دي��ن  قا�شيني  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  دول���ة 

حمم�د، والطيب عبدالغف�ر القا�شي.
و�شاحب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  واأع���رب 
بالت�فيق  متنياتهما  ع��ن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
وال�شداد ملعايل اأحمد بن علي حممد ال�شايغ، للم�شاهمة ب�ش�رة فعالة 
يف م�شرية الإجنازات والتنمية يف الدولة، كما متنى �شم�هما الت�فيق 
لل�شلطة  ن�عية  اإ���ش��اف��ات  لتقدمي   ، اجل��دي��دي��ن  للقا�شني  وال�����ش��داد 
الق�شائية يف الدولة، حيث دع�هما اإىل العمل وبذل اجله�د لرت�شيخ 

مبادئ العدالة وتطبيق القان�ن.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد وحممد بن زايد خلل تاأدية اليمني القان�نية من ال�زير والقا�شيني )وام(

احلوثيون يحتجزون  �شيارات اإغاثية يف اإب

جرمية حوثية جديدة.. حتى امل�شاجد مل ت�شلم من  التدني�س
عادة ما تكون معاك�شة ملع�شكر الرئي�س املنتخب حديثا:

ماذا لو فاز دونالد ترامب بانتخابات منت�شف املدة...؟

اإ�شرائيل تنفي م�شوؤوليتها وتتهم الأ�شد واإيران وحزب اهلل 

مقتل 15 ع�شكريًا باإ�شقاط طائرة رو�شية يف �شوريا 

ثالثة �شهداء يف ال�شفة وغزة
•• غزة-ال�ضفة-وكاالت:

لل�شرب  تعر�شه  ج��راء  من  فل�شطينيا  �شابا  الإ�شرائيلي  اجلي�س  قتل 
على يد اجلن�د عقب اقتحام منزله يف ال�شفة الغربية لعتقال، ام�س 
الثلثاء.واأكد نادي الأ�شري الفل�شطيني ا�شت�شهاد حممد اخلطيب )24 
عاما(، وه� من بلدة بيت رميا �شمايل رام اهلل بال�شفة الغربية، ب�شبب 
منزله  اقتحام  عقب  ال��ن���م  مبلب�س  وه���  غرفته  يف  لل�شرب  تعر�شه 

لعتقاله.
ويف قطاغ غزة ا�شت�شهد �شابان فل�شطينيان يف ق�شف اإ�شرائيلي ا�شتهدف 
مناطق قرب احلدود يف مدينة خاني�ن�س جن�بي القطاع، وفق ما ذكرت 

م�شادر طبية فل�شطينية، الثلثاء.  
وقال اجلي�س الإ�شرائيلي اإن طائرة ا�شتهدف جمم�عة من ال�شبان قرب 

احلدود يف بلدة القرارة �شرقي مدينة خاني�ن�س، جن�ب القطاع.
اإىل  ونقلتهما  ال�شابني �شباحا،  الإ�شعاف على جثماين  وعرثت ط�اقم 

جممع نا�شر الطبي يف املدينة، يف حني ل تزال ه�يتهما جمه�لة.

•• الفجر - خرية ال�ضيباين

�شتجرى  ���ش��ه��ري��ن  غ�������ش����ن  يف 
ان�����ت�����خ�����اب�����ات م���ن���ت�������ش���ف امل�������دة 
هل  امل�����ت�����ح�����دة.  ال���������لي��������ات  يف 
وهل  ال��ف���ز؟  ترامب  �شي�شتطيع 
قاعدته  ب��دع��م  يحتفظ  ي���زال  ل 
اإدان����ة  �شتتم  وه���ل  الن��ت��خ��اب��ي��ة؟ 
املعلق�ن؟  ي���دع���ي  ك��م��ا  ولي���ت���ه 
ل����ري���ك ه��ي��ن��ي��ت���ن، امل��ح��ا���ش��ر يف 
ك�ينتني،  �شانت  فر�شاي  جامعة 
احللم  "نهاية  ك���ت���اب  وم�����ؤل����ف 
جاك�ب،  )اأودي������ل  الأمريكي"؟ 
2017(، يحلل ويجيب على كل 
هذه ال�شئلة يف ح�ار اجراه اتيان 
ل�فيغارو  ل�شحيفة  ك��ام��ب��ي���ن 

الفرن�شية:
�شتجرى  ���ش��ه��ري��ن  غ�����ش���ن  *يف 
املدة"،  "منت�شف  ان���ت���خ���اب���ات 
حاليا  الأم���ري���ك���ي  وال��ك���ن��غ��ر���س 
هل  اجلمه�ريني.  �شيطرة  حتت 
ترامب  دونالد  �شلطة  اأن  تعتقد 
من  ال�����ش��اد���س  يف  تهتز  اأن  ميكن 

•• بريوت-اأ.ف.ب:

اأعلنت م��شك� ام�س اأن الدفاعات 
اجل�ية ال�ش�رية اأَ�شقطت طائرة 
قبل  الليلة  حتليقها  اأث��ن��اء  ل��ه��ا 
وكانت  ���ش���ري��ا  غ��رب  يف  املا�شية 
حمملة  ع�������ش���ك���ري���اً،   15 ت���ق���ل 
الأم������ر  ب���������ادىء  اإ�����ش����رائ����ي����ل يف 
ب�شبب  احل����������ادث  م���������ش�����ؤول����ي����ة 
اأن  قبل  املعادية"  "ا�شتفزازاتها 
عر�شية  "ظروف  ع��ن  ت��ت��ح��دث 

ماأ�شاوية".
وي�����اأت�����ي ذل������ك غ�������داة الإع�������لن 
ع���ن ات���ف���اق رو����ش���ي ت���رك���ي ح�ل 
حم��اف��ظ��ة اإدل����ب يف ���ش��م��ال غرب 
منطقة  ب��اإن�����ش��اء  يق�شي  ���ش���ري��ا 
م��ن��زوع��ة ال�����ش��لح حت��ت �شيطرة 
اخلط  على  البلدين  م��ن  ق����ات 
النظام  ق��������ات  ب����ني  ال���ف���ا����ش���ل 
املنطقة. يف  املعار�شة  والف�شائل 
اجل�ية  ال���دف���اع���ات  واأ���ش��ق��ط��ت 
ال�ش�رية طائرة ا�شتطلع رو�شية 
من طراز "ال20-" كانت حتلق 
من  اأك���رث  بعد  على  البحر  ف���ق 
ال�شاحل  م���ن  ك���ي���ل����م���رتاً   30
ال�ش�ري، وذلك خلل ردها على 
غارات كانت ت�شنها اأربع مقاتلت 
 "16 "اف  ط��راز  ا�شرائيلية من 
حمافظة  يف  �ش�رية  م�اقع  �شد 
اأعلنت  م���ا  ب��ح�����ش��ب  ال���لذق���ي���ة، 

ن�فمرب؟
النتخابات  ت���ك����ن  م����ا  ع������ادة   -
الن�شفية معاك�شة ملع�شكر الرئي�س 
املنتخب حديثا. يف اأع�ام 1982 
على  ك����ان  و2010،  و1994 
ريغان وكلينت�ن واأوباما م�اجهة 
املع�شكر  عليه  ي�شيطر  ك�نغر�س 
اذن،  عدائي.  �شيما  ول  اخل�شم، 
ج�رج  جنا  القاعدة.  تقريبا  هي 

لأن  امل�شري  هذا  ب��س من  دبلي� 
انتخابات منت�شف العام 2002 
بالكامل  ت��زال مطب�عة  ل  كانت 
واملفارقة  �شبتمرب.   11 ب�شدمة 
هي اأن كل ه�ؤلء الروؤ�شاء الذين 
البداية  يف  ���ش��ع���ب��ة  ي����اج���ه����ن 
ب�شه�لة  انتخابهم  اأعيد  تقريباً 
و1996   1984 اأع�����������ام  يف 

و2012.)التفا�شيل �س15(

الرو�شية.وحملت  ال��دف��اع  وزارة 
امل�ش�ؤولية.  اإ���ش��رائ��ي��ل  م������ش��ك��� 
ال��دف��اع، وف��ق ما  واعتربت وزارة 
اأن  اأن��ب��اء رو���ش��ي��ة،  نقلت وك���الت 
الإ�شرائيليني جعل�ا  "الطيارين 
م���ن ال��ط��ائ��رة ال��رو���ش��ي��ة غطاء 
لهم، وو�شع�ها بالتايل يف مرمى 

نريان الدفاع اجل�ي ال�ش�ري".
واأب�����دت اإ���ش��رائ��ي��ل، اأ���ش��ف��ه��ا على 
اأف����راد ط��اق��م ال��ط��ائ��رة_ مقتل 
بنريان  اأ�شقطت  التي  الرو�شية 
حمملة  _اجل���ي��ة_ال�����ش���ري��ة، 

امل�ش�ؤولية لنظام الأ�شد واإيران.
امل�ش�ؤولية  اإ����ش���رائ���ي���ل  وح��م��ل��ت 
ل��� نظام_ احل���ادث  ع��ن  الكاملة 
اأ���ش��ق��ط��ت دفاعاته  ال���ذي  الأ���ش��د 
كما  الرو�شية،  الطائرة  اجل�ية 
ا اإيران و حزب اهلل  اعتربت اأي�شً

هذا  ع��ن  امل�ش�ؤولية  يف  �شريكني 
احلادث.

واأ����ش���ف���رت احل����ادث����ة ع���ن مقتل 
اخلدمة"،  يف  كان�ا  رو�شيا   15"
وقت  ويف  الرو�شي.  اجلي�س  وفق 
الرو�شي  ال��رئ��ي�����س  ق����ال  لح����ق، 
اأن  "يبدو  ب�����ت����ني  ف����لدمي����ري 
الأمر مرده على الرجح �شل�شلة 
ماأ�شاوية"،  ع��ر���ش��ي��ة  ظ�����روف 
م�������ش���دداً ع��ل��ى اإن�����ه ����ش���ادق على 
البيان الذي ن�شرته وزارة الدفاع 
ا�شرائيل  ويحّمل  �شابق،  وقت  يف 
م�ش�ؤولية حتطم الطائرة ب�شبب 
"العدائية".وخلل  غ���ارات���ه���ا 
ات�شال هاتفي، حذر وزير الدفاع 
�ش�يغ� نظريه  الرو�شي �شريغي 
اأف��ي��غ��دور ليربمان  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
من اأن بلده قد تبحث يف تدابري 

•• اليمن-وام، والوكاالت:

ال��ي��م��ن، جرمية  الإي��ران��ي��ة يف  احل���ث��ي  ارت��ك��ب��ت ميلي�شيات 
البلد  حق  يف  بالنتهاكات  ممل�ء  ملف  اإىل  ت�شاف  جديدة 

املنك�ب، وال�شحية هذه املرة اأحد دور العبادة يف احلديدة.
ح�لت  امليلي�شيات  اأن  "وام"،  الإم���ارات  اأنباء  وكالة  واأف���ادت 
م�شجدا بقرية اجلريبة ال�شفلى، التابعة ملديرية الدريهمي 
يف حمافظة احلديدة على ال�شاحل الغربي اليمني، اإىل ثكنة 
ع�شكرية، واأحرقت غرفة اإمام امل�شجد، فيما اعتلى م�شلح�ها 

�شطحه ومنارته.
امتدت  بل  احل��د،  ه��ذا  عند  احل�ثية  اجلرمية  تت�قف  ومل 
اإىل طرد �شكان القرية بالق�ة، ون�شر قنا�شي امليلي�شيات ف�ق 

منازل امل�اطنني.
واجلرمية لي�شت الأوىل للح�ثيني بحق املقد�شات الدينية 
يف اليمن، فمنذ انقلبها على ال�شرعية ا�شتهدفت امليلي�شيات 
والق�شف،  بالتفجري  ال��ق��راآن  حتفيظ  ودور  امل�شاجد  مئات 
خللق  حم���اولت  يف  ع�شكرية،  ثكنات  اإىل  بع�شها  وح���ل��ت 

�شراعات طائفية يف املناطق التي حتا�شرها.
ك��م��ا اأق���دم���ت ع��ن��ا���ش��ر امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات الإج���رام���ي���ة ع��ل��ى نهب 
الإن�شان  ����ش���ارخ حل��ق���ق  ان��ت��ه��اك  امل�����ش��اج��د، يف  حم��ت���ي��ات 
وكافة الأعراف والق�انني الدولية التي جترم التعدي على 

املقد�شات الدينية ودور العبادة.
ون��ق��ل��ت "وام" ع��ن ع��ب��د اهلل ح�����ش��ن ع��ل��ي، وه���� م��ن اأه���ايل 
قرية اجلريبة ال�شفلى، م�شاهد من النتهاكات احل�ثية يف 
امليلي�شيات مزارع ومنازل  املنطقة، وحلظة اقتحام م�شلحي 

امل�اطنني اليمنيني وطردهم منها بالق�ة.
واأ�شار علي اإىل حالة الذعر التي حلت بامليلي�شيات املتطرفة، 
حلظة علمهم بدخ�ل ق�ات حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن 
الإماراتية  امل�شلحة  الق�ات  اأف��راد  اأحد  واأو�شح  القرية.  اإىل 
العاملة �شمن التحالف الذي تق�ده ال�شع�دية، ل�كالة اأنباء 
النا�شفة  والعب�ات  الألغام  "زرعت  امليلي�شيات  اأن  الإم��ارات، 
على املداخل الرئي�شية للم�شجد وطرقات القرية"، م�شريا 
اإىل "نزع معظمها وتفكيكها حلماية اأرواح املدنيني الأبرياء 

مبا يتفق مع اأهداف التحالف يف اليمن".

من  عددا  الإيرانية  احل�ثي  ميلي�شيات  احتجزت  ذلك،  اىل 
ال�شيارات التابعة ملنظمات اإغاثية مبحافظ اإب و�شط اليمن، 

وفقا مل�شادر حملية.
واأو���ش��ح��ت ت��ل��ك امل�����ش��ادر، اأن احل���ث��ي��ني اح��ت��ج��زوا ط�اقم 
اإغاثية يف نقاط تفتي�س تابعة لهم يف منطقة م�ش�رة غرب 
اإب، ومنعتهم من ال��ش�ل اإىل املديريات امل�شتهدفة  مدينة 

غربي املحافظة.
تابعة  ���ش��ي��ارات   4 اح��ت��ج��زوا  املتمردين  اأن  امل�����ش��ادر  واأف����ادت 
العمليات  تن�شيق  مكتب  بينها  دولية وحملية، من  ملنظمات 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل���لأمم امل��ت��ح��دة واحت����اد ن�����ش��اء اليمن، 

واأ�شهروا ال�شلح يف وجه ط�اقمها الإغاثية. 
واأوقفت جميع املنظمات اأن�شطتها يف املحافظة، مبا يف ذلك 
الي�ن�شيف احتجاجا على ذلك، فيما جتري و�شاطات حملية 

ل�شتئناف اأن�شطتها.
وتاأتي هذه احلادثة بعد اأيام من ت�قيف م�اد اإغاثية بنقطة 
م�ش�رة غرب مدينة اإب كانت متجهة اإىل مديرية مذيخرة 

جن�ب غرب املحافظة.

م�شمومة  �شفقة  تفا�شيل 
ب������ني ق����ط����ر وت���رك���ي���ا

•• عوا�ضم-وكاالت:

تركية  اإع�������لم  و����ش���ائ���ل  ت��ن��اق��ل��ت 
ال�شعب  ح����زب  ل��ع�����ش���  ت�����ش��ري��ح��ا 
اجل���م���ه����ري ال����رتك����ي امل���ع���ار����س، 
ل��رب���س ي��رك��دا���س، اأ����ش���ار ف��ي��ه اإىل 
اخلط�ط  ب��ي��ع  ت���در����س  اأن���ق���رة  اأن 
وذلك  قطر،  اإىل  الرتكية  اجل�ية 
ال�طني  ن��زي��ف الق��ت�����ش��اد  ل���ق��ف 
الذي يعاين من اأزمة خطرية، مع 
خ�����ش��ارة ال��ل��رية لأك���رث م��ن 40 يف 

املائة من قيمتها هذا العام.
اأن  اإىل  ت��رك��ي��ة  م����اق���ع  واأ�����ش����ارت 
ي���رك���دا����س غ�����رد، ع��ل��ى ح�����ش��اب��ه يف 
ت�يرت، قائل: "يفكر حزب العدالة 
اجل�ية  اخل��ط���ط  ببيع  والتنمية 
لقطر".   ه���ال���ك  وب���ن���ك  ال���رتك���ي���ة 
اأن تك�ن طائرة  اإىل  وملح يركدا�س 
ال���ت���ي ح�شل  ال���ف���اخ���رة  ال���ب����ي���ن���غ 
عليها الرئي�س الرتكي رجب طيب 
اأردوغ��ان، من اأمري قطر متيم بن 
حمد، قد تك�ن ثمنا لهذه ال�شفقة، 
�شريكة يف  �شت�شبح  ال��دوح��ة  وب��اأن 
الذي  الرتكي  ال�شيادي  ال�شندوق 

يرتاأ�شه اأردوغان.
ني�ز  "�شكاي  مل����ق���ع  ح���دي���ث  ويف 
ال�شيا�شي  الباحث  اأ���ش��ار  عربية"، 
فائق ب�ل�ت، اإىل اأنه ما من تاأكيد 
ر���ش��م��ي ح��ت��ى الآن ح����ل خ��رب بيع 
اخل����ط�����ط اجل�����ي����ة ال���رتك���ي���ة اأو 
ا�شتح�اذ الدوحة على ح�شة منه، 
اإمكانية  اأي�شا  اأن ينفي  وذلك دون 

حدوث ذلك.

اإي��ران  اإره���اب  ال�شعودية: 
ملواجهته تكاتف  اإىل  يحتاج 

•• الريا�ض-وكاالت:

ال�شع�دي،  ال����زراء  جمل�س  �شدد 
الذي  الإره������اب  اأن  ع��ل��ى  ام�������س، 
مت����ار�����ش����ه اإي������������ران م������ن خ����لل 
ال�ش�ؤون  يف  ال�شافرة  تدخلتها 
للميلي�شيات  ودع��م��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
اأب�شع  م����ن  "يعد  الإره�����اب�����ي�����ة، 
مظاهر الإرهاب الذي يحتاج اإىل 
التكاتف والتعاون مل�اجهته وردع 
بيان،  يف  املجل�س  وجدد  اأدواته". 
التي  امل��م��ل��ك��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
بذلت جه�دا يف مكافحة الإرهاب 
"مل ترتدد يف تقدمي اأن�اع الدعم 
املجتمع  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  ك����اف����ة، 
الدويل، للق�شاء على هذه الآفة 
وكالة  ذك��رت  ما  وف��ق  اخلبيثة"، 

الأنباء ال�شع�دية "وا�س".
ال�شع�دي  ال���زراء  واأ�شار جمل�س 
ال���ق���رارات  اإىل  ال�����ش��دد  ه����ذا  يف 
ال�������ش���ادرة ع���ن اج��ت��م��اع ال�����دورة 
جامعة  ملجل�س   150 ال�  العادية 
م�شت�ى  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول 
اختتمت  التي  اخل��ارج��ي��ة،  وزراء 
املجل�س  اأك������د  ك���م���ا  ب���ال���ق���اه���رة. 
ال��ب��ي��ان ال�شادر  ع��ل��ى م��ا ج���اء يف 
العربية  ال�����زاري����ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع���ن 
الرباعية املعنية مبتابعة تط�رات 
الأزمة مع اإيران، و�شبل الت�شدي 
لتدخلتها يف ال�ش�ؤون الداخلية 
ُعقدت  ال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة،  ل���ل���دول 
الدورة  اج��ت��م��اع��ات  هام�س  على 
الدول  جامعة  ملجل�س   150 ال��� 

العنيفة  امل��واج��ه��ات  جت��دد 
ال��ل��ي��ب��ي��ة ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 

•• طرابل�ض-وكاالت:

امل�شلحة  امل�����اج����ه����ات  جت�������ددت 
جن�ب  الثلثاء  ام�س  فجر  منذ 
عنيف  ب�شكل  طرابل�س  العا�شمة 
التي  امل��ت��ن��اح��رة،  امليلي�شيات  ب��ني 
�شبتمرب  مطلع  ��ع��ت  وَقّ اأن  �شبق 
اجل�����اري ات���ف���اق���اً ل���ق��ف اإط����لق 
ت�شمع  ت�����زال  ول  ب��ي��ن��ه��ا.  ال���ن���ار 
ب�شكل عنيف  ال�شتباكات  اأ�ش�ات 
املطار  قادمة من منطقة طريق 
فيما  اله�شبة،  م�شروع  ومنطقة 
قال م�شدر اأمني اإن ميلي�شيا ل�اء 
�شلح_ يق�دها  التي  ال�شم�د 
ال�شابق،  ليبيا  فجر  ق��ائ��د  ب���ادي 
امل�شروع.  منطقة  ب��اجت��اه  تتقدم 
ميلي�شيات  اأن  امل�����ش��در   واأو����ش���ح 
اغني�ة الككلي، التي ت�شيطر على 
ق�اتها  حت�شد  امل�����ش��روع  منطقة 
ك��ب��ري يف حماولة  ب�����ش��ك��ل  ح��ال��ي��ا 
ل�شد التقدم، لكنه نفى اأن يك�ن 
الل�اء ال�شابع القادم من تره�نة 
�شرقي  ج����ن�����ب  يف  وامل���ت���م���رك���ز 
العا�شمة �شمن املعارك احلالية. 
فيدي�  على  "احلدث"  وح�شلت 
ال�شتباكات يف م�شار  يظهر حدة 
اخلط الأول من منطقة امل�شروع 

و�شط منازل الأهايل.
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اأخبـار الإمـارات

فريق »نب�شات« يجري 100 عملية لأطفال م�شر
•• دبي-وام:

حممد  م�ؤ�ش�شة  تنفذها  التي   « نب�شات   « مل��ب��ادرة  الطبي  الفريق  ب��داأ 
هيئة  مع  بالتعاون  والإن�شانية  اخلريية  للأعمال  مكت�م  اآل  را�شد  بن 
لعلج  امل�����ش��ري��ني  ل��لأط��ف��ال  ج��راح��ي��ة  عمليات  اإج����راء  ب��دب��ي  ال�شحة 
الت�ش�هات ال�لدية �شمن احلملة الثانية التي تنفذها املبادرة يف م�شر 
وت�شتمر حتى 25 من �شبتمرب اجلاري م�شتهدفة اإجراء 100 عملية 

خمتلفة للأطفال املر�شى.
كان الفريق الطبي - الذي ي�شم 30 ك��ادرا طبيا واإداري��ا - و�شل اإىل 
يف  اجلامعي  امل�شت�شفى  اإىل  مبا�شرة  ت�جه  ومنها  الول  اأم�س  القاهرة 

مدينة كفر ال�شيخ �شمال م�شر يف اإقليم دلتا النيل لتنفيذ هذه املهمة 
املعقدة  العمليات اجلراحية  والتي يجري خللها عددا من  الإن�شانية 
والق�شطرة  املفت�ح  القلب  امل�شريني يف جمال جراحات  الأطفال  لدى 
وال�شرايني  ال�شمامات  واأمرا�س  ال�لدية  الت�ش�هات  لعلج  العلجية 

القلبية.
وقال �شعادة امل�شت�شار اإبراهيم ب�ملحة م�شت�شار �شم� حاكم دبي لل�ش�ؤون 
بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  والثقافية  الإن�شانية 
را�شد اآل مكت�م للأعمال اخلريية والإن�شانية اإن هذه احلملة هي الثانية 
ملبادرة نب�شات يف م�شر وتق�م امل�ؤ�ش�شة بتغطية كافة تكاليف العمليات 
املقرر اإجراوؤها �شمن زيارة الفريق الطبي وت�فري كافة عمليات الدعم 

الل�ج�شتي ال�شرورية لإجناح مهمة الفريق الطبي الذي يتم التعاون 
مع هيئة ال�شحة بدبي يف اإعداده وتك�ينه واختيار ك�ادره من كفاءات 
ومهارات طبية عالية ومتميزة يف هذا املجال يف علج اأكرب عدد ممكن 
من الطفال امل�شريني على مدار الفرتة التي متتد من 17 وحتى 25 

من �شبتمرب اجلاري.
100 طفل  اإىل علج  اأن حملة نب�شات م�شر تهدف  واأو�شح ب�ملحة 
م�شري مري�س من امل�شابني بت�ش�هات خلقية ولدية حيث ت�شتهدف 
امل��ق��درة على حتمل  لديهم  ت�جد  امل��ع���زة ممن ل  الطبقات  العم�م  يف 
اأي  املر�شى  يتحمل  ول  العمليات  ه��ذه  ملثل  الباهظة  ال��ع��لج  تكاليف 

تكاليف لإجراء العمليات اأو خلل مدة تعافيهم بعد اإجراء العمليات.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد يهنئون رئي�س ت�شيلي 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
ت�شيلي  رئي�س جمه�رية  بنيريا  �شيبا�شتيان  اإىل فخامة  تهنئة  اهلل« برقية 

وذلك مبنا�شبة ذكرى ا�شتقلل بلده.
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شم� ال�شيخ 
للق�ات  الأعلى  القائد  نائب  اأب�ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �شيبا�شتيان بنيريا.

اأمام حممد بن را�شد وحممد بن زايد ..

وزير وقا�شيان جديدان يوؤدون اليمني القانونية

����ش���م����ه���م���ا ال���ت����ف���ي���ق وال���������ش����داد 
لتقدمي   ، اجل���دي���دي���ن  ل��ل��ق��ا���ش��ني 

بالت�فيق وال�شداد ملعايل اأحمد بن 
للم�شاهمة  ال�����ش��اي��غ،  حممد  علي 

مبادئ  ل��رت���ش��ي��خ  اجل���ه����د  وب�����ذل 
العدالة وتطبيق القان�ن.

و���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
ع��ن متنياتهما  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

اإ�شافات ن�عية لل�شلطة الق�شائية 
يف الدولة، حيث دع�هما اإىل العمل 

ب�ش�رة فعالة يف م�شرية الإجنازات 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف ال���دول���ة، ك��م��ا متنى 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شم�  اأمام �شاحب 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت���م  ب��ن را���ش��د 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������زراء 
و�شاحب  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي  ح��اك��م 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شم� 
نائب  اأب����ظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق���ات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
القان�نية  ال��ي��م��ني  اأم�������س  اأدى   ..
وزي��ر وق�شاة ج��دد وذل��ك يف ق�شر 

الرئا�شة يف اأب�ظبي.
القان�نية معايل  اليمني  اأدى  وقد 
ال�شايغ  حم��م��د  ع��ل��ي  ب���ن  اأح���م���د 
ك�زير دولة بالإ�شافة اإىل قا�شيني 
جديدين هما �شربي �شم�س الدين 
عبدالغف�ر  وال���ط���ي���ب  حم����م�����د، 

القا�شي.
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب  واأع�������رب 
مكت�م  اآل  را������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 

ح�شر مرا�شم تاأدية اليمني الفريق 
�شم� ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
وزير  ال����زراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و�شم� ال�شيخ من�ش�ر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�زراء وزير �ش�ؤون الرئا�شة و�شم� 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل 
وعدد  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي����ر  ن��ه��ي��ان  اآل 
امل�ش�ؤولني.  وك���ب���ار  ال��������زراء  م���ن 
بن  اأحمد  معايل  عرب  جهتهم  من 
والقا�شيان  ال�����ش��اي��غ  حم��م��د  ع��ل��ي 
اجلديدان عن بالغ امتنانهم للثقة 
القيادة  اإياها  اأولتهم  التي  الغالية 
الر�شيدة، م�ؤكدين التزامهم بحمل 
هذه الأمانة، والعمل يف �ش�ء روؤية 
من  احلكيمة،  القيادة  وت�جيهات 
اأجل تط�ر ورفعة ال�طن، وحتقيق 

اأهدافه على خمتلف الأ�شعدة.

جمل�س الوزراء يعتمد الدوام املرن ملوظفي احلكومة الحتادية 
•• اأبوظبي-وام:

برئا�شة  ال�������زراء  جم��ل�����س  اع��ت��م��د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكت�م  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������زراء 
ال������دوام  »رع�������اه اهلل«  دب�����ي  ح���اك���م 
احلك�مة  يف  ل��ل��م���ظ��ف��ني  امل������رن 
والظروف  املنا�شبات  يف  الحتادية 
اخل��ا���ش��ة ب��ال��ع��ام ال��درا���ش��ي وذلك 
بهدف تفعيل دور الآباء والأمهات 
وتعزيز  ال���رتب����ي���ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف 
م�����ش��ت���ي��ات ال��ت��لح��م الأ����ش���ري يف 
اجلديدة  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي  املجتمع. 
�شمن �شيا�شة »الع�دة اإىل املدار�س« 
الحتادية  احلك�مة  اأطلقتها  التي 
احلايل  الدرا�شي  العام  بداية  مع 
ال�طني  ال��ربن��ام��ج  م���ن  مب���ب���ادرة 
ل��ل�����ش��ع��ادة وج�������دة احل���ي���اة بهدف 
ال��ت��ي�����ش��ري ع��ل��ى الآب������اء والأم���ه���ات 
العاملني يف احلك�مة الحتادية ما 
تط�ير  يف  احلك�مة  جه�د  يدعم 
النظام التعليمي يف الدولة و�ش�ًل 
لروؤية الإمارات 2021 ومئ�يتها 
منح  امل��ب��ادرة  وتت�شمن   .2071
امل�ظف اأذنا ملدة ل تزيد على ثلث 
اأولياء  اجتماعات  حل�ش�ر  �شاعات 
اأبنائهم تفعيًل  الأم�ر يف مدار�س 

م�شت�يات  ف���ي���ه  ت���رت���ف���ع  اأ����ش���ري���ا 
احلياة  وج���دة  ال�ظيفية  ال�شعادة 
رئي�شيا  دورا  الأ���ش��رة  فيه  وتلعب 

كن�اة للمجتمع.
العام  »ب���داأن���ا  واأ����ش���اف���ت م��ع��ال��ي��ه��ا 
الدرا�شي ب�شيا�شة الع�دة للمدار�س 
من خلل منح م�ظفي احلك�مة 
والأمهات  الآب�����اء  م���ن  الحت���ادي���ة 
وخمت�شرة  م���رن���ة  ع��م��ل  ���ش��اع��ات 
الأول  ال����درا�����ش����ي  ال����ي�����م  خ�����لل 
هذه  ن�شتكمل  وال���ي����م  لأب��ن��ائ��ه��م 
املبادرة مبنحهم �شاعات دوام مرنة 
العام  خلل  مدر�شية  منا�شبات  يف 
القيام  م��ن  لتمكينهم  ال��درا���ش��ي 
العملية  ت��ط���ي��ر  يف  اأك�����رب  ب�����دور 
ال��رتب���ي��ة وامل�����ش��ارك��ة ال��ف��اع��ل��ة يف 
تعليم اأبنائهم وحت�شني حت�شيلهم 
ال���درا����ش���ي واحل���ف���اظ ع��ل��ى ت����ازن 
مبا  الأ���ش��ري��ة  حياتهم  وا���ش��ت��ق��رار 
اإنتاجيتهم  ت���ع���زي���ز  اإىل  ي��������ؤدي 

وم�شت�ى اأدائهم ال�ظيفي«.
وت�����ش��م��ل امل���ب���ادرة اجل���دي���دة اأكرث 
األفا  و28  ط��ال��ب  األ����ف   94 م���ن 
م��ن الآب���اء والأم��ه��ات العاملني يف 
يف  و�شت�شهم  الحت��ادي��ة،  احلك�مة 
حتقيق الت�ازن بني العمل واحلياة 
ل��ل��م���ظ��ف��ني، م���ا يرفع  اخل���ا����ش���ة 

م�شت�يات ولئهم ال�ظيفي.

الأم����ر،  اأول��ي��اء  جمال�س  للئحة 
اأذن������ا مل����دة ل ت���زي���د على  وم��ن��ح��ه 
منا�شبات  حل�ش�ر  ���ش��اع��ات  ث��لث 
مبا  املدر�شية،  والأن�شطة  التخرج 
بها  املعم�ل  الأنظمة  مع  ين�شجم 
الب�شرية  امل���ارد  وقان�ن  يف اجلهة 
ودون  الحت�����ادي�����ة،  احل���ك����م���ة  يف 

التاأثري على �شري العمل.
واأك����دت م��ع��ايل ع��ه���د بنت خلفان 
لل�شعادة  دول�����ة  وزي������رة  ال����روم����ي 

وج�����دة احل��ي��اة م��دي��ر ع���ام مكتب 
اأن  ال���������������زراء  رئ����ا�����ش����ة جم���ل�������س 
الربنامج ال�طني لل�شعادة وج�دة 
احلياة حري�س على دعم ت�جهات 
بتعزيز  الإم�������ارات  دول����ة  ح��ك���م��ة 
العلقات الجتماعية مبا ين�شجم 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت���ج��ي��ه��ات  م��ع 
فئات  ع���ل���ى خم��ت��ل��ف  ب��ال��ت��ي�����ش��ري 
الأم����ر  اأول��ي��اء  فيها  مب��ا  املجتمع 
والطلب و�ش�ل ملجتمع متلحم 

�شرطة دبي ت�شارك يف »زوروا الإمارات« 
•• دبي-وام:

ال�شياحية يف  ال�شرطة  اإدارة  ل�شرطة دبي، ممثلة يف  العامة  القيادة  �شاركت 
املتنقل  ال�شياحي  املعر�س  يف  اجلنائية،  واملباحث  للتحريات  العامة  الإدارة 
الذي تنظمه وزارة القت�شاد حتت �شعار »زوروا الإمارات« يف مملكة ال�ش�يد 

خلل الفرتة من 16 اإىل 22 �شبتمرب اجلاري.
وت�شمل ج�لة املعر�س ال�شياحي التنقل يف ثلث دول اإ�شكندنافية هي مملكة 
من  ال�شياحية  والهيئات  الدوائر  مب�شاركة  والدمنارك،  والرنويج  ال�ش�يد 
خمتلف اإمارات الدولة، اإىل جانب عدد من اجلهات احلك�مية املحلية املعنية 

ال�شياحة والطريان  ال�شياحي، وجمم�عة من م�ؤ�ش�شات و�شركات  بالقطاع 
والفنادق ومكاتب ال�شفر والعطلت يف الدولة.

ويت�شمن املعر�س املتنقل تنفيذ عدد من الأن�شطة والفعاليات الرامية اإىل 
اإبراز م�اطن اجلذب ال�شياحي والتعريف باملعامل واخلدمات واملرافق التي 

يقدمها القطاع ال�شياحي ال�طني يف خمتلف اإمارات الدولة.
�شرطة  يف  ال�شياحية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  م��ن  اأه��ل��ي  اأح��م��د  اأول  امل����لزم  وق���دم 
ال�شرطة  دور  ح�ل  ال�ش�يد  مملكة  يف  املتنقل  املعر�س  زوار  اإىل  �شرحاً  دبي 
املنافذ  اإىل  و�ش�لهم  حلظة  منذ  لهم  تقدمها  التي  واخل��دم��ات  ال�شياحية 

واملطارات اإىل مغادرتهم اأرا�شيها ب�شلم.
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اأخبـار الإمـارات
)الرتبية( تنظم املوؤمتر الأول لتنمية الطفولة املبكرة بعجمان 24 �شبتمرب اجلاري

•• دبي-وام:

بعجمان  املعلمني  مبعهد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  تنظم   
�شل�شلة  اجل����اري  �شبتمرب   26 اإىل   24 م��ن  ال��ف��رتة  خ���لل 
املبكرة  الطف�لة  تنمية  جمال  يف  املتخ�ش�شة  امل�ؤمترات  من 
مب�شاركة 1100 معلم وقيادي من داخل الدولة اإىل جانب 

خرباء دوليني.
بعن�ان  الأول  م�ؤمترها  تبداأ  التي   - الفعالية  تنظيم  ياأتي 
الأطفال يف مرحلة  تعليم  و  رعاية  ت�شميم خدمات  " اإعادة 
الطف�لة املكربة" - بالتعاون مع املجل�س الأعلى للأم�مة و 
الطف�لة بالدولة واملكتب العاملي للتعليم - و منظمة الأمم 
" و منظمة  " ي�ني�شك�  املتحدة للرتبية و العل�م و الثقافة 

الأمم املتحدة للطف�لة "ي�ني�شف".
ي�شارك يف امل�ؤمتر 55 خبريا وباحثا دوليا يف جمال تط�ير 
الرتب�ية  امل��م��ار���ش��ات  اث����راء  يف  ي�شهم�ن  امل��ب��ك��رة  ال��ط��ف���ل��ة 
العاملني  دعم  الأطفال من خلل  لتط�ير ج�دة خمرجات 
يف جمال الطف�لة املبكرة للرتقاء مب�شت�ى معايري اجل�دة 
اإ�شافة اىل متكني �شناع القرار والقيادات الرتب�ية واملعلمني 
من ال��ش�ل اإىل اأحدث الأبحاث يف جمال الرعاية والرتبية 

يف مرحلة الطف�لة املبكرة .
و ميثل امل�ؤمتر من�شة للتباحث وتبادل اخلربات ما ي�شاعد 
للأطفال  املبكرة  الطف�لة  تنمية  خدمات  ت�شميم  اإع��ادة  يف 
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 0 و8 يف دولة الإمارات العربية 
املهريي  م�شبح  �شامل  بنت  جميلة  معايل  قالت  و  املتحدة. 

وزيرة دولة ل�ش�ؤون التعليم العام يف ت�شريح لها : " تقع على 
املبكرة  ب�شاأن تنمية الطف�لة  ال���زارة م�ش�ؤولية كبرية  عاتق 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وهدفنا ه� �شمان ت�فري 
لنا  يحقق�ن  مم��ن  العالية  امل��ه��ارات  ذوي  امل�ؤهلني  املعلمني 

معايري عاملية ".
واأ�شافت : " نريد اأن نتاأكد اأننا نتعلم من اأف�شل اخلرباء و 
ن�شتفيد من خرباتهم وننقلها ل�شف�فنا من خلل املمار�شات 
ال��ي���م��ي��ة م��ع الأط���ف���ال.. ومت��ث��ل ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ة ا�شتمرارا 
جمال  يف  القياديني  و  املعلمني  م��ه��ارات  تنمية  يف  جله�دنا 
الطف�لة املبكرة وي�شرفنا ا�شت�شافة اأكرث من 50 خبريا يف 
املمار�شات  واأف�شل  واخل��ربات  املعرفة  يت�شارك�ن  املجال  هذا 

مع اأكرث من 1000 معلم".

من�شور بن زايد ي�شدر قرارًا باإن�شاء حمكمة اأبوظبي العمالية

الهالل يوزع م�شاعدات غذائية يف وادي ح�شرموت

م�شت�شفى وموؤ�ش�شة اجلليلة يطلقان �شندوقا خرييا  

•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شم� ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال�زراء 
باإن�شاء  ق���راراً  اأب���ظ��ب��ي  يف  الق�شاء  دائ���رة  رئي�س  الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي���ر 
“حمكمة  م�شمى  حت��ت  العمالية  الق�شايا  بنظر  متخ�ش�شة  حمكمة 
اأن ت�شم دوائر ابتدائية جزئية وكلية ؛ ودوائر  اأب�ظبي العمالية” على 

ا�شتئناف ودائرة تنفيذ.
املعرو�شة حاليا على  اإحالة كافة الدعاوى والطع�ن  القرار  كما ت�شمن 
امل�شتحدثة  املحكمة  اأم���ام  لتنظر  اأب���ظ��ب��ي  مبحاكم  العمالية  ال��دوائ��ر 

با�شتثناء الدعاوى والطع�ن املحج�زة للحكم.

اأب�ظبي  حمكمة  اخت�شا�شات  اأن  ال��دائ��رة؛  رئي�س  �شم�  ق���رار  واأو���ش��ح 
مبا  عليهم،  اأو  العمال  من  املرف�عة  ال��دع��اوى  جميع  تت�شمن  العمالية 
تنفيذ  اإىل  اإ�شافة  امل�شاعدة  اخل��دم��ة  بعمال  اخلا�شة  الن���زاعات  في����ها 
املحكمة كما  دوائ���ر  ال�����ش��ادرة ع��ن خمتلف  الق�شائية  الأح��ك��ام والأوام����ر 
اأول  من  ال�شادرة  الأح��ك��ام  على  ال�شتئناف  طع�ن  جميع  بنظر  تخت�س 
درجة والأحكام والقرارات ال�شادرة عن ق�شاة التنفيذ والأحكام ال�قتية 

وامل�شتعجلة.
اأب�ظبي  يف  الق�شاء  دائ���رة  وكيل  ال��ع��ربي  ي��شف  امل�شت�شار  �شعادة  واأك���د 
حر�س القيادة احلكيمة يف دولة الإمارات على اإيجاد بنية حتتية ت�شريعية 
وق�شائية لتنظيم �ش�ق العمل يف الدولة، مبا يحقق م�شلحة طريف علقة 

ال�شمانات  مع  ويتنا�شب  القان�ن،  �شيادة  مظلة  حتت  التعاقدية  العمل 
الدولية الناظمة حلق�ق الإن�شان ومعايري التناف�شية القت�شادية. وقال 
اإن قرار �شم� رئي�س الدائرة ياأتي يف اإطار الأول�ية ال�شرتاتيجية لدائرة 
الق�شاء يف تعزيز فاعلية وا�شتدامة العمليات الق�شائية و�شمان ال��ش�ل 
ت�جيهات  اإىل  ..م�شرياً  الناجزة  العدالة  يحقق  مبا  للخدمات  ال�شامل 
اإىل العدالة  �شم�ه بالعمل وفق برنامج متكامل لت�شهيل و�ش�ل العمال 
املعايري  القان�ن مبا يت�افق مع  التي ي�شمنها  واحل�ش�ل على حق�قهم 
يف  الفئة  ه��ذه  ل��دور  �شم�ه  من  تقديراً  وذل��ك  الإن�شان  حلق�ق  الدولية 

نه�شة الدولة على كافة ال�شعد القت�شادية واخلدمية.
ت�شم  العمالية  اأب���ظ��ب��ي  حمكمة  اأن  ال��ع��ربي،  امل�شت�شار  �شعادة  واأو���ش��ح 

الدوائر البتدائية ب�شقيها اجلزئي والكلي؛ ودوائر ال�شتئناف والتنفيذ، 
ودائرة الي�م ال�احد العمالية، ودائرة املنازعات اخلا�شة بعمال اخلدمة 
امل�شاعدة اإ�شافة اإىل ندب قا�س اأو اأكرث من ق�شاة املحكمة العمالية لنظر 
باأ�شل احلق،  امل�شا�س  دون  العمالية  النزاعات  اإطار  امل�شتعجلة يف  امل�شائل 
حيث يخت�س باإ�شدار الأوامر على العرائ�س، والأوام��ر ال�قتية واأوامر 

الأداء املتعلقة باخت�شا�س املحكمة مهما كانت قيمتها.
اأ�شار �شعادة وكيل دائ��رة الق�شاء اإىل �شدور قرار لحق  اأخ��رى  من جهة 
بتعيني امل�شت�شار عبد اهلل فار�س النعيمي رئي�شاً ملحكمة اأب�ظبي العمالية 
..م�ؤكداً اأن املحكمة امل�شتحدثة اتخذت مقرها يف نف�س مقر دوائر اأب�ظبي 

العمالية ال�شابقة يف مدينة حممد بن زايد باأب�ظبي.

•• املكال-وام:

امل�شاعدات  من  جديدة  دفعة  ام�س  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل  هيئة  وزع��ت 
الغذائية على 330 من الأ�شر املحتاجة يف منطقة الرحبة والقرية وقاهر 
والق�ز مبديرية ترمي يف حمافظة ح�شرم�ت وذلك يف اإطار م�شروع الهيئة 

الإن�شاين لتطبيع احلياة للأ�شر التي تعاين اأو�شاعا اقت�شادية �شعبة.

 - املحتاجة  الأ���ش��ر  م��ن  ف��ردا   1650 ا�شتهدفت  التي   - امل�شاعدات  �شملت 
الحتياجات الأ�شا�شية من امل�اد التم�ينية ال�شرورية .

يف  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة  ممثل  ال�شام�شي  عبيد  حممد  وق���ال 
ح�شرم�ت اإن ت�زيع هذه ال�شلل الغذائية ياأتي ا�شتمرارا لربنامج امل�شاعدات 
الإن�شانية الذي تق�م به الهيئة �شمن �شل�شلة من احلملت نفذتها يف عم�م 
اإ�شافة اإىل و�ش�لها ملناطق نائية مكتظة  مناطق ح�شرم�ت �شاحل وواديا 

بالأمل وال�جع الإن�شاين.. م�ؤكدا ا�شتمرار الهيئة يف حت�شني احلياة املعي�شية 
لل�شكان وت�فري متطلبات املرحلة من خدمات وم�شروعات حي�ية.

واأكد حر�س الهيئة على حتقيق اأو�شع انت�شار للم�شاعدات الإغاثية لتغطي 
الظروف  هذه  اأن  على  م�شددا  الإن�شانية..  للم�شاعدات  امل�شتحقة  احل��الت 
تتطلب ت�شافر اجله�د الإن�شانية كافة للحد من معاناة املت�شررين وحت�شني 

اأو�شاعهم املعي�شية ولفت النتباه لظروفهم احلرجة.

لدولة  وامتنانهم  �شكرهم  ع��ن  امل�شتفيدين  م��ن  ع��دد  اأع���رب  جانبهم  م��ن 
الإمارات على ما تقدمه من م�شاعدات اإن�شانية �شرورية ترفع عن كاهلهم 
اللفتة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شريين  ال�شعبة..  الي�مية  املعي�شية  احل��ي��اة  اأع��ب��اء 
الإن�شانية خففت معاناتهم وظروفهم ال�شعبة التي يعي�ش�نها خ�ش��شا مع 
اإىل  والمتنان  ال�شكر  جزيل  م�جهني  بالبلد..  القت�شادي  ال��شع  انهيار 
هيئة الهلل الأحمر الإماراتي التي �شاهمت يف رفع املعاناة التي يعي�ش�نها.

•• دبي-وام:

اأعلن م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي للأطفال امل�شت�شفى وم�ؤ�ش�شة اجلليلة 
للأطفال  اجلليلة  �شندوق  اإط��لق  عن  ال�شحية  للرعاية  اخلريية  العاملية 
اخلريي يف مبادرة جديدة تهدف اإىل ا�شتقطاب التربعات من خلل هبات 
الأف����راد وال�����ش��رك��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات اخل��ريي��ة وذل���ك ع��رب امل���ق��ع الإلكرتوين 
ال�شندوق  و�شيخت�س   www.aljalilachildrens.ae للم�شت�شفى 
بتقدمي الدعم اإىل مر�شى م�شت�شفى »اجلليلة« التخ�ش�شي للأطفال وذلك 
�شحية  رع��اي��ة  تقدمي  يف  الت��شع  نح�  ال�شاعية  امل�شت�شفى  جه�د  اإط���ار  يف 

متميزة اإىل الأطفال يف دولة الإمارات واملنطقة.
م�شت�شفى  يف  للعمليات  التنفيذي  امل��دي��ر  الع��شي  حممد  ال��دك��ت���ر  وق���ال 
اجلليلة التخ�ش�شي للأطفال اإنه منذ البداية مت اإن�شاء م�شت�شفى اجلليلة 
التخ�ش�شي للأطفال بت�جيهات من �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي » رعاه اهلل » 

ليك�ن هدية اإىل الأطفال يف دولة الإمارات واملنطقة ككل وبهدف ج�هري 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ال��ت��م��ي��ز يف  م��ن  ي�����ش��اه��ى  م�����ش��ت���ى ل  ت��ق��دمي  يتمثل يف 

للأطفال.
واأ�شاف : »باعتباره م�ؤ�ش�شة غري ربحية يحظى اجلليلة للأطفال بدعم من 
و�ش�ف  الأخ��رى..  التم�يل  اإىل م�شادر  بالإ�شافة  املانحني  خلل مكرمات 
يتم ت�جيه الهبات ال�اردة اإىل �شندوق اجلليلة للأطفال نح� علج الأطفال 
املبتكرة  املعدات الطبية  اأح��دث  الإم��ارات واملنطقة واحل�ش�ل على  يف دول��ة 
خ�شي�شا للأطفال ف�شل عن دعم مركز الأبحاث التابع للم�شت�شفى حيث 
�شيتم مت�يل الدرا�شات والأبحاث الهادفة اإىل الت��شل اإىل علجات طبية 

متقدمة للأمرا�س احلرجة والنادرة عند الأطفال«.
من جانبه ذكر �شليمان باهارون مدير اإدارة ال�شراكات وال�شتدامة يف م�ؤ�ش�شة 
ال�شحية للم�ؤ�ش�شة ن�فر بع�شا من  الرعاية  اأنه من خلل برامج  اجلليلة 
اأف�شل العلجات الطبية املتاحة ون�شتثمر يف البح�ث العلمية الرائدة من 
اأجل مكافحة الأمرا�س التي ت�شيب الب�شرية م�ؤكدا اإميان م�ؤ�ش�شة اجلليلة 

باأن ال�شحة هي اأ�شا�س ال�شعادة واأن كل طفل ي�شتحق فر�شة اأن ينم� ب�شحة 
حيدة واأن تك�ن لديه اأحلم واأن ي�شعى لتحقيق اأق�شى طاقاته.

وتتعاون م�ؤ�ش�شة اجلليلة تعاونا وثيقا مع �شركاء الرعاية ال�شحية لتط�ير 
الكبار منهم وال�شغار غري  املر�شى  تلبي احتياجات  برامج علجية خا�شة 

القادرين على حتمل تكاليف العلج ذات امل�شت�يات الرفيعة.
دولة  يف  طفل   190 اإىل  امل�شاعدة  تقدمي  يف  الآن  حتى  امل�ؤ�ش�شة  وجنحت 
باإجراء  للحياة  اإن��ق��اذ  مابني  امل�ؤ�ش�شة  خ��دم��ات  ت��راوح��ت  بينما  الإم����ارات.. 
ال�شرطان  ب��اأم��را���س  م�شابني  اأط��ف��ال  ع��لج  اإىل  للقلب  جراحية  عمليات 
وزراع��ة الق�قعة والأط��راف ال�شناعية حيث مت منح ه���ؤلء الأطفال بداية 
جديدة للحياة بعد ح�ش�لهم على رعاية خا�شة قدمها لهم عدد من اأف�شل 
ال�شراكة  �شت�شمن  حني  يف  املنطقة..  يف  والأطباء  الطبية  الرعاية  م��زودي 
مع م�شت�شفى اجلليلة التخ�ش�شي للأطفال اإمكانية ح�ش�ل عدد اأكرب من 

الأطفال على العلج الذي هم يف اأم�سِّ احلاجة اإليه.
وم�شت�شفى اجلليلة  م�ؤ�ش�شة اجلليلة اخلريية  ال�شراكة بني  اإط��ار هذه  ويف 

للأطفال فاإن جميع الهبات والعائدات ال�اردة اإىل �شندوق اجلليلة للأطفال 
�ش�ف يتم جمعها من قبل م�ؤ�ش�شة اجلليلة ك�شريك الأعمال اخلريية و�ش�ف 

ُت�شتخدم ح�شرياً من اأجل مبادرات م�شت�شفى اجلليلة للأطفال.
الأطفال  اإىل  خ��دم��ات��ه  ل��لأط��ف��ال  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  وي��ق��دم 
املكر�س  وال�حيد  الأول  امل�شت�شفى  وه�  ع�شرة  الثامنة  �شن  حتى  واليافعني 
للأطفال يف دولة الإم��ارات .. كما يعد هذا امل�شت�شفى الذي مت افتتاحه يف 
الأول من ن�فمرب 2016 م�شت�شفى فائق التط�ر حيث ي�شتخدم امل�شت�شفى 
وي�شم  ال�شحية  الرعاية  م�شت�ى  لرفع  الذكية  والت�شاميم  التكن�ل�جيا 
فرقا عاملية امل�شت�ى من خرباء الرعاية ال�شحية ذوي امل�ؤهلت والكفاءات 

الرفيعة.
الإكلينيكية  البتكارات  تعزيز  اإىل  للأطفال  اجلليلة  م�شت�شفى  يهدف  كما 
اأحدث  ذات  البحثية  باملرافق  والهتمام  املتميزة  والتط�ير  التعليم  وبرامج 
امل�ا�شفات.. فيما يحت�ي امل�شت�شفى على 200 �شرير �شمن ج� مريح لكل 

من الطفل واأ�شرته.

برنامج »الداخلية لل�شعادة والإيجابية« ي�شتعر�س حماوره 
•• عجمان-وام:

ا�شتعر�س برنامج وزارة الداخلية لل�شعادة والإيجابية �� خلل الجتماع الذي تراأ�شه �شعادة الل�اء ال�شيخ �شلطان 
بن عبداهلل النعيمي قائد عام �شرطة عجمان �� حماوره ومدخلته وارتباطه بالأهداف ال�شرتاتيجية لل�زارة، 
يت�شمنها  التي  والأن�شطة  وال�شيا�شات  وامل��ب��ادرات  الرئي�شية،  النجاح  وع�امل  واليجابية  ال�شعادة  وممكنات 
الربنامج. ح�شر الجتماع املديرون العام�ن وعدد من ال�شباط ب�شرطة عجمان، والعقيد نا�شر خادم الكعبي 

مدير اإدارة اإ�شعاد املتعاملني رئي�س جلنة ال�شعادة والإيجابية ب�زارة الداخلية.
ال�شتجابة،  زمن  مل�ؤ�شر  الإيجابية  النتائج  على  الجتماع  خلل  النعيمي  �شلطان  ال�شيخ  الل�اء  �شعادة  واطلع 
الأهداف  لتحقيق  وذلك  املنفذة  ال�شيناري�هات  خلل  من  ال���اردة  التح�شني  وفر�س  املهمة  النقاط  ومناق�شة 
التي حققتها يف  ب��اأداء �شرطة عجمان والإجن��ازات  الكعبي  نا�شر خادم  والعقيد  وا�شاد  لل�زارة.  ال�شرتاتيجية 
اأن التميز يف  901 للرد على ا�شتف�شارات املتعاملني، م�ؤكداً  اإطلق خدمات نظام  الأع���ام ال�شابقة من خلل 

العمل ل يك�ن اإل يف ظل قيادة متميزة بروؤية حكيمة ت�شعى دائماً لدعم متيزها وتقدمها.

النائب العام يف دبي يبحث التعاون مع قن�شل الهندوكيل وزارة الدفاع ي�شتقبل وزير الدفاع الأوغندي
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شعادة مطر �شامل علي الظاهري وكيل 
اأب�ظبي  يف  ب��ال���زارة  مكتبه  يف  ال��دف��اع  وزارة 
ادولف كا�شيجا م��شيجي وزير  �شباح ام�س.. 
الأوغندي  القدامى  املحاربني  و�ش�ؤون  الدفاع 

وال�فد املرافق له.
وج����رى خ���لل ال��ل��ق��اء - ال����ذي ح�����ش��ره عدد 
الدفاع  وزارة  وم�������ش����ؤويل  ���ش��ب��اط  ك��ب��ار  م���ن 
والتعاون  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  جم����الت  ا���ش��ت��ع��را���س   -
ال�شرتاتيجي يف عدد من املجالت الع�شكرية 
ذات  امل�ا�شيع  من  ع��دد  بحث  ومت  والدفاعية 
لدعمها  ال�شبل  واأف�����ش��ل  امل�����ش��رتك  اله��ت��م��ام 

وتط�يرها.

•• دبي-وام:

ع�شام  امل�����ش��ت�����ش��ار  ب���ح���ث 
النائب  احلميدان  عي�شى 
ال����ع����ام لإم����������ارة دب������ي مع 
عام  قن�شل  قيب�ل  �شعادة 
ج��م��ه���ري��ة ال��ه��ن��د اأوج����ه 
اجلانبني  ب����ني  ال���ت���ع���اون 
الق�شائية  امل����ج����الت  يف 
والقان�نية وامل�ا�شيع ذات 

الهتمام امل�شرتك.
امل�شت�شار  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر 
ي����������ش����ف ح�������ش���ن امل����ط�����ع 
امل�شاعد  ال����ع����ام  ال���ن���ائ���ب 
را�شد  خليفة  وامل�����ش��ت�����ش��ار 
العام  املحامي  دميا�س  بن 
الفني  املكتب  الأول رئي�س 

للنائب العام.
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اأخبـار الإمـارات
دبي اجلنوب تقدم 11 منحة درا�شية لطلبة  مركز را�شد لأ�شحاب الهمم

•• دبي-وام:

اأعلنت “دبي اجلن�ب” تقدميها منحا درا�شية ل� 11 طالبا وطالبة من 
زيارتها  خلل  وذل��ك   2019-2018 الدرا�شي  للعام  الهمم  اأ�شحاب 
امل�ش�ؤولية  م��ب��ادرات  قائمة  �شمن  الهمم”  لأ�شحاب  را�شد  “مركز  اإىل 
املجتمعية امل�ؤ�ش�شية التي حتر�س على اإطلقها لتعزيز فر�س احل�ش�ل 

على تعليم �شامل وتاأمني التكاليف الدرا�شية املنا�شبة للطلبة.
العطاء  ق��ي��م  لتج�شيد  زايد”  “عام  م��ع  متا�شيا  امل���ب���ادرة  اإط����لق  ومت 
ثراه”  اهلل  “طيب  امل�ؤ�ش�س  ال���ال��د  اأر�شاها  التي  وامل�����ش��اواة  والإن�شانية 
ان�شجاما مع الروؤية الثاقبة حلك�مة دبي بجعلها مدينة ال�شعادة و�ش�ل 

اإىل جمتمع متلحم اأكرث اإنتاجية وازدهارا ومتيزا وا�شتدامة.
�شارك يف الزيارة نخبة من كبار امل�ش�ؤولني واملدراء من “دبي اجلن�ب” 
الربامج  ملختلف  دعمهم  م���ؤك��دي��ن   .. امل��رك��ز  طلبة  على  تعرف�ا  حيث 
التعليمية املقدمة لهم يف جمال التعليم اخلا�س وعلج النطق والتاأهيل 
اإىل متكني مهارات  الدرا�شية  املنح  .. فيما تهدف  وال�ظيفي  العلجي 
الطلبة من اأ�شحاب الهمم وتاأمني التكاليف املالية التي قد تقف عقبة 

اأمامهم يف رحلتهم التعليمية.
دبي  مدينة  مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال��زف��ني  خليفة  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
لأ�شحاب  را�شد  “مركز  يف  امل��ب��ادرة  اإط��لق  اإن  اجلن�ب  ودب��ي  للطريان 
احلثيثة  جه�دنا  �شمن  زايد” ويندرج  “عام  مع  متا�شيا  الهمم” ياأتي 

املجتمع وم�ؤ�ش�شاته  اأفراد  الإن�شاين والتعاون بني  العمل  يف تعزيز روح 
وذلك عرب الرتكيز على الفرد واحتياجاته وت�فري فر�س منا�شبة لكل 

اأفراد املجتمع.
واأكد حر�س “دبي اجلن�ب” على املحافظة على القيم الإن�شانية النبيلة 
ملجتمع الإمارات التي ج�ّشدها ال�شيخ زايد “طيب اهلل ثراه” والرامية 
..معربا عن  بكل طريقة ممكنة  الإن�شانية  الرخاء وخدمة  اإىل حتقيق 
تط�ير  يف  ورغبتهم  لتفانيهم  امل��رك��ز  وط��ال��ب��ات  ط��لب  بجه�د  ف��خ��ره 
جمالتهم  خمتلف  يف  يتف�ق�ا  اأن  متمنيا  م�اهبهم  وتعزيز  مهاراتهم 
را�شد  ل� مركز  العام  املدير  التعليمية. من جهتها وجهت مرمي عثمان 
جه�دهم  على  اجلن�ب”  “دبي  ل���  المتنان  و  ال�شكر  الهمم  لأ�شحاب 

ومبادراتهم  ب��راجم��ه��م  اإط����ار  يف  ت��اأت��ي  وال��ت��ي  امل��رك��ز  دع���م  احلثيثة يف 
تاأمني  اإىل  الرامية  امل�ؤ�ش�شية  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  جم��ال  يف  الن�عية 
تتمثل  امل��ب��ادرة  اأهمية  اأن  م��شحة   .. املجتمع  لأف���راد  ال�شامل  التعليم 
تعليمية  فر�س  وت�فري  الهمم  اأ�شحاب  من  الطلبة  مهارات  متكني  يف 
اجلهد  ي�فر  ب�شكل  وق��درات��ه��م  معارفهم  تط�ير  م��ن  تخ�لهم  ن�عية 
جلعلهم  اجله�د  من  الكثري  بذل�ا  الذين  ذويهم  وعلى  عليهم  وال�قت 
قادرين على ال�شتمرار والتمتع بنف�س المتيازات واخلدمات التعليمية 
الدعم �شيك�ن مبثابة  اأن هذا  اإىل  .. من�هة  الأف��راد يف املجتمع  كباقي 
نقلة ن�عية ط�يلة الأجل تعزز م�شرية الطلبة من هذه الفئة وجتعلهم 

قادرين على التمّيز والتف�ق والريادة.

عمار النعيمي يح�شر جل�شة معرفة حول م�شتقبل العالقات مع ال�شني
•• عجمان-وام:

ح�شر �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
املجل�س التنفيذي للإمارة جل�شة 
العلقات  م�شتقبل  ح�ل  معرفة 
م����ع ال�������ش���ني ن��ظ��م��ت��ه��ا الأم����ان����ة 
يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
“امليل�س  م�شروع  �شمن  عجمان 
الدكت�ر  وق���دم���ه���ا   “  2018
ومدير  م�ؤ�ش�س  ال�شعيدي  نا�شر 
و�شركاه  ال�شعيدي  نا�شر  �شركة 
���ش��راي. ح�شر  ف��ن��دق عجمان  يف 
حميد  بن  اأحمد  ال�شيخ  اجلل�شة 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  مم��ث��ل  النعيمي 
الإدارية  لل�ش�ؤون  عجمان  حاكم 
بن  عبدالعزيز  وال�شيخ  وامل��ال��ي��ة 
ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س دائ����رة 
را�شد  وال�شيخ  ال�شياحية  التنمية 
دائرة  رئي�س  النعيمي  حميد  بن 
والدكت�ر  والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة 
الأمني  امل��ط��رو���ش��ي  �شيف  �شعيد 
العام للمجل�س التنفيذي وروؤ�شاء 
وامل�ؤ�ش�شات  ال����دوائ����ر  م�����دراء  و 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك���م��ة يف الإم����ارة 

وعدد من كبار امل�ش�ؤولني. 

واأكد �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س 
حك�مة  اأن  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
ت�شري  اأن  على  حري�شة  عجمان 
تنتهجه  الذي  النفتاح  نهج  على 
ال����دول����ة وف����ق ت����ج���ه���ات وروؤي�����ة 
ل�شناعة  ال���ر����ش���ي���دة  ق���ي���ادت���ه���ا 

م�شتقبل واعد ومزدهر. 
التي  ب���اجل���ه����د  ����ش���م���ّ�ه  واأ������ش�����اد 
ل��ب��ن��اء علقات  ال���دول���ة  ت��ب��ذل��ه��ا 

م�شتقبلها  وي�����ع�����زز  امل���ن���ط���ق���ة 
التنمية  وي����دع����م  الق���ت�������ش���ادي 

العاملية. 
واأكدت مرمي املعمري مدير اإدارة 
الأمانة  يف  وال��ل��ج��ان  اجل��ل�����ش��ات 
التنفيذي  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 
اأن  “امليل�س”  م�����ش��روع  وم���دي���ر 
على  يحر�س  “امليل�س”  م�شروع 
اخ��ت��ي��ار امل��������ش����ع���ات ب���دق���ة مبا 
 2021 ع��ج��م��ان  روؤي������ة  ي���خ���دم 

دولة الإمارات. 
تط�ير  اجل����ل���������ش����ة  ون����اق���������ش����ت 
لدول  ال�شرتاتيجية  ال��ع��لق��ات 
اخل��ل��ي��ج م��ع ال�����ش��ني وخ��ا���ش��ة يف 
والقت�شادية  التجارية  املجالت 
ال�شني  تعد  حيث  وال�شتثمارية 
اأه��م �شريك جت��اري لدول  ال��ي���م 
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون وخ��ا���ش��ة دولة 
التجارة  ب������اأن  ع��ل��م��ا  الإم����������ارات 
البينية غري النفطية بني ال�شني 

وط����ي����دة م����ع ك������ربى ال��������دول يف 
العامل يف الإط��ار ال��ذي ي�شب يف 
الدول  ه��ذه  مع  امل�شرتكة  املنافع 
ت�شتحقها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  واي���ج���اد 
العاملية  اخل���ارط���ة  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
..م�شريا  امل�������ش���ت����ي���ات  ك���اف���ة  يف 
الإم����ارات����ي����ة  ال���ع���لق���ات  ان  اىل 
عاملياً  من����ذج���اً  مت��ّث��ل  ال�شينية 
دور  حتقيق  اإىل  تهدف  لل�شراكة 
ا�شتقرار  يف  ي�شاهم  ا�شرتاتيجي 

وعاملياً. 
الثقل  اإىل  اجل�����ل�شة  وتط�����رقت 
جل����مه�رية  الق��ت��������������������������������ش��ادي 
ال�شي�����ن وال������دور ال����ذي تلعبه يف 
وم�ش������تقبل  ال������عاملية  الت�����ج������ارة 
الإم�����اراتية  ال���ع�������������������������������لق���ات 
�شيا�شة  لديها  والتي  ال����شينية. 
وا�شرتاتيجية  ر���ش��م��ي��ة  م��ع��ل��ن��ة 
ال������زي������ارة  اأع�������ق�������اب  يف  وذل����������ك 
اىل  ال�شيني  للرئي�س  التاريخية 

وخ����ط����ط����ه����ا ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
من  للدولة  العامة  وال��ت���ج��ه��ات 
املحلية  الق�شايا  مناق�شة  خ��لل 
الراهنة  وال��ع��امل��ي��ة  والق��ل��ي��م��ي��ة 
من  ال���ه���دف  ان  اىل  ..م�������ش���رية 
بت��شيات  اخل��روج  اجلل�شة  ه��ذه 
م�شرية  ت����ع����زي����ز  �����ش����اأن����ه����ا  م�����ن 
امل�������ش���ت���دام���ة يف دول����ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
الإمارات واملحافظة على مكانتها 
اإقليمياً  امل��ت��ق��دم��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

مليار   35.3 ب��ل��غ��ت  والإم�������ارات 
املت�قع  وم��ن   2017 ع��ام  دولر 
اأن ت�شل اإىل 58 مليار دولر هذا 

العام. 
وان����ت����ه����ت اجل���ل�������ش���ة ب����ع����دد من 
ثلثة  على  والرتكيز  الت��شيات 
اق��ت�����ش��ادي��ة مهمة بني  ق��ط��اع��ات 
ال�شياحة  يف  والم�����ارات  ال�����ش��ني 
والعلقات  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 

امل�شرفية واملالية .

طلبة مدار�س راأ�س اخليمة يتلقون توعية مرورية وجتارية 
•• راأ�ض اخليمة- الفجر

يف اإطار حر�شها على مد ج�ش�ر التعاون مع كافة اجلهات املحلية بالإمارة 
، و�شمن جه�دها املت�ا�شلة لتعزيز الأمن وال�شلمة املرورية ، نفذت اإدارة 
العامة  – بالقيادة  امل���روري  والإع����لم  الت�عية  – ف��رع  وال���دوري���ات  امل���رور 
– ق�شم  الق��ت�����ش��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  اخليمة  راأ����س  ل�شرطة 
احلماية التجارية – زيارة ميدانية ت�ع�ية لعدد من املدار�س يف اإمارة راأ�س 

اخليمة ومتثلت يف مدر�شة الربيرات للتعليم الأ�شا�شي بنني ومدر�شة حراء 
للتعليم الأ�شا�شي بنات بهدف تقدمي الت�عية اللزمة للطلبة ح�ل اأهمية 
امل�شتهلك  بطرق حماية  ت�جيههم  اإىل  اإ�شافة   ، املرورية  بالق�اعد  اللتزام 
اقت�شاد  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  ح��ق��ك«  واع���رف  »خ��ل��ك حري�س  م��ب��ادرة  �شمن 

تناف�شي م�شتدام.
الت�عية والإعلم  اأحمد عبداحلميد كندر من فرع  اأول  امل�شاعد  األقى  وقد 
من  الطريق   م�شتخدمي  حماية  ح���ل  للطلبة  ت�ع�ية  حما�شرة  امل��روري 

الناجتة عن عدم  الده�س  ح���ادث  واحل��د من  �شلمتهم   و�شمان  املخاطر 
اإتباع التعليمات ال�شادرة من اجلهات املخت�شة ، كما تطرق اإىل �شرح القاعدة 
ل��رف��ع ال�عي   ، امل��در���ش��ي��ة وامل��رك��ب��ات اخل��ا���ش��ة  ل��رك���ب احل��اف��لت  الذهبية 
والنزول من  لل�شع�د  ال�شحيحة  بالطرق  بتعريفهم  امل��روري لديهم وذلك 
وتعريفهم   ، املدر�شة  من  وان�شرافهم  ح�ش�رهم  اأثناء  املدر�شية  احلافلت 
بخط�رة القيادة بدون رخ�شة قيادة وع�اقبها ال�خيمة وا�شتعرا�س جدول 
املخالفات املرورية. ومن جانب اآخر ، قام وفد الدائرة القت�شادية بت�جيه 

الطلب بحق�قهم اأثناء �شراء ال�شلع املختلفة وكيفية الت�ا�شل مع الدائرة 
حيالها  يت�شرف  وكيف  التجارية  امل��ح��ال  اأح��د  م��ن  خمالفة  وق���ع  ح��ال  يف 
و�شرورة اإبلغهم بها للحفاظ على اأمن وا�شتقرار املجتمع من بع�س الفئة 
م�شت�ى  على  بها  املعم�ل  والأنظمة  بالق�انني  الآخرين  ت�شتغل جهل  التي 
الدولة. كما ا�شتملت الزيارة على ت�زيع عدد من الهدايا عليهم لتحفيزهم 
التعاون مع  لهم على  الدرا�شي وت�شجيعاً  واملثابرة يف حت�شيلهم  على اجلد 

اجلهات املعنية لل��ش�ل اإىل جمتمع اآمن.

اأكد اأن القرار يفتح املجال للممار�شات العربية لتخاذ التجربة الإماراتية منوذجًا

الربملان العربي للطفل ي�شيد ب�« املجل�س ال�شت�شاري لالأطفال« يف الإمارات
�شرطة اأبوظبي توؤكد جاهزيتها لتاأمني معر�س ال�شيد والفرو�شية

•• ال�ضارقة –الفجر:

اأ�شاد اأمين عثمان الباروت الأمني 
للطفل  ال��ع��رب��ي  ل��ل��ربمل��ان  ال���ع���ام 
بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  بقرار 
الن�شائي  الحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى 
الرئي�شة  وال��ط��ف���ل��ة  ل���لأم����م���ة 
الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة  الأعلى 
جمل�س  ب��اإن�����ش��اء  الإم�������ارات(  اأم   (
تابعاً  ي��ك���ن  ل��لأط��ف��ال  ا�شت�شاري 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم������ني  مل��ك��ت��ب 
والطف�لة  ل����لأم�����م����ة  الأع�����ل�����ى 
ي��اأت��ي يف �شياق  ال��ق��رار  اأن  م���ؤك��دا 
قيادتها  وح���ر����س  ال���دول���ة  روؤي�����ة 
الطفل وفق  تن�شئة  الر�شيدة على 
واحرتام  ال�طنية  اله�ية  مبادئ 
ث���ق���اف���ة احل��������ار والن����ف����ت����اح على 
ال��ط��ف��ل بحق�قه  الآخ����ر وت���ع��ي��ة 
ت�ش�ده  جم���ت���م���ع  يف  وواج����ب����ات����ه 
واحلماية  وامل�����ش��اواة  العدالة  قيم 
وامل�شاركة خا�شة اأن الإمارات اأولت 
حيث  من  بالطفل  كبريا  اهتماما 
تذليل كافة ال�شع�بات التي حت�ل 
وتاأهيله  �شليم  ب�شكل  تن�شئته  دون 
املجتمع  ���ش��احل��ا يف  ف����ردا  ل��ي��ك���ن 
بفكره  وم�شاركا  راأي���ه  ع��ن  م��ع��ربا 
واإب���داع���ات���ه روؤي��ت��ه��ا يف ذل���ك خلق 
ر�شم  يف  الطفل  مع  فعلية  �شراكة 

م�شتقبله والتخطيط من اأجله.
القرار  اأن  اإىل  ال���ب���اروت   واأ����ش���ار 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شارك �شرطة اأب�ظبي يف فعاليات 
الدورة ال�شاد�شة ع�شرة » للمعر�س 
ال������دويل ل��ل�����ش��ي��د وال��ف��رو���ش��ي��ة - 
تقام  وال���ت���ي   «  2018 اأب����ظ���ب���ي 
 29  -  25 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����لل 
�شبتمرب اجلاري يف مركز اأب�ظبي 

ال�طني للمعار�س.
واأك�����������د ال����ع����م����ي����د ������ش�����امل ح���م����د 
الأمنية  اللجنة  رئي�س  البل��شي 
امل����ن����ظ����م����ة ل���ل���م���ع���ر����س ال��������دويل 
 2018 وال���ف���رو����ش���ي���ة  ل��ل�����ش��ي��د 
اأب�ظبي  �شرطة  وحر�س  جاهزية 
ال��ف��ع��ال��ي��ات و ت�فري  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 
ت�شهم  التي  ال�شرورية  الإمكانات 
يف اإجن�����اح ه����ذا احل����دث امل��م��ي��ز .. 
لفتا اإىل اأن اللجنة الأمنية بداأت 
تركز  خطة  ب��شع  ال���ش��ت��ع��دادات 
لرواد  الت�عية  جه�د  تكثيف  على 
امل��ع��ر���س وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإب����راز هذا 

احلدث العاملي.
واأو�شح اأن �شرطة اأب�ظبي �شرتكز 
تقدمي  على  م�شاركتها  خ��لل  من 
اأف�����ش��ل اخل���دم���ات واأج�����ده����ا مبا 
امل�شرقة  احل�شارية  باملكانة  يليق 
لدولة الإمارات والتي تب�اأت مكانة 
مرم�قة عامليا وخ�ش��شا يف جمال 

الأعلى  املجل�س  ع�ش�  القا�شمي 
اأطفال  للحتاد حاكم ال�شارقة يف 
على  واق��ب��ال  باأنف�شهم  ثقة  اأك��رث 
العطاء وقدرة يف امل�شاركة براأيهم 
�ش�تهم  واإي�����ش��ال  احل�����ار  واإدارة 

للم�ش�ؤولني واملجتمع .
بهذه  كلمته  يف  ال��ب��اورت  واأو���ش��ح 
الإم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  امل��ن��ا���ش��ب��ة 
اإن�شاء  يف  مت�شي  املتحدة  العربية 
املجل�س ال�شت�شاري للأطفال بعد 
اأن حققت ال�شرتاتيجية ال�طنية 
حماورها  يف  والأم���م��ة  للطف�لة 
الأرب���ع���ة وه���ي ح��ق ال��ب��ق��اء ويعني 
حق كل طفل وطفلة يف احل�ش�ل 
والتغذية  ال�شحية  الرعاية  على 
الآمنة  ال�شحية  والبيئة  املت�ازنة 
وك���ذل���ك ح���ق ال��ن��م��اء وي��ع��ن��ي حق 
احل�ش�ل  يف  وط���ف���ل���ة  ط���ف���ل  ك����ل 
وحافلة  اآمنة  مبكرة  طف�لة  على 
على  واحل�ش�ل  واللعب  بالرتفية 
التعليم واكت�شاب املهارات واملعارف 
احلماية  حق  اىل  اإ�شافة  اللزمة 
وي��ع��ن��ي ح���ق ك���ل ط��ف��ل وط��ف��ل��ة يف 
العنف  اأ�شكال  كافة  م��ن  احلماية 
والإهمال وال�شتغلل القت�شادي 
والن�����ح�����راف وح���م���اي���ة الأط���ف���ال 
الأ�شرية  الرعاية  من  املحرومني 
القرار  اإىل  و����ش����ل  والأط�����ف�����ال 
الثاقب لأم الإمارات والذي ي�شطر 
�شفحات  يف  ذه������ب  م�����ن  مب�������داد 
ويعني  امل�شاركة  ح��ق  يف  الإم����ارات 

يتلقى  ح�������ش���اري���ا  ن��ه��ج��ا  مي���ث���ل 
م�����ع ك����اف����ة اخل����ط����ط وال�����ربام�����ج 
الدولة  كر�شتها  التي  وال�شيا�شات 
للأطفال  ن���ع��ي��ة  ري�����ادة  ل��ت��ح��ق��ق 
كحق  م�شاركتهم  م��ب��داأ  بتحقيق 
وبيان  اأرائ�����ه�����م  ط�����رح  يف  اأ����ش���ي���ل 
القرار  ل�شناع  الداعمة  اأف��ك��اره��م 
الربامج  لر�شم  امل��ج��الت  كافة  يف 
ال��ت��ي ت��رت��ق��ي ب��ال��ط��ف���ل��ة يف كافة 
مراحلها وجتعلها دائما يف طليعه 
الأول�يات والإهتمامات ال�طنية.

املجل�س  اأن  ع��ل��ى  ال���ب���اروت  واأك�����د 
ال�ليد �شيك�ن حا�شنة لنخب من 
الأطفال لديهم الدافعية والذكاء 
العاطفي والإبداع امللهم يف متثيل 
ع���ن جيلهم  وال��ت��ع��ب��ري  اأق���ران���ه���م 
بالنظرة البعيدة والكلمة ال�اثقة 
الطفل  ليحلق  ال���راج���ح  وال�����راأي 
الإم����ارات����ي يف اأج������اء م��ن ال����راأي 
احلر يف كافة الق�شايا وامل��ش�عات 
كل  امل�ش�رة يف  واإب���داء  التي مت�شه 
ب�اقعه  م��ب��ا���ش��رة  ع���لق���ة  ل���ه  م���ا 
وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه وي���ت���ج���اوز ذل����ك اإىل 
�شتتخذ  التي  العربية  املمار�شات 
النم�ذج  الإماراتية  التجربة  من 
وي��ف��ت��ح ل��ه��ا امل���ج���ال لق��ت��ف��ائ��ه يف 
ظل ما نفخر به من جناح جتربة 
اإن�شاء  يف  املتفردة   ال�شارقة  اإم��ارة 
����ش����رى الأط���ف���ال والتي  جم��ل�����س 
ال�شم�  ����ش���اح���ب  روؤي�������ة  ع��ك�����ش��ت 
ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن حممد 

التعبري  يف  وطفلة  طفل  ك��ل  ح��ق 
الفعالة  وامل�����ش��ارك��ة  اأن��ف�����ش��ه��م  ع��ن 
بهدف اإيجاد املن�شة ال�طنية التي 
واليافعني من  الأطفال  ت�شتهدف 
خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة ومن 
عن  للتعبري  الدولة  اإم���ارات  كافة 
ق�شاياهم  كافة  ومناق�شة  اأرائ��ه��م 
مبا يعرب عن طم�حاتهم ويك�شف 

عن اإبداعاتهم.
فخ�ر  اأن����ه  اإىل  ال����ب����اروت  واأ�����ش����ار 
بقرار اأم المارات يف اإن�شاء املجل�س 
ال����ش���ت�������ش���اري ل���لأط���ف���ال وال����ذي 
�شيتكامل مع كافة  الت�جهات التي 
الطف�لة  خلدمة  ال��دول��ة  ت�ليها 
اأن  على  الطفل  ينم�  اأن  واأه��م��ي��ة 
يك�ن له راأي ودور وم�شاركة ن�عية 
وما  و�شج�نه   ����ش����ؤون���ه  ك��اف��ة  يف 
يتطلع اإليه من �شيا�شات حتقق له 

طم�حه يف م�شتقبل م�شرق.

التاأمني  ب����اإج����راءات  ال�����رواد  ع��ل��ى 
 .. املختلفة  والإر�شادات  وال�شلمة 
اإجناز  على  اللجنة  حر�س  م�ؤكدا 
وت����ق����دمي خدمة  امل���ع���ام���لت  ك����ل 
على  بالرد  اخلا�شة  �ش�اء  متميزة 
ا�شتف�شارات امل�شرتين اأو ت�جيههم 

ب�شكل �شحيح لتحقيق اأهدافهم .
القيادة  ح��ر���س  ال��ب��ل������ش��ي  واأك�����د 
ال���������ش����رط����ي����ة ع����ل����ى ت������ف�����ري كل 
وزوار  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ت�����ش��ه��ي��لت 
ال���������ش����روط  اإع����������لن  و  امل����ع����ر�����س 
مبنح  امل���ت���ع���ل���ق���ة  والإج������������������راءات 
ال�شيد و�شرائها  اأ�شلحة  تراخي�س 

�شناعة املعار�س املتخ�ش�شة.
واأ�شاف اأن اللجنة ت�ا�شل جه�دها 
جاهزية  ع���ل���ى  ل���ل����ق����ف  ح���ال���ي���ا 
ل�شتقبال  امل���ت���خ���ذة  الإج����������راءات 
التاأمني  وع��م��ل��ي��ات  امل��ع��ر���س  رواد 
ب�ابات  تخ�شي�س  على  بالرتكيز 
املجتمع  �شرائح  ملختلف  ال��دخ���ل 
للعملء  خ���دم���ة  م���رك���ز  واإق����ام����ة 
وخم�ش�س  الأم��ن��ي��ة  للجنة  ت��اب��ع 
ال�شتف�شارات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ل��ل��رد 
و  الرتخي�س  ب���اإج���راءات  املتعلقة 
بجانب  ال�شلة  ذات  الفنية  الأم���ر 
ن�����ش��رات وك��ت��ي��ب��ات خا�شة  ت����زي���ع 

وال������ت������ي ����ش���ي���ت���م و�����ش����ع����ه����ا وف����ق 
�شه�لة  ت�����ش��م��ن  م���درو����ش���ة  اآل���ي���ة 
الإجراءات و�شرعة اإجنازها اإ�شافة 
الت�ع�ي  ب��اجل��ان��ب  اله��ت��م��ام  اإىل 

ملقتني هذه الأ�شلحة.
اأب�ظبي  �شرطة  اأن  بالذكر  جدير 
اأن�شطة  اإق�����ام�����ة  ع���ل���ى  حت����ر�����س 
للجمه�ر  م���ت���ن����ع���ة  وف���ع���ال���ي���ات 
بجه�دها  ل��ل��ت��ع��ري��ف  امل��ع��ر���س  يف 
الأم����ن والأم������ان ون�شر  ت��ع��زي��ز  يف 
بينها  ومن  املجتمع  يف  الطماأنينة 
والتي  الب�لي�شية  الكلب  عرو�س 

حتظى باإعجاب الزائرين.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�شارقة ي�شدر مر�شوما اأمرييا 
بدعوة املجل�س ال�شت�شاري لالنعقاد 

•• ال�ضارقة- وام :

املجل�س  ع�ش�  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأ���ش��در 
الأعلى حاكم ال�شارقة مر�ش�ما اأمرييا ب�شاأن دع�ة املجل�س ال�شت�شاري لإمارة ال�شارقة 

للنعقاد لدوره العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي التا�شع.
باأن يدعى املجل�س ال�شت�شاري لإمارة  2018م -  41 ل�شنة  ويق�شي املر�ش�م - رقم 
ال�شارقة للنعقاد يف دوره العادي الرابع من الف�شل الت�شريعي التا�شع ي�م اخلمي�س 

.2018 اأكت�بر   18 امل�افق  1440ه�  �شفر   9
ويعمل بهذا املر�ش�م اعتبارا من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

الربملان العربي للطفل ي�شيد ب� » ال�شت�شاري لالأطفال« يف الإمارات 
•• ال�ضارقة-وام:

الباروت  عثمان  اأمي��ن  للطفل  العربي  للربملان  العام  الأم��ني  اأ�شاد 
الن�شائي  الحت��اد  رئي�شة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شم�  بقرار 
الأعلى  الرئي�شة  والطف�لة  للأم�مة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام 
ا�شت�شاري  جمل�س  باإن�شاء  الإم���ارات«  »اأم  الأ�شرية  التنمية  مل�ؤ�ش�شة 
للأطفال يك�ن تابعا ملكتب الأمني العام للمجل�س الأعلى للأم�مة 

والطف�لة.
واأكد الباروت اأن القرار ياأتي يف �شياق روؤية دولة الإمارات وحر�س 
ال�طنية  اله�ية  وفق مبادئ  الطفل  تن�شئة  الر�شيدة على  قيادتها 
واحرتام ثقافة احل�ار والنفتاح على الآخر وت�عية الطفل بحق�قه 
وامل�����ش��اواة واحلماية  ال��ع��دال��ة  ق��ي��م  ت�����ش���ده  وواج��ب��ات��ه يف جمتمع 

من  بالطفل  كبريا  اهتماما  اأول���ت  الإم����ارات  اأن  خا�شة  وامل�شاركة 
حيث تذليل كافة ال�شع�بات التي حت�ل دون تن�شئته ب�شكل �شليم 
راأي��ه وم�شاركا  املجتمع معربا عن  ف��ردا �شاحلا يف  ليك�ن  وتاأهيله 
الطفل يف  �شراكة فعلية مع  روؤيتها يف ذلك خلق  واإبداعاته  بفكره 

ر�شم م�شتقبله والتخطيط من اأجله.
ميثل  القرار  اأن  اإىل  للطفل  العربي  للربملان  العام  الأم��ني  واأ���ش��ار 
وال�شيا�شات  وال��ربام��ج  اخلطط  كافة  م��ع  يتلقى  ح�شاريا  نهجا 
التي كر�شتها دولة الإمارات لتحقق ريادة ن�عية للأطفال بتحقيق 
اأفكارهم  وب��ي��ان  اآرائ���ه���م  ط���رح  يف  اأ���ش��ي��ل  ك��ح��ق  م�شاركتهم  م��ب��داأ 
الداعمة ل�شناع القرار يف كافة املجالت لر�شم الربامج التي ترتقي 
الأول�يات  طليعة  يف  دائما  وجتعلها  مراحلها  كافة  يف  بالطف�لة 

والهتمامات ال�طنية.

ويل عهد اأم القيوين يطلع على خطط املوارد الب�شرية والتوطني 

برًا وبحرًا وجوًا 

بيئة راأ�س اخليمة تراقب الظواهر ال�شلبية الب�شرية وال�شناعية عن بعد 

•• اأم القيوين-وام:

اطلع �شم� ال�شيخ را�شد بن �شع�د بن را�شد املعل ويل عهد اأم القي�ين ام�س 
على خطط وزارة امل�ارد الب�شرية والت�طني وبراجمها امل�شتقبلية الرامية 
العمل  �ش�ق  كفاءة  وتعزيز  ال�طنية  الب�شرية  امل����ارد  م�شاركة  متكني  اإىل 
بالدولة. جاء ذلك خلل ا�شتقبال �شم�ه مبكتبه يف الدي�ان الأمريي معايل 
نا�شر بن ثاين الهاملي وزير امل�ارد الب�شرية والت�طني يرافقه �شعادة �شيف 

بن  حممد  و�شعادة  الب�شرية  امل���ارد  ل�ش�ؤون  ال���زارة  وكيل  ال�ش�يدي  احمد 
�شقر النعيمي وكيل ال�زارة امل�شاعد ل�ش�ؤون اخلدمات امل�شاندة وعبدالرحمن 

املعل مدير اإدارة مراكز اخلدمة بال�زارة.
واأكد �شم� ويل عهد اأم القي�ين خلل اللقاء اأهمية تعزيز التعاون والت�ا�شل 
والهيئات الحتادية  ال���زارات  بالإمارة مع  بني خمتلف اجلهات احلك�مية 
وم�اكبة جه�د   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  م�شتهدفات  ي�شاهم يف حتقيق  مبا 

تنفيذ حماور مئ�ية الإمارات 2071 .

واطلع �شم�ه من معايل وزير امل�ارد الب�شرية والت�طني على برامج وم�شاريع 
ال�زارة للمرحلة القادمة واأهدافها يف متكني الكفاءات ال�طنية من العمل 

يف القطاع اخلا�س.
ح�شر اللقاء ال�شيخ �شيف بن را�شد املعل رئي�س دائرة التنمية القت�شادية 
و�شعادة حميد را�شد ال�شام�شي اأمني عام املجل�س التنفيذي لإمارة اأم القي�ين 
باأم  التنمية القت�شادية  و�شعادة من�ش�ر �شلطان اخلرجي مدير عام دائرة 
القي�ين و�شعادة را�شد حممد اأحمد مدير الت�شريفات وعدد من امل�ش�ؤولني.

•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

ال�شرتاتيجية  امل�شروعات  اإح��دى  ُبعد  عن  البيئية  الرقابة  منظ�مة  تعد 
الرئي�شة التي اجنزتها هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س اخليمة يف اإطار 
خطتها ال�شرتاتيجية 2017 2020- بهدف رفع م�شت�ى ج�دة عمليات 
�ش�اء  امل�شتدامة  البيئة  على  التاأثري  ذات  والظ�اهر  الأن�شطة  على  الرقابة 

اأكانت اأن�شطة �شناعية اأو ممار�شات وظ�اهر ب�شرية اأو طبيعية.
وقال  د.�شيف حممد الغي�س مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية براأ�س 
اخليمة ان م�شروع الرقابة عن ُبعد يرتكز اإىل منظ�مة الذكاء ال�شطناعي 
املحميات  ملراقبة  وامل���ج��ه��ة  طيار  ب��دون  ال��ط��ائ��رات  مثل  البيئي  العمل  يف 
والكامريات   ، اإليها  ال��ش�ل  ي�شعب  التي  واملناطق  ال�شناعية  واملن�شاآت 
الذي  التطبيق  وه�  »ط��رف«  ونظام   ، والك�شارات  الإ�شمنت  املثبتة مب�شانع 
بعد  ان�اعها عن  ال�شائلة مبختلف  للم�اد  الناقلة  ال�شاحنات  يراقب حركة 
العائمة  ال��ر���ش��د  وحم��ط��ات   ،  GPS اجل��غ��رايف  التم��شع  ن��ظ��ام  ب�ا�شطة 
والتي ت�شتخدم تقنية الر�شد بهدف قيا�س اخل�ا�س الفيزيائية والكيمائية 
ملياه البحر وما يطراأ عليها من تغريات ، وا�شتخدام الكامريات يف قاع البحر 
ملراقبة مناطق الكه�ف ال�شناعية وامل�ائل الطبيعية ؛ وترتبط جميع هذه 
وبحيث   ، بالهيئة  املراقبة  و�شا�شات  املتحركة  العمليات  بغرفة  التطبيقات 
والظ�اهر  ال�شناعية  الأن�شطة  جلميع  ح��ي  لبث  واملتابعة  الرقابة  ميكن 
البيئية وم�شادر الرثوة ال�شمكية واملناطق املحمية يف نف�س ال�قت من قبل 

هيئة حماية البيئة براأ�س اخليمة.
وت�فر منظ�مة الذكاء ال�شطناعي يف الرقابة البيئية العديد من التقارير 
التغري  وزارة   : املحلية مثل  و  بع�س اجلهات الحتادية  ت�شتفيد منها  التي 
املناخي والبيئة والهيئة الحتادية للكهرباء واملياه ، وهيئة ال�شرف ال�شحي 
نظام  من  حاليا  امل�شتفيدة  العامة  اخلدمات  لدائرة  التابعة  اخليمة  براأ�س 
، كذلك ي�شتفيد  ال�شياحة  وغريها  البلدية وهيئة تط�ير  ، ودوائ��ر  طرف 
ال�شيادون من هذه املنظ�مة املتكاملة يف ر�شد وتف�شري والتنب�ؤ بالظ�اهر 

الطبيعية املرتبطة بالرثوة ال�شمكية واأن�شطة ال�شيد.

حمطات الر�شد العائمة 
العائمة  الر�شد  ال���اردة من حمطات  التقارير  اأن  الغي�س  د.�شيف  واأ�شاف 
البيئة  حلالة  املت�قعة  ال�شيناري�هات  و�شع  م��ن  الهيئة  متكني  يف  ت�شهم 
كما متكن   ، وقائية  اأو  ت�شحيحية  ق���رارات  م��ن  يلزم  م��ا  اإت��خ��اذ  و  البحرية 

الطبيعية  الظ�اهر  حل��دوث  امل�شبق  ال�شتدلل  م��ن   الهيئة  املحطات  ه��ذه 
املائية احلية   البيئة البحرية  وال��رثوات  اأو غري الطبيعية التي ت�ؤثر علي 
باإعتبار  البيئية  التقييم املبدئ للمخاطر  مثل ظاهرة املد الأحمر واإ�شدار 
، ويف كل  البيئية  للط�ارئ  املبكر  الإن���ذار  اآلية  من  املحطات ج��زءاً  ه��ذه  اأن 
الأح�ال فاإن حمطات الر�شد العائمة تق�م بالر�شد اللكرتوين لطبيعية 
خ�ا�س املياه البحرية على مدار ال�شاعة طيلة العام ، وت�شهم يف بناء قاعدت 
بيانات خل�شائ�س املياه البحرية ت�شاعد الباحثني يف اجراء الدرا�شات ، كما 
اأن تقاريرها امل�شتمرة تعترب �شجل للم�ؤ�شرات وامل�ا�شفات اخلا�شة بقيا�شات 
مياه البحر ميكن الرج�ع اليها عند احلاجة لها يف اي وقت بهدف املقارنات 

واعداد التقارير الفنية.

الطائرات بدون طيار:
واأ�شار �شيف الغي�س اإىل اأن الطائرات بدون طيار وفرت العديد من امليزات 
العاجلة  البيئية مثل دعم عملية اتخاذ القرارات  للهيئة يف عملية الرقابة 
املن�شاآت  وت�شهيل عمليات مراقبة   ، البيئية  الأزم���ات  و  ال��ط���ارئ  ح��الت  يف 
، وت�شهيل  اأية تغريات  ، وت�شهيل مراقبة املناطق املحمية ور�شد  ال�شناعية 
مراقبة اخلريان وم�شادر الرثوة ال�شمكية ور�شد اأية اثار �شلبية قد حتدث 
، ف�شل عن �شه�لة �شبط املخالفني واملنتهكني لت�شريعات البيئة والرثوات 
املرجتل  وال�شيد  النزهة  �شيادي  و  املحميات  مناطق  يف  واملائية  الطبيعية 
البيانات  ت�فري  يف  ي�شاعد  طيار  ب��دون  الطائرات  ا�شتخدام  ف��اإن  واإجمال   ،
املدى  مت��شطة  و  الآن��ي��ة  اخل��ط��ط  لتحديث  ال��لزم��ة  امل��ح��دث��ة  الب�شرية 
التي ت�شتهدف تعزيز الرقابة على املن�شاآت ال�شناعية و الرقابة على امل�ارد 

الطبيعية بالإمارة.

الكامريات ملراقبة الكهوف ال�شطناعية :
الكه�ف ال�شطناعية  الكامريات تعمل على مراقبة  ان  الغي�س على  واأك��د 
وم�ائل الأ�شماك والتي يزيد عددها عن 1000 كهف ا�شطناعي من �شاأنها 
نقل �ش�رة حية عن ان�اع وكميات ال�شماك القاعية املت�فرة وفقا للفرتات 
الزمنية وم�ا�شم ال�شيد مبنطقة الكه�ف ال�شطناعية ، والتاأكد من كفاءة 
 ، وا�شتدامتها  احلية   املائية  ال��رثوات  بحماية  اخلا�شة  الت�شريعات  تطبيق 
حظر  مثل  احلماية  لأغرا�س  املنا�شبة  القرارات  اتخاذ  من  الهيئة  ومتكني 
ال�شيد لبع�س الأن�اع وفقاً للبيانات التي يتم تاأكيدها من خلل الكامريات 
، ومتكني الهيئة من متابعة كفاءة تنفيذ خطط و برامج احلماية املختلفة 

احلية  املائية  ال���رثوات  ل�شتدامة  امل�شتقبلي  التخطيط  عمليات  ت�شهيل  و 
مبياه ال�شيد بالإمارة ، ور�شد ان�اع الكائنات البحرية التي تق�م با�شتيطان 
امل��شمية  الزمنية و  ال�شناعية وفقا للفرتات  امل�ائل  البحر وعند هذه  قاع 
ا�شافة  بحرية   واع�����ش��اب  طحالب  م��ن  النباتية  الن����اع  ور���ش��د   ، املختلفة 

لل�شعاب املرجانية التي تنم� يف منطقة الكه�ف املرجانية وقاع البحر .

تطبيق �شا�شة العر�س املوحدة:
اأن تطبيق �شا�شة العر�س امل�حدة مبقر الهيئة من �شاأنه  اإىل  واأملح الغي�س 
احلالية  الحتياجات  اأ�شا�س  على  جغرافية  و  بيئية  بيانات  ق��اع��دة  ت�فري 
جمم�عة  على  اجلغرافية  البيانات  ق��اع��دة  حتت�ي  اإذ   ، املتاحة  والبيانات 
كطبقات  عر�شها  ميكن  حمددة  ومعل�مات  ومناطق  لأماكن  الطبقات  من 
على خريطة واحدة ، وه� ما �شيرتتب عليه زيادة كفاءة و فعالية عمليات 
 ، امل�اقع  اإىل  النتقال  و  التفتي�س  عمليات  كلفة  وتقليل   ، البيئي  التفتي�س 
العر�س  �شا�شة  تطبيق  با�شتخدام  امل�شتقبلي  البيئي  التقييم  كفاءة  وزي��ادة 
امل�حدة من خلل عر�س واإدارة البيانات اجلغرافية واخلرائط و البحث ، 
و ال�شتعلم ح�شب ال�شمات اأو امل�قع ، وت�فري البيانات البيئية ح�ل النظم 
البيئية املختلفة  يف الإمارة و ما بها من الكائنات احلية و املياه اجل�فية و 

ن�عية الرتبة و امل�ارد الطبيعية.

نظام طرف ملراقبة ال�شهاريج :
الفر�شة  يتيح  وال��ذي  ن�عه  الول من  ه�  »ط��رف«  نظام  اأن  الغي�س  وق��ال 
نقل  �شهاريج  �شيما  ل  ال�شائلة  للم�اد  الناقلة  املركبات  ومتابعة  ملراقبة 
ال�شرف ال�شحي عن بعد ب�ا�شطة نظام التم��شع اجلغرايف )GPS(، ومن 
اإمارة  ح��دود  عن  تخرج  التي  اأن�اعها  بكافة  املركبات  حتديد  ميكن  خلله 
راأ�س اخليمة ، وحتديد فرتة ت�قف ال�شيارة يف نقطة معينة وحتديد حالتها 
اأو الت�قف التام ، كما ميكن للنظام اأن يحدد  اإذا كانت يف و�شعية الت�شغيل 
اإ�شارة  باإر�شال  النظام  ويق�م  املركبة.  ن���ع  على  بناء  املركبات  حركة  نطاق 

تنبيه يف حال خروج اأي مركبة من النطاق املحدد لها.
هذه  من  املت�خاة  النتائج  »اإن   : بق�له  ت�شريحه  الغي�س  د.�شيف  واختتم 
دعم  ه��ي  البيئية  ال��رق��اب��ة  عمليات  يف  امل��ت��ق��دم��ة  التكن�ل�جية  امل��ن��ظ���م��ة 
ال�شتدامة البيئية و�شرعة ال�شتجابة للم�شكلت وال�شكاوى والظ�اهر ذات 
البيئية، ورفع م�شت�ى كفاءة عمليات �شبط  الأنظمة  ال�شلبي على  التاأثري 

املخالفات البيئية« .

الطوارئ والأزمات براأ�س اخليمة يطمئن لتوزيع املخزون ال�شرتاتيجي الغذائي
•• راأ�ض اخليمة – الفجر 

والأزمات  الط�ارئ  مركز  مع  بالتن�شيق  اخليمة  راأ���س  بلدية  دائ��رة  نفذت 
والك�ارث راأ�س اخليمة، ومب�شاركة الهيئات والدوائر احلك�مية الحتادية 
عمل  تن�شيق  بهدف   2018/11 غ��ذاء  مترين  الفريق  اأع�شاء  واملحلية 
فريق اإدارة الط�ارئ والأزمات والك�ارث مع امل�ؤ�ش�شات الحتادية واملحلية 
الإمارة  �شكان  على  ال�شرتاتيجي  الغذائي  املخزون  ت�زيع  مع  التعامل  يف 

اأثناء حالت الط�ارئ والأزمات والك�ارث.
راأ�س  ل�شرطة  العام  القائد  النعيمي  عل�ان  بن  عبداهلل  علي  ال��ل���اء  �شهد 
اخليمة - رئي�س فريق اإدارة الط�ارئ والأزمات املحلي لإمارة راأ�س اخليمة 
العميد  و���ش��ع��ادة  اخليمة،  راأ����س  بلدية  ع��ام  �شكر مدير  ب��ن  وم��ن��ذر حممد 
الدكت�ر حممد �شعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية ب�شرطة راأ�س 
والأزم���ات  ال��ط���ارئ  مركز  مدير  احل��ر���س  حممد  ف��لح  وال�شيد  اخليمة، 
والك�ارث راأ�س اخليمة، مب�شاركة عدد 9 جهات احتادية وحملية يف الإمارة، 

وذلك يف القاعة الرئي�شية مببنى دائرة بلدية راأ�س اخليمة.
وتقدمي  ا���ش��ت��ع��ر���س   2018/11 غ����ذاء  ال���ط���اول���ة  مت��ري��ن  خ����لل  ومت 
والتاأهب  بالتخطيط  املتعلقة  والفر�شيات  ال�شيناري�هات  من  جمم�عة 

امل���اد الغذائية الأ�شا�شية، بهدف  اإىل النق�س يف  ت���ؤدي  للأحداث التي قد 
يف  امل�شاركة  واملحلية  الحت��ادي��ة  امل�ؤ�ش�شات  بني  واملفاهيم  اجله�د  ت�حيد 
الرتباط  عنا�شر  وتاأهيل  الأزم��ة،  لإدارة  م�حده  اآلية  وتطبيق  التمرين، 
ل�شمان تطبيق الق�انني ومن ثم ال�ق�ف على اإمكانيات امل�ؤ�ش�شة القيادية 
) دائرة بلدية راأ�س اخليمة ( واجلهات امل�شاندة لها ح�شب ما جاء يف خطة 

ال�شتجابة املحلية املعتمدة.
اإب����راز مدى  2018/11 يف  غ���ذاء  ال��ط��اول��ة  تنفيذ مت��ري��ن  ���ش��اه��م  وق���د 
يف  النق�س  اإىل  ت���ؤدي  قد  التي  للأحداث  والتاأهب  وال�شتعداد  اجلاهزية 
امل�اد الغذائية الأ�شا�شية من خلل ال�شيطرة على الأزمة باأ�شل�ب ايجابي 
امل�ؤ�ش�شات  بني  التن�شيق  كفاءة  يعك�س  ال��ذي  الأم��ر  عالية  وبكفاءة  متميز 
اأع�شاء الفريق املحلي اأثناء ال�شتجابة حلالت الط�ارئ والأزمات، و�شمان 

ا�شتمرارية الإعمال وال�شتعداد الأمثل مل�اجهة مثل هذه احلالت.
تكامل  باأهمية  اخليمة،  راأ����س  بلدية  ع��ام  مدير  اأ���ش��اد  التمرين  ختام  ويف 
وت�����ش��اف��ر اجل��ه���د ب��ني خمتلف امل���ؤ���ش�����ش��ات احل��ك���م��ي��ة وال��ق��ط��اع اخلا�س 
ت�زيع  بتمرين  م�شيداً  الأزم����ات،  مل�اجهة  ال���اح��د  الفريق  ب��روح  والعمل 
على  اأ���ش��راره  وت��ليف   2018/11 غ��ذاء  الغذائي  ال�شرتاتيجي  املخزون 

املجتمع كما اأ�شاد بجه�د القائمني على اأعداد وتنفيذ التمرين.

 

�ضح الكالم 

اأفرز لنا التقييم الأخري لقطاع العمليات املدر�شية ب�زارة الرتبية 
عن اختيار 18 مدير نطاق بعدما كان�ا 27 منهم مدراء جنّلهم 
اأح���داً جه�دهم  امل��ي��دان ك��ل الح���رتام ، ول ينكر  وي��ك��ن لهم اه��ل 
اأنف�شهم  ن�ش�ا  تطاق  ل  م���دراء  هناك  فيما   ، ال��رتب���ي  امل��ي��دان  يف 
كمدراء  وظيفتهم  اإي��اه��م  منحتها  التي  ب�شلطاتهم  انهم  وظ��ن���ا 
وي�شتت�ا  ينقل�ا  ويتحكم�ن  يحكم�ن  اأن  ع��ل��ى  ق��ادري��ن   ، ن��ط��اق 
اأن » ه��ذا« و »ه���ذي« ه����ؤلء معلم�ن  »ه���ذا« و »ه���ذي« دون اعتبار 
ومعلمات لهم ا�شماء ينادون بها ، ولهم كل الح��رتام ومن حقهم 
ان ي�شت�شاروا عندما يتم نقلهم خا�شة انهم لي�ش�ا بقطع �شطرجن 
تعل�  �شلطاتهم  ان  ظن�ا  اأن  تطاق  ل  مب���دراء  الم��ر  و�شل  فقد   ،
�شلطات قيادات ال�زارة اأنف�شهم ، وب�رقة �شغرية معن�نة بت�شهيل 
اأو معلمة يداوم�ن  مهمة وما اأ�شهلها ، ميكنهم ان ياأمرون معلماً 
مبدار�شهم  وم�شتقرين ، بالت�جه يف الي�م التايل للدوام مبدر�شة 
يقطع لها م�شافة قد تزيد عن �شاعة ون�شف يف الذهاب ومثلها يف 
العك�س  اأو  اأوىل  ، ونقل معلمني من مرحلة ثان�ي حللقة  الإي��اب 
دون النظر هل اأداء املعلم لن يتاأثر اأم ه� النقل فقط ل�شد خانة ، 
والغريب اننا جندهم يربرون ما يفعل�نه  وكعادتهم بعبارة دائماً 
وابداً يت�شدق�ن بها » م�شلحة الطلبة« ، ول يختلف اأحد بامليدان 
 ، اعتبار  كل  ف���ق  الطلبة  اأن م�شلحة  اأم��ر  اأو ويل  اداري  اأو  معلم 
م�شلحة  على  احلري�شني  وحدهم  لي�ش�ا  اأنهم  لهم  ن�ؤكد  وحتى 
الطلبة ، ناهيك عن ردودهم امل�شتفزة وتهديداتهم املت�ا�شلة اإذا ما 
ناق�شهم املعلم جمرد نقا�س يف اأمر النقل ، ردوا عليه اإما التنفيذ 
ول  وم��ش�عاً  �شكًل  مرف��س  اأ�شل�ب   ، والتقاعد  ال�شتقالة  اأو 
اأعتقد اأن اأياً من قيادات ال�زارة يقبل بهذا التعامل ، فمن املمكن 
اأن يتم التنفيذ والنقل بالرتا�شي فهناك اأ�شاليب متح�شرة كثرية 
، ولكن من ال�ا�شح اأنهم يفتقدونها ، اأو اأنهم بعدما اأعتل�ا املن�شب 
مبعلميها  مدر�شة   20 م��ن  اأك��رث  يف  يتحكم�ن  اأنف�شهم  ووج���دوا 
فيطاع�ا  ياأمرون  ور�شاهم  وده��م  لك�شب  ي�شعى  الكل   ، واإدارييها 
ولذا   ، فيه  هم  ما  ي�شدق�ا  فلم  اأمرتهم  حتت  ب�شائقها  و�شيارة   ،
اآمل ان يخ�شع�ا ه�ؤلء ل�ر�س عمل ودورات يتعلم�ن فيها كيفية 
التعامل مع خلق اهلل ، ويخفف�ن من نعراتهم الزائدة يف ح�اراتهم 
وجل�شاتهم يف كل مكان ، مرددين اأنهم قادرين على فعل ما ي�شاءون 
باملدار�س التي حتت نطاقهم ، فاأخذوا ي�ش�ل�ن ويج�ل�ن يف امليدان 
مل  ب��ه��ا  املكلفني  مهامهم  ح��ت��ى  رق��ي��ب  ول  ح�شيب  ب��ل  ال��رتب���ي 
ينجح�ا يف ادائها ، فها ه� ال�شب�ع الثالث من بدء العام الدرا�شي 
وال�ش�اغر باملدار�س حدث ول حرج ، فاأين كان�ا هم اإذا من امل�شح 
امليداين ؟ ، وما اأ�شاع�ه من وقتهم ووقت ال�زارة يف ح�شر املعلمني 
بامليدان اين نتاجه الي�م ؟،  واحت�شاب ن�شاب ح�ش�شهم ووع�دهم 
ان العام الدرا�شي 18-19 �شيك�ن عاماً بل مع�قات ، اين كل هذا 
ُي�شار فيها  ، فهل من نظرة تقييم  ذل��ك  وواق��ع احل��ال يق�ل غري 
ادارات املدار�س معلمني واإداريني وي�ؤخذ باآرائهم يف مدراء ل تطاق 
، واآمل اأن ن�شتمع لكل ما ي�شل اىل م�شامعنا من ق�ش�ر �ش�اء ملدراء 
ل تطاق اأو حتى للمدراء الوائل الذين مت ا�شتبعادهم من مدراء 
نطاق ل�شبب اأو لأخر ، فحر�شت ال�زارة  على م�شاعرهم واإر�شائهم 
، وحتى ل ت�شيع عليهم الدرجة اخلا�شة التي منحتها اإياهم ال�زارة 
ف�لتهم مهام مدراء اأوائل ، فلنتحقق من كل ما ي�شلنا اإن كان ثناء 
عليهم ف�شكراً لهم واإن كان ق�ش�راً فلنحا�شبهم ، وحتية اىل قيادات 
اأول يدير  اأي��ام ملدير  اأتخذونه من م�قف حا�شم قبل  ال���زارة وما 
اأي��ام بنقل جمم�عة  ق��ام قبل   ، مدر�شته و7 م��دار���س جم��اورة له 
لأولياء  الرج�ع  دون  اأخ��رى  ملدر�شة  الطلبة مبدر�شته  من ملفات 
الأم�ر اأو حتى م�ش�رتهم اأو ا�شتئذانهم ، وكانت حجته اأنه ي�شك يف 
 ، اأن ه�ؤلء الطلب ي�شكن�ن باملنطقة ال�شكنية املجاورة للمدر�شة 
فقام بنقلهم رغم اأن اأولياء الم�ر جميعهم تقدم�ا �شمن الوراق 
املنطقة  اأهل  من  اأنهم  يثبت  ما  املدر�شة  بتلك  للت�شجيل  املطل�بة 
ممثلة  ال����زارة  اتخذته  ال��ذي  ال�شريع  للت�شرف  ال�شكر  فتحية   ،
�شديدة  ر�شالة  وت�جيه  للمدر�شة  الطلب  برد  العمليات  يف قطاع 
اللهجة للمدير الول ، ولينتظر اإعفائه بعد فرتة التقييم ، فهل 

�شنتعامل مع مدراء ل تطاق باملثل اآمل ذلك.

حم�شن را�شد
R_dubai2005@yahoo.com

مدراء نطاق ... 
ومدراء ل تطاق
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تطلق مرحلة جديدة من  حلظاتك املميزة على لوحة مركبتك

•• دبي -وام:

اأطلقت هيئة الطرق وامل�ا�شلت يف دبي مرحلة جديدة 
ل���ح��ة مركبتك”  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة  “حلظاتك  م��ب��ادرة  م��ن 
للك�د “W” والتي متنح املتعاملني فر�شة اختيار اأرقام 
خما�شية لل�حات مركباتهم لهذا الرمز وذلك بناًء على 
وي�م  امليلد  كاأيام  حياتهم  يف  مهمة  ومنا�شبات  ت�اريخ 
وذل��ك خلل  والتخرج وغريها  ال���زواج  وت��اري��خ  التعيني 

.2018 اإىل  الفرتة املمتدة من 1967 
اإ�شعاد  ل�حته من خلل مراكز  �شراء  للمتعامل  وميكن 
املتعاملني املت�فرة يف اأنحاء دبي كافة ومزودي اخلدمات 

www.rta. وال�شركاء ال�شرتاتيجيني وم�قع الهيئة
وهي  واملركبات”  “ال�شائق�ن  الذكي  التطبيق  اأو   ae
النا�س. واأو�شح جمال  لإ�شعاد  تاأتي تعزيزاً  املرحلة التي 
مب�ؤ�ش�شة  املركبات  ترخي�س  اإدارة  مدير  ال�شادة  ها�شم 
حال  يف  الأرق���ام  �شرف  �شيتم  اأن��ه  الهيئة  يف  الرتخي�س 
W والتي حتمل  ت�فرها يف الهيئة و�شتك�ن من الرمز 
اأن  اإىل  الت�اريخ من عام 1967 وحتى 2018، م�شريا 
ويتمّكن  درهماً   1670 تبلغ  لل�حة  الجمالية  القيمة 
مراكز  خ��لل  م��ن  مبا�شرة  الل�حة  ���ش��راء  م��ن  املتعامل 
اإ�شعاد املتعاملني املنت�شرة يف اأنحاء دبي ومزودي اخلدمة 
www.rta. وال�شركاء ال�شرتاتيجيني، وم�قع الهيئة

ae اأو من خلل التطبيق الذكي “ال�شائق�ن واملركبات” 
م�ؤكدا اأن هذه املبادرة للرمز “W “ تاأتي تعزيزاً لإ�شعاد 

النا�س.
املميزة  “حلظاتك  مبادرة  املرحلة من  ه��ذه  اأن  واأ���ش��اف 
ع��ل��ى ل���ح��ة مركبتك” ت��اأت��ي ب��ع��د الإق���ب���ال امل��ل��ح���ظ يف 
املراحل ال�شابقة للرمزين “U و V “ للت�اريخ املمتدة 
املبادرة  ه��ذه  ان  م��شحا   ،2018 وح��ت��ى   1967 م��ن 
جديدة  خدمات  تقدمي  يف  الأ�شا�شي  الهيئة  دور  تعك�س 
من  وال�����ش��ع��ادة  الر�شا  لهم  حتقق  للمتعاملني  ومم��ي��زة 
يف  اأهمية  لهم  ت�شكل  اأرق���ام  اختيار  يف  اإ�شراكهم  خ��لل 

حياتهم على ل�حات مركباتهم.

التنمية الأ�شرية« تنفذ املرحلة الثانية من برنامج العالقة الوالدية
•• اأبوظبي- وام:

العلقة  برنامج  من  الثانية  املرحلة  ام�س  الأ�شرية  التنمية  م�ؤ�ش�شة  نفذت 
ال�الدية مبركز امل�ؤ�ش�شة يف ال�شهامة، وذلك انطلقاً من روؤية ور�شالة امل�ؤ�ش�شة 
ب�جه  والطفل  عام  ب�جه  الأ�شرة  اأف��راد  وتنمية  رعاية  اإىل  الرامية  واأهدافها 
خا�س، وتاأكيداً على اأهمية دور الأ�شرة يف عملية التن�شئة الجتماعية ال�شليمة 

التي حتقق رفاه الأ�شرة وتلحمها.
تنفيذه  ويتم  القادم،  ن�فمرب  �شهر  27 من  الربنامج حتى  فعاليات  وت�شتمر 
يف اأكرث من 10 مراكز للم�ؤ�ش�شة يف مناطق الظفرة واأب�ظبي والعني، وذلك 
بهدف تعريف امل�شاركني باخل�شائ�س النمائية النف�شية وال�شحية والجتماعية 
للطفل وحاجاته ومطالبه وفق املرحلة العمرية التي ينتمي اإليها، اإىل جانب 
للأبناء  النف�شية  وبال�شحة  الأب��ن��اء،  معاملة  باأ�شاليب  ال���ال��دي��ن  وع��ي  رف��ع 
وتك�ين �شخ�شياتهم، وتعزيز القيم وال�شل�كيات الإيجابية لديهم. كما تهدف 

تطبيق  من  ومتكينهم  اأبنائهم،  وواج��ب��ات  بحق�ق  الأم���ر  اأول��ي��اء  تعريف  اإىل 
ال�شراكة  وتعزيز  للأبناء،  ال�شلبية  ال�شل�كيات  وتعديل  ت�جيه  ا�شرتاتيجية 
بالتن�شئة  العلقة  ذات  متن�عة  م�ا�شيع  وط��رح  الأج��ي��ال،  بناء  يف  املجتمعية 
التي لها الدور الأكرب يف عملية بناء الأطفال والنا�شئة، والتي ت�ؤدي اإىل اإيجاد 

احلل�ل املنا�شبة للم�شاكل التي ت�اجههم.
لطفلك...  »اأن�شت  عن�ان  يحمل  ال��ذي  ال�الدية  العلقة  برنامج  ويت�شمن 
متلك قلبه«، اأكرث من 25 ور�شة تدريبية وت�ع�ية ت�شتهدف الآباء والأمهات 
والقائمني على رعاية الأطفال واملراهقني من �شن ال�لدة وحتى �شن الثامنة 
�شن  حتى  ال���لدة  �شن  من  بالأطفال  اخلا�شة  ال�ر�س  �شتتناول  حيث  ع�شرة، 
وعر�س  ال�شليمة،  التغذية  على  ال�����لدة  حديثي  ح�ش�ل  كيفية  ال�شاد�شة، 
على  الأم��ه��ات  لت�شجيع  الطبيعية  الر�شاعة  اأهمية  ح���ل  �شحية  معل�مات 
احلفاظ عليها، وت�عية الأمهات ب�شرورة الهتمام بنظافة الطفل، بالإ�شافة 
تخت�س  التي  ال�ر�س  اأم��ا  ب��الأم��ان.  �شع�ره  لتعزيز  واحلنان  املحبة  اإىل منحه 

بالعناية يف الأطفال من �شن ال�شابعة وحتى �شن الثانية ع�شرة، �شتتناول عر�س 
والن�م،  ال��غ��ذاء  يف  ال�شليمة  ال��ع��ادات  تك�ين  مثل  احلديثة،  الرتبية  اأ�شاليب 
وال�قاية ال�شحية، وتعلم املهارات احلركية ال�شرورية للنم� ال�شليم، والرتكيز 
على النم� العقلي واملعريف، ومن� اللغة و�شلمة التعبري عن النف�س، وا�شتغلل 
الإمكانيات العقلية لدى الأبناء كي يح�شل�ا على اأكرب قدر ممكن من املعرفة 
والثقافة العامة، وتعزيز الثقة بالنف�س لديهم عن طريق ا�شت�شارتهم يف الأم�ر 
الأ�شرية والجتماعية والأخذ باآرائهم، وبالإ�شافة اإىل ت�شجيعهم على ممار�شة 

ه�اياتهم وتط�ير مهاراتهم العقلية واجل�شدية والجتماعية.
ال�ر�س  من  عدد  تنفيذ  �شيتم  والعقلية  البدنية  بال�شحة  الهتمام  اإط��ار  ويف 
الت�ع�ية اخلا�شة بت�شجيع الأطفال الذين يعان�ن من ال�شمنة على اتباع نظام 
حياة �شحي ي�شمن لهم حياة �شليمة، ملا لذلك من اأثر على ال�شحة النف�شية 
طريق  عن  وذل��ك  ���ش���اء،  حد  على  وامل��راه��ق  للطفل  والجتماعية  واجل�شدية 
تع�يد الطفل على العادات الغذائية ال�شليمة، واتباع اأفراد الأ�شرة تلك العادات 

لتحفيزه على ال�شتمرارية.
واأطفالهما  ال�الدين  بني  الإيجابي  اللعب  اأهمية  حم���َر  ال���ر���س  و�شتتناول 
املحيط  العامل  ا�شتك�شاف  على  وت�شجيعهم  ح�لهم،  من  بالأ�شياء  لتعريفهم 

بهم، وجتّنب ا�شتخدام الأ�شاليب العقابية معهم.
اأما مرحلة املراهقة التي ُتعرف باأنها املرحلة النتقالية التي يعي�شها الإن�شان 
18 �شنة، ف�شيتم اك�شاب  13 اإىل �شن  بني الطف�لة والر�شد، ومتتد من �شن 
امل�شتهدفني املعارف واملهارات الأ�شا�شية لفهم مرحلة املراهقة ومتطلباتها، يف 
وحاجات  والجتماعية  والنف�شية  النمائية  اخل�شائ�س  منها  املحاور  من  عدد 
لتحقيق  الفاعلة  ال�الدية  والأ�شاليب  املراهقة،  مرحلة  يف  النم�  ومطالب 
طبيعة  على  وال��ت��ع��رف  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  يف  والج��ت��م��اع��ي  النف�شي  ال��ت���ازن 
ال�شل�كيات املرتبطة مبرحلة املراهقة، ومهارات تطبيق ا�شرتاتيجيات ت�جيه 
على  امل�شاركني  تعرف  اإىل  بالإ�شافة  ال�شلبية،  املراهقني  �شل�كيات  وتعديل 

خط�ات ومهارات تعديل �شل�ك الأبناء املراهقني.

الطوارئ والأزمات تعلن جاهزية برناجمها ل�شتمرارية الأعمال
•• اأبوظبي-وام:

ال���ط����ارئ والأزم�����ات  ال���ط��ن��ي��ة لإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  ان��ت��ه��ت 
من   - وال�قاية  ال�شلمة  اإدارة  يف  متمثلة   - وال��ك���ارث 
 NCEMA7000 ال��ت��دري��ب��ي  ال���ربن���ام���ج  اع������داد 
ت�شعى  ال��ت��ي  ال�شرتاتيجية  لأه��داف��ه��ا  حتقيقاً  وذل���ك 
اإدارة  م��ع��ي��ار  ت��ط��ب��ي��ق  امل���ؤ���ش�����ش��ات يف  ق����درة  ت��ع��زي��ز  اإىل 
AE/ الإم����ارات ب��دول��ة  اخل��ا���س  الأع��م��ال  ا�شتمرارية 
واحلفاظ   SCNS/NCEMA 7000:2015
الط�ارئ  ح��الت  اأثناء  امل�ؤ�ش�شات  عمل  ا�شتمرارية  على 

والأزمات والك�ارث.
NCEMA7000 يف  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  وي��اأت��ي 
ا�شتمرارية  اإدارة  ث��ق��اف��ة  لرت�شيخ  الهيئة  �شعي  اإط����ار 
عام  ب�شكل  والك�ارث  والأزم��ات  الط�ارئ  واإدارة  خا�شة 

وامل�اد  التدريب  بج�دة  والرتقاء  الدولة  م�شت�ى  على 
العمل  ا�شتمر  حيث  العاملية  امل�شت�يات  اإىل  التدريبية 
على هذا امل�شروع من قبل خرباء الهيئة يف برنامج اإدارة 
العامني منذ  الأعمال خلل مدة تزيد عن  ا�شتمرارية 

بداية عام 2016.
التدريبي من عدة دورات تخ�ش�شية  الربنامج  ويتك�ن 
يف جمال اإدارة ا�شتمرارية الأعمال، منها ور�شة ت�ع�ية 
على  الأع��م��ال  ا�شتمرارية  اإدارة  ثقافة  ن�شر  اإىل  تهدف 
امل�����ش��ت���ي��ات ال���ظ��ي��ف��ي��ة ك��اف��ة يف امل���ؤ���ش�����ش��ات، ك��م��ا ي�شم 
الأعمال،  ا�شتمرارية  اإدارة  يف  تاأ�شي�شية  دورة  الربنامج 
م��ن اأه���م خم��رج��ات��ه��ا ال��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ال��ب��ن���د ال������اردة يف 
الختبارات  ور�شة  �شل�س ومب�شط، وكذلك  ب�شكل  املعيار 
على  خللها  من  ال�ش�ء  ت�شليط  يتم  التي  والتمارين 
كفاء  ل�����ش��م��ان  وال��ت��م��اري��ن  الخ���ت���ب���ارات  تنفيذ  كيفية 

امل�ؤ�ش�شات  يف  الأع���م���ال  ا���ش��ت��م��راري��ة  خ��ط��ط  وف��ع��ال��ي��ة 
بالإ�شافة اإىل الدورات املتقدمة كدورة مطبق رئي�شي يف 
بناء قدرات  اإىل  والتي تهدف  الأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة 
اإدارة ا�شتمرارية  امل�ظفني القائمني على تطبيق معيار 
وتاأهيلهم  ب��ه��ا  ي��ع��م��ل���ن  ال��ت��ي  امل���ؤ���ش�����ش��ات  الأع���م���ال يف 
لهذه  املنت�شب�ن  مينح  حيث  للمعيار،  الفّعال  للتطبيق 
�شهادة مطبق  الختبار  اجتياز  وبعد  نهايتها  ال��دورة يف 
رئي�شي معتمد لربنامج اإدارة ا�شتمرارية الأعمال ح�شب 

معيار اإدارة ا�شتمرارية الأعمال ال�شادر من الهيئة.
اإدارة  يف  رئ��ي�����ش��ي  م���دق���ق  دورة  ال���ربن���ام���ج  ي�����ش��م  ك��م��ا 
لدى  املدققني  بتاأهيل  تق�م  التي  الأعمال،  ا�شتمرارية 
امل�ؤ�ش�شات داخلياً وخارجياً ورفع اإمكانياتهم ح�ل اأ�ش�س 
حيث  الأع��م��ال،  ا�شتمرارية  اإدارة  معيار  على  التدقيق 
���ش��ه��ادة مدقق  الخ��ت��ب��ار  اج��ت��ي��از  ع��ن��د  املنت�شب�ن  مي��ن��ح 

رئي�شي معتمد ح�شب املعايري املعتمدة عاملياً.
وق���ام���ت ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت���ق��ي��ع ع��ق���د م���ع ع����دد م���ن املعاهد 
جمال  يف  املتخ�ش�شة  وامل��ح��ل��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
ال��ت��دري��ب يف الأن��ظ��م��ة الإداري�����ة ب��ه��دف ال��ق��ي��ام بتقدمي 
الربنامج التدريبي كمزودي خدمات تدريب معتمدين 
ب��ي��ن��ه��ا ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات للت�شنيف  ال��ه��ي��ئ��ة وم���ن  ل���دى 
 ،BSI للمعايري  ال��ربي��ط��اين  وامل��ع��ه��د   ،Tanseef
ومركز اخلليج لدرا�شات الطريان GCAS، وتي ي� يف 
 .TUV Nord Middle East ن�رد ميدل اإي�شت
وح��ث��ت ال��ه��ي��ئ��ة م��ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق امل���ؤ���ش�����ش��ات الراغبة 
معيار  لتطبيق  ل��دي��ه��ا  املتخ�ش�شة  ال���ك����ادر  ب��ت��ط���ي��ر 
وال�شتفادة  بالدولة  اخلا�س  الأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة 
من الربنامج التدريبي NCEMA7000 باختيار 

مزودي خدمات التدريب املعتمدين لدى الهيئة.

» كيدزون » تد�شن مقرها اجلديد يف راأ�س اخليمة
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••  راأ�ض اخليمة- الفجر

افتتحت مناطق راأ�س اخليمة القت�شادية راكز، ح�شانة 
»كيد زون«، م�ؤخراً ل�شتقبال الأطفال وذويهم يف مقّرها 

اجلديد. 
وتعك�س ت�شميمات مبنى احل�شانة التي �شهدت »الفجر« 
البحر،  �شطح  حت��ت  احل��ي��اة  ت�����ش��ّ�ر  افتتاحها  منا�شبة 
وجتهيزات ت�شاهم يف ت�فري بيئة اآمنة وممتعة »للتعلم 
وحتى  اأ�شهر  ثلثة  عمر  من  للأطفال  اللعب«  خ��لل 

ثلث �شن�ات.
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ع��ّل��ق رام���ي ج���ّلد امل��دي��ر التنفيذي 
ملجم�عة راكز، قائًل: عندما افتتحنا »كيد زون« يف عام 
اأّما  فقط.  اثنني  طفلنينْ  �ش�ى  لدينا  يكن  مل   2006
جديداً  فرعاً  لند�ّشن  وجئنا  احل��ال،  تبّدل  فقد  الي�م، 
للح�شانة لتلبية املطالب املتزايدة للآباء والأمهات يف 
جميع اأنحاء راأ�س اخليمة«، م�شرياً اإىل اأنه من املده�س 
من  واح���دة  اإىل  ال�شرعة  ب��ه��ذه  زون«  »ك��ي��د  تتح�ل  اأن 
اأك��رث الأماكن التي يثق فيها الآب��اء والأم��ه��ات. واأرجع 

م�ظفي  اإىل  ال�شريعة  الطفرة  ه��ذه  يف  الف�شل  ج��ّلد 
احلما�س  من  �شعلة  يحمل�ن  ممن  املتفانني،  زون  كيد 
معرباً  الأوىل،  تعّلمهم  �شن�ات  الأطفال خلل  لت�جيه 

عن �شع�ره بالفخر بهم جميعاً.
لدورات  ال���ق��ت  مب���رور  زون  كيد  م�ظف�  خ�شع  وق��د 
وتعليمهم.  الأطفال  رعاية  جمال  يف  خمتلفة  تدريبية 
تدريبية يف  دورة  ال��ف��ري��ق  اأك��م��ل  الأخ����رية،  الآون����ة  ويف 
الطفل( حتت  ودمي��ة حلق�ق  )قان�ن  الأط��ف��ال  حماية 
املعايري  تناولت منظ�مة  الداخلية، والتي  مظّلة وزارة 
اجل���دي���دة يف جم���ال ح��م��اي��ة الأط���ف���ال ورع��اي��ت��ه��م مبا 
الإمارات  يف  ال�شارية  والأنظمة  الق�اعد  مع  يتما�شى 

العربية املتحدة.
الأطفال  منح  اإىل  تهدف  زون  كيد  اأن  ج��ّلد  وي�شيف 
خلل  م��ن  وذل��ك  حياتهم،  يف  ممكنة  انطلقة  اأف�شل 
اإح��اط��ت��ه��م ب��ب��ي��ئ��ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اآم���ن���ة وُم���ري���ح���ة، م�����زّودة 
مب�ظفني ذوي خربة على اأعلى م�شت�ى من التدريب، 
ف�ش�ل  ت��ث��ري  ال��ت��ي  ال�شتثنائية  م��راف��ق��ه��ا  ج��ان��ب  اإىل 

الأطفال وانتباههم.

•• ال�ضارقة-وام:

لل�شباب  ال�شارقة  و�شابة من جمل�س  �شابا   170 اأث��رى 
حماور نقا�س اجلل�شة ال�شاد�شة �شمن »جل�شات املعرفة« 
مع  بالتعاون  الأول  اأم�����س  م�شاء  تنظيمها  ج��رى  التي 
بال�شارقة يف جمل�س  وال��ق��رى  ال�ش�احي  ���ش���ؤون  دائ��رة 
 - اجلل�شة  ح�شر   . ال�����ش��ارق��ة  مبدينة  وا���ش��ط  �شاحية 
لل�شباب  الإم����ارات  ملجل�س  »ان�شم  ع��ن���ان  حملت  ال��ت��ي 
واملجال�س املحلية« - خمي�س بن �شامل ال�ش�يدي رئي�س 
دائ����رة ����ش����ؤون ال�����ش���اح��ي وال���ق���رى وع���دد م��ن الأدب����اء 
وال�شباب ورواد الت�ا�شل الجتماعي. وطرح امل�شارك�ن 
التي حتفز  ال��شائل  اآرائهم ومدى  يف اجلل�شة خمتلف 
جيل الي�م على امل�شاركة باإيجابية وفعالية يف جمال�س 
جتاربهم  وخمتلف  املحلية  املجال�س  يف  خا�شة  ال�شباب 
م�ش�ؤولة  الأن�������ش���اري  ح��م��ده  واأ�����ش����ارت  واإجن���ازات���ه���م. 
اإىل  لل�شباب  الحتادية  امل�ؤ�ش�شة  من  ال�شبابية  املجال�س 

واأفكارهم  بجه�دهم  وم�شاركتهم  ال�شباب  دور  اأهمية 
القيادة لتك�ن  اأن�شاأتها  ال�شباب والتي  يف كافة جمال�س 

حمركا وداعما لقدرات ال�شباب يف بناء ال�طن.
واأعربت عن تقديرها للتعاون الكبري والبناء بني دائرة 
�ش�ؤون ال�ش�احي والقرى وجمل�س ال�شارقة لل�شباب يف 
تنظيم عدد من اجلل�شات اأطلقت عليها م�شمى »جل�شات 
امل��ع��رف��ة« ملناق�شة ع���دد م��ن ق�����ش��اي��ا ���ش��ب��اب ال���ط��ن يف 

خمتلف حماورها خلل انعقاد تلك اجلل�شات.
من جانبه اأعرب خمي�س بن �شامل ال�ش�يدي عن تقديره 
جل��ه���د جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ل��ل�����ش��ب��اب م�����ش��ي��دا مب�شت�ى 
التي  امل��ش�عات  وط��رح  امل�شرتك  والتنظيم  التفاعل 
 .. ال���ط��ن  بناء  ال�شباب يف  اإ���ش��راك  هاما يف  ج��زءا  تعد 
داعيا ال�شباب اإىل اأهمية م�شاركتهم يف املجال�س املحلية 
لتلك  وانت�شابهم  ح�ش�رهم  خلل  من  فيها  وال�شهام 
روح  عن  لتعرب  الر�شيدة  القيادة  هياأتها  التي  املجال�س 

ال�شباب وعطائهم وت�جهاتهم.

موا�شالت عجمان تطلع هيئة موا�شالت راأ�س اخليمة على اأهم املمار�شات يف اإ�شعاد املتعاملني

امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  اآل���ي���ات  ل��ب��ح��ث 
املمار�شات  اأه�����م  ع��ل��ى  والط������لع 
ال�شرتاتيجية  وال�������ش���ي���ا����ش���ات 

جاء ذلك خلل ا�شتقبال م�ؤ�ش�شة 
العامة وفدا من هيئة  امل�ا�شلت 
م���ا���ش��لت راأ������س اخل��ي��م��ة وذلك 

امل�ؤ�ش�شة  به  تق�م  ومبا  للم�ؤ�ش�شة 
امل�ارد  جم��ال  يف  متميز  عمل  من 

الب�شرية وا�شعاد املتعاملني.  

•• عجمان : الفجر

اأحمد  عمر  املهند�س  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
م�ؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ع��م��ري  ب���ن 
امل������ا������ش�����لت ال����ع����ام����ة �����ش����رورة 
وتك�ين  ال��دائ��م  الت�ا�شل  تعزيز 
وامل�ؤ�ش�شات  ال��دوائ��ر  م��ع  ع��لق��ات 
احل��ك���م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة والحت���ادي���ة 
ا�شتثمارية  ف��ر���س  ت���ف��ري  ب��ه��دف 
ب��ني اجلانبني  اخل����ربات  وت���ب���ادل 
مب�����ا ي����خ����دم ج���م���ي���ع الأط����������راف، 
م�شريا اإىل ت�جه امل�ؤ�ش�شة لتعزيز 
ال�شركاء  خم��ت��ل��ف  م���ع  ال���ت���ع���اون 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ني ت��ن��ف��ي��ذا خلطة 
الهادفة  ال�شرتاتيجية  امل�ؤ�ش�شة 
املق�مات  وخ��ل��ق  ال��ت��ع��اون  لتعزيز 
وال��ت�����ش��ه��ي��لت ال��لزم��ة ال��ت��ي من 
وامل�ا�شلت  النقل  تط�ير  �شاأنها 

يف الإمارة.

اآلية  ال���ف��د  م��ع  امل�ؤ�ش�شة  وبحثت 
امل�ا�شلت  يخ�س  فيما  ال��ت��ع��اون 
ال��ع��ام��ة واإي���ج���اد خ��دم��ات متميزة 
النقل،  بقطاع  الرتقاء  �شاأنها  من 
م���ؤ���ش��را حقيقيا  ب��ات ميثل  ال���ذي 
التحتية  البنية  تط�ر  م��دى  على 
يف ظل وج�د املعايري التي و�شعت 
قدما  وال�����ش��ع��ي  الأداء  يف  للتميز 
نح� ا�شعاد املتعاملني ومبا يحقق 
ال���ه���دف م���ن اي���ج���اد ف��ر���س عمل 
متطلبات  وت��ل��ب��ي��ة  ل��ل��م���اط��ن��ني 
النقل  ق��ط��اع  ج��ان��ب  م��ن  املجتمع 

العام.
وفد  اأع������رب  ال����زي����ارة  ن��ه��اي��ة  ويف 
راأ������س اخليمة  م����ا����ش���لت  ه��ي��ئ��ة 
م�ؤ�ش�شة  دور  مثمن  امتنانه  ع��ن 
تنمية  يف  ال���ع���ام���ة  امل�����ا�����ش����لت 
وت��ط���ي��ر ق��ط��اع ال��ن��ق��ل يف اإم����ارة 

عجمان والإمارات املجاورة.

الدولة م�شتوى  على  طالب    50

» زايد العليا« تنجز طباعة وتوزيع املناهج الدرا�شية على املكفوفني بالدولة
•• اأبوظبي-الفجر:

اأجنزت م�ؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية 
الحتياجات  وذوي  الإن�������ش���ان���ّي���ة 
م��ك��ت��ب رعاية  اخل��ا���ش��ة مم��ث��ل��ة يف 
اأ�شحاب  لقطاع  ال��ت��اب��ع  املكف�فني 
ب��امل���ؤ���ّش�����ش��ة ط��ب��اع��ة وت�زيع  ال��ه��م��م 
الدرا�شي  للف�شل  الدرا�شية  املناهج 
-2018 ال���درا����ش���ي  ل��ل��ع��ام  الأول 
2019 للطلبة من ذوي التحديات 
الب�شرية يف مدار�س الدمج بجميع 
املناطق التعليمية بالدولة، ومراكز 
جامعة  وطلبة  والتاأهيل،  الرعاية 
من  م�شتفيداً  خم�شني  لعدد  زاي��د 
لت�زيع  ال��زم��ن��ي  اجل�����دول  خ����لل 
والإلكرتونية،  ال����رق���ي���ة  امل��ن��اه��ج 
تعليميا  الطلبة  دمج  بهدف  وذل��ك 
الهمم  اأ�شحاب  والرتقاء بخدمات 

من فئة املكف�فني.
واأكدت ناعمة عبد الرحمن مديرة 
زايد  م�ؤ�ش�شة  حر�س  املكتب  اإدارة 
ال��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى اإجن�����از م��ه��م��ة طباعة 
الكتب واملناهج الدرا�شية وت�شليمها 
مبختلف  امل��ك��ف���ف��ني  ال��ط��ل��ب��ة  اإىل 
يف  التعليمية  وامل��راح��ل  امل�ؤ�ش�شات 
ال���ق��ت امل��ح��دد م��ع ب��داي��ة الف�شل 
الدرا�شي الأول بهدف حتقيق ر�شا 

هدف  لتحقيق  امل���ؤ���ش�����ش��ة  وف��رت��ه��ا 
ت��ق��دمي خ��دم��ت��ه��ا مبعايري  ���ش��م��ان 

ذات ج�دة عاملية. 
رعاية  م��ك��ت��ب  اأن  اأو����ش���ح���ت  ك��م��ا   
العليا  زاي����د  امل��ك��ف���ف��ني مب���ؤ���ش�����ش��ة 
ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة ه���ي اجلهة 
التي  ب��ال��دول��ة  والأوىل  ال���ح��ي��دة 
ال��ط��ب��اع��ة بطريقة  ت��ق��دم خ��دم��ات 
م�شت�ى  ع��ل��ى  للمكف�فني  ب��راي��ل 

الدولة.

مكتب رعاية املكفوفني
املكف�فني  رع��اي��ة  مكتب  اأن  ي��ذك��ر 
الهمم  اأ�شحاب  قطاع  اإدارات  اأح��د 
بالهيكل التنظيمي اجلديد مل�ؤ�ش�شة 
الإن�شانّية،  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
دولة  يف  ال���ح��ي��دة  املطبعة  وي�شم 
امل�اد  بطباعة  تق�م  التي  الإم���ارات 
التعليمية  )امل���ن���اه���ج  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
والثقافية  التعليمية(  وال������ش��ائ��ل 
وال����ق���������ش���������س ب����ط����ري����ق����ة ب����راي����ل 
خدماته  وي�����ق�����دم  ل���ل���م���ك���ف����ف���ني، 
على  الب�شر  و�شعاف  للمكف�فني 

م�شت�ى الدولة.
اخلدمات  م��ن  ع��دد  املكتب  وي��ق��دم 
ذات العلقة بتعليم ذوي التحديات 
ال���رع���اي���ة  ال���ب�������ش���ري���ة يف م����راك����ز 

امل�شتفيدين اأ�شحاب الهمم من فئة 
النتهاء  مت  ان��ه  وق��ال��ت  املكف�فني، 
من طباعة جميع املناهج الدرا�شية 
التي ت�شلمها املكتب من اإدارة املناهج 
للف�شل  والتعليم  الرتبية  ب����زارة 

الدرا�شي الأول بلغة برايل.
املكف�فني  رع��اي��ة  مكتب  واأ���ش��اف��ت 
ك���ذل���ك طباعة  اأجن�����ز  ب��امل���ؤ���ّش�����ش��ة 
وت���ك���ي���ي���ف م���ن���ه���ج ال����ري����ا�����ش����ي����ات 
للمكف�فني للف�شل الدرا�شي الأول 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2019-2018
م��ن خلله  زاي���د، حيث مت  جامعة 
ت��ك��ي��ي��ف وت��ن�����ش��ي��ق حمت�ى  اإع�������ادة 
املنهج وفق نظام برايل املعتمد عاملياً 
املكف�فني  يتنا�شب مع مهارات  مبا 
م�اد  يف  خمت�شني  فنيني  قبل  من 

الريا�شيات. 
اأن  اإىل  املن�ش�ري  ناعمة  واأ���ش��ارت 
زايد   « يف  املكف�فني  رع��اي��ة  مكتب 
ر�شا  م�شت�ى  بزيادة  اهتم   « العليا 
املناهج  ا����ش���ت���لم  ع���ن  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
الدرا�شي  الف�شل  بداية  الدرا�شية 
وتغليف  ط����ب����اع����ة  ج����������دة  وع�������ن 
طباعتها  خ����لل  م���ن  امل��ط��ب���ع��ات 
الطابعات  اأح����دث  ع��ل��ى  وتغليفها 
من  الأوىل  تعترب  وال��ت��ي  العاملية، 
والتي  ال��ع��رب��ي  ال����ط���ن  ن���ع��ه��ا يف 

وال��ت��اأه��ي��ل وم���دار����س ال���دم���ج على 
م�����ش��ت���ى ال����دول����ة وت��ت��م��ث��ل تلك 
امل���ن���اه���ج  ط����ب����اع����ة  اخل������دم������ات يف 
طباعة  ب��راي��ل،  بطريقة  الدرا�شية 
وامللخ�شات  الم���ت���ح���ان���ات  من�����اذج 
بطريقة  ل���ل���راغ���ب���ني  ال���درا����ش���ي���ة 
التعليمية  ال��شائل  ، طباعة  برايل 
البارزة ، وطباعة الكتب والق�ش�س 

الثقافية بطريقة برايل.
امل�شتفيدون من خدماته

اأم�����ا ع���ن اجل���ه���ات امل�����ش��ت��ف��ي��دة من 

ت����ل����ك اخل�������دم�������ات ف����ه����ي م����راك����ز 
لقطاع  التابعة  والتاأهيل  الرعاية 
اأ����ش���ح���اب ال��ه��م��م مب���ؤ���ش�����ش��ة زاي���د 
واملراكز  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
الدمج  ومدار�س  بالدولة،  الأخرى 
الرتبية  ب����زارة  واخل��ا���ش��ة  العامة 
والتعليم بجميع املناطق التعليمية 
ي�شتفيد من خدمات  كما  بالدولة، 
املكتب كافة املتعاملني من الطلب 
وامل���ع���ل���م���ني واأول�����ي�����اء الأم���������ر من 

املكف�فني.
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة دبي ت�شتقبل وفدًا من الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات

•• دبي-الفجر: 

ا�شتقبلت الإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية يف �شرطة دبي 
وفداً من الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات التابع ملنظمة الأمم املتحدة، 
اأبرز  اإط��ار زي��ارة وف��د الهيئة لدولة الإم���ارات واطلعها على  وذل��ك يف 
اجله�د املبذولة يف جمال التعاون الدويل ملكافحة املخدرات يف اجلهات 

املعنية ومن �شمنها القيادة العامة ل�شرطة دبي.
وكان يف ا�شتقبال وفد الهيئة الذي تراأ�شه الدكت�ر وي هاو نائب رئي�س 
الهيئة، العقيد خبري اأول كيمياء جنائية خالد ح�شني ال�شميطي، مدير 

اإدارة ال�ش�ؤون الفنية، وعدد من ال�شباط واخلرباء يف �شرطة دبي.
دبي  �شرطة  اأن  م���ؤك��دا  ال��زائ��ر،  بال�فد  ال�شميطي  خالد  العقيد  ورح��ب 
امل��ع��ن��ي��ني يف جمال  ال�����ش��رك��اء  ك��اف��ة  م��ع  م��ن��ظ���م��ة متكاملة  وف���ق  تعمل 
مروجيها  على  والقب�س  وخ��ارج��ه��ا،  ال��دول��ة  داخ���ل  امل��خ��درات  مكافحة 
تكثيف  على  ككل  املنظ�مة  حر�س  جانب  اإىل  ومعاقبتهم،  ومتعاطيها 
وممار�شات  ومعايري  وا�شحة  عمل  منهجية  ل��شع  امل�شرتكة  اجل��ه���د 
الأمن  املرج�ة، وحتقيق  النتائج  اإىل  ال��ش�ل  للتمكن من  عليها  متفق 

والأمان يف املجتمع.
وعلم  اجلنائية  ل��لأدل��ة  العامة  الإدارة  اأن  ال�شميطي  العقيد  واأو���ش��ح 

اجلرمية تقع على عاتقها م�ش�ؤولية كبرية، ذلك اأن حتقيق العدالة يبداأ 
واملعايري  الإج��راءات  كافة  واتخاذ  والعمل بحرفية  بالدقة  اللتزام  من 
العاملية، م�شرياً اإىل اأن خرباء العل�م اجلنائية والطب ال�شرعي يق�م�ن 
تط�يع  ثم  وم��ن  ال��ن���وي،  واحلم�س  الب�شمات  وا�شتخراج  الأدل��ة  برفع 
عن  الك�شف  يف  وت�شخريها  ال��ربام��ج  واأح����دث  امل��ت��ق��دم��ة  التكن�ل�جيا 
طل�شم اجلرمية وفك رم�زها، وم�شاعدة رجال القان�ن يف القب�س على 

اجلناة.
امل�شاريع واملبادرات اخلا�شة يف  ال�فد عددا من  اأمام  العقيد  وا�شتعر�س 
ال�شطناعي،  الذكاء  با�شتخدام  املخدرة  امل���اد  وفح�س  مكافحة  جمال 

اأن����اع امل����اد امل��خ��درة اجل��دي��دة امل�شافة اإىل ج���داول ق��ان���ن امل�اد  وب��ني 
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية. ويف نهاية اللقاء، قام ال�فد الزائر بج�لة يف 
اإدارات واأق�شام الإدارة العامة للأدلة اجلنائية وعلم اجلرمية، ومنها اإدارة 
املخترب اجلنائي، واإدارة التدريب والتط�ير، واإدارة الأدلة الإلكرتونية، 
ُيعنى بتقدمي خمتلف  الذي  التدريب  اإىل معهد  اإ�شافة  واإدارة اجل���دة، 
الدورات التدريبية للجهات وامل�ؤ�ش�شات الراغبة يف ذلك من داخل الدولة 
اأو خارجها، اإىل جانب زيارة الأق�شام العلمية اجلديدة منها ق�شم الفيزياء 
الن�وية، وق�شم فح�س الأثار الدقيقة يف م�شارح اجلرائم، واآخر لفح�س 

اله�اتف وال�شبكات وغريها من الأق�شام واملختربات الأخرى.

ويل عهد ال�شارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي
•• ال�ضارقة-وام:

ع��ق��د امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
الأ�شب�عي  اج��ت��م��اع��ه  ال�������ش���ارق���ة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  �شم�  برئا�شة 
ويل  القا�شمي  �شلطان  بن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
وبح�ش�ر  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل���ج���ل�������س 
���ش��م��� ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل ب���ن �شامل 
حاكم  نائب  القا�شمي  �شلطان  بن 
املجل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ال�������ش���ارق���ة 
يف  ام�����س  ���ش��ب��اح  وذل���ك  التنفيذي 

مكتب �شم� احلاكم.
ناق�س الجتماع عددا من امل�ا�شيع 
جدول  على  املطروحة  والق�شايا 
اأعمال اجلل�شة ووافق املجل�س على 
ال��ق��رارات مبا ي�شب يف  جملة من 
التي  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  خ���دم���ة 

ت�شهدها الإمارة.

مراكز  اأع���م���ال  ون��ت��ائ��ج   2018
تقدمي خدمات الدائرة.

وب��ني اأن ال��دائ��رة ت��ق��دم ع���ددا من 
وامل���ح���ف���زات جلذب  ال��ت�����ش��ه��ي��لت 
امل�������ش���ت���ث���م���ري���ن ودع���������م احل����رك����ة 
الق��ت�����ش��ادي��ة وم��ن��ه��ا زي������ادة عدد 
التي  الإل����ك����رتون����ي����ة  اخل�����دم�����ات 
للم�شتثمرين  ال���دائ���رة  ت��ق��دم��ه��ا 
اإ�شافة  خ��دم��ة   124 بلغت  حيث 
م�شريا   .. جديدة  خدمة   23 اإىل 
ال��رق��م��ي يف  ال��ت��ح���ل  اأن����ه مت  اإىل 
التنمية  دائ��رة  اإج���راءات وخدمات 

القت�شادية بن�شبة 100%.
ت�شهيل  ع��ل��ى  ال���دائ���رة  عملت  ك��م��ا 
اإج�����������������راءات ب����ع���������س الأن���������ش����ط����ة 
الت�شييد  ق��ط��اع  يف  الق��ت�����ش��ادي��ة 
الدوائر  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  وال���ب���ن���اء 
ا�شتحداث  ومت  املحلية  وامل�ؤ�ش�شات 
ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  بطاقة 

وه�������ي ب����ط����اق����ة ت�����ق�����دم مم����ي����زات 
ت�شهيل  ت��ت�����ش��م��ن  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
اجلهات  ب��ع�����س  يف  اج����راءات����ه����م 
احل����ك�����م����ي����ة وب����ع���������س اجل����ه����ات 

اخلا�شة.
اإط�������ار  يف   - امل���ج���ل�������س  واع����ت����م����د 
ح��ر���ش��ه ع��ل��ى دع���م م�����ش��اري��ع رواد 

البيئة  وتهيئة  امل�اطنني  الأعمال 
ال�شتثمارية اجلاذبة جليل ال�شباب 
واإمكاناتهم  ق���درات���ه���م  لإب��������راز 
يف  للنطلق  خرباتهم  وت�ظيف 
 - الرائدة  وم�شاريعهم  منتجاتهم 
متديد اإعفاء امل�شاريع املدعمة من 
امل�شاريع  لدعم  ال�شارقة  م�ؤ�ش�شة 

ر�ش�م  ن�شف  من  »رواد«  الريادية 
�شنتني  مل����دة  اجل���ه���ات احل��ك���م��ي��ة 

اإ�شافيتني.
واأ����ش���در امل��ج��ل�����س ق����رارا رق���م 27 
اعتماد  ب�������ش���اأن  2018م  ل�����ش��ن��ة 
القراآن  حفظ  ���ش��ه��ادات  منح  ر�شم 

الكرمي.

و اطلع املجل�س - بعد الت�شديق على 
حم�شر اجتماع اجلل�شة ال�شابقة - 
دائرة  اأعدتها  التي  الدرا�شة  على 
ال�شارقة  يف  القت�شادية  التنمية 

التي  والت�شهيلت  املحفزات  ب�شاأن 
 .. للم�شتثمرين  ال��دائ��رة  تقدمها 
وا�شتعر�س �شعادة �شلطان بن هده 
التنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����ش���ي��دي 

الدرا�شة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  الق��ت�����ش��ادي��ة 
ا�شتملت على بيانات رخ�س  والتي 
خلل  واملجددة  ال�شادرة  الأعمال 
اأغ�شط�س  اإىل  ي��ن��اي��ر  م��ن  ال��ف��رتة 

»زايد اخلريية والإن�شانية« تبحث اآفاق التعاون امل�شتقبلي مع موؤ�ش�شة »حتقيق اأمنية«

والتعليم«.
واأ�شار العامري اإىل جه�د امل�ؤ�ش�شة 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 
والدويل  املحلي  ال�شعيدين  على 
م����ن خ������لل ال�����ربام�����ج اخل���ريي���ة 
والإن�شانية التي اأطلقتها امل�ؤ�ش�شة 

يتعلق  فيما  وبخا�شة  اجل��ان��ب��ني، 
بق�شايا ال�شحة والتعليم.

واأكد �شعادة حمد �شامل بن كردو�س 
زايد  العامري مدير عام م�ؤ�ش�شة 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
امل�ؤ�ش�شة  اأن  والإن�شانية،  اخلريية 

والتقدير  بال�شكر  اأمنية«  »حتقيق 
كردو�س  ���ش��امل  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  اإىل 
مل�ؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري، 
نهيان  اآل  ����ش���ل���ط���ان  ب�����ن  زاي��������د 
والإن�شانية،  اخل��ريي��ة  ل��لأع��م��ال 
امل�ؤ�ش�شة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني  وج��م��ي��ع 

حيث  امل����ؤ����ش�������ش���ة،  يف  وال�����ربام�����ج 
ت�شمن اللقاء ا�شتعرا�شاً لأن�شطة 
وم�شاريعها  وب��راجم��ه��ا  امل�ؤ�ش�شة 
واملحلي  العاملي  ال�شعيدين  على 
من  التي  الفر�س  على  والط���لع 
الثنائي بني  التعاون  �شاأنها تعزيز 

بالإ�شافة  ذل����ك  ب���داي���ت���ه���ا،  م��ن��ذ 
املنظمات  م���ع  ال���ت���ع���اون  ع���لق���ات 
والإقليمية   ال���دول���ي���ة  واجل���ه���ات 

واملحلية. 
الزبيدي،  هاين  ت�ّجه  جانبه  من 
مل�ؤ�ش�شة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 

ح���ري�������ش���ة ع���ل���ى ت��������ش���ي���ع دائ������رة 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م���ع  ع��لق��ات��ه��ا 
الدولة  يف  ال��ف��اع��ل��ة  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
امل�شاهمات  ب��ت��ع��زي��ز  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
املحتاجني  ودع�������م  الإن�������ش���ان���ي���ة 
ال�شحة  جم�����الت  يف  خ�����ش������ش��اً 

•• اأبوظبي-الفجر:

 ا�شتقبلت م�ؤ�ش�شة زايد بن �شلطان 
اخلريية  ل����لأع����م����ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
م��ن م�ؤ�ش�شة  وف���داً   ، والإن�����ش��ان��ي��ة 
»حت���ق���ي���ق اأم����ن����ي����ة«، ل��ب��ح��ث اآف�����اق 
اإطار  امل�شتقبلي، وذلك يف  التعاون 
ن�شاطها  لت��شيع  امل�ؤ�ش�شة  �شعي 
امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  م��ع  وال��ت��ع��اون 
الر�شمية يف  واجلمعيات واجلهات 

الدولة.
ج��اء ذل��ك خ��لل اج��ت��م��اع عقد يف 
بح�ش�ر  باأب�ظبي،  امل�ؤ�ش�شة  مقر 
العامري  �شعادة حمد بن كردو�س 
وال�شيخة  للم�ؤ�ش�شة،  العام  املدير 
م��شي بنت حممد األ نهيان ع�ش� 
»حتقيق  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأم��ن��اء  جمل�س 
الرئي�س  الزبيدي،  وهاين  اأمنية«، 
»حتقيق  مل����ؤ����ش�������ش���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
�شعيد  حممد  جانب  اإىل  اأم��ن��ي��ة«، 
امل�شاريع  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 

ع��ل��ى جه�دهم  ف��ي��ه��ا  وال��ع��ام��ل��ني 
والأمل  ال�شعادة  لغر�س  امل��ب��ذول��ة 
اأف��راد املجتمع يف دولة  لدى كافة 
ه�����ذا  التربع  ُم��ث��ّم��ن��اً  الإم���������ارات، 
ال�شخي والكرمي من م�ؤ�ش�شة زايد 
للأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
اخلريية والإن�شانية ، الهادف اإىل 
م�ؤ�ش�شة  جه�د  دع��م  يف  امل�شاهمة 
اأهدافها  وحتقيق  اأمنية«  »حتقيق 
من  ومتكينها  النبيلة  الإن�شانية 
تنفيذ ا�شرتاتيجيتها القائمة على 
حتقيق اأمنيات املزيد من الأطفال 
ُتهّدد  خطرية  باأمرا�س  امل�شابني 
الرتاث  اأن  على  م���ؤك��داً  حياتهم، 
»رحمه  زاي�����د  ل��ل�����ش��ي��خ  الإن�������ش���اين 
طاملا  التي  البي�شاء  واأي��ادي��ه  اهلل« 
للبعيد  اخل���ري  ب��ت��ق��دمي  ���ش��ارع��ت 
�شتظل  ���ش���اء،  ح��دٍّ  على  والقريب 
ق��ائ��م��ة ب��ج��ه���د اأب���ن���ائ���ه واأح���ف���اده 
قل�ب  يف  وال��ف��رح  ال�شعادة  لتن�شر 

اجلميع.

بهدف ت�شهيل ح�شول الطلبة من اأ�شحاب الهمم على خدمات تعليمية عالية امل�شتوى تلبي احتياجاتهم

وزارة تنمية املجتمع تنظم ملتقى م�شوؤويل خدمات اأ�شحاب الهمم يف موؤ�ش�شات التعليم العايل
•• دبي – الفجر:

رقم  ال����زراء  جمل�س  لقرار  تنفيذاً 
باعتماد    2017 ل�����ش��ن��ة   1/6
اأ�شحاب  لتمكني  ال�طنية  ال�شيا�شة 
ال��ه��م��م، وا����ش���ت���م���راراً جل��ه���ده��ا يف 
الفئة اجتماعياً،  متكني ودمج هذه 
حك�مة  ت����ج���ه���ات  م����ع  ومت���ا����ش���ي���اً 
الر�شيدة،  وقيادتها  الإم���ارات  دول��ة 
 2021 الإم���ارات  ل��روؤي��ة  وحتقيقاً 
ب����اأن ت��ك���ن دول����ة الإم�������ارات �شمن 
اأف�شل دول العامل من حيث التنمية 
القت�شادية والجتماعية،  وحتقيقاً 

امللتقى  اأع����م����ال  ج�����دول  وت�����ش��م��ن 
»تعليم  ب���ع���ن����ان  رئ��ي�����ش��ي��ة  ج��ل�����ش��ة 
اأ�شحاب الهمم يف م�ؤ�ش�شات التعليم 
امل��اأم���ل«، كما  و  ال�اقع  العايل بني 
ا���ش��ت��ع��را���س جت���ارب متعددة  ج���رى 
يف ه���ذا ال�����ش��اأن اأب���رزه���ا جت��رب��ة كل 
ال�شارقة  وجامعة  زاي��د  جامعة  من 
وي�شتهدف  الإم����������ارات.   وج��ام��ع��ة 
اأ�شحاب  خ��دم��ات  م�ش�ؤويل  ملتقى 
العايل  التعليم  م�ؤ�ش�شات  يف  الهمم 
ال�����ق�����ف ع���ل���ى ن����ع���ي���ة اخل���دم���ات 
املقدمة للطلبة من اأ�شحاب الهمم 
ومدى تلبيتها لحتياجاتهم و�شبل 

لأهداف وروؤية وزارة تنمية املجتمع 
لأ�شحاب  التعليم  فر�س  تعزيز  يف 
الهمم، ومتكينهم من اأداء دورهم يف 
بناء وتنمية املجتمع.  نظمت وزارة 
م�ش�ؤويل  م��ل��ت��ق��ى  امل��ج��ت��م��ع  ت��ن��م��ي��ة 
خدمات اأ�شحاب الهمم يف م�ؤ�ش�شات 
التعليم العايل، وذلك يف جامعة زايد 
يف دبي،  بح�ش�ر م�ش�ؤويل خدمات 
اأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م يف اجل���ام���ع���ات، 
الهمم  اأ�����ش����ح����اب  م����ن  وال���ط���ل���ب���ة 
امللتحقني باجلامعات، واأولياء اأم�ر 
اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، واأع�����ش��اء املجل�س 
الهمم.   لأ����ش���ح���اب  ال����ش���ت�������ش���اري 

ق����رار جمل�س  ت��ط���ي��ره��ا يف ���ش���ء 
األ���زم جميع اجلهات  ال����زراء ال��ذي 
اخلدمية  احل��ك���م��ي��ة  وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
اأ�شحاب  بتحديد م�ش�ؤويل خدمات 
املهام  م����ن  ب���ع���دد  ل��ل��ق��ي��ام  ال���ه���م���م 
لأ�شحاب  اخل��دم��ة  تقدمي  اأب��رزه��ا، 
وت�شهيل  معهم  وال��ت���ا���ش��ل  الهمم 
ت���ق���دمي اخل���دم���ة لهم.  اإج���������راءات 
و�شل  كحلقة  العمل  اإىل  بالإ�شافة 
الهمم  اأ�شحاب  من  املراجعني  بني 
امل�ؤ�ش�شة  اأو  ال��دائ��رة  يف  والعاملني 
اإيجابية  م���اق��ف  وت��ب��ن��ي  وت��ر���ش��ي��خ 
امل�ؤ�ش�شة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ك��اف��ة  ل���دى 

وتب�شيط  ال��ه��م��م،  اأ����ش���ح���اب  جت����اه 
اخلدمة  تقدمي  ومراحل  اإج���راءات 
ال�شع�بات  طبيعة  مع  يتلئم  مبا 
عند اأ�شحاب الهمم واقرتاح اأف�شل 
احل���ل����ل خل��دم��ت��ه��م. وق���ال���ت وفاء 
حمد بن �شليمان مدير اإدارة تاأهيل 
ال��ه��م��م يف وزارة  اأ���ش��ح��اب  ورع���اي���ة 
فر�شة  امللتقى  »اإن  املجتمع  تنمية 
الأفكار  وت��ب��ادل  اخل����ربات  لل��ت��ق��اء 
من اأجل ال��ش�ل اإىل اأف�شل ال�شبل 
للطلبة  املنا�شبة  الأج������اء  لتهيئة 
على  للح�ش�ل  الهمم  اأ�شحاب  من 
درا�شتهم  ا�شتكمال  كامًل يف  حقهم 
تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ���ش��م��ن  اجل��ام��ع��ي��ة 
م���ؤه��ل��ة وم��ن��ا���ش��ب��ة،  ت����اك���ب اأرق���ى 
املعايري العاملية«. واأ�شافت اأن وزارة 
لت�جيهات  وتنفيذاً  املجتمع  تنمية 
وراء  من  ت�شعى  الر�شيدة،   القيادة 
امل�����ش��اه��م��ة يف  امل��ل��ت��ق��ى اإىل  ت��ن��ظ��ي��م 
التعليمية  ال��ب��ي��ئ��ة  وت��ط���ي��ر  دع����م 
وتاأهيل  الهمم،  باأ�شحاب  اخلا�شة 
امليدان  يف  العاملة  امل�اطنة  الك�ادر 
متكني  ب���اق��ع   للنه��س  وتاأهيلهم 
الدولة.  يف  الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل 
واأكدت اأن ال�زارة حري�شة على دعم 
جميع  من  الهمم  اأ�شحاب  ومتكني 

جمال  يف  وخ�������ش��������ش���اً  اجل�����ان����ب 
امل�شتمر  ال��ت��ط���ر  ظ���ل  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ل�����ش���ق ال��ع��م��ل يف ال���دول���ة، وال���ذي 
املتميزة  ال����ك�����ادر  ت��اأه��ي��ل  ي��ت��ط��ل��ب 
�شتى  يف  وال���ك���ف���اءة  اخل�����ربة  وذات 
املجالت، وه� ما ي�شمن اندماجهم 
م�شرية  وم�شاهمتهم يف  املجتمع  يف 
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����ش��ت��دام��ة يف ال���دول���ة. 
وي�شار اإىل اأن حك�مة دولة الإمارات 
ال�شيا�شة   2017 العام  يف  اأطلقت 
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  لتمكني  ال�طنية 
وحتقيق امل�شاركة الفاعلة والفر�س 
امل��ج��ت��م��ع، وذلك  ل��ه��م يف  امل��ت��ك��اف��ئ��ة 
نظراً جله�دهم امللم��شة يف حتقيق 
الإجن�������ازات، وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى جميع 
التحديات، وت�شمنت هذه ال�شيا�شة 
امل�ؤ�ش�شات  كافة  يف  م�����ش���ؤول  تعيني 
مب�شمى  اخل�����دم�����ي�����ة  واجل�������ه�������ات 
الهمم«  اأ�شحاب  خدمات  »م�ش�ؤول 
يعمل على ت�شهيل واعتماد خدمات 
املجل�س  وتاأ�شي�س  ل��ه��م،  خم�ش�شة 
ي�شم  الهمم،  لأ�شحاب  ال�شت�شاري 
م�ؤ�ش�شات حك�مية احتادية وحملية 
واأفراداً من املجتمع. ويعمل املجل�س 
تط�ير  بهدف  امل�ش�رة  تقدمي  على 

اخلدمات.

ال�شام�شي: »اإقامة املتقاعدين« 
حفظ للود وتقدير للخربات 

 
•• ابوظبي-وام:

الحتادية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شام�شي  حممد  علي  معايل  اأّك��د 
اأن دولة الإم��ارات �شتظّل على مّر الأي��ام وفّية لكل من  لله�ية واجلن�شّية 
عا�س على اأر�شها و�شاهم يف بناء �شرح نه�شتها وتط�رها، و�شتبقى حري�شة 
الظافرة  م�شريتها  اإط���ار  يف  ب��ذل��ه  مت  جهد  ك��ل  وتقدير  ال����ّد  حفظ  على 
اأم كبرياً، وذلك انطلقاً من املبادئ الرا�شخة والقيم النبيلة  �شغرياً كان 
ورّد  ال�شيف  واإك���رام  الإن�����ش��ان  اح���رتام  مقّدمتها  ويف  عليها  تاأ�ش�شت  التي 

اجلميل وتكرمي العطاء.
وقال اإّن هذا ال�طن املعطاء يثبت كّل ي�م حر�شه على تعزيز نهج التكافل 
اأو  مظل�م  اأو  حم��روم  اأر���ش��ه  على  يك�ن  األ  على  يرتكز  ال��ذي  الجتماعي 
�شريد، واأنه �شيبقى قبلة للباحثني عن ال�شتقرار املعي�شي والأ�شري ي�ّفر 
لهم م�شت�ى حياة ي�ش�ن كرامتهم ويحفظ اإن�شانيتهم ويدفع عنهم اخل�ف 

من اجله�ل ويرفع عن ك�اهلهم عناء البحث عن املاأوى.
بتاأ�شرية  خا�شة  امتيازات  مبنح  ال���زراء  جمل�س  ق��رار  اأّن  معاليه  واأ�شاف 
للأ�شخا�س ما ف�ق �شن اخلام�شة واخلم�شني ت�شمح لهم بالإقامة ط�يلة 
والتكافل  التعا�شد  �شّكل جت�شيدا حقيقيا لأ�شمى معاين  الدولة  الأمد يف 
وتقديراً  تكرمياً  الإن�شانية  يف  والإخ����ة  املجتمع  اأبناء  من  عزيزة  فئة  مع 
لتجاربهم وخرباتهم بحيث يظل�ا جزءاً ل يتجزاأ من الن�شيج الجتماعي 
ويعي�ش�ن  والهتمام  الرعاية  ويلق�ن  با�شتمرار عطائهم  بالدولة يرثونه 

احلياة الكرمية التي يحظى بها كل م�اطن ومقيم.
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  احلكيمة  بالروؤية  معاليه  واأ���ش��اد 
للجانبني  ذات��ه  الهتمام  ت�يل  التي  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ترجح  ل  بحيث  تتبناها  التي  املبادرات  خمتلف  يف  والإن�شاين  القت�شادي 
اإيجاباً  �شينعك�س  الأخ��ري  القرار  ان  اإىل  لفتاً  الآخ��ر،  على  منهما  اأي  كّفة 
تعزيز  يف  م�شاهمته  ج��ان��ب  اإىل  الج��ت��م��اع��ي  ال���ش��ت��ق��رار  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
ل�شتقطاب  امللئمة  البيئة  وت�فري  الإم��ارات  لقت�شاد  التناف�شية  القدرة 
وا�شتمرار اخلربات والكفاءات وال�شتفادة منها يف خمتلف ج�انب النه�شة 
ك��دول��ة ع�شرية حت��رتم قيم  الإم����ارات  ب�شمعة  الرت��ق��اء  احل�����ش��اري��ة، ويف 
احل�شارة الإن�شانية وتدعم اأركانها املبنية على الت�شامح والتعاي�س والتاآخي 
الإم���ارات لهذه  ال��ق��رار ج��اء تكرمياً من دول��ة  اأن  اإىل  بني اجلميع. ولفت 
قيادتها  من  وتاأكيداً  والعطاء،  العمل  لقيمة  تقديرها  عن  وتعبرياً  الفئة 
اأنها لن تن�شى ما قّدم�ه من م�شاهمات يف م�شريتها، واأنها  الر�شيدة على 
�شتحر�س دائماً على اأن يلق�ا كل رعاية وعناية من خلل اإتاحة الفر�شة 
لهم مل�ا�شلة م�ش�ار حياتهم يف الدولة وال�شتفادة من الفر�س القت�شادية 
وال�شتثمارية التي تتيحها ومن البيئة الآمنة امل�شتقرة والأنظمة املتطّ�رة 

التي ت�ّفرها يف خمتلف املجالت.

الهادى  لينه   / املدع�  فقد 
اجلن�شية  م����ري���ت���ان���ي���ا     ،
رق�����م  ������ش�����ف�����ره  ج�������������از   -
)6513876( من يجده 
عليه الت�شال بتليف�ن رقم  

0508147324

فقدان جواز �شفر
راه����ي����ل   / امل������دع�������  ف����ق����د 
اثي�بيا     ، ن����ريى  ال��ط��ي��ب 
اجلن�شية - ج�از �شفره رقم 
)3954085( من يجده 
عليه الت�شال بتليف�ن رقم  

0557899356

فقدان جواز �شفر
ل�زفيزمندا   / املدع�  فقد 
الفلبني     ، ارتي�ش�ل  رادوك 
�شفره  ج������از   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )A5426873P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم   الت�������ش���ال 

0506905509

فقدان جواز �شفر
ج���ه���اد   / امل�����دع������  ف����ق����د 
امل�������غ�������رب     ، ��������ش�������ك�������رى 
�شفره  ج����از   - اجلن�شية 
 )8953642( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����ش��ال ب��ت��ل��ي��ف���ن رقم  

0565803822
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اأخبـار الإمـارات
•• اأبوظبي-وام:

اخلا�شة  الح��ت��ي��اج��ات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي���د  م�ؤ�ش�شة  وق��ع��ت 
وجمعية الإم��ارات لل�شم اتفاقية تعاون لن�شر لغة الإ�شارة الإماراتية لل�شم يف 
برامج  وتاأ�شيل  كافة  واحلياة  العمل  ميادين  يف  ا�شتخدامها  وتفعيل  املجتمع 
الدمج الأكادميي وال�ظيفي واملجتمعي لأ�شحاب الهمم وفق اأف�شل املمار�شات 
العاملية. وقع التفاقية عن م�ؤ�ش�شة زايد �شعادة عبد اهلل عبد العايل احلميدان 
الأم��ني العام .. فيما وقعها عن جمعية الإم��ارات لل�شم م�شبح �شعيد النيادي 
الكمايل مدير  اإ�شماعيل  اإدارة اجلمعية وذلك بح�ش�ر عبد اهلل  رئي�س جمل�س 
قطاع اأ�شحاب الهمم يف امل�ؤ�ش�شة وحمد هزاع الدرمكي ع�ش� جمل�س الإدارة يف 

اجلمعية.
لل�شم”  الإ���ش��ارة  للغة  الإم��ارات��ي  “املعجم  ون�شر  تفعيل  على  الطرفان  واتفق 
وو�شائل  التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  واحل��ي��اة  العمل  ميادين  ك��ل  يف  ون�شره  وتبنيه 
اإ�شارية  الإعلم كمرجع م�حد يجمع لل�شم “ الإماراتيني” لغتهم يف م��ش�عة 
اأمام  ال�شع�بات  التكاتف والعمل على تذليل  التاأكيد على  م�ش�رة وم�ثقة مع 

ن�شره وتط�ير مفرداته وزيادة عددها وتقدمي املبادرات املبتكرة التي من �شاأنها 
جناح  و�شمان  كافة  املجتمع  اأف���راد  اإىل  ومفرداته  املعجم  اإي�شال  يف  ت�شهم  اأن 

ا�شتخدامه وفهم حمت�اه ومعانيه.
وقابلة  عليها  الت�قيع  تاريخ  من  �شهرا   36 ت�شتمر  التي   - التفاقية  وتن�س 
العليا وجمعية  زايد  تعاون م�ؤ�ش�شة  والتط�ير لفرتات زمنية - على  للتجديد 
اأف��راد املجتمع لدمج  الإم��ارات لل�شم لن�شر لغة الإ�شارة الإماراتية املحلية بني 
فئة ال�شم والإ�شهام يف اإعداد وتط�ير مرتجمي لغة الإ�شارة يف الدولة وت�فري 
الرتب�ية  العملية  لإث����راء  وامل�����ش��ارح  ال��ق��اع��ات  وجتهيز  منا�شبة  تعليمية  بيئة 

والتعليمية والرتفيهية لفئة ال�شم.
احلك�مية  للجهات  املحلية  الإ���ش��ارة  لغة  دورات  تنظيم  يف  اجل��ان��ب��ان  وي��ت��ع��اون 
ثقافة  ون�شر  املتبعة  القان�نية  النظم  ح�شب  واملجم�عات  ول��لأف��راد  واخلا�شة 
الدورات  وت��ق��دمي  العلمية  وامل���ؤمت��رات  ال��ن��دوات  الإ���ش��ارة م��ن خ��لل عقد  لغة 

والرتب�ية  التعليمية  العملية  يف  الإ���ش��ارة  لغة  دور  تعزيز  بهدف  العمل  وور���س 
لغة  م�شروع معجم  اإن  احلميدان  اهلل  عبد  �شعادة  وق��ال  ع��ام.  ب�شكل  واحلياتية 
الأخرى  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ش�شة  لهتمام  جت�شيدا  يعد  لل�شم  الإم��ارات��ي  الإ���ش��ارة 
املعنية يف الدولة ومنها جمعية الإمارات لل�شم وحر�شهم على تقدمي اخلدمات 
الن�عية واملتميزة والتي ت�شمن حق ال�شم يف ا�شتخدام لغتهم الأم - لغة الإ�شارة 
- واحلفاظ على اله�ية واخل�ش��شية التي متتاز بها هذه الفئة .. م�شريا اإىل 
اإعداد  يف  احلديثة  الجت��اه��ات  على  ال�طنية  ال��ك��ف��اءات  ت��دري��ب  على  احل��ر���س 
امل��ش�عات الإ�شارية وت�حيد لغة الإ�شارة الإماراتية ب�شكل علمي ي�شمن اإجماع 
واتفاق جمتمع ال�شم عليها. واأثني على الدور احلي�ي جلمعية الإمارات لل�شم 
زايد  م�ؤ�ش�شة  اأن  .. م�شيفا  لل�شم  الإماراتية  الإ���ش��ارة  لغة  ن�شر  دع��م جه�د  يف 
العليا للرعاية الن�شانية وعلى راأ�شها �شم� ال�شيخ خالد بن زايد اآل نهيان رئي�س 
جمل�س اإدارة م�ؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات اخلا�شة 

تقدر عاليا الدور الذي تلعبه اجلمعيات الأهلية خلدمة فئة ال�شم من اأ�شحاب 
الهمم. وذكر احلميدان اأن م�ؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية ت�ؤمن باأهمية 
وت�شدد  املحلي  املجتمع  يف  ال�شم  ول�شيما  الهمم  اأ�شحاب  من  الأف���راد  متكني 
اللزم  واملعن�ي  الل�ج�شتي  الدعم  وتقدمي  وم�شاندتهم  متكينهم  مبداأ  على 
مهاراتهم  لتط�ير  ال��لزم  املهارى  التدريب  تقدمي  على  احلر�س  بجانب  لهم 
وقدراتهم  مل��ي���ل��ه��م  منا�شبة  مهنة  اأو  وظ��ي��ف��ة  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  يف  مل�شاعدتهم 
النيادي  اأ�شاد م�شبح  ال�طن. من جانبه  تنمية  اأف��رادا م�شاهمني يف  لي�شبح�ا 
بالتعاون بني اجلمعية وامل�ؤ�ش�شة لدعم جه�د ن�شر لغة الإ�شارة الإماراتية لل�شم 
من خلل اإطلق معجم لغة الإ�شارة الإماراتي لل�شم الذي يجمع م�شطلحات 
لغة الإ�شارة املحلية الإماراتية وي�ثقها يف قام��س معتمد للعمل نح� دمج فئة 
اأ�شحاب الهمم يف املجتمع ون�شر لغتهم وخا�شة املفردات الإماراتية  ال�شم من 
بلغة الإ�شارة الإماراتية. واأثنى على جه�د م�ؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية 
وذوي الحتياجات اخلا�شة وما تقدمه من برامج رعاية وتاأهيل مبعايري عاملية 
لكل فئات اأ�شحاب الهمم ول�شيما ال�شم .. م�جها ال�شكر للم�ش�ؤولني بامل�ؤ�ش�شة 

لتعاونهم املثمر مع اجلمعية ل�شالح ال�شم.

•• اجلزائر-وام:

عقدت ي�م اأم�س الأول اأعمال الجتماع ال�زاري للدورة 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  امل�شرتكة  للجنة  ع�شرة  ال��راب��ع��ة 
الدميقراطية  اجل��زائ��ر  وجمه�رية  املتحدة  العربية 

ال�شعبية وذلك يف العا�شمة اجلزائر.
ت��راأ���س الج��ت��م��اع م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة م��ع��ايل �شلطان 
امل��ن�����ش���ري وزي���ر الق��ت�����ش��اد وم���ن اجلانب  ب��ن �شعيد 
وزير  امل�شاهل  ال��ق��ادر  عبد  ال�شيد  م��ع��ايل  اجل��زائ��ري 

ال�ش�ؤون اخلارجية يف اجلزائر.
����ش���م وف�����د ال����دول����ة مم��ث��ل��ني ع����ن خم��ت��ل��ف اجلهات 
احل��ك���م��ي��ة الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة وال�������ش���رك���ات �شبه 

احلك�مية واخلا�شة يف الإمارات.
�شكره  عن  املن�ش�ري  �شلطان  املهند�س  معايل  واأع��رب 
وتقديره ملعايل عبد القادر امل�شاهل واأع�شاء وفد بلده 
 .. الإم��ارات��ي  لل�فد  وال�شتقبال  ال�شيافة  ح�شن  على 
فر�شة  ت�شكل  اللجنة  ه��ذه  اجتماعات  اأن  اإىل  م�شريا 
ثمينة لتنمية وتعزيز العلقات الثنائية بني الإمارات 
واجلزائر من خلل ا�شتك�شاف فر�س التعاون واخلروج 
الفر�س  تعظيم  اإىل  ال��ه��ادف��ة  العملية  ب��امل��ق��رتح��ات 

وجتاوز التحديات.
واجلزائر  الإم���ارات  تربط  التي  العلقات  عمق  واأك��د 
الروابط  ب�����ش��ب��ب  ال��ت��اري��خ  وال���ت���ي مت��ت��د ج���ذوره���ا يف 
ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي جت��م��ع ال�����ش��ع��ب��ني الإم���ارات���ي 
واجلزائري والقائمة على الثقافة العربية الإ�شلمية 
ت�شكيل  يف  ت�شاهم  زال��ت  ول  �شاهمت  وال��ت��ي  ال���اح��دة 

روؤى وتطلعات �شع�ب املنطقة.
البلدين  ق��ي��ادت��ي  ب��ني  املتميزة  ال��ع��لق��ات  اإىل  واأ���ش��ار 
بني  الثنائية  العلقات  يف  تط�ر  من  به  اأ�شهمت  وم��ا 
زايد  ال�شيخ  زي���ارة  م�شتذكرا   .. ال�شقيقني  البلدين 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - اإىل اجلزائر  بن �شلطان 
عام 1974 حيث اجتمع مع الرئي�س الراحل ه�ارى 
ب���م��دي��ن ومت اف��ت��ت��اح م��ق��ر ال��ب��ع��ث��ة ال��ر���ش��م��ي��ة لدولة 
واأع��رب معايل   .1974/8/7 الإم��ارات باجلزائر يف 
امل�اقف  لتقارب  الإم���ارات  دول��ة  ارتياح  عن  املن�ش�ري 
بني البلدين ال�شقيقني �شمن املنظ�مة العربية جتاه 
الفل�شطينية  الق�شية  وم��ن��ه��ا  الق�شايا  م��ن  ال��ع��دي��د 

مبا  التن�شيق  زي��ادة  اإىل  ..متطلعا  وال�ش�رية  والليبية 
ال�شاحة  على  املطروحة  والتحديات  الق�شايا  يخدم 

الإقليمية والدولية ب�شكل فعال واإيجابي.
القيم  زاي���د - ن�شتح�شر  ال��ع��ام - ع��ام  “يف ه��ذا  وق���ال 
النبيلة والدبل�ما�شية احلكيمة مل�ؤ�ش�س الدولة ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “رحمه اهلل “ والتي �شاهمت 
ب�شكل ج�هري يف اإر�شاء وتر�شيخ دعائم العمل العربي 
امل�����ش��رتك ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت�����ش��ام��ن وال���ت���ع���اون البناء 
امل��ت��ب��ادل والب��ت��ع��اد ع��ن التدخل يف �ش�ؤون  والح����رتام 
الي�م  اإليها  نحتاج  التي  املبادئ  وه��ي  الأخ��رى  ال��دول 
تر�شيخها  اإىل  نتطلع  حيث  اآخ���ر  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث 
امل�شرتك  العمل  اأوا�شر  تعزيز  خلل  من  اأ�شقائنا  مع 
التفاعلية  واملن�شات  الدبل�ما�شية  الأدوات  وت�شخري 
امل�شت�يات  خمتلف  على  امل�شرتكة  امل�شالح  خدمة  يف 

ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية«.
�شرورة  املن�ش�ري  اأك��د   .. القت�شادي  ال�شعيد  وعلى 
ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل���ه����د امل�����ش��رتك��ة م���ن القطاعني 
احل��ك���م��ي واخل���ا����س يف ال��ب��ل��دي��ن ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى م��ا مت 
اإجن����ازه خ���لل الأع������ام امل��ا���ش��ي��ة و���ش���ل اإىل حتقيق 
والتدفقات  التجارية  التبادلت  من  الأمثل  امل�شت�ى 
ال�شتثمارية بني اجلانبني ومبا يع�د بالنفع امل�شرتك 

على اقت�شاد البلدين.
ودع���ا امل�����ش��دري��ن وامل�����ش��ت���ردي��ن اجل��زائ��ري��ني لتعزيز 
املتط�رة  الل�ج�شتية  وامل��راف��ق  امل���ان��ئ  من  ال�شتفادة 
ونقل  وتخزين  لنطلق  مثالية  كنقطة  الإم���ارات  يف 
لفتا   .. الآ�شي�ية  والأ���ش���اق  اجل��زائ��ر  ب��ني  الب�شائع 
 160 اأ���ش��ل  م��ن   11 املرتبة  تتب�اأ  الإم����ارات  اأن  اإىل 
دولة يف م�ؤ�شر اخلدمات الل�ج�شتية العاملي مما ي�ؤ�شر 
ال�اردات  ل�شل�شل  ميكن  التي  امل�شافة  القيمة  على 
ال�شتفادة  وال�شادرات اجلزائرية حتقيقها من خلل 
من امل�انئ الإماراتية واملناطق احلرة والل�ج�شتية يف 
تعزيز كفاءة النقل والتخزين وت��شيع �شبكة امل�شدرين 

وامل�ردين املحتملني يف كل بقاع العامل.
وعلى ال�شعيد ال�شتثماري .. اأ�شاد معاليه بتجاوز قيمة 
 10 ال���  اجل��زائ��ر م�شت�ى  الإم��ارات��ي��ة يف  ال�شتثمارات 
مليارات دولر يف عدد متن�ع من القطاعات القت�شادية 
ال�شتثمارات  م��ن  مل��زي��د  ف��ر���س  وج����د  اإىل  م��ن���ه��ا   ..

الكبري  احلجم  من  لل�شتفادة  الطاحمة  الإم��ارات��ي��ة 
للجزائر  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  وامل���ق��ع  اجل��زائ��ري��ة  لل�ش�ق 
كب�ابة لل�ش�ق الأوروبية والأفريقية .. م�ؤكدا �شرورة 
وال�شراكات  ال��ف��ر���س  م��ن  امل��زي��د  ل�شتك�شاف  ال��ع��م��ل 
العملية  احل���ل����ل  و���ش��ع  اإىل  اإ����ش���اف���ة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
ون�ه  القائمة.  ال�شتثمارات  ت�اجهها  التي  للتحديات 
اجلزائرية  الإماراتية  ال�شتثمارية  بال�شراكة  معاليه 
اإىل  قيمتها  و�شلت  والتي  وال��ف���لذ  احلديد  يف قطاع 
1.5 مليار دولر وه� ما يت�قع اأن ي�لد نح� 1600 
املبا�شرة  غ��ري  الفر�س  م��ن  وغ��ريه��ا  مبا�شرة  وظيفة 
م�شيدا   .. املختلفة  والت�شغيل  ال�شتثمار  مراحل  عرب 
“�شيب�شا”  ���ش��رك��ة  ال��ط��اق��ة ع��رب  ق��ط��اع  ب��ال�����ش��راك��ة يف 
اجلزائرية  و���ش���ن��اط��راك  م��ب��ادل��ة  ل�شركتي  اململ�كة 
والتي   2043 ال��ع��ام  اإىل  دولر  م��ل��ي��ار   1.2 بقيمة 
والغاز اجلزائري خلل  البرتول  اإنتاج  زيادة  تت�شمن 
ال�شن�ات القادمة حيث ت�شكل هذه ال�شراكات من�ذجا 
حافزا للعمل امل�شرتك بني قطاعي الأعمال يف البلدين 

يف خمتلف القطاعات القت�شادية امل�شرتكة.
امل�شتثمرين  املن�ش�ري  �شلطان  املهند�س  معايل  وحث 
اجلزائريني على تعزيز ا�شتثماراتهم يف دولة الإمارات 
ت�شكل نقطة مثالية  والتي  املختلفة  ومناطقها احلرة 
قيمتها  ت��ن��اه��ز  ال���ت���ي  امل��ن��ط��ق��ة  اأ�����ش�����اق  اإىل  ل��ل���ل���ج 
�شكانها  ع��دد  ويتجاوز  دولر  تريلي�ن   7.6 ال�شن�ية 
للم�شتثمرين  الإم��ارات  ت�فر  ن�شمة حيث  مليار   2 ال� 
مما  متقدمة  حتتية  وبنية  متط�رة  ا�شتثمارية  بيئة 
ال�شتثمارات اجلزائرية  ي�شكل حافزا كبريا  اأن  ميكن 
الهادفة اإىل حتقيق التن�ع القت�شادي وتن�يع الأ�ش�اق 
الأ�ش�اق  باجتاه  منتجاتها  اأم��ام  املتاحة  الت�شديرية 
اللجنة  يف  امل�شاركة  الأط���راف  جميع  ودع��ا  الآ�شي�ية. 
بني  امل���دين  ال��ط��ريان  ع��لق��ات  تعزيز  �شبل  بحث  اإىل 
واملفاو�شات  اللقاءات  وترية  رفع  اجلانبني من خلل 
املفت�حة  الأج����اء  �شيا�شة  تبني  اإىل  الهادفة  الثنائية 
متطلبات  ت�شهيل  اإىل  اإ�شافة  ال�شقيقني  البلدين  بني 
تاأ�شريات الدخ�ل للجزائر والتي �شيك�ن لها انعكا�س 
اأن  وي��ت���ق��ع  الإم��ارات��ي��ة  ال�شياحة  ت��دف��ق  على  مبا�شر 
اجلزائرية  احلك�مة  خطة  حتقيق  يف  ج�هريا  ي�شهم 
الهادفة اىل م�شاعفة عدد ال�شياح املتدفقني للجزائر 

اإىل 4.4 ملي�ن �شائح بحل�ل العام 2027.
التن�شيق  ل��زي��ادة  دع��ا معاليه اجل��ان��ب اجل��زائ��ري  كما 
امل�شرتك �شمن املنظمات الدولية وامل�ؤمترات وغريها 
م��ن امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة .. م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ك��ره للجزائر 
واملحافل  املنظمات  خمتلف  يف  ل��لإم��ارات  دعمها  على 
الأط���راف. من جانبه رحب معايل  ومتعددة  الدولية 
�شلطان  املهند�س  معايل  ب��زي��ارة  امل�شاهل  ال��ق��ادر  عبد 
الزيارة  اأهمية  م�ؤكدا  ل��ه..  املرافق  وال�فد  املن�ش�ري 
يف ت��ع��زي��ز وت���ط��ي��د ال��ع��لق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وف��ت��ح اآف���اق 
وجمالت جديدة للتعاون ال�شرتاتيجي بني البلدين 
والتجارية  القت�شادية  املجالت  يف  خا�شة  ال�شقيقني 

وال�شتثمارية والجتماعية والثقافية.
للتعاون  ع���دي���دة  وف��ر���ش��ا  جم����الت  ه��ن��اك  اإن  وق����ال 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن .. م���ؤك��دا اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون يف جمالت 
ال�شتثمار وقطاع الطاقة وال�شياحة والتعليم والعل�م 
والتكن�ل�جيا والريا�شة والثقافة والأغذية والزراعة 
البلدين  �شعبي  ع��ل��ى  امل�����ش��رتك��ة  باملنفعة  ي��ع���د  ومب���ا 
ال�شقيقني.. لفتا اإىل اأن هذه الزيارة �شتك�ن لها نتائج 
اإيجابية مبا�شرة يف ت�طيد ودعم التعاون ال�شرتاتيجي 

بني البلدين ال�شقيقني يف امل�شتقبل.
املن�ش�ري ومعايل  �شعيد  بن  �شلطان  وقد وقع معايل 
عبد القادر م�شاهل حم�شر ال��دورة الرابعة ع�شر من 

اللجنة امل�شرتكة بني دولة الإمارات اجلزائر.
يف  التعاون  �شاأن  يف  تفاهم  مذكرة  اجلانبان  وق��ع  كما 
جمال املن�شاآت القاعدية وم�شروع الربنامج التنفيذي 
للإعلم  الدينية  ال�����ش���ؤون  جم��ال  يف  التعاون  لت��ف��اق 
التنفيذي  ال��ربن��ام��ج  وم�����ش��روع   2020  -  2019
ومذكرة   -2020  2018 للإعلم  الثقايف  للتعاون 
تفاهم للتعاون الفني بني هيئة الإمارات للم�ا�شفات 

واملقايي�س واملعهد اجلزائري للتقيي�س.
واأثنى معايل �شلطان املن�ش�ري على خمرجات اأعمال 
ال��ل��ج��ن��ة والت���ف���اق���ي���ات وم���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م ال��ت��ي مت 
الت�قيع عليها بني البلدين يف خمتلف املجالت والتي 
ت�ؤكد مدى حر�س وجدية اجلانبني يف تعزيز وتط�ير 
تنفيذ  متابعة  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د  م��ع  الثنائية  ال��ع��لق��ات 
اأبرز التفاقيات القت�شادية  اللجنة وت�قيع  ت��شيات 

الداعمة للعلقات الثنائية بني البلدين.

•• دبي-الفجر:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��ع��ادة ال���ل����اء ع��ب��د اهلل 
خليفة املري، القائد العام ل�شرطة 
ب���ن ح�يرب،  ���ش��ع��ادة ج��م��ال  دب����ي، 
املدير التنفيذي مل�ؤ�ش�شة حممد بن 
وال�فد  للمعرفة،  مكت�م  اآل  را�شد 
املرافق له، بح�ش�ر الل�اء الدكت�ر 
عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل 
م�شاعد القائد العام ل�ش�ؤون التميز 
�شالح  الدكت�ر  والعقيد  والريادة، 
العامة  الإدارة  م��دي��ر  احل��م��راين، 

للتميز والريادة بالنيابة.
وج����رى خ���لل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �شبل 
التعاون  وتعزيز  ال�شراكة  ت�طيد 
وال���ت���ن�������ش���ي���ق ب������ني �����ش����رط����ة دب����ي 
وم���ؤ���ش�����ش��ة حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكت�م للمعرفة، ومناق�شة الق�شايا 

ذات الهتمام امل�شرتك.
على  احل�ش�ر  ح�يرب  اب��ن  واطلع 
ا���ش��ت��ع��دادات م���ؤ���ش�����ش��ة حم��م��د بن 
“قمة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��م��ع��رف��ة  را����ش���د 
�شرتكز  ال��ت��ي   ، ”2018 امل��ع��رف��ة 
�شناعة  يف  ال�������ش���ب���اب  دور  ع���ل���ى 
خا�شة  العربية  ملنطقتنا  امل�شتقبل 
�شعار  و���ش��ت��ح��م��ل  ع���ام���ة،  ول��ل��ع��امل 
اقت�شاد  وم�����ش��ت��ق��ب��ل  “ال�شباب 
املعرفة”  وتهدف اإىل م�اكبة روؤية 
اقت�شاد  ل��ب��ن��اء   2021 الإم�����ارات 
يف  ال�شتثمار  على  ق��ائ��م  تناف�شي 
البتكار  مل��ف��اه��ي��م  داع�����م  امل���ع���رف���ة 
التكن�ل�جيا  وت���ظ��ي��ف  والإب�����داع 

ورخاء  رفاهية  تعزيز  يف  املتقدمة 
الإن�شان، لتاأ�شي�س جيل متميز من 
اأعمال  بيئة  �شمن  الأع��م��ال  رواد 
ت��اأك��ي��د دورها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  حم��ف��زة 
كم�ؤ�ش�شة معرفية رائدة يف جمالت 
���ش��ن��اع��ة ون�����ش��ر امل��ع��رف��ة، ومتكني 
امل�شتدامة  احلل�ل  لبتكار  ال�شباب 
التي تدعم تنمية جمتمعاته، وبناء 

جيل جديد من قادة امل�شتقبل.
القمة  اأن  ح����ي���رب  اب����ن  واأو�����ش����ح 
���ش��ت�����ش��لِّ��ط ال�������ش����ء ع���ل���ى جت����ارب 
على  وق���دوة  م��ث��اًل  لت  �شكَّ ملهمة، 
املجتمع  ل��ف��ئ��ات  وال��ت��م��ي��ز  ال��ع��ط��اء 
تكرمي  خ��لل��ه��ا  �شيتم  ك��م��ا  ��ة.  ك��افَّ
����ش����اًء م��ن الأف����راد  امل��ع��رف��ة،  اد  روَّ

اأنحاء  جميع  وم��ن  �����ش��ات،  امل���ؤ���شَّ اأو 
اإ�شهامات  م����ا  ق���دَّ ����ن  ممَّ ال���ع���امل، 
للعامل،  جليلة  معرفية  واإجن���ازات 
تعزيز  يف  ���ال  ف���عَّ ب�����ش��ك��ل  اأ���ش��ه��م��ت 
م�����ش��ارات ن�����ش��ر واإن���ت���اج امل��ع��رف��ة يف 

�شتى املجالت.
ح�يرب  ب���ن  ج���م���ال  وا���ش��ت��ع��ر���س 
م������ب������ادرات م����ؤ����ش�������ش���ة حم���م���د بن 
م�ؤكداً  للمعرفة،  مكت�م  اآل  را�شد 
للبتكار”  ال���ع���رب  “ملتقى  اأن 
دولتنا يف  ي�اكب ت�جهات وخطط 
امل�شتدامة  التنمية  نح�  م�شريتها 
البتكار  مفه�م  تعزيز  خ��لل  م��ن 
وت�ظيفه يف تقدمي حل�ل وم�شاريع 
جمتمع  ب����ن����اء  ت����دع����م  م���ب���ت���ك���رة، 

اجل�انب  م���ن  وم���زده���ر  م��ت��ك��ام��ل 
اإىل اأن امللتقى ي�شعى  كافة، م�شرياً 
متخ�ش�شة  ق����ن�����ات  ت����ف���ري  اإىل 
ت�شلط ال�ش�ء على مفه�م البتكار 
وتناق�س  �����ش����ام����ل،  م���ن���ظ����ر  م�����ن 
متطلباته وق�شاياه، بح�ش�ر نخبة 
من  واملتخ�ش�شني  املبتكرين  م��ن 
اأن  اأنحاء العامل. واأ�شار اإىل  جميع 
بالعربي” حتتفي باللغة  “مبادرة 
العربية يف ي�مها العاملي عن طريق 
اللغة  ا���ش��ت��خ��دام  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ج��ي��ع 
الت�ا�شل  و�شائل  يف  فقط  العربية 
الج��ت��م��اع��ي ك���اف���ة، وت��رك��������ز على 
تغطي  متن�عة  ف��ع��ال��ي��ات  تقدي��م 
الرقمي  الإع������لم  ق���ن����ات  م��ع��ظ��م 

الجتماعي،  الت�ا�ش��ل  وو�ش��ائل 
اللغ��ة  بجماليات  ال���ع��ي  وتن�ش��ر 
حتدي  مبادرة  بالإ�شافة  العربي��ة، 
المية التي اأطلقها �شاحب ال�شم� 
اآل مكت�م،  ال�شيخ حممد بن را�شد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رعاه اهلل”.  دب���ي  ح��اك��م  ال������زراء 
�شاب  م���ل���ي����ن   30 وت�������ش���ت���ه���دف 
وط��ف��ل ع��رب��ي ح��ت��ى ع���ام 2030. 
التي  تقراأ”  “عائلتي  وم����ب����ادرة 
م�شت�يات  حت�����ش��ني  اإىل  ت���ه���دف 
باقة  تخ�شي�س  خلل  من  املعرفة 
قيمة وخمتارة من الكتب امل�شه�رة 
على امل�شت�ى العاملي، ثمَّ ترجمتها 

اإىل اللغة العربية. 

ميثاء ال�شام�شي حت�شر 
حفل ال�شفارة ال�شينية 
مبنا�شبة اليوم الوطني

•• اأبوظبي-وام:

بنت  ميثاء  ال��دك��ت���رة  معايل  ح�شرت 
م�شاء  دول���ة  وزي����رة  ال�شام�شي  ���ش��امل 
الذي  ال���ش��ت��ق��ب��ال  ح��ف��ل  الأول  اأم�����س 
اأقامه �شعادة ين جيان �شفري جمه�رية 
ال�شني ال�شعبية لدى الدولة مبنا�شبة 

الي�م ال�طني ال� 69 لبلده.
ك��م��ا ح�����ش��ر احل��ف��ل - ال����ذي اأق���ي���م يف 
منزل ال�شفري ال�شيني - �شعادة �شعيد 
�ش�ؤون  اإدارة  م��دي��ر  ال��ق��م��زي  ع��ب��داهلل 
الزيارات يف وزارة اخلارجية والتعاون 
امل�ش�ؤولني  ك��ب��ار  م���ن  وع����دد  ال�����دويل 
العربي  الدبل�ما�شي  ال�شلك  واأع�شاء 
الدولة  ل���دى  امل��ع��ت��م��دي��ن  والأج���ن���ب���ي 
اجلالية  اأب����ن����اء  م����ن  ح�����ش��د  ب���ج���ان���ب 

ال�شينية املقيمة يف الدولة.
كلمة  - يف  ج��ي��ان  ال�����ش��ف��ري ين  واأك�����د 
العلقات  ع��ل��ى   - امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه  ل���ه 
ال�طيدة التي تربط بني بلده ودولة 
الإمارات وحر�س قيادتي البلدين على 
تعزيزها يف خمتلف املجالت .. م�شريا 
اإىل اأن ال��زي��ارة الأخ���رية التي ق��ام بها 
اأب�ظبي  اإىل  ال�شيني  الرئي�س  فخامة 
العلقات  ومتانة  ق���ة  على  دليل  ه��ي 

التي تربط البلدين ال�شديقني.
احلكيمة  بال�شيا�شة  ���ش��ع��ادت��ه  واأ����ش���اد 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة ل���دول���ة الإم������ارات 
ال�شيخ  ال�شم�  ���ش��اح��ب  راأ���ش��ه��ا  وع��ل��ى 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

اهلل«. “حفظه 

اأخبار ال�شاعة: 
الإمارات تتبنى مبادرات تعزز 
التناف�شية وحتقق ال�شتدامة 

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة “اأخبار ال�شاعة “ اإن دولة الإمارات تثبت ي�ما بعد ي�م م�شيها يف 
ابتكار جميع الآليات وال�شبل التي تعزز مكانتها على اخلارطة العاملية انطلقا 
من اعتماد القرارات واتباع ال�شرتاتيجيات التي تكفل للقت�شاد من�ه وحتقق 
للدولة خطاها املن�ش�دة نح� ال�شتدامة من خلل التط�ير امل�شتمر للخطط 
والربامج القت�شادية والجتماعية التي ت�ائم التغريات وت�اكب احلاجة اإىل 
تق�ية القطاعات احلي�ية يف الدولة وتعزز م�شاهمتها الفاعلة يف الناجت املحلي 
ان�شجاما مع ا�شرتاتيجيات الدولة القائمة على املرونة  غري النفطي للدولة 

والتن�ع كما ورد يف “ روؤية الإمارات 2021 ».
اأنه  اأ�شافت   .. “ التناف�شية وحتقق ال�شتدامة  “ مبادرات تعزز  وحتت عن�ان 
واملبادرات  ال��ق��رارات  ج��اءت  النم�  وتعزيز  ال�شتدامة  قيم  تر�شيخ  اإىل  و�شعيا 
رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اعتمدها  التي 
جمل�س  جل�شة  خ��لل  “رعاه اهلل”  دب��ي  ال����زراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء يف ق�شر الرئا�شة باأب�ظبي اأم�س الأول واعتماد �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة 
رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأب�ظبي برنامج اأب�ظبي للم�شرعات التنم�ية 
اهتمام القيادة الر�شيدة برفد القت�شاد ال�طني مبزيد  “ م�ؤكدة   21 “ غدا 
من املداخيل امل�شتدامة الناجتة عن تفعيل جميع القطاعات احلي�ية يف الدولة 

ب�شكل ت�شاركي وتكاملي.
والبح�ث  للدرا�شات  الإم���ارات  “ مركز  عن  ام�س  ال�شادرة  الن�شرة  واأو�شحت 
حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اعتمدها  التي  املبادرات  اأن   .. “ ال�شرتاتيجية 
بن را�شد اآل مكت�م تعد من روافد التنمية امل�شتدامة يف الدولة فمنح امتيازات 
خا�شة بتاأ�شرية للأ�شخا�س ما ف�ق �شن اخلام�شة واخلم�شني ت�شمح باإقامتهم 
الأمد  الط�يلة  الإق��ام��ة  خ��ي��ارات  ت�فري  بهدف  �شن�ات  مل��دة خم�س  ال��دول��ة  يف 
حتقق  منا�شبة  بيئة  وف��ق  ال��دول��ة  اأر����س  على  ذل��ك  يف  الراغبني  للمتقاعدين 
الرخاء لهم ومتكنهم من ال�شتثمار عرب نظام مايل و�شحي يت�شم بال�شتقرار 
تخفي�س  خ��لل  م��ن  ال�شناعة  قطاع  دع��م  م��ب��ادرة  واعتماد  العالية  واجل����دة 
وو�شع  النظيفة  غري  الطاقة  م�شادر  على  العتماد  وتقليل  الكهرباء  تعرفة 
خطة ل�شتيعاب القدرات الت�ليدية امل�شتقبلية للم�شانع اجلديدة يعزز مكانة 
الدولة على خارطة ال�شناعات العاملية امل�شتدامة كما اأكد ذلك �شاحب ال�شم� 
�شناعية  نه�شة  يف  “ ن�شتثمر  ق��ال  عندما  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 
م�شتدامة من خلل تكاتف العمل احلك�مي امل�شرتك وهدفنا اأن نك�ن من�ذجا 

ناجحا للقت�شاد الأخ�شر لنحافظ على بيئتنا للأجيال القادمة«.
ال�شم�  ب�شاحب  ممثلة  احلكيمة  القيادة  روؤى  مع  وان�شجاما  اأن��ه  اإىل  واأ�شارت 
تقدمي  اهلل” يف  “حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
الت�شهيلت واملزايا كافة التي تعزز من ت��شيع قاعدة اأن�شطة الأعمال يف دولة 
اآل نهيان برنامج  الإم��ارات جاء اعتماد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد 
50 مليار درهم  21” مبيزانية قدرها  “ غدا  التنم�ية  للم�شرعات  اأب�ظبي 
ومبادرات  املجتمعية  امل�شاريع  تنفيذ  ت�شريع  بهدف  املقبلة  الثلث  لل�شن�ات 
امل�شرعات  حزمة  م��ن  الأوىل  املرحلة  اأج��ن��دة  ب��اإط��لق  الأع��م��ال  بيئة  حت�شني 
اأربعة حماور رئي�شية هي .. حتفيز  التنم�ية خلل الأيام املقبلة ارتكازا على 
الأعمال وال�شتثمار وتنمية املجتمع وتط�ير منظ�مة املعرفة والبتكار وتعزيز 
منط احلياة من خلل الرتقاء باخلدمات كافة التي حت�شن ج�دة احلياة وذلك 
ال�شاملة  التنم�ية  م�شريتها  ودع��م  اأب�ظبي  وري��ادة  تناف�شية  تعزيز  اإىل  �شعيا 
فيها.  وامل�شتثمرين  واملقيمني  امل�اطنني  اأول���ي��ات  م��ع  يتفق  مب��ا  وامل�شتدامة 
اإن املبادرات ال�طنية  “ يف ختام مقالها الفتتاحي ..  “ اأخبار ال�شاعة  واأك��دت 
التي حتر�س القيادة الر�شيدة يف دولة الإمارات على اعتمادها واإطلقها تزيد 
بتناف�شيتها  وتنه�س  ال�شتثمارات  من  للمزيد  ال��دول��ة  جاذبية  من  �شك  بل 
وتعزز من من� وا�شتدامة اأن�شطتها القت�شادية ب�شكل اأكرب وه� ما ي�ؤكد براعة 
دولة الإمارات يف اإيجاد بيئة اآمنة وحمفزة وم�شجعة لتحقيق كل ذلك تنطلق 
من �شن الق�انني والل�ائح التي تتنا�شب مع كل من ابتغى العي�س وال�شتثمار 
يف الدولة الأمر الذي ينعك�س على من�ش�ب الرفاه وال�شعادة وير�شخ مكانة دولة 
الإمارات كمركز عاملي متقدم للباحثني عن بيئة ا�شتثنائية ت�فر لهم عنا�شر 
ال�شتمرارية والتط�ر وال�شتقرار مبا يحقق املزيد من الإجن��ازات التي تعرب 
بالدولة نح� مرحلة متقدمة يف م�شرية التنمية امل�شتدامة التي ما هي اإل دليل 
على اإميان القيادة الر�شيدة بامل�شتقبل ال�اعد الذي ن�شاأ عن روؤية ا�شت�شرافية 

بعيدة املدى هدفها ال��ش�ل بالدولة اإىل مزيد من التميز والريادة.

منتدى “�شينما ال�شرق الأو�شط” 
يف دبي اأكتوبر املقبل  

•• دبي-وام:

الأوىل  الن�شخة  فعاليات  املقبل  اأكت�بر  و29   28 ي�مي  دب��ي  ت�شت�شيف 
 45 نح�  مب�شاركة  اأفريقيا  و�شمال  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شينما  منتدى  من 
فندق  يحت�شنه  ال���ذي   - املنتدى  وي��ع��د  دول���ة.   30 م��ن  وخ��ب��ريا  متحدثا 
جراند حياة بدبي - احلدث الفريد من ن�عه يف املنطقة املعني مبناق�شة 
التغريات  باتت تفر�شه  ال�شينما وما  وتقنيات وعنا�شر �شناعة  ال�شتثمار 
يف ح��ج��م ومن���� وت��ط���ر ال�����ش��ن��اع��ة. وي��ج��م��ع احل����دث ن��خ��ب��ة م��ن اخل���رباء 
للتباحث  ال�شينما  ل�شناعة  املختلفة  اجل�انب  يف  واملتخ�ش�شني  واملهتمني 
املتزايدة  تلبية الحتياجات  ال�شينما وقدرتها على  و�شائل دعم �شناعة  يف 
دول  تلعبه  اأن  ميكن  ال��ذي  وال���دور  املنطقة  يف  وامل�شاهدين  للم�شتهلكني 
التاأثري  اإمكانيات وما تقبل عليه من ت��شعات يف  املنطقة مبا متتلكه من 
على عنا�شر ال�شناعة ب�شكل عام . واأو�شحت ليلى م�شينائي رئي�شة اللجنة 
املنظمة ملنتدى �شينما ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا اأن املنتدى الأول من 
و�ش�قها  ال�شينما  والتقني ل�شناعة  القت�شادي  املتخ�ش�س باجلانب  ن�عه 
يطرح�ن  دول��ة   30 من  وخبريا  متحدثا   45 نح�  ي�شت�شيف  الإقليمية 
اأن  اإىل  م�شرية  ال�شينما  �شناعة  مراحل  بكافة  املتعلقة  واأفكارهم  روؤاه��م 
فعاليات املنتدى يتخللها عدد من الندوات والعرو�س التقنية املتخ�ش�شة 
الرقمي  التح�ل  ه��ي  تناولها  �شيتم  التي  الرئي�شية  امل�ا�شيع  ب��ني  وم��ن 

ل�شناعة ال�شينما املتنامية وتاأثريه القت�شادي.

انعقاد الجتماع الوزاري للجنة امل�شرتكة بني الإمارات واجلزائر

اللواء املري يبحث تعزيز التعاون مع موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة

اتفاقية تعاون لن�شر لغة الإ�شارة الإماراتية
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•• اأبو ظبي- الفجر

التا�شعة  ب��ال��دف��ع��ة  ال��درا���ش��ة  انطلقت   
اإدارة الأعمال  من برنامج الدكت�راة يف 
 163 ي�شم  وال���ذي  اأب���ظ��ب��ي،  بجامعة 
متن�عة  نخباً  ميثل�ن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً 
ت��ن��ف��ي��ذي��ة وب��ح��ث��ي��ة يف خمتلف  ل���ك����ادر 
الربنامج  وي�شتمر  الأع��م��ال،  قطاعات 
���ش��ن���ات، ومت��ث��ل هذه   4 اإىل  مل��دة ت�شل 
الذي  للربنامج  حي�ية  اإ�شافة  الدفعة 
وت��خ��رج منه   2010 ال��ع��ام  ان��ط��ل��ق يف 
 38 ن��ح���   2018-2017 ع���ام  ح��ت��ى 

طالباً وطالبة.  
لتلبية  ال����دك����ت�����راة  ب���رن���ام���ج  وي���ه���دف 
اح���ت���ي���اج �����ش�����ق ال���ع���م���ل يف الإم���������ارات 
يف  العليا  وال���ك����ادر  ل��ل��ق��ي��ادات  املتنامي 
مبهارات  تتمتع  ال��ع��م��ل  جم���الت  ك��اف��ة 
البحث والتحليل. حيث يت�شمن املنهاج 
البحث  يف  م�شاقات  للربنامج  الدرا�شي 
الأو�شط  ال�شرق  التطبيقي من منطقة 
من  ال��ط��لب  لتمكني  اأفريقيا  و�شمال 
جمالت  �شمن  معارفهم  نطاق  ت��شيع 
خمتلفة وتعريفهم بالجتاهات العاملية 

اجلديدة يف الإدارة. 
واأكد الدكت�ر �شيد زامبريي بن اأحمد، 
اإدارة  يف  ال����دك����ت�����راه  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر 
اإدارة  يف  الدكت�راه  برنامج  اأن  الأعمال 
واإث���راء اخلربات  لدعم  الأع��م��ال �شمم 
والتنفيذيني،  للمتخ�ش�شني  العملية 
تط�ير  على  القدرة  لتدعيم  �شمم  كما 
اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ال���ن���ظ���ري���ة  امل����ع����رف����ة 
تطبيقاتها، ويع�د هذا الربنامج بالنفع 
ع��ل��ى امل��ت��خ�����ش�����ش��ني ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني ذوي 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  العليا  اخل���ربة وامل��راك��ز 
والأكادمييني  ال�شت�شارات  يف  العاملني 
املتخ�ش�شني يف كليات الأعمال والإدارة، 

فربنامج الدكت�راه يف اإدارة الأعمال ه� 
ب��رن��ام��ج ب����دوام ج��زئ��ي ي��ت��ك���ن م��ن 13 
 28 م��دى  ت��در���س على  درا���ش��ي��اً  م�شاقاً 
�شهراً  يف املرحلة الأوىل من الربنامج، 
املرحلة  يف  الدكت�راه  اأطروحة  وتتبعها 
 -20  12 ب��ني  م��ا  وال��ت��ي متتد  الثانية 

�شهراً. 
بناء  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ي���ه���دف  واأ�����ش����اف 
قاعدة من الك�ادر ال�طنية املتخ�ش�شة 
وفق  اإع���داده���ا  يتم  العلمي،  البحث  يف 
ت��اأخ��ذ بها  ال��ت��ي  العاملية  امل��ع��اي��ري  اأرق���ى 
العريقة  البحثية  وامل��راك��ز  اجل��ام��ع��ات 
العامل، وذلك تطبيقاً ل�شرتاتيجية  يف 
اأب�ظبي  ت��ك���ن ج��ام��ع��ة  ب����اأن  اجل��ام��ع��ة 
ال�شرق  بني  احل�شاري  للت�ا�شل  ج�شراً 
والغرب ومركزاً للتبادل املعريف والتقني 
والتطبيقي، مبا يعزز من ريادة اأب�ظبي 

ودولة الإمارات يف خمتلف املجالت.
ت�شقل  الأوىل  امل��رح��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

البحث  ال��ط��ال��ب يف جم����ال  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ان����خ����راط  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ال���ع���ل���م���ي 
امل�شاقات  من  العديد  درا�شة  يف  الطلبة 
�شمن  الإدارة،  اأع��م��ال  يف  املتخ�ش�شة 
وينتهي  للربنامج،  الرئي�شية  امل�شاقات 
للبح�ث  اق�������رتاح  ب��������ش���ع  ال���ربن���ام���ج 
واأطروحة الدكت�راه. كما تعنى املرحلة 
الثانية بتح�شري الطلبة لفهم وتطبيق 
تط�يرها،  وع��م��ل��ي��ة  ال��ب��ح���ث  فل�شفة 
وامل�شائل  البحث  وفهم وتطبيق تقنيات 
الأك��ادمي��ي��ة احل��دي��ث��ة، واإث���ب���ات القدرة 

على القيام بالأبحاث.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت ال��دك��ت���رة �شلمة 
القبي�شي، مدير اإدارة �شمان اجل�دة يف 
�شركة اأدن�ك واإحدى خريجات برنامج 
“متثل  الع���م���ال:  اإدارة  يف  ال��دك��ت���راه 
اأب�ظبي  جامعة  من  ال��دك��ت���راه  �شهادة 
املهنية، حيث  فارقة يف م�شريتي  نقطة 
كبرياً  دوراً  الأك��ادمي��ي��ة  درا���ش��ت��ي  لعبت 

جديدة  متقدمة  م��ه��ارات  اكت�شابي  يف 
على  وق��ادرة  خبرية  اأ�شبح  لكي  اأهلتني 
ال��ت��غ��ي��ري وال��ت��ح�����ش��ني يف جم���ال عملي، 
كما اأن نيل درجة الدكت�راه من جامعة 
اأب�ظبي على وجه اخل�ش��س يبعث يف 
خلدمة  وال��داف��ع  والثقة  الفخر  نف�شي 
يف  وط��اق��ات��ي  معرفتي  وت�شخري  وطني 

رفعته وتقدمه”.
حرمي  يف  ال����ربن����ام����ج  ت�����ف����ري  وي����ت����م 
ودب���������ي، ومت  اأب�����ظ����ب����ي  اجل����ام����ع����ة يف 
عمل  ج�����داول  م���ع  ل��ي��ت���اف��ق  ت�شميمه 
امل�ظفني من خلل اإتاحة الفر�شة لهم 
عطلت  خ��لل  ج��زئ��ي  ب���دوام  للدرا�شة 
نهاية الأ�شب�ع. ويرتكز منهاج الدرا�شة 
تعزيز  ع���ل���ى  ال����دك����ت�����راه  ب���رن���ام���ج  يف 
التزام  وتر�شيخ  اجل��م��اع��ي  التعلم  روح 
البحث  واأخ��لق��ي��ات  ب��اأ���ش���ل  الباحثني 
معدلت  وحتقيق  والأك���ادمي���ي  العلمي 

جناح عالية يف الربنامج. 

•• دبي –  الفجر:

للمزادات ع�ش�  ال�طنية  اأعلن مركز 
التابعة  الأع���م���ال  م���راك���ز  جم��م���ع��ة 
مل�ا�شلت الإمارات عن انطلق املزاد 
 ،2018 ل��ع��ام  وال���ث���لث����ن  احل�����ادي 
متن�عة  مركبة   185 ي�شم  وال���ذي 
الأ�شب�ع  م��دى  على  للبيع  م�شتعملة 

احلايل.
اإبراهيم  حممد  �شلمان  ال�ّشيد  واأف��اد 
باأن  للمزادات،  ال�طنية  مركز  مدير 
مركبة   185 ي�����ش��م  احل�����ايل  امل������زاد 
حيث  وامل�����دي����لت،  الأن�������اع  خمتلفة 
وخفيفة،  ث��ق��ي��ل��ة  م���رك���ب���ات  ت�����ش��م��ل 
وم��ن��ه��ا ذات دف���ع رب��اع��ي واأخ����رى من 
مركبات  جانب  اإىل  ال�شال�ن،  الن�ع 
اأب  ب��ي��ك  م��رك��ب��ات  تت�شمن  جت���اري���ة 
ومركبات  ال�شعة،  خمتلفة  وحافلت 
الإ�شعاف،  مركبات  مثل  متخ�ش�شة 
وي�����ش��ت��م��ر امل����زاد ح��ت��ى ال�����ش��ب��ت املقبل 
2018/09/22 وينتهي يف  امل�افق 
املركز  اأن  5:00 م�شاءاً، من�هاً  متام 
يق�م بتنظيم مزادات اأ�شب�عية ط�ال 
العام  بداية  العام، حيث مت منذ  اأي��ام 

احلايل طرح 31 مزاداً.
واأ�شار مدير مركز ال�طنية للمزادات، 
حتققت  التي  الإيجابية  النتائج  ب��اأن 
خلل العام احلايل تعد دليًل وا�شحاً 
باخلدمات  املتعاملني  ثقة  مدى  على 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل���رك���ز وق���درت���ه على 
اأن���ه يعك�س  ، كما  ب��ال��ت��زام��ات��ه  ال���ف��اء 
امل�شاركة  حت��ق��ي��ق  م���ن  امل���رك���ز  مت��ّك��ن 
الفاعلة مع خمتلف �شرائح اجلمه�ر 

امل�شتهدف ب�شفافية و�شه�لة تامة.
اأن��ه مت منذ بداية  اإىل  اإبراهيم  وق��ال 
م���زاداً،   31 تنظيم  مت    2018 ع��ام 
بيعت خللها 3،358 مركبة ودراجة 
باأن  م��شحاً  وم��ع��دات،  واآل��ي��ات  نارية 
 10،755 بلغ�ا  امل���زاد  يف  امل�شاركني 
متاحة  امل����زادات  اأن���ه  من�هاً  م�شاركا، 
ع����دة قن�ات،  خ����لل  م���ن  ل��ل��ج��م��ه���ر 
م���ن���ه���ا ال���ت�������ش���ج���ي���ل وامل���������ش����ارك����ة من 
www. خ��لل امل���ق��ع الإل���ك���رتوين
alwataneya.ae، مبيناً اأن عدد 
بلغ�ا  اللكرتوين  امل��زاد  يف  امل�شاركني 
17،946 م�شتخدم منذ مطلع العام 

احلايل.
واأ�شاف باأن املركز يحر�س على تقدمي 
اأعلى  وف����ق  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  اخل����دم����ات 
ي�فر  ومب��ا  والكفاءة  اجل���دة  معايري 
املركبات  عر�س  عرب  وال�قت،  اجلهد 
م��ن خ���لل ال��ربام��ج ال��ذك��ي��ة جلميع 

و�شه�لة  ب�����ش��ف��اف��ي��ة  اجل��م��ه���ر  ف��ئ��ات 

م�ا�شفات  عر�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت��ام��ة، 
املركبات واأ�شعار امل��زادات وغريها من 
املعل�مات التي قد يحتاجها املتعامل، 
ما ميكنه الط��لع على املركبات دون 
وق��د حدد  امل��رك��ز.  اإىل  ال��ش�ل  عناء 
���ش��روط واأحكام  امل��رك��ز ع��ل��ى م���ق��ع��ه 

امل�شاركة يف املزادات،  م�شرياً اأنه ميكن 

املعل�مات  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  ل��ل��راغ��ب��ني 
امل�ؤ�ش�شة  مع  الت�ا�شل  وال�شتف�شارات 
ع��ل��ى ال��رق��م امل��ج��اين مل��رك��ز الت�شال 

.8006006

•• منطقة الظفرة –

 لطيفة جابر

امل�ؤ�ش�شة  الإم������ارات،  م�ؤ�ش�شة  اختتمت 
الرائدة يف جمال رفع كفاءات  ال�طنية 
املجتمعية  امل�ش�ؤولية  تر�شيخ  و  ال�شباب 
بنجاح  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني 
ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى م���ؤ���ش�����ش��ة الإم�������ارات 
ل��ل�����ش��ب��اب وال�����ذي ن��ظ��م��ت��ه امل���ؤ���ش�����ش��ة يف 
ال���ظ���ف���رة حت����ت رع����اي����ة �شم�  م��ن��ط��ق��ة 
اآل نهيان وزير  زاي��د  ال�شيخ عبداهلل بن 
ال������دويل، رئي�س  وال���ت���ع���اون  اخل��ارج��ي��ة 
حيث  الإم����ارات،  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 
ُع��ق��د املُ��ل��ت��ق��ى يف م��دي��ن��ة زاي����د مبجمع 
الظفرة-  منطقة   – التعليمي  بين�نة 
وذلك برعاية من �شركة برتول اأب�ظبي 
الر�شمي  ال��راع��ي  “اأدن�ك”  ال���ط��ن��ي��ة 
لل�شتثمار”  “مبادلة  و�شركة  للُملتقى 
)مبادلة( كراٍع م�شاهم  وركز يف ر�شالته 
ومتكينهم  ال�شباب  اإ���ش��راك  اأهمية  على 
م����ن املُ�������ش���ارك���ة ال�����رائ�����دة يف الأع����م����ال 
التنم�ية وتزويدهم بالقدرات واملهارات 
الإمارات  روؤية  لقيادة  اللزمة  واملعرفة 
2021 كممثلني وق��ادة حقيقيني  لعام 
ل��ل��ن��م��� وال��ت��ن��م��ي��ة ���ش��ه��د املُ��ل��ت��ق��ى الذي 
قادة  ومتكني  “اإر�شاد  �شعار  حت��ت  ُعقد 
 1000 يقارب  ما  م�شاركة  امل�شتقبل” 
منطقة  اأن��ح��اء  جميع  م��ن  و�شابة  ���ش��اب 
كبار  من  ك�كبة  اإىل  بالإ�شافة  الظفرة 
امل�ؤ�ش�شات  واخل��رباء وممثلي  امل�ش�ؤولني 
احلك�مية وقادة الأعمال الذين اجتمع�ا 

تلبًية للم��ش�ع الرئي�شي للقمة “اإر�شاد 
ومتكني قادة املُ�شتقبل”.

����ش���ارك يف ال��ق��م��ة ع����دد م���ن ال����ق����ادة يف 
ت�اجد  حيث  املُتحدة  العربية  الإم���ارات 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان  ال�شيخ  معايل 
لبنى  ال�شيخة  م��ع��ايل  ال��ت�����ش��ام��ح  وزي���ر 
و�شعادة  زاي��د،  جامعة  رئي�شة  القا�شمي 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال���ع���ب���ار  حم��م��د 

العقارية”. “اإعمار 
اأُقيم للمرة الأوىل  جذب املُلتقى والذي 
مبنطقة الظفرة عدداً كبرياً من ال�شباب 
���ش��ب��اب��ي يف  اأك���رب جت��م��ع  ب��ذل��ك  لُي�شبح 

منطقة الظفرة.

معايل  ق��ال  القمة  جن��اح  على  وتعليًقا 
نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
الع�ش� املُنتدب مل�ؤ�ش�شة الإمارات: “نحن 
باإ�شراك  ُملتزم�ن يف م�ؤ�ش�شة الإم��ارات 
ال��ت��ن��م��ي��ة، وكذلك  م�����ش��رية  ال�����ش��ب��اب يف 
بتمكينهم واإمدادهم باملعرفة وبالفر�س 
البتكار  ع��ل��ى  ل��ت�����ش��ج��ي��ع��ه��م  املُ��ن��ا���ش��ب��ة 

وحتقيق روؤية الإمارات 2021”.
نطاق  ت������ش��ي��ع  خ��ط���ة  اإن  واأ�شاف:” 
املُلتقى وو�ش�ل براجمنا وُمبادرتنا اإىل 
منطقة الظفرة تتما�شى متاًما مع روؤية 
فمنطقة  الر�شيدة،  القيادة  وت�جيهات 
امل�ه�بة  ال�شابة  بالعق�ل  غنية  الظفرة 

يف  املن�ش�د  دوره���ا  اأداء  على  احلري�شة 
م�شرية التنمية ويف ُم�شتقبل اأمتنا”.

قائًل:”  حديثه  معاليه  وا�شتطرد:” 
الكبري من  العدد  اأرى هذا  اأن  ي�شعدين 
العام  هذا  امللتقى  يف  امل�شاركني  ال�شباب 
وفخ�ر ب�شكٍل خا�س مب�ؤ�ش�شة الإمارات 
احلقيقية  ال��ق��ي��م��ة  ع��ل��ى  اأك������دت  ال���ت���ي 
امل�شت�يات  جميع  على  ال�شباب  لإ�شراك 
م����ن ال���ت���ط����ع وال����ش���ت���ج���اب���ة حل����الت 
الأمية  وحم����  الب��ت��ك��ار  اإىل  ال���ط����ارئ 

املالية وريادة الأعمال املُجتمعية”.
ال�ُشكر  بت�جيه  حديثه  معاليه  واختتم 
ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ حمدان بن زايد 

منطقة  يف  احل���اك���م  مُم��ث��ل  ن��ه��ي��ان،  اآل 
الإم����ارات  مل�ؤ�ش�شة  دع��م��ه  على  ال��ظ��ف��رة 
وُم���ب���ادرت���ه���ا، وجل��م��ي��ع ال�������ُش���رك���اء على 
ال�شباب  متكني  يف  اجللية  اإ�شهاماتهم 
للقمة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  املُ�شتقبل  ق���ادة 
اأك�����د ع��ل��ى التزام  ب��ه��ا ك��م��ا  واملُ�������ش���ارك���ة 
واإر�شاد  اإع���داد  يف  بال�شتمرار  امل�ؤ�ش�شة 
اأنحاء  جميع  يف  املُ�شتقبل  ق��ادة  ومتكني 

الإمارات العربية املُتحدة.
الثاين  ي�مها  يف  القمة  ا�شت�شافت  كما 
ال�شام�شي  حمده  قادتها  ح�ارية  جل�شة 
التدقيق   - ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
اأب�ظبي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  م���ن  ال��داخ��ل��ي 

الر�شمي  ال���راع���ي  )اأدن��������ك(  ال���ط��ن��ي��ة 
للُم�شاركات  ق��دم��ت  وال���ت���ي  ل��ل��ُم��ل��ت��ق��ى، 
الن�شاء  ح���ل  ُملهًما  خطاًبا  املُلتقى  يف 
والقطاع  ال��ع��م��ل  ����ش����ق  يف  املُ�������ش���ارك���ات 
�شباب  قام ثلثة من  اخلا�س، ومن ثم 
من م�ؤ�ش�شة الإمارات مُب�شاركة جتاربهم 
وتاأثريها  امل���ؤ���ش�����ش��ة  يف  خ��ا���ش���ه��ا  ال��ت��ي 

عليهم مع احل�ش�ر.
املزروعي،  غ��ن��ام  ق���ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب��ه��ذه 
وال�ش�ؤون  الب�شرية  امل���ارد  دائ��رة  مدير 
اأدن������ك  “تفتخر  ب����اأدن�����ك:  الإداري��������ة 
تنظمه  ال��ذي  ال�شباب  مللتقى  برعايتها 
’اإر�شاد  �شعار  حت��ت  الإم����ارات  م�ؤ�ش�شة 

ومتكني قادة املُ�شتقبل‘ يف اإطار جه�دها 
و�شابات  ���ش��ب��اب  اإ����ش���راك  اإىل  ال��رام��ي��ة 
واإلهامهم  الظفرة  الإم��ارات يف منطقة 

وتفعيل دورهم يف املجتمع”.
واأ�شاف: “�شمن ا�شرتاتيجيتها لتط�ير 
بتط�ير  اأدن���ك  تلتزم  الب�شرية،  امل���ارد 
ك�ادرها من الن�شاء وتعزيز دورهن مبا 
حتقيق  يف  الفعالة  م�شاركتهن  ي�شمن 
من��� وت��ط���ر اأدن�����ك ودول����ة الإم�����ارات. 
ومتثل م�شاركة حمدة ال�شام�شي اإحدى 
اأدن����ك،  يف  العاملة  الن�شائية  ال��ك���ادر 
ال�شابة  اأدن�ك للقيادات  وع�ش� برنامج 
وجمل�س ِ�شباب اأدن�ك، يف هذه الفعالية 

الي�م من خلل ا�شتعرا�شها لتجربتها 
والنجاح املهني الذي حققته دليًل على 
التزام اأدن�ك الرا�شخ مب�شاعفة اجله�د 
لدعم روؤية ال�الد امل�ؤ�ش�س ال�شيخ زايد 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 
وحت��ق��ي��ق ط��م���ح��ات��ه يف مت��ك��ني امل�����راأة 
�شركة  وباعتبارنا  م�شاركتها.  وتعزيز 
ا�شرتاتيجية  املجتمع تتما�شى  رائدة يف 
اأدن�ك للم�ش�ؤولية املجتمعية مع اأهداف 
الرامية  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  وت��ط��ل��ع��ات 
و�شابات  ���ش��ب��اب  وت���اأه���ي���ل  مت��ك��ني  اإىل 
الإم��ارات مبا يعزز من دورهم وي�شمن 
م�شاهمتهم الفعالة يف م�شرية النه�شة 
القت�شادية والجتماعية التي ت�شهدها 
نتائج  ع����ن  ح��دي��ث��ه��ا  ويف  الدولة”. 
واأه�����داف املُ��ل��ت��ق��ى ع���ربت ���ش��ع��ادة ميثاء 
مل�ؤ�ش�شة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احلب�شي 
ل�شاحب  �ُشكرها  ج��زي��ل  ع��ن  الإم����ارات 
ال�����ش��م��� ال�����ش��ي��خ ح���م���دان ب���ن زاي�����د اآل 
نهيان، مُمثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
وعميق تقديرها ملنطقة الظفرة بقيادة 
���ش��م���ه ع��ل��ى دع��م��ه��م ل��ع��م��ل��ي��ة متكني 

ال�شباب الإماراتي”.
قائلة:”  حديثها  احلب�شي  واخ��ت��ت��م��ت 
م���ن خ���لل م��ك��ت��ب م���ؤ���ش�����ش��ة الإم�����ارات 
اإ�شراك  ، �شنعمل على  مبنطقة الظفرة 
ال�����ش��ب��اب يف املنطقة يف  اأك���رب ع���دد م��ن 
برامج امل�ؤ�ش�شة وال�شتفادة منها ف�شًل 
مُيكن  ًم�شتدامة  تزويدهم مبن�شة  عن 
م��ن خ��لل��ه��ا ت��ق��دمي ُم�����ش��اه��م��ات جادة 

للُم�شاركة بفعالية يف م�شرية التنمية.

•• اأبوظبي-وام:

املائية من  الدراجات  اأب�ظبي م�شتخدمي  حذرت �شرطة 
تتطلب  اأن��ه��ا  م��شحة  وت��ه���ر  بطي�س  قيادتها  خم��اط��ر 
اأماكن مفت�حة و�شروطا وقائية عدة والكثري من احلذر 
والدقة يف اتباع الأنظمة تفاديا حل�ادث ال�شطدام �ش�اء 
وده�س  بال�شخ�ر  اأو  ب��ال��ق���ارب  اأو  الأخ���رى  ب��ال��دراج��ات 

الذين ي�شبح�ن يف املنتجعات وال�ش�اطئ.
وقال الل�اء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات 

احل�ادث  اأن�����اع  جميع  م��ن  ال�شباب  وق��اي��ة  اإن  امل��رك��زي��ة 
ل�شرطة  املهمة  الأول���ي��ات  م��ن  املخاطر  م��ن  وحمايتهم 
اأب�ظبي، والتي تبذل من خللها اجله�د لتعزيز ال�شراكة 
مع امل�ؤ�ش�شات املعنية، وفتح قن�ات للت�ا�شل واحل�ار معهم 

مبا يعزز حمايتهم من وق�ع احل�ادث املاأ�شاوية امل�ؤملة.
اأخذ احليطة واحلذر والتقيد با�شرتاطات  واأكد �شرورة 
ال�شتمتاع  اأوق����ات  م�شتخدم�ها  ي��ح���ل  واأل  ال�شلمة، 
بالبحر اإىل �شاحات لل�شباق والته�ر، والتي قد ت�ؤدي بهم 

اإىل الإ�شابات البليغة.

ت��اأت��ي م��ع حم��رك��ات ق�ية،  ال��دراج��ات املائية  اأن  واأو���ش��ح 
وبع�س ال�شباب يعتقد اأن متعتها تكمن يف قيادتها ب�شرعة 
جن�نية وهذه فكرة خاطئة يجب تغيريها وتعزيز ال�عي 
ل���دى ف��ئ��ات ال�����ش��ب��اب وب��ال��ت��ع��اون م��ع الأن���دي���ة ال�شبابية 
حماية  املختلفة  املجتمع  وقطاعات  والأ���ش��ر  والريا�شية 

له�اتها من تعري�س حياتهم وحياة غريهم للمخاطر.
ودع������ت ����ش���رط���ة اأب����ظ���ب���ي يف اإر�������ش������ادات ع���ام���ة ال���ه����اة 
اأماكن  امل��ائ��ي��ة يف  ال���دراج���ات  ق��ي��ادة  اإىل  وامل�����ش��ت��خ��دم��ني 
مفت�حة واأن يك�ن الغر�س ه� ال�شتمتاع ولي�س الطي�س 

وممار�شتها  للخطر،  الآخ��ري��ن  حياة  وتعري�س  والته�ر 
حت��ت اإ����ش���راف امل��ن��ق��ذي��ن وامل��راق��ب��ني والل���ت���زام مبعايري 
و�شروط ال�شلمة العامة، والقيادة الآمنة، لتفادي وق�ع 
ملب�س  مثل  العامة  ال�شلمة  معدات  وت�فري  احل���ادث 
ال�قاية للج�شم، و�شرتة النجاة، وخ�ذة الراأ�س، و�شرورة 
حمل ملكية الدراجة املائية لإظهارها لل�شلطات الرقابية 
عند طلبها وعدم جتاوز املياه الإقليمية اأو القرتاب من 
حدودها، وعدم القرتاب من الأماكن املخ�ش�شة لل�شباحة 

وال�شاطئية واملخ�ش�شة ملرور ال�شفن ور�ش�ها.

كما نبهت اىل �شرورة التاأكد من الأح�ال اجل�ية واإبلغ 
الإبحار،  امل��غ��ادرة وال��ع���دة وج��ه��ة  ب���ق��ت  املعنية  اجل��ه��ات 
وت�فري و�شائل الأمن وال�شلمة، خ�ش��شاً �شرتة النجاة 
وجهاز حتديد امل�اقع، واحلر�س على حمل و�شيلة ات�شال 
والإنقاذ  البحث  لت�شهيل عمليات  اأي طارئ  للإبلغ عن 
مراكز  م��ع  الت�ا�شل  اأهمية  اإىل  ودع��ت  ال�����ش��رورة.  عند 
العمليات  ق��ط��اع  يف  العمليات  ب����اإدارة  والتحكم  ال��ق��ي��ادة 
الط�ارئ  999 يف حالت  الط�ارئ  هاتف  على  املركزية 

وتقدمي البلغات متمنية ال�شلمة والأمان للجميع.

�شرطة اأبوظبي حتذر من القيادة املتهورة للدراجات املائية 

اختت�ام فع�الي�ات ملتقى� موؤ�ش�ش�ة الإم�ارات لل�شب��اب يف الظف����رة 

الدفعة التا�شعة من برنامج الدكتوراة

برنامج الدكتوراه يف اإدارة الأعمال يف جامعة اأبوظبي يوؤهل 
كوادرها للمنا�شب التنفيذية والقيادية 

باعت 3,358 مركبة ثقيلة وخفيفة منذ مطلع العام

موا�شالت الإمارات تعلن عن فتح باب امل�شاركة يف 
مزادها ال�31 للعام اجلاري 
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•• دبي-الفجر: 

ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  �شم�  اأك���د 
البلدية  دائ�����رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي، 
والتخطيط بعجمان، ع�ش� جمل�س 
لل�شباب اأن  الحتادية  الهيئة  اإدارة 
قادرة  ال�شابة  الإعلمية  الكفاءات 
اإعلم  واإي��ج��اد  الفرق  اإح���داث  على 
ل��ي��خ��اط��ب كافة  وم�����ؤث����ر  �����ش����ادق 
امل�شت�يات  جلميع  وي�شل  ال��ف��ئ��ات 
وو�شيلة  للحقيقة  ب��شلة  وي��ك���ن 
للنه�شة والرفعة، م�شيداً بال�ج�ه 
والعربية  امل����اط���ن���ة  الإع���لم���ي���ة 
����ش���ت���ك����ن خ����ري م����ن يحمل  ال����ت����ي 
فبداخلهم  امل��ن�����ش���د  الع����لم  راي���ة 
الي�م  من  وهم  وامل�اهب  الطاقات 

قادة امل�شتقبل القريب.
ج��اء ذل��ك خ��لل زي���ارة �شم�ه ملقر 
انعقاد برنامج القيادات الإعلمية 
ال�شباب  مركز  يف  ال�شابة  العربية 
بدبي، حيث التقى وتعرف خللها 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ني ف��ي��ه، واط��ل��ع على 
الدورات وور�س العمل التي يقدمها 
الربنامج بهدف اإيجاد جيل جديد 
من قادة امل�شتقبل يف قطاع العلم 

على م�شت�ى ال�طن العربي.
وق���ال ���ش��م���ه ل��ق��د اع��ت��دن��ا يف دولة 
الم��ارات العربية املتحدة اأن نك�ن 
ن���ح���ن م����ن ي��ح��م��ل راي������ة امل����ب����ادرة 
الن�عية  املبادرات  الدولة  فاأطلقت 
ال�شباب  �شريحة  ا�شتهدفت  ال��ت��ي 
اأهم �شرائح املجتمع  باعتبارها من 
وامل�اهب  ال��راج��ح��ة  ال��ع��ق���ل  ف��ه��م 
الذي  بالربنامج  م�شيداً  املتعددة، 
يفتح الأب�اب اأمام اإبداعات ال�شباب 
يف  ال�شحيح  امل�شار  نح�  وي�جههم 

العمل الإعلمي.
واأو�شح �شم�ه اأن دور الإعلم الي�م 
كبري وم�ؤثر وعليه فاإن امل�ش�ؤوليات 
ال�شباب  اأك������ت������اف  ع����ل����ى  امل����ل����ق����اة 

لي�اكب�ا  ك��ب��رية  ه��ي  الإع��لم��ي��ني 
وين�شجم�ا  امل��ت��لح��ق��ة  امل��ت��غ��ريات 
مع روؤية الع�شر وطم�حات العامل 
ومفيدة  �شادقة  ر�شائل  وي��ق��دم���ا 
اأن اجل��م��ي��ع يثق  ل��ل��ج��م��ي��ع، م��ب��ي��ن��اً 
مبهارات ال�شباب العربي القادر على 
تقدمي الأف�شل يف كافة املجالت.  
واأعرب �شم�ه عن فخره باحت�شان 
ال�����دول�����ة ل���ل�������ش���ب���اب الإع���لم���ي���ني 
امل��م��ي��زي��ن ال���ذي���ن ي��ن��ت��م���ن ل���� 16 
ل�شتقاء  وت�����اف����دوا  ع��رب��ي��ة  دول����ة 
اأر���س اخلري واحل�شارة  املعرفة يف 
تك�ن  اأن  وب���ج���دارة  مت��ك��ن��ت  ال��ت��ي 
و�شناعة  والب���داع  للبتكار  منارة 
�شم�ه  ومتنى  الإي��ج��اب��ي.  التغيري 
كل  ال����ربن����ام����ج  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ني 
م�ؤكداً  العملية  احلياة  يف  الت�فيق 
ي��ق��ن��ع���ا ال  ي��ع��دوا  ال�����ش��ب��اب مل  اأن 
اأعمالهم  ون��ت��ائ��ج  الأوىل  ب��امل��راك��ز 

تف�ق الت�قعات دائماً.

بنت  �شما  معايل  قالت  جهتها  من 
امل��زروع��ي وزيرة  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل 
رئي�س  نائب  ال�شباب  ل�ش�ؤون  دول��ة 
مركز ال�شباب العربي: “لقاء �شم� 
للم�شاركني  النعيمي  را�شد  ال�شيخ 
دليل على  الي�م خري  الربنامج  يف 
لنا  تقدمها  التي  امللهمة  الق�ش�س 
حتثنا  التي  الر�شيدة  دولتنا  قيادة 
على العمل وخدمة ال�طن. الإعلم 
من اأهم الق�ى التي ت�شاهم يف بناء 
الت�شامح  ر���ش��ائ��ل  ون�����ش��ر  الأوط�����ان 
والزدهار، ولذا كان من ال�شروري 
ال��دور املهم  اإلقاء ال�ش�ء على هذا 
للإعلم وامل�ش�ؤولية التي تقع على 

عاتق ال�شباب.”
واأ�شافت: “اإن دورنا ك�شباب ه� اأن 
نخلق عمل اإعلمي يلّبي متطلبات 
الكبرية  التط�رات  وي�اكب  دولنا، 
خ��ا���ش��ة يف ع�شر  امل���ج���ال،  ه����ذا  يف 
الإعلم الرقمي واملن�شات الذكية، 

املعل�مات  م�����ن  ال���ك���ب���ري  وال�����ك�����م 
البيانات  ون��ط��ّ�ع ه��ذه  وال��ب��ي��ان��ات، 
و�شائل  ع���ن  ون��ب��ح��ث  ل�����ش��احل��ن��ا، 
يف  دول��ن��ا  وت��خ��دم  تخدمنا  مبتكرة 

�شتى املجالت.
كلمتها  خ���لل  معاليها  واأ���ش��اف��ت 
الثالث  الي�م  فعاليات  هام�س  على 
العلمية  “القيادات  برنامج  من 
الدورة  “خلل  ال�شابة”:  العربية 
الأوىل من الربنامج، مت ا�شتقطاب 
�شباب  من  اإعلمية  م�هبة   100
و���ش��اب��ات ال���ط��ن ال��ع��رب��ي، وهدفنا 
ه� بناء منظ�مة اإعلمية متكاملة 
واإيجابية، من خلل ال�شتثمار يف 
ط���اق���ات وم�����اه����ب ���ش��ب��اب��ن��ا، ومن 
خ����لل اأي�������ش���اً ب��ن��اء م��ن�����ش��ة جتمع 
وال�شخ�شيات  الإع��������لم  خ������رباء 
الإع��لم��ي��ة ال���ب���ارزة داخ���ل وخارج 
معاليها:  وتابعت  العربي.  ال�طن 
اأن  ن���ح���اول  ال���ربن���ام���ج،  ه����ذا  “يف 

تعليمية  جتربة  للم�شاركني  نخلق 
ف���ري���دة ومم���ي���زة، م���ن خ���لل دمج 
ال������ربام������ج ال����ن����ظ����ري����ة واخل�������ربة 
بالتعاون مع �شركائنا  العملية معاً 
الربنامج،  يف  ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
وب�������ج�������د ����ش���خ�������ش���ي���ات م������ؤث�����رة 
واأكادمييني  حك�ميني  وم�ش�ؤولني 
اخلربات  اأف�شل  نقل  على  قادرين 

لل�شباب امل�شاركني.
بناء  هي  معاليها:” روؤيتنا  وقالت 
ال�شباب  الإع���لم���ي���ني  م���ن  ج��ي��ل 
يك�ن�ا  بحيث  ال��ع��رب��ي  ال���ط��ن  يف 
ا�شتخدام  على  وق��ادري��ن  م���ؤث��ري��ن 
البيئة  مل���اك��ب��ة  وامل���ه���ارات  الأدوات 
الإعلمية املتط�رة، والتي ت�شمن 
الإيجابية بني  الر�شائل  نقل  اأي�شاً 
الدول  ول��ب��اق��ي  جمتمعهم،  اأب���ن���اء 
العربية  ف��م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  الأخ����������رى. 
الكثري  وتنتظر  ال��ك��ث��ري،  ت�شتحق 
من �شبابها، ولذلك علينا اأن نثبت 

الرهان  ه��م  ال�����ش��ب��اب  ان  للجميع 
اأنهم  كما  املنطقة،  لهذه  احلقيقي 
جمتمعاتنا  جت��ع��ل  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 

تفتخر بنا باإجنازاتنا.
الربنامج  م��ن  الثالث  ال��ي���م  �شهد 
الأول  حتى  فعالياته  ت�شتمر  الذي 
ل��ق��اءاً مع  املقبل  اأك��ت���ب��ر  م��ن �شهر 
“اإم  جمم�عة  يف  امل�����ش���ؤول��ني  ك��ب��ار 
م�شطفى  ف��ي��ه��م  مب���ن  �شي”،  ب���ي 
الريا�شية  ال��ربام��ج  م��دي��ر  الأغ����ا، 
خ���لل���ه  ت�����ع�����رف  امل����ج����م�����ع����ة  يف 
امل�����ش��ارك���ن ع��ل��ى خ�����ش��ائ�����س بيئة 
التلفزي�نية،  ال��ق��ن���ات  يف  ال��ع��م��ل 
جانب  اإىل  املهنية،  ملعايري  واملبادئ 
كما  فيها.  والتحديات  ال�شع�بات 
حتدثت كل من مرمي ف��رج، مدير 
ق�����ش��م امل�����ش���ؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
وم�����روة   ،”MBC“ جم���م����ع���ة 
.MBC3 كرم، مقدمة برامج يف

جمم�عة  الفعاليات  ت�شمنت  كما 

م��ن ور����س العمل ال��ت��ي اط��ل��ع فيها 
ال��شائط  اإع����لم  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك���ن 
امل���ت���ع���ددة، مب���ا ف��ي��ه��ا ور����ش���ة عمل 
ت��ن��اول��ت حت��ل��ي��ل ع��ن��ا���ش��ر الإع����لم 
املتعدد ال��شائط، بينما ركزت ور�شة 
الي�م  فعاليات  من  الثانية  العمل 
تدقيق  على  الربنامج  من  الثالث 
يف  العلمية،  العرو�س  ومراجعة 
ح��ني ت��ط��رق��ت ور���ش��ة ع��م��ل اأخرى 
فعاليات  واختتمت  ال��ع��ر���س.  لفن 
الي�م الثالث من برنامج القيادات 
ب�ر�شة  ال�شابة  العربية  العلمية 
الق�ة يف  اإب��راز نقاط  تناولت  عمل 
املتعددة  ال������ش��ائ��ط  ع��ل��ى  الإع�����لم 
وكالة  م����ن  خم��ت�����ش���ن  ق��دم��ت��ه��ا 

ت�م�ش�ن رويرتز.
القيادات  ب��رن��ام��ج  فعاليات  وت��ق��ام 
الع��لم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��اب��ة على 
اأ���ش��ب���ع يف م��رك��ز ال�شباب يف  م��دى 
دبي، ومن ثم ينتقل امل�شرك�ن فيه 

اإىل مقر مركز ال�شباب يف اأب�ظبي، 
ح��ي��ث ي��ل��ت��ق��ي خ��لل��ه ال��ع��دي��د من 
الكربى  الإعلمية  امل�ؤ�ش�شات  قادة 

يف الإمارة.
وي�����ش��ت��م��ل ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى ن����دوات 
وحم�����ا������ش�����رات مب����ج����ال الإع�������لم 
العرب  الإع����لم����ي����ني  ت�����ش��ت��ه��دف 
ال�شباب، كما يت�شمن اأي�شاً زيارات 
امل�ؤ�ش�شات  واأرق����ى  لأه���م  م��ي��دان��ي��ة 
العامل،  م�شت�ى  على  الإع��لم��ي��ة 
اأف�شل  وذل��ك بهدف الط��لع على 
�شمن  الإع�����لم�����ي�����ة  امل����م����ار�����ش����ات 
ال�اقع،  اأر���س  على  اإع��لم��ي  �شياق 
ب��الإ���ش��اف��ة لك��ت�����ش��اب امل��ع��رف��ة من 
وامل�ؤ�ش�شات  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  اأه������م 

الإعلمية.
وي���ق���ام ال���ربن���ام���ج ب��ال�����ش��راك��ة مع 
العلمية  امل���ؤ���ش�����ش��ات  م���ن  ع����دد 
امل��ن��ط��ق��ة، مب���ن فيهم  ال����ب����ارزة يف 
وهيئة  ل��لإع��لم،  ال�طني  املجل�س 
اأب�ظبي    – الإع���لم���ي���ة  امل��ن��ط��ق��ة 
دبي  ومدينة   ،)twofour54(
نا�ش�نال،  ذا  و�شحيفة  ل��لإع��لم، 
جي�غرافيك،  ن��ا���ش���ن��ال  وجم��ل��ة 
وجم���ل���ة ف�����رب����ز، و����ش���رك���ة اإدمل������ان 
ل����ل����ع����لق����ات ال�����ع�����ام�����ة، وامل���ك���ت���ب 
و�شركة  دب���ي،  حلك�مة  الإع��لم��ي 
وفي�شب�ك،  ويتي�ب،  ميديا،  هيكل 
و�شركة برياميديا للإعلم، وقناة 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��ي.  ب���ي  اإن  ���ش��ي 
ال�شابقني: وكالة  �شركاء الربنامج 
اإن  “�شي  وقناة  روي���رتز،  ت�م�ش�ن 
العربية،  وق��ن��اة  وبل�مبريغ،  اإن”، 
اإم  ني�ز عربية، وجمم�عة  و�شكاي 
للإعلم،  دب��ي  وم�ؤ�ش�شة  �شي،  ب��ي 
واجلامعة  ل����لإع����لم،  واأب����ظ���ب���ي 
وجامعة  دب��������ي،  يف  الأم�����ريك�����ي�����ة 
ن����ي�����ي�����رك اأب������ظ�����ب�����ي، وت�����ي����رت، 
و�شحيفتي  وغ�����غ����ل،  وي�����ت����رين 

ال�شرق الأو�شط واحلياة.

خالل فعاليات اليوم الثالث من برنامج القيادات العالمية العربية ال�شابة

را�شد بن حميد النعيمي يلتقي امل�شاركني يف الربنامج موؤكدًا اأن الإعالم �شانع التغيري املن�شود وبو�شلة النه�شة ال�شاملة

دفاع مدين عجمان ينفذ مترينا ا�شرتاتيجيا
 حلريق يف معهد املعلمني

•• عجمان ـ الفجر 

�شهد الل�اء جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين ب�زارة 
للدفاع  العامة  الإدارة  نفذته  ا�شرتاتيجي  مترين  الداخلية 
املدين يف عجمان، وذلك يف معهد املعلمني وبالتعاون مع اجلهات 
امل�شاندة. ياأتي هذا التمرين تعزيزاً جلاهزية الك�ادر الب�شرية 
والآليات واملعدات، و�شمان القدرة على التن�شيق الفعال مل�اجهة 

احل�ادث مع �شركاء الدفاع املدين. وت�شمن �شيناري� التمرين 
واأ�شفر  كيماوية،  تفاعلت  عنه  نتج  املعهد  خمترب  يف  حريق 
عن  8 اإ�شابات تراوحت بني الب�شيطة واملت��شطة والبليغة مت 
91 م�ظفاً من  اإي���اء  لل�شيناري�، وقد مت  التعامل معها وفقاً 
املعهد ونقلهم ب�ا�شطة حافلت النقل اإىل منطقة اآمنة. ح�شر 
الإدارة  عام  مدير  ال�شام�شي  علي  عبدالعزيز  العميد  التمرين 
العامة للدفاع املدين يف عجمان، وعدد من ال�شباط، بالإدارة 

عجمان،  ل�شرطة  العامة  القيادة  التمرين  يف  و�شارك  العامة. 
، ق�شم  ل��لأزم��ات وال��ك���ارث وال��ه��لل الأح��م��ر  الهيئة ال�طنية 
الحتادية  الهيئة  الداخلية،  وزارة  يف  الإلكرتونية  اخل��دم��ات 
الإح�شان  جمعية  ال��ت��ط���ع��ي،  ���ش��ان��د  وف��ري��ق  وامل����اء،  للكهرباء 
اخلريية، الإ�شعاف ال�طني، جناح اجل� - وزارة الداخلية، هيئة 
البلدية والتخطيط، منطقة عجمان  الأعمال اخلريية، دائرة 

التعليمية ومنطقة عجمان الطبية.

•• ابوظبي-وام:

الأجانب  ل�ش�ؤون  العام  املدير  الرا�شدي  راك��ان  �شعيد  العميد  �شعادة  اأّك��د 
الهيئة  اأّن  واجلن�شية،  لله�ية  الحت��ادي��ة  الهيئة  يف  ب��الإن��اب��ة  وامل��ن��اف��ذ 
ال�زراء  جمل�س  ق��رار  لتنفيذ  ك���ادره��ا  وجتّند  اإمكاناتها  كافة  �شت�شّخر 
مب��ن��ح ام��ت��ي��ازات خ��ا���ش��ة ب��ت��اأ���ش��رية ل��لأ���ش��خ��ا���س م��ا ف����ق ���ش��ن اخلام�شة 
ذلك  يتّم  بحيث  ال��دول��ة،  يف  الأم���د  ط�يلة  ب��الإق��ام��ة  ت�شمح  واخلم�شني 
وفق اأعلى معايري الكفاءة والدقة واملهنية، و�شتحر�س على تقدمي اأرقى 

اخلدمات للم�شتفيدين منهم مبا يحقق لهم الر�شا وال�شعادة.

وقال ان هذا القرار جاء مبثابة حلقة جديدة ت�شاف اإىل �شل�شلة القرارات 
اإ�شعاد  ب��ه��دف  ال��ع��ام اجل���اري  ب��داي��ة  ال�����زراء منذ  اتخذها جمل�س  ال��ت��ي 
وتعزيز  الأ�شباب  ل�شتى  وقا�شديها  وزواره���ا  الإم���ارات  دول��ة  يف  املقيمني 
تناف�شيتها وجاذبيتها يف املجالني القت�شادي والجتماعي على امل�شت�ى 
العاملي والرتقاء ب�شمعتها ك�طن لل�شعادة وحتقيق الطم�حات والآمال، 
اأّن القرار اجلديد يدعم انفتاح الإم��ارات على العامل ويزيد من  م�ؤّكداً 
جاذبيتها لل�شتثمار ويجعل منها ال�جهة الأوىل لكل راغب بالعي�س يف 

رخاء واأمن وطماأنينة، وكل طامح اإىل تنمية مّدخراته وا�شتثمارها.
واأ�شاف اأن القرار ي�شّكل لفتة اإن�شانية كرمية من القيادة الر�شيدة للدولة 

اأو�شك�ا على  اأو  التقاعد  املقيمني والأجانب الذين بلغ�ا �شّن  اأبناء  جتاه 
معززين  الطيبة  اأر�شها  على  حياتهم  م�ا�شلة  لهم  اأت��اح  حيث  بل�غه، 
مكّرمني وبحيث ل يك�ن�ا م�شطرين لبدء حياة جديدة يف مكان اآخر، يف 
بادرة طيبة ت�ؤّكد من خللها تقديرها لعطائهم وحر�شها على ا�شتمرار 

م�شاهمتهم يف م�شريتها احل�شارية.
ورفع العميد الرا�شدي اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان اإىل القيادة احلكيمة 
اإ���ش��ع��اد ك��ل م��ن يعي�س ع��ل��ى هذه  ت����اأُل ج��ه��داً يف �شبيل  ال��ت��ي ل  ل��ل��دول��ة 
م�شت�يات  اأرق���ى  ت�فري  �شبيل  يف  بالنهار  الليل  وت�شل  الطيبة  الأر����س 
الكرمي وت�شهيل ح�ش�لهم على كافة اخلدمات مب�شت�يات تلبي  العي�س 

اأّن القرار ي�شمل الأجانب ممن  طم�حاتهم وتتجاوز ت�قعاتهم. واأو�شح 
بلغ�ا �شن 55 عاماً فما ف�ق �ش�اء كانت اإقاماتهم على القطاع احلك�مي 
املنا�شبة  والبيئة  الأم���د  ط�يلة  الإق��ام��ة  خ��ي��ار  لهم  وي���ف��ر  اخل��ا���س،  اأو 
ل�شتثمار مدخراتهم ومكت�شباتهم من خلل نظام مايل و�شحي م�شتقر 
والإج���راءات  ال�شيا�شات  ب��شع  با�شرت  الهيئة  اأن  لفتاً  اجل����دة،  وع��ايل 
والتي  ت�شمنها  التي  واملعايري  لل�شروط  وفقاً  ال��ق��رار  لتنفيذ  ال��لزم��ة 
الع�ز  وجتنيبهم  لهم  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  �شمان  الأوىل  ب��ال��درج��ة  ت�شتهدف 
وال�شروط  املعايري  تلك  تفا�شيل  عن  بالإعلن  �شتق�م  واأنها  واحلاجة، 

ف�ر اعتمادها واإقرارها من قبل اجلهات املعنية.

العميد الرا�شدي: با�شرنا اللوائح التنفيذية لإقامة املتقاعدين

�شما املزروعي: تلهمنا قيادات دولة الإمارات العربية يومًا بعد يوم وتقدم لنا مناذج نفخر بها يف خدمة الوطن والعمل من اأجل م�شتقبل م�شرق
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•• اأم القيوين-وام:

ال���ط����ارئ  لإدارة  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت 
اإدارة ال�قاية  والأزم��ات والك�ارث - متمثلة يف 
لأم  املحلي  املركز  مع  وبالتن�شيق   - وال�شلمة 

الأعمال  ا�شتمرارية  ور�شة عمل ح�ل  القي�ين 
ل��ل��ج��ه��ات احل��ك���م��ي��ة الحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة يف 

الإمارة.
تناولت ال�ر�شة مبادئ اإدارة ا�شتمرارية الأعمال 
اإدارتها  اآل��ي��ة  ي��شح  خمت�شرا  �شرحا  وق��دم��ت 

والنماذج املتعلقة بالتاأثري على الأعمال وتقييم 
م��ن حتقيق  لتمكني اجل��ه��ات  وذل���ك  امل��خ��اط��ر 
متطلبات ا�شتمرارية الأعمال ح�شب معيار اإدارة 
ا�شتمرارية الأعمال املعتمد وال�شادر عن الهيئة 

ال�طنية لإدارة الط�ارئ والأزمات والك�ارث.

املاجد للثقافة وال��رتاث يف مكتبه  املاجد رئي�س مركز جمعة  ا�شتقبل �شعادة جمعة 
بدبي �شباح الأحد املا�شي �شعادة من�ش�ر بيك فيليت�شيف، القن�شل العام لقن�شلية 

جمه�رية اأوزبك�شتان يف دبي.
وقد رحب جمعة املاجد بالقن�شل العام وبحث معه العديد من اأوجه التعاون الثقايف، 
ورافقه يف ج�لة لأق�شام املركز، زار خللها ق�شم املكتبات اخلا�شة، واطلع على ن�ادر 
حت�يل  ط��رق  على  واطلع  الرقمي،  املخترب  وزار  فيها،  والأجنبية  العربية  الكتب 

الأوعية الثقافية اإىل اأوعية رقمية ي�شهل حفظها ونقلها للباحثني والدار�شني.
الزيارة  ه��ذه  على  ال��ع��ام  للقن�شل  �شكره  ع��ن  امل��اج��د  ع��رب جمعة  ال��زي��ارة  ويف ختام 
العام  القن�شل  اأب��دى  وقد  الدولة.  يف  الثقافية  امل�ؤ�ش�شات  على  بالطلع  واهتمامه 
اإعجابه مبا �شاهده من اهتمام بالثقافة والرتاث وطرق حفظ املخط�طات، و�شكر 

جلمعة املاجد ح�شن ال�شتقبال واحلفاوة التي لقيها.
ب���داأت منذ  واأوزب��ك�����ش��ت��ان  امل��رك��ز  ب��ني  الثقافية  ال��ع��لق��ات  اأن  وم��ن اجل��دي��ر بالذكر 
البريوين  معهد  خم��ط���ط��ات  م��ن  املنتقى  ك��ت��اب  امل��رك��ز  ن�شر  حينما  الت�شعينيات 
 2008 �شنة  تعاون  اتفاقية  وقع  ثم  للدرا�شات ال�شرقية بط�شقند �شنة 1995م، 
للتعاون يف حفظ املخط�طات وتبادلها. و�شارك املركز اأي�شاً يف الندوة التي نظمها 

املعهد �شنة 2010 حتت عن�ان:
الرتاث املخط�ط يف اأوزبك�شتان وطرق حفظه و�شيانته، و�شارك يف امل�ؤمتر الدويل 

2014م حتت عن�ان: الرتاث  اأوزباك�شتان عام  الذي نظمته رئا�شة اجلمه�رية يف 
التاريخي لعلماء ومفكري ال�شرق يف القرون ال��شطى: دوره واأهميته يف احل�شارة 

املعا�شرة.

•• ال�ضارقة-الفجر:

وتنظيمها  اح��ت�����ش��ان��ه��ا  اإط�������ار  يف 
الريا�شية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ل��ع��دد 
وال��رتف��ي��ه��ي��ة ال��ت��ي ت��لئ��م خمتلف 
العام،  م����دار  ع��ل��ى  ال��ع��ائ��ل��ة  اأف������راد 
ال�شارقة،  يف  ال��ع��ل��م  ج��زي��رة  تنظم 
ريا�شية  واأن�شطة  فعاليات  حالياً، 
خم�����ش�����ش��ة ل��ل�����ش��ي��دات والأط����ف����ال، 

ت�شتمر حتى اأبريل 2019.
“ي�م  حت��ت�����ش��ن اجل���زي���رة ف��ع��ال��ي��ة 
ثلثاء  ك����ل  لل�شيدات”  اجل������ري 
ال�شاعة  اإىل   7:30 ال�����ش��اع��ة  م��ن 
اأكت�بر،  �شهر  لغاية  م�شاًء   8:30
“ترايثل�ن  ف���ري���ق  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
التي  الفعالية،  وت��ق��ام  ال�شارقة”، 
فيها  ال�������ش������رتاك  اأب�����������اب  ت���ف���ت���ح 
جم���ان���اً، ع��ل��ى م�����ش��م��ار اجل�����ري يف 
عاملية  مبعايري  وامل�شمم  اجلزيرة، 
امل�شت�ى، حيث تلئم هذه الفعالية 
الفتيات وال�شيدات كافة من اله�اة 
واملحرتفني، ممن يرغنب مبمار�شة 
ه����ذه ال��ري��ا���ش��ي��ة ب�����ش��ك��ل ي���م��ي يف 
وباأريحية  لهن  خم�ش�س  م�شمار 
اأكت�بر  م��ن �شهر  ت��ام��ة.  واع��ت��ب��اراً 
وحتى اأبريل 2019، تقدم جزيرة 
التزلج  يف  متخ�ش�شة  درو�شاً  العلم 
ب���ال���ع���ج���لت ل���لأط���ف���ال م����ن عمر 
ع��ام��ني وح��ت��ى 15 ع��ام��اً، ع��ل��ى يد 
من  املحرتفني  املدربني  من  فريق 
الريا�شي،  ���ش��ب���رت�����س  روك  م��رك��ز 

املتخ�ش�س يف التدريب على التزلج 
ب���ال���ع���ج���لت، وت��ت�����ش��م��ن ال�������دورة 
 350 8 درو������س ب��ك��ل��ف��ة  ال�����اح����دة 
دره����م����اً، وت���ق���ام ك���ل ي����م���ي جمعة 
اإىل   5:30 ال�����ش��اع��ة  م���ن  و���ش��ب��ت 

م�شاًء.  6:30
ال�شتمتاع  ل���ل���م���ت���درب���ني  ومي���ك���ن 
�شحية  خ��ف��ي��ف��ة  وج����ب����ات  ب���ت���ن���اول 
الريا�شة  �شاعة من  بعد  ومرطبات 
واحل���م���ا����ش���ة يف م��ط��ع��م ج����ن���ز ذا 
اخ��ت��ي��ار ما  اأو  ال�����ش��ه��ري،  غ��رو���ش��ر 
م��اأك���لت متن�عة  م��ن  ب��ه  يرغب�ن 
الطعام  ���ش��اح��ن��ات  ع��ل��ى  م���ت����اف���رة 

امل�زعة يف اأنحاء اجلزيرة.

وقالت خل�د �شامل اجلنيبي، مدير 
ال�شيف  العلم: ميثل ف�شل  جزيرة 
عام  ك��ل  رائ��ع��ًة  فر�شة  لنا  بالن�شبة 
باأهمية  امل��ج��ت��م��ع  اأف�������راد  ل��ت���ع��ي��ة 
الريا�شة وت�شجيعهم على  ممار�شة 
تبني اأ�شل�ب حياٍة �شحية، و�شممت 
جزيرة العلم لتك�ن جممعاً ترفيهياً 
ال��ط��ل��ق يت�شمن  ال��ه���اء  ف��ري��داً يف 
م���راف���ق وخ���دم���ات م��ت��ط���رة تلبي 
جمهزة  فهي  العائلت،  احتياجات 
عاملية،  مب�ا�شفات  للجري  مب�شار 
اإىل جانب م�شاحات خ�شراء وا�شعة 
ومناطق  والتاأمل،  الي�غا  ملمار�شة 
خم�������ش�������ش���ة ل�����رك������ب ال������دراج������ات 

والتزلج، وغريها.
العلم من  واأ�شافت: تهدف جزيرة 
الريا�شية  الأن�����ش��ط��ة  ه���ذه  خ���لل 
من  مهماً  ج���زءاً  تك�ن  اأن  املتن�عة 
احل���م���لت ال���ت����ع����ي���ة وامل����ب����ادرات 
التي  امل���ج���ت���م���ع���ي���ة  وال����ف����ع����ال����ي����ات 
والتي  ال�������ش���ارق���ة،  اإم������ارة  ت��ط��ل��ق��ه��ا 
املجتمع،  �شرائح  خمتلف  ت�شته�ي 
وتتن�ع فعالياتنا ما بني الريا�شية 
والفنية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
وغريها الكثري، وندع� اجلميع اإىل 
ليت�شنى  دائ��م  ب�شكل  فيها  امل�شاركة 
وال�شتفادة  ب��ه��ا  ل��ل���ش��ت��م��ت��اع  ل��ه��م 

منها.  

•• راأ�ض اخليمة – الفجر

اختتمت جمعية الإم��ارات للتنمية 
“الذكاء  دورة   ، الج���ت���م���اع���ي���ة 
الإداري  ال��ع��م��ل  يف  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
تثقيف  اإىل  الهادفة   “ وامل�ؤ�ش�شي 
امل��ش�عات  ب��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع  اأف�����راد 
وامل�شتجدات مب�شاركة 45 م�اطنا 

وم�اطنة.
نفذها خبري  التي  ال��دورة  وعملت 
وال����ذك����اء  الل���ك���رتون���ي���ة  الإدارة 
اأ.ع��دي احليايل على  ال�شطناعي 
م���دى ث���لث اأي����ام مب��ق��ر اجلمعية 
مئ�ية  ط����م�����ح����ات  يف  ب���ال���ظ���ي���ت 
تعديل  اإىل  ال�����ش��اع��ي��ة  الإم��������ارات، 
وامل�شروعات  ال����ربام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ 

التنم�ية لبل�غ امل�شتقبل، والعتماد 
على الذكاء ال�شطناعي يف خدمة 

وحتليل البيانات مبعدل 100% 
والرت�������ق�������اء   ،2031 ب����ح����ل�����ل 

احل����ك�����م����ي،  الأداء  مب�������ش���ت����ى 
وت�شريع الإجناز، وخلق بيئة عمل 

مبتكرة، واأن تك�ن الإمارات الأوىل 
بالذكاء  ال���ش��ت��ث��م��ار  يف  ال��ع��امل  يف 

ال�شطناعي.
اإىل عدة  احل��ي��ايل   تطرق اخلبري 

ا�شتخدامات   : اأه���م���ه���ا  حم������اور 
امل�ؤ�ش�شات  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

ال�شطناعي  ال���ذك���اء  كتطبيقات 
العمال  “اأمتتة  امل���ؤ���ش�����ش��ات  يف 
ودمج الذكاء ال�شطناعي يف املهام 
الروتينية” تفاعل امل�ارد الب�شرية 
وتناول   ، ال��ذك��ي��ة  التطبيقات  م��ع 
وماهية  مبفه�م  التعريف  اأي�����ش��ا 
با�شتخدام  الإداري  العمل  تط�ير 
ال�شطناعي  ال���ذك���اء  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
والإدارة  الإداري������������ة،  ك��ال��ت��ن��م��ي��ة 
الت�جيهية   وامل����ب����ادئ  ب����الأه����داف 
واأهمية التعرف على كيفية تغيري 
الذكاء  ع�����ش��ر  يف  الإداري�������ة  امل���ه���ام 
ال���ش��ط��ن��اع��ي وت�����ش��ل��ي��م ج����زء من 
املهام الإدارية للذكاء ال�شطناعي 
ب��ن��اء على  ال���ق���رارات  ات��خ��اذ  كيفية 

خمرجات التطبيقات الذكية.

•• دبي-وام:

لتنظيم  ا�شتعداداتها  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأنهت 
امل�ؤمتر ال� 13 للرابطة الدولية لهيئات التنظيم 
يعد  ال�������ذي   IAMRA 2018 ال�������ش���ح���ي 
احلدث الأكرب عامليا يف �ش�ؤون التنظيم ال�شحي 
اأمريكا  ن��ط��اق  خ���ارج  الأوىل  للمرة  ع��ق��ده  وي��ت��م 
وت�شت�شيفه  اأوروب���ا  وق��ارة  واأ�شرتاليا  ال�شمالية 
دولة الإم��ارات يف مدينة دبي للمرة الأوىل على 
�شمن  وذل��ك  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  م�شت�ى 
اأعمال م�ؤمتر دبي الثالث للتنظيم ال�شحي الذي 
�شيقام خلل الفرتة من 6 اإىل 9 اأكت�بر املقبل 
بالبتكار  ال�شحي  التنظيم  “متكني  �شعار  حتت 

والأدلة العلمية«.
ال�شيخ حمدان  �شم�  رع��اي��ة  امل���ؤمت��ر حت��ت  ي��ق��ام 
اآل مكت�م نائب حاكم دبي وزير املالية  بن را�شد 
اأن  املت�قع  من  حيث  بدبي  ال�شحة  هيئة  رئي�س 
ي�شارك فيه ما يزيد على 700 من القادة وكبار 
ال��ق��رار واخل����رباء والعلماء  امل�����ش���ؤول��ني و���ش��ن��اع 
الدوليني  واملتحدثني  واملتخ�ش�شني  والأط��ب��اء 
40 دول��ة الأم��ر الذي  اأك��رث من  الذين ميثل�ن 
ي�شكل بدوره من�شة عاملية ن�عية للح�ار وتبادل 
الناجحة  وال���ت���ج���ارب  امل��ع��رف��ة  ون��ق��ل  اخل�����ربات 
�شاحة  على  امل�شتجدات  جميع  بحث  جانب  اإىل 
ق�شايا  من  بذلك  يت�شل  وم��ا  ال�شحي  التنظيم 

وحتديات ت�اجه عاملنا الي�م.

هيئة  ع��ق��دت��ه  ال���ذي  ال�شحفي  امل���ؤمت��ر  وخ���لل 
ال�شحة بدبي الي�م بح�ش�ر معايل حميد حممد 
القطامي املدير العام للهيئة مت الإعلن تفا�شيل 
هذا احلدث املميز الذي يرتقب نتائجه وخل�شة 
الدولية  والهيئات  امل�ؤ�ش�شات  العديد من  اأعماله 
املتخ�ش�شة الر�شمية وغري الر�شمية التي تتطلع 
ال�شاأن  لتط�ير  م���ح��دة  عاملية  روؤي���ة  ب��ل���رة  اإىل 

ال�شحي ب�جه عام.
اإىل  وقدم معايل القطامي كل ال�شكر والإمتنان 
�شم� ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكت�م لرعايته 
اأعمال امل�ؤمتر م��شحا اأن تنظيم مثل هذا احلدث 
الدولة وتف�ق دبي  الكبري يعك�س قدرات  العاملي 
العاملية  واملنتديات  وامل���ؤمت��رات  القمم  تنظيم  يف 
الإم����ارات ب�جه عام  اأن  ال���ق��ت نف�شه  وي���ؤك��د يف 
ودبي على وجه التحديد اأ�شبحت املن�شة املف�شلة 
لدى ال�شا�شة والعلماء واخلرباء ملناق�شة الق�شايا 

العاملية واملتخ�ش�شة وبحث م�شتجداتها.
حتت  امل�������ؤمت������ر  ان�����ط�����لق  اأن  م���ع���ال���ي���ه  وذك��������ر 
بالبتكار  ال�����ش��ح��ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م  “متكني  ���ش��ع��ار 
دبي  وروؤى  ت���ج��ه��ات  يج�شد  العلمية”  والأدل����ة 
والبتكار  ب����الإب����داع  امل��ت�����ش��ل��ة  وا���ش��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 
والبح�ث والعل�م املتقدمة م�ؤكدا اأن هيئة ال�شحة 

بدبي تاأخذ دائما زمام املبادرة لتحقيق ال�شبق يف 
اإ�شافة  ال�شحي  بالقطاع  املت�شلة  املجالت  �شتى 
وا�شت�شافة  تنظيم  على  ال�شديد  حر�شها  اإىل 
امل�ؤمترات واملنتديات العاملية املتخ�ش�شة لتعميم 
والتجارب  اخل��ربات  تبادل  ال�شتفادة من عملية 
الذكية  احلل�ل  واإي��ج��اد  املعرفة  ونقل  الناجحة 
ال�شرتاتيجية  الأه����داف  يخدم  مب��ا  للتحديات 
عالية  املزيد من اخلدمات  ت�فري  ويف مقدمتها 
املجتمع  اأف����راد  و���ش��ع��ادة  ل��ر���ش��ا  اجل�����دة حتقيقاً 

واملتعاملني مع الهيئة.
واأ����ش���اف م��ع��ال��ي��ه اأن ال��ه��ي��ئ��ة وم���ن م��ك��ان��ة دولة 
تعمل  دبي  املذهل يف  والتقدم  الرفيعة  الإم���ارات 
الفاعل يف حركة تط�ر  ال��دور  اأن يك�ن لها  على 
لها  يك�ن  واأن  املهنية  واملمار�شات  الطبية  العل�م 
ال�شحية  ال�شاحة  على  املمتد  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر 
ال���دول���ي���ة وذل�����ك م���ن خ����لل ت��ن��ظ��ي��م م��ث��ل هذه 
فر�شة  ال��ت��ي مت��ث��ل  ال��ع��امل��ي��ة  الطبية  امل����ؤمت���رات 
العلماء  ع��ل��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ل��ع��ر���س جت�����ارب  م��ه��م��ة 
وجهات  من  لل�شتفادة  واملتخ�ش�شني  واخل��رباء 
اأعمال  امل������ش���ع��ي يف  ال��ب��ن��اءة وال���ط���رح  ال��ن��ظ��ر 

التط�ير.
واأعرب معايل القطامي عن تقدير هيئة ال�شحة 

ب��دب��ي ل��ك��ل اجل��ه���د ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ف���رق عمل 
الرئي�شيني  الرعاة  جمم�عة  على  مثنيا  امل�ؤمتر 
للم�ؤمتر والداعمني وكل من اأ�شهم يف التح�شري 
لهذا احلدث الكبري كما وجه معاليه �شكر الهيئة 
اخلرباء  وجمم�عة  ال�شحية  للقيادات  اخلا�س 
الدولة  داخ����ل  م��ن  واملتخ�ش�شني  وامل�����ش���ؤول��ني 
وخارجها الذين اأبدوا �شرعة ا�شتجابة للم�شاركة 

يف اأعمال امل�ؤمتر.
ومن املقرر اأن ي�شهد امل�ؤمتر 52 جل�شة علمية و5 
حما�شرات و7 ور�س عمل بح�ش�ر 66 متحدثا 
والدوليني  املحليني  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  من 
والأكادمييني  ال��ع��ل��م��اء  م���ن  ن��خ��ب��ة  ج��ان��ب  اإىل 
امل��ن��ت�����ش��ب��ني لأع�����رق اجل��ام��ع��ات ال��ع��امل��ي��ة.. فيما 
وبحثية  علمية  ورق���ة   117 احل���دث  �شيناق�س 
4 حم��اور رئي�شة هي مناذج  ت��دور جميعها ح�ل 
واجل�دة  الأم��ن��ة  وامل��م��ار���ش��ات  املبتكرة  التنظيم 

والك�ادر املهنية ال�شحية والتعليم الطبي.
و�شريكز املح�ر الأول للم�ؤمتر “مناذج التنظيم 
اأهمها  ع��دة  م��ش�عات  مناق�شة  “ على  املبتكرة 
للتخ�ش�شات  ال�����ش��ح��ي  وال��ت��ن��ظ��ي��م  احل����ك���م���ة 
الدقيقة واإدارة ال�شكاوى الطبية.. بينما �شريكز 
املح�ر الثاين “املمار�شات الأمنة واجل�دة “على 

الآمنة  ال��رع��اي��ة  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  �شبل  مناق�شة 
الكفاءة  وا�شتمرارية  الفعال  التنظيم  خلل  من 
واإعادة التحقق من املهارات وحتديد �ش�ء الأداء 
وال�شل�ك والعمل على حت�شينه والأدوية املراقبة 
ومن�����اذج ال��رع��اي��ة غ���ري ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب���ا يف ذلك 
التطبب عن بعد واجلين�ميات واملمار�شات الغري 

تقليدية .
املهنية  “الك�ادر  ال���ث���ال���ث  امل���ح����ر  و���ش��ي��ت��ن��اول 
اأهمها هجرة  امل��ش�عات  ال�شحية” العديد من 
الق�ى العاملة والتنظيم ال�شحي العاملي و�شحة 
الأطباء مبا يف ذلك �شيخ�خة الطبيب والثقافة 
�شاعات  �شمنها  من  الطبية  للممار�شة  املتغرية 
الأطباء  على  التنظيم  وت��اأث��ري  والتنمر  العمل 
واأهلية ممار�شة املهن ال�شحية .. فيما �شيناق�س 
م��ش�عات  الطبي”  “التعليم  ال��راب��ع  امل��ح���ر 
مم���ي���زات خ��ري��ج��ي ال��ك��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة وامل���ه���ارات 

الأولية وفهم الكفاءة املهنية والتدريب املهني.
وتدور اأعمال امل�ؤمتر يف جمملها ح�ل جمم�عة 
مهمة من امل��ش�عات والق�شايا اأهمها الرتخي�س 
والتكن�ل�جيات النا�شئة -اإمكانات البل�ك ت�شني 
ال�شحي  التنظيم  يف  الأخ����رى  والتكن�ل�جيات 
والتنظيمي  وامل���ه���ن���ي  الج���ت���م���اع���ي  وامل�������ش���ه���د 

والعلجات  اجلذعية  اخلليا  امل�شتقبل  لأطباء 
التجددية: ال�شرتاتيجيات التنظيمية للعلجات 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وامل�����ش��ه��د الج��ت��م��اع��ي واملهني  غ��ري 
يف  النظر  واإع����ادة  امل�شتقبل  لأط��ب��اء  والتنظيمي 
“الأطباء املر�شى واملرافقني”  التنظيم ال�شحي 
التعليم  وب��رام��ج  الأداء  تقييمات  نتائج  وحتليل 
الإدارة  يف  وال��ع��اّم��ة  املر�شى  ودور  الت�شحيحية 

التنظيمية للرعاية ال�شحية.
وي�����ش��اح��ب امل���ؤمت��ر م��ع��ر���س ت�����ش��ارك ب��ه العديد 
من ال�شركات العاملة يف قطاع التنظيم ال�شحي 
م��ن ال�����ش���ق امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي حيث 
وم�شاريعها  وخدماتها  منتجاتها  بعر�س  �شتق�م 

املتن�عة.
ك��ل م��ن طريان  امل���ؤمت��ر  وت�شم جمم�عة رع��اة 
الإم�����������ارات و امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال�������ش���ع����دي الأمل������اين 
وم�شت�شفى ميدي�ر من جمم�عة “ يف بي اإ�س” 
وم�شت�شفى  “ الطبية  اإم  دي  “اإ�شرت  وجمم�عة 
من  بدعم  امل���ؤمت��ر  يحظى  كما  �شي” ..  اإم  “اإن 
دائرة ال�شياحة والت�ش�يق التجاري بدبي وبع�س 
التعليم  هيئة  مثل  الدولية  التنظيمية  اجلهات 
املجال�س  واحت��اد  الأج��ان��ب  الطبيني  للخريجني 

الطبية احلك�مية الأمريكي .
املل  م���روان  ال��دك��ت���ر  ال�شحفي  امل���ؤمت��ر  ح�شر 
وعدد  ال�شحي  التنظيم  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الرعاة  وامل��خ��ت�����ش��ني ومم��ث��ل��ي  امل�������ش����ؤول���ني  م���ن 

والداعمني للم�ؤمتر.

»بيئة اأبوظبي« تطلق املرحلة الثالثة من املدار�س امل�شتدامة •• اأبوظبي-وام:

اأعلنت هيئة البيئة - اأب�ظبي عن اإطلق املرحلة الثالثة من برناجمها التعليمي 
�شمن   2009 ع��ام  منذ  تنفذه  “ ال��ذي  امل�شتدامة  امل��دار���س  “ م��ب��ادرة  البيئي 
مبادراتها التعليمية التي ت�شعى خللق بيئة م�شتدامة وم�شتقبل اأف�شل للجميع . 
جاء ذلك عقب ت�قيع اتفاقية تعاون جديدة بني الهيئة و�شركة “بي . بي” حيث 
البيئية ومتكني  املعرفة  تعزيز  اأجل  العمل معا من  الطرفان  ي�ا�شل مب�جبها 
املدار�س احلك�مية واخلا�شة بالدولة من خلل تنفيذ املرحلة الثالثة من هذا 

الربنامج.
وقع التفاقية - يف مقر الهيئة مببنى املعم�رة باأب�ظبي - كل من �شعادة رزان 
خليفة املبارك الأمني العام لهيئة البيئة – اأب�ظبي و�شامل بن عا�ش�ر املدير العام 

واملمثل الرئي�شي ل�شركة “بي. بي” يف دولة الإمارات.
وتركز املرحلة الثالثة من الربنامج على البتكار امل�شتمر حيث �شت�شمح للمدار�س 
تط�ير  اإىل  اإ�شافة  اإلكرتونياً  البيئي  لأدائها  الذاتي  التقييم  باإجراء  امل�شاركة 
امل�قع اللكرتوين احلايل للمبادرة لي�شكل امل�شدر الرئي�شي للمدار�س للح�ش�ل 

للمعلمني  اإلكرتونية  تدريبية  ودورات  البيئي  التعليم  وم�شادر  املعل�مات  على 
البيئي  ل���لأداء  الإل��ك��رتوين  الت�شنيف  ون��ظ��ام  اإلكرتونية  وور����س عمل  ون���دوات 
للمدار�س ف�شل عن نظام التقارير عرب الإنرتنت “ التقييم الذاتي للمدر�شة«.

وتعترب مبادرة املدار�س امل�شتدامة - التي حقق جناحا كبريا على مدى ال�شن�ات 
الع�شر املا�شية - من مبادرات التعليم البيئي التي تنفذها هيئة البيئة -اأب�ظبي 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم ودائرة التعلي��م واملعرف����ة يف اأب�ظبي.
بتم�يل  املبادرة  والثانية من  الأوىل  املرحلتني  بنجاح  اختتمت  قد  الهيئة  كانت 
من �شركة “ بي بي “ وبالتعاون مع �شركة اأب�ظبي للماء والكهرباء ومركز اإدارة 

النفايات باأب�ظبي تدوير ودائرة النقل باأب�ظبي.
ال�شتهلك  انخف�س  حيث  مدر�شة   135 اإىل  امل�شاركة  امل��دار���س  ع��دد  وو���ش��ل 
اإىل   2015 ع��ام  ل��رت يف   32.7 م��ن  امل��دار���س  ف��رد يف تلك  للمياه لكل  الي�مي 
2017 .. كما انخف�س الناجت الي�مي من نفايات املدار�س من  25.88 لرت يف 

فرد يف 2015 اإىل 55 جراما يف 2017 ف�شل عن م�شاركة  لكل  جراما   99
ملدر�شتهم. البيئي  الأداء  لتقييم  للمدار�س  البيئي  التدقيق  يف  طالب   7201

بالعمل معا لل�شتمرار يف  الطرفان  �شيق�م  التفاقية  ومن خلل جتديد هذه 
دولة  �شباب  من  امل�شتقبل  جيل  اإىل  ال��ش�ل  يف  روؤيتهما  لتحقيق  امل��ب��ادرة  دع��م 
اأب�ظبي  البيئية لإمارة  البيئي وفقا للروؤية  الإم��ارات وتعزيز وعيهم و�شل�كهم 

ومثقف بيئياً. واعي  جيل  لإيجاد  ت�شعى  التي   2030
وقالت �شعادة رزان املبارك : “ اإن ال�شتدامة متثل اأحد القيم التي تبناها املغف�ر 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ ونحن ملتزم�ن باحلفاظ 
على اإرثه البيئي وحماية الرتاث الطبيعي لإمارة اأب�ظبي “. واأ�شافت : “ ن�شعى 
من خلل العمل مع املدار�س وامل�ؤ�ش�شات التعليمية يف خمتلف اأنحاء الدولة اإىل 
لإحداث  قدراتهم  وتعزيز  ال�شباب  جيل  واإل��ه��ام  ومتكني  البيئي  التعليم  تعزيز 

تاأثري اإيجابي على البيئة وتبّني اأ�شل�ب حياة اأكرث ا�شتدامة«.

للهيئة يف  الرائدة  املبادرات  امل�شتدامة من  املدار�س  “ اأن مبادرة  املبارك  واأك��دت 
هذا املجال والتي ن�شعى من خللها لتمكني الطلب ليك�ن�ا هم ع�امل التغيري 

البيئي وحتفيز وت�شجيع املدار�س امل�شاركة لتقييم ومعاجلة اآثارهم البيئية ».
من جانبه اأعرب �شامل بن عا�ش�ر عن �شعادته لرعاية �شركة “بي بي” احل�شرية 
ملبادرة املدار�س امل�شتدامة التي تدعم اأجندتها للم�شاعدة يف قيادة حت�ل الطاقة 
املتجددة من  الطاقة  وم�شادر  الهيدروكرب�نية  امل���اد  بني  امل�شتدام  الت�ازن  اإىل 

اأجل م�شتقبل منخف�س الكرب�ن«. 
ولفت اإىل اأن �شركة “بي بي” تركز على دعم ال�شتدامة وتنمية القدرات املحلية 
من خلل العديد من برامج ال�شتثمار الجتماعي حيث بداأت منذ ع�شر �شن�ات 
يف رعاية مبادرة املدار�س امل�شتدامة التي اأطلقتها هيئة البيئة – اأب�ظبي لتاأكيد 

دعم �شركة بي بي امل�شتمر للتعليم البيئي«.
كانت هيئة البيئة – اأب�ظبي قد اطلقت برنامج املدار�س امل�شتدامة كمبادرة �شاملة 
والإداريني  الأم���ر  واأول��ي��اء  واملعلمني  للطلب  م�جهة  وه��ي  املدر�شة  بها  تق�م 
وربطهم جميعا باملجتمع حيث جنحت املبادرة باحل�ش�ل على اعرتاف وتقدير 

عاملي ونالت العديد من اجل�ائز.

نظمتها الإمارات للتنمية الجتماعية 

دورة »الذكاء ال�شطناعي« براأ�س اخليمة تخدم طموحات مئوية الإمارات 

الأن�شطة الريا�شية واملتعة تتوا�شالن حتى اأبريل املقبل

جزيرة العلم تنظم “يوم اجلري لل�شيدات” و”التزلج بالعجالت” لل�شغار

»الطوارئ والأزمات « تنظم ور�شة حول ا�شتمرارية الأعمال يف اأم القيوين 

جمعة املاجد ي�شتقبل القن�شل العام لأوزبك�شتان

املوؤمتر الدويل للتنظيم ال�شحي بدبي اأكتوبر املقبل  
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احللبو�شي يتهم احلكومة ب�»التق�شري« جتاه الب�شرة 

متطرفة بني جيل ال�شباب. 
تبداأ  ال��ب��داي��ة  اأن  ال��ك��ات��ب  وي����رى 
م��ن امل��ن��اه��ج ال��درا���ش��ي��ة يف مرحلة 
وميكن  الطلب.  عمر  من  مبكرة 
مبا�شرة العمل، يف هذا املجال، من 
خلل اإ�شلح املناهج الدرا�شية يف 
املبكر. ول بد من  التعليم  مرحلة 
ال��ع��م��ل م��ن منطقة احل���دود  ب���دء 
وزرع  الباك�شتانية،   – الأف��غ��ان��ي��ة 
عق�ل  يف  وامل��ح��ب��ة  الت�شامح  ب���ذور 
ال�شغار، العق�ل القادرة على جلب 
اإىل  والعقلنية  واحلكمة  املنطق 

مائدة املفاو�شات. 

الق�ات  درب��ت  وقد  اأفغان طالبان. 
الأم���ن���ي���ة الأف��غ��ان��ي��ة ل��ك��ي حتارب 
م��ت��م��ردي��ن ي��ن��ف��ذون ع��م��ل��ي��ات كر 
وف��ر، مبا فيها هجمات �شد ق�ات 
املقال،  كاتب  ي�شري  وكما  اأم��ن��ي��ة.  
ل ت��ع��م��ل م��ن��ظ��م��ات اإره��اب��ي��ة وفق 
ت�شن هجمات  ب��ل  الأ���ش��ل���ب،  ه���ذا 
املناطق  تن�يع  النطاق، مع  وا�شعة 
اأجهزة  خ����داع  ب��ه��دف  امل�����ش��ت��ه��دف��ة 
الأم������ن. وب�����ش��ب��ب ال��ت�����ش��ارب بني 
وتلك  خ���را���ش��ان  جماعة  تكتيكات 
دربت  اأمنية  ق���ى  تعتمدها  ال��ت��ي 
تت�افر  الإره��������اب،  حم���ارب���ة  ع��ل��ى 

الإرهابية.  للحركة  م�شاحة حرية 
خ�را�شان  ح���رك���ة  ا���ش��ت��غ��ل��ت  وق����د 
تلك امل�شاحة. وبراأي الكاتب، على 
ب�شكل  للتعامل  الأم��ن��ي��ة  ال���ق����ات 
خمتلف مع حركة خ�را�شان. وقد 
جغرايف  م�شح  عملية  من  ت�شتفيد 
ع��ن��ا���ش��ر احلركة،  ت���اج��د  مل��ن��اط��ق 
يف  متخ�ش�شني  ن�شر  ع��ن  ف�����ش��ًل 

حماربة الإرهاب يف تلك املناطق. 
من ثم، هناك البعد الإيدي�ل�جي، 
اأك��رث �شع�بة واأط����ل مدى.  وه��� 
اإحلاق  الكاتب،  ب��راأي  اإذا ل ميكن، 
امليدان  ع���رب  ب����الإره����اب  ال��ه��زمي��ة 

اأ�شخا�س  منع  اأج���ل  وم��ن  وح���ده. 
ي����ع����ربون احل�������دود الأف���غ���ان���ي���ة – 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة م���ن ال�����ش��ق���ط يف 
ال�شروري  م���ن  داع�������س،  م�����ش��ي��دة 

ت�عيتهم وتعليمهم. 
اأج��ل تق�ي�س التطرف  ل��ذا، وم��ن 
املنطقة  ويف  اأفغان�شتان خا�شة،  يف 
ب��د م��ن تطبيق برامج  ع��م���م��اً، ل 
ت�عية وتثقيف �شاملة يف املدار�س، 
نه�شته  ب�����اأن  ي�����درك  داع�������س  لأن 
احلقيقية �ش�ف تعتمد على اجليل 
جن�ب  يف  ���ش��ك��ان  ويخ�شى  امل��ق��ب��ل. 
اأفكار  اآ���ش��ي��ا م��ن اح��ت��م��ال ان��ت�����ش��ار 

 •• بغداد-اأ ف ب:

اع��ت��رب ال��رئ��ي�����س امل��ن��ت��خ��ب ل��ل��ربمل��ان ال���ع���راق���ي حممد 
�شبب  احل��ك���م��ي  “التق�شري”  اأن  ام�����س  احل��ل��ب������ش��ي 
التي تعاين منها حمافظة  ال�شحية  الأزم��ة  اأ�شا�شي يف 

الب�شرة يف جن�ب البلد.
وقال احللب��شي خلل م�ؤمتر �شحايف يف مدينة الب�شرة 
“امل�شاكل امل�ج�دة  اإن  التي زاره��ا على راأ���س وفد نيابي 
يف الب�شرة لي�شت وليدة اللحظة، بل هي تراكمات من 
واحلك�مات  امل��رك��زي��ة،  للحك�مة  والإه��م��ال  التق�شري 

املحلية ال�شابقة«.

وانتخب الربملان ال�شبت حمافظ الأنبار ال�شابق حممد 
من  دع��م��ا  تلقيه  بعد  رئي�شا،  ع��ام��ا(   37( احللب��شي 
التحالف املقرب من اإيران، لي�شبح بذلك اأ�شغر رئي�س 

للربملان يف تاريخ العراق.
وا�شتهل احللب��شي وليته باجتماع يف حمافظة الب�شرة، 
التي ت�شهد اأزمة �شحية غري م�شب�قة، نقل على اأثرها 
باملياه  ت�شمم�ا  بعدما  امل�شت�شفى  اإىل  �شخ�س  األ��ف   60

املل�ثة.
انطلقت يف مت�ز  دامية،  احتجاجات  املحافظة  و�شهدت 
ي�لي� املا�شي �شد الف�شاد وانعدام اخلدمات، ثم اتخدت 
منحى ت�شاعديا اأ�شفرت عن مقتل 12 متظاهرا خلل 

اأ�شب�ع واحد.
اأ�ش�������عد  ال��ب�����ش��رة  حماف�������ظ  احل��ل��ب������ش��ي  والتق�����ى 
حبيب  ول��ي��د  امل��ح��اف��ظ��ة  جمل�س  ورئ��ي�����س  العيدان�������ي، 

كيطان.
واأكد اأن “جمل�س الن�اب �شي�ا�شل التن�شيق مع احلك�مة 

الحتادية واملحلية لأجل اعادة احلياة للب�شرة«.
حالة  ال��ي���م  ال��ع��راق  يعي�س  احللب��شي،  انتخاب  وب��ع��د 
وبالتايل  للجمه�رية،  رئي�س  انتخاب  انتظار  ترقب، يف 
ت�شمية رئي�س ال�زراء اجلديد بعد نح� اأربعة اأ�شهر من 
الت�شريعية  النتخابات  اأع��ق��ب  ال��ذي  ال�شيا�شي  ال�شلل 

التي جرت يف 12 اأيار/ماي�.

من  “املزيد  لإر��������ش�������ال  ب��������لده 
التعزيزات الع�شكرية” اىل اإدلب. 
وذكرت �شحيفة “�شباح” املقربة 
“كتيبة  من احلك�مة الرتكية اأن 
م�شتعدة  جندي  اآلف  خم�شة  من 
الأمر  ل���زم  اإذا  اإدل����ب  يف  للتدخل 

حلماية املدنيني«.
هيلر،  وف�����ق  الت�����ف�����اق،  وي�������ش���ك���ل 
يف  ل��رتك��ي��ا  م��ف�����ش��ل��ي��اً  “اختباراً 

�ش�ريا«.
لي�س  ���ش��ع���ب��ات��ه،  “رغم  وي���ق����ل 
اأخ������رى، نظراً  خ���ي���ارات  اأم���ام���ه���ا 
�شيلحق  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ل��ل�����ش��رر 
بامل�شلحة الرتكية يف حال انهارت 

هدنة اإدلب«.

ف�شائل  ت�����ش��ي��ط��ر  ك���م���ا  اإدل���������ب. 
اأخرى معار�شة على مناطق عدة 
الريف  يف  النظام  ق���ات  وتت�اجد 

اجلن�بي ال�شرقي.
ال�شياق  ه���ذا  يف  اأول��ي��ف��ر  وي���ق����ل 
اإدل����ب  ع��ل��ى  اخل���ارج���ي  “اخلطر 
لي�س بقدر ق�ة اخلطر الداخلي”، 
الأت���������راك  اأن  ب���������دوره  م�������ؤك������داً 
جداً  ���ش��ع��ب��ة  م��ه��م��ة  “ي�اجه�ن 
هيئة  على  ال�شيطرة  كيفية  وه��ي 
+حرا�س  وحم��ارب��ة  ال�شام  حترير 
مت�شددة  جم��م���ع��ة  الدين+”، 

مرتبطة بتنظيم القاعدة.
واأب����دى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الرتكي 
م�ل�د ت�شاوي�س الثلثاء ا�شتعداد 

•• عوا�ضم-اأ ف ب:

ام�س  الأوروب�����������ي  الحت��������اد  ق�����ال 
الرو�شي  الت���ف���اق  اإن  ال���ث���لث���اء، 
اإدلب  مبنطقة  اخل��ا���س  ال��رتك��ي 
ال�ش�رية، يجب اأن يحمي املدنيني 

وي�شمح ب��ش�ل امل�شاعدات.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���ش��م الحت���اد 
�شحافية  اإف��������ادة  يف  الأوروب����������ي 
ي�شمن  اأن  “نت�قع  اع���ت���ي���ادي���ة 
الت������ف������اق ال��������ذي ت����������ش����ل اإل����ي����ه 
الرئي�شان الرو�شي والرتكي اأم�س، 
والبنية  امل��دن��ي��ني  اأرواح  ح��م��اي��ة 
ي�شمن  اأن  وك����ذل����ك  ال��ت��ح��ت��ي��ة، 
بل  الإن�شانية  امل�شاعدات  و�ش�ل 

عائق وعلى نح� م�شتمر«.
الرو�شي-الرتكي  التفاق  ويف�شح 
اأمام  املجال  اإدل��ب  حمافظة  ح�ل 
مزيد من املحادثات بني الأطراف 
املعنية لتحديد م�شري هذا املعقل 
وفق  املعار�شة،  للف�شائل  الأخ��ري 
يعني  لكنه ل  ما يرجح حملل�ن، 

ا�شتبعاد اخليار الع�شكري نهائيا.
واأع������ل������ن ال���رئ���ي�������ش���ان ال���رو����ش���ي 
رجب  وال��رتك��ي  ب�تني  فلدميري 
طيب اردوغان التفاق على اإقامة 
يف  ال�شلح”  م��ن��زوع��ة  “منطقة 
�شيطرة  م��ن��اط��ق  ت��ف�����ش��ل  اإدل������ب 
ع���ن مناطق  امل��ق��ات��ل��ة  ال��ف�����ش��ائ��ل 

�شيطرة ق�ات النظام.

اأعلن  م��ا  وف���ق  الت���ف���اق،  يت�شمن 
“منزوعة  منطقة  اإن�شاء  ب���ت��ني، 
 15 ب��ح��ل���ل  اإدل����ب  يف  ال�شلح” 
ط�ل  على  اأكت�بر،  الأول  ت�شرين 
خ��ط ال��ت��م��ا���س ب��ني ق����ات النظام 
وال��ف�����ش��ائ��ل ب��ع��ر���س ي����رتاوح بني 
15 و20 كيل�مرتاً، على اأن يتم 
املت�شددين  امل��ق��ات��ل��ني  “ان�شحاب 
منها بينهم جبهة الن�شرة” التي 
ال�شام  حترير  بهيئة  تعرف  باتت 
ب��ع��د ف���ك ارت��ب��اط��ه��ا ع���ن تنظيم 
املنطقة  ه����ذه  ومت���ت���د  ال���ق���اع���دة. 
ع���ل���ى ط�������ل احل���������دود الداري���������ة 
لإدلب مع حمافظات حلب وحماة 

واللذقية.
يف م��ه��ل��ة اأق�����ش��اه��ا ال��ع��ا���ش��ر من 
ال�شهر املقبل، يرتتب على “جميع 
هذه  اإخ����لء  املعار�شة”  ف�شائل 
الثقيل، على  ال�شلح  املنطقة من 
“ت�شيطر وح��دات من اجلي�س  اأن 
الع�شكرية  وال�����ش��رط��ة  ال���رتك���ي 

الرو�شية” عليها.
وفيما ي�شري التفاق اىل مرحلتني، 
“ال�طن”  ���ش��ح��ي��ف��ة  حت����دث����ت 
ال�ش�رية القريبة من ال�شلطات يف 
عددها الثلثاء عن مرحلة ثالثة 
م�ؤ�ش�شات  “دخ�ل  ع��ل��ى  ت��ن�����س 
الدولة ال�ش�رية ل�شتلم مهامها 

قبل نهاية العام«.
البن�د  تك�ن  اأن  حملل�ن  ويرجح 

ه���ج����م وا����ش���ع ع��ل��ى اإدل�������ب، رغم 
م���ن���اط���ق خف�س  اإح�������دى  ك����ن���ه���ا 
اإيرانية  رو�شية  برعاية  الت�شعيد 
ت��رك��ي��ة. ول���ه���ذه ال��غ��اي��ة، وخلل 
دم�شق  اأر�شلت  املا�شية،  الأ�شابيع 
حميط  اىل  ع�����ش��ك��ري��ة  ت���ع���زي���زات 
ادل����ب ت��زام��ن��اً م���ع ت�����ش��ع��ي��ده��ا يف 
ال�شهر  من  الأوىل  الع�شرة  الأي��ام 
مب�شاركة  ق�شفها  وت��رية  احل��ايل 

طائرات رو�شية.
هج�م  ب�������ش���ن  ال���ت���ل����ي���ح  واأث����������ار 
خم���اوف دول��ي��ة وا���ش��ع��ة، وحذرت 
كارثة  “اأ�ش�اأ  م��ن  املتحدة  الأمم 
قد  احل���ايل  ال��ق��رن  يف  ان�شانية” 
ت�����ش��ه��ده��ا امل��ح��اف��ظ��ة ال��ت��ي ت����ؤوي 
مع اأجزاء من حمافظات جماورة 
حت���ت ���ش��ي��ط��رة ال��ف�����ش��ائ��ل، نح� 
ن�شفهم  ن�����ش��م��ة،  م��لي��ني  ث��لث��ة 
ال���ن���ازح���ني. وي����رى حملل�ن  م���ن 
اإدلب  يعني جتنيب  ل  التفاق  اأن 

اخليار الع�شكري باملطلق.
من  اأوليفر  ن���ار  الباحث  وي��ق���ل 
ومقره  للدرا�شات،  عمران  مركز 
اإ���ش��ط��ن��ب���ل، ل��ف��ران�����س ب���ر����س اإن 
دائماً  “التفاق حل م�ؤقت ولي�س 
لتفاق  ي���ري���دون  ل  ال���رو����س  لأن 
الإبقاء  ويريدون  ينهار  اأن  اأ�شتانا 

على علقة جيدة مع تركيا«.
ب����دت   ،2017 ال������ع������ام  وم�����ن�����ذ 
�شهدت  ال��ت��ي  اأ���ش��ت��ان��ا  حم���ادث���ات 

التي مّت الإعلن عنها يف �ش�ت�شي 
جزءاً من م�شم�ن التفاق ولي�س 
ال��ب��اح��ث يف معهد  وي���ق����ل  ك���ل���ه. 
حايد  ح���اي���د  هاو�س”  “�شاتام 
“تفا�شيل  بر�س  فران�س  ل�كالة 
وا�شحة  ل��ي�����ش��ت  ال���ي����م  الت����ف����اق 
التفاق  ه����  ه���ذا  اأن  اأع��ت��ق��د  ول 
البداية،  ف��ق��ط  اإن���ه���ا  ب��ال��ك��ام��ل. 
اأن  اىل  لف��ت��اً  الأوىل”،  امل��رح��ل��ة 
ب��ق��ي��ة ال��ت��ف��ا���ش��ي��ل ق���د ت��ت�����ش��ح يف 

مرحلة لحقة.
دم�شق وطهران  م��ن  ك��ل  ورح��ب��ت 
ال��ل��ت��ني غ��اب��ت��ا ع��ن ق��م��ة �ش�ت�شي، 
مب�شم�ن التفاق. وقال م�شدر يف 
“ح�شيلة  اإنه  ال�ش�رية  اخلارجية 
رو�شيا،  م��ع  مكثفة”  م�����ش��اورات 
اخلارجية  وزي�����ر  اأ�����ش����اد  وق����ت  يف 
الإي�������راين حم��م��د ج������اد ظريف 
ب�”الدبل�ما�شية  و����ش���ف���ه  مب����ا 

امل�ش�ؤولة«.
اأن  ال�ش�رية  اخلارجية  تغفل  ومل 
�شد  ح��رب��ه��ا  “يف  م�شيها  ت����ؤك���د 
الإره����اب حتى حت��ري��ر اآخ���ر �شرب 

من الأرا�شي ال�ش�رية«.
وي��شح حايد اأن “الهاج�س الأكرب 
النظام التفاق، فه�  ينّفذ  األ  ه� 
بكل تاأكيد لي�س �شعيداً به وال�ش�ؤال 

ه� كيف �شيحاول تخريبه؟«.
اإع���لن الت��ف��اق بعد تل�يح  ي��اأت��ي 
ب�شن  م��شك�  حليفتها  مع  دم�شق 

النهاية بالن�شبة اإىل اإدلب«.
جمم�عة  يف  ال���ب���اح���ث  وي�������ش���رح 
هيلر  ����ش���ام  ال����دول����ي����ة  الأزم����������ات 
اأن تطبيق التفاق  لفران�س بر�س 
باملخاطر  ح�����اف�����ًل  “�شيك�ن 
وللطرف الرتكي اأكرث من غريه، 
ك�نه حتّمل م�ش�ؤولية التعامل مع 

هيئة حترير ال�شام«.
هيئة  تقاوم  اأن  “ُيت�قع  وي�شيف 
حت��ري��ر ال�����ش��ام ات��ف��اق��اً ين�س على 
حجبها جغرافياً وتفكيك خط�ط 
دفاع املعار�شة على خط التما�س” 

مع النظام.
ال�شام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����ش��ي��ط��ر 
على اجل��زء الأك��رب من حمافظة 

ال��رو���ش��ي الرتكي  ال��ت��ق��ارب  ع��ل��ى 
�ش�ريا،  ح���ل  ط���ي��ل  خ��لف  بعد 
مفاو�شات  ع����ن  ب���دي���ل  مب���ث���اب���ة 
جنيف برعاية الأمم املتحدة التي 

مل حُتدث اأي تقدم.
ال�شرق  ب��رن��ام��ج  م���دي���رة  وت����ؤك���د 
يف  هاو�س”  “�شاتام  يف  الأو���ش��ط 
لفران�س  اخل��ط��ي��ب  ل��ي��ن��ا  ب����ريوت 
ي�شمن  “ل  الت����ف����اق  اأن  ب���ر����س 
مل  اإدل�����������ب  ع����ل����ى  ال�����ه�����ج������م  اأن 
الطاولة  ع���ل���ى  م���ط���روح���اً  ي���ع���د 

م�شتقبًل«.
اإىل  ال���ن���ظ���ر  “يجب  وت�������ش���ي���ف 
الت��ف��اق ال����دويل ع��ل��ى اأن���ه بداية 
هذه  لي�شت  لكنها  ف��ق��ط،  امل�����ش��ار 

الحتاد الأوروبي يطالب بحماية املدنيني 

اتفاق اإدلب يوؤجل احل�شم الع�شكري ول يلغيه 

اإيقاف 12 متورطًا بالإرهاب يف طنجة والدار البي�شاء
•• الرباط-وكاالت:

اأعلن الأمن املغربي ام�س عن ت�قيف 12 م�شتبهاً بهم ينتم�ن ل�شبكة اإرهابية واإجرامية تن�شط يف كل من طنجة 
والدار البي�شاء. وقالت املديرية العامة للأمن ال�طني واملديرية العامة ملراقبة الرتاب ال�طني، يف بيان م�شرتك 
م�شالح  مع  وثيق  بتن�شيق  الق�شائية  للأبحاث  املركزي  املكتب  “متكن  الي�م،  للأنباء  العربي  املغرب  وكالة  بثته 
ال�طني،  ال��رتاب  ملراقبة  العامة  املديرية  وفرتها  دقيقة  معل�مات  على  وبناًء  ال�طني،  للأمن  العامة  املديرية 
اإرهابية واإجرامية تن�شط يف كل من طنجة والدار البي�شاء«. واأ�شار  12 م�شتبهاً بهم ينتم�ن ل�شبكة  من ت�قيف 
البيان اإىل اأن امل�ق�فني من بينهم اأ�شخا�س من ذوي ال�ش�ابق الق�شائية يف جرائم احلق العام، ومعتقل�ن �شابق�ن 
بال�شاحة  الإرهابي  داع�س  تنظيم  يقاتل يف �شف�ف  اأحدهم  �شقيق  والتطرف، ف�شًل عن ك�ن  الإره��اب  يف ق�شايا 
ال�ش�رية العراقية. وذكر اأن الأبحاث والتحريات املنجزة اأ�شفرت عن ر�شد تقاطعات ق�ية بني هذه ال�شبكة الإرهابية 
وخمططات اإجرامية اأخرى، بحيث ات�شح ت�رط عنا�شر هذه ال�شبكة يف تنفيذ جمم�عة من العمليات الإجرامية 

املرتبطة برتويج املخدرات وامل�ؤثرات العقلية.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

اأفغان�شتان  اأن الإره��اب يف  ل يبدو 
وي�ا�شل  ق��ري��ب��اً.  ينح�شر  ���ش���ف 
م��دن��ي���ن دف���ع ث��م��ن ب��اه��ظ ب�شبب 
ي�شتطيع�ن  ل  ح����رب  دي��ن��ام��ي��ات 
فهمها. وفيما تزعم حركة طالبان 
ا�شتعدادها للم�شاركة يف حمادثات 
�شلم، ادعى تنظيم داع�س الإرهابي 
تفجريين  ع��ن  امل�ش�ؤولية  م���ؤخ��راً 
وخلفا  ك��اب���ل،  يف  نفذا  متزامنني 
20 قتيًل. ولفت �شازار �شافقاط، 
كاتب م�شاهم يف م�قع “ذا هيل”، 
بها  ق��ام  التي  املعلنة  غ��ري  للزيارة 
وزي�����ر ال����دف����اع الأم����ري����ك����ي، جيم 
بعثت  وال��ت��ي  ك��اب���ل،  اإىل  ماتي�س، 
باحلاجة  تفيد  وا���ش��ح��ة  ب��ر���ش��ال��ة 
و�شاملة  مكثفة  اإج����راءات  لت��خ��اذ 
ملحاربة الإره��اب، وتق�ي�س داع�س 
�شافقاط،  وب����راأي  اأفغان�شتان.  يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان ن�شب  ي�����ش��ع داع�������س 
عينيه، ول يرى الي�م مكاناً اأف�شل 
العمليات  م�شرح  اإىل  للع�دة  منه 
املقال،  ك��ات��ب  وح�شب  الإره��اب��ي��ة. 
فرع  ب���اأن  خ��ط��اأً  بع�شهم  اف��رت���س 
تنظيم  اأف���غ���ان�������ش���ت���ان،  يف  داع���������س 
جماعة  ع����ن  ع����ب����ارة  خ�����را�����ش����ان، 
ال��ت��ن��ظ��ي��م لي�س  م���ت���م���ردة. ول���ك���ن 
حركة مترد عادية. كما بذل جه�داً 
م�شنية للق�شاء على التنظيم لأنه 
بيئة  �شمن  اإرهابية  يعمل كحركة 
م��ت��م��ردة.  وي��ق���ل ال��ك��ات��ب اإن من 
اأفغان�شتان  يف  ي��ج��ري  م���ا  ي��ت��اب��ع 
ي����درك وج�����د ع���دد م��ن احلركات 
اأح��دث��ه��ا تنظيم  وك����ان  امل���ت���م���ردة، 

طالبان ت�شعى لغ�شل ما�شيها.. هل ين�شى الأفغان املذابح؟
•• كابول-لندن-وكاالت:

عند زيارتها لبلدة �شارخ يف اأفغان�شتان، ومتابعتها كيفية حتكم طالبان ب�ش�ؤون ال�شكان 
التنمية  باحثة يف معهد  اآ�شلي جاك�ش�ن،  اأدرك��ت  الأ�شا�شية لهم،  مع ت�فري اخلدمات 
اخلارجية، ومر�شحة لنيل الدكت�راه من كينغز ك�ليدج يف لندن، كيف عملت احلركة 

على ك�شب ود �شكان البلدة. 
باأنها تبدو  وو�شفت جاك�ش�ن بلدة �شارخ، �شمن مقالتها يف م�قع “ف�رين ب�لي�شي”، 
ك�شائر املناطق الريفية الأفغانية، وحيث ل تت�افر م�شاريع تنم�ية اأو �شناعية مهمة، 
ويك�شب معظم �شكانها، 48،000 فرداً، عي�شهم من الزراعة. كما ينت�شر الفقر بني 
النا�س هناك، ومن يجدون فر�س عمل اأف�شل يف اأي مكان اآخر، يهجرون البلدة، ومن 

ثم ير�شل�ن م�شاعدات مالية اإىل عائلتهم. 
املرء  قد يجده  احل��ال عما  تباين  يتبني مقدار  �شارخ  اإىل  ق��رب  النظر عن  عند  لكن 
نزيه�ن  باعتبارهم  العام  ال�شاأن  يف  للعاملني  ينظر  هناك  عادية.  اأفغانية  منطقة  يف 
العامل.  يف  ف�شاداً  املناطق  اأ�شد  ي�شنف �شمن  بلد  يجعلهم مميزين يف  ما  و�شادق�ن، 
ويق�ل ال�شكان اإن اجلرائم قليلة ب�شكل ملح�ظ، واخللفات بني اجلريان اأو العائلت 
نادرة، و�شرعان ما ي�ش�يها حاكم البلدة اآو قا�شيها. وي�شرف م�ش�ؤول طبي على مراقبة 

�شمن  واأم��ا  الأدوي���ة.  ت�فري  وم��ن  واملمر�شني،  الأط��ب��اء  ت�اجد  من  للتاأكد  العيادات 
الدوام  ون�شبة  احل�ش�ر،  على  للحك�مة  تابع�ن  مدر�ش�ن  اعتاد  فقد  البلدة،  مدار�س 

بني الطلب مرتفعة، خلفاً حلالت التغيب يف مدار�س اأفغانية اأخرى.
وتق�ل الكاتبة اإن �شارخ قد تعد، من الناحية النظرية، دليًل وا�شحاً على كيفية جناح 
النزيه  احلكم  من  �شكل  تطبيق  يف  اأمريكياً،  املدع�مة  غاين  اأ�شرف  الرئي�س  حك�مة 

بعيداً عن العا�شمة كاب�ل. 
حت�شني  يف  ف�شل  الأفغانية  للحك�مة  لي�س  للكاتبة،  ووف��ق��اً  الأم���ر،  حقيقة  يف  لكن 
عينت  وق��د  حالياً.  البلدة  حتكم  من  هي  طالبان  اإن  بل  �شارخ،  يف  اخلدمات  م�شت�ى 
وم�ش�ؤولني  كمدر�شني  عاديني،  وم�ظفني  ال�حيد،  وقا�شيها  البلدة  عمدة  احلركة 
الق�ات  العامة، رغم م�ا�شلة كاب�ل دفع رواتبهم. ورغم م�شاعفة عدد  ال�شحة  عن 
زالت حركة طالبان  ما  املا�شي،  العام  اجل�ية خلل  الغارات  عدد  وكرثة  الأمريكية، 
تب�شط نف�ذها على م�شاحات وا�شعة من الريف الأفغاين، ويعمل قادتها على اخلروج 
فكرة  اإن  كما  دولياً.  بها  املعرتف  غاين  بقيادة  ال�طنية  ال�حدة  حك�مة  �شيطرة  عن 
بالنظر حلكم  �شاذجة  النزيه، قد تعترب فكرة  �شعي طالبان لت�فري �شكل من احلكم 
احلركة ال�ح�شي من عام 1996- 2001. فقد منعت احلركة، ط�ال تلك ال�شنني، 
الن�شاء من التعلم والعمل، واأعدمت ع�شاقاً يف ملعب ريا�شية. ومنذ خلع احلركة ف�ي 

2001، نفذت هجمات وح�شية اأدت اإىل مقتل ع�شرات الآلف من الأفغان. وكما جرى 
ومهاجمة  مدر�شية،  كتب  واإح���راق  معلمني  قتل  احلركة  وا�شلت   ،2009 ع��ام  حتى 
عمال اإغاثة.  ولكن، يف ال�قت احلايل، تعمل حركة طالبان على تقدمي نف�شها كحركة 
ق�ات  ان�شحاب  ظل  ويف  البلد.  واإدارة  خدمات  ت�فري  على  ق��ادرة  م�شروعة  �شيا�شية 
اأمريكية واأفغانية حلماية مدن كربى، تطبيقاً ل�شرتاتيجية اأمريكية جديدة، متلأ 
طالبان الفراغ، ومل تعد جمرد حركة مترد غام�شة، بل اأ�شبه بحك�مة متار�س مهامها 

بعيداً عن �شلطة كاب�ل. 
وتق�ل كاتبة املقال اإنه من اأجل فهم التح�ل املحرّي لطالبان، ل بد من الع�دة اإىل عام 
2014 عند ان�شحاب اآلف من الق�ات الدولية ما �شكل لقادة احلركة خماطر وفر�شاً 
يف اآن معاً. وبعد كل ذلك، واجهت طالبان الظروف نف�شها. ولكن هذه املرة، وبدًل من 
مهاجمة مدار�س عامة وم�شاريع اإغاثة، اأدرك قادة احلركة اأنهم قد يحقق�ن املزيد من 
اأهدافهم عرب التعاون مع تلك امل�ؤ�ش�شات. وهكذا يع�د لهم الف�شل يف ت�فري خدمات 

اأ�شا�شية، ويف ك�شب ود ال�شكان. 
وت�شري الكاتبة اإىل ما بداأ كاعرتاف تدريجي باأن العنف اللحمدود ي�شر مب�شلحة 
اإدارة  ي�شمل  احلكم  من  �شكل  اإىل  وتط�ر  منا  قد  ال�شعبي،  التاأييد  ك�شب  يف  طالبان 

مدار�س وعيادات وحماكم، وجمع �شرائب، و�ش�اها. 

اأفغان لتخفيف حدة  واإىل ذلك، بداأ قادة طالبان يف ت�قيع اتفاقيات هدنة مع جن�د 
النهار، مع ت�شلم عنا�شر من  اأفغان يحر�ش�ن نقاط تفتي�س يف  ال�شراع. واأخذ جن�د 
التح�ل يف  اأدى ذلك  الليل. وقد  ملمار�شة مهام احلرا�شة ط�ال  امل�اقع  نف�س  طالبان 
املتمردة  احلركة  بني  ن�شبياً  �شلمي  م�شرتك  عي�س  حالة  خللق  طالبان  ا�شرتاتيجية 

واحلك�مة يف مناطق �شهدت اأ�شد اأعمال العنف يف اأفغان�شتان. 

الحتاد الأوروبي يريد حماربة داع�س يف اأفغان�شتان تتطلب تكتيكات جديدة
جتنب »بريك�شت« بال اتفاق 

•• بروك�ضل-اأ ف ب:

لإنهاء  ن�فمرب  الثاين  ت�شرين  يف  ا�شتثنائية  قمة  عقد  الأوروب��ي���ن  يعتزم 
وجتّنب  النهائية،  مرحلتها  يف  دخلت  التي  ال�شعبة  بريك�شت  مفاو�شات 
“كارثة” خروج بريطانيا من الحتاد من دون اتفاق، ح�شب ما اأكد ام�س 

الثلثاء رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد ت��شك.
وكان من املفرت�س اأن يت��شل املفاو�ش�ن اإىل اتفاق خلل قمة 18 ت�شرين 
الأول اأكت�بر يف بروك�شل ح�ل �شروط الن�شحاب الربيطاين من الحتاد 
املرتقب يف نهاية اآذار مار�س 2019 وق�اعد علقتهما امل�شتقبلية. اإل اأن 

هذا اجلدول يبدو غري م�شتدام لتجاوز العقبات الأخرية املتبقية.
ال�28  ال���دول  ق���ادة  جتمع  ال��ت��ي  الهيئة  الأوروب�����ي،  املجل�س  رئي�س  وق���ال 
الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي، يف ر�شالة الدع�ة التي وجهها اإليهم الثلثاء 
انه يريد ا�شتعرا�س “التقدم يف هذه املفاو�شات” خلل قمة غري ر�شمية 
رئي�شة  و�شتعر�س  بالنم�شا.  �شالزب�رغ  الأربعاء يف  م�شاء  اعتبارا من  ُتعقد 
ال�زراء الربيطانية ترييزا ماي التي ت�اجه احتجاجات م�شتمرة يف اململكة 
املدينة  يف  الأرب��ع��اء  ع�شاء  اأث��ن��اء  للمفاو�شات  روؤي��ت��ه��ا  باقت�شاب  امل��ت��ح��دة، 
ا�شرتاتيجيتها  بعدها  ال�27  الدول  �شتنهي  التايل،  الي�م  ويف  النم�شاوية. 
لأ�شابيع املفاو�شات الأخرية، من دون ماي. واأو�شح ت��شك اأن من املفرت�س 
مع  امل�شتقبلية  لعلقتها  م�شرتكة”  “روؤية  اإىل  ال�27  ال��دول  تت��شل  اأن 
بريك�شت،  حمادثات  من  النهائية  املرحلة  تنظيم  “كيفية  ومناق�شة  لندن 
مبا يف ذلك احتمال الدع�ة اإىل جل�شة اأخرى للمجل�س الأوروبي يف ت�شرين 
الثاين ن�فمرب«. وحذر ت��شك من اأنه “للأ�شف، �شيناري� ال� ل اتفاق )غياب 

التفاق( ل يزال وارداً. لكننا نت�شرف مب�ش�ؤولية، ميكننا جتنب الكارثة«.
امل�شائل  غالبية  ح���ل  ت�ش�يات  اإىل  الآن  حتى  وبروك�شل  لندن  وت��شلت 
املتعلقة بان�شحاب الأوىل من الحتاد، خ�ش��شا ح�ل النظام املايل وحق�ق 
بع�س  يف  ت�شطدمان  ت���زالن  ل  لكن  بريك�شت.  بعد  املغرتبني  امل�اطنني 
اجلميع  ويخ�شى  اليرلندية.  احل��دود  م�شري  م�شاألة  يف  ل�شيما  النقاط، 
الأو�شاط  اتفاق، خ�ش��شا  دون  الحت��اد من  بريطانيا من  خ��روج  فر�شية 
القت�شادية. ويتفق الطرفان على تفادي اإقامة حدود فعلية بني مقاطعة 
الحتاد  يف  الع�ش�  اي��رل��ن��دا  وج��م��ه���ري��ة  الربيطانية  ال�شمالية  اي��رل��ن��دا 
ال�شمالية  ايرلندا  بقاء  مقررا  يك�ن  اأن  ال�27  ال��دول  وتطلب  الوروب���ي. 
ملدة غري حمددة �شمن الحتاد اجلمركي الأوروبي يف حال غياب حل اآخر. 
ويرّد الربيطاني�ن بالق�ل اإن ذلك من �شاأنه اإقامة حدود غري مقب�لة بني 

ايرلندا ال�شمالية و�شائر اأرا�شي اململكة املتحدة.

القب�س على خلية اإرهابية 
يف الكرك الأردنية

•• عمان-وكاالت:

الأردنية  الأمنية  الأجهزة  قب�شت 
فجر ام�س الثلثاء، على جمم�عة 
مدينة  يف  الإرهابية  العنا�شر  من 
وبح�زتهم  البلد،  جن�ب  الكرك، 
مطاردة  بعد  اأت�ماتيكية،  اأ�شلحة 

ا�شتمرت �شاعات.
اإن  ل�24  اأم����ن����ي  م�������ش���در  وق������ال 
تتبع  ب�����داأت  الأم���ن���ي���ة  “الأجهزة 
�شرائها  بعد  التكفريية،  املجم�عة 
جتار  اأحد  من  اأت�ماتيكية  اأ�شلحة 
مراقبة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  ال�����ش��لح، 
خلية  ك�����ش��ف  اإىل  ق�����ادت  اأح����ده����م 
بر�شد  اأن�����ه  واأو�����ش����ح  اإره����اب����ي����ة«. 
الأجهزة  متكنت  وتتبعها  اخللية 
اأماكنهم  حت���دي���د  م����ن  الأم���ن���ي���ة 
وا�شعة،  اأم��ن��ي��ة  م��داه��م��ة  وتنظيم 
م���ا م��ك��ن م���ن ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م يف 
اأن  اإىل  اأم���اك���ن خم��ت��ل��ف��ة، م�����ش��رياً 
وكان  م��ع��ه��م.  ج��اري��ة  التحقيقات 
الأردنية،  الدولة  اأم��ن  ع��ام  مدعي 
وجه يف 15 ال�شهر املا�شي، لأفراد 
بطت يف مداهمة  اإرهابية �شُ خلية 
مدينة  يف  اأغ�������ش���ط�������س،   11 ي����� 
ال�شلط، و�شط اململكة، تهمة القيام 
م�ت  اإىل  اأف�شت  اإرهابية  باأعمال 

اإن�شان وهدم بناء. 
ك���م���ا وج�����ه لأف��������راد اخل���ل���ي���ة تهم 
باأعمال  ال��ق��ي��ام  ب��ق�����ش��د  امل�����ؤام����رة 
م�اد  وت�شنيع  وح��ي��ازة  اإره��اب��ي��ة، 
م��ف��رق��ع��ة ب��ق�����ش��د ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 
وحيازة  م�����ش��روع��ة،  غ���ري  اأع���م���ال 
اأ�شلحة وذخائر بق�شد ا�شتخدامها 

يف اأعمال غري م�شروعة.
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قائدا  اأرك��ان اجلي�س عني  رئي�س  اأن  الدفاع اجلزائرية  وزارة  اأعلنت 
قيادة  ت�شهدها  عديدة  تغيريات  خ�شم  يف  اجل���ي��ة،  للق�ات  جديدا 

اجلي�س اجلزائري ووزارة الدفاع منذ اأ�شابيع عدة.
الفريق احمد قايد �شالح  اأن  الدفاع ال�طني يف بيان  وذكرت وزارة 
اأ���ش��رف الأرب���ع���اء على  ال��دف��اع،  اأرك����ان اجلي�س ون��ائ��ب وزي���ر  رئي�س 
“مرا�شم تن�شيب الل�اء حميد ب�معيزة قائدا للق�ات اجل�ية خلفا 
التقاعد”  على  اأحيل  ال��ذي  �شنة(،   71( ال�نا�س  القادر  عبد  لل�اء 
بعد 13 �شنة من �شغل املن�شب. وكان الل�اء ب�معيزة ي�شغل من�شب 
قائد املدر�شة العليا للطريان يف وهران، غرب البلد. واأكدت وزارة 
الثلثاء  ام�س  الإع���لم  و�شائل  تداولتها  معل�مات  بذلك  ال��دف��اع 
ح�ل اإحالة قائد �شلح اجل� اىل التقاعد، يف اإطار تغيريات عديدة 
عرفتها قيادة اجلي�س اجلزائري خلل الأ�شابيع املا�شية. وحتدثت 
قناة النهار املقربة من ال�شلطة، اأي�شا عن اإحالة الل�اء اأح�شن طافر 
) 75 �شنة( قائد الق�ات الربية اىل التقاعد، وتعيني الل�اء �شعيد 
خلفا  غ��رب(  )ج��ن���ب  الثالثة  الع�شكرية  الناحية  قائد  �شنقريحة 
قادة  اغ�شط�س  اآب   23 من  ابتداء  الخ��رى  التغيريات  و�شملت  ل��ه. 
الن�احي الع�شكرية الأوىل )و�شط( والثانية )�شمال غرب( والرابعة 
)ج��ن���ب ���ش��رق(، و���ش���ل اىل الم��ني ال��ع��ام ل����زارة ال��دف��اع ال��ذي مت 

تعيينه الثنني، كما جاء يف بيان ل�زارة الدفاع.

 
قال م�شدر اأمني يف العا�شمة الليبية طرابل�س ام�س، اإن ق�ة الردع 
امل�شرتكة اأب� �شليم، التابعة لداخلية ال�فاق، ول�اء ال�شم�د، خرقتا 
الهدنة منذ �شباح ام�س، يف منطقتي طريق املطار وم�شروع اله�شبة 

جن�ب طرابل�س.
قرب  مناو�شات  بعد  اندلعت  العنيفة  ال�شتباكات  اأن  امل�شدر،  واأك��د 
باقي وحدات  ت�شل  اأن  قبل  الربيقة  �شركة  مع�شكر حمزة وخزانات 
م�قع  ذك��ر  م��ا  وف��ق  املنطقة،  يف  ال�شتباكات  رقعة  وتت�شع  الق�تني 

“املر�شد” الليبي، ام�س الثلثاء.
النقلية  م��ن  بالقرب  ال�شتباكات  اأ���ش���ات  ب�شماع  م�����ش��ادر،  واأف����ادت 
بطريق املطار، وبر�شد خروج عدد من العائلت من منطقة امل�شروع 

خط 1 ب�شبب عنف ال�شراع.
ام�س  ف��ج��ر  م��ن  الأوىل  ال�����ش��اع��ات  يف  ط��راب��ل�����س  العا�شمة  و���ش��ه��دت 
يف  “حماية طرابل�س”  ق�ة  ملجم�عات من  مكثفاً  انت�شاراً  الثلثاء، 

عدد من �ش�ارع منطقة اخللة.

و�شفت نيجرييا ال��شع يف البلد بالكارثة ال�طنية بعد في�شانات 
خطرية اأ�شفرت عن ح�اىل مئة قتيل، كما ذكرت ام�س اأبرز منظمة 

للغاثة يف البلد.
فقد اأدت الأمطار امل��شمية الق�ية اىل في�شان نهري النيجر وبين�يه، 
يف  الأ�شخا�س  اآلف  ع�شرات  واحتجزت  وم��زارع  ق��رى  املياه  فغمرت 

منازلهم.
���ش��اين دات���ي م��ن ال�كالة  ب��ر���س، ق��ال  ل���ك��ال��ة ف��ران�����س  ويف ت�شريح 
ال�طنية يف  الكارثة  “اأعلنا و�شع  الطارئة  ال�طنية لدارة احل��الت 

اربع وليات: ك�غي ودلتا واأنامربا والنيجر«. 
لأن  املعر�شة  ال���لي��ات  لئحة  على  اأخ���رى  ولي���ات  ثماين  وو�شعت 

يتح�ل فيها ال��شع اىل كارثة.
الفي�شانات.  من  ت�شررا  الك��رث  كانت  ال���لي��ات  “هذه  اأن  واأ���ش��اف 

ولقي ح�اىل 100 �شخ�س م�شرعهم يف 10 وليات«.
وت��ق��ع ولي��ت��ا ك���غ��ي وال��ن��ي��ج��ر يف و���ش��ط ن��ي��ج��ريي��ا، ام���ا ولي��ت��ا دلتا 

واأنامربا ففي اجلن�ب.
وتقع ل�ك�جا، عا�شمة ولية ك�غي عند ملتقى نهرين، وقد غمرتها 
ان  الطارئة  احل��الت  لدارة  ال�طنية  ال�كالة  وذك��رت  عمليا.  املياه 
م�شت�ى املياه وا�شل ارتفاعه الثنني يف ل�ك�جا وبلغ 11،6 مرتا، 
ولقي   .2012 يف  مماثل  مدمر  في�شان  �شجله  رق��م  م��ن  واق���رتب 
اآخرين يف  اآنذاك حتفهم، وت�شرد ح�اىل ملي�نني  الأ�شخا�س  مئات 

30 من وليات نيجرييا ال 36.

عوا�ضم

اجلزائر

لوكوجا

طرابل�س

ترامب يتهم ال�شني ب� »التاأثري« 
على النتخابات المريكية  

•• وا�ضنطن-اأ ف ب:

“مبحاولة التاأثري”  اتهم الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ام�س ال�شني 
على النتخابات المريكية عرب عق�بات جتارية وذلك بعد اإعلن بكني عن 
“ردود” على الر�ش�م اجلمركية اجلديدة التي اأعلنتها وا�شنطن يف ت�شعيد 
ال�شني  قالت  “لقد  تغريدة  يف  ت��رام��ب  وكتب  التجارية.  للحرب  جديد 
علنا اإنها حتاول التاأثري على انتخاباتنا وتغيريها عرب مهاجمة مزارعينا 

ومربي املا�شية لدينا وعمال �شناعاتنا لأنهم م�ال�ن يل«.
مر�ش�ما  المريكي  الرئي�س  ت�قيع  على  ا�شب�ع  من  اأق��ل  بعد  ذلك  وياأتي 
ي�شمح بفر�س عق�بات �شد رعايا اأجانب يحاول�ن التاأثري على النتخابات 
ملنت�شف  الت�شريعية  النتخابات  من  �شهرين  من  اأق��ل  وقبل  المريكية. 
ال�لية، ذكر م�ش�ؤول�ن اأمريكي�ن اأنهم لحظ�ا حماولت تدخل من جانب 
رو�شيا وال�شني اي�شا وبلدان اأخرى. وكان دونالد ترامب اأو�شح ام�س الول 
الثنني يف بيان للبيت الأبي�س اجلدول الزمني لتطبيق الر�ش�م اجلديدة 
على ال�شني. وقال ان “التعرفات اجلمركية �شتدخل حيز التنفيذ يف 24 
اأيل�ل �شبتمرب وتزداد بن�شبة %10 حتى نهاية ال�شنة. ويف الأول من كان�ن 
وا�شتهدفت ق�انني  الثاين يناير، �شرتتفع الر�ش�م اجلمركية اىل 25%«. 
عقابية اقرت يف مت�ز ي�لي� ويف اآب اغ�شط�س �شلعا �شينية ت�شكل 50 مليار 

دولر من ال�اردات ال�شن�ية لل�ليات املتحدة.
ومل يتاأخر رد ال�شني التي ت�عدت ام�س الثلثاء بالرد على هذه التعرفات 
مع  امل��ف��او���ش��ات  ا�شتئناف  امل�ؤكد”  غ��ري  “من  اأن���ه  اىل  م�شرية  اجل��دي��دة، 

وا�شنطن.

فنلندا جتدد دعمها ملبداأ حل الدولتني 

فل�شطني ترحب باحلوار ال�شيا�شي مع الحتاد الأوروبي

الآراء املختلفة لها تاأثري جوهري على امل�شتقبل ال�شيا�شي للبالد 

اإيران على حافة الهاوية.. ت�شدعات داخلية وخارجية 
التفاق  اأن  ذل����ك  ع��ل��ى  وال���دل���ي���ل 
الإقليمي الأخري ح�ل بحر قزوين 
ترك اإيران خا�شرة، وب�شبب العزلة 
بداأت  املتاحة،  املحدودة  واخليارات 
اإي�������ران م�����ؤخ����راً يف ال���ت���ق���رب من 

باك�شتان. 
وزير  كان  “بينما  الكاتب:  ويق�ل 
اخلارجية الأمريكي مايك ب�مبي� 
ح�ل  الهندي  نظريه  مع  يتحدث 
علقات الهند مع اإيران، كان وزير 
اخلارجية الإيراين ج�اد ظريف يف 
اإ�شلم اأباد، واأعرب عن اأمله يف اأن 
تق�د القيادة الباك�شتانية اجلديدة 
خط  م�����ش��روع  تن�شيط  اإع�����ادة  اإىل 
وباك�شتان  اإي��ران  الغاز بني  اأنابيب 
التي  املالية  ال�شع�بات  وتخفيف 

ت�اجه طهران«. 
اأن باك�شتان ل  ولكن الكاتب ي�ؤكد 
“ت�شابهار”  ميناء  تط�ير  تف�شل 
مناف�شاً  ت��ع��ت��ربه  لأن��ه��ا  الإي������راين 
تط�ره  ال����ذي  “ج�ادار”  مل��ي��ن��اء 
باك�شتان  مع  تتعامل  التي  ال�شني 
ال�قت  يف  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي  ك�����ش��ري��ك 
ال�����ذي ت��ع��ت��رب ف��ي��ه اإي�������ران جمرد 
املقال:  ويختم  للت�شدير.   ���ش���ق 
اأن الت�شدعات بداأت تظهر  “يبدو 
يف ال�شيا�شات الداخلية واخلارجية 
الآراء  اأن  الأرج����ح  وع��ل��ى  لإي�����ران، 
الإيراين  النظام  ملمثلي  املختلفة 
املت�شدد �شيك�ن لها تاأثري ج�هري 
للبلد  ال�شيا�شي  امل�شتقبل  ع��ل��ى 
وبقاء نظام املليل يف ال�شلطة«.    

ال�شركات  ف���اإن  الإي����راين،  ال��ن���وي 
“ت�تال”  مثل  الكربى  الأوروب��ي��ة 
علقاتها  ق���ط���ع���ت  و”دميلر” 
ال��ت��ج��اري��ة م��ع ط��ه��ران خ���ف��اً من 
ت���ه���دي���دات ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي 
نف�شه،  ال�قت  ويف  ترامب.  دونالد 
دع�����ا امل���ر����ش���د الأع����ل����ى الإي�������راين 
احلك�مة  خ��ام��ن��ئ��ي  ع��ل��ي  اهلل  اآي����ة 
الإيرانية، م�ؤخراً، اإىل التخلي عن 
وقال  الأوروب���ي���ني،  م��ع  �شراكة  اأي 
�شفقة  ت��خ��دم  مل  “اإذا  خ��ام��ن��ئ��ي: 
ال�طنية،  م�����ش��احل��ن��ا  ال�����ن������وي 

فيمكننا التخلي عنها«. 
ال�شلطات  اأن  امل��ق��ال  ك��ات��ب  وي���رى 
الدخ�ل يف  ترغب يف  الإيرانية ل 
ترامب،  اإدارة  م��ع  م��ف��او���ش��ات  اأي 
اأمام  اأق��ام��ت دع���ى ق�شائية  وه��ي 
قرار  �شد  الدولية  العدل  حمكمة 
ال���ع���ق����ب���ات، وعلى  ف���ر����س  اإع�������ادة 
عدة  املحكمة  �شت�شتغرق  الأرج����ح 

اأ�شهر لإ�شدار حكم م�ؤقت. 
ب���داأت ال�شغ�ط  ال���ق��ت ذات���ه،  ويف 
التاأثري  يف  والق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ال��ي��ة 
تقارير  وثمة  اإي���ران،  على  بالفعل 
يف  الأج��ن��ب��ي��ة  العملة  نق�س  ح����ل 
وعلى  الإيرانية.  ال�شرافة  مكاتب 
حديث  ت��ق��ري��ر  اأف����اد  امل��ث��ال  �شبيل 
�شادر عن مركز البح�ث الربملانية 
الإي��راين اأن هروب راأ�س املال قبل 
مليار   13 اإىل  و���ش��ل  م��ار���س   20
معر�شة  ب��ات��ت  اإي����ران  واأن  دولر، 
جريانها،  ق��ب��ل  م���ن  ل��ل���ش��ت��غ��لل 

ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وه���� اأم���ر مت�قع؛ 
عملتيهما  على  ال�شغ�ط  مل�اجهة 
واإيران  وتركيا  رو�شيا  ب��داأت  حيث 
عن  للتخلي  ط��رق  ع��ن  البحث  يف 
التجارية  ال��ت��ع��ام��لت  يف  ال����دولر 

وا�شتبداله بالعملت ال�طنية. 
ه���ذه  اأن  ج���اه���ان���ي���غ���ل����  وي���ع���ت���رب 
للحك�مة  بالن�شبة  حا�شمة  ق�شية 
اأهمية  اأكرث  ُتعد  ورمبا  الإيرانية، 
من هج�م ب�شار الأ�شد �شد اإدلب؛ 
اأن ال���ري���ال الإي�����راين قد  ل���ش��ي��م��ا 
مقابل   90% ب��ن�����ش��ب��ة  ان��خ��ف�����س 

ال�������دولر الأم���ري���ك���ي خ����لل 10 
ال�شهر  وم��ط��ل��ع  ف���ق���ط.  ����ش���ن����ات 
اجل����اري ���ش��ج��ل ال���ري���ال الإي����راين 
هب�طاً قيا�شياً اإىل اأدنى م�شت�ياته 
اأمام الدولر الأمريكي؛ اإذ فر�شت 
من  جم���م����ع���ة  اأول  وا����ش���ن���ط���ن 
اإيران  �شد  القت�شادية  العق�بات 
املقرر  وم��ن  املا�شي  ال�شهر  خ��لل 
اأكرث  ع��ق���ب��ات  ت��ف��ر���س  اأن  اأي�����ش��اً 
�شرامة يف الرابع من �شهر ن�فمرب 
اقتحام  الذي ي�افق ذكرى  املقبل، 
ال�شفارة الأمريكية يف طهران عام 

اأمريكياً   52 واح��ت��ج��از   1979
كرهائن ملدة 444 ي�ماً. 

ورداً على ذلك، وعدت هيئة الطاقة 
تخ�شيب  بزيادة  الإيرانية  الذرية 
م�����ش��ت���ي��ات غري  اإىل  ال���ي����ران���ي����م 
العق�بات  ا���ش��ت��م��رت  اإذا  م�شب�قة 
قادرة  اإي���ران  تعد  الأم��ري��ك��ي��ة ومل 
على بيع نفطها. وعلى الرغم من 
اإدارة  فر�شتها  التي  العق�بات  اأن 
ترامب منذ �شهر اأغ�شط�س املا�شي 
ورو�شيا  ال�شني  اإرادة  �شد  ج���اءت 
للتفاق  الأوروب�����ي�����ة  والأط��������راف 

 •• باري�ض-اأ ف ب:

من  اأن  ك�ل�مب  ج��ريار  الفرن�شي  الداخلية  وزي��ر  اعترب 
ال�����ش��روري م�����ش��اع��دة ب��ل��دان ال��ع��ب���ر، ك��اجل��زائ��ر واملغرب، 
اإىل  ال�افدين  تدفق  اأ�شبح  فيما  املهاجرين،  م��غ��ادرة  ملنع 
واأك��د ك�ل�مب يف مقابلة مع جملة  للقلق.  ا�شبانيا مثريا 
اجلزائر  اأن  ال��ث��لث��اء،  ام�����س  الأ���ش��ب���ع��ي��ة  “لك�شرب�س” 
عمليات  دون  للح�ؤول  معنا”  للعمل  “م�شتعدان  وامل��غ��رب 
معقدة  م�شاألة  حدودهما  على  الأم��ن  “ب�شط  لكن  العب�ر، 

ويتطلب مت�يل. يتعني علينا م�شاعدتهما«.
“ل  اأع��داد ال�افدين اإىل اوروب��ا  اإن  وقال ال�زير الفرن�شي 

متاثل اأعداد الذين و�شل�ا عام 2015«.
الأ�شهر  يف  “ازديادا  �شجلت  اأن��ه��ا  م��شحا  ا���ش��ت��درك  لكنه 
الأخرية”، خ�ش��شا يف ا�شبانيا حيث “يثري و�ش�لهم القلق 
بزيادة  ا�شهر،  ثمانية  خ��لل  و795  ال��ف��ا   33 دخ����ل  م��ع 
ب�شكل  “الرتكيز  اإىل  ذل��ك  اأدى  وق��د   .»120% حجمها 
غرب  )ج��ن���ب  الطل�شي  البريينيه  منطقة  على  خا�س” 
احلدود،  على  درك”  “فرقتي  انت�شار  خ��لل  من  فرن�شا( 

ال�ا�شلني  امل��ه��اج��ري��ن  اأن  ك���ل���م��ب  واأك����د  ق���ل��ه.  ح�����ش��ب 
العا�شمة”  نح�  مبا�شرة  “يت�جه�ن  ا�شبانيا  طريق  عن 
طلبات  م��ن   50% ان  ه��ي  ال��ي���م  و”ال�شع�بة  الفرن�شية 
اللج�ء يتم تقدميها يف العا�شمة الفرن�شية«. وانتقد مرة 

اأخرى اإدارة عمدة باري�س اآن هيدالغ� يف م�شاألة الهجرة.
اأن  نريد  نعم،  باري�س  عمدة  مثل  نق�ل  “عندما  واأو���ش��ح 
نرحب على نطاق وا�شع )باملهاجرين(، هذا اخلطاب �شرعان 
ما يتم �شماعه«. وردا على �ش�ؤال ح�ل �شيا�شة البعاد، قال 
“ل اهداف حمددة لدي من حيث الرقام” لكنه ياأمل يف 
“تزايد عمليات البعاد كل �شهر«. واأعرب عن ارتياحه ازاء 

ازدياد عمليات الع�دة بن�شبة “%20” هذه ال�شنة.
اللج�ء من ج�رجيا  �شيحاول خف�س طلبات  اأن��ه  اأك��د  كما 
الزامية  ان��ت��ه��اء  م��ن��ذ   ”306%“ بن�شبة  ارت��ف��اع��ه��ا  ب��ع��د 
التاأ�شريات. واأكد من جهة اأخرى اأن ال�شلطات �شتت�شدد يف 

حال وق�ع ح�ادث عن�شرية كما ح�شل يف املانيا.
وتابع “ناأمل يف ان نتمكن من منع ح�ش�ل ذلك من خلل 
التذكري يف  �شخية مع  ان تك�ن  ت���ازن. على فرن�شا  ايجاد 

ال�قت نف�شه باأنها ل ت�شتطيع ا�شتقبال اجلميع«.

ا�شتقبال حار لرئي�س كوريا اجلنوبية يف ال�شمال 

وزير فرن�شي يدعو مل�شاعدة اجلزائر واملغرب لكبح املهاجرين 

الفرعية  اللجان  اأن  البيان  وذك��ر 
الأوروب���ي���ة  الفل�شطينية  ل��ل��ج��ن��ة 
التعليم  ت�شمنت  ال��ت��ي  امل�شرتكة 
وال�شحة  الجتماعية  وال�����ش���ؤون 
والزراعة  وال��ت��ج��ارة  والق��ت�����ش��اد 
اجتماعاتها،  ع��ق��دت  واجل���م���ارك، 
واأك����������دت اأه����م����ي����ة دع������م اجل���ان���ب 
الأوروب������ي يف جم����الت احل���د من 
ن��ظ��ام احلماية  وت��ط���ي��ر  ال��ف��ق��ر، 
ال�شحة،  قطاع  ودعم  الجتماعية 
وق�شايا  ال��ق��د���س  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 

الن�ع الجتماعي.
واأب��������������دى الحت������������اد الأوروب��������������ي 
يف  فل�شطني  مل�شاعدة  ال���ش��ت��ع��داد 
امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق 
2030، بالإ�شافة اإىل بناء النظام 
امل�شتقل  الفل�شطيني  ال��ت��ج��اري 
“الذي يعك�س متطلبات القت�شاد 
حتقيق  يف  ال�شعيف  الفل�شطيني 
على  فل�شطني  و�شيطرة  التنمية، 

جتارتها«.
وطالب ال�فد الفل�شطيني، خلل 
الج��ت��م��اع، ب�����ش��رورة الإ����ش���راع يف 
الكاملة  ال�شراكة  اتفاقية  ت�قيع 
مع الحت��اد الأوروب���ي والعرتاف 
ال����ف�����ري ب���دول���ة ف��ل�����ش��ط��ني قبل 
ف�ات الأوان، واتخاذ م�قف حازم 

•• عوا�ضم-وكاالت:

بالقاهرة  ف��ن��ل��ن��دا  ���ش��ف��رية  اأك�����دت 
اأن  دي��رباي�����س  ك��ان�����ش��ي��ك��ا���س  لورا 
ب���لده���ا ت��دع��م وت����ؤي���د م���ب���داأ حل 
ال���دول���ت���ني لإق�������رار ال�������ش���لم بني 

الفل�شطينيني والإ�شرائيليني.
الفنلندية  ال�������ش���ف���رية  وج�������ددت 
فل�شطني  �شفري  مع  لقائها  خلل 
ال�����ل������ح، مبقر  ب���ال���ق���اه���رة دي������اب 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، م�قف  ال�����ش��ف��ارة 
ب����لده����ا امل������ؤي�����د وال�����داع�����م حلل 
ال�شلم  وحت���ق���ي���ق  ال�����دول�����ت�����ني، 

وال�شتقرار باملنطقة.
لقائهما  ختام  يف  الطرفان  و�شدد 
على اأهمية ال�شتمرار يف الت�ا�شل 
وال��ت��ن�����ش��ي��ق ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا لبحث 
امل�شرتك  اله��ت��م��ام  ذات  الق�شايا 

بني البلدين.
ورح��������ب��������ت ح������ك�������م������ة ال��������ف�������اق 
الثلثاء،  ام�������س  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
�شيا�شي ر�شمي بني  ب��اإج��راء ح���ار 
اجل���ان���ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي والحت�����اد 

الأوروبي للمرة الأوىل.
وق��ال��ت احل��ك���م��ة، يف ب��ي��ان، عقب 
اجتماع جمل�س وزرائها يف رام اهلل، 
اجتماع  خ���لل  ج���رى  احل�����ار  اإن 

الأوروبية  الفل�شطينية  اللجنة 
امل�شرتكة يف مقر الحتاد الأوروبي 

يف بروك�شل ي�م الأربعاء املا�شي.
الجتماع  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو������ش�����ح 
ال�شراكة  اتفاقية  ناق�س  امل��ذك���ر 
والحت���اد  فل�شطني  ب��ني  ال��ك��ام��ل��ة 
يف  ال��شع  اإىل  اإ�شافة  الأوروب����ي، 
ال�شلطة  ع���دة  و�شبل  غ��زة،  قطاع 
للقطاع،  ال��ك��ام��ل��ة  الفل�شطينية 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ناق�س  كما 
مدينة  يف  وال������ش��ع  والتط�يرية 
القد�س واملناطق امل�شماة “ج” من 

ال�شفة الغربية.
ال��ت��اأك��ي��د خ��لل الجتماع  وج���رى 
الأوروب�����ي  ال���ت���زام الحت����اد  “على 
ودع��م��ه مل��ب��داأ ح��ل ال��دول��ت��ني على 
ال�شرقية  والقد�س   1967 حدود 
عا�شمة لدولة فل�شطني، والتزامه 
امل�شاعدات  تقدمي  يف  بال�شتمرار 

املالية والقت�شادية لفل�شطني«.
واأ�شاف اأن الحتاد الأوروبي “اأكد 
ب�شاأن  الأمريكية  القرارات  رف�شه 
ال��ق��د���س وال��لج��ئ��ني وحم����اولت 
ت�شفية وكالة الأمم املتحدة لغ�ث 
الفل�شطينيني  اللجئني  وت�شغيل 
)اأونروا( والتاأكيد على اأهمية دعم 

املناطق )ج( والقد�س ال�شرقية«.

بالتقيد  لإل��زام��ه��ا  اإ���ش��رائ��ي��ل  على 
وقرارات  الدويل  القان�ن  بق�اعد 
خرقها  ووق��ف  الدولية،  ال�شرعية 
ل���ك���اف���ة الت����ف����اق����ي����ات ال����دول����ي����ة، 
وق��رارات جمل�س الأم��ن مب�شاندة 
وبقراراتها  الأمريكية  الإدارة  من 

البعيدة عن الإجماع الدويل«.

“باعتباره  الدولتني  حل  حلماية 
م����ب����ادرة اأوروب�����ي�����ة ان��ط��ل��ق��ت عام 
وزراء  ب���ي���ان  خ����لل  م���ن   1980

خارجية دول الحتاد الأوروبي«.
وثمن بيان احلك�مة الفل�شطينية 
�ش�اء  امل�شتمر  الأوروب������ي  ال��دع��م 
ال�شيا�شي،  اأو  امل��ايل  ال�شعيد  على 

اآمًل يف زيادة ن�شبة الدعم، خا�شة 
التي  القت�شادية  الأزم���ة  ظ��ل  يف 
متر بها احلك�مة نتيجة انخفا�س 
لها  املقدمة  اخلارجية  امل�شاعدات 

.% والذي و�شل اإىل 70 
الأوروبي  ودعت احلك�مة الحتاد 
ال�شغط  يف  اأك���رب  دور  “لعب  اإىل 

وم��ن ه��ذا امل��ط��ار ك��ان كيم ق��د اأ���ش��رف ال��ع��ام امل��ا���ش��ي يف اأوج 
الت�تر بني البلدين اجلارين، على اإطلق �ش�اريخ.

وتعانق الرجلن اللذان رافقتهما زوجتاهما قبل اأن يتبادل 
باأعلم  يل�ح�ن  الأ�شخا�س  مئات  ك��ان  بينما  كلمات،  ب�شع 
ال�حيد  وال�شعار  الت�حيد.  رم�ز  يرفع�ن  واآخ��رون  ال�شمال 
الظاهر لك�ريا اجلن�بية كان على طائرة الب�ينغ 747 التي 
اأقلت م�ن. وا�شطف اآلف امل�اطنني على جانبي الطرق يف 
واحد  ب�ش�ت  يهتف�ن  باقات زه�ر وهم  يانغ حاملني  بي�نغ 
“لت�حيد البلد” فيما انطلق كيم وم�ن يف �شيارة مك�ش�فة 

مرت اأمام ق�شر ك�م�ش��شان حيث دفن والد كيم وجده.
وقال م�ن لكيم يف م�شتهل حمادثات ر�شمية ا�شتمرت �شاعتني 
الذي  للثقل  م��درك جدا  “اأنا  العمال احلاكم  يف مقر حزب 

•• �ضيول-اأ ف ب:

اأن��ه��ى ال��رئ��ي�����س ال��ك���ري اجل��ن���ب��ي م����ن ج�����اي-اإن والزعيم 
الك�ري ال�شمايل كيم ج�نغ اأون ام�س حمادثات الي�م الأول 
من قمتهما الثالثة التي تعقد يف بي�نغ يانغ فيما ا�شتقبلت 
ورم�ز  ب��الأع��لم  م�كبهما  الطرقات  على  امل�اطنني  ح�ش�د 
برفقة  يانغ  بي�نغ  �ش�ارع  الذي جاب  وياأمل م�ن  الت�حيد. 
تراوح  التي  املحادثات  حتريك  يف  ال�شمايل،  الك�ري  الزعيم 
نزع  ح���ل  املتحدة  وال���لي��ات  ال�شمالية  ك���ري��ا  ب��ني  مكانها 

الأ�شلحة الن�وية.
اأيام اىل بي�نغ  التي ت�شتمر ثلثة  الثلثاء زيارته  وقد بداأ 
ال�شمايل.  ا�شتقباله يف املطار الزعيم الك�ري  يانغ. وكان يف 

“مب�ش�ؤولية كبرية«. وقال م�ن  اأنه ي�شعر  م�شيفا  نحمله” 
ال�شلم  نتيجة  اإظهار  يف  واأرغ��ب  يراقب  باأ�شره  “العامل  اإن 

والزدهار للنا�س يف اأنحاء العامل«.
وكان ال�شمال اجتاح يف 1950 اجلن�ب ما ت�شبب يف اندلع 
احلرب الك�رية. وفر والدا م�ن من ال�شمال خلل احلرب 
التي جنمت عن تق�شيم �شبه اجلزيرة اإىل ك�ريتني �شمالية 
وجن�بية تف�شل بينهما منطقة حم�شنة. ول تزال الك�ريتان 

يف حالة حرب من الناحية التقنية.
وخماطبا �شيفه بعبارات تت�شم بالحرتام، اأ�شاد كيم بجه�د 
م�ن يف الت��شط للقمة التاريخية يف �شنغاف�رة مع الرئي�س 
المريكي دونالد ترامب يف حزيران ي�ني� م�شيفا باأن “هذا 

اأدى اإىل ا�شتقرار يف املنطقة واأت�قع مزيدا من التقدم«.

•• وا�ضنطن-وكاالت:

جاهانيغل�،  رامني  ال�شحايف  حذر 
“اإنديان  يف مقال ن�شرته �شحيفة 
القت�شاد  اأن  م���ن  اك�شربي�س”، 
الهاوية  حافة  على  ب��ات  الإي���راين 
فر�شتها  ال��ت��ي  ال��ع��ق���ب��ات  ب�شبب 
ال�����لي����ات امل���ت���ح���دة م�����ؤخ����راً �شد 
القمة  اإىل  املقال  وي�شري  طهران.  
الثلثية التي جمعت روؤ�شاء رو�شيا 
وتركيا واإيران يف طهران يف ال�شابع 
حيث  اجل���اري،  �شبتمرب  �شهر  م��ن 
ناق�س الرئي�س الرو�شي فلدميري 
رجب  الرتكي  نظرييه  مع  ب�تني 
ط��ي��ب اأردوغ�����ان والإي�����راين ح�شن 
روحاين ال��شع الراهن يف �ش�ريا، 
وب��خ��ا���ش��ة ال��������ش���ع امل����اأ�����ش����اوي يف 
عليها  ي�شيطر  التي  اإدل���ب  مدينة 
اجلهادية  املنظمات  من  جمم�عة 
مدين  ملي�ن   1،5 ق��راب��ة  وت�شم 
ن����زح�����ا م����ن م���ن���اط���ق اأخ��������رى يف 
اأن  �ش�ريا.  ولكن يرى جاهانيغل� 
هذه القمة ا�شتهدفت اأي�شاً تغطية 
بت�ثيق  ال�شلة  ذات  الق�شايا  ك��ل 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����ش��ادي ب��ني الدول 
العق�بات  ت��اأث��ري  ل��ت��ف��ادي  ال��ث��لث 
املفرو�شة �شد اإيران من ال�ليات 

املتحدة.
واإيران  تركيا  وع��دت كل من  وق��د 
ب����ات����خ����اذ خ�����ط������ات م���ل���م��������ش���ة يف 
العملت  ب��ا���ش��ت��خ��دام  ي��ت��ع��ل��ق  م���ا 
الثنائية  ال���ت���ج���ارة  يف  ال���ط��ن��ي��ة 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اماندين 

لل�ش�ك�ل هدايا وزه�ر
رخ�شة رقم:CN 1178242 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
الذهبية  ال�ش�����ادة/املزايا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلدمات التنظيف الداخلي للمباين
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1142756 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ادري�س عي�شى علي ال�شادق احلمداين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر علق ح�شن عبداهلل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
الطبية  ال�ش�����ادة/املزايا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ل�شت�شارات امل�ارد الب�شرية
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2214809 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ادري�س عي�شى علي ال�شادق احلمداين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بدر علق احلمادي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
بي�شان  ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاولت العامة
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1186406 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شامل �شليم خمي�س الكلباين %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جميلة �شامل �شعيد عبداهلل احل��شني

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�ؤ�ش�شة 

عبيد املزروعي للتجارة
رخ�شة رقم:CN 1036636 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بقالة جرين لند

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2395682 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدال�شلم ي��شف ح�شن را�شد اليافعي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شامل را�شد مبارك وليد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا الرنج�س

CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:2039549 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جمعه بن �شعيد بن علي بن حممد البل��شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح من�شر علي مبارك احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
ميزان  ال�ش�����ادة/جمم�عة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة املعدات الطبية ذ.م.م
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1736845 

تعديل ن�شب ال�شركاء
حممد ان�س وليد ح�شن امني من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد مكن�ن %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/برايت�ن لتمثيل ال�شركات

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2081802 
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/برايت�ن لتمثيل ال�شركات

BRIGHTON FOR COMPANIES REPRESENT

اىل/برايت�ن لتمثيل ال�شركات - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م
BRIGHTON FOR COMPANIES REPRESENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
الرتاثي  ال�ش�����ادة/الث�ب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

خلياطة القم�شة الرجاليه
CN قد تقدم�ا الينا بطلب رخ�شة رقم:1746369 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة علي عبداهلل علي علي العيد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حامد حمد حم�د �شعيد الدرعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
لله�اتف  ال�ش�����ادة/بانامريا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدم�ا الينا بطلب املتحركة رخ�شة رقم:1188785 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدالعزيز ابراهيم حممد ال ب�شر املري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف بالعرب حممد هلل �شيف اليعربي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/درافت ه�م لل�شيانة العامة

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2125190 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قان�ين/من م�ؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/درافت ه�م لل�شيانة العامة
DRAFT HOME GENERAL MAINTENANCE

اىل/درافت ه�م للمقاولت العامة - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م
DRAFT HOME GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة مقاولت م�شاريع املباين بان�اعها )4100002(
تعديل ن�شاط/حذف �شيانة املباين )4329901(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي 

حق او دع�ى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ب�رتل خلدمات الطرود - �شركة ال�شخ�س ال�احد 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:2458059 
تعديل مدير/ا�شافة �شعيد عبداحلميد عبداهلل حممد اخلزرجي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة منازل العقارية �س.م.خ
MANAZEL REAL ESTATE PJSC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شركة تط�ير كابيتال ذ.م.م
TATWEER CAPITAL CO LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شركة �شين�شا�س العاملية ذ.م.م
CENSUS INTERNATIONAL COMPANY LLC

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل ل�حة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قان�ين/من �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ب�رتل خلدمات الطرود - �شركة ال�شخ�س ال�احد ذ.م.م

PORTAL PARCEL SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/ب�رتل خلدمات الطرود  ذ.م.م

PORTAL PARCEL SERVICES LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية خلل 
اأربعة ع�شر ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة عن اي حق او دع�ى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حمل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

حممد علي البادي لبيع خزانات املياه
رخ�شة رقم:CN 1006491 قد تقدم�ا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

دانة المارات لل�شيانة العامة والعقارات - ذ م م
مب�جب  انه  للتدقيق-  دايريكت�ري  اكتيف  مكتب  يعلن 
قرار اجلمعيه العم�ميه غري العادية بتاريخ 2018/09/03 

بحل وت�شفية �شركة
 دانة المارات لل�شيانة العامة والعقارات - ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   0543913404 رقم  م�بايل    املعني  امل�شفى  مكتب 
بن  حممد  مدينة  اب�ظبي-   53253 �س.ب    026740368
رقم  مكتب   )10( الطابق   2 رقم  بناية  م�ل  زايد-مزيد 
مدة  خلل  وذلك  الثب�تيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )1005(

اأق�شاها 45 ي�ما من تاريخ هذا العلن

اإع��������الن ت�شفي�����ة �شرك��������ة 

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19
مب�جب  املزروقي  عبداهلل  علي  الق�شائي  امل�شفي  يعلن 
كلي  رقم:2016/2211 جتاري  الدع�ى  ال�شادر يف  احلكم 
للتجارة  ف�الة  �شركة  وت�شفية  بحل  والقا�شي  اب�ظبي 
مطالبات  لهم  ومن  واملدينني  الدائنني  جميع  اىل  ذ.م.م 
او حق�ق مالية على ال�شركة بالتقدم بامل�شتندات الثب�تية 
الدالة على ذلك خلل )45( ي�م من تاريخ هذا العلن 
 - حمدان  ال�شيخ  �شارع   - التايل:اب�ظبي  العن�ان  على 
مكتب   - الثاين  الطابق   - العتيبة  �شعيد  مبارك  بناية 
الربيد   - ف:026344117   - ت:026344177   - رقم:202 

ocean.ch.acc@gmail.com:اللكرتوين
امل�شفي الق�شائي املكلف يف الدعوى
علي عبداهلل املرزوقي

اإع��������الن ت�شفي�����ة ق�ش�ائ�ية 

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
الرمل  ال�ش�����ادة/فا�شت لتجارة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب والحجار رخ�شة رقم:1763955 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة علي �شعيد حممد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد �شعيد حممد �شعيد النعيمي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اوراجن تري للخ�شروات 

CN  قد تقدم�ا الينا بطلب والف�اكه رخ�شة رقم:1835793 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شالح عبداهلل الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي الكتبي
دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  ي�ماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دع�ى  او  حق  اي  عن  م�ش�ؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العلن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

اإلغاء اإعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�ش��س الرخ�شة 
دي  كافترييا  التجاري  بال�شم   CN رقم:2172940 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  ق�ديز 

ال��شع كما كان عليه �شابقاً.
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شب�ع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�ش�ؤولة 
عن اي حق او دع�ى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذك�رة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19

يعلن ال�شادة/ مركز العني كرومويل الطبي- الهيلي
»MF4484« امل�شجلة بهيئة ال�شحة بقيد رقم

CN 2053868 ورخ�شة جتارية رقم 
قد تقدم�ا بطلب الغاء الرتخي�س اعتباراً من 2018/07/08 
وبناء عليه �ش�ف يتم ت�قف التعامل مع مركز العني كروم�يل 

الطبي- الهيلي.
فعلى كل من له حق اأو العرتا�س على هذا الإعلن مراجعة 
من  ا�شب�ع  خلل  القت�شادية  التنمية  ودائرة  ال�شحة  هيئة 
تاريخ ن�شر هذا الإعلن واإل فان هيئة ال�شحة ودائرة التنمية 
انق�شاء  بعد  اأو دع�ى  اأي حق  القت�شادية غري م�ش�ؤولة عن 

ه�ؤه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطل�بة.
                                                                مركز العني كرومويل الطبي- الهيلي

اإع��������الن اإل��غاء ترخي�����س 
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عربي ودويل

   ع��ل��ى اجل���ان���ب اجل���م���ه����ري، نت�قع 
جهة،  م��ن  ميكانيكية،  وه���ي  امل��ع��ان��اة، 
وب�����ش��ب��ب ظ���اه���رة ت����رام����ب، م���ن جهة 
اأخ�������رى. ل��ك��ن ال���ه���زمي���ة )وي���ج���ب اأن 
هزمية(  ي�����ش��ك��ل  اأن  مي��ك��ن  م���ا  ن��ح��دد 
تعني  ل  ال��ن�����ش��ف��ي��ة  الن���ت���خ���اب���ات  يف 
النتخابات  يف  ه���زمي���ة  ب���ال�������ش���رورة 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت��ل��ي��ه��ا. ك���ان ه���ذا ه� 
ب������س مل  ان  ال   ،2006 ع���ام  احل���ال 
لأنه  اأخ��رى  م��رة  الرت�شح  يتمكن من 
الثانية. لكل هذا  كان يف فرتة وليته 
عام  نتائج  اعتبار  بال�شرورة  يجب  ل 
للنتخابات  تلقائية  مقدمة   2018

الرئا�شية لعام 2020!
   يف ال�اقع “منت�شف املدة” هي حزمة 
من النتخابات على امل�شت�ى الحتادي 
اإنها لي�شت انتخابات رئا�شية  واملحلي. 
منت�شر  م��ع�����ش��ك��ر  م���ع  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  اأو 
ومع�شكر مهزوم. ويف ال�قت احلا�شر، 
والظروف احلالية، يجب متييز اأربعة 

م�شت�يات على الأقل.
   �شيع�د جمل�س الن�اب حتت �شيطرة 
تاأثري  خ����لل  م���ن  ال���دمي���ق���راط���ي���ني، 
تقريبا،  واوت�ماتيكيا  املعتاد،  البندول 
النتخابية  لأن اخلريطة  اأي�شا  ولكن 
عدد  ال��دمي��ق��راط��ي��ني:  ل�شالح  تلعب 
امل��ن��ت��ه��ي��ة وليتهم  اجل��م��ه���ري��ني  م���ن 
الدوائر  يف  وخ��ا���ش��ة  ي��رت���ش��ح���ن،  ل 
لهيلري  فيها  الأغ��ل��ب��ي��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
يرتك  مم���ا   ،2016 ع����ام  ك��ل��ي��ن��ت���ن 
للدمي�قراطيني الأمل يف اأخذ مقاعد 
ذلك،  ومع  “املفت�حة”.  اجلمه�ريني 
ل�شالح  ك��ل��ًي��ا  دوًرا  اجل��غ��راف��ي��ا  ت��ل��ع��ب 
ال�شي�خ،  جم��ل�����س  يف  اجل���م���ه����ري���ني 

والذي �شيحتفظ�ن بال�شيطرة عليه.
   ويف بع�س ال�شيناري�هات، قد يك�شب�ن 
اأكرث. �شيتم جتديد  اأو  مقعدا ا�شافيا 
ث��ل��ث امل���ق���اع���د ف��ق��ط يف وق����ت واح����د، 
والثلث من عام 2018 يت�شكل ا�شا�شا 
الدميقراطي�ن،  ميلكها  مقاعد  م��ن 
اأوًل  ي���ح���ت���ف���ظ����ا  اأن  ي���ج���ب  ال����ذي����ن 
ال��ذي لي�س جليا يف  مبقعدهم. الم��ر 
اين فاز ترامب  “احلمراء”  ال�ليات 
قليل  عدد  للجمه�ريني  كبري.  بفارق 
م��ن امل��ق��اع��د ل��ي��خ�����ش��روه��ا ه���ذا العام، 
ف���ل����ري���دا، على  ال���ف����ز )يف  ومي��ك��ن��ه��م 
الغرب  املثال، ويف بع�س وليات  �شبيل 

الأو�شط(.
خ���ل���ي���ط من  ال���������ش����ي����ن����اري�����،  ه�������ذا     
ال���ف���ائ���زي���ن م����ن اجل����ان����ب����ني. ورمب����ا 
املت�قعة  الزرقاء”  “امل�جة  �شتك�ن 
امام  ن�شبية  الدميقراطيني  قبل  من 
متكن  اإذا  اأو  اجل��م��ه���ري��ني،  م��ك��ا���ش��ب 
ال�شرار  تقلي�س  م��ن  اجل��م��ه���ري���ن 
ال�شي�خ،  جم���ل�������س  ع���ل���ى  ب���احل���ف���اظ 
التعيينات  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة  وب��ال��ت��ايل 
وال���ت�������ش���دي���ق ع���ل���ى امل����ع����اه����دات، على 
جمل�س  ب��اف��ت��ك��اك  ل��ك��ن  امل���ث���ال.  �شبيل 
للدميقراطيني  ����ش���ت���ك����ن  ال�����ن������اب، 
عدد  اإط���لق  على  وال��ق��درة  المكانية 
الرئي�س  و�شع  بهدف  الإج���راءات  من 
اأو����ش���اع ���ش��ع��ب��ة. ويثري  وح��ا���ش��ي��ت��ه يف 
ه���ذا الح��ت��م��ال خ����ف ت���رام���ب، الذي 

�شيق�شي �شنتني ب�شعتني.
   امل�شت�ى الآخر حملّيا اأكرث ، لذا فه� 
الإع��لم )حتى  و�شائل  كثريا  يعني  ل 
ال���لي��ات املتحدة(، وم��ع ذل��ك فه�  يف 
الدميقراطيني  باإمكان  للغاية.  مهم 
احل�����������ش������ل ع����ل����ى ع��������دد م������ن ح���ك���ام 
ال����لي���ات، وه���� اأم����ر ح��ا���ش��م يف �ش�ء 
التي  النتخابية  ال��دوائ��ر  ر�شم  اإع���ادة 
�شتلي تعداد عام 2020، و�ش�ف ت�ؤثر 
-2022 ال�����ش��ن���ات  ان��ت��خ��اب��ات  ع��ل��ى 
ت��ق��ري��ب��ا.    واأخ������رياً، ميكن   ،2030
للدميقراطيني اأن ي�شتعيدوا اأو يزيدوا 
تقدمهم يف جمال�س ال�ليات املختلفة، 
اأقل  بالتاأكيد  لق�انينها،  يك�ن  التي 
رواجا اإعلميا من ق�انني الك�نغر�س 
يف وا�شنطن، تاأثري مبا�شر على احلياة 

الي�مية للم�اطنني.
التي  ال���ق���اع���دة الن��ت��خ��اب��ي��ة     *ه����ل 
ت��رام��ب ل  ب��ان��ت��خ��اب دون���ال���د  �شمحت 

تزال ق�ية وم�شتعدة لدعمه؟
   - ال�ش�ؤال يف ال�اقع ذو �شقني: هل ان 
اأخرى،  مرة  لدعمه  م�شتعدة  قاعدته 
وهل �شيك�ن ذلك كافياً مل�اجهة تعبئة 
ت���ق����م ع��ل��ى م��ع��ار���ش��ة ت����رام����ب؟ عن 
ال�ش�ؤال الأول، ميكننا الإجابة ب�شه�لة 
ت��ام��ة ب��ن��ع��م اإذا ح�����ش��رن��ا ال��ق��اع��دة يف 
الإجنيليني البي�س املحافظني، الذين 
وفًقا  باملائة   81 بن�شبة  ترامب  اأي��دوا 
ل�شتطلعات الراأي التي مت اإ�شدارها 
ع��ن��د اخل�����روج م���ن م��ك��ات��ب الق�����رتاع 
)وه������ي ل��ي�����ش��ت ب���ال�������ش���رورة الأك�����رث 
م�شداقية(. فيما يتعلق بقاعدة اأو�شع 
من البي�س الرجال ولكن اأي�شا الن�شاء 
من غري اأ�شحاب ال�شهادات، قد تختلف 
الإجابة اعتمادا على اجلغرافيا و على 
�شبيل املثال النتائج القت�شادية. فقد 

�شريك كبري، ل �شيما مع كتاب وودوارد 
)وه� لي�س الأول ول الأخري( واملقال 
ن�����ش��رت��ه �شحيفة  ال�����ذي  امل����ق���ع  غ���ري 
ن��ي���ي���رك ت��امي��ز وي��ت��ح��دث ع��ن �شكل 

من اأ�شكال املقاومة من الداخل.
   لقد اوف��ى ترامب بعدد من ال�ع�د 
الن��ت��خ��اب��ي��ة، م��ث��ل ن��ق��ل ال�����ش��ف��ارة يف 
ا���ش��رائ��ي��ل )ك���ل اأ���ش��لف��ه اأط��ل��ق���ا ذات 
ال����ع���د، ول��ك��ن ل اأح����د ح��ق��ق��ه(، وقد 
���ش��اه��م يف اح������داث ا����ش���ط���راب ق����ي، 
العليا،  املحكمة  يف  حم��اف��ظ���ن  وع���نّي 
لي�ش�ا  عّينهم  الذين  الق�شاة  اأن  رغم 
ي��ن��ط��ب��ق اي�شا  م��ت��ط��رف��ني، وه����� م���ا 
املحاكم  على  ال���ش��ت��ث��ن��اءات  بع�س  م��ع 
الأدنى. من هذا املنطلق، كان عليه اأن 
يتعامل مع احلزب، الذي ي�شيطر على 
جمل�س ال�شي�خ، والذي اخ�شعه خلل 
انت�شاره  لن  التمهيدية،  النتخابات 
يف النتخابات التمهيدية كان يف املقام 
ال�شتبل�شمنت  ع��ل��ى  ان��ت�����ش��ارا  الأول 
عملّيا،  ذل������ك،  م����ع  اجل�����م�����ه������ري.    
ال�شتبل�شمنت  ه����ذا  ن��ف�����س  اأن  ي��ب��دو 
اجلمه�ري يجني بع�س الثمار اي�شا: 
ل ت����ج���د ث������رة ت��رام��ب��ي��ة مي��ك��ن اأن 
حتطمه، و”التعطيل” حمدود يف هذا 
امل��ج��ال: احل���زب اجل��م��ه���ري ينحرف 
ن��ح��� مي��ني م��ت�����ش��دد ع��ل��ى الأق����ل منذ 
“حزب  حركة  وظه�ر  اأوب��ام��ا  انتخاب 
اذن، من الناحية  ال�شاي” 2009.   
القت�شادية، يتنّزل ال��شع يف ن�ع من 
ال�شتمرارية التاريخية، ولكن يجب اأن 
اأوًل،  الخ��رى:  الفروق  بع�س  ن�شيف 
ال�شيا�شات  اأه��م��ي��ة  م��ن  التقليل  ع���دم 
امل��ح��ل��ي��ة، ع��ل��ى م�����ش��ت���ى ال����لي���ات، يف 
حتفيز الن�شاط القت�شادي. تعمل كل 
ولي�س  �شغرية،  جمه�رية  مثل  ولي��ة 
املمتازة  البطالة  اأرق��ام  ث��م،  كمنطقة. 
ولي�شت  متغرية  ال���ق��ت  نف�س  يف  ه��ي 

بال�شرورة معرّبة وكا�شفة جدا.
   متغرية، لأن��ه يف نف�س ال�لية مثل 
 3.5 لديها  املقاطعات  بع�س  األب��ام��ا، 
العمل،  ع���ن  ال��ع��اط��ل��ني  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
ب��امل��ائ��ة. وغري   11 وال��ب��ع�����س الآخ�����ر 
ت�شمل  ل  الأرق������ام  ه���ذه  لأن  م���ع���رّبة، 
عدًدا من الرجال البي�س يف منت�شف 
الإح�شاءات  خ��ارج  ه��م  ال��ذي��ن  العمر، 
اأزمة  اأي�شا اىل  اأن ن�شري  متاًما. يجب 
ت�شببت يف  ال��ت��ي  ال��ره��ي��ب��ة،  الأف���ي����ن 
ال�شرقي  ال�شمال  يف  �شيما  ول  دم���ار، 
ال��شع  اأن  وي��ب��دو  ال��غ��رب��ي،  وال������ش��ط 
ان  ول��ك��ن ل مي��ك��ن  التح�شن،  اآخ���ذ يف 

ن�شعه يف ح�شاب ح�شنات ترامب.
   اأخ����رياً ول��ي�����س اآخ�����راً، الأك����رث اثارة 
ل��له��ت��م��ام، ال���ع���لق���ات ال���دول���ي���ة: مل 
ي���رث ت���رام���ب ح���رب���اً - ل ل��ُت��ن�����ش��ب له 
الذين  وال�������زراء  م�شت�شاريه  اإىل  اأو 
ل ي��ط��ي��ع���ن��ه! وق���د اأج����رى ع����دًدا من 
املفاو�شات باأ�شل�ب �شخ�شي اإىل حٍد ما 
ي�شعب قيا�س اآثاره، خا�شًة على ك�ريا 
التفاو�س  اإع��ادة  ال�شمالية، وكذلك يف 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ات ال���ت���ج���ارة احل�����رة مع 
فاإن  امللفات،  ه��ذه  يف  وك��ن��دا.  املك�شيك 
ان��ت�����ش��ارات ي���م واح���د غالبا م��ا تك�ن 
ن�شبية يف الي�م التايل، ول ينطبق هذا 

على ترامب فقط.
   وم��ع ذل��ك، وب�شكل ع��ام، ف��اإن �ش�رة 
ال�ليات املتحدة على ال�شاحة الدولية 
ف����ق����دت ب���ري���ق���ه���ا، وحت���������اول ولي������ات 
طماأنة  ط��ل��ي��ع��ت��ه��ا(  يف  )ك��ال��ي��ف���رن��ي��ا 
خمتلف ال�شركاء، ول �شيما فيما يتعلق 
املتحدة  ال���لي��ات  البيئية:  بالق�شايا 
)با�شتثناء ق�شايا الدفاع، بالطبع( هي 
ا �شاروخ بطابقني، وميكننا دائًما  اأي�شً
ومتثل  ال�ليات.  بع�س  على  التع�يل 
فر�شة  اي�شا  امل��دة  منت�شف  انتخابات 
لتقييم ر�شيد الت�ازنات دون امل�شت�ى 

الحتادي الذي يحتكر الهتمام.

ل يك�ن هذا ه� احلال يف املناطق التي 
�شتتاأثر بتدابري ترامب احلمائية.

ف���ارق تفر�س نف�شها.     ولكن هناك 
“الفقراء”،  البي�س  اأن  حقيقة  اأوًل، 
م���ن���ذ اأك������رث م����ن ع�����ش��ري��ن ع����اًم����ا، ل 
ف�فًقا  ����ش����ت����ا  اإذا  اأو  ي�������ش����ت����ن، 
مل�����ش��احل��ه��م الق���ت�������ش���ادي���ة. ه����ذه هي 
فرانك  ت�ما�س  طرحها  التي  املفارقة 
اأنها  ال��رغ��م م��ن  15 ع��اًم��ا، على  منذ 
���ش��ه��دت حت������لت م��ن��ذ ذل����ك احل���ني. 
مبزلق  يتعلق  الأم����ر  ف����اإن  وب��ال��ت��ايل، 
وم�شالح  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل�����ش��ال��ح  ب��ني 
مرتبطة  �شيا�شية،  )مكانة  “املكانة” 
والتهمي�س،  ب���الإق�������ش���اء  ب��ال�����ش��ع���ر 
الت�شنيف  واإل�����غ�����اء  امل���ل���ك���ي���ة،  وع������دم 
يتعلق  الآخ��ر  ال��ف��ارق  اله�ية(.  ح�شب 

يجب  ل  التي  النتخابية  بالتحالفات 
روؤي���ت���ه���ا ع��ل��ى ان���ه���ا م��ت��ج��ان�����ش��ة ج���دا، 
كانت  اإذا  ما  لي�شت  امل�شالة  و�شم�لية: 
اغلبي  ب�شكل  �شتدعم  اجل��م��اع��ة  ه��ذه 
كان  م��ا  اإذا  اذن،  ذاك،  او  امل��ر���ش��ح  ه��ذا 
بالأغلبية  �شيحتفظ  امل��ع��ن��ي  امل��ر���ش��ح 
امل��ط��ل��ق��ة ل��ل��م��ج��م���ع��ة امل��ع��ن��ي��ة، وامنا 
م��ع��رف��ة م��ا اإذا ك���ان ج��ان��ب��ا ك��اف��ًي��ا من 
املر�شح  دع��م  �شي�ا�شل  املجم�عة  ه��ذه 
املعني.    بالن�شبة للجمه�ريني، يجب 
60 باملائة  اإىل ما يقل عن  األ ينزل�ا 
الهدف  لكن  البي�س،  عند  الدعم  من 
الإ�شبانية  الأ�ش�ل  ذوي  اإىل  بالن�شبة 
40 باملائة،  اإىل   35 ه� ال��ش�ل من 
ل اأكرث. لقد تلقت القاعدة الإجنيلية 
ال��ع��دي��د م��ن الإ�����ش����ارات م��ن��ذ انتخاب 

امل�شالة  اذن،  الرتفاع.  يف  اآخ��ذة  املالية 
اأن  امل��رج��ح  وم���ن  ال��ظ��رف��ي��ة،  حتكمها 
يك�ن ه��ذا الجت���اه امل���زدوج ه��� نف�شه، 
اإىل حد ما، يف ظل رئا�شة تيد كروز اأو 

هيلري كلينت�ن.
ترمبني”  ه�”  م��ا  يخ�س  م��ا  ويف     
حتديدا، فاإن �شجل ما جنح يف اجنازه 
اأوًل ح�ل ال�شل�ب، �شعب�ية  خمتلط. 
احل���م���ل���ة الن���ت���خ���اب���ي���ة اخ���ت���ل���ف���ت عن 
�شرتيت،  وول  م�شرفي�  التعيينات: 
م��ن��اف�����ش���ن يف ال��ت��م��ه��ي��دي��ة ���ش��ب��ق ان 
اعمال،  رج���ال  ك��ب��ار  ب��ح��دة،  هاجمهم 
املتتالية  ال����ش���ت���ق���الت  ع����ن  ن���اه���ي���ك 
عرفت  والتي  واملذهلة،  وال�شتثنائية 
�شجيج  ان  ره��ي��ب��ا.  اإع���لم���ي���ا  رواج�����ا 
�شجيج  م��ت��زاي��د  ب�شكل  ه���  اخل��ل��ف��ي��ة 

جداً،  ق���ي��اً  التاأييد  زال  وم��ا  ت��رام��ب، 
وتدفع  ت�شّ�ت  جمم�عة  اأن��ه��ا  خا�شة 
على  ق��������ادرة  وه�����ي  ال���ت�������ش����ي���ت،  اىل 

التحرك بطريقة فعالة جداً.
   املاأ�شاة الكربى للدميقراطيني، هي 
م��ن جمم�عات  ي��ت��ك���ن  ائ��ت��لف��ه��م  اأن 
بهام�س  م�����ش��ارك��ة  حت��ت��ف��ظ مب��ع��دلت 
الأقليات،  ال�شباب،  مثل  للتط�ر،  جيد 
ال�شهادات  واأ���ش��ح��اب  لهم”،  دي��ن  “ل 
اجل����ام����ع����ي����ة ف����ق����ط ل����دي����ه����م م���ع���دل 
م�شاركة مرتفع. ان كل �شيء، بالن�شبة 
قدرتهم  يف  يت�قف  للدميقراطيني، 
على تعبئة تلك القاعدة، ول� كان ذلك 
على مناه�شة الرتمبنة فقط )هي ل 
ت�شنع �شيا�شة ولكن ميكن ان ُت�شتخدم 
ا�شتقطاب  اأي�������ش���ا  ول���ك���ن  ل��ل��ت��ع��ب��ئ��ة(، 

عام ون�شف من احلكم، ما هي نتيجة 
���ش��ي��ا���ش��ة دون���ال���د ت���رام���ب؟ ه���ل النم� 
الأمريكي ه� اأ�شله التجاري ال�حيد؟

   - من ال�شعب و�شع اأي �شجل، لأننا 
ال�لية  م��ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  يف  ن��ظ��ل 
ومن  اخل�ش��س،  وج��ه  على  الأوىل؟ 
)اإذا  واملفع�ل  التاأثري  قيا�س  ال�شعب 
�شيغة  يف  عنه  التحدث  باإمكاننا  ك��ان 
امل���ف���رد( ل���لإ����ش���لح ال�����ش��ري��ب��ي، على 
املتعلقة  ال���ت���داب���ري  اأو  امل���ث���ال،  ���ش��ب��ي��ل 
بالتعليم.    على امل�شت�ى القت�شادي، 
اأن الرت���ف���اع يف  ن��ت��ذك��ر  اأن  امل��ه��م  م���ن 
واأرقام  املالية  الأوراق  �ش�ق  م�ؤ�شرات 
ترجع  ل  تاريخياً  املنخف�شة  البطالة 
اأوباما،  عهد  ففي  ت��رام��ب:  اإىل  فقط 
وال�ش�ق  انخفا�س  يف  البطالة  ك��ان��ت 

انتقل�ا  الذين  العاملة  الطبقة  بي�س 
ف���رتة ط�يلة  م��ن��ذ  اجل��م��ه���ري��ني  اإىل 
خا�شة:  ب�شعبية  وي��ت��م��ت��ع���ن  ن�شبيا، 
“ الذين  ت��رام��ب  “دميقراطي�  اإن��ه��م 
�ش�ت�ا لأوباما على القل عام 2008 
اأحيانا اأي�شا عام 2012 وترامب عام 
2016. ان “بطاقة” الدميقراطيني 
عام 2020 �شتك�ن ذات اأهمية خا�شة 
لأنه يجب ان يك�ن واحد، على الأقل، 
م���ن امل��ر���ش��ح��ني مي��ل��ك ال����ق����درة على 
احلي�ي  ال��ن��اخ��ب  ه���ذا  اإىل  ال��ت��ح��دث 
ولكن  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ني،  وامل�������ش���ريي 
ي��ت��م جتاهله.  الأح���ي���ان  ك��ث��ري م���ن  يف 
���ش��ي��ك���ن ع��ل��ى ال���دمي����ق���راط���ي���ني اأن 
يتجح�ا يف ال��شل بني حزب ال�شاحل 
وح���زب ه���ارت���لن���د.    *ب��ع��د اأك���رث من 

يتوقف كل �شيء بالن�شبة للدميقراطيني على تعبئة بي�س الطبقة العاملة الذين انتقلوا اإىل اجلمهوريني 
ترامب ح�شاد خارج الت�شنيف الدميقراطي�ن يجددون اخلطاب ويكثف�ن التعبئة

تغيري الغلبية وارد من وع�ده نقل ال�شفارة المريكية اىل القد�س املحتلة

قاعدة ترامب النتخابية ل تزال متما�شكة فقراء البي�س �شلح اجلمه�ريني يف املعركة

ل يجب بال�شرورة اعتبار نتائج عام 2018 
مقدمة تلقائية لالنتخابات الرئا�شية لعام 2020

بالن�شبة للجمهوريني، ل ينبغي النزول 
اإىل ما دون 60 باملائة من دعم البي�س

متثل انتخابات منت�شف املدة فر�شة لتقييم
 التوازنات دون امل�شتوى الحتادي الذي يحتكر الهتمام

�شورة الوليات املتحدة على ال�شاحة الدولية فقدت بريقها، وحتاول وليات طماأنة خمتلف ال�شركاء

عادة ما تكون معاك�شة ملع�شكر الرئي�س املنتخب حديثا:

ماذا لو فاز دونالد ترامب بانتخابات منت�شف املدة...؟
•• الفجر - خرية ال�ضيباين

   يف غ�شون �شهرين �شتجرى انتخابات منت�شف املدة 
الفوز؟  ترامب  �شي�شتطيع  هل  املتحدة.  الوليات  يف 
النتخابية؟  قاعدته  بدعم  يحتفظ  يزال  ل  وهل 
وهل �شتتم اإدانة وليته كما يدعي املعلقون؟ لوريك 

هينيتون, املحا�شر يف جامعة فر�شاي �شانت كوينتني, 
)اأوديــل  الأمريكي”؟  احللم  “نهاية  كتاب  وموؤلف 
جاكوب, 2017(, يحلل ويجيب على كل هذه ال�شئلة 
لوفيغارو  ل�شحيفة  كامبيون  اتيان  اجراه  حوار  يف 
الفرن�شية:    *يف غ�شون �شهرين �شتجرى انتخابات 
والكونغر�س الأمريكي حاليا حتت  “منت�شف املدة”, 

دونالد  �شلطة  اأن  تعتقد  هل  اجلمهوريني.  �شيطرة 
ترامب ميكن اأن تهتز يف ال�شاد�س من نوفمرب؟

معاك�شة  الن�شفية  النتخابات  تكون  ما  عــادة   -    
 1982 اأعــوام  يف  حديثا.  املنتخب  الرئي�س  ملع�شكر 
و1994 و2010, كان على ريغان وكلينتون واأوباما 
مواجهة كونغر�س ي�شيطر عليه املع�شكر اخل�شم, ول 

�شيما عدائي. اذن, هي تقريبا القاعدة. جنا جورج 
دبليو بو�س من هذا امل�شري لأن انتخابات منت�شف العام 
2002 كانت ل تزال مطبوعة بالكامل ب�شدمة 11 
�شبتمرب. واملفارقة هي اأن كل هوؤلء الروؤ�شاء الذين 
يواجهون �شعوبة يف البداية تقريبًا اأعيد انتخابهم 

ب�شهولة يف اأعوام 1984 و1996 و2012.

منذ اأكرث من ع�شرين عاما، ل ي�شوت البي�س “الفقراء”، واإذا �شوتوا فوفق م�شاحلهم القت�شادية
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 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر باللغة العربية 
�شادرة عن حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/4954 جتاري جزئي ال�شارقة 

اإعادة اإعالن 
اىل املدعى عليه / م�شطفى حمم�د م�شطفى عبدالرزاق 

حيث ان املدعي / عرب الإمارات للتم�ين بامل�اد الغذائية 
قد اقام عليكم الدع�ى املذك�رة اعله لدى هذه املحكمة ، ويطالب الزامكم باداء مبلغ 78.731.65 
التام  ال�شداد  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %12 ب�اقع  القان�نية  الفائدة  اىل  بالإ�شافة  درهم 

بال�شافة لطلب الزام املدعي عليهما بامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�شي ح�ش�ركم امام الدائرة اجلزئية الرابعة القاعة رقم 140 مبحكمة ال�شارقة الحتادية 
وذلك   2018/9/26 امل�افق  الربعاء  ي�م  �شباح  من  والن�شف  الثامنة  ال�شاعة  متام  يف  البتدائية 
ال�قت  ار�شال وكيل عنكم يف  او عدم  الدع�ى ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر  للطلع والرد على 

املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدع�ى يف غيباكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1415
البيع  اإماراتي اجلن�شية يرغب يف   - ابراهيم احلمادي  احمد عبداهلل حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  ليكن معل�ما 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 51 %  وذلك اىل ال�شيد/ مروان جراغ قمرب جراغ روباري - اإماراتي اجلن�شية 
، كما يرغب ال�شيد/ احمد حمدي احمد ا�شكندر - م�شري اجلن�شية يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
)49%( وذلك لل�شيد/ حممد بارفيز حممد ولل�شيد/ كمال الدين - بنغلدي�شي اجلن�شية ولل�شيد/ حممد عمر 
فاروق حاجي ن�ر الهدى - بنغلدي�شي اجلن�شية ولل�شيد/ حممد جاهد ال�شلم حممد من�ش�ر عامل - بنغلدي�شي 
اجلن�شية يف )احمد ا�شكندر لتجارة اله�اتف املتحركة - ذ م م( فرع ل�شركة حملية - والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة 
مب�جب رخ�شة رقم )749135(  تعديلت اخرى : مت تغيري ال�شم التجاري من )احمد ا�شكندر لتجارة اله�اتف 
املتحركة ذ م م - فرع ال�شارقة( لي�شبح )حممد كمال الدين لتجارة اله�اتف املتحركة - ذ م م( - وعملبن�س املادة 
)14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا 
العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه 

اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1412

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ حبيب حم�شن حبيب هارون - هندي اجلن�شية يرغب 
 - �شاجد حممد  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن  البيع  يف 
تاأ�ش�شت  والتي  ال�شيارات(  ل�شيانة  املهنة  �شر  )ور�شة  با�شم  الرخ�شة  هندي اجلن�شية يف 

باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )519901( 
تغيريات اخرى : تغيري وكيل خدمات ، تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 

وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1413

عبداهلل  وال�شيد/  اجلن�شية   �ش�ري    - امل�شاملة  م��شى  رائف  حممد  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
مبارك حممد مبارك الب�عينني - اإماراتي اجلن�شية يرغب�ن يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 
100%  وذلك اىل ال�شيد/ ع��س عبداهلل ي��شف حممد العبدويل - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة با�شم 

)مطعم فروج الزين - ذ م م( تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب رخ�شة رقم )737734(. 
تعديلت اخرى : مت تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة ذات م�ش�ؤولية حمدودة  اىل م�ؤ�ش�شة فردية 

تغيري ال�شم التجاري من )مطعم فروج الزين ذ م م ( اىل )مطعم فروج الزين( 
الكاتب  �شان  ل�شنة  2013 يف  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعملبن�س 
اليه بعد  امل�شار  الت�شديق  على الجراء  للعلم وانه �ش�ف يتم  ن�شر هذا العلن  اقت�شى  . فقد  العدل 
ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1414

البيع  يف  يرغب  اجلن�شية  �ش�ري   - الدرزيه  عدنان  علي  ال�شيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
والتي  واملعجنات(  الفطائر  لتجهيز  )م�شياف  يف    %100 البالغة  ح�شته  كامل  عن  والتنازل 
احل�شني  هايل  رمزي  ال�شيد/  اىل   )707868( رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت 
ن�شر - �ش�ري اجلن�شية(  - تغيري ال�شم التجاري من )م�شياف لتجهيز الفطائر واملعجنات( 

لي�شبح ال�شم التجاري اجلديد )جبل الريان لتجهيز الفطائر واملعجنات( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 

امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العلن.
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : مطعم الروزنه - �س ذ م م  
العن�ان : حمل رقم 3 ملك احمد طار�س ب�عميم - بردبي - جمريا - 3   ال�شكل القان�ين 
 : التجاري  بال�شجل  القيد  الرخ�شة : 726135  رقم  ،  رقم  : ذات م�ش�ؤولية حم��دودة 
1153228   مب�جب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري يف 
ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذك�رة اأعله ، وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2018/9/4  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/4  وعلى 
لتدقيق  دوكيوبيليتي  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  من 
خليفة    ب��رج   - بردبي   - للتط�ير  دي��ار  ملك   1006 رق��م  مكتب   : العن�ان  احل�شابات  
هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04    م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق 

الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

ا�شم ال�شركة : ماجنو للخدمات الفنية - �س ذ م م  
العن�ان : مكتب رقم 103 ملك حممد بن �شعيد بن خديه - بردبي - ال�ش�ق الكبري 
-  ال�شكل القان�ين : ذات م�ش�ؤولية حمدودة ،  رقم الرخ�شة : 625645  رقم القيد 
التنمية القت�شادية بدبي  دائ��رة  : 1044902   مب�جب هذا تعلن  التجاري  بال�شجل 
باأنه قد مت التاأ�شري يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذك�رة اأعله ، وذلك 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/11  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ  2018/9/11  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني  
دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  العن�ان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتط�ير - 
بردبي - برج خليفة   هاتف : 4421762-04  فاك�س : 4421764-04   م�شطحباً معه كافة 

امل�شتندات والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
العن�ان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتط�ير - بردبي - برج خليفة   هاتف 
التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  : 4421764-04   مب�جب  فاك�س    04-4421762 :
مطعم  القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعله لت�شفية  
وذلك مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/9/4   الروزنه - �س ذ م م  
وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/4  وعلى من لديه اأي 
بدبي على  الكائن  املعني يف مكتبه  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س 
الثب�تية  والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��له،  املذك�ر  العن�ان 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

ا�شم امل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�شابات  
العن�ان : مكتب رقم 1006 ملك ديار للتط�ير - بردبي - برج خليفة   هاتف 
التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب    04-4421764  : فاك�س    04-4421762  :
القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذك�ر اأعله لت�شفية   ماجنو 
للخدمات الفنية - �س ذ م م    وذل��ك مب�جب ق��رار حماكم دبي بتاريخ  
2018/9/11  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/9/11 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
والأوراق  امل�شتندات  كافة  معه  م�شطحباً  اأع��له،  املذك�ر  العن�ان  على  بدبي 

الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اإعالن باحل�شور جل�شة خربة ح�شابية 

الدعوى رقم 2018/1363 ا�شتئناف جتاري - حمكمة ابوظبي    
اإىل امل�شتاأنف �شدها / اك�شرتا ميك�س العاملية للخر�شانة م�شبقة ال�شنع - ذ م م  

جمه�ل حمل الإقامة 
مبا اأن امل�شتاأنفة / باحل�شا كار رينتال - ذ م م - قد  اقامت �شدكم الدع�ى امل�شار اليها 
اعله ، وحكمت حمكمة  اب�ظبي امل�قرة بتعيني اخلبري احل�شابي �شاحب الدور للنظر 

يف اأمر الدع�ى ، وحيث اأنكم مل حت�شروا جل�شة النطق باحلكم. 
يت�جب عليكم ح�ش�ر اجتماع اخلربة مكتبنا " اك�س اإ�س لتدقيق احل�شابات " دبي - 
منطقة اخلليج التجاري ، برج اوبال - تقاطع �شارع برج خليفة و�شارع مرا�شي داريف ، 
الدور العا�شر - مكتب رقم 1005 وذلك ي�م الثلثاء امل�افق 2018/9/25 ال�شاعة الثانية 

ع�شر ظهرا ، وتقدمي كافة ال�ثائق وامل�شتندات التي ت�ؤيد م�قفكم يف الدع�ى.   
اخلبرياحل�شابي / حممد عطيه �شاهني  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
يف  الدعوى 2017/2145 جتاري كلي - ا بوظبي 

املدعي / م�شطفى ع��س - ب�كالة املحامي / احلق�ق الدولية للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية. 
املعلن اإليهم /املدعي عليهم / الأول / حممد عب�د اجلعيدي  ، الثاين / جلل حممد عي�شى العبيديل 
، اخلام�س / �شالح  العطا�س  اأمني حممد �شالح  الرابع /   ، العبيديل  الثالث / حمزة حممد عي�شى   ،
حممد �شالح العطا�س ، ال�شاد�س / عي�شى حممد عي�شى العبيدي ، ال�شابع / ي�شلم خمي�س بلليث - بناء 
على تكليفنا من قبل حمكمة اب�ظبي امل�قرة لأعمال اخلربة يف الدع�ى اأعله فقد حددنا ي�م الربعاء 
مكتبنا  وذلك مبقر  للخربة  الأول  الإجتماع  لعقد  الثالثة ع�شرا  ال�شاعة  2018/9/26 يف متام  امل�افق 
الكائن يف : مكتب ال�شارد يف مركز زين�س للأعمال - قاعة الإجتماعات يف الطابق الثالث ع�شر - برج 
من�ش�ر اأ�شفل البناية بنك ال�شني املحدود )بجانب مطعم الق�شر الهندي( - �شارع ال�شلم - اأب�ظبي.  
لذا يطلب ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نا حل�ش�ر الجتماع املذك�ر  مع اإح�شار كافة امل�شتندات املتعلقة 
تنفيذ  اجراءات  وملتابعة تط�رات  ا�شتف�شارات  اية  ب�شاأن  باأول  اول  ، وعليكم مراجعة اخلبري  بالدع�ى 

املاأم�رية وا�شتلم امل�شتندات والتعقيب عليها. 
اخلبري / اأحمد  �شعيد حممد ال�شارد   
رقم القيد بوزارة العدل 493                

 دعوة حل�شور
   االجتماع االأول للخربة

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعـــــــالن    

انه يف ي�م الأربعاء امل�افق  2018/9/12 م   
اإماراتي اجلن�شية - بطاقة  ال�شيد/ �شليمان حممد �شليمان خمي�س الظه�ري -   ليكن معل�ما للجميع بان 
رخ�شة   - الأ�شباغ  مل��ق��اولت  ال�شاحل  جن���م   / مالك  وب�شفته   )784198910359421( رق��م  اله�ية 
ون�شاطه  ال�شارقة   / احل�شن  دب��ا  ف��رع   - القت�شادية  التنمية  دائ��رة  من  �شادرة   )555782( رق��م  جتارية 
التجاري : مقاولت فئة �شاد�شة ، ا�شباغ. باأنه تنازل عن ح�ش�شه يف / جن�م ال�شاحل ملقاولت ال�شباغ والبالغة 
)%100( وذلك اىل ال�شيد/ حممد حار�س ميه �ش�رافاث عل - وجن�شيته : بنغلدي�س ويحمل ج�از ال�شفر 
، ليك�ن  القان�ين من م�ؤ�ش�شة فردية اىل وكيل خدمات حملي  ال�شكل  رقم )BP0477854( مع تغيري 
املتنازل نف�شه وكيل خدمات حملي يف الرخ�شة.  وللمتنازل اليه مطلق احلرية يف الت�شرف يف ح�ش�شه امل�شار 
3 من القان�ن  اأعله وله حق الت�شرف فيها ت�شرف املالك يف ملكة.  وعمل لن�س املادة )16( فقرة  اليها 
1991 يف �شان الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا الع��لن للعلم وعلى كل  الحت��ادي رقم )22( ل�شنة 
من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يق�م باملراجعة اىل كاتب العدل خلل ا�شب�عني من تاريخ ن�شر 

هذا العلن  وال�شت�شتكمل الجراءات القان�نية.

الكاتب العدل   
حمكمة دباحل�شن االحتادية االبتدائية  

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة دبا احل�شن االبتدائية   

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / حممد ي��شف عي�شى حمدان  
نعلمكم بان املدعي / بنك امل�شرق )�س م ع ( يف الدع�ى رقم 2018/4787 جتاري جزئي

قد رفع الدع�ى املذك�رة اعله يطالب فيها :  
الزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ وقدره )341827.98( درهم )ثلثمائة وواحد واربع�ن 
الفا وثمامنائة و�شبعة وع�شرون درهما وثمانية وت�شع�ن فل�شا ل غري( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 
12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى متام ال�شداد ، الزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
الحتادية  ال�شارقة  مبحكمة   152 القاعة  الثالثة  اجلزئية  الدائرة  اأمام  ح�ش�رك  يقت�شي  لذا 
بها  مرفقا  علىالدع�ى  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية 
للنظر  وذلك    ، 8.30 �شباحا  ال�شاعة   ، امل�افق 2018/10/9  الثلثاء  ي�م  وذلك   ، امل�شتندات  كافة 
يف الدع�ى املذك�ر امل�شار اليها اأعله - ب��شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ش�رك �شيتم اتخاذ 

الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / فادي عبدالغني بندر 
املدعي : بنك امل�شرق )�س م ع ( يف الدع�ى رقم 2018/5376 الدائرة املدنية اجلزئية الأوىل 

نعلمكم بان 
قد رفع الدع�ى املذك�رة اعله يطالب فيها : - حتديد اقرب جل�شة لنظر الدع�ى واعلن املدعي 
درهم )ثلثمائة   )322.970.80( وقدره  مبلغ  للمدعي  ي�ؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام   - بها.  عليه 
القان�نية  الفائدة  مع  غري(  ل  فل�شا  وثمان�ن  درهما  و�شبع�ن  وت�شعمائة  الفا  وع�شرون  واثنان 
وامل�شاريف  بالر�ش�م  عليه  املدعي  الزام  ال�شداد.   متام  وحتى  الدع�ى  رفع  تاريخ  من   %9 ب�اقع 
ومقابل اتعاب املحاماة. - لذا يقت�شي ح�ش�رك اأمام مكتب اإدارة الدع�ى رقم 3  مبحكمة ال�شارقة 
علىالدع�ى  ج�ابية  مذكرة  وتقدمي   ، معتمد  وكيل  ب�ا�شطة  او  �شخ�شيا  البتدائية  الحتادية 
مرفقا بها كافة امل�شتندات ، وذلك ي�م الثلثاء امل�افق 2018/10/2 ، ال�شاعة 8  ون�شف �شباحا ،  
وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر امل�شار اليها اأعله - ب��شفك مدعي عليه ويف حال عدم ح�ش�رك 

�شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

   اإعالن عن بيع منقوالت باملزاد العلني االلكرتوين 
اإعالن املنفذ �شده : كراج رويال �شي ان جي فيكل وميثلها مديرها ات�ر خات�شاتريان 

عن طريق الن�شر
يف الق�شية التنفيذية رقم  2018/74  راأ�س اخليمة  

تعلن حممكة راأ�س اخليمة البتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع منق�لت باملزاد العلني عبارة 
عن م�ج�دات �شقة �شكنية والعائد ملكيتها للمحك�م عليها - كراج رويال �شي ان جي فيكل 
التقديرية  والقيمة  رقم 105.  راأ�س اخليمة وحدة  بناية  ات�ر خات�شاتريان  وميثلها مديرها 
للمنق�لت )5200 درهم( خم�شة الف ومائتي درهم. بتاريخ 2018/9/24 عن طريق �شركة 
الإم��ارات للمزادات وذلك يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر ظهرا ، علما بان قيمة التاأمني %20 
ب��ال���ش��رتاك او الع��رتا���س او الط���لع ال��دخ���ل على امل�قع  ن��ق��دا.  فعلى م��ن يرغب  تدفع 
او مراجعة   www.emiratesauction.ae للمزادات  الإم��ارات  ل�شركة  الإلكرتوين 

دائرة التنفيذ اأثناء الدوام الر�شمي وحتى جل�شة املزاد املذك�رة 
رئي�س ق�شم التنفيذ

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

  اال�شماء           
تعلن دائرة حماكم راأ�س اخليمة باأن املدع� / مريه �شامل عبداهلل، 
والقبيلة  ح�شيبه(  )بن  ال�شهره  م�شمى  ا�شافة  بطلب  تقدمت 
�شامل  / مريه  الإ�شافة  بعد  ا�شمها  ليك�ن   ، )النعيمي( ل�شمها 
عبداهلل بن ح�شيبه النعيمي - وان من له م�شلحة يف العرتا�س 
ان يتقدم خلل خم�شة ع�شر ي�ما من تاريخ العلن اأمام ق�شم 

ال�شهادات يف حمكمة راأ�س اخليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خ�رفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حممد ج�بري ح�شني ن�ر - اجلن�شية : بنغلدي�س ،  وطلب الت�شديق على حمرر يت�شمن 
)تنازل( يف ح�شته البالغة 100% يف ال�شم التجاري الفرا�شة اجلميلة خلياطة العبايات 
وال�شيل ، ن�شاط الرخ�شة تف�شيل وخياطة امللب�س الن�شائية العربية )العباءات الن�شائية 
، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية يف خ�رفكان رخ�شة مهنية رقم 503455 ال�شادر 
بتاريخ 1999/12/13 يف دائرة التنمية القت�شادية بخ�رفكان.   اىل ال�شيد/ حممد ا�شناد 
ح�شني عاملكري ح�شني ، اجلن�شية : بنغلدي�س - ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل 
بعد  املذك�ر  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�شديق  �شيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف 

انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

 اعـــــــالن       
ال�شيد/   : خ�رفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
على  الت�شديق  وطلب    ، الإم���ارات   : اجلن�شية   - النقبي  حممد  خمي�س  حممد  خمي�س 
ملقاولت  التفاين  التجاري  ال�شم  يف    %100 البالغة  ح�شته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�شمن  حم��رر 
واملرخ�س   ، وزج��اج  املني�م   ، �شاد�شة  فئة  م��ق��اولت  الرخ�شة  ن�شاط   ، وال��زج��اج  الأملني�م 
من دائرة التنمية القت�شادية يف  خ�رفكان رخ�شة جتارية رقم 604182 ال�شادر بتاريخ 
ال�شيد/ �شيف حممد �شيف  التنمية القت�شادية بخ�رفكان.   اىل  دائ��رة  2010/1/12 يف 
الكاتب العدل  النقبي - اجلن�شية : الإم��ارات -  ليكن معل�ما للجميع بان  هلل احمد 
بعد  املذك�ر  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  ت�قيعات  على  بالت�شديق  �شيق�م  خ�رفكان  مدينة  يف 

انق�شاء ا�شب�عني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5808 (

املنذر : بنك دبي التجاري ب�كالة املحامي / نا�شر ال�شام�شي 
املنذر اليها الأوىل / تكن�ل�جي بارترنز منطقة حرة - ذ م م )ب�شفتها املدين ال�شلي( 

املنذر اليه الثاين / عمر برزجنى )ب�شفته الكفيل ال�شخ�شي للمدي�نية( اجلن�شية : امريكا 
)جمه�لني حمل القامة ( 

فقط  دره��م   30.106.674.36 وقدرها  بذمتكم  املرت�شدة  املبالغ  ب�شداد  �شداد  ب�شرورة  ينذركم  املنذر  ان  حيث   -
تاريخ  يف  كما  فل�شا(  وثلث�ن  و�شتة  دره��م  و�شبع�ن  اربعة  و�شتمائة  ال��ف  و�شتة  ومائة  ملي�ن  ثلث�ن  غ��ري)  ل 
كافة  لتخاذ  ا�شفا  )البنك(  املنذر  ي�شطر  �ش�ف  او  لكم  املمن�حة  الئتمانية  الت�شهيلت  نتيجة   2018/7/23
الج��راءات القان�نية لبيع العقار ن�ع العقار )فيل( - املقامة على قطعة الر�س رقم )3713( رقم الر�س عند 
املربع  باملرت  امل�شاحة   - الثالثة  الإم���ارات  - منطقة تلل  دبي  اإم��ارة  الكائنة يف   -  E61 املط�ر )737-394( 
املرت�شدة  للمبالغ  الن��ذار وفاء  بهذا  ن�شرا  تاريخ اعلنكم  - وذلك خلل )30( ي�م من  )2147.08( مرت مربع 
بذمتكم. وما ي�شتجد من م�شاريف ور�ش�م ق�شائية عمل باحكام املادة )25،26( من القان�ن رقم )14( ل�شنة 2008 

ب�شاأن الرهن التاأميني يف اإمارة دبي. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2018/5792   

املنذر : م�شرف اب�ظبي ال�شلمي 
جمه�ل  الرميثي-  ع��ب��داهلل  نا�شر  ملالكه/�شعيد  الرب�شاء  كا�شيلز  فندق   : اإل��ي��ه  امل��ن��ذر 
 205.028.639.00 وق��دره  مبلغ  �شداد  ب�شرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر   - القامة  حمل 
درهم )فقط مائتان وخم�شة مليني وثمانية وع�شرين الف و�شتمائة وت�شعة وثلثني 
ال�شداد  ع��ن  امتناعكم  تاريخه وح��ال  م��ن  ي�ما  ث��لث���ن  للمنذر خ��لل  غ��ري(  دره��م ل 
خلل هذه املهلة فان املنذر يحق له اتخاذ كافة الج��راءات القان�نية قبلكم للزامكم 
بت�ش�ية املدي�نية املرت�شدة بذمتكم للمنذر مبا تت�شمنه طلب بيع العقار رقم 184 البالغ 
م�شاحته 41.850.00 قدم مربع مبنطقة الرب�شاء الوىل   باإمارة دبي واملره�ن للمنذر 
بطريق املزاد العلني ا�شتنادا لن�ش��س القان�ن رقم )14( ل�شنة  2008 اخلا�س بالرهن 

التاأميني باإمارة دبي مع حفظ كافة حق�ق املنذر القان�نية الخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
انذار عديل بالن�شر

رقم 2018/5652
املنذرة / خليفة عبداهلل احمد ل�تاه 

وميثله بالت�قيع ال�شيد/ ن�شاأت اأمني الد�ش�قي احمد اب� النجا ، هاتف : 0507321771 
مب�جب وكالة م�شدقة ا�ش�ل بتاريخ 2014/1/13 حتت رقم حمرر  2014/1/6997 

املنذر اليه : ال�شادقي ناجري احلافلت - �س ذ م م ، العن�ان : جمه�ل اله�ية 
امل��ش�ع : - ينذر املنذر / املنذر اليه ب�شداد مبلغ )17000( �شبعة ع�شر الف درهم  وذلك يف مدة 
اق�شاها 30 ي�م تاريخ ا�شتلمه هذا النذار ، واخلء العقار وت�شليمه للمنذر خالية من ال�ش�اغل 
وباحلالة التي ت�شلمها مع ا�شلح ما قد يك�ن قد حلق بها من �شرر وتلف وت�شليم املفاتيح و�شداد 
م�شاريف ا�شتهلك الكهرباء واملياه حتى تاريخ الخلء الفعلي ، واي ا�شرار اخرى ترتتبة على 
عدم التزام املنذر اليه ، وال �شي�شطر املنذر اىل اتخاذ الجراءات الق�شائية اللزمة للمطالبة مبا 
ذكر ، مع التع�ي�س اجلابر للعطل وال�شرر ، وحتميل املنذر اليه كافة ر�ش�م وم�شاريف التقا�شي 

اأتعاب املحاماة.  
 الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5836 (

املخطر : حممد �شقلني مريزا حممد - باك�شتاين اجلن�شية 
املخطر اليه  : رينج� هريامناي ديليب ك�مار ، هندي اجلن�شية 

الف  وث��لث���ن  )اث��ن��ان  دره��م   32083 باملطالبة مببلغ  ق��ان���ين  اخ��ط��ار   / امل��ش�ع 
وثلثة وثمان�ن( درهم 

لذلك : فان املخطر مب�جب هذا يكلف املخطر اليه ب�شرورة �شداد مبلغ 32083 
ايام من تاريخ  درهم )اثنان وثلث�ن الف وثلثة وثمان�ن درهم( خلل خم�شة 
وال �شي�شطر املخطر اىل اتخاذ الجراءات القان�نية �شد املخطر اليه للمطالبة 

باملبلغ مع حتميل املخطر اليه الر�ش�م وامل�شاريف. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
املعلن : عارف حممد �شالح على الزرع�ين - حمتكم

املعلن اإليه : حممد اقبال - حمتكم �شده  
اأم��ام مركز دبي  اق��ام �شدكم دع���ى حتكيمية  ب��اأن املحتكم كان قد  برجاء الإحاطة 
للتحكيم الدويل ، �شجلت حتت رقم 2018/12 - مت عقد اجلل�شة الأوىل )اجلل�شة 
تعيني  مت   -  2018/7/17 بتاريخ  ال��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز  مببنى  الفتتاحية( 
املحكم املنفردة الدكت�ر/ج�ردن بلنك مبعرفة مركز دبي للتحكيم الدويل للف�شل 
لتقدمي  للمحتكم   2018/7/25 تاريخ  التحكيم  هيئة  ح��ددت   - التحكيم  دع���ى  يف 
لئحة الدع�ى املعدلة وامل�شتندات امل�ؤيدة للدع�ى. - حددت هيئة التحكيم تاريخ 
2018/8/26 للمحتكم �شده لتقدمي رده على دع�ى التحكيم ، ودع�ى متقابلة اإن 
وجدت.  وقد حددت هيئة التحكيم تاريخ 2018/9/24 للمحتكم �شده لتقدمي رده 

على دع�ى التحكيم ودع�ى متقابلة ،  اإو وجدت. 
برجاء الإحاطة.  

اإعـــادة اإعــــالن 
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2953   تنفيذ جتاري  
البل��شي   اب��راه��ي��م  ���ش��اه م���راد  املنفذ ���ش��ده/1- م���روان م���راد  اىل 
جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك م�شر - فرع دبي 
- قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعله والزامك بدفع 
او  التنفيذ  به وق��دره )158470.66( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
ي�ما من   15 املذك�ر خلل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2093 جتاري جزئي                                                
�س   - الكرتوميكانيكال ك�نرتاكتينج  انرتنا�شي�نال  املحك�م عليه/1- مريك�رى  اىل 
بتاريخ   املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  م  م  ذ 
2017/10/8  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/ ا�شتيك للتجارة العامة - �س ذ م م - 
بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للمدعية مبلغ مقداره 52800 درهم )اثنان وخم�ش�ن الفا 
وثمامنائة درهما( وفائدة ت�شعة باملائة 9% �شن�يا من تاريخ 2017/4/11 وحتى متام 
املحاماة  اتعاب  مقابل  درهم  خم�شمائة  ومبلغ  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والزمتها  ال�شداد 
ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/1795 جتاري جزئي                                                

اىل املحك�م عليهما/1- جيم�س فران�شي�س دي�ش�زا فران�شي�س جابرايل 2-�شركة اخلليج  البحرية 
دب��ي(  جمه�يل حمل القامة نعلنكم  م م )جيم��س  ذ  دب��ي -  لل�شيانة واخل��دم��ات امللحية - 
املنعقدة بتاريخ  2018/8/1  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/ بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
فيما  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام   -: اأول   ، م  م  ذ   - البحرية  الهند�شة  هي��شنت خلدمات 
الف وثمامنائة  اربعمائة وثلثة وع�شرون  وق��دره 423.883  املدعية مبلغ  ي�ؤديا اىل  ان  بينهما 
وثلثة وثمان�ن درهم ، والفائدة القان�نية على ذلك املبلغ ب�اقع 9% من تاريخ ا�شتحقاق كل 
�شيك وحتى متام ال�شداد. ثانيا : ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 236 ل�شنة 2018 جتاري 
يف حدود املبلغ املحك�م به يف البند اول والزمت املدعي عليهما الر�ش�م وامل�شاريف وخم�شمائة 
ي�ما  لل�شتئناف خلل ثلثني  قابل  املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري  اتعاب  مقابل  دره��م 
اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/2084 جتاري جزئي                                                

اىل املحك�م عليهما/1- فيكرام بيك�باي نايك 2-�شركة اخلليج البحرية لل�شيانة واخلدمات 
امللحية - دبي - ذ م م )جيم��س دبي( - جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/8/28  يف الدع�ى املذك�رة اعله ل�شالح/لي�اك�مار كري�شنا 
بيلي : بالزام املدعي عليهما بالت�شامن بان ي�ؤديا للمدعية مبلغ �شتة ع�شر الف وثلثني 
ال�شتحقاق احلا�شل يف 2017/1/27 وحتى  تاريخ  ب�اقع 9% من  القان�نية  والفائدة  درهم 
متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومببلغ خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة وامرت 
ب�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل 
ثلثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/61 عقاري كلي                                                

اىل املحك�م عليه/1- املا�شة انرتنا�شي�نال لل��شاطة العقارية - �س ذ م م  جمه�ل حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/31  يف الدع�ى 
املذك�رة اعله ل�شالح/ مرمي احمد را�شد ال�ش�يدي  اليا�شي احل�ش�ر ببطلن العقد 
املربم بني الطرفني ب�شاأن ال�حدة رقم 309 بربج ي�رو تاور وبالزام املدعي عليها بان 
املطالبة  تاريخ  9% من  ب�اقع  عنه  والفائدة  درهم   819.434.10 مبلغ  للمدعية  ت���ؤدي 
التام وبالزامها بامل�شروفات ومبلغ خم�شمائة  ال�شداد  الق�شائية يف 2018/2/8 وحتى 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�ش�ري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
ال�شيخ  ال�شم�  با�شم �شاحب  الع��لن �شدر  لن�شر هذا  التايل  الي�م  اعتبارا من  ي�ما 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/1149  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-مق�شد لتجارة الإلكرتونيات - �س ذ م م  2- الن 
امل�شتاأنف /ب��ن��ك �شادرات  ���ش���ران�����ش���ن  جم��ه���يل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
 : رق��م  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ا�شتاأنف  قد   - الرئي�شي  الفرع   - اي��ران 
ي�م  جل�شه  لها  وح��ددت     2018/5/22 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/1248
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة    2018/10/17 امل���اف��ق  الرب��ع��اء  
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/76  ا�شتئناف تظلم جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- ن�ترا ف�د �شريفي�شز - �س ذ م م 2-�شاربيل ج��شيف 
امل�شتاأنف /�شركة اخلليج لتجارة  ان  نيمري  جمه�يل حمل القامة مبا 
الف�اكه - ذ م م وميثله / ريا�س عبداملجيد حمم�د الكبان -  قد ا�شتاأنف   
احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم : 2017/735 تظلم جت��اري    وح��ددت لها 
جل�شه ي�م الربعاء  امل�افق 2018/10/3  ال�شاعة 17.30 م�شاءا  بالقاعة 
رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/1112  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كلت�شرز فرع من جاكبرييز - �س ذ م م 2-جاكبرييز 
- ���س ذ م م  جم��ه���ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل�����ش��ت��اأن��ف /اأك�����ش��ا للتاأمني 
)اخلليج( �س م ب )م( فرع دبي وميثله / حبيب حممد �شريف عبداهلل 
املل -  قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم : 2017/3054 مدين 
جزئي -    وحددت لها جل�شه ي�م الثلثاء  امل�افق 2018/10/2  ال�شاعة 
ch1.C.11 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او  10.00 �شباحا  بالقاعة رقم 

من ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/265  ا�شتئناف تظلم  جتاري   

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-كرييلي�ك فيات�شي�شلف يفغينيفت�س 2-م�را�ش�فا 
/دميرتى  امل�شتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�يل  بافل�فنا  اوك�شانا 
الها�شمي  برهان  مرت�شى  يعق�ب  مرت�شى  حممد   / وميثله  �شك�بيليف 
-  قد ا�شتاأنف   احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم : 2018/270 تظلم جتاري  
 17.30 ال�شاعة    2018/10/10 امل�افق  الرب��ع��اء   ي���م  لها جل�شه  وح��ددت 
م�شاءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم 

قان�نيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1738  جتاري كلي               

المان  وادى  2-�شركة  لطيف  بيفى  عارفه  �شاب�  الدين  1-فخر   / عليه  املدعي  اىل 
اأ���ش��رف حممد  للتجارة العامة - ���س ذ م م  جمه�يل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د   - الكبان  حمم�د  عبداملجيد  ري��ا���س   / وميثله 
وامل�شاريف  والر�ش�م  املدعي عليهم مببلغ وقدره )1.340.425 درهم(  بالزام  املطالبة 
�شم�ل  و  التام  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق   تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الثلثاء  امل�افق  2018/10/2  
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.15 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1354  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مريكمال لتجارة ال�شجاد - �س ذ م م  2-مري كمال مري علي �شيد على زاده  
، 3- اآلن للتجارة - �س ذ م م ، 4-خمتار عبداهلل اأحمدى ، 5-مق�شد لتجارة الإلكرتونيات - �س 
ذ م م ، 6-م�شطفى حمم�د ه�بخت ، 7- كاوه حممد بهل�ل زاده ، 8- النيل لل�شرافة - فرع دبي 
)فرع ل�شركة اأجنبية( 9-الن �ش�ران�ش�ن - جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات 
ايران )الفرع الرئي�شي( -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم من 
دره��م( وفائدته 15% من 2018/5/31  وق��دره )358744.09   والت�شامن مببلغ  بالتكافل   6 1 اىل 
وحتى ال�شداد التام والزام املدعي عليهم 1.2.5.6.7.8.9 مببلغ )629932.12 ( وفائدته 14% من 
التام  والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة    وح��ددت لها جل�شة ي�م  ال�شداد  2018/5/31 وحتى 
الثنني  امل�افق  2018/10/1  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2132 مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-روجري باتريك لليفلني ت�مب�ش�ن  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ البحر وم�شارك�ه للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية - ل�شاحبه / ي��شف حممد 
ح�شن حممد البحر ال�شحي - )م�ؤ�ش�شة فردية( وميثله / ي��شف حممد ح�شن حممد 
البحر -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن 
والتكافل مببلغ وقدره )56.000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام .  وحددت لها جل�شة ي�م الثنني  امل�افق  
اأو  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر  2018/9/24  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3233  جتاري جزئي              

م   جمه�ل حمل  م  ذ  �س   - انرتنا�ش�نال  ما�شرت  وود   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ تريفي فرينت�شر وردة - �س ذ م م وميثله / ن�ش�ى عبداهلل 
خليفة عبداهلل القبي�شي   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )55000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ قيد الدع�ى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch1.C.12 ي�م اخلمي�س  امل�افق  2018/10/4  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1459  جتاري كلي               
م م 2-حميد ج�اد كاويانى فر 3-كالبا�س  ذ  املدعي عليه / 1-�شركة مادين للتجارة -  اىل 
للتجارة العامة - �س ذ م م �شابقا مدين ميرنال للتجارة العامة - �س ذ م م حاليا 4-ي��شف 
عادل ي��شف زاده حيات داودى 5-دانا باك للتجارة العامة - �س ذ م م  6-م�شيح ر�ش�ل ابدار 
ا�شفهانى  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �شادرات اران - الفرع الرئي�شي -   قد 
مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام 
وقدره )18379033 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية التفاقية 
الثلثاء   ي�م  لها جل�شة  .   وح��ددت  التام  ال�شداد  ال�شتحقاق  وحتى  تاريخ  ب�اقع 17% من 
امل�افق  2018/10/2   ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2554  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-ج�يل لجراما فل�ري�س  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
ي��شف حممد ح�شن   / م وميثله  م  ذ  �س   - امل��ع��دات  لتاأجري  الفار�س  امل��دع��ي/ 
حممد البحر - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )162.795 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
الربعاء   ي�م  لها جل�شة  التام.  وح��ددت  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ  9% من 
امل�افق  2018/9/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2662  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �شركة برايان للأعمال الكهروميكانيكية - ذ م م   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ �شركة طبا�شك� للمقاولت الفنية - ذ م م    قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام 
)215.544.00 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من 
كفالة   بل  املعجل  بالنفاذ  �شم�ل احلكم  و  التام  ال�شداد  املطالبة وحتى  تاريخ 
وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س  امل�افق  2018/9/27  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/9608  عمايل جزئي             

القامة  حم��ل  جمه�ل   - البناء  للمقاولت  الرا�شية   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك  ق��د  ع��ب��دال��له    ���ش��ربي عبدالفتاح  امل��دع��ي / عبدالفتاح  ان  مب��ا 
ال����دع�����ى وم������ش���ع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16800 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����دة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ش����م وامل�����ش��اري��ف ورقم 
ال�شك�ى)MB185169531AE( وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا    Ch1.A.1 ب��ال��ق��اع��ة  ����س    8.30 ال�����ش��اع��ة    2018/9/30
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

اىل املدعى عليه / م�ؤ�ش�شة العلم امل�شيئ للتجارة العامة ملالكها / عبداهلل عبدالرحمن حممد الها�شمي  
املدعي / م�ؤ�ش�شة الينك� للتجارة العامة ملالكها / �شعيد عبداهلل هلل الدرمكي  م يف الدع�ى رقم 2018/4323 دائرة اجلزئية 

الوىل -  نعلمكم بان   قد رفع الدع�ى املذك�رة اعله يطالب فيها :  
قيمة  درهم(  الف  و�شبع�ن  و�شتة  )مائة  درهم(   176.000.00( وقدره  مبلغ  للمدعية  ت�ؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  احلكم 

الب�شائع املقدمة من املدعية للمدعي عليها مع �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
احلكم  بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10.000.00 درهم )ع�شرة الف درهم على �شبيل التع�ي�س التكميلي 

اأعمال لن�س املادة لرقم )91( من قان�ن املعاملت التجارية مع �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي فائدة قان�نية قدرها 12% من تاريخ قيد الدع�ى حتى متام ال�شداد ، مع �شم�ل 

احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. 
احلكم بالزام املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شروفات الق�شائية ومقابل اتعاب املحاماة. 

حفظ كافة حق�ق املدعية الخرى،  لذا يقت�شي ح�ش�رك اأمام حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية �شخ�شيا او ب�ا�شطة وكيل 
معتمد ، وتقدمي مذكرة ج�ابية على الدع�ى مرفقا لها كافة امل�شتندات ، وذلك ي�م الثلثاء امل�افق 2018/10/2 ، امام دائرة 
اجلزئية الوىل ، القاعة 137 ، ال�شاعة 8.30 �شباحا وذلك للنظر يف الدع�ى املذك�ر امل�شار اليها اأعله ، ب��شفك مدعي عليه 

ويف حال عدم ح�ش�رك �شيتم اتخاذ الجراءات القان�نية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�شارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: كيه ا�س كيه ديجيتال للن�شر والت�شويق - ذ م م
العن�ان :  مكتب رقم 3502 ملك خلفان �شعيد جمعة الكعبي - مر�شى دبي  ال�شكل 
بال�شجل  القيد  رق��م    771211 الرخ�شة:  رق��م  حم��دودة.  م�ش�ؤولية  ذات  القان�ين: 
قد  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مب�جب   1258463 التجاري: 
وذلك  اأع���له،  امل��ذك���رة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل  يف  التاأ�شري  مت 
مب�جب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/8/1 وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2018/8/1 بتاريخ  
املعني الوحدة ملراجعة احل�شابات وال�شت�شارات الدارية- ح�شن املرزوقي 
العن�ان: مكتب رقم  M1 ملك مرمي احمد حممد نا�شر ل�تاه- ديرة- ه�ر العنز 
�شرق - هاتف  2979412-04 فاك�س: 2979413-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثب�تية وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    
ح�شن  الداريــة-  وال�شت�شارات  احل�شابات  ملراجعة  امل�شفي/الوحدة  ا�شم 
املرزوقي  العن�ان: مكتب رقم  M1 ملك مرمي احمد حممد نا�شر ل�تاه- ديرة- 
تعلن  هذا  2979413-04  مب�جب  فاك�س:   04-2979412 هاتف    - �شرق  العنز  ه�ر 
اأعله لت�شفية  املذك�ر  امل�شفي  باأنه قد مت تعيني  التنمية القت�شادية بدبي  دائرة 
كيه ا�س كيه ديجيتال للن�شر والت�شويق - ذ م م  وذلك مب�جب قرار حماكم 
دبي بتاريخ  2018/8/1  وامل�ثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/8/1 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
بدبي على العن�ان املذك�ر اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثب�تية 

وذلك خلل )45( ي�ماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة: جاد اهلل لالثاث واملفرو�شات - �س ذ م م    
رقم الرخ�شة: 583323  العن�ان :  فيل رقم 6 ملك عبداجلليل مهدي حممد 
الع�شماوي - بردبي - جمريا - ال�شكل القان�ين: ذات م�شئ�لية حمدودة رقم 
بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن    996957 التجاري:  بال�شجل  القيد 
ال���اردة اعله وذلك مب�جب  بال�شركة  الغاء الرتخي�س اخلا�س  بانهاب�شدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�س التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�شادية بدبي من خلل الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae  
كافة امل�شتندات والوراق الثب�تية وذلك خلل )15( ي�ما من تاريخ ن�شر هذا 

العلن.
 دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2018/1471 
اإىل املحك�م عليه /  ميدا�س ل�شناعة م�شتلزمات التكييف - ذ م م  

ليكن معل�ما لديك بان حمكمة عجمان الحتادية البتدائية قد اأ�شدرت 
بحقك حكما يف الدع�ى رقم 2018/323 مدين )جزئي( ، يق�شى باإلزامك 
بدفع مبلغ وقدره )85222( درهم ، �شامل الر�ش�م وامل�شاريف ، وحيث ان 
املحك�م له / �شركة العي�ن للتجارة العامة - ذ م م  ،  قد تقدم بطلب تنفيذ 
احلكم و�شجل التنفيذ حتت رقم 2018/1471،  لذا اأنت مكلف ب�شداد املبلغ 
الخطار ويف حال تخلفك  ن�شر  تاريخ  ي�ما من  به خلل )15(  املحك�م 
عن ذلك فاإن املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القان�نية املنا�شبة لتنفيذ 

احلكم ح�شب ال�ش�ل. 
 قلم التنفيذ املدين- بدار الق�شاء عجمان

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2018/482    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �شده / 1- مارك �شليم نا�شح 2-علي عبداهلل حميد اله�يل 3-مهند 
عبداهلل  /�شركة  التظلم  اأن  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�يل  ال�شايغ    م��شى  منري 
را�شد قريبان للتجارة العامة - وميثله / حممد احمد حممد عبداهلل    قد اقام 
عليك التظلم املذك�ر اعله وم��ش�عه  التظلم من الأمر ال�شادر بالق�شية رقم 
739 ل�شنة 2018 امر على عري�شة جت��اري منع من ال�شفر.   وح��ددت لها جل�شه 
 ch1.A.5 ي�م الحد  امل�افق 2018/9/23  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة رقم 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2018/489    تظلم جتارى               

اىل املتظلم �شده / 1- مهي�س مهتاين �ش�هار   جمه�ل حمل القامة مبا اأن التظلم 
م م وميثله / ح�شن جمعة  ذ  التاأمني - �س  /�شيفينفت�ن انرتنا�شي�نال ل��شطاء 
ح�شن حممد الرئي�شي - قد اقام عليك التظلم املذك�ر اعله وم��ش�عه تظلم من 
القرار ال�شادر يف امر على عري�شة جتاري رقم )741/2018( والر�ش�م وامل�شاريف. 
وحددت لها جل�شه ي�م الحد  امل�افق 2018/9/23  ال�شاعة 8.30 �شباحا بالقاعة 
وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5 رق��م 
ايام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري   
            رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12431 بتاريخ 2018/9/19   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر
يف الدعوى رقم 2018/104 بيع عقار مرهون 

 A - 204 م��ش�ع الق�شية :  ا�شدار القرار بايقاع احلجز التنفيذي على العقار رقم
بالطابق رقم 2 مببنى غراندور ري�شيدين�س ، م�غال 2 البالغ م�شاحته 189.31 مرت 

مربع وامل�اقف -B 130 على قطعة الر�س رقم 1723 مبنطقة نخلة جمريا باإمارة دبي 
نظري مبلغ 5.115.012.57 درهم  

طالب العلن : طالب التنفيذ : م�شرف اب�ظبي ال�شلمي  املطل�ب اعلنه : املنفذ �شده :  
1 - عدنان مالك - جمه�ل حمل القامة.  م��ش�ع الإعلن :- نعلنكم بانه مت احلجز على 
ام�الكم اخلا�شة وهي عبارة عن قطعة ار�س بياناتها : رقم الر�س : 1723 - املنطقة : نخله 
A204 - ا�شم املبنى : غراندور ري�شيدين�س  جمريا - امل�شاحة : 189.31 - رقم ال�شقة : 
- م�غال وذل��ك يف ح��دود قيمة املطالبة )5115012.57( دره��م    وذل��ك للعلم مبا جاء 

به ونفاذ مفع�له قان�نا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأم�س الأول الثنني بط�لة  م�����ش��اء  اأق��ي��م��ت 
( والتي  ال���������ش����ن )ال����رّواد  ل��ك��ب��ار  ال�������ش���ارق���ة 
بالتعاون  الريا�شي  ال�شارقة  نظمها جمل�س 
لل�شطرجن  ال���ث���ق���ايف  ال�������ش���ارق���ة  م�����ع ن�����ادي 
بال�شارقة مب�شاركة 30 لعباً  مب���ق���ره 
ال���ه����اة وامل��ح��رتف��ني.. وق���د �شهد حفل  م��ن 
املعل  العزيز  عبد  بن  �شع�د  الفتتاح ال�شيخ 
رئي�س نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن وقام 
احلزامي  ه��لل  الأوىل عي�شى  النقلة  ب���اأداء 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  العام ملجل�س  الأم�����ني 
نائب  النعيمي  ع��ب��داهلل  بح�ش�ر عمران  و 
املدير  ال�����ش������ش��ي  ال���ن���ادي ورج���ائ���ي  رئ��ي�����س 
النابل�شي ع�ش� اللجنة  وح��اف��ظ  التنفيذي 
تق�شيم  مت  وق�������د  ل����ل����ب����ط�����ل����ة.  امل���ن���ظ���م���ة 
الأوىل  جم����م�����ع����ت����ني  اىل  امل�����������ش�����ارك�����ني 
والثانية  و�شمت 16 لعبا  ل��ل��م��ح��رتف��ني 
واأق��ي��م��ت  طبقا  لع��ب��اً.  و�شمت 14  ل��ل��ه���اة 
ومت  ج���لت  خم�س  م��ن  ال�ش�ي�شري  للنظام 
وميداليات  وعينية  نقدية  ج�ائز  تخ�شي�س 
خلل  مت  ك��م��ا  امل��ج��م���ع��ت��ني.  م��ن  للفائزين 
الطبية  ال��ف��ح������ش��ات  بع�س  ع��م��ل  ال��ب��ط���ل��ة 
مع  والأولية وفح�س للعي�ن بالتعاون 
رعاية  زليخة بال�شارقة ودار  م�����ش��ت�����ش��ف��ى 
حما�شرة  ال���ق���اء  مت  بعجمان كما  امل�����ش��ن��ني 
اللعبني واجلمه�ر عن  جل��م��ي��ع  ط��ب��ي��ة 
الدكت�ر حممد عماد  األقاها  العني  �شلمة 
زليخة  مب�شت�شفى  العي�ن  اأخ�شائي  عليل� 

بال�شارقة.
و اختتمت يف نف�س الي�م جمريات البط�لتني 
وق����ام ال�����ش��ي��خ ���ش��ع���د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز املعل 
ورافقه املهند�س طلل اأحمد الزعابي وعمر 
الفائزين  باملراكز  علي بتكرمي  األ  ن��ع��م��ان 
جاءت  جمم�عة حيث  الأوىل ل����ك����ل  ال�����ش��ت��ة 

النتائج النهائية على النح� التايل :
ب��������������������������������ط���������������������������������ل��������������������������������ة  يف 
لفل�شطيني  ا اللعب  لكبار متكن  ا ة  له�ا ا
امل����خ���������ش����رم خ����ل����ي����ل حم�����م������د خ����ل����ي����ل من 
 5 بر�شيد 4،5 من  الأول  حتقيق املركز 
الثاين الريا�شي  ب���امل���رك���ز  وج������اء  ج�������لت 
علي  وال�شطرجني الماراتي املخ�شرم 
 3،5 ع��ل��ى  ح�����ش���ل��ه  اأب�خليل بعد  ���ش��ع��ي��د 

اللعب  ال��ث��ال��ث  ب��امل��رك��ز  ج���اء  نقطة فيما 
حم����م����د ال����ع����ط����ار وح���������ش����ل ع����ل����ى امل����رك����ز 
اخل�شي وجاء  غ�����ش��ان  ال���راب���ع ال�������ش����ري 
ك�تي فيما  ب���اري  اخلام�س الهندي  ب��امل��رك��ز 
اآغي باملركز  اح�شان  املخ�شرم  حّل ال�ش�ري 

ال�شاد�س.

ال������ك������ب������ار  امل��������ح��������رتف��������ني  ب�������ط��������ل�������ة  ويف 
الأول  فتحي املركز  : حقق امل�شري الأمري 
بر�شيد 4،5 نقطة من خم�س ج�لت وجاء 
الطاهر باملركز  م�اطنه ف�ؤاد  الثاين  باملركز 
 4،5 ال��ن��ق��اط  الر�شيد من  بنف�س  ال��ث��اين 
اىل  ال��ل��ج���ء  الأمري بعد  نقطة بينما تقدم 

الثالث  ب��امل��رك��ز  التعادل وجاء  ك�����ش��ر  ن��ظ��ام 
املركز  ع��ل��ى  قا�شم وح�شل  ال��لع��ب��م��ج��دي 
لعب  الطاهر  علي  حممد  الرابع الدكت�ر 
نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن وجاء باملركز 
اخلام�س الني�زلندي عمر �شليمان فيما حّل 

اللعب اأ�شرف رم�شان باملركز ال�شاد�س.

دبي  جمل�س  م��ع  بالتعاون  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  نظمت 
البدنية  للياقة  وتاأهيل مدربني  دورة تدريبية لإعداد  الريا�شي 
من نزلء امل�ؤ�ش�شات العقابية والإ�شلحية يف دبي �شمن فعاليات 
الربنامج الريا�شي لنزلء امل�ؤ�ش�شات العقابية وال�شلحية الذي 
املجتمعية”  للريا�شة  “مبادرة حمدان بن حممد  اإط��ار  ياأتي يف 
اأفراد  جلميع  الريا�شة  ممار�شة  فر�س  ت�فري  اإىل  تهدف  التي 
املجتمع. �شارك يف الن�شخة الثانية من الدورة - التي اأقيمت يف 
الإدارة العامة للمن�شاآت العقابية والإ�شلحية - 10 دار�شني من 
ملمار�شة  للنزلء  الفر�شة  اإتاحة  اإىل  وتهدف  اجلن�شيات  خمتلف 
�شحية  ريا�شية  بيئة  واإيجاد  املمار�شات  لأف�شل  وفقا  الريا�شة 
اأكرث  املعتمدة م��ن  ال���دورة  اأن ه��ذه  .. ف�شل ع��ن  امل��راك��ز  داخ���ل 
اجلن�شيات  جميع  من  ال��ن��زلء  �شت�ؤهل  العامل  يف  دول��ة   50 من 
العمل  فر�س  ت�فري  ع��رب  خروجهم  بعد  املجتمع  يف  للندماج 
املنا�شبة يف جمال تدريب اللياقة البدنية. ومت - يف ختام الدورة 
للعمل  لت�ؤهلهم  الدار�شني  على  معتمدة  م��درب  �شهادة  ت�زيع   -
ال�شهادات  ت�شليم  يف  و�شارك  دب��ي  يف  البدنية  اللياقة  �شالت  يف 
العميد علي حممد عبداهلل ال�شمايل مدير الإدارة العامة املن�شاآت 
العقابية والإ�شلحية والعقيد مروان جلفار نائب مدير الإدارة 
واملعتز باهلل �شريف اأخ�شائي الفعاليات املجتمعية يف جمل�س دبي 

الريا�شي.
لنزلء  متكامل  ت��اأه��ي��ل��ي  ري��ا���ش��ي  ب��رن��ام��ج  �شمن  ال����دورة  ت��اأت��ي 
امل�ؤ�ش�شات العقابية اأطلقه جمل�س دبي الريا�شي والإدارة العامة 
النزلء  ل��دم��ج  املا�شي  ال��ع��ام  والإ���ش��لح��ي��ة  العقابية  للمن�شاآت 
يف  بدنية  لياقة  كمدربي  لهم  عمل  فر�س  وت���ف��ري  املجتمع  م��ع 
الأندية وال�شالت الريا�شية .. فيما يت�شمن الربنامج هذا العام 
اأكت�بر املقبل ودورة  اإع��داد مدربي ي�غا خلل �شهر  اإقامة دورة 
دي�شمرب  �شهر  خ��لل  الريا�شية  للإ�شابات  الأول��ي��ة  الإ�شعافات 

القادم.

حجز ال�شيني اأ�ش�ن وو بطاقة التاأهل للم�شاركة يف بط�لة ج�لة م�انئ دبي العاملية 
“ال�شباق اإىل دبي” التي تقام على ملعب عقارات جمريا للج�لف ن�فمرب املقبل 

عقب ف�زه بلقب بط�لة “كي اإل اإم” الدولية املفت�حة يف ه�لندا.
وجاء اأ�ش�ن وو �شمن قائمة اأف�شل 60 لعبا هذا امل��شم لي�شبح اأول �شيني يحقق 
3 األقاب يف اجل�لة الأوروبية للج�لف وي�ؤمن مقعده للم�شاركة يف بط�لة ج�لة 
م�انئ دبي العاملية التي حتمل �شعار “ال�شباق اإىل دبي«. وتغلب ال�شيني وو - البالغ 
بعد مناف�شة ق�ية يف اجل�لة  الإجنليزي كري�س وود  33 عاما - على  العمر  من 
الأخرية ليتقدم من املركز 90 اإىل املركز 43 يف ترتيب “ال�شباق اإىل دبي” بعد 
اأن جمع 713،841 نقطة هذا امل��شم يف حني عزز الإجنليزي وود رغم ح�ش�له 
على املركز الثاين م�قعه يف ترتيب “ ال�شباق اإىل دبي “ بتقدمه من املركز 25 اإىل 

املركز 21 مبجم�ع 1،307،934 نقطة هذا امل��شم.

بعد  الثالث  املركز  تانيهارا  هيدي�  والياباين  دي��رتي  ت�ما�س  البلجيكي  و���ش��ارك 
تعزيزا  للعبني  النتيجة  ه��ذه  تتيح  حيث  البطل  عن  �شربتني  بفارق  تاأخرهما 
اإىل دبي” وذلك بهدف احل�ش�ل على مكان يف بط�لة  “ال�شباق  كبريا يف ترتيب 
ج�لة م�انئ دبي العاملية بعدما قفز ديرتي من املركز 54 اإىل املركز 46 مبجم�ع 
 632،523 مبجم�ع   49 املركز  اإىل  تانيهارا  تقدم  بينما  نقطة   674،330

نقطة.
ب��دون تغيري حيث  “ بقيت  اإىل دبي  “ ال�شباق  اأن املراكز الثلثة الأوىل يف  يذكر 
يحتل الإيطايل فران�شي�شك� م�ليناري املركز الأول بر�شيد 4،635،909 نقطة 
نقطة يف حني   3،057،948 الثاين مبجم�ع  املركز  ريد يف  باتريك  بينما يحل 
“ال�شباق اإىل دبي” يف املركز الثالث  مازال الإجنليزي ت�مي فليت�ود حامل لقب 

مبجم�ع 2،805،042 نقطة.

ال�شيني اأ�شون وو يحجز مقعده يف »ال�شباق اإىل دبي« 

األقاب  خم�شة  رون��ال��دو  كري�شتيان�  الربتغايل  اأح��رز 
ال��ق��دم، غالبيتها مع  اأوروب���ا يف ك��رة  اأب��ط��ال  يف دوري 
ناديه ال�شابق ريال مدريد الإ�شباين، وي�شتعد الأربعاء 
املف�شلة،  امل��شم اجلديد من م�شابقته  خل��س غمار 
ال��ذي يحل  الإيطايل  امل��رة بقمي�س ي�فنت��س  وه��ذه 
الأوىل  اجل�لة  �شمن  الإ�شباين  فالن�شيا  على  �شيفا 

للمجم�عة الثامنة.
الكرة  ع���ام���ا( ح��ام��ل ج���ائ���زة  ال��ربت��غ��ايل )33  ك���ان 
الذهبية خم�س مرات، �شاحب دور حا�شم يف الألقاب 
2008 مع مان�ش�شرت ي�نايتد الإنكليزي،  اخلم�شة: 
 ،2017  ،2016  ،2014 يف  ري�����ال  م���ع  واأرب����ع����ة 
 ،121 للم�شابقة  التاريخي  ال��ه��داف  ه���  و2018. 

بح�شب امل�قع اللكرتوين للحتاد الأوروبي.
م��زي��د م��ن الأرق������ام؟ ي��ح��م��ل ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ش��ي لعدد 
الأه�������داف يف م������ش��م واح����د م���ن امل�����ش��اب��ق��ة )17 يف 
اجلزاء التي منحت  ركلة  م�شجل   ،)2014-2013
اأتلتيك�،  2016 على ح�شاب غرميه  اللقب يف  ري��ال 
اأول لعب يف تاريخ امل�شابقة ي�شجل “هاتريك” ثلث 

مرات يف م��شم واحد 2016-2015...
رونالدو:  م��ن  الأم��ري��ن  ذاق  نف�شه  ي�فنت��س  حتى 
هدفان يف املباراة النهائية عام 2017، والتي انتهت 
اأبدع يف م�اجهة  4-1. يف امل��شم املا�شي،  بف�ز ريال 
ربع  ذه��اب  رائ��ع يف  ه��دف مق�شي  امل�شتقبلي:  فريقه 
العج�ز  ال�شيدة  ت�شفيق م�شجعي فريق  نال  النهائي 
على ملعب “األيانز �شتادي�م”، وركلة جزاء يف الث�اين 
ن�شف  اىل  العب�ر  بطاقة  ري��ال  منحت  اإي��اب��ا  القاتلة 

النهائي.
اأن  ي��اأم��ل ي�فنت��س يف  ال��ع���ام��ل وغ��ريه��ا،  ه��ذه  لكل 

�شف�فه  اىل  ان�شم  ال���ذي  رون��ال��دو  ي��ك���ن 
هذا ال�شيف لقاء نح� 100 ملي�ن 

امل�شني  ب��ح��ث��ه  م����ن����ارة  ي��������رو، 
ال��ل��ق��ب الأوروب��������ي الذي  ع���ن 
 1985 فقط  مرتني  اأح���رزه 
املباراة  يف  وخ�����ش��ر  و1996، 

امل�ا�شم  يف  م��رت��ني  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
الأربعة املا�شية فقط.

بعد مباراة يف الدوري الإيطايل 
الأحد  ���ش��ا���ش���ول���  ���ش��د 

�شجل   ،)1-2(
ف����ي����ه����ا ه���دف���ني 
م�������ف�������ت�������ت�������ح�������ا 
مع  ر������ش�����ي�����ده 
اجلديد  ن��ادي��ه 
م�����ب�����ارات�����ه  يف 
ال������ر�������ش������م������ي������ة 

معه،  ال����راب����ع����ة 
ق���ال رون���ال���دو اأن 

اأب����ط����ال  “دوري 
اأوروبا ه� م�شابقتي 

املف�شلة«.
���ش��ك��ل رح��ي��ل��ه عن 
ري��������ال م����ف����اج����اأة، 
غري  يكن  مل  واإن 

بالكامل.  م���ت����ق���ع 
ال��لع��ب نف�شه اىل  اأمل��ح 

نهائي  بعد  الرحيل  احتمال 
امل��شم  الأب�����ط�����ال  دوري 

وال�����ف������ز على  امل���ا����ش���ي 
الإنكليزي  ليفرب�ل 
بعدها  ع�����اد   .1-3
قاله،  ع���م���ا  ����ش���ري���ع���ا 
م�شجعي  وط�������م�������اأن 

امل����ل����ك����ي اىل  ال������ن������ادي 
اأن����ه ���ش��ي��ك���ن م��ع��ه��م يف 
قبل  امل���ق���ب���ل،  امل��������ش���م 
الرحيل  ي�����ش��ب��ح  اأن 
اأعقاب  يف  واق��ع��ا  اأم����را 

العامل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
يف رو�شيا.  2018

حتى الغرمي الدائم لرونالدو، 
مي�شي  ل��ي���ن��ي��ل  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 

تفاجئه  ع��ن  اأع���رب  بر�شل�نة،  جن��م 
الربتغايل،  اأقدم عليها  التي  باخلط�ة 

مطلع  كاتال�نيا”  “رادي�  لإذاع���ة  بق�له 
اأنه  اأت��خ��ي��ل  مل  “ف�جئت،  �شبتمرب  اأي���ل����ل 

�شيرتك ريال اأو ين�شم لي�فنت��س«.
اأت���ى رح��ي��ل رون��ال��دو بعد اأ���ش��اب��ي��ع م��ن اإعلن 
نهاية  زي��دان يف  الدين  زي��ن  الفرن�شي  امل��درب 
اأي����ار م��اي���، ب��ع��د اأي����ام ف��ق��ط م��ن ق��ي��ادت��ه ريال 
ل��ل��م��رة ال��ث��ال��ث��ة ت���ال��ي��ا اىل ال��ل��ق��ب الأوروب�����ي، 
رح��ي��ل��ه ع���ن ال���ن���ادي امل��ل��ك��ي. مل ي���دل اأي من 

الطرفني بت�شريحات ت�شي برتابط بني هاتني 
جمعت  التي  املقربة  العلقة  اأن  ال  اخلط�تني، 

ب��ني زي����دان ورون���ال���دو مل ت��ك��ن خ��اف��ي��ة ع��ل��ى اأح���د، 

ل�شيما “غرمي” الربتغايل يف ريال مدريد، ال�يلزي 
غاريث بايل.

مع تقدمه يف ال�شن، حت�ل رونالدو من لعب جناح 
اىل  الدفاع،  اأ�شلب خط�ط  زعزعة  على  ق��ادر  �شريع 
اأقرب منه ملهاجم �شريح، مي�شي وقتا ط�يل  لعب 
يف منطقة اجلزاء ويتحني الفر�شة امللئمة لقتنا�س 

الهدف.
ك��ب��ريا ع��ل��ي��ه للت�شجيل مع  ال�����ش��غ��ط  ك���ان  م��ن ه��ن��ا، 
ي���ف��ن��ت������س، واح��ت��اج اىل ان��ت��ظ��ار امل���ب���اراة ال��راب��ع��ة يف 
بهدفني  الأوىل،  للمرة  ال�شباك  ليهز  اأ”  “�شريي 
ذلك،  بعد  الربتغايل  الف�ز. ومل يخف  منحا فريقه 

�شعادته باإزاحة هذا احلمل عن منكبيه.
وقال “اأنا �شعيد. عملت بجد وكنت اأعرف اأن الأهداف 
يل  واأت��اح���ا  �شاعدوين  ال��ذي  زم��لئ��ي  اأ�شكر  �شتاأتي 

التاأقلم مع كرة القدم الإيطالية«.
اأ�شاف “هذه هي كرة القدم. الأهم اأن يف�ز الفريق. 
بعد  احل��دي��ث  ك��ل  ب�شبب  ال�شيء  بع�س  مت�ترا  كنت 
انتقايل من ريال مدريد وعدم الت�شجيل، لكن اأ�شكر 

زملئي على دعمي ط�ال هذه الفرتة«.
لكن رونالدو يدرك اأن الختبار الفعلي بالن�شبة اإليه 
كان  التي  امل�شابقة  الأب��ط��ال،  دوري  يف  الت�شجيل  ه��� 
هدافا لها يف �شبعة م�ا�شم، اآخرها يف امل�ا�شم الثلثة 
امل��ا���ش��ي��ة. ه��ي م�����ش��اب��ق��ت��ه، وه���� ال��ل��ق��ب ال����ذي يريده 
القدم  ك��رة  على  يتزعزع  ل  ب�شكل  املهمني  ي�فنت��س 

املحلية ب�شبعة األقاب متتالية يف الدوري.
يثري ح�ش�ر رونالدو يف اأي فريق كان اأو منتخب بلده 
انق�شاما بني املحللني. البع�س يعتربه مفتاحا للف�ز 
وقادرا على الت�شجيل يف اأي حلظة، بينما يرى اآخرون 
اأن هالته كاأحد اأف�شل اللعبني يف تاريخ اللعبة يقّيد 
زملءه ويجعل منه النجم الأوحد، ما قد ينعك�س 

�شلبا على اأداء الفريق ككل.
الأكرب  امل�شتفيد  ه���  ب��اي��ل  اأن  ي��ب��دو  ري����ال،  يف 
ت�شريحات  اأكد يف  وه�  الربتغايل،  من رحيل 
ل�شحيفة “ديلي مايل” الإنكليزية الإثنني اأن 
اأق��رب اىل فريق منذ غادر  بات  امللكي  النادي 

الربتغايل �شف�فه.
لكن، بالن�شبة اىل مي�شي الذي يدرك متاما 
ثقل رونالدو يف اأر�س امللعب نظرا 
بينهما،  املتعددة  للم�اجهات 
اأبرز �شفقة  فامل�شتفيد من 
انتقال متت هذا ال�شيف، 
ه� دون �شك ي�فنت��س.

وق������ال الأرج���ن���ت���ي���ن���ي يف 
ت�����ش��ري��ح��ات��ه ل���لإذاع���ة 
وقت  يف  ال��ك��ات��ال���ن��ي��ة 
ال�شهر  ه������ذا  ����ش���اب���ق 
ه�  م����دري����د  “ريال 
الفرق  اأف�������ش���ل  اأح������د 
ول����دي����ه  ال������ع������امل،  يف 
لكن  رائ���ع���ة،  ت�شكيلة 
اأن رحيل  من ال�ا�شح 
يجعله  رون��������ال��������دو 
ق�ة،  اأق����ل  )ري������ال( 
ب����ي����ن����م����ا اأ�����ش����ب����ح 
ي������ف�����ن�����ت������������س 
م��������ر���������ش��������ح��������ا 
للقب  ب�����������ارزا 
اأبطال  دوري 

اأوروبا«.
اأ�����������������ش����������������اف 
لديه  “كان 
 ) �س فنت� ي� (
جيدا،  فريقا 
معهم  والآن 
ن�  ي�شتيا كر

رونالدو«.

رونالدو يعود لدوري الأبطال 
باألوان يوفنتو�س

ق��رار بتع�دي��ل جلن��ة »الألع�اب 
العاملية ل������ذوي الإعاق�����ة« 

اأ�شدر �شم� ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س التنفيذي القرار الإداري 
لدورة  املنظمة  العليا  اللجنة  وت�شكيل  اإن�شاء  ب�شاأن  2018م  ل�شنة   4 رقم  الإداري  القرار  بتعديل   2018 ل�شنة   13 رقم 
الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية والبرت - ال�شارقة 2019. ويق�شي القرار الإداري اأن ي�شتبدل ع�ش� اللجنة العليا 
املنظمة لدورة الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية والبرت العقيد عبدالعزيز عبدالرحمن الن�مان، ويحل حمله ال�شيد 
عي�شى علي هلل احلزامي. كما ي�شاف ال�شيد عبدامللك حممد عبدالرحيم جاين، اإىل ع�ش�ية اللجنة العليا املنظمة لدورة 
الألعاب العاملية لذوي الإعاقة احلركية والبرت. ويعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

خليل حممود اأوًل وعلي اأبو خليل ثانيًا يف بطولة الهواة

بطولة ال�شارقة امل�شنني »الرّواد« الثالثة لل�شطرجن –ال�شارقة

�شرطة دبي »ودبي الريا�شي« يوؤهالن نزلء املوؤ�ش�شات 
العقابية للتدريب البدين
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الفجر الريا�ضي

اأبطال  دوري  م�شابقة  غمار  الكبرية  الأن��دي��ة  اأغلب  تدخل 
اختبارات  تنتظرها  الأربعاء حيث  الي�م  القدم  لكرة  اأوروب��ا 
اللقب  حامل  ال�شباين  م��دري��د  ل��ري��ال  �شعبة  ب��ني  متباينة 
وبايرن  الي��ط��ايل  ي�فنت��س  امل��ا���ش��ي  قبل  ال��ع��ام  وو�شيفه 
مي�نيخ الملاين، و�شهلة لقطبي مدينة مان�ش�شرت الإنكليزية 

�شيتي وي�نايتد.
القيا�شي  �شجله  ت��ع��زي��ز  ن��ح���  م�شعاه  م��دري��د  ري���ال  وي��ب��داأ 
والف�ز بلقب امل�شابقة للمرة الرابعة ت�اليا والرابعة ع�شرة 
متناوله،  يف  تبدو  التي  ال�شابعة  املجم�عة  من  تاريخه،  يف 

الذين  بينه وبني مناف�شيه  الكبرية  الف�ارق  بالنظر اىل 
���ش��ي��ك���ن ���ش��ي��ف��ه روم�����ا الي���ط���ايل اأق�����اه����ا واأول 

مناف�شيه يف اجل�لة الوىل.
ال�����ذي و����ش���ل امل��شم  وي���ب���دو ري�����ال وروم������ا 

الأوىل  للمرة  النهائي  املا�شي اىل ن�شف 
يد  على  اخل���روج  قبل   1984 منذ 

ليفرب�ل الإنكليزي، املر�شحني 
بطاقتي  لنتزاع  املنطقيني 

التاأهل عن املجم�عة.
وت�������ع��������د امل������اج�����ه�����ة 

الأخ���������������������������رية ب����ني 
ثمن  اىل  ال��ن��ادي��ني 
-2015 ن���ه���ائ���ي 

ح�����ني   2016
ف���������از ري�����������ال ذه�����اب�����ا 

واحدة  بنتيجة  واإي��اب��ا 
و����ش���ت���ك����ن  -2�شفر. 

احلالية  الن�شخة  م�اجهة 
ال���راب���ع���ة ب��ي��ن��ه��م��ا يف ال����دور 

 10( اإج��م��ال  وال�شاد�شة  الأول 
م��ب��اري��ات ���ش��اب��ق��ة وف����از ري����ال يف 6 

وروما يف 3 مقابل تعادل واحد(.
احلالية  ال��ن�����ش��خ��ة  ري����ال  وي���دخ���ل 
الفتاك،  الهج�مي  �شلحه  ب��دون 
للم�شابقة  ال���ت���اري���خ���ي  ال����ه����داف 
كري�شتيان�  ال��ربت��غ��ايل  ال�����دويل 
بح�شب  ه��دف��ا،   121( رون���ال���دو 

للحتاد  الل�����ك�����رتوين  امل�����ق����ع 
الأوروبي( املنتقل هذا ال�شيف 

ومهند�س  ي���ف��ن��ت������س،  اىل 
امل����ا����ش���م  “هاتريك” 
الثلثة الأخرية مدربه 
الدين  زي��ن  الفرن�شي 

زيدان.

امل�شتفيد الكرب  بايل،  ال�يلزي غاريث  الدويل  لكن اجلناح 
ال��ذي يدربه هذا  الفريق  اأن  �شدد على  رونالدو،  من رحيل 
امل��شم الإ�شباين ج�لن ل�بيتيغي “ميكن اأن يك�ن اأف�شل... 

هذه بداية جديدة وحتد جديد«.
اأ�شاف ال�يلزي “نحن م�شتعدون«.

للربوز  اأك��رب  فر�شة  بايل  منح  يف  رون��ال��دو  انتقال  و�شاهم 
وامل�شاركة كاأ�شا�شي.

ال�شيء  بع�س  الأم��ر خمتلفا  �شيك�ن  “بطبيعة احلال  وقال 
“رمبا  م�شيفا  الربتغايل،  مثل  وج���د لعب كبري”  بعدم 
بات الأمر اأكرث راحة، نعم. نعتقد اأننا بتنا اأقرب اىل فريق، 

نعمل ك�حدة واحدة بدل من لعب واحد«.
اأف�شل  كان  رونالدو  اأن  رغم  وعلى 

امل�شابقة  يف  ل���ري���ال  ه����داف 
امل���ا����ش���ي )15  امل��������ش���م 
بايل  اأن  اإل  ه��دف��ا(، 
�شارك  ال����ذي 

كبديل يف النهائي �شد ليفرب�ل، �شجل هدفني ليمنح فريقه 
الأخرية  امل���ا���ش��م اخلم�شة  ال��راب��ع يف  وال��ل��ق��ب   1-3 ال��ف���ز 

)2014، 2016، 2017 و2018(.
لدى  امل��ه��زوزة  املعن�يات  ا�شتغلل  م��دري��د  ري��ال  و�شيحاول 
لعبي روم��ا بعد تعرثهم يف امل��ب��اري��ات ال��ث��لث الأخ���رية يف 
اأتالنتا وكييف� وخ�شارة  اأمام  اأر�شه  ال��دوري )تعادلن على 
العا�شمة  فريق  لعبي  لكن   ،)2-1 ميلن  م�شيفه  اأم���ام 
مبا  م�شتدلني  بهم  ال�شتخفاف  م��ن  امللكي  ال��ن��ادي  ح���ذروا 
به  اأط��اح���ا  عندما  املا�شي  امل��شم  بر�شل�نة  بغرميه  فعل�ه 
من ربع النهائي بالف�ز عليه بثلثية نظيفة يف روما بعدما 

كان�ا قد خ�شروا 1-4 يف كامب ن�.
اذ  املا�شي،  امل��شم  بل�غ نهائي  وك��ان روم��ا قريبا من 

فاز اإيابا يف روما 4-2 على ليفرب�ل، بعدما خ�شر 
اأمامه يف اإنكلرتا 5-2.

فيكت�ريا  يلتقي  ذات��ه��ا،  املجم�عة  ويف 
الت�شيكي مع  ب��لزن 

�ش�شكا 

اىل  منهما  ك��ل  ي�شعى  متكافئة  م��ب��اراة  يف  الرو�شي  م��شك� 
البطاقة  ح�شد نقاطها الثلث يف �شعيه ملناف�شة روما على 
العج�ز” �شعيه  “ال�شيدة  فريق  يبداأ  املجم�عة.  يف  الثانية 
القارية العريقة  امل�شابقة  اىل فك النح�س الذي يلزمه يف 
على  �شيفا  ي��ح��ل  ع��ن��دم��ا  ال���ش��ب��ان��ي��ة  فالن�شيا  م��دي��ن��ة  م��ن 
امل��شم  ال��راب��ع  امل��رك��ز  يف  الليغا  اأن��ه��ى  ال��ذي  املحلي  فريقها 

املا�شي، �شمن املجم�عة الثامنة.
وا�شتعان ي�فنت��س يف مت�ز ي�لي� برونالدو على اأمل قيادته 
ال���ا���ش��ع��ة يف  الأوروب�����ي، ل�شيما يف ظ��ل خ��ربت��ه  اللقب  اىل 

امل�شابقة.
بلقب  العج�ز”  “ال�شيدة  ف��ري��ق  ي��ف��ز  ومل 

دوري الأبطال منذ 1996 
رغ����م خ������ش��ه امل���ب���اراة 
النهائية خم�س مرات 
 1997 ذل�����ك:  ب��ع��د 

ب�رو�شيا  اأم������ام  خ�����ش��ر 
دورمت����ن���د الأمل�����اين، 
اأم������������ام   1998
و2003  ري���������ال، 
اأم�������������ام م�����اط����ن����ه 
و2015  م��ي��لن، 

و2017 اأمام ريال 
بهدفني من رونالدو.

ال������ذي �شجل  رون�����ال�����دو  وك������ان 
هدفني اأي�شا يف مرمى ي�فنت��س 

ال������دور ربع  امل���ا����ش���ي يف  امل��������ش���م 
ل��دى تقدميه  ح��ذر  ق��د  النهائي، 
يف  واجلماهري  الع��لم  ل��شائل 

ان  ع��ل��ي  “يتعني  ق��ائ��ل  ت���ري��ن��� 
بلقب  الف�ز  لأن  بق�شاوة  اأعمل 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  دوري  م�شابقة 
لي�س �شهل. اأمتنى امل�شاعدة” 

يف تت�يج ي�فنت��س باللقب.
وت����اأت����ي ع�������دة رون����ال����دو 
اإىل  الوىل  ل���ل���م���رة 
منذ  اإ�����ش����ب����ان����ي����ا 
اإىل  انتقاله 

هز  يف  ال���ذي لزم���ه  النح�س  ف��ك  م��ن  اأي���ام  بعد  ي�فنت��س، 
على  الف�ز  ثنائية  �شجل  اذ  الإي��ط��ايل،  ال���دوري  يف  ال�شباك 
�شا�ش�ول� 2-1 الأحد بعد �شيامه عن التهديف يف املباريات 
�شباك  اىل  طريقه  جيدا  رون��ال��دو  ويعرف  الأوىل.  الثلث 

فالن�شيا، اذ هزها 15 مرة يف 16 مباراة يف الليغا.
وي�شهد فالن�شيا العائد اىل امل�شابقة بعد غياب ثلثة اأع�ام، 
التعاقدات  بداية خميبة حمليا )خ�شارة و3 تعادلت( رغم 
بات�ش�اي والربتغايل  البلجيكي مي�شي  بها ب�شمه  التي قام 

غ�نزال� غيدي�س والفرن�شي كيفن غامريو.
على  �شيفا  ي�نايتد  مان�ش�شرت  يحل  ذات��ه��ا،  املجم�عة  ويف 
�شهلة  م���ب���اراة  يف  ال�����ش���ي�����ش��ري  ب���ي��ز  ي���ن��غ  م�شيفه 
للفريق النكليزي قبل ثلث مباريات �شعبة له يف 
الثانية وي�فنت��س  املجم�عة )فالن�شيا يف اجل�لة 

يف الثالثة والرابعة(.
وا�شتعاد “ال�شياطني احلمر” عافيتهم يف 
الق�اعد  خ���ارج  بف�زين  الأخ���رية  الآون���ة 
اىل  و�شي�شع�ن  ووات��ف���رد،  برينلي  على 
معانقة  اىل  طم�حهم  يف  غ��دا  التاأكيد 
النادي  تاريخ  يف  الرابعة  للمرة  اللقب 

والأوىل منذ 2008.
ويخ��س اجلار مان�ش�شرت �شيتي بدوره 
ي�شت�شيف  عندما  ن�شبيا  �شهل  اختبارا 
املجم�عة  ����ش���م���ن  ال���ف���رن�������ش���ي  ل����ي�����ن 
ال�����ش��اد���ش��ة ال��ت��ي ت��ب��دو يف م��ت��ن��اول بطل 
�شاختار  ل�شمها  الإن��ك��ل��ي��زي  ال�����دوري 
وه�فنهامي  الأوك�����������راين  دان���ي���ت�������ش���ك 

الأملاين.
ويف املجم�عة اخلام�شة، يحل العملق 
ال���ب���اف���اري ب���اي���رن م��ي���ن��ي��خ المل����اين 
و�شتك�ن  بنفيكا.  على  ثقيل  �شيفا 
الربتغايل  للفريق  ثاأرية  امل�اجهة 
الذي خرج على يد بايرن مرتني 
من ربع النهائي عامي 1976 
ل�شب�نة  يف  )����ش���ف���ر-����ش���ف���ر 
و5-1 يف مي�نيخ( و2016 
مي�نيخ،  يف  )-1�شفر 

و2-2 يف ل�شب�نة(.
ذاتها،  امل��ج��م���ع��ة  ويف 
ي������ل������ع������ب اأي�������اك���������������س 
اأم�شرتدام اله�لندي 
م������ع اأي����������ك اأث����ي����ن����ا 
الي�ناين يف مهمة 

�شعبة للأول.

مهمة �شعبة لبايرن و�شهلة لقطبي مان�ش�شرت 

روم��ا يف �شياف��ة ري��ال والي�ويف ي��واج����ه فالن�شي������ا 

اأعيد اختيار ال�شيخة حياة بنت عبد العزيز 
اآل خليفة ع�ش� اللجنة الوملبية البحرينية 
الطاولة  لكرة  البحريني  الحت���اد  ورئي�شة 
الوملبية  باللجنة  انت�راج  جلنة  ع�ش�ية  يف 
الريا�شة  يف  ال��ب��ارز  ل��دوره��ا  نظرا  الدولية 

املحلية والعاملية. ويرتاأ�س جلنة انت�راج بطل 
الوكراين  ال�شابق  بالزانة  القفز  يف  العامل 
�شريجي ب�بكا  وت�شم يف ع�ش�يتها اكرث من 
ثلثني من الريا�شيني املرم�قني والبطال 
الزانة  بطلة  بينهم   والومل��ب��ي��ني   العامليني 

الرو�شية  يلينا ا�شنبييفا وا�شط�رة اجلمباز 
والبطل  ك�مان�شي  ناديا  الرومانية  العاملية 
ال����ق����روج. وتلقت  امل��غ��رب��ي ه�����ش��ام  ال��ع��رب��ي 
ال�����ش��ي��خ��ة ح��ي��اة خ��ط��اب��ا ر���ش��م��ي��ا م��ن رئي�س 
ت�ما�س  الأمل���اين  الدولية   الأوملبية  اللجنة 

ب��اخ ت�شمنت ال���ش��ادة ب��دوره��ا الإي��ج��اب��ي يف 
ال�����دورة ال�����ش��اب��ق��ة وح��ر���ش��ه��ا ال�����ش��دي��د على 
تقدمي املقرتحات البناءة التي  تتما�شى مع 
ارتباطا  املرتبطة  اللجنة  اه��داف عمل هذه 
اأدى  ال��ذي  الم��ر  وه���  بالريا�شيني   وثيقا 

اللجنة   ه��ذه  لع�ش�ية  اختيارها   اإع��ادة  اىل 
الأوملبية  اللجنة  اإدارة  جمل�س  ث��ق��ة  ون��ي��ل 
الدولية. واأعربت ال�شيخة حياة بدورها عن 
�شعادتها بهذا القرار وعن فخرها واعتزازها 
البحرينية  الريا�شية  ل��ل���ش��رة  بانتمائها 

وال�شرة الريا�شية الدولية.
ال��ع��م��ل يف هذه  اأن  ال�����ش��ي��خ��ة ح��ي��اة  واأك�����دت 
الك�كبة  ه���ذه  ج��ان��ب  اىل  ال��ه��ام��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
مك�شبا  يعد  العامليني  ال��ري��ا���ش��ة  جن���م  م��ن 

للريا�شة البحرينية  ولها �شخ�شيا.

اإع���ادة اختي���ار ال�شيخ����ة حي�����اة اآل خليف���ة يف ع�شوي����ة 
جلن���ة انت���وراج الدولي����ة

الحت��اد ال�شع���ودي للج���ودو يرك��ز 
عل���ى اإع����داد الرباع����م

مقتل بطلة غولف جامعية يف الوليات املتحدة 

يركز الحتاد ال�شع�دي للج�دو على الرباعم 
لعداد منتخب وطني يناف�س يف البط�لت 
ال���دول���ي���ة يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل.  وي��ن��ظ��م الحت����اد 
ال�شع�دي للج�دو لهذه الغاية فعاليات دورة 
الرتفيهي  زاد  معهد  يف  ل��ل��ج���دو  ال��رباه��م 
اأع�ام   5 �شن  م��ن  وال��ب��ن��ات  للبنني  ج��دة  يف 
املهتمني  م��ن  ع���دد  بح�ش�ر  ع��ام��ا   15 اإىل 

ال�شع�دي  رئ��ي�����س الحت����اد  ب���اجل����دو. وق���ال 
للج�دو العميد الركن خالد العريني اإن هذه 
التي  ال�شابقة  للدورات  امتدادا  تعد  ال��دورة 
م�شريا  �شهر،  مل��دة  وت�شتمر  الحت���اد  نفذها 
ب�شكل  �شتنعك�س  ال���دورات  ه��ذه  مثل  اأن  اإىل 
اإيجابي على املتدربني واملتدربات من خلل 
املمار�شة  وم��ع  اجل����دو  ل�شا�شيات  تعلمهم 

اإن  العريني:  واأ���ش��اف  بارعني.  �شي�شبح�ن 
اإيجاد  ال�شع�دي للج�دو ه�  طم�ح الحت��اد 
وجتهيز منتخب وطني يناف�س يف البط�لت 
اإدارة  لرئي�س جمل�س  �شكره  وقدم  الدولية. 
ال�شيخ  اآل  تركي  ال�شع�دية  الوملبية  اللجنة 
للريا�شة  ومتابعته  امل��ت���ا���ش��ل  دع��م��ه  ع��ل��ى 

وتط�يرها.

اأع���ل���ن���ت ال�����ش��ل��ط��ات الأم���ريك���ي���ة ال���ع���ث����ر على 
اإحدى   ، اأرو���ش��ام��ي��ن��ا  ب��ارك��ني  �شيليا  الإ�شبانية 
ب��ط��لت ال��غ���ل��ف اجل��ام��ع��ي��ات، م��ق��ت���ل��ة على 
�شخ�س  وت�قيف  اآي���ا،  ولي��ة  للعبة يف  م�شمار 

ي�شتبه ب�شل�عه يف اجلرمية.
واختريت اأرو�شامينا امل�ل�دة يف ال�ليات املتحدة 
اإحرازها  بعد  اأي�ا”،  ولية  يف  العام  “ريا�شية 

لقب البط�لة اجلامعية الرئي�شية.
دانيال  ك�لن  يدعى  �شابا  اأن  ال�شلطات  واأف��ادت 
ووجه  الق�شية،  خلفية  على  اأوق���ف  ري��ت�����ش��اردز 

اليه اتهام بالقتل.

واأو���ش��ح��ت ���ش��رط��ة م��دي��ن��ة اآم��ي�����س ح��ي��ث مقر 
اأنها  الأمريكي،  الأو�شط  الغرب  اآي���ا يف  جامعة 
اثره  على  ت�جه  الإث��ن��ني،  �شباح  ات�شال  تلقت 
ال��غ���ل��ف حيث  اأف���راده���ا اىل م�شمار  ع��دد م��ن 

لحظ لعب�ن وج�د حقيبة مرتوكة.
العث�ر  مت  اأن���ه  اىل  ب��ي��ان  يف  ال�شرطة  واأ����ش���ارت 
ع��ل��ى ج��ث��ة الإ���ش��ب��ان��ي��ة يف م��ك��ان غ��ري بعيد عن 
حقيبة الغ�لف، واأنها “تعر�شت لعتداء ت�شبب 

مبقتلها«.
واأو�شحت اجلامعة اأن �شيليا باركني اأرو�شامينا 
ت��ت��ح��در م���ن م��ن��ط��ق��ة ب���ي��ن��ت��ي ���ش��ان م��ي��غ��ي��ل يف 

جامعتها  يف  ريا�شية  اأف�شل  واختريت  اإ�شبانيا، 
هذه ال�شنة، وكانت على و�شك اإنهاء درا�شاتها يف 

اخت�شا�س الهند�شة املدنية.
وينرت�شتني  ويندي  اجلامعة  رئي�شة  واعتربت 
م�ه�بة  ل�شابة  ماأ�شاوية  خ�شارة  “انها  بيان  يف 

وريا�شية جمتهدة«.
ال��غ���ل��ف يف اجل��ام��ع��ة كريت�شي  وق��ال��ت م��درب��ة 
�شيليا  كانت  منزعج�ن.  جميعا  “نحن  مارتنز 
ق��ب��ل ج��م��ي��ع �شركائها  م���ن  ج��م��ي��ل��ة وحم��ب���ب��ة 
روحها  اأب���دا  نن�شى  ل��ن  واأ���ش��دق��ائ��ه��ا  اللعبة  يف 

التناف�شية لتك�ن الأف�شل و�شغفها باحلياة«.

م�ندو”  “اإل  ���ش��ح��ي��ف��ة  اأ�����ش����ارت 
م�شلحة  اأن  اىل  الإ�����ش����ب����ان����ي����ة 
�شحبت  الإ����ش���ب���ان���ي���ة  ال�������ش���رائ���ب 
ال�شريبي  ب���ال���ت���ه���رب  ات���ه���ام���ه���ا 
مي�نيخ  ب����اي����رن  و����ش���ط  ل���لع���ب 
لكرة  ك�ل�مبيا  ومنتخب  الأمل��اين 
م�شرية  رودريغيز  خامي�س  القدم 
باأربعة  ت��ط��ال��ب��ه  ب���ات���ت  اأن���ه���ا  اىل 
 11،65 مليني ي����رو، ب��دل م��ن 
ملي�ن ي�رو التي كانت تطالبه بها 

من قبل.
ردا  ال�شرائب،  م�شلحة  ورف�شت 
بر�س،  فران�س  ل�كالة  ���ش���ؤال  على 

التعليق على هذه التقارير.
م�ندو”  “اإل  ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ووف���ق���ا 
املتابعة  ع���ن  ك�����ش��ف��ت  ك���ان���ت  ال���ت���ي 

مت�ز  يف  خامي�س  �شد  ال�شرائبية 
ال�شلطات  ف�����اإن  امل���ا����ش���ي،  ي���ل��ي��� 
ال�شريبية كانت تعتقد يف البداية 
اأن اللعب الذي ان�شم اىل �شف�ف 
من  قادما  ال�شباين  مدريد  ري��ال 
الفرن�شي يف منت�شف عام  م�ناك� 
2014، كان ينبغي عليه ان يق�م 
ذاته  ال��ع��ام  يف  ال�شريبي  ب��الإق��رار 
ب�شفته  ولي�س  اإ�شبانيا  يف  كمقيم 

غري مقيم.
ل��ك��ن دف�����اع خ��ام��ي�����س ق����دم وثائق 
ال�شرائب  �شلطات  دفعت  ج��دي��دة 
بتهمة  متابعته  ع��ن  التخلي  اإىل 
بح�شب  ودائما  ال�شريبي،  التهرب 

ال�شحيفة.
وتابعت ان ال�شلطات ال�شريبية يف 

ب�  املقابل، ل تزال تطالب اللعب 
اىل  بالإ�شافة  ي�رو  مليني   3،6
ب�شبب  ك��ف���ائ��د  ي����رو  األ���ف   400
الفنية” يف  املعايري  يف  “اختلف 

ت�شريحه ال�شريبي.
اللعبني  م����ن  ال���ع���دي���د  وواج�������ه 
الإ�شباين  ال����دوري  يف  امل��ح��رتف��ني 
ال�شرائب،  م�شلحة  م��ع  م�شاكل 
اأب��������رزه��������م ال����ن����ج����م ال����ربت����غ����ايل 
انتقل  ال��ذي  رون��ال��دو  كري�شتيان� 
ال�����ش��ي��ف م���ن ري�����ال مدريد  ه����ذا 
والذي  الي��ط��ايل  ي���ف��ن��ت������س  اىل 
اأج���ل وق���ف امللحقات  واف����ق، م��ن 
الق�شائية بحقه، على دفع 18،8 
ملي�ن ي�رو مع حكم بال�شجن ملدة 
ا�شتنادا  التنفيذ  وق��ف  مع  عامني 

اإ�شبانيا  يف  املطبقة  ال��ق��اع��دة  اىل 
التي  ال�شجن  عق�بات  بخ�ش��س 
بحق  ال�شادرة  العامني  تتجاوز  ل 
ق�شايا  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  م�����دان 
م�شالح  وخ��ف�����ش��ت  ع��ن��ي��ف��ة.  غ���ري 
ال�����ش��رائ��ب امل��ب��ل��غ م��ل��ي���ين ي����رو 
�ش�رته  حق�ق  عن  بتنازله  تتعلق 
يف اآ�شيا، ك�ن ال�شفقة غري خا�شعة 

للقان�ن ال�شباين.
ال����دويل  ب��ر���ش��ل���ن��ة  اأن جن���م  ك��م��ا 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ي���ن��ي��ل م��ي�����ش��ي مل 
ي��ت��ج��ن��ب ب������دوره امل��ح��اك��م��ة وغ���رم 
التهرب  ب�����ش��ب��ب  ي������رو  مب��ل��ي���ين 
وحكم   2016 ع��ام  يف  ال�شريبي 
مت  �شهرا   21 مل��دة  بال�شجن  عليه 

حت�يلها اىل غرامة اإ�شافية.

ويل�شري يخ�شع لعملية ال�شرائب الإ�شبانية ت�شحب اتهامها لرودريغيز 
جراحية يف الكاحل 

جاك  و�شطه  خط  لع��ب  اأن  القدم  لكرة  الإنكليزي  ه��ام  و�شت  ن��ادي  اأعلن 
ويل�شري خ�شع لعملية جراحية يف الكاحل يت�قع اأن تبعده لفرتة قدرتها 
ويل�شري  وغاب  اأ�شابيع.  ل�شتة  متتد  قد  باأنها  املحلية  ال�شحافية  التقارير 
)26 عاما( عن املباراة التي فاز فيها فريقه 3-1 على م�شيفه اإيفرت�ن 
الأحد يف املرحلة اخلام�شة من الدوري الإنكليزي املمتاز ب�شبب الإ�شابة، 
قبل اأن ي�ؤكد النادي الثلثاء خ�ش�عه لعملية جراحية. واأفاد و�شت هام يف 
بيان �شادر عن فريقه الطبي اأن “جاك خ�شع لعملية جراحية ناجحة يف 
لندن �شباح ام�س الول الإثنني ملعاجلة م�شكلة طفيفة يف الكاحل”، م�شيفا 
اأن كل �شيء مت كما كان خمططا له. وت�قع النادي اأن يحتاج اللعب “اىل 
اأن  على  م�شددا  التعايف”،  عملية  يبداأ  اأن  قبل  ن�شبيا  ق�شرية  راح��ة  ف��رتة 
اأ�شرع وقت  واللعب يف  التدريب  الع�دة اىل  “مركز وم�شمم على  اللعب 
ممكن«. ون�شاأ ويل�شري يف �شف�ف الفئات العمرية لنادي اأر�شنال اللندين، 
ب�رمن�ث  اىل  اإع���ارة  فرتتي  �شملت  التي  م�شريته  غالبية  معه  واأم�����ش��ى 

وب�لت�ن، قبل اأن ينتقل اىل و�شت هام يف مت�ز ي�لي� 2018.



ثعبان بني امل�شافرين
اأ�شيب امل�شافرون بالذعر يف اأحد مطارات الفلبني بعدما �شاهدوا 
�شحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  امل��غ��ادرة،  �شالة  عرب  يت�شلل  اأ�ش�د  ثعبانا 

الإندبندنت الربيطانية.
دانيال  بانتظار طائراتهم يف مطار  كان�ا  الذين  الركاب،  ولحظ 

روم�الديز الزواحف يف املحطة الرئي�شية باملطار.
الأ�ش�د" حالة من  اجل��رذ  "ثعبان  ن���ع  وه��� من  الثعبان  واأث���ارت 

الذعر لدى امل�شافرين الذين ميرون عرب املحطة.
وعلى الرغم من اأن ن�ع الثعبان لي�س �شاما، اإل اأن ذلك ل يقلل من 

الرعب لدى روؤيته متعرجا حتت املقاعد وعرب الأر�شية.
"مل  "املريور" الربيطانية:  ل�شحيفة  اأن�فر  لي�ن  امل�شافر  وق��ال 

اأكن اأ�شدق اأن هناك ثعبانا يف املطار. هذا لي�س ما نت�قعه".
الأم��ر مثريا  كان  باخل�ف.  �شعروا  النا�س  "الكثري من  واأ���ش��اف: 

للغاية ، ولكنه كان م�شحكا اأي�شا".
و�شعه  قبل  الثعبان  املطار قطبا ط�يل لحتجاز  اأمن  وا�شتخدم 
لحقا  الثعبان  �شراح  اإط��لق  مت  باأنه  التقارير  واأف���ادت  كي�س،  يف 
يتعر�س  مل  "الثعبان  اإن  باملطار  اأمني  م�ش�ؤول  وق��ال  الربية.  يف 

للأذى، وه� الآن يف ماأمن".
اجللبة  رغم  اأنه  م�ؤكدا  الأمن"،  نعرف كيف جتاوز  "ل  واأ�شاف: 
التي جنمت عن وج�د الثعبان يف اأر�شية �شالة املطار، فاإن حركة 

الطريان مل تتاأثر، بينما مل يتعر�س اأي م�شافر لأذى.

م�شادات بالربملان ب�شبب هارون 
الر�شيد وابنه

بعد  ن�ابه  العراقي، م�شادات كلمية بني عدد من  الربملان  �شهد 
عا�شت  ب��غ��داد  اأن  ع��ن  ال��ن���اب  جمل�س  يف  ال�����ش��ن  لرئي�س  ح��دي��ث 
ع�شرها الذهبي يف زمن اخلليفة العبا�شي هارون الر�شيد وجنله 

املاأم�ن.
واحتج النائب عمار طعمة رئي�س كتلة الف�شيلة على ما قاله رئي�س 
الربملان العراقي ال�شابق حممد زيني ب�شاأن ربط ازدهار العا�شمة 

بغداد بعهدي هارون الر�شيد واملاأم�ن.
بهارون  ب��غ��داد  رب���ط  اإن  ق��ائ��ل  زي��ن��ي،  اإىل  ح��دي��ث��ه  ووج���ه طعمة 
واملاأم�ن "و�شمة عار"، بينما تعالت اأ�ش�ات ن�اب اآخرين و�شف�ا 

حديث رئي�س كتلة الف�شيلة ب�"الطائفية".
لكن طعمة اأكمل، قائل: "نحن ل ندافع عن قمع وا�شتبداد هذه 

لي�شت طائفية".
املنتخب حديثا،  ال��ربمل��ان حم��م��د احل��ل��ب������ش��ي  رئ��ي�����س  ت��دخ��ل  ث��م 
حماول اإيقاف هذا اجلدل، قائل لطعمة: "وجهة نظرك مقب�لة، 

لكننا عراقي�ن قبل النتماء لأي طائفة اأو ق�مية".
الت�ا�شل  م���اق��ع  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ني  ب��ني  امل�����ش��ادة  وان��ت�����ش��ر مقطع 

الجتماعي الذين و�شف�ه ب�"بداية اإثارة النعرات الطائفية".
"يتفرغ  اأن  املفرت�س  من  ال��ذي  طعمة  عراقي�ن  مغردون  وانتقد 
التنفيذية، بدل  ال�شلطة  الق�انني ومراقبة  ت�شريع  للم�شاركة يف 

من مناق�شة ق�شية مر عليها مئات ال�شنني"، على حد ق�لهم.
وياأتي هذا اجلدل بينما يتعني على اأع�شاء الربملان انتخاب رئي�س 
حك�مة،  بت�شكيل  نيابية  كتلة  اأك��رب  زعيم  وتكليف  للبلد،  جديد 
ب��شفه رئي�شا لها. لكن الكتلة املهيمنة مل تتحدد بعد ب�شبب تغري 

التحالفات ال�شيا�شية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

لعبة كمبيوتر تزيد حالت الطالق 
باتت لعبة القتال "Fortnite" التي متار�س جماعياً عرب الإنرتنت، اإحدى م�شببات الطلق يف بريطانيا.

هذه اللعبة التي تعّد الأ�شهر حالياُ ومتار�س عرب خمتلف من�شات األعاب الفيدي� واله�اتف الذكية، م�ش�ؤولة عن 
نح� خم�شة يف املائة من حالت الطلق يف البلد. 

وحذر املركز الربيطاين للطلق "ديف�ر�س اأونلين" من اإدمان لعبة "ف�رتنايت" وتاأثريه على العلقات الزوجية، 
وقال اإن 5 باملئة ممن تقدم�ا باإجراءات الطلق و�شع�ا تلك اللعبة كم�شبب للنف�شال.

كلها  الجتماعي،  الت�ا�شل  ومن�شات  الإنرتنت  اجلن�شية عرب  وامل�اقع  الفيدي�  األعاب  اإدم��ان  اأن  اإىل  املركز  واأ�شار 
ت�شبب تباعداً بني ال�شريكني، قد ي�شل اإىل حّد الطلق. 

وكانت منظمة ال�شحة العاملية �شمت اإدمان األعاب الفيدي� اإىل ا�شطرابات ال�شحة العقلية، ودعت اإىل الإ�شراع يف 
علج املر�شى قبل ف�ات الأوان. 

واإ�شافة اإىل امل�شاكل املحتملة يف العلقات الجتماعية، فاإن اإدمان األعاب الفيدي� ي�ؤدي اإىل كثري من ال�شلبيات، منها 
اخلم�ل، واتباع منط غذائي غري �شحي، اأو م�شاكل يف الب�شر اأو ال�شمع، اأو م�شاكل يف الع�شلت، اأو احلرمان من 

الن�م، اأو ال�شل�ك العدواين، بل وحتى الكتئاب.
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م�شر تطلق »عا�س هنا« لتخليد رموزها 
اأبناء واأحفاد واأقارب رم�ز م�شرية راحلة يف جمالت الفكر والفن  �شارك 
وال�شيا�شة والدين يف تد�شني م�شروع ل��شع لفتات تعريفية باأ�شماء ه�ؤلء 
ر�شم  بهدف  هنا(  )عا�س  �شعار  بها حتت  عا�ش�ا  التي  املنازل  على  الأع��لم 

م�شارات جغرافية للحياة الثقافية يف م�شر.
وقال حممد اأب� �شعدة رئي�س اجلهاز الق�مي للتن�شيق احل�شاري وامل�ش�ؤول 
"اإن ذخرية م�شر  املنا�شبة  الأول الثنني بهذه  اأم�س  امل�شروع يف كلمة  عن 
الأ�شا�شية تتمثل يف رم�زها من املفكرين وال�شيا�شيني والأدب��اء والفنانني 
ت�شتحق  الرم�ز  ه��ذه  اأن  ارتاأينا  وق��د  العظيم،  جي�شنا  من  ال�طن  وحماة 
اإىل  يتطلع�ن  وهم  ل�شبابنا  ق��دوة  ت�شكل  واأن  اأذهاننا  يف  حا�شرة  تك�ن  اأن 

امل�شتقبل، من هنا جاءت فكرة م�شروع عا�س هنا".
�شخ�شية   200 اإجن���از  امل�����ش��روع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  "ا�شتهدفت  واأ���ش��اف 
عن  يزيد  ما  تركيب  مت  واجل��ي��زة،  القاهرة  حمافظتي  يف  عا�شت  م�شرية 
100 ل�حة وجاري العمل على تركيب بقية الل�حات، ولن يت�قف حلمنا 
عند هذا احلد بل �شن�شتمر يف امل�شروع حتى ن�ثق اأكرب عدد من الرم�ز التي 
نعتز بها". ومن بني الأ�شماء التي �شملها امل�شروع حتى الآن الرئي�س اأن�ر 
ال�شادات واملطربة ليلى مراد واملطرب عبد احلليم حافظ وال�شاعر اأحمد 
الت�شكيلية  والفنانة  يا�شني  اإ�شماعيل  واملمثل  حقي  يحيى  والكاتب  �ش�قي 
حتية حليم واملعماري ح�شن فتحي واملخرج ال�شينمائي �شادي عبد ال�شلم 

وال�شحفي اأني�س من�ش�ر.
وقال عماد اأب� غازي وزير الثقافة الأ�شبق يف كلمة نيابة عن اللجنة العلمية 
اإحياء  من  الن�ع  ه��ذا  اإىل  تفتقر  م�شر  "كانت  امل�شروع  على  اأ�شرفت  التي 
ذكرى رم�زها، فعندما نزور اأي مدينة اأوروبية جند اللفتات على بي�ت 

اأعلم الثقافة وال�شيا�شة والفن والأدب".
واأ�شاف "اأمتنى واأحلم اأن ميتد هذا امل�شروع لي�شمل اأعلم الثقافة العربية 
التي  العاملية  ال�شخ�شيات  وكذلك  منها  وانطلق�ا  م�شر  يف  عا�ش�ا  الذين 

مرت مب�شر وعا�شت فيها واأ�شهمت فيها".

اأبل تقتل 4 هواتف يف �شمت!
انده�س م�ؤخرا حمب� ه�اتف اآيف�ن بعد اختفاء 4 م�ديلت من على امل�قع 
الر�شمي ل�شركة اأبل، خ�ش��شا اأن هذا الختفاء جاء بعد �شاعات قليلة من 
اإعلن  اأي  وب��دون  "XR" اجلديدة  الإع��لن عن ه�اتف اآيف�ن "XS" و 
و   "SE" اآيف�ن  امل�شتخدم�ن اختفاء ه�اتف  ال�شركة. ولحظ  ر�شمي من 
"X"  الذي طرحته  "6S" و"6S Plus"، واملفاجاأة الأكرب كانت يف هاتف 

اأبل يف الأ�ش�اق العام املا�شي فقط، وفقا مل�قع "بيزن�س اإن�شايدر".
كربى  مفاجاأة  بالتحديد   "6S Plus"و  "6S" هاتفي  اختفاء  يكن  مل 
الأقدم  امل���دي��لت  وبيع  اإنتاج  عن  بالت�قف  �شن�يا  تق�م  اأب��ل  اأن  خ�ش��شا 

من ه�اتفها، عند طرح اجليل اجلديد منها.

حتذيرات من انت�شار 
الروبوتات القاتلة 

الدكت�ر  الكمبي�تر  مهند�س  حذر 
���ش���ب��ه��ا���س ك���اك م���ن اأن الأج�����زاء 
ال�����لزم�����ة ل��ت��ج��م��ي��ع ال����روب�����ت����ات 
جتميعها  ي��ت��م  اأن  مي��ك��ن  ال��ق��ات��ل��ة 
الع�شابات  ق���ب���ل  م����ن  ب�����ش��ه���ل��ة 
وطرحها  والإرهابيني  الإجرامية 

يف ال�ش�ق ال�ش�داء.
ل�شحيفة  �ش�بها�س  الدكت�ر  وقال 
ديلي �شتار اأونلين، اإن الروب�تات 
قبل  م��ن  ل��ل�����ش��راء  م��ت��اح��ة  �شتك�ن 
الإرهابية،  واملنظمات  الع�شابات 
عمليات  ل��ت��ن��ف��ي��ذ  ج���اه���زة  ل��ت��ك���ن 
القتل اجلماعي بناء على تعليمات 

يتم اإدخالها اإىل اأنظمتها.
واأ�شاف "اإن تكن�ل�جيا الروب�تات 
بالفعل  م����ج����دة  ب���ات���ت  ال��ق��ات��ل��ة 
اجلهات  مب��ق��دور  و�شيك�ن  حالياً، 
القطع  ه����ذه  اإن���ت���اج  الإج���رام���ي���ة، 
ال�ش�داء،  ال�����ش���ق  م��ن  ���ش��رائ��ه��ا  اأو 
ت��ن��ف��ي��ذ خم���ط���ط���ات���ه���ا دون  ق���ب���ل 
اإمكانية تتبعها من قبل ال�شلطات 

املخت�شة". 
وت������اأت������ي ت�������ش���ري���ح���ات ال����دك����ت�����ر 
���ش���ب��ه��ا���س، و���ش��ط ج����دل حمم�م 
ح�ل اإمكانية ا�شتخدام الروب�تات 
القاتلة من قبل الدول يف �شاحات 

املعارك. 
ي��ذك��ر ب���اأن ال���دول ال��ك��ربى مب��ا يف 
ورو�شيا  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  ذل���ك 
ع��ار���ش��ت ت���ق��ي��ع م��ع��اه��دة حلظر 
القاتلة،  ال���روب����ت���ات  ا����ش���ت���خ���دام 
�شتار  دي����ل����ي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ب���ح�������ش���ب 

الربيطانية. 

�شيارتك ت�شل بيتك 
من حتت الأر�س

امللياردير  ب���ري��ن��غ  ���ش��رك��ة  م���ؤ���ش�����س  اأع���ل���ن 
الأم����ريك����ي، اإي���ل����ن م��ا���ش��ك، اإن ���ش��رك��ت��ه يف 
امل�����راح�����ل ال���ن���ه���ائ���ي���ة م����ن ن���ف���ق ح���ف���رت���ه يف 
كاليف�رنيا لت�شهيل مرور ال�شيارات ب�شرعة 
اإىل وجهاتها، لكن اجلديد اإن النفق �شي�شل 

اإىل مراآب ال�شيارة يف البي�ت.
ب�رينغ  �شركة  ل��ه:  تغريدة  يف  ما�شك  وق��ال 
وذلك  بيتك"،  م��راآب  اإىل  �شيارتك  �شت��شل 
للملياردير  للجدل  اأح��دث م�شروع مثري  يف 

امل�لع بامل�شروعات الغريبة.
تعتمد  الأم��ر  ب��ادئ  يف  امل�شروع  فكرة  وكانت 
من  ال�شيارة  ياأخذ  هيدروليكي  م�شعد  على 
اأ�شفل الأر�س حيث �شتنقل على  ال�شارع اإىل 
ق�����ش��ب��ان �شكك  ع��ل��ى  ب�����ش��اط م��ع��دين مثبت 
حديدة ب�شرعة تقارب 125 ميل يف ال�شاعة، 
لتتجنب بذلك الزحام املروري اخلانق حتى 

ت�شل اإىل خمرج النفق ذو امل�شعد اأي�شا.

تهدد اأ�شدقائها لرف�شهم ح�شور زفافها
هددت عرو�س اأمريكية اأ�شدقاءها باإلغاء �شداقتهم على 
ع��دد منهم عن ح�ش�ر  امتنع  اأن  بعد  ب���ك،  م�قع في�س 

حفل زفافها، الذي كانت تن�ي اإقامته يف تايلند.
وعقدت العرو�س العزم على الحتفال بزفافها يف تايلند، 
اأب��دى رغبًة يف ح�ش�ره  اأ�شدقائها  قليًل من  لكن ع��دداً 

ب�شبب الكلفة التي تف�ق 3 اآلف دولر.
لأ�شدقائنا  ال��دع���ات  اأر�شلنا  "عندما  ال��ع��رو���س  وق��ال��ت 
حل�ش�ر احلفل، اأعرب 9 اأ�شخا�س فقط عن ا�شتعدادهم 
الدع�ة.  لهم  وجهنا  �شخ�شاً   150 اأ���ش��ل  م��ن  للح�ش�ر 
زفايف  حفل  ح�ش�ر  اأن  ي��ج��دون  ل  الكثريين  اأن  وي��ب��دو 
ا�شتعداد  على  لكنني  دولر،  اآلف   3 مبلغ  دف��ع  ي�شتحق 

لفعل ذلك، حل�ش�ر زفاف اأياً منهم".
واأ�شارت العرو�س، اإىل اأنها ا�شطرت مع وعري�شها اإىل نقل 
الزفاف اإىل هاواي، خلف�س كلفة الرحلة، ولكن املفاجاأة 
املزيد  ي�شجع  مل  دولر،   1000 ب���  الرحلة  تخفي�س  اأن 
من املدع�ين على احل�ش�ر، بل انخف�س عدد الراغبني 

باحل�ش�ر اإىل 7 اأ�شخا�س.
واأنهت العرو�س الغا�شبة ر�شالتها بالتهديد باإلغاء حفل 
زفافها، واأمهلت اأ�شدقاءها 3 اأيام لل�شتجابة، واإل فاإنها 

�شُتلغي �شداقتهم على في�س ب�ك.

فتح قرب والده فوجد امراأة
ف��ت��ح رج���ل ت��رك��ي ق��رب وال����ده امل��ف��رت���س ل��ل��ت��اأك��د م��ن اأنه 
الن�وي  احلم�س  بنتائج  �شدم  لكنه  البي�ل�جي،  اأب����ه 
بهادرين  وك���ان  لم�����راأة.  ت��ع���د  ال��رف��ات  اأن  ك�شفت  ال��ت��ي 
اأودن�����س اأوغ��ل��� ي��ح��اول يف ال��ف��رتة الأخ����رية ال��ع��ث���ر على 
والده البي�ل�جي مب�شاعدة اأحد برامج تلفزي�ن ال�اقع 
وكانت  "حرييت".  �شحيفة  ذك��رت  ما  بح�شب  الرتكية، 
اأن رجل يدعى  ال�شك�ك يف  اأوغل� بع�س  اأودن�س  تخامر 
علي غالب �شريي من مقاطعة ت�كات ال�شمالية قد يك�ن 
والده البي�ل�جي. لكن عندما جرى فتح القرب اأظهرت 
هي  ام��راأة  اأن  اجلنائية  لل�كالة  الن�وي  احلم�س  نتائج 
اأوغل� خلل  اأودن�����س  وادع��ى  هناك.  كانت مدف�نة  التي 
تك�ن  قد  هنم،  زولفي  تدعى  �شيدة  اأن  الربنامج  حلقة 
وال��دت��ه ال��ب��ي���ل���ج��ي��ة، ل��ك��ن الأخ����رية ن��ف��ت ذل���ك ب�شدة، 

وقبلت اخل�ش�ع لختبار احلم�س الن�وي.

دول تغرق وتخ�شر من م�شاحتها
العديد  م�شاحات  تراجعت  ق��رن،  ن�شف  نح�  م��دى  على 
واملحيطات  ال��ب��ح��ار  م�شت�ى  ارت��ف��اع  ب�شبب  ال���دول  م��ن 

الناجم عن التغري املناخي العاملي.
ول��ع��ل م��ن اأك���رث ال���دول خ�����ش��ارة لأرا���ش��ي��ه��ا تلك الدولة 
اآند  كيت�س  "�شانت  وهي  جزيرتني  من  امل�ؤلفة  ال�شغرية 
نيفي�س"، حيث بلغت ن�شبة خ�شارتها من الأرا�شي ح�ايل 

ربع م�شاحتها.
ووفقا لتقرير للبنك الدويل، فقد بلغت ن�شبة الرتاجع 
كيل�مرتا   90 يعادل  ما  اأو  باملئة،   25.71 م�شاحتها  يف 

مربعا.
اإىل  الدولة  هذه  م�شاحة  الرتاجع يف  هذا  �شبب  ويرجع 
التاآكل امل�شتمر لأرا�شيها وللع�امل الطبيعية، وخ�ش��شا 

الأعا�شري ل�ي�س وج�رجي�س وليني. عار�شة تقدم ف�شتانا من ت�شميم امل�شمم العاملي كري�شتوفر كني خالل اأ�شبوع لندن لالأزياء )رويرتز(

تك�شا�س ت�شطب 
هيالري كلينتون

ال��ت��ع��ل��ي��م يف ولية  ���ش���ت جم��ل�����س 
ت��ك�����ش��ا���س الأم���ريك���ي���ة ع��ل��ى اإزال�����ة 
العديد من ال�شخ�شيات التاريخية 
م��ن م��ن��اه��ج ال���درا����ش���ة، م��ن بينها 

هيلري كلينت�ن.
م�رنينغ  "دال�س  �شحيفة  وذكرت 
جمل�س  اأن  الأم����ريك����ي����ة  ني�ز" 
التعليم �ش�ت، اجلمعة، على اإزاحة 
اأمثال كلينت�ن وامل�ؤلفة والنا�شطة 
كيلر من مناهج  ال�شيا�شية هيلني 

الدرا�شات الجتماعية.
ك���ارغ���ي���ل، ممثلة  ب����ارب����را  وق���ال���ت 
تقدمي  "مت  الإدارة  جم��ل�����س  ع���ن 
ه��ي��ل��ني كيلر  ب�����اإزال�����ة  ال��ت������ش��ي��ة 
م����ن منهج  ك��ل��ي��ن��ت���ن  وه����ي����لري 
يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  وامل���ه���ارات  "املعرفة 

تك�شا�س".
وياأتي هذا القرار بعد �شل�شلة من 
الإجراءات اتخذها اأع�شاء جمل�س 
الإدارة يف حماولة منهم ل�"تب�شيط 

مناهج الدرا�شة يف ال�لية".
ت��ك�����ش��ا���س ت�شم  وك���ان���ت م���ق���ررات 
كلينت�ن،  ه�����ي�����لري  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
اأجريت  ال����ذي   ،2016 ع���ام  م��ن��ذ 
ف��ي��ه الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة بني 
احلزب  متثل  كانت  التي  كلينت�ن 
مناف�شها،  ����ش���د  ال���دمي���ق���راط���ي 
دون������ال������د ت������رام������ب، م�����ن احل�����زب 

اجلمه�ري.
يقحم  اإن��ه  التعليم  ويق�ل جمل�س 
ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��ددا 
التعليمية  املناهج  يف  والتاريخية 
عليها  ال�����ش���ء  ت�شليط  اأج����ل  م��ن 

وتعريف الطلب بها.

للم�شافرين.. ن�شائح لرتقية رحلتك اإىل  الدرجة الأوىل
ت���ف��ر ع���دد م��ن ���ش��رك��ات ال���ط���ريان ف��ر���س ترقية 
القت�شادية" اإىل  "الدرجة  من  عملئها  رح��لت 
امل�شاألة  ه��ذه  اأن  من  وبالرغم  الأوىل"،  "الدرجة 
اأن يح�شن  تبدو غالبا �شعبة، لكن حدوثها ميكن 

جتربة �شفرك.
"ماين" عن خرباء يف ال�شفر اجل�ي  ونقل م�قع 
بع�س الن�شائح، التي قد تق�ي حظ�ظك يف ترقية 

رحلتك وال�شتفادة من بع�س الرتف:
ب�شكل  الب�ابة  اإىل  ال��ش�ل  املبكر:  ال��ش�ل   -  1
م��ب��ك��ر مي��ك��ن اأن مي��ن��ح��ك ف��ر���ش��ة احل�����ش���ل على 
ويعطي  يعطيك  الأم����ر  ه���ذا  اأن  ح��ي��ث  ال��رتق��ي��ة، 

طاقم الطائرة فر�س بحث اخليارات املتاحة.
على  ال�شفر  خ��رباء  يتفق  واللطافة:  ال��ه��دوء   -  2
اأطقم  اأو  ال��ب���اب��ات  يف  امل���ظ��ف��ني  م��ع  التعامل  اأن 
ال��ط��ائ��رات دائ��م��ا م��ا ي��ك���ن ���ش��ي��ئ��ا. خ��روج��ك عن 
املاأل�ف والتعامل بهدوء ولطافة قد يجعل امل�ظف 

ودودا معك.

املرنة: احل�ش�ل على مقعد يف رحلة  الرحلة   - 3
ترقية،  على  للح�ش�ل  مفتاحا  يك�ن  قد  خمتلفة 
الرحلة  م�شيف  اإىل  ب���اأدب  بالت�جه  ين�شح  حيث 

وا�شتئذانهم للنتقال اإىل الرحلة الأخرى.
4 - كن م�شتعدا ل�شرف بع�س الأم�ال: قبل وقت 
ق�شري من الإقلع، قد تكلفك الرتقية ح�ايل 75 
قبل  الرتقية  بطلب  ين�شح  لذلك  اإ�شافية،  دولر 

ي�م اأو ي�مني من م�عد الرحلة.
باأن  اأي�����ش��ا  اأن��ي��ق��ة: ين�شح اخل����رباء  م��لب�����س   -  5
معتاد  اأن��ه  ل���  كما  اأنيقة  ملب�س  امل�شافر  ي��رت��دي 
على ال�شفر يف الدرجة الأوىل، قائلني: "اإذا قام�ا 
برتقية �شخ�س معني، فاإنهم لن يختاروا بالتاأكيد 

�شخ�شا مبظهر غري لئق".
ال�شركة  ي��خ��ت��ار ط��اق��م  ل���ن  ال�����ش��ف��ر وح���ي���دا:   -  6
لرتقية   3 اأو  ���ش��خ�����ش��ني  م���ن  م��ك���ن��ة  جم��م���ع��ة 
"امل�شافر  على  الختيار  ي�شقط  ما  غالبا  رحلتهم. 

ال�حيد".

ينيلوبي كروز تبهر 
اجلميع يف هوليوود

يف  ال�شاحرة،  باإطللتها  وع�شاقها  كروز  حمبيها  النجمة  بينيل�بي  اأبهرت 
بال�ليات  وذلك يف  ه�لي�ود    ،" Loving Pablo " العر�س اخلا�س لفيلم
مبجرد  عليها،  الرتكيز  على  امل�ش�رين  اأج��ربت  حيث  الأمريكية،  املتحدة 
و�ش�لها ملكان العر�س. وظهرت كروز برفقة زوجها النجم وبطل الفيلم  
واأب��رزه��م   العمل  فريق  باقي  الفيلم  عر�س  ح�شر  كما  ب���اردمي ،  خافيري 

اآن����دي غار�شيا  وادغ�����ار رام�����رياز وك�����ارول ك���ن������س وف��رين��ان��دو ل��ي���ن دي 
اران�ا، وغريهم. الفيلم من بط�لة بينيل�بي كروز، خافيري باردمي، بيرت 
�شار�شجارد، وبيدرو كالف�، تدور اأحداثه ح�ل �شحفية �شهرية تتم دع�تها 
علقة  يف  تت�رط  اإ�شك�بار (،  ) بابل�  امل��خ��درات  زعيم  ينظمه  خا�س  حلفل 

عاطفية معه رغم اأنه متزوج.


