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حممد بن زايد ي�صدر قرارا بتعيني ذياب بن 
حممد رئي�صا لهيئة اأبوظبي للطفولة املبكرة

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �أ���ش��در 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س �لتنفي�ذي 
لإم�ارة �أبوظبي ق��ر�ر� بتعي�ني �شمو �ل�شيخ ذياب بن حممد بن ز�يد �آل 

نهيان رئي�شا لهيئة �أبوظبي للطفولة �ملبكرة.  

حمدان بن زايد: 
الإمارات بقيادة خليفة رائدة العمل اخلريي 

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة 
�لمار�ت  دول��ة  �أن  �لإم��ار�ت��ي  �لأح��م��ر  �ل��ه��ال  هيئة  رئي�س  �لظفرة 
بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة 
حفظه �هلل تعترب ر�ئدة �لعمل �خلريي و جمالته �ملختلفة و�هتمت 
به نهجا وممار�شة ووظفت �إمكاناتها �ملادية و�لب�شرية لدعمه وتو�شيع 

مظلة �مل�شتفيدين من خدماته.
و�شدد �شموه على �أن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 
عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شاهمت ب�شكل كبري يف 
�أ�شبح �شفة مازمة  �لذي  �لإمار�تي  �لعمل �خلريي  تر�شيخ مكانة 
لدولتنا �حلبيبة وقدمت �لإمار�ت منوذجا فريد� للعامل من خال 
و�ملنكوبني و�شحايا  �ملحتاجني  و�لإن�شانية جتاه  مبادر�تها �خلريية 

�لأزمات و�لكو�رث يف كل مكان.                    )�لتفا�شيل �س9(
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�فتتاح �حلملة يف غياب �شاحبها

احلوثي يف�سل باإطالق �ساروخ بالي�ستي

بدء املحادثات بني احلكومة اليمنية واملجل�س النتقايل يف جدة
حتقيقات اأمريكية بتمويالت قطر امل�صبوهة للجامعات

•• وا�شنطن-وكاالت:

قطر  م�شاعي  جم��دد�  �لأم��ريك��ي��ة  �لتحقيقات  حا�شرت 
�ل��ن��اع��م��ة بالوليات  �ل��ق��وة  �ل��ت��اأث��ري ع��ل��ى  �مل�����ش��ب��وه��ة، يف 
�لقطري  �لتمويل  �مل���رة  ه��ذه  ��شتهدفت  حيث  �مل��ت��ح��دة، 

�مل�شكوك فيه للجامعات �لأمريكية.
�لأمريكية،  تاميز  نيويورك  �شحيفة  ذك��رت  ما  وح�شب 
�لأمريكية،  �لتعليم  وز�رة  من  �نطلقت  �لتحقيقات  ف��اإن 
�إج��ر�ء�ت �شارمة �شد �جلامعات،  �تخاذ  �لتي �شرعت يف 
�ملقدمة  و�لعقود  �لتربعات،  عن  �لك�شف  يف  ف�شلت  �لتي 
�رتباطها  ع��دم  ل�شمان  �أجنبية،  وحكومات  كيانات  م��ن 
�ل��وز�رة طالبت يف  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت  بالإرهاب. 
تعود  ب�شجات  �ملا�شي،  يوليو  يف  �جلامعات  �إىل  ر�شائل 
منها  دول  مع  �ملالية  �ملعامات  حت��دد  �شنو�ت،  ت�شع  �إىل 
�لتمويل  ب�����ش��اأن  �لتحقيقات  و�أج���ري���ت  و�ل�����ش��ني.  ق��ط��ر 
مع  بالتز�من  �لأم��ريك��ي��ة  للجامعات  �مل�شبوه  �لقطري 

زيارة �أمري قطر للبيت �لأبي�س يف يوليو �ملا�شي.
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أع��ل��ن��ت  �ل���ع���ام،  ه���ذ�  ���ش��ي��ف  ف��ف��ي 
�لأمريكية �أنها �أخذت حتقق فيما �إذ� كانت جامعات جورج 
تاون وتك�شا�س �إيه �آند �إم وكورنيل وروتغرز متتثل �متثال 
�جلامعات  من  يتطلب  �ل��ذي  �لحت���ادي  للقانون  كاما 
و�لكليات �لإباغ عن جميع �لهد�يا و�لعقود من م�شادر 

�أجنبية تتجاوز قيمتها 250 �ألف دولر.
�مل����ذك����ورة، قال  �إىل �جل��ام��ع��ات  �مل��وج��ه��ة  �ل��ر���ش��ائ��ل  ويف 
تعود  �شجات  عن  يبحثون  �إنهم  �ل���وز�رة  يف  �مل�شوؤولون 
�إىل 9 �شنو�ت، حتدد �لتفاقيات و�لت�شالت و�ملعامات 
�مل��ال��ي��ة م��ع �ل��ك��ي��ان��ات و�حل��ك��وم��ات يف دول م��ث��ل �ل�شني 

وقطر.
وكان من �ملتوقع �أن تقوم �جلامعات هذ� �ل�شهر بت�شليم 
�لآلف من �ل�شجات �لتي ميكن �أن تك�شف عن مايني 
�لدولر�ت من �مل�شاعد�ت �خلارجية لدعم وت�شغيل فروع 
�لأكادميي،  �لبحث  �إىل  بالإ�شافة  �خل��ارج،  يف  �جلامعات 

•• عوا�شم-وكاالت:

قال م�شوؤول ميني �أم�س �لأربعاء، �إن م�شوؤولني من �حلكومة 
�لنتقايل  �ملجل�س  وف��د  مع  مبا�شرة  غري  حم��ادث��ات  ب���دوؤو� 
�جلنوبي، يف مدينة جدة �ل�شعودية، بهدف �إنهاء �لتوتر يف 

حمافظات جنوب �ليمن.
وكان رئي�س �ملجل�س �لنتقايل �جلنوبي عيدرو�س �لزبيدي 
�لر�مية  �ل����دويل  �لأم����ن  ب��ج��ه��ود جمل�س  �لث���ن���ني،  رح���ب، 
�ليمن عموما،  لاأزمة يف  �شامل  �شيا�شي  �إىل حل  للتو�شل 

و�جلنوب على وجه �خل�شو�س.
�جل��ن��وب��ي على  �لن��ت��ق��ايل  �ملجل�س  �أن  �ل��زب��ي��دي على  و�أك���د 
تنهي  ت��ف��او���س  عملية  يف  ب��ن��اء  ب�شكل  للم�شاركة  ����ش��ت��ع��د�د 

�لأزمة وحتل �لق�شية �جلنوبية.
كما �شدد على �لتز�م �ملجل�س بدعوة �ل�شعودية للحو�ر �لتي 
�ن��ط��اق��ا م��ن م�شوؤولية  ب��ي��ان جمل�س �لأم����ن،  �إل��ي��ه��ا  �أ���ش��ار 
و�ل�شتقر�ر  �ل�����ش��ام  �جل��ن��وب��ي جت���اه  �لن��ت��ق��ايل  �مل��ج��ل�����س 

�لإجر�ء�ت �ل�شارمة و�لر�دعة لتحييد وتدمري هذه �لقدر�ت 
�لبال�شتية، حلماية �ملدنيني بالد�خل �ليمني وحماية �لأمن 

�لإقليمي و�لدويل.
يف �لأثناء، ك�شف م�شدر رفيع يف عمليات �لقو�ت �جلنوبية 
مبدينة �أبني �ليمنية �أن بع�س �ملديريات يف �ملحافظة ت�شهد 

عودة لن�شاط وحتركات تنظيمي �لقاعدة ود�ع�س.
و�أو���ش��ح �مل�����ش��در مل��وق��ع ع��دن ت��امي �لإل��ك��روين �أن �لقو�ت 
للتنظيمات  مكثفة  حت��رك��ات  �ملا�شية  �ل�شاعات  يف  ر���ش��دت 
�لرهابية يف مديريتي موديه، و�ملحفد وباملنطقة �لو�شطى، 
لاإنت�شار  ����ش��ت��ع��د�د�ً  �لتجمع  يف  �لعنا�شر  تلك  ب���د�أت  �أي��ن 
�لقو�ت  عليها  ت�شيطر  �لتي  �مل��دن  على  �إرهابية  ولهجمات 

�جلنوبية.
��شتغلت  �لإره��اب��ي��ة  �لعنا�شر  �أن  �لعملياتي  �مل�شدر  و�أف���اد 
�لذي خلفه هجوم �لإ�شاح �لإخو�نية على  �لفر�غ �لأمني 
�أب���ني، و�ل��ت��ي جنحت يف تطهري تلك  �ل��ق��و�ت �لأم��ن��ي��ي��ة يف 
�ملناطق طيلة �ل�شنو�ت �ملا�شية بدعم من �لتحالف �لعربي.

�ل�شعب  على  �ل��ري��ا���س  بحر�س  �إمي��ان��ا  وك��ذل��ك  باملنطقة، 
�ليمني.

ميد�نيا، �أطلقت ميلي�شيات �حلوثي �لإرهابية �ملدعومة من 
�إير�ن، �م�س �لأربعاء، �شاروخا بال�شتيا من حمافظة �شعدة 

�شمايل �ليمن، �شقط بعد �إطاقه د�خل �لأر��شي �ليمنية.
دعم  حت��ال��ف  ق���و�ت  با�شم  �لر�شمي  �مل��ت��ح��دث  ب��ي��ان  وح�شب 
ن�شرته  �مل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  �ل��رك��ن  �لعقيد  �ليمن  يف  �ل�شرعية 
من  �أطلق  �ل�شاروخ  ف��اإن  )و�����س(،  �ل�شعودية  �لأن��ب��اء  وكالة 
���ش��ح��ار يف ���ش��ع��دة، و���ش��ق��ط يف م��دي��ري��ة �ل�شفر�ء  م��دي��ري��ة 

باملحافظة ذ�تها.
�نتهاك  يف  �حل��وث��ي��ة  �مليلي�شيات  ��شتمر�ر  �مل��ال��ك��ي  و�أو���ش��ح 
�ل��ق��ان��ون �ل����دويل �لإن�����ش��اين وق���و�ع���ده �ل��ع��رف��ي��ة، باإطاق 
�ملدنيني  على  ع�شو�ئيا  و�شقوطها  �لبال�شتية  �ل�����ش��و�ري��خ 
و�لأعيان �ملدنية، وتاأثريها �ملبا�شر على �لتجمعات �ل�شكانية، 

وتهديد حياة �ملئات من �ملدنيني �لأبرياء بالد�خل �ليمني.
و�أكد �أن قيادة �لقو�ت �مل�شركة للتحالف م�شتمرة يف �تخاذ 

جون�صون يطلب انتخابات مبكرة يف بريطانيا
•• لندن-وكاالت:

بطلب  �لأرب��ع��اء،  �أم�س  جون�شون،  بوري�س  �لربيطاين  �ل���وزر�ء  رئي�س  تقدم 
�ملقبل،  �لأول(  )ت�شرين  �أكتوبر   15 يف  مبكرة  ت�شريعية  �نتخابات  �إج���ر�ء 
�ن تعر�س لهزمية ثانية يف �لربملان ب�شبب ملف بريك�شت. حيث و�فق  بعد 
جمل�س �لعموم �لربيطاين �م�س على قر�ر عدم خروج بريطانيا من �لإحتاد 
 300 مقابل  �شوتا   329 ب��و�ق��ع  �ملجل�س  و���ش��وت  �ت��ف��اق.  دون  �لأوروب�����ي 
�شوت. ويف مناق�شات حامية يف �لربملان، حتدى جون�شون خ�شمه �ل�شيا�شي 
زعيم �ملعار�شة �لعمالية جريميي كورين، �أن يدعم �إجر�ء �نتخابات يف 15 
للتعبري عن  �لبلد  ل�شعب هذ�  �ملجال  �ملقبل لإف�شاح  �لأول(  �أكتوبر)ت�شرين 

ر�أيه.
ويقول جون�شون �إن �لت�شريع �جلديد �شُيلزمه مبحاولة �حل�شول على 
�تفاق خلروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي، بينما يعترب خ�شومه �إن 

رف�ض طلب الإفراج عنه:
تون�س: �صجني يخو�س حملته الرئا�صية بالوكالة!

•• الفجر – تون�س

تعي�س تون�س على وقع �نتخابات رئا�شية مب�شاركة 26 مر�شحا يطمح 
�ن من بني  �لافت  لكن  للجلو�س على كر�شي ق�شر قرطاج.  جميعهم 
و�آخ��ر تاحقه  56 عاماً،  �ل��ق��روي،  نبيل  �ل�شجن،  و�ح��د يف  �ملر�هنني 
�لعد�لة، �شليم �لرياحي يخو�س حملته من �أوروبا، عرب و�شائل �لت�شال 

�حلديثة. 
مر�شحان �ذ� مت �نتخابهما، �شو�ء يف �لرئا�شية �و �لت�شريعية، �شي�شتفيد�ن 

من �حل�شانة �لتي تتو�فق مع �لوظيفة.        )�لتفا�شيل �س15(

ايطاليا  يف  جديدة  حكومة 
ت�������وؤدي ال���ي���م���ني ال���ي���وم

•• روما-اأ ف ب:

�لرئي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  �أع����ل����ن 
�لإي���ط���ايل ���ش��ريج��و م��ات��اري��ا عن 
ي�شارية  �ئ��ت��اف  ح��ك��وم��ة  ت�شكيل 
ج�����دي�����دة ت���������وؤدي �ل���ي���م���ني �ل���ي���وم 
�أزمة  �شفحة  ل��ت��ط��وي  �خل��م��ي�����س، 

�شيا�شية ��شتمرت قر�بة �ل�شهر.
�ملكلف  �ل������������وزر�ء  رئ���ي�������س  وع������ني 
مايو  دي  لويجي  كونتي،  جوزيبي 
زع��ي��م ح��رك��ة خ��م�����س جن���وم وزي���ر� 
غو�لتيريي  وروب��رت��و  للخارجية، 
م��ن �حل��زب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي وزير� 

للمال.
و�شتتوىل �ملحامية و�لقائدة �ل�شابق 
لوت�شيانا  �لأم��ن يف ميانو  لقو�ت 
من  �لد�خلية  وز�رة  لم��ورغ��ي��زي، 
�ليميني �ملتطرف ماتيو �شالفيني، 

�لذي ت�شبب يف �ندلع �لأزمة.
�حلزب  رئي�س  نائب  كونتي  وع��ني 
ل��ورن��زو غويريني  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 

وزير� للدفاع.

املعار�صة حتبط هجومًا للقوات 
ال�صورية والرو�صية يف اإدلب

•• بريوت-وكاالت:

ت�شدت ف�شائل �ملعار�شة �ل�شورية يف حمافظة �إدلب، لهجوم �شنته �لقو�ت 
�حلكومية �ل�شورية و�لرو�شية على حمور بلدة �إعجاز يف ريف �إدلب، �م�س.

وقال قائد ع�شكري يف �جلبهة �لوطنية للتحرير �لتابعة للجي�س �ل�شوري 
�حلر، طلب �لتكتم على هويته: متكنت ف�شائل �ملعار�شة من �إحباط ت�شلل 
للقو�ت �حلكومية �ل�شورية و�لرو�شية فجر �لأربعاء، على حمور بلدة �إعجاز 
بريف �إدلب �جلنوبي �ل�شرقي، وقتل 9 مهاجمني، و�أ�شاب 6 �آخرين بينهم 

عنا�شر من �لقو�ت �لرو�شية.
و�أكد �لقائد �لع�شكري، �أن �لهجوم ياأتي بعد �نق�شاء مهلة �لأيام �لثمانية 
�لتي �أعلنتها �لقو�ت �لرو�شية يف 24 �أغ�شط�س )�آب( �ملا�شي، ويعترب �لت�شلل 
�إدلب �جلنوبي،  �أرينبة يف ريف  لبلدة كفر�شجنة وقرية  �ملدفعي  و�لق�شف 
�لقو�ت  بدء  �إ�شارة على قرب  كفرنبل،  للطري�ن يف مدينة  وحتليق مكثف 

�حلكومية عملية ع�شكرية لل�شيطرة على طريق حماة حلب.
�شوريا،  يف  �لرو�شية  حميميم  ق��اع��دة  با�شم  �ملتحدث  �ع��رف  جهته،  م��ن 
�ل�شورية  �لقو�ت  نفذته  �لذي  بالهجوم  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 

و�لرو�شية على بلدة �إعجاز. 
�لأهد�ف  �أح��د  �شد  نوعية  عملية  �لرو�شية  �خلا�شة  �لقو�ت  نفذت  وق��ال: 
�لإرهابية يف منطقة �إعجاز �شرقي مقاطعة �إدلب، و�شقط عدد من �لقتلى 
�مل�شلحني  ��شتخد�م  بعد  �لرو�شية،  �خلا�شة  �لقو�ت  �شفوف  يف  و�جلرحى 

مناظري حر�رية.

خلية  اأفراد  حب�س  متدد  م�صر 
الكويت  من  املرحلني  الإخوان 

•• القاهرة-وكاالت:

ق��������ررت �ل�������ش���ل���ط���ات �مل�������ش���ري���ة، 
�أم�������س �لأرب����ع����اء، جت��دي��د حب�س 
تنظيم  عنا�شر  من  متهمني   8
�لإخ���و�ن �لإره��اب��ي �ملرحلني من 
�لكويت �إىل م�شر، 15 يوما على 
�أوردت  ما  على  �لتحقيقات،  ذم��ة 

مر��شلتنا يف �لقاهرة.
�لدولة  �أم�����ن  ن��ي��اب��ة  و�أو����ش���ح���ت 
�لتحقيقات  �أن  م�شر  يف  �لعليا 
ب�شاأن  ه���������وؤلء  م�����ع  ���ش��ت�����ش��ت��م��ر 
جلماعة  ب��الن�����ش��م��ام  �ت��ه��ام��ه��م 
�لقانون  �أ���ش�����ش��ت خ��اف��ا لأح��ك��ام 

و�لد�شتور.
للمتهمني  �ل���ن���ي���اب���ة  ون�������ش���ب���ت 
�لن�شمام جلماعة �إرهابية تعمل 
من  �ل��دول��ة  موؤ�ش�شات  منع  على 
�لعمل  وتعطيل  عملها  مبا�شرة 

بالد�شتور و�لقانون
وك��ان��ت �ل�����ش��ل��ط��ات �ل��ك��وي��ت��ي��ة قد 
�أعلنت يف يوليو �ملا�شي �أنها �ألقت 
�لقب�س على خلية �إرهابية رتبطة 

بتنظيم �لإخو�ن فى م�شر.

جون�شون خال مناق�شات حادة يف جمل�س �لعموم �لربيطاين )� ف ب(

تفقد عددا من مدار�ض املنطقة ال�سرقية وكرم منت�سبي برنامج �سباب الإمارات

حممد بن را�صد: الإمارات منوذج عاملي 
يف متكني ال�صباب واإعدادهم للم�صتقبل

حممد بن ر��شد خال زيارته �إحدى �ملد�ر�س يحيي �شجاعة �لبطل خليفة �لكعبي �لذي �أنقذ زماءه من �حلريق   )و�م(

•• دبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل 
�أن �لآمال �لعري�شة و�لأهد�ف �لطموحة �لتي تت�شمنها 
ل  �لإم��ار�ت  لدولة  �لتنموية  و�ل�شر�تيجيات  �خلطط 

دولة  وبنات  �أبناء  �شو�عد  و  بعقول  �إل  تتحقق  �أن  ميكن 
�لإم��ار�ت، مبا ي�شتدعيه ذلك من مو��شلة �ل�شتثمار يف 
بناء �لإن�شان �لإمار�تي و�إعد�د �لأجيال �جلديدة ب�شورة 
متكنهم من �ل�شطاع بو�جباتهم نحو وطنهم و�أمتهم 
وتعينهم على بلوغ �ملاأمول لهم من �أعلى م�شتويات �لتميز 

يف �شتى �ملجالت.                 )�لتفا�شيل �س3-2(

حممد بن ز�يد خال �فتتاحه حديقة �شهد�ء حر�س �لرئا�شة )و�م(
خالل افتتاحه حديقة ال�سهداء:

حممد بن زايد: الإمارات وفية ل�صهدائها 
وتقف مع ال�صعودية يف خندق واحد

•• اأبوظبي-وام:

�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�أن  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
دولة �لإمار�ت تقف بقوة مع �ململكة �لعربية �ل�شعودية 
و�ل�شعودية  �لإم����ار�ت  �شموه:  وق��ال    . و�ح��د  يف خندق 
�شر�كة �خلندق �لو�حد يف مو�جهة �لتحديات �ملحيطة.. 

�ل�����ش��ع��ودي��ة و�لإم������ار�ت  �أم����ن  �ل����ذي يجمعنا  و�ل���ه���دف 
وم�شتقبلنا.  م�����ش��رين��ا  يجمعنا  �مل��ن��ط��ق��ة،  و�إ���ش��ت��ق��ر�ر 
�شهد�وؤنا  قدمها  �ل��ت��ي  �لت�شحيات  �أن  �شموه  و�أ���ش��اف 
�ل��دف��اع ع��ن �حل��ق و�ل��و�ج��ب تعد مبعث فخر  يف �شبيل 
و�ع��ت��ز�ز و�أو���ش��م��ة ���ش��رف وع��ز لأب��ن��اء �لإم�����ار�ت جميعا 

جيا بعد جيل. 
)�لتفا�شيل �س4(
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اأخبـار الإمـارات

تفقد عددا من مدار�ض املنطقة ال�سرقية

حممد بن را�صد: اأبناوؤنا وبناتنا هم �صانعو م�صتقبل وطننا وبناة نه�صته  وعلينا ح�صن اإعدادهم لتحمل امل�صوؤولية

كما �لتقى �شموه عدد� من �أع�شاء 
هيئة �لتدري�س وتعرف منهم على 
�لأ�شاليب �لربوية �لتي يتبعونها 
ي�شتخدمونه  وم������ا  ع���م���ل���ه���م  يف 
على  �ل���ط���اب  ت��ع��ني  �أدو�ت  م���ن 
يت�شم  با�شلوب  �مل��ع��ريف  �لتح�شيل 
�لتعقيد  ع��ن  وي��ب��ت��ع��د  ب��ال�����ش��ه��ول��ة 
ب�شتى  �لعلوم  ��شتيعاب  يي�شر  مبا 
ف���روع���ه���ا ومي����ك����ن �ل����ط����اب من 
على  ويحفزهم  و�لتحليل  �لفهم 

زيادة م�شتوى �لتح�شيل �ملعريف.
�ل��زي��ارة على  �شموه خ��ال  �شدد  و 
�أهمية مو��شلة �لعمل على تطوير 
�ل��در����ش��ي��ة �شمن خمتلف  �مل��ن��اه��ج 
�ملر�حل �لتعليمية مبا يتما�شى مع 
�لتطور �لعاملي ويو�كب �مل�شتجد�ت 

البطل الصغير.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ح��ر���س  و 
مكتوم  �آل  ر�������ش�����د  ب�����ن  حم����م����د 
لقاء  ع���ل���ى  �ل�����زي�����ارة  م�����ش��ت��ه��ل  يف 
�ل���ط���ال���ب خ��ل��ي��ف��ة ع����ب����د�هلل علي 
�ل��ك��ع��ب��ي، �ل����ذي ه��ن��اأه ���ش��م��وه على 
�إق����د�م����ه وت�����ش��رف��ه �ل��ن��ب��ي��ل وما 
�أربعة  �إن��ق��اذ  �أب���د�ه م��ن �شجاعة يف 
م���ن زم���ائ���ه ك���ان���و� ب��رف��ق��ت��ه على 
�مل��در���ش��ي��ة عندما  م��ن ح��اف��ل��ت��ه��م 
/ �لأول  �أم�س  �لنري�ن  فيها  �شبت 

�إىل  طريقهم  يف  وه���م  �ل��ث��اث��اء/ 
�ملدر�شة و�أعرب �شموه عن �إعجابه 
�لثامن  بال�شف  �لطالب  ب�شجاعة 
يف �ملدر�شة، وتقديره ملا �أقدم عليه 

�لأ�شا�شي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  �حل��ل��و  و�دي 
وك����ان يف  �أوىل /  ل��ل��ب��ن��ات/ ح��ل��ق��ة 
�لزعابي،  �أم����ل  ���ش��م��وه  ����ش��ت��ق��ب��ال 
و�ل��ت��ي ت�شادف  �مل��در���ش��ة،  م��دي��رة 
�لكعبي  �أنها و�لدة �لطالب خليفة 
�شجاعة  على  �شموه  ه��ن��اأه��ا  حيث 
�ل���ذي ق���دم م��ث��ال للبطولة  �ب��ن��ه��ا 
على �لرغم من �شغر �شنه م�شري� 
�لنماذج  ه���ذه  م��ث��ل  �أن  �إىل  ���ش��م��وه 
�أبناء  ي��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل��ب��ط��ول��ي��ة 
�مل����و�ق����ف  �لإم������������ار�ت يف خم���ت���ل���ف 
و�ملنا�شبات تعزز �لثقة يف �مل�شتقبل 
وتتحقق  ب��ن��اءه  ���ش��ي��ق��ودون  �ل����ذي 
ب�شو�عدهم �إجناز�ته مبا ميتلكون 
م���ن ���ش��م��ات �ل�����ش��ج��اع��ة و�لإق������د�م 

و�لفد�ء.

�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
ح���اك���م دب����ي �جل���ول���ة، �ل���ت���ي ر�ف���ق 
بنت  جميلة  معايل  خالها  �شموه 
دولة  وزي��رة  �ملهريي  �شامل م�شبح 
�ل���ع���ام ومعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  ل�������ش���وؤون 
�لدكتور �أحمد بن عبد �هلل حميد 
بالهول �لفا�شي وزير دولة ل�شوؤون 
�ملتقدمة  و�ملهار�ت  �لعايل  �لتعليم 
و�شعادة خليفة �شعيد �شليمان مدير 
عام د�ئرة �لت�شريفات و�ل�شيافة يف 
دبي بزيارة مدر�شة �لقدوة للتعليم 
كلباء  مبدينة  و�لثانوي  �لأ�شا�شي 
ك���ان يف  ح��ي��ث  �ل�����ش��رق��ي��ة  باملنطقة 
��شتقبال �شموه �آمنة عبد�هلل ز�يد، 
�أع�شاء  من  وع��دد  �ملدر�شة  مديرة 

هيئة �لتدري�س يف �ملدر�شة.

دور  �إىل  �مل���ج���الت لف��ت��ا  ���ش��ت��ى  يف 
بناء  ز�وي������ة يف  ك��ح��ج��ر  �مل���در����ش���ة 
�لأج��ي��ال �جل��دي��دة، �ن��ط��اق��ا من 
تن�شئة  يف  �مل��ح��وري��ة  م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا 
وبدنيا  ع��ل��م��ي��ا  و�إع��������د�ده  �ل��ط��ف��ل 

ونف�شيا.
نقطة  هي  “�ملدر�شة  �شموه:  وقال 
�لتميز...  ����ش���ب���اق  يف  �لن����ط����اق 
و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل ي����ب����د�أ م����ن ه����ن����ا... و 
لن�شل  �ل��ب��د�ي��ة  نح�شن  �أن  علينا 
لكل من نرجوه لوطننا من تقدم 

و�زدهار«.

مدرسة وادي احللو.
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ز�ر  ك��م��ا 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم مدر�شة 

و�شفه  �ل��ذي  �ل�شغري،  �لإم��ار�ت��ي 
فعل  رد  م��ن  ب�”�لبطل”،  ���ش��م��وه 
�شريع وح�شن ت�شرف كان �شببا يف 
بذلك  ليكون  زمائه،  �أرو�ح  �إنقاذ 

�لفد�ء و�لعطاء. “قدوة” يف 
�لطالب  ي��ر�ف��ق��ه  ���ش��م��وه،  وت��ف��ق��د 
�ملدر�شة  م��ر�ف��ق  �ل��ك��ع��ب��ي،  خليفة 
و�ل�شفوف �لدر��شية فيها وتعرف 
وما  �لتعليمية  �لعملية  �شري  على 
من  جتهيز�ت  من  �ملدر�شة  �أع��دت��ه 
���ش��اأن��ه��ا م�����ش��اع��دة �ل���ط���اب على 
�لفكر  باإعمال  �لعلمي  �لتح�شيل 
بعيد� عن �أ�شلوب �حلفظ و�لتلقني، 
مبا ي�شهم يف تعويد �لأطفال على 
على  وت�شجيعهم  �لعلمي  �لتفكري 

�لإبد�ع.

•• دبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  �أك�������د   
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي رع����اه �هلل �أن 
�لآم��������ال �ل��ع��ري�����ش��ة و �لأه�������د�ف 
�لطموحة �لتي تت�شمنها �خلطط 
لدولة  �لتنموية  و�ل�شر�تيجيات 
تتحقق  �أن  مي���ك���ن  ل  �لإم����������ار�ت 
وبنات  �أب��ن��اء  ���ش��و�ع��د  و  بعقول  �إل 
ي�شتدعيه  مب���ا  �لإم���������ار�ت،  دول�����ة 
ذل���ك م��ن م��و����ش��ل��ة �ل���ش��ت��ث��م��ار يف 
ب��ن��اء �لإن�����ش��ان �لإم���ار�ت���ي و�إع����د�د 
�لأجيال �جلديدة ب�شورة متكنهم 
م��ن �ل���ش��ط��اع ب��و�ج��ب��ات��ه��م نحو 
وطنهم و�أمتهم وتعينهم على بلوغ 
�أع��ل��ى م�شتويات  م��ن  لهم  �مل��اأم��ول 

�لتميز يف �شتى �ملجالت.
وبناتنا هم  �أب��ن��اوؤن��ا   : �شموه  وق��ال 
وبناة  وط��ن��ن��ا  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ان��ع��و 
�إعد�دهم  ح�شن  علينا  نه�شته... 
توفري  و  �مل���������ش����وؤول����ي����ة  ل���ت���ح���م���ل 
�ل��ت��ي ت�شمن لهم  ك��اف��ة  �مل��ق��وم��ات 

�لنجاح و�لتفوق.
�لتفقدية  �لزيارة  جاء ذلك خال 
نائب  �ل�شمو  بها �شاحب  �لتي قام 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�ل���������وزر�ء ح���اك���م دب�����ي �أم���������س �إىل 
�ملنطقة �ل�شرقية و�شملت عدد� من 
�ملد�ر�س فيها وذلك يف �إطار حر�س 
�لعملية  �شري  متابعة  على  �شموه 
بد�ية  م���ع  �ل���دول���ة  يف  �لتعليمية 
و�لوقوف  �لدر��شي �جلديد،  �لعام 
على ��شتعد�د�ت �ملد�ر�س و�لهيئات 
�لتجهيز�ت  و�ك��ت��م��ال  �لتدري�شية 

�لازمة ل�شتقبال �لطاب.
�لتعليم  ب���اأه���م���ي���ة  ����ش���م���وه  ن�����وه  و 
كركيزة �أ�شا�شية من ركائز �مل�شرية 
�لإمار�ت  لدولة  �ملباركة  �لتنموية 
للو�شول  �شبيلنا  “�لتعليم  وق��ال: 
للوطن...  �مل��ن�����ش��ودة  �مل��ك��ان��ة  �إىل 
ف��م��ج��ده ورف��ع��ت��ه ل ي��ك��ت��م��ان �إل 
�ملعرفة...  لزمام  �شبابنا  بامتاك 
تكون  �أن  �جلديدة  لاأجيال  نريد 
د�ئما مو�كبة للتطور �لعلمي حول 
�لعامل.. و�أن تبقى على در�ية بكل 
�ل��ع��ل��م بجميع  ج��دي��د يف م�����ش��م��ار 
م�شار�ته،  جميع  و���ش��م��ن  ف��روع��ه 
من  جديدة  �شفوف  لدينا  ليكون 
و�ملخت�شني  و�خل�������رب�ء  �ل��ع��ل��م��اء 
�لكفاءة  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج�����ة  ع��ل��ى 
نن�شده  ما  بلوغ  و�ملهارة تعني على 
لدولتنا من �أرفع م�شتويات �لرقي 

و�لتميز«.
رئي�س  نائب  �ل�شمو  �شاحب  وب���د�أ 

و قام �شموه بجولة �شملت مر�فق 
على  و�ط��ل��ع  �حل��ل��و،  و�دي  مدر�شة 
وما  فيها  �لتعليمية  �لعملية  �شري 
تدعم  عنا�شر  من  �ملدر�شة  وفرته 
مو��شلة  على  وتعينهن  طالباتها 
در��شتهن با�شلوب �شل�س يخلو من 

�أي تعقيد .
�حلديث  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  ح���ر����س  و 
لاطمئنان  �ملدر�شة  طالبات  �إىل 
�لدر��شي  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ع  عليهن 
�جلديد م�شجعا �شموه �إياهن على 
در��شتهن  يف  �لج��ت��ه��اد  م��و����ش��ل��ة 
�إىل  �ل��و���ش��ول  د�ئ��م��ا  ي�شعن  و�أن 
ن�شب  هدفا  �لتفوق  درج��ات  �أعلى 

�أعينهن.
ووج��������ه ����ش���م���وه خ������ال �ل�����زي�����ارة 
بال�شحة  �له����ت����م����ام  ب���������ش����رورة 
�ل��ن��ف�����ش��ي��ة و�ل��ب��دن��ي��ة ل��ل��ن�����سء من 
مد�ر�س  �لبنني يف عموم  و  �لبنات 
ت��ك��ام��ل عنا�شر  ل�����ش��م��ان  �ل���دول���ة 
للو�شول  �ل���رب���وي���ة..  �مل��ن��ظ��وم��ة 
�لهتمام  من  �أعلى  م�شتويات  �إىل 
�ملد�ر�س  يف  �لريا�شية  بالأن�شطة 
�لطلبة  ت�����ش��ج��ي��ع  م�����ن  و�مل�����زي�����د 
�ل�شفوف  خمتلف  يف  و�ل��ط��ال��ب��ات 
�لريا�شة  ممار�شة  على  �لدر��شية 
يف مرحلة مبكرة من حياتهم لكون 
�لريا�شة �ل�شبيل لإعد�د جيل من 
على  �ل��ق��ادري��ن  �لأ���ش��ح��اء  �ل�شباب 

�لإجناز و�لعطاء.
�ملد�ر�س  �شاحنات  �شائقي  ت��دري��ب 
على �لإطفاء و�ل�شعافات �لأولية.

�جل���ول���ة، وج���ه �شاحب  خ��ت��ام  ويف 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  �ل�شمو 
جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي موؤ�ش�شة 
بالتن�شيق و  للمو��شات  �لإمار�ت 
�لتعاون مع �لقيادة �لعامة للدفاع 
�مل��دين يف دول��ة �لإم���ار�ت لإ�شر�ك 
���ش��ائ��ق��ي �حل���اف���ات �مل��در���ش��ي��ة يف 
�ل��دول��ة يف برنامج  �أن��ح��اء  خمتلف 
لاإطفاء  م��ت��خ�����ش�����س  ت���دري���ب���ي 
و�ل�����ش����ع����اف����ات �لول�����ي�����ة ، وذل����ك 
لإعد�د هوؤلء �ل�شائقني وتدريبهم 
�ملو�قف �لطارئة  �لتعامل مع  على 
حريق  �أي  على  �ل�شيطرة  وكيفية 
ق���د ي�����ش��ب يف ح��اف��ات��ه��م ق��ب��ل �أن 
تعامل  ق�����درة  ل�����ش��م��ان  ي��ت��ف��اق��م، 
�ل�����ش��ائ��ق��ني ب��ك��ف��اءة م��ع م��ث��ل تلك 
�مل���و�ق���ف م���ن �أج����ل �حل���ف���اظ على 
و�لطالبات  �لطلبة  �أبنائنا  �شامة 
�أولوية  جميعا  �شامتهم  كون  مع 
�إي����ج����اد كافة  ق�������ش���وى لب�����د م����ن 
�ل�����ش��م��ان��ات ل��ه��ا ل��ت��ج��ن��ي��ب��ه��م �أي 
خماطر حمتملة يف �لأوق��ات كافة 
و�إىل  م��ن  رحاتهم  �أث��ن��اء  ل�شيما 

�ملدر�شة.

 التعليم �صبيلنا للو�صول اإىل املكانة املن�صودة للوطن... وجمده ورفعته ل يكتمالن اإل بامتالك �صبابنا زمام املعرفة
 �صموه يلتقي الطالب خليفة الكعبي و يهنئه على عمله البطويل باإنقاذ زمالئه من حريق �صب يف حافلتهم املدر�صية

 نائب رئي�س الدولة يوجه باإطالق برنامج تدريبي متخ�ص�س يف اإطفاء احلريق وال�صعافات الأولية ل�صائقي احلافالت املدر�صية يف عموم الدولة

الإمارات تعزز حماية الأطفال يف الف�صاء الرقمي.. و جمعية املحامني تدعو الأهايل ملزيد من الرقابة
•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ت����ويل 
�مل�����ت�����ح�����دة ت����ع����زي����ز �ل�������ش���ام���ة 
�ل���رق���م���ي���ة ل����اأط����ف����ال �أول����وي����ة 
�لتز�مها  م��ن  �ن��ط��اق��ا  ق�����ش��وى 
�مل�شتقبل  �أج��ي��ال  بحماية  �لثابت 
�ل�شلبية  �ل���ت���اأث���ري�ت  ج��م��ي��ع  م��ن 
�رتفاع  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  و�مل��خ��اط��ر 
وترية تو�جدهم يف ف�شاء �لعامل 

�لفر��شي.
�لإنرنت و�لنت�شار  ومنذ ظهور 
و�شائط  ل����ش���ت���خ���د�م  �ل����و������ش����ع 
�ل����ت����و������ش����ل �لج����ت����م����اع����ي بني 
ج��م��ي��ع ف���ئ���ات �مل��ج��ت��م��ع، �أدرك�����ت 
دول��ة �لإم����ار�ت ���ش��رورة �لإ�شر�ع 
و�تخاذ  وق��ائ��ي��ة  خ��ط��ة  و���ش��ع  يف 
خ���ط���و�ت ����ش��ت��ب��اق��ي��ة ل��ل��ح��د من 
�شريحة  على  �ملحتملة  �مل��خ��اط��ر 

�لأطفال، خا�شة يف ظل �ملوؤ�شر�ت 
�لإح�������ش���ائ���ي���ة �ل���ت���ي ت�����ش��ري �إىل 
�أن �لأف�����ر�د ع��م��وم��ا يف �لإم����ار�ت 
يوميا  ���ش��اع��ات   8 ن��ح��و  يق�شون 
وو�شائل  �لإن���رن���ت  م��و�ق��ع  ب��ني 
فيما  �لج���ت���م���اع���ي،  �ل���ت���و�����ش���ل 
ي��ق��ل عن  مي�شي �لأط���ف���ال م���ال 
��شتخد�م  يف  ي���وم���ي���ا  ���ش��اع��ت��ني 

�لهو�تف و�لأجهزة �لذكية.
قانونيا .. �لتفت �مل�شرع �لإمار�تي 
�إىل �أهمية حماية �لطفل و�شمان 
بيانات  ح��م��اي��ة  وم��ن��ه��ا  ح��ق��وق��ه 

�لأطفال عرب �لإنرنت.
و�أكد ز�يد �ل�شام�شي رئي�س جمعية 
�لإمار�ت للمحامني و�لقانونيني 
يف ت�شريح لوكالة �أنباء �لإمار�ت 
�أهمية �خلطو�ت  على   .. “و�م” 
دولة  �تخذتها  �لتي  �لت�شريعية 
�ل�شامة  ل���ت���ع���زي���ز  �لإم������������ار�ت 

تتد�ول  �لتي  �مل��و�ق��ع  �أو  �جل��ه��ات 
�أو تعمد على �لتغرير  �مل��و�د  هذه 

بالأطفال.
�لأم���ور  �أول���ي���اء  �ل�شام�شي  ودع���ا 
�لرقابة  م���ن  ن���وع  مم��ار���ش��ة  �إىل 
و�لإ�����ش����ر�ف ع��ل��ى حم��ت��وى �مل���و�د 
�أطفالهم  ل���ه���ا  ي��ت��ع��ر���س  �ل���ت���ي 
لاإنرنت  ����ش��ت��خ��د�م��ه��م  خ���ال 
و�لتو�جد على من�شات �لتو��شل 
�لجتماعي، حمذر� من خماطر 
طويلة  ل�شاعات  �لأطفال  تو�جد 
�ل���رق���م���ي وم�����ا قد  �ل���ف�������ش���اء  يف 
ي��رت��ب ع��ل��ى ذل���ك م���ن خماطر 

نف�شية و�شحية.
�خلاقة،  �مل��ب��ادر�ت  �شعيد  وعلى 
مثلت مبادرة “�ل�شامة �لرقمية 
وز�رة  �أط��ل��ق��ت��ه��ا  �ل��ت��ي  للطفل” 
�لد�خلية بال�شر�كة مع �لربنامج 
�حلياة،  وج��ودة  لل�شعادة  �لوطني 

وخا�شة  �مل���ج���ت���م���ع���ات،  ح���م���اي���ة 
�لأطفال من جر�ئم �لبتز�ز عرب 
�لعامل �لرقمي وخماطر �ل�شبكة 

�لعنكبوتية.
وت���ع���ود �جل���ه���ود �لإم����ار�ت����ي����ة يف 
ح��م��اي��ة �لأط����ف����ال م���ن خماطر 
�إىل  �لرقمي  و�لف�شاء  �لإنرنت 
بلد  �أول  2001 حيث كانت  عام 
�تفاقية حماية  �إىل  عربي ين�شم 
�ل�شيرب�نية  �جلر�ئم  من  �لطفل 

لعام 2001.
بوز�رة  ممثلة  �لإم���ار�ت  وتر�أ�شت 
�لعاملية  �ل��ع��م��ل  ف��رق��ة  �ل��د�خ��ل��ي��ة 
 ،2015 ع��ام  منذ  �لف��ر����ش��ي��ة 
�لقوة  م���وؤمت���ر  يف  ����ش���ارك���ت  ك��م��ا 
“يف. �لف����ر������ش����ي����ة  �ل����ع����امل����ي����ة 
جي.تي.” وهو حتالف دويل من 
�ملكر�شة  �ل��ق��ان��ون  �إن��ف��اذ  وك����الت 
معا  يعملون  �ل�شناعة  و���ش��رك��اء 

معترب�  ل����اأط����ف����ال،  �ل���رق���م���ي���ة 
ت��رج��م��ة للتز�م  ت��ل��ك �خل��ط��و�ت 
بحماية  �ملعنية  �لدولة  موؤ�ش�شات 
�لتاأثري�ت  م��ن  �مل�شتقبل  �أج��ي��ال 
عن  �لناجمة  و�ملخاطر  �ل�شلبية 
�رتفاع وترية تو�جدهم يف ف�شاء 

�لعامل �لفر��شي.
من   /  29  / �مل�����ادة  �أن  و�أو����ش���ح 
�ل���ق���ان���ون �لحت��������ادي رق�����م / 3 
حقوق  ب�����ش��اأن   2016 ل�����ش��ن��ة   /
“ قانون  با�شم  و�ملعروف  �لطفل 
�لت�شال  �شركات  تلزم  ودمية”، 
ومزودي خدمات �شبكة �ملعلومات 
�ل�شلطات  �إب�����اغ  �لإل���ك���رون���ي���ة 
لإباحية  م���و�د  �أي���ة  ع��ن  �ملخت�شة 
�لأطفال يتم تد�ولها عرب مو�قع 
�لإلكرونية،  �ملعلومات  و�شبكة 
�ملعلومات  ت����ق����دمي  ي���ج���ب  ك���م���ا 
و�ل���ب���ي���ان���ات ع���ن �لأ����ش���خ���ا����س �أو 

�لعاملية  �مل��م��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل  م���ن 
يف ه����ذ� �مل���ج���ال، وت���ع���رف �لآب����اء 
و�ملعلمني باآليات تعزيز �ل�شامة 
�ملنزل  يف  ل���اأط���ف���ال  �ل���رق���م���ي���ة 
و�مل��ج��ت��م��ع �مل���در����ش���ي، م���ن خال 
على  وت�شجيعهم  �لأطفال  تعليم 
و�لإيجابي  �لآم�����ن  �ل���ش��ت��خ��د�م 
وتاأهيل  وت���وع���ي���ة  ل����اإن����رن����ت، 
�ل�شركاء  م��ع  و�ل��ع��م��ل  �مل��ع��ل��م��ني، 
ل�شمان  �ل��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف  يف 

�ل�شامة �لرقمية يف �لدولة.
ويف عام 2018 جنحت �بوظبي 
من   450 م���ن  �أك�����ر  ح�����ش��د  يف 
�شتى  م����ن  �ل���دي���ن���ي���ة  �ل����ق����ي����اد�ت 
فعاليات  ���ش��م��ن  �ل���ع���امل  �أن���ح���اء 
لأمن  �لأدي����ان  “حتالف  م��وؤمت��ر 
�مل��ج��ت��م��ع��ات: ك���ر�م���ة �ل��ط��ف��ل يف 
بهدف  وذل���ك  �لرقمي”  �ل��ع��امل 
و�شع روؤية عاملية م�شركة لتعزيز 

�مل��ا���ش��ي، ح��دث��ا فارقا  يف م��ار���س 
�لرت��ق��اء بجودة �حلياة  يف جهود 
�ل���رق���م���ي���ة ل����اأط����ف����ال وط�����اب 
بتحديات  وت��وع��ي��ت��ه��م  �مل����د�ر�����س 
�لعامل �لرقمي، وت�شجيعهم على 
��شتخد�م �لإنرنت ب�شكل �إيجابي 

و�آمن.
توعية  �إىل  �مل������ب������ادرة  وت����ه����دف 
من  �لعمرية  �لفئة  يف  �لأط��ف��ال 
5 �إىل 18 عاما، باأ�ش�س ��شتخد�م 
�لت�شرف  وك��ي��ف��ي��ة  �لإن�����رن�����ت، 
�أو خطر حمتمل،  �إ���ش��اءة  �أي  م��ع 
م����ن خ������ال ت����دري����ب �لأط����ف����ال 
ع��ل��ى �ل���ش��ت��خ��د�م �لآم�����ن ملو�قع 
�لتو��شل  وتطبيقات  �لإن��رن��ت، 

�لجتماعي و�لأجهزة �لذكية.
وت�����ش��م��ل �مل���ب���ادرة ت��ط��وي��ر م���و�رد 
ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ح���������ول �ل���������ش����ام����ة 
�ل����رق����م����ي����ة، ومت����ك����ن �لأط�����ف�����ال 

�لأطفال  �شامة  على  للحفاظ 
�شاهم  ح���ي���ث  �لإن������رن������ت،  ع���ل���ى 
�لأطفال  مئات  �إن��ق��اذ  يف  �لفريق 
�ل����ع����امل من  �أن�����ح�����اء  يف ج���م���ي���ع 
��شتغال �لأطفال عرب �لإنرنت 
وحم��اك��م��ة م��ئ��ات �مل��ج��رم��ني منذ 

عام 2003.
�لقمة  �لإم���������ار�ت  و����ش��ت�����ش��اف��ت 
“ويربوتكت”  ل�  �لثانية  �لعاملية 
و�لتي  �أب��وظ��ب��ي  يف   2015 ع���ام 
�حلكومات  �ت���ف���اق  ع���ن  �أ����ش���ف���رت 
��شتجابة  �إن�شاء  على  و�ملنظمات 
لا�شتغال  م��ن�����ش��ق��ة  وط���ن���ي���ة 
�جلن�شي لاأطفال على �لإنرنت، 
2017 �نتخبت دولة  ويف يونيو 
�لدولية  �للجنة  لقيادة  �لإم��ار�ت 
�لإنرنت  عرب  �لأط��ف��ال  حلماية 
خ���ال م���وؤمت���ر �لحت�����اد �ل���دويل 

لات�شالت يف جنيف.
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اأخبـار الإمـارات
كليات التقنية العليا تعتزم تدريب كل طلبتها يف القطاع اخلا�س 

•• دبي-وام:

�أول ملتقى للتوظيف �نتقال �لكليات   ناق�شت كليات �لتقنية �لعليا خال 
توظيف   100% حتقيق  �ىل  �ل��ه��ادف��ة  �ل��ث��اين  �جل��ي��ل  ��شر�تيجية  م��ن 
�لر�مية  �جل��اري  �لعام  �نطلقت  �لتي  �لر�بع  �جليل  �ىل خطة  للخريجني 
ما   “ مرحلة  �شمن  �لوظيفية  فر�شهم  �شناعة  م��ن  �خلريجني  لتمكني 
رو�د  و  �شركات  �أ�شحاب  تخريج  على  �لركيز  خال  �لتوظيف” من  بعد 
�لأعمال. و مت طرح �ملبادر�ت و�لجن��از�ت �لتي حتققت يف �لكليات لتعزيز 
عليها  و�لتي عملت  �خلا�س  �لقطاع  وخا�شة يف  توظيف خريجيها  فر�س 
�لكليات منذ �لعام �لأكادميي 2016-2017، وكذلك �خلطط و�ملبادر�ت 
لتمكني طلبتها  �لكليات  لدور  �لت�شور �جلديد  �لتي و�شعت مع  �جلديدة 
من تاأ�شي�س �شركاتهم �خلا�شة وحتفيزهم ليكونو� رو�د �أعمال يف �مل�شتقبل 

وفق روؤية وتوجيهات �لقيادة �حلكيمة.
وك�شف �لدكتور عبد�للطيف �ل�شام�شي مدير جممع كليات �لتقنية �لعليا، 
تدريب   100% ن�شبة  حتقيق  نحو  �ملقبلة  �ملرحلة  يف  �لكليات  توجه  عن 
�لقطاع  ه��ذ�  يف  �لعمل  على  ي�شجعهم  مم��ا  �خل��ا���س  �ل��ق��ط��اع  يف  لطلبتها 
ومبا  �خلا�شة،  م�شاريعهم  تاأ�شي�س  يف  وخ��رب�ت��ه  ميز�ته  م��ن  و�ل�شتفادة 
يدعم ملف �لتوطني و�خلطط �ل�شر�تيجية �لر�مية ل�شتثمار �لكفاء�ت 
�لوطنية يف هذ� �لقطاع �لذي ميثل �شريك ��شر�تيجي يف �لتنمية �لوطنية. 
�إطار  كما نوه �لدكتور �ل�شام�شي �ىل عدد من �لجن��از�ت �لتي حتققت يف 
�لعام  �لقطاعني  يف  �خلريجني  توظيف  فر�س  تعزيز  نحو  �لكليات  جهود 
نحو  �لطلبة  من   50% ن�شبته  ما  مكنت  �لكليات  �أن  مو�شحاً  و�خلا�س، 
وطالبة من �حل�شول علىى فر�س تدريب عملي ميد�ين  طالب   2415
يف �لقطاع �خلا�س خال ربيع و�شيف �لعام �لأكادميي 2019-2018 . 

و�أ�شاف �لدكتور �ل�شام�شي �أن �لكليات حري�شة يف �ملرحلة �ملقبلة على جعل 
طابها �خليار �لأول للتوظيف يف �لقطاعني �لعام و�خلا�س، م�شري�ً �ىل 
�أن حتقيق ن�شبة %100 تدريب عملي ميد�ين للطلبة يف �لقطاع �خلا�س 
�شي�شاهم يف تغيري منط تفكري �لطالب حول �لعمل م�شتقبًا يف هذ� �لقطاع 
من خال جتربة �لتدريب �مليد�نية �لتي �شيخو�شها، كذلك �شيتم �لعمل 
قطاعات  مع  �ل�شر�كات  وبناء  للتو��شل  موحدة  و�آلية  معايري  و�شع  على 
�لعمل، ودعم �لتعاون بني مر�كز �لتوظيف و�لأق�شام �لأكادميية بالكليات 
�ل�شناعي،  �ل��ق��ط��اع  �لأك��ادمي��ي��ة م��ع متطلبات  �مل��خ��رج��ات  ت��ر�ب��ط  ، ودع���م 
و�حلر�س على متابعة �مل�شتجد�ت يف �ملتطلبات �لوظيفية ملختلف �لوظائف 
�أن كل ذلك ي�شب  يف قطاعات �لعمل وربط ذلك بدر��شة �لطالب، منوهاً 
يف جهود �لكليات يف تاأمني وظيفة لكل خريج وخا�شة يف �لقطاع �خلا�س. 
وتطرق �لدكتور �ل�شام�شي لتو�شح كيفية و�شع �لكليات منذ �لعام 2016 

ل�شوق  �لأول  “�خليار  خريجيها  جلعل  هدفت  �لتي  �لثاين  �جليل  خطة 
�لتوطني  تعزيز  يف  ي�شاهم  مبا   100% توظيف  ن�شبة  �لعمل” وحتقيق 
�ملجالت  خمتلف  دخ��ول  على  �لطلبة  وحفز  و�خلا�س  �لعام  �لقطاعني  يف 
وت�شجيعهم ليكونو� رو�د �أعمال متا�شياً مع توجهات �لدولة و��شر�تيجيتها 
“�لتعليم �لهجني”  �لد�عمة لابتكار وريادة �لأعمال، و�أن تطبيق منوذج 
ب��ني �لدر��شة  �ل��ر�ب��ط  �أه���د�ف ه��ذه �خلطة حيث حقق  ع��زز م��ن حتقيق 
�مل�شتقبلية  �ملهار�ت  على  مركز�ً  و�لتوظيف،  �لعملي  و�لتدريب  �لأكادميية 
من خال ربط �لرب�مج و�لتخ�ش�شات بال�شهاد�ت �لحر�فية �لعاملية، مما 
مكن �آلف �لطلبة �ليوم يف خمتلف �لتخ�ش�شات من �حل�شول على �شهاد�ت 
عليها  �شيح�شلون  �لتي  �لأكادميية  �شهاد�تهم  جانب  �ىل  عاملية  �حر�فية 
�لعمل من  ل�شوق  و�إ�شافة  �لكليات، وهذ� جعلهم فر�شة  �لتخرج من  عند 

�لآن وهم ل يز�لون يف مقاعد �لدر��شة.

كرم منت�سبي برنامج �سباب الإمارات

حممد بن را�صد: الإمارات منوذج عاملي يف متكني ال�صباب واإعدادهم للم�صتقبل

تدعم اإطالق م�ساريع ال�سباب التجارية 

حممد بن را�صد يطلق اأكرب حا�صنة جتارية مفتوحة لل�صباب 

نخبة  لل�شباب،  �لإم�����ار�ت  جمل�س 
�حلكومية  �جل���ه���ات  م��وظ��ف��ي  م���ن 
ت��ر�وح��ت �أع��م��اره��م ب��ني 21 و35 
على  ب���ن���اًء  ت�����ش��م��ي��م��ه  ع����ام����اً، ومت 
�لقيم  ه��ي  �أ���ش��ا���ش��ي��ة،  حم���اور  �شتة 
و�لإيجابية،  �ل�����ش��ع��ادة  و�لأخ�����اق، 
�لقيادة �خلاقة، �لعلوم و�لتقنيات، 

و�أ�شاف �شموه: “ننتظر من �شباب 
�لإم����ار�ت �ل��ك��ث��ري.. و�ث��ق��ون باأنهم 
و�لتحدي..  �مل�����ش��وؤول��ي��ة  ق���در  ع��ل��ى 
م�شتقبلية  ف���ر����ش���اً  ف��ي��ه��م  ن�����رى 
و�ع�����������دة.. ون���ب���ن���ي ع��ل��ي��ه��م �آم������ال 
�ملركز  لبلوغ  وتطلعاتها  �لإم����ار�ت 
 .. �ملجالت”  خم��ت��ل��ف  يف  �لأول 

�شاحب  روؤي������ة  م���ن  و����ش��ت��ل��ه��ام��ه��ا 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ر��شد 
كتاب  ت�����ش��م��ن��ه��ا  �ل��ت��ي  م��ك��ت��وم،  �آل 
“تاأمات يف �ل�شعادة و�لإيجابية”، 
ب��ن��اء جيل  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  وي��ه��دف 
يتمتع  ����ش���اب  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي  ق����ي����ادي 
تتطلبها  �لتي  و�خل��رب�ت  باملهار�ت 

فارقاً  �شي�شكلون  �شبابنا  باأن  نوؤمن 
�لنموذج  �إىل  و�شي�شيفون  �إيجابياً 
�لدولة..  متثله  �ل���ذي  �حل�����ش��اري 
يقوده  �مل�شتقبل  ب���اأن  ن��وؤم��ن  لأن��ن��ا 
�ل�����ش��ب��اب و���ش��ن��اع��ت��ه ت��ع��ت��م��د على 
وعطائهم  و���ش��و�ع��ده��م  ع��ق��ول��ه��م 

و�إبد�عهم«.

�مل�������ش���اري���ع �ل���ت���ط���وي���ري���ة، من����وذج 
�لذي  �حلكومية  للقيادة  �لإم���ار�ت 
قائد  لنموذج  �ل��ث��اين  �جليل  ميّثل 
�لقرن �ل�21، و�آلية �لعمل �ملعتمدة 
ل��ب��ن��اء �ل���ق���در�ت �ل��وط��ن��ي��ة و�إع����د�د 

وتاأهيل قياد�ت �لعمل �حلكومي.
�لربنامج  حم�������اور  ت���ط���وي���ر  ومت 

مهنئاً �شموه خريجي برنامج �شباب 
�لإم���ار�ت ود�ع��ي��اً �شموه �إي��اه��م �إىل 
�لقدر�ت  وتطوير  �لتعلم  مو��شلة 

و�كت�شاب �ملعارف.
����ش���م ب���رن���ام���ج ����ش���ب���اب �لإم���������ار�ت 
�ل��������ذي ن���ظ���م���ه ب����رن����ام����ج ق����ي����اد�ت 
ح��ك��وم��ة �لإم��������ار�ت ب��ال��ت��ع��اون مع 

�ملوؤ�ش�شة  �شتوفر  حيث  �لأع���م���ال، 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  لل�شباب  �لإحت���ادي���ة 
���ش��رك��ائ��ه��ا يف ك��ل م��ن ي��ا���س مول، 
وم��ط��ار دب��ي �ل���دويل، ودب���ي مول، 
ل�شت  و  و�ل�����ش��ي��ف،  ووك،  و�شيتي 
�إك��������زت �ل�����ق�����درة، ول�����ش����ت �إك�����زت 
م���اد �إك�����س يف ���ش��ارع �ل�����ش��ي��خ ز�يد، 
ومكتبة �ل�شفا للفنون و�لت�شميم، 
وم��ت��ح��ف �لحت�����اد، و���ش��ي��ت��ي �شنر 
وحديقة  �ل�شارقة،  وقلب  م��ردف، 
�لعلم بعجمان، ومول �أم �لقيوين، 
ومنار مول، و�حلمر� مول، و�شيتي 
�شنر �لفجرية، ويف جميع مر�كز 

�ل�شباب يف �لدولة.

�ل�����ش��رك��اء �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني على 
�مل�شاريع  ب���ني  �ل����دول����ة  م�����ش��ت��وى 
ب�شكل  و�لعماء  �ل�شابة  �لتجارية 
لتقييم  فر�شة  ليمنحهم  مبا�شر 
�شركاتهم.  و�أد�ء  م��ن��ت��ج��ات��ه��م 
قلب  يف  �حل��ا���ش��ن��ة  ه���ذه  و�شتعمل 
�لأ���ش��و�ق و�مل��ر�ك��ز �حليوية وتوفر 
للدخول  �ل�شابة  للم�شاريع  فر�شة 
جانب  �إىل  �مل��ن��اف�����ش��ة  ح��ل��ب��ة  �إىل 
�لعاملية  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل����ع����ام����ات 
و�ل�شماح للقائمني عليها لكت�شاب 
مهار�ت ريادية عرب جتارب عملية 
م��ن خ��ال حت��ّم��ل �مل��ب��ادرة لتكلفة 
وبالتايل  �مل�������ش���اح���ات  �����ش���ت���ئ���ج���ار 

�لق��ت�����ش��ادي��ة ب��اأب��وظ��ب��ي، ود�ئ����رة 
�ل��ت��ن��م��ي��ة �لق���ت�������ش���ادي���ة – دب����ي، 
وموؤ�ش�شة حممد بن ر��شد لتنمية 
و�ملتو�شطة،  �ل�����ش��غ��رية  �مل�����ش��اري��ع 
�مل�شاريع  لدعم  �ل�شارقة  وموؤ�ش�شة 
�لتنمية  ود�ئ��رة  – رّو�د،  �لريادية 
�لقت�شادية بر�أ�س �خليمة، وغرفة 
مركز   - �لفجرية  و�شناعة  جت��ارة 
ود�ئرة   ، و�ملتو�شطة  �مل�شاريع  دعم 
عجمان،   – �لقت�شادية  �لتنمية 
وهيئة �أبوظبي للزر�عة و�ل�شامة 
وبلدية  دب����ي،  وب��ل��دي��ة  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 

ر�أ�س �خليمة، وبلدية �لفجرية.
�ل�شباب  على  �ملوؤ�ش�شة  وت�����ش��رط 

يف  �لنا�شئة  �لتجارية  وم�شاريعهم 
لاأ�شو�ق  �لعالية  �لتناف�شية  ظل 
�لإمار�ت  دول��ة  حكومة  �تخاذ  مع 
�مل�شاريع  ودع���م  لح��ت�����ش��ان  ق����ر�ر� 
�ل��ن��ا���ش��ئ��ة و�ل��ت�����ش��ري��ع م���ن وت���رية 
منوها من خال توفري م�شاحات 
يف �أهم �لأ�شو�ق يف �لدولة، متا�شياً 
م���ع �ل��ت��وج��ه �ل��ع��امل��ي ن��ح��و توفري 
رو�د  لتمكني  وم�شرعات  حا�شنات 
و�ل�شتمر�ر  �لنجاح  على  �لأعمال 
�مل�شاريع  ب�����دء  ���ش��ه��ول��ة  وت���ع���زي���ز 

�جلديدة.
�ل�شباب(  )حم����ط����ة  و�����ش����رب����ط 
وب����ال����ت����ع����اون م����ع جم���م���وع���ة من 

وكانت �ملوؤ�ش�شة �لإحتادية لل�شباب 
��شر�تيجية  �شر�كات  �أب��رم��ت  قد 
لتخ�شي�س هذه �مل�شاحات بالتعاون 
مع موؤ�ش�شة �لد�ر �لعقارية، ومطار 
دبي، وهيئة دبي للثقافة و�لفنون، 
ريتيل  ومري��س  �لعقارية،  و�إعمار 
�س.ذ.م.م، ومري��س ل�شت �إك�شزت، 
وموؤ�ش�شة ماجد �لفطيم، وموؤ�ش�شة 
�شروق للتنمية و�ل�شتثمار، ود�ئرة 
و�ل��ت��خ��ط��ي��ط يف حكومة  �ل��ب��ل��دي��ة 
 - �ل��ق��ي��وي��ن  �أم  م����ول  و  ع��ج��م��ان، 
و�لعقار�ت  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار�ت  لي����ن 
�حل�����م�����ر�،  وجم�����م�����وع�����ة  ذ.م.م، 
�لتنمية  ود�ئ�����رة  ن���ون،  وم��وؤ���ش�����ش��ة 

�لتي  و�لتحديات  �ملخاطر  تقليل 
�ل�شباب،  �لأع����م����ال  رو�د  ت���و�ج���ه 
�أك����رب لركيز  ف��ر���ش��ة  وت��ع��ط��ي��ه��م 
جهودهم لا�شتثمار بنقاط �لقوة 
وتعزيز  وخدماتهم  منتجاتهم  يف 
تناف�شيتها وحت�شني �أد�ء �شركاتهم 
�أو  �أع��ب��اء  وت��ط��وي��ره��ا دون حت��م��ل 

خماطر مالية.
حمطات  م��ن  حمطة  ك��ل  و�شتتيح 
�ل�شباب �لفر�شة لإطاق �مل�شاريع 
�جلديدة خال فرة زمنية متتد 
ل�����ش��ت��ة �أ���ش��ه��ر ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ج��دي��د يف 
�ل��دول��ة وذل��ك يف  خمتلف مناطق 
�مل�����ش��اح��ات �لأك����ر ح��ي��وي��ة لنجاح 

عادل اجلبري وعبداهلل بن زايد يعقدان حمادثات 
مع رئي�س وزراء باك�صتان ووزير اخلارجية

•• اإ�شالم اآباد-وام: 

�ل�شيخ  و�شمو  �ل�شعودية،  �لعربية  �ململكة  لل�شوؤون �خلارجية يف  �لدولة  وزير  عقد معايل عادل �جلبري، 
�آب��اد حمادثات ثاثية مع  �إ�شام  �ل��دويل �م�س يف  �آل نهيان، وزير �خلارجية و�لتعاون  عبد�هلل بن ز�يد 
معايل �شاه حممود قري�شي، وزير �خلارجية �لباك�شتاين، مت خالها بحث م�شتجد�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة 
و�لعامل. و�أتت هذه �لزيارة تعزيز�ً لأو��شر �ل�شد�قة �لتي تربط �ل�شعودية وباك�شتان، و�لإمار�ت وباك�شتان، 
�لعربية  �ململكة  يف  �لر�شيدة  �لقيادة  حر�س  مدى  تعك�س  �أنها  كما  �لتاريخية،  �لعاقة  لعمق  وجت�شيد�ً 
�أو�شع. و�لتقى �لوزير�ن مبقر رئا�شة �لوزر�ء �لباك�شتانية  �آفاق  �ل�شعودية ودولة �لإمار�ت لتعزيزها �إىل 
دولة عمر�ن خان، رئي�س وزر�ء باك�شتان، ونقا حتيات قيادتي �لبلدين �إىل دولة رئي�س وزر�ء باك�شتان، 
وجرى خال �للقاء مناق�شة �ملو��شيع ذ�ت �لهتمام �مل�شرك.كما عقد �لوزير�ن �جتماعاً مع رئي�س �أركان 

�لقو�ت �مل�شلحة �جلرن�ل قمر جافيد باجو�، ومت بحث م�شتجد�ت �لأو�شاع يف �ملنطقة و�لعامل.

••   اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أك��د �شاحب   
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم  ب��ن ر����ش��د 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل������وزر�ء 
حاكم دبي “رعاه �هلل” �أن توجهات 
�لقدر�ت  ب��ن��اء  يف  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
طاقات  يف  و�ل���ش��ت��ث��م��ار  �ل��وط��ن��ي��ة 
منوذجاً  متثل  �أب��ن��ائ��ه��ا  �إم��ك��ان��ات  و 
و�إعد�دهم  �ل�شباب  يف متكني  عاملياً 
�شناعة  يف  �مل��ح��وري  دوره����م  لأد�ء 

�مل�شتقبل.
جاء ذلك، خال تخريج �شمّوه نحو 
حكومياً من منت�شبي  موظفاً   80
�لإم��ار�ت من بينهم  برنامج �شباب 
�لهمم بح�شور  �أ���ش��ح��اب  م��ن  ع��دد 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو 
مكتوم نائب حاكم دبي وزير �ملالية 
�آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  و�شمو 
�لوزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان 
�ل�شيخ  �لرئا�شة و�شمو  �شوؤون  وزير 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ع��ب��د�هلل ب��ن ز�ي���د 

�خلارجية و�لتعاون �لدويل .
�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق�������ال 
�إن  �آل م��ك��ت��وم :  ب��ن ر����ش��د  حم��م��د 
�لإم�����ار�ت على قدر�ت  ره���ان دول���ة 
�أب��ن��ائ��ه��ا و�إم��ك��ان��ات��ه��م م��ن��ذ �لأي����ام 
حم������ور�ً  م���ث���ل  ل�����احت�����اد  �لأوىل 
ل��ن��ه��ج��ه��ا، ن����رى �ل���ي���وم ن��ت��ائ��ج��ه يف 
وتقدمها  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ري������ادة 
�ملجالت..  خمتلف  يف  وتناف�شيتها 
رئي�شية  �أد�ة  �ل�شابة  �لقياد�ت  بناء 
وتناف�شيتنا..  ري���ادت���ن���ا  ل��ت��ع��زي��ز 

تزويد  وركز على  �مل�شتقبل  حكومة 
�خل���ري���ج���ني ب����امل����ه����ار�ت �لإد�ري��������ة 
و�لقيادية �لعاملية �لتي متكنهم من 
�لتعامل مع �ملتغري�ت باأعلى درجات 

�لكفاءة و�لفاعلية.
حما�شر�ت  �ل���ربن���ام���ج  وت�����ش��م��ن 
وج���ل�������ش���ات ت���ف���اع���ل���ي���ة، مت���ح���ورت 
ومهار�ت  �لعاملية  �لتوجهات  ح��ول 
و��شت�شر�ف  �ل���ف���ع���ال،  �ل���ت���و�����ش���ل 
�لتحديات  وحت���ل���ي���ل  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
متغري،  ع��امل  يف  و�لقيادة  �لعاملية، 
وبر�مج تدريبية ركزت على حكومة 
دولة �لإم��ار�ت و �ل�شنع �إ�شافة �إىل 
�إع�������د�د م�����ش��اري��ع ت��ط��وي��ري��ة حلل 
�لتحديات �لتي يو�جهها �ل�شباب يف 

جمتمع دولة �لإمار�ت.
جدير بالذكر �أن “ برنامج قياد�ت 
حكومة �لإمار�ت “ تاأ�ش�س يف �لعام 
كرمية  ورعاية  بتوجيهات   2008
من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم و يهدف �إىل متكني 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة م���ن حتقيق 
وتعزيز  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �لأه�����د�ف 
ملو�كبة  �ل��وط��ن��ي��ة  �ل���ك���و�در  ق����در�ت 
وبكفاء�ت  �مل�شتقبلية  �ل��ت��ح��دي��ات 
ق��ي��ادي��ة ع��امل��ي��ة، و����ش��ت��م��ر�ر تدفق 
ل�شمان  وذلك  �حلكومية  �لقياد�ت 
�لوطنية  �ل��ط��اق��ات  ب��ن��اء وجت��دي��د 
مبختلف  �حل���ك���وم���ي���ة  و�ل������ك������و�در 
م�شتوياتها �لوظيفية، بالتعاون مع 
و�ملوؤ�ش�شات  �لعلمية  �ملر�كز  �أف�شل 
و�أبرز  و�لعاملية،  �ملحلية  �لأكادميية 

رو�د �لأعمال و�ل�شركات �لعاملية.

•• دبي-وام:

�أطلق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل�����وزر�ء 
بح�شور  �هلل(  )رع����اه  دب���ي  ح��اك��م 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��د�ن ب��ن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم،  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�ل�شباب(  )حم��ط��ة  م���ب���ادرة  دب����ي، 
�إحدى مبادر�ت �ملوؤ�ش�شة �لحتادية 
لل�شباب، و�لتي �شتكون مبثابة �أكرب 
موزعة  مفتوحة  جت��اري��ة  حا�شنة 
و�لأ�شو�ق  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ر�ك��ز  على 
�لثقافية  و�مل�����ر�ف�����ق  و�مل�����ط�����ار�ت 
ف�شا  �ل����دول����ة،  يف  و�ل�����ش��ي��اح��ي��ة 
جمانية  م�������ش���اح���ات  ت���وف���ري  ع����ن 
و�لأدو�ت  ب����اخل����دم����ات  جم����ه����زة 
�مل�شاريع  �إط��اق  لدعم  �لأ�شا�شية 
�لنا�شئة �جلديدة يف �أف�شل �ملو�قع 
�حليوية مل�شاعدة �ل�شباب على بدء 

م�شاريعهم �خلا�شة.
�ل�شيخ  �شمو  �ملبادرة  �إطاق  ح�شر 
�أح���م���د ب���ن حم��م��د ب���ن ر�����ش���د �آل 
بن  حممد  موؤ�ش�شة  رئي�س  مكتوم 
ومعايل  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد 
�لقرقاوي  ع����ب����د�هلل  ب����ن  حم���م���د 
وزي������ر ������ش�����وؤون جم��ل�����س �ل��������وزر�ء 
و�مل�شتقبل ومعايل �شما بنت �شهيل 
ب��ن ف��ار���س �مل���زروع���ي وزي����رة دولة 
�ملبادرة  وت��ه��دف  �ل�شباب.  ل�شوؤون 
�ل�شباب  �لأع���م���ال  رو�د  دع���م  �إىل 

للمبادرة  ب��الن�����ش��م��ام  �ل��ر�غ��ب��ني 
و�ل�������ش������ت������ف������ادة م�������ن �مل����ح����ط����ات 
�أن  ت��وف��ريه��ا  ي��ت��م  �ل��ت��ي  �ل�شبابية 
�لتجاري  �مل�����ش��روع  ���ش��اح��ب  ي��ك��ون 
م��ن م��و�ط��ن��ي �ل��دول��ة وم��ن �لفئة 
�لعمرية بني �ل� 18 و�ل� 35 عاما 
يف  ف��روع  �أي  للم�شروع  يكون  و�أل 
�ملحطات  ُتخ�ش�س  حيث  �ل��دول��ة، 
�جلديدة،  �ل��ت��ج��اري��ة  ل��ل��م�����ش��اري��ع 
�لفكرة  ت���ك���ون  �أن  ي�����ش��رط  ك��م��ا 
جديدة على �أ�شو�ق �لدولة، ومتت 
و�شع  ومت  �شليم،  ب�شكل  در��شتها 
بالإ�شافة  خطط لنجاحها، وذلك 
مرئية  هوية  للم�شروع  يكون  لأن 
خ��ا���ش��ة ب��ه و�أن ي��ت��م �لن��ت��ه��اء من 
و�لرخي�س  �لت�شجيل  �إج�����ر�ء�ت 
م���ع خم��ت��ل��ف �جل���ه���ات �مل��ع��ن��ي��ة يف 

�لدولة.
و���ش��ت��ع��م��ل �مل���وؤ����ش�������ش���ة �لإحت����ادي����ة 
ت���وف���ري جمموعة  ع��ل��ى  ل��ل�����ش��ب��اب 
من �ملميز�ت لل�شباب �مل�شاركني يف 
تخ�شي�س  �إىل  بالإ�شافة  �مل��ب��ادرة، 
�شيتم  �مل�����ش��اح��ات جم����ان����اً.. ح��ي��ث 
ت�����وف�����ري �مل�������ع�������د�ت و�خل������دم������ات 
وتقدمي  كذلك،  جماناً  �لأ�شا�شية 
�لتوجيه و�لإر�شاد، وتوفري ت�شميم 
حديث ومرن ي�شّهل لرو�د �لأعمال 
للم�شاريع،  ت�شويقية  �إ�شافة هوية 
�إمكانية متديد  �ملوؤ�ش�شة  كما تتيح 
خدمات  م����ن  �ل����ش���ت���ف���ادة  ف�����رة 

�ملحطة بعد در��شة �أد�ء �مل�شروع.

 رهان دولة الإمارات على قدرات اأبنائها ميثل حمورا لنهجها نرى نتائجه يف ريادتها وتقدمها وتناف�صيتها يف خمتلف املجالت
 �صبابنا �صي�صكلون فارقًا اإيجابيًا و�صي�صيفون اإىل النموذج احل�صاري الذي متثله الدولة
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اأخبـار الإمـارات
بدعم اإماراتي.. بدء حملة نظافة وا�صعة 

يف اأبني حفاظا على ال�صحة العامة
•• اأبني-وام:

“ �شندوق  د�شن   .. �لإم����ار�ت  دول��ة  م��ن  بدعم 
�لنظافة و حت�شني �ملدينة “ مبحافظة �أبني يف 
�ليمن �أم�س حملة نظافة و��شعة لرفع �ملخلفات 
�لقمامة يف مديريتي زجنبار  �أك��و�م  و  �ل�شلبة 
�لهال  هيئة  ومت��وي��ل  �إ����ش���ر�ف  حت��ت  خنفر  و 
�لأحمر �لإمار�تي. و ذكر �شامي �ملوقري مدير 
�أن �حلملة  �أبني  �لنظافة يف حمافظة  �شندوق 

�لعاجلة  �ل�شتجابة  حملة  �شمن  ت��اأت��ي  �ل��ت��ي 
�أكو�م  رف��ع  ت�شتهدف  �لإم����ار�ت  دول���ة  قبل  م��ن 
خ�شية  �ل�����ش��و�رع  و�شط  تكد�شت  �لتي  �لقمامة 

�نت�شار �لبعو�س �مل�شبب لاأمر��س و �لأوبئة .
عن  وخنفر  زجن��ب��ار  مديريتي  �شكان  �أع���رب  و 
�لإن�شانية  وذر�ع��ه��ا  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة  �شكرهم 
�ملجالت  يف  �ليمني  لل�شعب  �ملتو��شل  لدعمها 
حفاظا  �لنظافة  حملة  ببدء  م�شيدين   .. كافة 

على �ل�شحة �لعامة وحماية للبيئة.

خالل افتتاحه حديقة �سهداء حر�ض الرئا�سة: 

حممد بن زايد: الإمارات وال�صعودية �صراكة اخلندق الواحد يف مواجهة التحديات املحيطة

ت�سحيات �سهدائنا مبعث فخر واعتزاز واأو�سمة �سرف وعز لأبناء الإمارات جميعا جيال بعد جيل

حادث �سافر يف ماأرب دفعت فيه المارات دماء غالية زكية واأرواحا 
نفي�سة طاهرة... وخرجنا من ذلك اليوم الع�سيب اأكرث قوة وت�سميما

موقفكم �مل�شرف �لذي رفع روؤو�س 
كل �إمار�تي و�إمار�تية. 

وجعل مثو�هم جنات �لنعيم . 
و�لتقدير  �ل�����ش��ك��ر  ���ش��م��وه  وق�����دم 

�شهد�ئنا يف  ذك��رى  نخلد  و  نحيي 
���ش��اح��ات �ل��ع��ز و�ل��ك��ر�م��ة ونحتفي 

�ل���ذي نحن نفخر به  ه��ذ� �جل��ي��ل 
�لأبر�ر  �ليوم.. رحم �هلل �شهد�ءنا 

�ل�شيخ  �ل�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
�آل نهيان: �شنظل  حممد بن ز�يد 

هذه  خ�����ال  خ�����دم  م����ن  ك����ل  �إىل 
�ملرحلة و�شحى.. وقال �شكر� على 

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �أكد �شاحب 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  �أب���وظ���ب���ي 
�أن دولة �لإمار�ت  للقو�ت �مل�شلحة 
�لعربية  �مل��م��ل��ك��ة  م���ع  ب��ق��وة  ت��ق��ف 

�ل�شعودية يف خندق و�حد . 
وقال �شموه: �لإمار�ت و�ل�شعودية 
�شر�كة �خلندق �لو�حد يف مو�جهة 
و�لهدف  �مل��ح��ي��ط��ة..  �ل��ت��ح��دي��ات 
�ل�شعودية  �أم�����ن  ي��ج��م��ع��ن��ا  �ل�����ذي 
�ملنطقة،  و�إ����ش���ت���ق���ر�ر  و�لإم��������ار�ت 
وم�شتقبلنا.  م�����ش��رين��ا  ي��ج��م��ع��ن��ا 
و�أ�شاف �شموه �أن �لت�شحيات �لتي 
�لدفاع  �شبيل  يف  �شهد�وؤنا  قدمها 
ع���ن �حل���ق و�ل���و�ج���ب ت��ع��د مبعث 
وعز  �شرف  و�أو�شمة  و�عتز�ز  فخر 
لأبناء �لإم��ار�ت جميعا جيا بعد 

جيل. 
جاء ذلك خال �فتتاح �شموه �م�س 
)حديقة �شهد�ء حر�س �لرئا�شة( يف 
مع�شكر حموي .. تخليد� لذكرى 
�ل��وط��ن �لأب����ر�ر وتكرميا  ���ش��ه��د�ء 

لبطولتهم وت�شحياتهم. 
وقال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
�لتحديات  �إن  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�لتي تو�جه �لدول م�شتمرة �شو�ء 
حت��دي��ات ���ش��غ��رية �أوم��ت��و���ش��ط��ة �أو 
�أن  تريد  �لتي  و�ل��دول��ة   .. �شعبة 
تبني نف�شها ويكون لها م�شار مثل 
م�����ش��ار�ت �ل����دول �مل��ت��ق��دم��ة عليها 
و�لتحديات  �ل�شعاب  ت��ت��ج��اوز  �أن 

�لكبرية. 
م�شاركتنا  �أن  ���ش��م��وه:  و�أ�����ش����اف 
وت�شدينا  �ل��ع��رب��ي  �ل��ت��ح��ال��ف  يف 
�لإمار�ت  دول��ة  جعل  للتحديات.. 
و�إدر�كها  �أك���رب  و�إ���ش��ر�ره��ا  �أق���وى 

�أو�شع يف مو�جهة �ل�شعاب. 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و������ش����ار 
حم��م��د ب���ن ز�ي�����د �ل ن��ه��ي��ان �ىل 
حادث �شافر يف ماأرب وقال �شموه 
: دفعت فيه �لم��ار�ت دماء غالية 
طاهرة...  نفي�شة  و�أرو�ح�����ا  زك��ي��ة 
�لع�شيب  �ل��ي��وم  ذل��ك  م��ن  خرجنا 
و�حلمدهلل  وت�شميما،  ق��وة  �أك���ر 
و�إر�دة  �أق����وى  ب��اإ���ش��ر�ر  جت���اوزن���اه 
�شهد�ئنا  ت�����ش��ح��ي��ات   .. �أ����ش���ل���ب 
تاريخية  ذوي��ه��م  ووق��ف��ة  عظيمة 

م�شرفة . 
ب����ارك �هلل يف ذوي  ���ش��م��وه:  وق����ال 
ربو�  �لذين  �لأب��ر�ر  �شهد�ئنا  �أ�شر 

وقيمهم  و���ش��ريت��ه��م  ب��ب��ط��ولت��ه��م 
فهم فخر �لإمار�ت وم�شدر �لهام 
قيم  منهم  ي�شتقون  �لأج��ي��ال  لكل 
�لوطن  وح����ب  و�ل����ف����د�ء  �ل��ع��ط��اء 

و�لنتماء �ىل �أر�شه �لطيبة. 
�حلديقة..�شمو  �ف���ت���ت���اح  ح�����ش��ر 
�آل نهيان  ز�ي���د  ب��ن  �ل�����ش��ي��خ ه���ز�ع 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
�ل�شيخ  و���ش��م��و  �أب���وظ���ب���ي  لإم������ارة 
نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  من�شور 
رئ���ي�������س جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي����ر 
���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة و�ل�����ش��ي��خ خليفة 
نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن 
م���دي���ر ت���ن���ف���ي���ذي م��ك��ت��ب ����ش���وؤون 
�ل�������ش���ه���د�ء يف دي�������و�ن ويل  �أ�����ش����ر 
بنت  م��ع��ايل رمي  و  �أب��وظ��ب��ي  عهد 
�إب��ر�ه��ي��م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي����رة دولة 
ومعايل  �ل���دويل  �لتعاون  ل�شوؤون 
خلدون خليفة �ملبارك رئي�س جهاز 
�ل�شوؤون �لتنفيذية و�شعادة حممد 
مبارك �ملزروعي وكيل ديو�ن ويل 

عهد �أبوظبي. 
�ل�شمو  �شاحب  ��شتقبال  يف  وك��ان 
نهيان  �ل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
لدى و�شوله مقر مع�شكر حموي 
معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي 
وزير دولة ل�شوؤون �لدفاع ومعايل 
ثاين  حممد  حمد  �لركن  �لفريق 
�لقو�ت  �أرك������ان  رئ��ي�����س  �ل��رم��ي��ث��ي 
�لوحد�ت  قادة  من  وعدد  �مل�شلحة 

وكبار �شباط �لقو�ت �مل�شلحة. 
وجت��������ول ����ش���م���وه و�حل���������ش����ور يف 
�ول  �������ش�����م  وو�������ش������ع  �حل�����دي�����ق�����ة 
�ل��رئ��ا���ش��ة على  ح��ر���س  م��ن  �شهيد 
�ل�شيخ  �شمو  و�شع  كما  �جلد�رية، 
ن��ه��ي��ان و�شمو  �ل  ز�ي����د  ب���ن  ه����ز�ع 
نهيان  �ل  ز�يد  بن  �ل�شيخ من�شور 
بقية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ق��ادة  وكبار 

�ل�شماء. 
و��شتمع �شموه ل�شرح حول �حلديقة 
 11 بطول  لوحة  تتو�شطها  �لتي 
�شنتيمر�   180 وب��ارت��ف��اع  م��ر� 
حر�س  �شهد�ء  �أ�شماء  عليها  نق�س 
جم�شم  يتو�شطها  كما  �لرئا�شة.. 
كان  �لذي  �لتاريخي  �ملقطع  لربج 
�أبوظبي  مدينة  لتاأمني  ي�شتخدم 
وت��ن�����ش��اب م��ن��ه �مل���ي���اه دلل�����ة على 
حماطا  لل�شهد�ء  �لد�ئمة  �حلياة 
�لنخيل  �أ���ش��ج��ار  م���ن  مب��ج��م��وع��ة 
و�لرفعة  �ل�����ش��م��وخ  ع��ل��ى  �ل����د�ل����ة 
من  جمموعة  باحلديقة  وحتيط 
�لطر�ز  ع��ل��ى  ���ش��م��م��ت  �لأق����و������س 

�لإ�شامي.
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اأخبـار الإمـارات

مقدمة من موؤ�س�سة �سقر القا�سمي لالأعمال اخلريية 

�صفري الدولة بكازاخ�صتان ي�صارك يف حفل توزيع احلقيبة املدر�صية لعدد من الطالب املحتاجني
•• نور �شلطان-الفجر:

����ش���ارك ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور حممد 
�أحمد �جلابر �شفري �لدولة لدى 
جمهورية كاز�خ�شتان حفل توزيع 
�حلقيبة �ملدر�شية و�لزي �ملدر�شي 
�ملحتاجني  �ل���ط���اب  م���ن  ل���ع���دد 
�شقر  م���وؤ����ش�������ش���ة  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
لاأعمال  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
بح�شور  و�لإن�����ش��ان��ي��ة،  �خل��ريي��ة 
�لربيكي  ع���م���ر  ع����م����ار  �ل�������ش���ي���د 
�شكرتري ثالث بال�شفارة وجمل�س 

�شيد�ت �لأعمال �لإمار�تي. 
�لكاز�خ�شتاين  �جل����ان����ب  وم�����ن 
�أمريحان  �شعادة  �لفعالية  ح�شر 
مكتبة  م����دي����ر  رح���ي���م���ج���ان���وف 
جلمهورية  �لأول  �ل���رئ���ي�������س 
ك���از�خ�������ش���ت���ان و�ل�������ش���ي���د �أح���م���د 
م������������ر�دوف و�ل���������ش����ي����دة �ي���ري���ن���ا 
�وجناكوفا �أع�شاء جمل�س �لنو�ب 
يف �لربملان �لكاز�خ�شتاين، �إ�شافة 
�لعا�شمة  �أع���ي���ان  م���ن  ع���دد  �إىل 
و�شائل  ومم��ث��ل��ي  ن��ور-���ش��ل��ط��ان 

�لإعام.

حت�شيل �لعلم.   
وم�������ن ج����ان����ب����ه، �أ�������ش������اد ����ش���ع���ادة 
�أم���ريح���ان رح��ي��م��ج��ان��وف مدير 
�لأول جلمهورية  �لرئي�س  مكتبة 
�ملتميزة  بالعاقات  كاز�خ�شتان 
�ل��ت��ي ت��رب��ط ب��ني دول���ة �لإم����ار�ت 
وج����م����ه����وري����ة ك����از�خ���������ش����ت����ان يف 

�لثقافية  و�مل�شاريع  �لرب�مج  من 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ت��ي ت��رم��ي �إىل 
و�لتعاي�س  �لت�شامح  قيم  تر�شيخ 
�لعامل مبا يف ذلك  يف جمتمعات 
باأن  و�أ���ش��اف،  �خلريية.  �مل�شاريع 
�هتماما  ت����ويل  �لإم�������ار�ت  دول����ة 
�لت�شامح  ق��ي��م  ل��ر���ش��ي��خ  ك��ب��ري� 

على  و�شعبا  حكومة  كاز�خ�شتان 
�لدولة  �شفارة  ب��ه  تقوم  مب��ا  علم 
يف ك���از�خ�������ش���ت���ان م����ن م����ب����ادر�ت 
�جلانب  و�أن  خ���ريي���ة  و�أع�����م�����ال 
يرحب مبثل هذه  �لكاز�خ�شتاين 
�ملبادر�ت بحكم �أن دولة �لإمار�ت 
دول�����ة ���ش��دي��ق��ة وح��ب��ي��ب��ة ووج���ه 

كلمته  �ل���دول���ة يف  ���ش��ف��ري  �أ����ش���ار 
�أن  �إىل  ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة  �لف��ت��ت��اح��ي��ة 
عام  مبادر�ت  �شمن  جاء  �مل�شروع 
�لت�شامح �لذي �أعلن عنها �شاحب 
�آل  �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
نهيان رئي�س �لدولة حيث قررت 
�لعديد  تنفيذ  �إطارها  يف  �لدولة 

خم��ت��ل��ف �مل���ج���الت م���وؤك���د� على 
�أن �لإم��ار�ت دول��ة ر�ئ��دة و�شباقة 
خلري �لب�شرية و�أن عام �لت�شامح 
�لذي مت �لإعان عنه خري دليل 
على ذلك. و�أ�شاف �أحمد مر�دوف 
�لربملان  �لنو�ب يف  ع�شو جمل�س 
جمهورية  ب����اأن  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين 

و�أن  �لنا�شئني  ب�����ني  و�ل�ش�����ام 
ه���ذ� �ل���دع���م ي���اأت���ي حت��ف��ي��ز� لهم 
�لنافع  �ل��ع��ل��م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
ويفتحون  ب��ل��ده��م  ب��ه  ي��خ��دم��ون 
لأنف�شهم �آفاقا جديدة. ويف نهاية 
�لطلبة  �ل�����ش��ف��ري  �أو����ش���ى  كلمته 
باجلد و�لج��ت��ه��اد و�مل��ث��اب��رة على 

ب��ا���ش��م �شعب  �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 
�شقر  موؤ�ش�شة  �إىل  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
لاأعمال  �ل��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن 
�خل��ريي��ة و�لإن�����ش��ان��ي��ة ع��ل��ى هذه 
�ل��ت��ي ج���اءت يف وقتها  �مل�����ش��اع��دة 
ع��ن معاناة  ���ش��وف تخفف  و�ل��ت��ي 

�لأ�شر �لفقرية و�ملحتاجة.

حاكم عجمان يوجه با�صتكمال الطالبة »رغد« درا�صتها اجلامعية ويتكفل مب�صاريفها
•• عجمان-وام:

تكفل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم عجمان بكامل �لر�شوم و�مل�شروفات �لدر��شية لطالبة جامعية تدر�س 
يف كلية طب �لأ�شنان يف جامعة عجمان بعد �أن �طلع �شموه على م�شكلتها 
�لتي مت ن�شرها يف “ �شحيفة �لإم��ار�ت �ليوم ». جاء ذلك ��شتجابة لند�ء 
ذويها لعدم قدرتهم على دفع �لتكاليف �لدر��شة �ملتاأخرة عليها و�حلالية 
ما يحرمها من ��شتكمال در��شتها �جلامعية وخا�شة �أنها يف �ل�شنة �لنهائية 
بكلية طب �لأ�شنان وهي من �لطالبات �ملتفوقات. ووجه �شموه �إد�رة جامعة 
عجمان ب�شرورة ��شتكمال �لطالبة “رغد �شرغام بكر” در��شتها �جلامعة 

�مل�شاريف �خلا�شة من  للتكفل بجميع  ��شتعد�د  و�أن��ه على  �لتخرج  وحتى 
ر�شوم وغريها على نفقة �شموه �خلا�شة. 

�أمناء جامعة  وتقدم �ل�شيخ ر��شد بن حميد �لنعيمي نائب رئي�س جمل�س 
عجمان باأ�شمى �آيات �ل�شكر و�لتقدير و�لمتنان �إىل �شاحب �ل�شمو حاكم 
لند�ء  �ل�شريعة  و��شتجابته  و�لنبيلة  �لكرمية  �للفتة  ه��ذه  على  عجمان 
�لطلبة  جانب  �إىل  ووقوفه  و�ملعرفة  �لعلم  لطلبة  �مل�شتمر  ودعمه  ذويها 
حميد  بن  ر��شد  �ل�شيخ  و�أك��د  �جلامعية.  �لر�شوم  ت�شديد  عن  �ملتعرين 
�لنعيمي �أن �إد�رة �جلامعة �شتنفذ توجيهات �شاحب �ل�شمو حاكم عجمان 
و�إعد�دها  �لتخرج  وحتى  در��شتها   “ رغ��د   “ �لطالبة  ��شتكمال  ل�شمان 

ل�شوق �لعمل.

خرباء يناق�صون حتديث طرق جمع البيانات مل�صاعدة الدول على مكافحة املواد املخدرة
•• فيينا -وام:

و�جلرمية  �مل��خ��در�ت  مبكافحة  �ملعني  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  مكتب  نظم 
جمال  يف  متخ�ش�س  �إح�����ش��ائ��ي  خ��ب��ري   100 ن��ح��و  ���ش��م  م���وؤمت���ر� 
دول���ة، لبحث   60 م��ن  �مل��خ��درة  ب��امل��و�د  �ل�شلة  ذ�ت  �ل��ب��ي��ان��ات  جمع 
�ل�شلة  ذ�ت  �لإح�شاء�ت  وعمل  �لبيانات  جمع  �أدو�ت  حتديث  �شبل 
�ملرتبة  �ملخدرة  �ملو�د  �آثار  �شملت بحث  �أخرى  وق�شايا  باملخدر�ت، 
يف  �ل�شلة  ذ�ت  �لقدر�ت  وبناء  و�لعاج  �لوقاية  و�شبل  �ل�شحة  على 

�لدول �لأع�شاء.
�أن  ل��ه،  فيينا مقر�  م��ن  �ل��ذي يتخذ  �لأمم���ي،  �ملكتب  بيان  و�أو���ش��ح 
�لإح�شاء�ت  وع��م��ل  �لبيانات  جمع  حت��دي��ث  �شبل  ناق�س  �لج��ت��م��اع 

ب�شبب �لطبيعة �ملتغرية و�ل�شريعة مل�شكلة �ملخدر�ت وو�شائط �لجتار 
�ل��رو�ب��ط بني  فهم  �ل���دويل على  �ملجتمع  وزي����ادة طلب  �جل��دي��دة، 

�ملخدر�ت و�لف�شاد و�لتدفقات �ملالية غري �مل�شروعة ب�شكل �أف�شل.
��شتمرت  �أن �خلرب�ء عر�شو� خال م�شاور�ت فنية مكثفة  و�أ�شاف 
يدعم  ومب�شط  حم�شن  ��شتبيان  لإن�شاء  مهمة  �ق��ر�ح��ات  يومني، 
ق�����در�ت �ل��ب��ل��د�ن �لأع�������ش���اء ع��ل��ى �لإب�����اغ ع���ن �أو���ش��اع��ه��ا �ملتعلقة 

باملخدر�ت.
�أن مهمة  �إىل  و�لتحليل،  �لبحث  ف��رع  رئي�شة  م��ي،  �أجنيا  و�أ���ش��ارت 
�أبحاث مكتب مكافحة �جلرمية و�ملخدر�ت، هي توفري �أف�شل دليل 
�أنظمة  �لعاملني يف  �لوطنيني  �لقر�ر و�خل��رب�ء  ممكن لدعم �شنع 

جمع �ملعلومات ذ�ت �ل�شلة باملو�د �ملخدرة.

حاكم راأ�س اخليمة ي�صتقبل القن�صل الهندي 

�صفري الدولة يبحث مع وزير التعليم الكازاخ�صتاين 
التعاون امل�صرتك يف املجالت التعليمية 

•• راأ�س اخليمة-وام:

 ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة �أم�س يف ق�شر 
فيبول  ���ش��ري  ���ش��ع��ادة  حممد  ب��ن  �شقر  مبدينة  �شموه 
دب���ي و�ملناطق  �ل��ه��ن��د يف  �ل���ع���ام جل��م��ه��وري��ة  �ل��ق��ن�����ش��ل 

�ل�شمالية و�لوفد �ملر�فق له.
�شعادة  مع  �خليمة  ر�أ���س  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  وناق�س 
�ملو��شيع  م��ن  جملة  �لهند  جلمهورية  �ل��ع��ام  �لقن�شل 
و�لتجارية  �لقت�شادية  �لعاقات  تعزيز  �إىل  �لهادفة 

�ملتنامية بني ر�أ�س �خليمة و�لهند يف خمتلف �ملجالت.
�لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أك��د 

�أن ر�أ�س �خليمة ت�شعى د�ئما �إىل بناء وتعزيز عاقاتها 
كافة  �لقطاعات  ويف  �ل���دول  خمتلف  م��ع  �لقت�شادية 
ت��وف��ري بنية حتتية  ع��ل��ى  �لإم�����ارة  �إىل ح��ر���س  م�����ش��ري� 
لتي�شري  متكامل  ت�شريعي  ب��اإط��ار  م��دع��وم��ة  م��ت��ط��ورة 

ممار�شة �لأعمال.
و تناول �للقاء �شبل تعزيز �لتجارة �لبينية بني �جلانبني 
�ل�شر�كات �لقت�شادية و�لتعاون يف �لقطاعات  وتر�شيخ 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرك ل�شيما و�أن �لهند تاأتي يف مقدمة 

�ل�شركاء �لتجاريني لإمارة ر�أ�س �خليمة.
يذكر �أن �لهند حتتل مرتبة متقدمة يف حجم �لتجارة 
�أكر  ب��الإم��ارة  غري �لنفطية مع ر�أ���س �خليمة و يعمل 

من 3500 �شركة هندية.

•• نور �شلطان-الفجر:

�ل��ت��ق��ى ����ش���ع���ادة �ل���دك���ت���ور حممد 
لدى  �لدولة  �شفري  �جلابر  �أحمد 
معايل  مع  كاز�خ�شتان  جمهورية 
�أ����ش���خ���ات �أمي���اغ���ام���ب���ي���ت���وف وزي���ر 
جمهورية  يف  و�ل���ع���ل���م  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�ملهند�س  ب��ح�����ش��ور  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�لكعبي �شكرتري ثاين  �شامل �شيف 
بال�شفارة وذلك يف مقر �لوز�رة يف 

�لعا�شمة نور �شلطان. 
رح����ب معايل  �ل���ل���ق���اء  ب�����������د�ي��ة  يف 
�لوزير ب�شعادة �شفري �لدولة و�أكد 
�للقاء�ت ما هو  �أن مثل هذه  على 
بعثة  حر�س  على  و��شح  دليل  �إل 
�مل�شرك  �لتعاون  دع��م  يف  �ل��دول��ة 
ب��ني �ل��ب��ل��دي��ن وخ��ا���ش��ة يف جمال 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ري ب��ه��ا ق��دم��ا �إىل 

جمالت �أرحب. 
بحث �لطرفان خال �للقاء �أوجه 
�ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رك يف �مل���ج���الت 
�ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���ني دول�����ة �لإم������ار�ت 
و�شبل  ك��از�خ�����ش��ت��ان  وج��م��ه��وري��ة 
تعزيزها من خال �إقامة �لتعاون 

وتبادل  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  بني 
�خل���������رب�ت وت���ن���ظ���ي���م �ل������زي������ار�ت 

�لطابية بني �لبلدين.
ك��م��ا ن��اق�����س �ل���ط���رف���ان م���ا حتقق 
على �أر����س �ل��و�ق��ع وم��ا ق��ام��ت به 
دول����ة �لإم������ار�ت م��ن دع���م لقطاع 
كاز�خ�شتان،  جمهورية  يف  �لتعليم 

حيث تعترب مدر�شة �ل�شيخ خليفة 
�شرحا  �شلطان  ن��ور  �لعا�شمة  يف 

تعليميا رياديا يف هذه �ملدينة. 
�لر�ئدة  �ملكانة  و�أثنى معاليه على 
�ل���ت���ي حت���ظ���ى ب���ه���ا �لإم�����������ار�ت يف 
�لتي حتققت  و�لإجن��از�ت  �لتعليم 

يف هذ� �ملجال.

اأكد �سرورة الإرتقاء مب�ستوى اخلدمات وال�سعي لتوفري احلياة الكرمية للمواطنني 

هزاع بن زايد يطلع على م�صتجدات العمل 
احلكومي خالل ا�صتقباله خالد بن حممد بن زايد 

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س 
�لعهد  ويل  بديو�ن  �شموه  مكتب  يف  �أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ب��ن حممد  خ��ال��د  �ل�شيخ  �شمو  �م�����س 
معايل  بح�شور  �لتنفيذي،  �ملجل�س  ع�شو  �لتنفيذية،  �للجنة 
�أبوظبي  مكتب  رئي�س  �مل��زروع��ي  علي  م��ب��ارك  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
د�ئرة  رئي�س  �لزعابي  بوعتابه  �لتنفيذي ومعايل جا�شم حممد 
�ملالية و�شعادة �لدكتور حممد ر��شد �لهاملي �أمني عام �ملجل�س 
مكتب  ع���ام  م��دي��ر  �لكعبي  ج��م��ال  �ل��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة  �لتنفيذي 

�أبوظبي �لتنفيذي.
و�طلع �شموه خال �للقاء على �آخر م�شتجد�ت �لعمل �حلكومي 
و�لرتقاء  �أبوظبي،  حكومة  يف  �خلدمات  وتعزيز  تطوير  و�شبل 
بها، م�شري�ً �إىل �شرورة بذل ق�شارى �جلهد لارتقاء مب�شتوى 
�ل��ك��رمي��ة للمو�طنني مبا  ل��ت��وف��ري �حل��ي��اة  �خل��دم��ات و�ل�����ش��ع��ي 
ز�يد  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات  مع  يتما�شى 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل(  )حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل 
ن��ائ��ب �لقائد  �أب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  �آل  ب���ن ز�ي����د  حم��م��د 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، و�لذي لطاملا حّث على �إياء �ملو�طنني 
مبا  و�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ات  �خل��ط��ط  جميع  يف  �لق�شوى  �لأول���وي���ة 
يحقق �لأهد�ف �لتنموية ويحقق لهم �أعلى م�شتويات �لرفاهية 

و�حلياة �لكرمية.

مدير عام موؤ�س�سة راأ�ض اخليمة للقران الكرمي اأحمد ال�سحي:

معايري حديثة لرفع كفاءة املحفظني واملحفظات وتطوير العمل
•• راأ�س اخليمة – �شليمان املاحي 

ر�أ�س  موؤ�ش�شة  ع���ام   م��دي��ر  ع��ق��د 
وعلومه  �لكرمي  للقر�آن  �خليمة 
�جتماعا  �ل�شحي  حم��م��د  �أح��م��د 
ومدر�ء  �لأق�شام  م��در�ء  بح�شور 
ومدير�ت �ملر�كز ملناق�شة عدد من 
�لتي  و�لأنظمة �جلديدة  �للو�ئح 
�لعمل  يف  �لرت���ق���اء  ع��ل��ى  ت�شاعد 

وتطويره ومتيزه.
عام  �ل�شحي مدير  �أح��م��د  و�أ���ش��ار 
ت�شري  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة 
��شر�تيجية  على  ثابتة  بخطى 
�إىل  با�شتمر�ر  ت��ه��دف  تطويرية 
توزيع  وح�شن  �ملر�كز  كفاءة  رفع 
و�ملحفظات  و�ملحفظني  �حللقات 
و�أ�شاليبهم  بقدر�تهم  و�لرت��ق��اء 
وفق معايري حديثة ت�شاعد على 
وتخريج  ومت��ي��زه  �لعمل  تطوير 
ح��ف��ظ��ة ق�������ر�آن م��ت��م��ي��زي��ن على 
م�شتوى عال من �لإتقان و�لدقة، 
تفتح  �ملوؤ�ش�شة  ب��اأن  �ل�شحي  و�أك��د 
�لطاب  �أم������ام  �ل��ف��ر���س  �أب������و�ب 
�خلاقة  م��و�ه��ب��ه��م  ل���ش��ت��خ��ر�ج 

�ملتميز�ت  �لإد�ري�������ات  �لج��ت��م��اع 
�ل�شيفية  �شقر  �ل�شيخ  دورة  يف 
جهدهن  ق�شارى  بذلن  �للو�تي 
ناجحة  ���ش��ي��ف��ي��ة  دورة  لإخ������ر�ج 

لدعمها  �لب���د�ع���ي���ة  وط��اق��ات��ه��م 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا يف جم����ال �ل���ق���ر�آن 

�لكرمي.
�ل�شحي يف هذ�  �أح��م��د  ك��رم  وق��د 

ومتاألقة.
�ملثابرة  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  م����وؤك����د�   
لتحقيق  �ل��ع��م��ل  يف  و�لإخ���ا����س 
متوجها  وم��ت��األ��ق،  م�شتمر  جن��اح 

جميع  �إىل  �جل����زي����ل  ب���ال�������ش���ك���ر 
�ملبذولة  �ملوظفني على جهودهم 
يف ت��ط��وي��ر �ل��ع��م��ل ومت���ي���زه مبا 
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اإعــــــــــالن
كيي  �ل�ش�����ادة/جولدن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

توريد �لعمال
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2841568 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة عي�شى ح�شن خلفان �لزعابي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف ع�شام �شعيد �شامل م�شلم �لعرميي

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� 
�لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�لنجوم  مروة  �ل�ش�����ادة/�شركة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لاعمال �ل�شحية ذ.م.م
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1076897 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد جابر جا�شم جابر �ملريخي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نور حممد منري �حمد %34
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عو�س �حمد �لعامري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نور حممد منري �حمد
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
لل�شيانة  �جلديد  �ل�ش�����ادة/�ملنار  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:1059465 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة حمد جابر جا�شم جابر �ملريخي %51

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة نور حممد منري �حمد %49
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي عو�س �حمد �لعامري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف نور حممد منري �حمد
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
ناجنيل  �لتجاري  بال�شم     CN  1200801 رقم: 
تعديل  طلب  بالغاء  و�ملعلومات  �لتكنولوجيا  حللول 
فعلى  �شابقا.  عليه  كان  كما  �لو�شع  و�عادة  �لرخ�شة 
كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة 
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر 
�ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ� 
�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  حق 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
�لقطب  �لتجاري  بال�شم     CN  1819320 رقم: 
�لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  �لبار  حلفر  �لحمر 
من  كل  فعلى  �شابقا.  عليه  كان  كما  �لو�شع  و�عادة 
�و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة  له حق 
ن�شر  تاريخ  من  �أ�شبوع  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان  هذ� 
�و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل  حق 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�ن�شالدو ��س تي ��س ��س بي �يه - 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �أبوظبي  رخ�شة رقم:1200863 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة هيتا�شي �ل�شكك �حلديدية ��س تي ��س ��س 

hitachi rail sts s p a بي �يه
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ن�شالدو ��س تي ��س ��س بي �يه

ANSALDO STS SPA
تعديل ��شم جتاري من/�ن�شالدو ��س تي ��س ��س بي �يه - �أبوظبي 

ANSALDO STS S.P.A - ABU DHABI
�ىل/هيتا�شي �ل�شكك �حلديدية �أ�س تي ��س ��س بي �يه

HITACHI RAIL STS S P A
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/هاي �رت للمقاولت �لعامة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1293925 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 50000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/هاي �رت للمقاولت �لعامة 

HIGH ART GENERAL CONTRACTING

�ىل/هاي �رت للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
HIGH ART GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لبو�بة �خل�شر�ء لتن�شيق �حلد�ئق ذ.م.م

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1138915 
تعديل مدير/مرمي عبد�هلل �شديق حممد �خلوري

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�ليت �نف�شمنت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
ELITE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �ليت �نف�شمنت - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
%100 �ىل   %99 من   ELITE INVESTMENT - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف ح�شن حممد دروي�س �ل�شباغ
تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 1*1 �ىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
تعديل ��شم جتاري من/�لبو�بة �خل�شر�ء لتن�شيق �حلد�ئق ذ.م.م 
GREEN GATE LAND SCAPE GARDENING LLC

�ىل/�لبو�بة �خل�شر�ء لتن�شيق �حلد�ئق  - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
GREEN GATE LAND SCAPE GARDENING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خال 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو�شم 

نيلز �شالون �ند �شبا لل�شيد�ت
رخ�شة رقم:CN 2641380    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�ل�ش�����ادة/و�حة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�أدنوك - فرع 27
رخ�شة رقم:CN 1517928-27    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/بلو�شم 

مل�شتح�شر�ت �لتجميل
رخ�شة رقم:CN 2220452    تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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�صركة الجالل للرثيات واأدوات الإنارة- ذ م م
مبوجب قر�ر �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �ملنعقدة يف تاريخ 2019/08/29 

�ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم  1955011404 يعلن �مل�شفى ز�يد ت�شارترد 

�أكاونتانت لتدقيق �حل�شابات، عن ت�شفية �شركة:

)�سركة الجالل للرثيات واأدوات الإنارة - ذ م م(
 CN-1058254 بالرقم  �لقت�شادية-�بوظبي  �لتنمية  د�ئرة  من  �ل�شادرة 

فعلى من لديه �ي �عر��س مطالبة �أو حقوق على �ل�شركة �ملذكورة �عاه عليه 

�لتقدم مبطالبته مع �مل�شتند�ت �ملوؤيدة لذلك �إىل �مل�شفى، وذلك خال �لدو�م 

�لر�شمي وملدة 45 يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان، وكل من مل يتقدم خال 

�ملدة �ملحددة بالإعان ي�شقط حقه باملطالبة.  تليفون �مل�شفى: 6666828 / 

�مل�شفح  �بوظبى-   -  info@zcaa.ae �إمييل:   )41145( بريد  �شندوق   ،  02

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �شعيد �لنيادي �لطابق  M9

اإع��������الن ت�صفي�����ة �صرك��������ة 
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  اإعــــــــــالن
�شركة  فرع  �ل�شادة/�شولد�تا  باأن  �لقت�شاد  وز�رة  تعلن 
لدى  �لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف  مقيدة  )فرن�شا( 
�ىل  �ل�شركة  تقدمت  وقد   )2833( رقم  حتت  �لوز�رة 
�لوز�رة بطلب لتعديل �ل�شم �لتجاري لي�شبح �شيك�شن�س 
�لجنبية  �ل�شركات  �شجل  يف  بياناتها  وتعديل  �شولد�تا 

تبعا لذلك .
باعر��شهم  �لتقدم  �حلق  ��شحاب  �ل�شادة  من  يرجى 
ن�شر  تاريخ  �أ�شبوع من  يتجاوز  ميعاد ل  �لوز�رة يف  �ىل 

هذ� �لعان.
حترير� يف 2019/9/4

اأحمد علي احلو�شني
 مدير اإدارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/�لوطنية للزهور وفروعها

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1279638 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/علي �شاملني �لعبد �لنعيمي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ علي �شاملني �لعبد �لنعيمي من من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة جوبيناد هان �نيل كومار %49

تعديل لوحة �لعان/�جمايل من م�شاحة 3.5*1.8 �ىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/�لوطنية للزهور 
NATIONAL FLOWERS

�ىل/�لوطنية للزهور ذ.م.م
NATIONAL FLOWERS LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم �ملنحة

CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2537656 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/�شعيد عبيد ر��شد �لكعبي من مالك �ىل �شريك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ �شعيد عبيد ر��شد �لكعبي من من 100% �ىل %51
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مولنا فكر �ل�شام �بو �لب�شر %25

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ��شافة حممد قمر ح�شن نور عامل �شود�جار %24
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

تعديل ��شم جتاري من/مطعم �ملنحة 
AL MENHA RESTAURANT

�ىل/مطعم �ملنحة ذ.م.م
AL MENHA RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة �لنور لتنظيف مقاعد 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ل�شيار�ت رخ�شة رقم:1148068 
تعديل وكيل خدمات/��شافة حميد بطي �شامل ر��شد �ل�شام�شي

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة حممد م�شلم �لدين حممد لقمان %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد بطي �شامل ر��شد �ل�شام�شي

تعديل ��شم جتاري من/موؤ�ش�شة �لنور لتنظيف مقاعد �ل�شيار�ت 
ALNOOR CAR SEATS CLEANING EST

�ىل/�شوبر ماك�س لتنظيف �ل�شيار�ت
SUPER MAX CAR CLEANING

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5 

اإعــــــــــالن
لعمال  نادر  �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�لملنيوم و�لزجاج
CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1108950 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة ح�شن ر��شد ح�شن حممد �ل�شام�شي %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �بو �لكا�شيم ناد�رير ز�مان
تعديل وكيل خدمات/حذف �شعيد �شطيط �شعيد �شلطان �لظاهري

فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خال �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5 

اإلغاء اعالن �سابق
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بخ�شو�س �لرخ�شة 
وي  �يليت  �لتجاري  بال�شم     CN  1371545 رقم: 
و�عادة  �لرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  ذ.م.م  للعقار�ت 
�لو�شع كما كان عليه �شابقا. فعلى كل من له حق �و 
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س 
�لقت�شادية خال �أ�شبوع من تاريخ ن�شر هذ� �لعان 
�و دعوى  �ي حق  �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن  فان  و�ل 
�لجر�ء�ت  �شت�شتكمل  حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد 

�ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5
اعالن بيع  عقار بالن�شر    للمنفذ �شده   

فى الدعوى رقم  2018/4161 تنفيذ جتاري   
                           طالب �لتنفيذ: �شركة على بن �شامل للمقاولت - �س ذ م م  

عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - �خلبي�شي - ديرة - �شارع رقم 20 بناية حممد �حمد �ملهريي - �لطابق �لثاين مكتب رقم 206
�ملنفذ �شده : كرمي مريز� �قا جاهد برى - عنو�نه : �إمارة دبي ، �شارع �ل�شيخ ز�يد ، برج جروفرن هاو�س ،

 Grosvenor House Tower - �شقة رقم 2513 - رقم مكاين : 1650176919
�لعقار  بيع  �شيجرى  �حل��ال  �قت�شى  �ن  �لتالية  �ل��ث��اث  �لي���ام  ويف  م�شاء   5.00 �ل�شاعة   2019/9/11 �مل��و�ف��ق  �لأرب��ع��اء  ي��وم  يف  �ن��ه 
www.( �لل��ك��روين  وع��ل��ى موقعها  ل��ل��م��ز�د�ت  �لم����ار�ت  �لبيع)�شركة  بها  �ن��ي��ط  �ل��ت��ى  �جل��ه��ة  ل��دى  �دن���اه  �و���ش��اف��ه  �ملو�شحة 

emiratesauction.ae(  وعلى ر�غبي �ل�شر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن 20% من �لثمن �لأ�شا�شي قبل دخول �ملز�يدة ولكل 
من لديه �عر��س على �لبيع �لتقدم باعر��شه معزز� مبا يربره من م�شتند�ت قبل �جلل�شة �ملحددة للبيع ويف �ملو�عيد �ملبينة باملادة 
301 من قانون �لإجر�ء�ت �ملدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه �يد�ع كامل �لثمن و�مل�شاريف خال ع�شرة �يام �لتالية جلل�شة �لبيع ولكل 
�شخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن خال �لع�شرة �يام �لتالية لر�شوم �ملز�د ب�شرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�شر 

�لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن �ملعرو�س و�مل�شروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�شاف �ملمتلكات : 
ZENITH TOWER  A2 : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى - 

 - رقم �لوحدة : 104  - �مل�شاحة :  112.35 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )846526( درهم 
ZENITH TOWER  A2 : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى - 

 - رقم �لوحدة : 1411  - �مل�شاحة :  85.57 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )644746( درهم 
ZENITH TOWER  A2 : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى - 

 - رقم �لوحدة : 1302  - �مل�شاحة :  85.58 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )644822( درهم 
ZENITH TOWER  A2 : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى - 

 - رقم �لوحدة : 1312  - �مل�شاحة :  72.29 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )544685( درهم 
ZENITH TOWER  A2 : نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �حلبية �لر�بعة - رقم �لر�س : 115 - رقم �ملبنى : 1 - ��شم �ملبنى - 

 - رقم �لوحدة : 201  - �مل�شاحة :  77 مر مربع و�ملقدرة قيمتها ب��� )580174( درهم 
ماحظة : يدفع �ملبلغ فور�.
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

�شارك وفد ر�شمي من دولة �لإمار�ت 
�ل��ث��ام��ن ع�شر  يف م���وؤمت���ر �لأط������ر�ف 
لت��ف��اق��ي��ة �لجت������ار �ل������دويل ب���اأن���و�ع 
�حل�����ي�����و�ن�����ات و�ل����ن����ب����ات����ات �مل����ه����ددة 
يف  �نعقد  �ل��ذي  �شايت�س  بالنقر��س 
جدول  وت�����ش��م��ن  ب�شوي�شر�  جينيف 
من  �لعديد  ومناق�شة  ط��رح  �أع��م��ال��ه 
�ل�شلة  ذ�ت  و�ل������ق������ر�ر�ت  �ل���وث���ائ���ق 
�لتفاقية،  وتنفيذ  �لأن����و�ع  بحماية 
بالإ�شافة �إىل �لعديد من �لجتماعات 
و�لفعاليات �جلانبية و�لتي ��شتهدفت 

تعزيز حتقيق �أهد�ف �لتفاقية.
�أع�شاء  للدولة  �لر�شمي  �لوفد  �شمل 
و�لبيئة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة  م���ن 
�ملنفذة  �لإد�ري����ة  �ل�شلطة  باعتبارها 
ل��ات��ف��اق��ي��ة وم�����ن ه��ي��ئ��ة �ل��ب��ي��ئ��ة – 
�لعلمية  �ل�شلطة  باعتبارها  �أبوظبي 
�ملنفذة لاتفاقية ومب�شاركة كل من 
�لطبيعية  و�مل��ح��م��ي��ات  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة 
�لبيئة  ح��م��اي��ة  ه��ي��ئ��ة  و  �ل�����ش��ارق��ة  يف 
وبلدية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  و�ل��ت��ن��م��ي��ة يف 
�لفجرية و�ل�شندوق �لدويل للحفاظ 

على �حلبارى.
�لدولة  وف����د  دع����م  �مل���وؤمت���ر  وخ�����ال 
�لعامة  �لأم��ان��ة  تو�شيات  م��ن  ع���دد�ً 
ت��و���ش��ي��ة بخروج  ���ش��م��ل��ت  ل��ات��ف��اق��ي��ة 
�ل���دول���ة م��ن �ل��ف��ئ��ة �خل��ا���ش��ة بخطة 
�إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً  للعاج،  �لوطنية  �لعمل 
�مل��ب��ذول��ة يف جم��ال مكافحة  �جل��ه��ود 
�ل����ت����ج����ارة غ����ري �مل���������ش����روع يف �ل���ع���اج 
لأمانة  �لوطنية  �لتقارير  رفع  ومنها 
�ل�شاملة  �ملعلومات  ونظام  �لتفاقية 
بالعاج  �مل�شروعة  غري  �لتجارة  لتتبع 
وبر�مج   ETIS �ل��ف��ي��ل  وم��ن��ت��ج��ات 
�ل�شلطات  و�لتعاون مع  �لقدر�ت  بناء 
�خل���ا����س كقطاع  و�ل���ق���ط���اع  �مل��ح��ل��ي��ة 
و�شبط  و�لتتبع  و�ل��رق��اب��ة  �ل��ط��ري�ن 
�ل��ت��ي متر  �مل�����ش��روع��ة  غ��ري  �ل�شحنات 

عرب �أر��شي �لدولة.

ك���م���ا دع�����م �ل����وف����د ت��و���ش��ي��ة ب�������اإدر�ج 
يف  �أ�شا�شية  عمل  كلغة  �لعربية  �للغة 
م�شاركة  خ��ال  من  وذل��ك  �لتفاقية 
�لتي  �ل��ع��م��ل  �ل����دول����ة يف جم��م��وع��ة 
�إمكانية  مناق�شة  �أج���ل  م��ن  ت�شكلت 
�لتفاقية..  يف  �لعربية  �للغة  �در�ج 
ك��م��ا مت دع���م م��ل��ف م�����ش��ارك��ة �ل�شباب 
ومت��ك��ي��ن��ه��م ل�����ش��م��ان م�����ش��ارك��ت��ه��م يف 
�لربية  �حل��ي��اة  على  �حل��ف��اظ  ق�شايا 

وعمليات �شنع �لقر�ر يف �لتفاقية.
م���ن���اق�������ش���ة  �مل��������وؤمت��������ر  خ���������ال  ومت 
�ملو��شيع  م��ن  �ل��ع��دي��د  و����ش��ت��ع��ر����س 
��شتعر��س  وم��ن��ه��ا  �لأه���م���ي���ة،  ذ�ت 
لاتفاقية،  �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �ل���روؤي���ة 
و�لتفاقيات  �ملنظمات  مع  و�لتعاون 
�لبيئية متعددة �لأط��ر�ف، و�لتقارير 
و�ملقرحات  �ل��ق��در�ت  ببناء  �خلا�شة 
�لعاملي  �ملتحدة  �لأمم  بيوم  �خلا�شة 
تخ�شي�س  مت  كما  �ل��ربي��ة..  للحياة 
لتعديل  و�����ش���ع���ة  ن��ق��ا���ش��ي��ة  م�����ش��اح��ة 
�ل�شباب  مب�����ش��ارك��ة  �خل���ا����س  �ل���ق���ر�ر 
�لعديد  و����ش��ت��ع��ر����س  �لت��ف��اق��ي��ة  يف 
ومر�جعة  �لتنفيذية  �مل��و����ش��ي��ع  م��ن 
بالأحكام  �خلا�شة  �لقائمة  �لقر�ر�ت 
وتنظيم  �ل��ع��ام  و�لم��ت��ث��ال  �لتنفيذية 
�ل����ت����ج����ارة و�لإع�������ف�������اء�ت و�لأح�����ك�����ام 

�لتجارية �خلا�شة.
�ملتعلقة  �مل��و����ش��ي��ع  م�����ش��ت��وى  وع���ل���ى 

�مل�شتند�ت  ����ش��ت��ع��ر����س  مت  ب���الأن���و�ع، 
�خل��ا���ش��ة ب���الجت���ار غ��ري �مل�����ش��روع يف 
ب�شاأن  �ل����ق����ر�ر�ت  وم�������ش���روع  �ل��ف��ه��ود 
ح����ف����ظ �ل����ربم����ائ����ي����ات و�ل����ت����ق����اري����ر 
و�لوثائق �خلا�شة بال�شعاب �ملرجانية 
و�لفيلة  و�ل�����ر�ي  �ل��ق��ر���س  و�أ����ش���م���اك 
وح�شان  �ل�����ش��ق��ر  م��ن��ق��ار  و���ش��ل��ح��ف��اة 
�ل���ب���ح���ر و�ل�����ق�����رود و�أخ���������ش����اب �ل�����ورد 
و�لببغاء  �ل���ق���رن  ووح���ي���د  و�لأ�����ش����ود 
�ل��رم��ادي �لأف��ري��ق��ي وب��الإ���ش��اف��ة �إىل 
ماحق  لتعديل  مقرحات  مناق�شة 

�لأنو�ع.
وعلى هام�س �ملوؤمتر عقد وفد �لدولة 
مع  �لثنائية  �للقاء�ت  من  جمموعة 
و�ملنظمات  �ل���دول  م��ن  �لعديد  وف��ود 
حماية  جم�����ال  يف  �حل���ك���وم���ي���ة  غ����ري 
و�لأنو�ع  �لبيولوجي  �لتنوع  وحفظ 
لتعزيز  وذل����ك  ب��الن��ق��ر����س  �مل���ه���ددة 
ج��ه��ود �ل��دول��ة يف ه���ذ� �مل���ج���ال.. كما 
و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  وز�رة  نظمت 
و�ملحميات  �لبيئة  هيئة  مع  بالتعاون 
و�ل�شندوق  �ل�����ش��ارق��ة  يف  �لطبيعية 
�ل�������دويل ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى �حل���ب���ارى 
ف��ع��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة ل���ش��ت��ع��ر����س جتربة 
�ل���دول���ة يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �لأن�����و�ع 
�مل��ه��ددة ب��الن��ق��ر����س و�إك��ث��اره��ا ومن 

�أهمها طائر �حلبارى.
�ل��ع��ام��ة لاتفاقية  �لأم��ان��ة  و�أو���ش��ت 

�مل�شروع  غ��ري  �لجت���ار  ب��اإغ��اق ملف 
ب��ال��ف��ه��د �ل�����ش��ي��اد وذل���ك ب��ع��د حتقيق 
�لإ�شارة  مت  �ل��ت��ي  �ل��ت��و���ش��ي��ات  جميع 
و�لتي  �ل�شابقة،  �لجتماعات  يف  لها 
مناق�شة  على  خالها  م��ن  �لعمل  مت 
حت���دي���ات �حل����د م���ن ه����ذ� �ل���ن���وع من 
�لجتار غري �مل�شروع، وو�شع �حللول 
ت�شتهدف حماية هذه  و�لتي  �ملنا�شبة 
�لفهود من �لتهديد�ت �لتي تو�جهها 
�مل��ن��ظ��م��ات �لعاملية  ع��رب �ل��ت��ع��اون م��ع 
و�ل����دول����ي����ة �خل���ا����ش���ة ب��ح��م��اي��ة هذ� 
و�ملعلومات  �خل���رب�ت  وت��ب��ادل  �ل��ن��وع، 
ب���ني �ل�����دول �مل��ع��ن��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 
�لقدر�ت،  ل��رف��ع  ع��م��ل  ور�����س  ت��ن��ف��ي��ذ 
لتحليل  و��شتبيانات  در����ش��ات  وعمل 
�لفهد  ت��و�ج��ه  �لتي  �لتحديات  و�شع 

�ل�شياد.
�لعامة لاتفاقية  �لأمانة  قامت  كما 
�خلا�شة  �ل���ت�������ش���ري���ع���ات  مب���ر�ج���ع���ة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م �لجت�������ار �ل�������دويل ب����اأن����و�ع 
�حل�����ي�����و�ن�����ات و�ل����ن����ب����ات����ات �مل����ه����ددة 
كافة  ل��دى  بها  و�ملعمول  بالنقر��س 
�ملر�جعات  وخل�شت  �لأع�شاء،  �ل��دول 
�شمن  �لإم������ار�ت  دول���ة  ت�شنيف  �إىل 
�أن  ع��ل��ى  ت����دل  و�ل���ت���ي  �لأوىل  �ل��ف��ئ��ة 
�لدولة  ب��ه��ا يف  �مل��ع��م��ول  �ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
ب���الأن���و�ع �ملهددة  ب��الجت��ار  �خل��ا���ش��ة 
تنفيذ  مبتطلبات  ت��ف��ي  ب��الن��ق��ر����س 

�لتفاقية.
�مل��وؤمت��ر مت �لإ����ش���ادة بنموذج  وخ���ال 
دول��������ة �لإم��������������ار�ت مل�����ا ت���ط���ب���ق���ه من 
حيازة  تنظيم  يف  مم��ار���ش��ات  �أف�����ش��ل 
�حل��ي��و�ن��ات �خل��ط��رة وخ��ا���ش��ة عائلة 
�ل��ق��ط��ط �ل��ك��ب��رية وذل����ك م���ن خال 
�ملنظمة  و�لت�شريعات  �ل��ق��و�ن��ني  �شن 
حيازة  يف  �ل��ر�دع��ة  �لعقوبات  وو���ش��ع 

هذه �حليو�نات �خلطرة.
و ت��ع��ت��رب �ت��ف��اق��ي��ة �لجت�����ار �ل����دويل 
�ملهددة  و�لنباتات  �حليو�نات  ب��اأن��و�ع 
ب����الن����ق����ر������س ����ش���اي���ت�������س م�����ن �أه�����م 
�ل���ت���ي تهدف  �ل���دول���ي���ة  �لت���ف���اق���ي���ات 
بهذه  �ل��دول��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  تنظيم  �إىل 
�لأنو�ع من �لكائنات �حلية و�أجز�ئها 
�لتجارة  تهدد  ل  بحيث  وم�شتقاتها 
بيئاتها  �لن��و�ع يف  بقاء تلك  �لدولية 
نظاماً  �لتفاقية  وت��وف��ر  �لطبيعية. 
ي���ك���ف���ل ح���م���اي���ة ه������ذه �لن����������و�ع من 
�ل���ش��ت��غ��ال �ل��ت��ج��اري �مل��ف��رط وذلك 
ع���ن ط��ري��ق ت��ط��ب��ي��ق �إج�������ر�ء�ت تقوم 
�إ�شد�ر رخ�س و�شهاد�ت �شايت�س  على 
�لدولية  �حل���دود  ع��رب  بنقلها  ت�شمح 
�ل�شروط  جميع  ��شتيفاء  بعد  وذل��ك 
�ل��ازم��ة. ويعترب م��وؤمت��ر �لأط���ر�ف 
ب�شكل  �شايت�س و�لذي يعقد  لتفاقية 
�ل���وح���دة  ����ش���ن���و�ت  ث�����اث  ك����ل  دوري 
�لأ����ش���ا����ش���ي���ة �ل�����ذي ي��ت��م م���ن خاله 
حفظ  يف  �مل��ح��رز  �ل��ت��ق��دم  ��شتعر��س 
�لأن����و�ع �مل��درج��ة يف �مل��اح��ق و�لنظر 
�لأنو�ع  قو�ئم  لتعديل  �ملقرحات  يف 
و�لنظر  و�ل���ث���اين  �لأول  �مل��اح��ق  يف 
يف �ل��وث��ائ��ق و�ل��ت��ق��اري��ر �مل��ق��دم��ة من 
و�لأمانة  �لد�ئمة  و�للجان  �لأط��ر�ف 
و�لفرق �لعاملة، وو�شع �أحكام مبا يف 
ذلك �عتماد �مليز�نية �لازمة لل�شماح 
و�خلروج  بفعالية  بالعمل  ل��اأم��ان��ة 
تنفيذ  ف��ع��ال��ي��ة  لتح�شني  ب��ت��و���ش��ي��ات 
�عتماد  �ىل  ب��الإ���ش��اف��ة  �لت��ف��اق��ي��ة، 
�ل��ق��ر�ر�ت وب��ي��ان م��و�ق��ف �ل���دول من 

�لقر�ر�ت �ملطروحة.

•• دبي-الفجر: 

ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل���ق���ي���ادة  جن��ح��ت 
�أطفال   10 �أك��ر من  �إنقاذ  دب��ي يف 
و10   9 ب����ني  �أع����م����اره����م  ت�������ر�وح 
����ش���ن���و�ت م���ن �ب����ت����ز�ز ل��ع��ب��ة »ف����ورت 
جامعي  �شاب  ��شتغل  بعدما  نايت«، 
يف  �مل��ح��ادث��ة  غ���رف  عاماً”   25“
�ل��ل��ع��ب��ة ل��ل��ت��و����ش��ل م����ع �لأط����ف����ال 
ب��امل��ال مب��ا ميكنهم من  و�إغ��ر�ئ��ه��م 
وخو�س  و�أر�شدتهم  نقاطهم  زي��ادة 

مر�حل �ملناف�شات ب�شورة �أقوى.
وك�شف �لعميد جمال �شامل �جلاف 
للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  م��دي��ر 
دبي،  �شرطة  يف  �جلنائية  و�ملباحث 
�لأطفال  م��ن  يطلب  ك��ان  �ملتهم  �أن 
ليجربهم  �شخ�شية  ���ش��ور  �إر����ش���ال 
�خلا�شة،  رغباته  تلبية  على  لحقاً 
دب��ي ح��ال دون  ولكن تدخل �شرطة 
متاديه يف تنفيذ خمططه �ملري�س، 
ومت ك�شف حقيقته �أمام عائلته �لتي 
ل�شيما  �جل��ام��ع��ي،  بابنها  ��دم��ت  ���شُ
�أن �ل��در����ش��ة هي  و�أن��ه��ا ك��ان��ت تظن 

غرفته  يف  ع���زل���ت���ه  ور�ء  �ل�����ش��ب��ب 
ل�شاعات طويلة.

»eCrime«
�جلاف  �لعميد  �أو�شح  وتف�شيليا، 
�شخ�شاً  باأن  و�لدته  �أخرب  �أن طفا 
“فورت  ب��ل��ع��ب��ة  �مل��ح��ادث��ة  يف غ��رف��ة 
مقابل  �مل����ال  ع��ل��ي��ه  ع��ر���س  نايت” 
�إر�شال �شور خا�شة له، فقامت �لأم 
ب��اغ ع��رب من�شة  �ل��ف��ور بفتح  على 
تو�شلت  و�ل����ت����ي   ،»eCrime«

للمتهم يف وقت قيا�شي، ووجدت يف 
حوزته 200 �شورة تعود لأكر من 
10 �أطفال، كان يخطط لبتز�زهم 
�حلادثة  و�شكلت  ب��ه��م،  و�ل��ت��ح��ر���س 

�شدمة لعائلة �ملتهم.

فريق دويل
و�أكد �لعميد جمال �شامل �جلاف، 
�أن �شرطة دبي تويل �لق�شايا �ملتعلقة 
و�أولوية  كبري�ً  �هتماماً  بالأطفال 
معها  �لتعامل  يتم  حيث  ق�����ش��وى، 

�لطفل  خ�شو�شية  ت��ر�ع��ي  ب�شرية 
دبي  �شرطة  �ن�شمت  وق��د  و�أ�شرته، 
مكتب  �أ�ش�شته  دويل  لفريق  ر�شمياً 
 »FBI« �ل��ف��ي��در�ل��ي��ة  �ل��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
�لو�قعة  �جل��ر�ئ��م  ملكافحة  م��وؤخ��ر�ً 
ع���ل���ى �لأط������ف������ال ع����رب �لن����رن����ت، 
 13 م��ن  �شرطية  �أج��ه��زة  مب�شاركة 
دولة حول �لعامل، وقد مت تزويدنا 
�لر�شد  وتطبيقات  بر�مج  ب��اأح��دث 
ت��اأ���ش��ي�����س قاعدة  و�مل��ت��اب��ع��ة، ك��م��ا مت 
م�شركة  دولية  ومعلومات  بيانات 

لتحقيق �أق�شى تعاون ممكن.   

عقوبة
�ل����ع����ق����وب����ة يف م����ث����ل ه����ذه  وح��������ول 
�لعامة  �لإد�رة  �حل��الت، قال مدير 
�جلنائية:  و�مل���ب���اح���ث  ل��ل��ت��ح��ري��ات 
ي��ع��اق��ب ب��ال�����ش��ج��ن و�ل���غ���ر�م���ة �لتي 
�ألف  وخم�شني  مئتني  ع��ن  ت��ق��ل  ل 
�أو  دره��م،  دره��م ول تتجاوز مليون 
من  كل  �لعقوبتني،  هاتني  ب��اإح��دى 
�رتكاب  على  �آخ��ر  �أغ���وى  �أو  حر�س 

على  �شاعد  �أو  �لفجور  �أو  �ل��دع��ارة 
معلوماتية  �شبكة  با�شتخد�م  ذل��ك، 
�ملعلومات،  تقنية  و�شائل  �إح��دى  �أو 
وتكون عقوبة �ل�شجن مبدة ل تقل 
عن خم�س �شنو�ت و�لغر�مة �لتي ل 
تتجاوز مليون درهم �إذ� كان �ملجني 
ع�شرة  �لثامنة  يتم  مل  ح��دث��اً  عليه 

من عمره. 

خماطر
خماطر  ع�����ن  �ل���ع���م���ي���د  وحت���������دث 

و�لتوعية  �ل��رق��اب��ة و�حل����و�ر  غ��ي��اب 
�أ����ش���ب���ح بع�س  ق���ائ���ا:  �لأ�����ش����ري����ة، 
لأ�شحاب  ���ش��ه��ل��ة  ف��ري�����ش��ة  �لأب���ن���اء 
�ل��ذي��ن تتطور  �مل��ري�����ش��ة  �ل��ن��ف��و���س 
�أ�شاليبهم بتطور تقنيات �لتو��شل، 
ب�شرعة  ���ش��ح��اي��اه��م  ف��ي�����ش��ط��ادون 
وق��ت م�شى  �أي  �أك��ر من  و�شهولة 
�لجتماعي  �لتو��شل  م��و�ق��ع  ع��رب 
ذ�ت  �لإل�����ك�����رون�����ي�����ة  و�لأل��������ع��������اب 
�لأطفال  وي�شكل  �ملفتوح،  �لف�شاء 
و�مل����ر�ه����ق����ني �ل���ف���ئ���ة �لأ����ش���ع���ف يف 

وعيهم  �كتمال  لعدم  �حللقة  ه��ذه 
�إ�شافة  خ��ربت��ه��م،  وق��ل��ة  ون�شجهم 
للتجربة  وف�شولهم  �ندفاعهم  �إىل 
�لغرباء،  على  و�لتعرف  و�لتفاعل 
وي����زد�د �لأم����ر ���ش��وء� ع��ن��دم��ا تكون 
نف�شياً  مريحة  غ��ري  �مل��ن��زل  �أج����و�ء 
للطفل، �أو عندما يتعر�س لل�شرب 
�أو �لتعنيف من و�لديه، حيث مييل 
له  يتعر�س  ما  على  للتكتم  حينها 
�أو  تنمر  �أو  حت��ر���س  �أو  �ب��ت��ز�ز  م��ن 

غري ذلك خوفاً من �لعقوبة. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  ع���ق���دت 
متمثلة باإد�رة �ل�شحة �لعامة ور�شة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ب��ح�����ش��ور  ت��دري��ب��ي��ة 
�لظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  وب��ل��دي��ة  �ل���ع���ني 
�لور�شة  م�����ش��اق��ات  ح��ي��ث مت��ح��ورت 
�إد�رة  نظام  تطبيق  حول  �لتدريبية 
�مل�شالخ �لرقمي على م�شتوى �إمارة 

�أبوظبي. 
م�شاعي  �إطار  �شمن  �لور�شة  وتاأتي 
�ل�شتكمالية  وخ��ط��و�ت��ه��ا  �ل��ب��ل��دي��ة 
�لتحول  ط��ري��ق  على  و�لتطويرية 
�ل����رق����م����ي �ل�������ذي ت�������ش���ه���ده د�ئ������رة 

�لتخطيط �لعمر�ين و�لبلديات.
�لرقمي  �مل�شالخ  �إد�رة  ن��ظ��ام  وي��ع��د 
�أحدث �لأنظمة �لرقمية �مل�شتخدمة 

�إعد�ده  و�ل��ذي مت  �مل�شالخ،  �إد�رة  يف 
�لعلمية  �مل��م��ار���ش��ات  لأرق�����ى  وف���ق���اً 
مب�شتوى  �لرتقاء  بهدف  و�لعاملية، 
�أفر�د  جميع  �إىل  �ملقدمة  �خلدمات 
�لذكاء  �لنظام  وي�شتخدم  �ملجتمع، 
�لرقمي من خال “�أمتتة” تقارير 
�لعقود �لت�شغيلية �لتي حتتوي على 
ك��اف��ة �لإج�������ر�ء�ت و�لأع���م���ال �لتي 
تتم خال يوم �لعمل، وُتر�شل هذه 
�لتقارير �إىل جميع �مل�شغلني يومياً 
يف نهاية يوم �لعمل وب�شكل مبا�شر 
عرب �لربيد �لإلكروين، مع وجود 
خا�شية لاإ�شعار�ت تر�شل عرب هذ� 
�لر�شائل  عرب  �لهو�تف  �إىل  �لنظام 
�لربيد  خ�����ال  م����ن  �أو  �ل��ن�����ش��ي��ة 
�لنظام ميكنه  �أن  �لإل��ك��روين، كما 
�أن يقوم باإ�شد�ر �ل�شهاد�ت �ل�شحية 

�لذبح  ون������و�جت  ل��ل��ح��وم  �مل��خ��ت��ل��ف��ة 
�ل�����ش��احل��ة ل��ا���ش��ت��ه��اك �لآدم�����ي 

�ل�شحية  �ل�����ش��ه��اد�ت  و�ل��ع��دي��د م��ن 
�خلدمات  �أج���ود  لتقدمي  �لأخ����رى، 

و�ملمار�شات  �مل��ع��اي��ري  لأرق����ى  وف��ق��اً 
�لعاملية يف �مل�شالخ �لبلدية.

•• دبي-الفجر:

ل�شوؤون  �لعام  �لقائد  م�شاعد  �لزفني،  �شيف  حممد  �مل�شت�شار  �ملهند�س  �للو�ء  �شعاد  �شلم 
�لعمليات يف �شرطة دبي، زيد �شعيد علي �لزبيدي، عربي �جلن�شية، �ل�شيارة �لتي فاز بها 
يف جائزة نظام �لنقاط �لبي�شاء �لتي نظمتها �لإد�رة �لعامة للمرور بالتعاون مع �شركائها 

�ل�شر�تيجيني لتكرمي �ل�شائقني �مللتزمني بقو�نني �ل�شري و�ملرور.
بعد  �لرب�شاء،  �لزبيدي يف منطقة  زيد  �إىل منزل  �ل�شيارة  بتو�شيل  �لزفني  �للو�ء  وقام 
�ختياره من بني �لفائزين �مللتزمني بنظام �لنقاط �لبي�شاء، بح�شور �ملقدم �شاح عبد 

�هلل �حلمادي، من�شق عام برنامج نظام �لنقاط �لبي�شاء، وعدد من �ل�شباط.
وبارك �للو�ء �لزفني �إىل زيد �شعيد علي �لزبيدي فوزه بال�شيارة، و�أثنى على حر�شه على 
�للتز�م بقو�نني �ل�شري و�مل��رور من خال �حلر�س على عدم �رتكاب خمالفة مرورية، 

موؤكد�ً �أن نظام �لنقاط �لبي�شاء �ملروري، يهدف �إىل تكرمي وحتفيز �ل�شائقني �ملتميزين 
�مللتزمني بالقو�نني و�للو�ئح �ملرورية و�لقيادة بال�شورة �لآمنة وتايف �أخطاء �لآخرين، 
و�إيجاد بيئة مرورية �آمنة يرتفع فيها م�شتوى �لإح�شا�س بالأمن على �لطريق من جميع 

م�شتخدميه.
�أعرب زيد �شعيد علي �لزبيدي عن �شعادته بفوزه بال�شيارة �شمن نظام �لنقاط  بدوره، 
�ل�شري و�ملرور منذ ح�شوله على رخ�شة  بالقو�عد  �لتز�م  �لبي�شاء، موؤكد�ً حر�شه على 
�لقيادة ومل يرتكب خمالفة منذ �شنو�ت، ما نتج عنه فوزه يف نظام �لنقاط �لبي�شاء �لذي 

يعترب نظاماً مميز�ً على م�شتوى �لعامل.
على  وذل��ك حفاظاً  �مل��روري��ة،  للحركة  �ملنظمة  بالقو�نني  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ل�شائقني  ود�ع��ا 
حياتهم وحياة �لآخرين من م�شتخدمي �لطريق، ومقدماً �شكره ل�شرطة دبي على هذه 

�للفتة و�جلائزة و�لتي �شتكون حافز�ً للتز�م �ل�شائقني بالقو�نني للفوز باجلائزة.

�صرطة دبي ت�صلم زيد الزبيدي �صيارة جائزة النقاط البي�صاء

�ساب ع�سريني يغريهم باملال مقابل اإر�سال �سورة خا�سة

�صرطة دبي تنقذ 10 اأطفال من ابتزاز »فورت نايت«

مب�ساركة وح�سور بلديتي مدينة العني ومنطقة الظفرة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�صة تدريبية ب�صاأن تطبيق نظام اإدارة امل�صالخ الرقمي

•• بلجراد-وام:

�ل�شربية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ����ش��ت�����ش��اف��ت   
بلجر�د �أعمال �لدورة �لثانية للجنة 
�ل�شربية   - �لإم��ار�ت��ي��ة  �لقن�شلية 
برئا�شة �شعادة �أحمد �شاري �ملزروعي 
و�لتعاون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  وك��ي��ل 
يوفانزفيت�س  �أت�شا  و�شعادة  �ل��دويل 
لل�شوؤون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�شاعد 

�لقن�شلية يف جمهورية �شربيا.

من  ع����������دد�  �جل�����ان�����ب�����ان  ب����ح����ث  و 
�مل�شركة  �لقن�شلية  �مل��و���ش��وع��ات 
متابعتها  وخ���ط���ط  �ل��ب��ل��دي��ن  ب���ني 
�شبل  �إىل  �إ�����ش����اف����ة  وت����ط����وي����ره����ا 
�مل�شرك  �لقن�شلي  �لتعاون  تعزيز 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم���������ار�ت  ب���ني 
جانب  �إىل  ���ش��رب��ي��ا  وج���م���ه���وري���ة 
�ملتعلقة  �ملو�شوعات  من  جمموعة 
ب��ال��ت��ع��اون �ل��ق��ن�����ش��ل��ي و �ل���ت���ي من 
مو�طني  �إج�����ر�ء�ت  ت�شهيل  �شاأنها 

�لبلدين �ل�شديقني.
و نقل �ملزروعي حتيات �شمو �ل�شيخ 
ن��ه��ي��ان وزير  �آل  ب��ن ز�ي����د  ع��ب��د�هلل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل 
�ل��دك��ت��ور �أن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�س 
ل��ل�����ش��وؤون �خلارجية  �ل��دول��ة  وزي���ر 
بالنجاح  ل��اج��ت��م��اع  ومت��ن��ي��ات��ه��م��ا 

و�لتوفيق.
ب���ال���ع���اق���ات  �مل������زروع������ي  �أ������ش�����اد  و 
موؤكد�  �ل�����ش��رب��ي��ة   - �لإم����ار�ت����ي����ة 
ح���ر����س و�ه���ت���م���ام دول�����ة �لإم������ار�ت 
بتعزيز وتطوير هذه �لعاقات مبا 

�لقيادة  وتوجهات  طموحات  يعك�س 
�لعليا يف �لبلدين �ل�شديقني.

�خل���ارج���ي���ة  وز�رة  وك����ي����ل  �أك�������د  و 
�أن دولة �لإمار�ت  و�لتعاون �لدويل 
�ملتحدة وجمهورية �شربيا  �لعربية 
ور��شخة  ق��وي��ة  ع��اق��ات  تربطهما 
�مل�شالح  م��ن  �ل��ع��دي��د  ع��ل��ى  مبنية 
�لزيار�ت  �أن  �إىل  لف��ت��ا  �مل�����ش��رك��ة، 
�ملتبادلة لكبار �مل�شوؤولني يف �لبلدين 
�شكلت دفعة قوية على �شعيد تعزيز 
عاقات �لتعاون �ملتنامية بقوة بني 

�لطرفني.
من جانبه قال �شعادة مبارك �شعيد 
�ل���ظ���اه���ري �شفري  ب��ر���ش��ي��د  �أح���م���د 
�إن  �شربيا  جمهورية  ل��دى  �ل��دول��ة 
هذ� �لجتماع يعترب فر�شة مثالية 
دولة  و�هتمام  حر�س  عن  للتعبري 
�لإمار�ت بتعزيز �لعاقات �لثنائية 
كافة  �مل������ج������الت  يف  وت����ط����وي����ره����ا 
يعك�س  �لقن�شلي مبا  �ملجال  خا�شة 
�لعليا  �لقيادة  وتوجهات  طموحات 

يف �لبلدين �ل�شديقني.

جمال �سامل اجلالف: �سرطة دبي تكافح جرائم الأطفال عرب الإنرتنت �سمن فريق دويل
»eCrime« تو�سلت للمتهم يف وقت قيا�سي ووجدت يف حوزته 200 �سورة

 •• الظفرة -الفجر:

م�شتودع  م�شروع  تنفيذ  �لظفرة  منطقة  بلدية  ب���د�أت 
ل��ل��م��و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�لأع�����اف مب��دي��ن��ة دمل���ا. ويت�شمن 
�لغذ�ئية  للمو�د  �أحدهما  رئي�شيني  خمزنني  �مل�شروع 
و�لآخ����ر ل��اأع��اف، وم��ك��ات��ب �إد�ري����ة وخ��دم��ة �لعماء 
مر   600 تبلغ  �إجمالية  مب�شاحة  خ��دم��ات  وم��ر�ف��ق 
مربع. بالإ�شافة �إىل �أعمال �ملد�خل ومو�قف لل�شيار�ت، 

و�مل�شطحات �خل�شر�ء.
مبا  �لتحتية،  بالبنية  �لرت��ق��اء  �إىل  �مل�����ش��روع  وي��ه��دف 
يتو�فق مع معايري �لأمن و�ل�شحة و�ل�شامة، لتوفري 
دملا،  مبدينة  �لغذ�ئية  �مل���و�د  م��ن  ��شر�تيجي  خم��زون 

�حليو�نية  للروة  �لأع���اف  على  �حلفاظ  �إىل  �إ�شافة 
يف ج��م��ي��ع �لأوق�������ات. وحت���ر����س �ل��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى �شامة 
�لتهوية  حيث  م��ن  للمو�طنني  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل���و�د  حفظ 
�أعمال  وم��ت��اب��ع��ة  �ملنطقة  م�شتوى  ع��ل��ى  ب��امل�����ش��ت��ودع��ات 
�ل�شيانة مبا يتو�فق مع �أف�شل �ملعايري يف جمال حفظ 
�لظفرة  منطقة  مدن  وت�شم  �لغذ�ئية.  �مل��و�د  و�شامة 
عدد 6 م�شتودعات وذلك يف كل من مدينة ز�يد، ومدينة 
�ل�شلع،  ومدينة  غياثي،  ومدينة  �مل��رف��اأ،  ومدينة  ليو�، 
وم��دي��ن��ة دمل���ا. وي��اأت��ي �مل�����ش��روع �ن��ط��اق��ا م��ن توجيهات 
قيادتنا �لر�شيدة وخطة بلدية منطقة �لظفرة �لر�مية 
�إىل توفري مر�فق عامة وفق �أف�شل �ملو��شفات و�ملعايري 

وتلبي حاجة �ل�شكان يف �ملنطقة.

بلدية منطقة الظفرة تنفذ م�صروع 
م�صتودع للمواد الغذائية مبدينة دملا

اللجنة القن�صلية الإماراتية - ال�صربية 
تبحث يف بلجراد تعزيز التعاون امل�صرتك

الإمارات ت�صارك يف موؤمتر الأطراف الثامن ع�صر لتفاقية �صايت�س

فقد �ملدعو / نري�ج �شيخار 
�لهند     ، ����ش���ي���ن���غ  ج�����و�ه�����ر 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )m7859869( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0544709508

فقدان جواز �صفر
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعامة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم   314349:بتاريخ: 2019/07/23
�ل�شم: �شاتو بريجر كوزميتيك�س ��س �إيه �آر �ل

وعنو�نه:  333 كورني�س كينيدي، مار�شيليا 13007، فرن�شا.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
تنظيف  وحليب  و�شابون  عطرية  وزي��وت  �لعطر(  )م��اء  عطور   ، وكولونيا  وعطور  جتميلية  وكرميات  جتميلية  منتجات 
وحليب وغ�شولت )لو�شن( للوجه لا�شتخد�م �لتجميلي ومناديل م�شربة بغ�شولت )لو�شن( وكرميات للب�شرة لا�شتخد�م 
وزيوت  للج�شم  وحليب  �ل�شتحمام  وجل  تنظيف  وحليب  وحماليل  و�شو�ئل  )لو�شن(  وغ�شولت  م�شتحلبات   ، �لتجميلي 
وجل �لعناية بالب�شرة )للوجه و�جل�شم و�ليدين و�لقدمني و�لرقبة( وزيوت عطرية وم�شتخل�شات عطرية ، م�شتح�شر�ت 
جتميلية للعناية بالب�شرة ، �أقنعة جتميلية ، منتجات جتميلية ل�شد �جللد ، منتجات جتميلية للحفاظ على و�لعناية بال�شعر 
، م�شتح�شر�ت جتميلية لإز�لة بقع �لت�شبغ من �لب�شرة ، م�شتح�شر�ت جتميلية للحد من �لتجاعيد و�خلطوط �لدقيقة 
منتجات   ، �لب�شرة  لتبيي�س  كرميات   ، �لب�شرة  لتفتيح  جتميلية  منتجات   ، لل�شيخوخة  مكافحة  جتميلية  وم�شتح�شر�ت 
و�أ�شا�س  �شفاه  بال�شفاه وطاء  للعناية  ، م�شتح�شر�ت جتميلية  للب�شرة  ، منتجات من�شطة  �جللد  ب�شرة  لتوحيد  جتميلية 
وكرميات ت�شمري ومرطبات ت�شمري وم�شكرة وظال للعيون و�أقام لغايات جتميلية ومكياج وم�شاحيق مكياج وم�شتح�شر�ت 
)لو�شن( لإز�لة �ملكياج و�أماح �ل�شتحمام لي�شت لغايات طبية وماء ُمعّطر وحليب ُمعّطر للج�شم وكرميات وم�شتح�شر�ت 
�إز�لة �ل�شعر، غ�شولت )لو�شن( قبل وبعد �حلاقة وم�شتح�شر�ت غري طبية لل�شعر وم�شتح�شر�ت تنظيف وم�شتح�شر�ت 

معطرة وعطور �أو منتجات معطرة.
بخط  �لفرن�شية  باللغة   CHATEAU BERGER L’ Emotion كلمات  ع��ب��ارة  �لعامة  �لعامة:  و�شف 

وطريقة مميز باللون �لذهبي.
  �ل�شر�طات: 

�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عر��س على ذلك 
�مل�شجل، وذلك خال 30 يوما من  تاريخ ��شد�ر هذ� �لإعان.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 138753

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 135585
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون �شريجيكال فيجن �إنك

،  �لوليات �ملتحدة  �آن��ا   92799  �ن��درو بال�س ، كاليفورنيا، �شانتا   ، �أ�س تي  �إي،  وعنو�نه: 1700 
�لأمريكية.   

بتاريخ:2011/01/25  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 135585 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/11/08 

وحتى تاريخ: 2029/11/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 131008

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 135495
باإ�شم : تاورز بريين كابيتال  كوربوري�شن

�ملتحدة  �لوليات    ، ،  دياوير 19805  ، ويلمينجتون  ،  جناح 325  وعنو�نه:   1011 �شنر رود 
�لأمريكية.

بتاريخ:2011/02/13  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 135495 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :36
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/11/05 

وحتى تاريخ: 2029/11/05

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 46508

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 133429
باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه:  بورت �شنايت ، وير�ل ،  مر�شي�شايد ، �ململكة �ملتحدة.
بتاريخ:2010/12/13  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 133429 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/09/08 

وحتى تاريخ: 2029/09/08

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 138597

 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: 135779
باإ�شم : جون�ش�ون �أند جون�ش�ون 

وعنو�نه:  و�ن جون�شون �أند  جون�شون باز�، نيو برنزويك ،  نيوجري�شي ،  08933 ،   �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية.   

بتاريخ:2010/11/14  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 135779 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/11/12 

وحتى تاريخ: 2029/11/12

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 47368
 منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      
�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 

بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:
�ملودعة بالرقم: 32622

باإ�شم : م �خلليج �لعلمية
وعنو�نه:  �س.ب 17010 �ملنطقة  �حلرة ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت  �لعربية �ملتحدة .

بتاريخ:2000/05/27  و�مل�شجلة حتت �لرقم: 32622 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :10
�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: 2019/08/21 

وحتى تاريخ: 2029/08/21

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

EAT 7385

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 �لرقيم للملكية �لفكرية. 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت �لرقم: 131352          بتاريخ: 2009/07/06
با�ش��م :  �شركة �لق�شى �لتجارية )ذ.م.م(.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )2630(
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لو�قعة بالفئة )29( :

وخ�شر�و�ت  فو�كه  �للحم،  خا�شات  و�ل�شيد،  �ل��دو�ج��ن  وحل��وم  و�لأ���ش��م��اك  �للحوم 
وف��و�ك��ه مطبوخة  وم��رب��ي��ات  ه��ام )جيلي(  وم��ط��ه��وة،  حمفوظة وجم��م��دة وجمففة 

بال�شكر، �لبي�س و�حلليب ومنتجات �حلليب، �لزيوت و�لدهون �ملعدة لاأكل .
 اإدارة العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن  تقدم �لوكيل /
 �لرقيم للملكية �لفكرية. 

بطلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت �لرقم: 131353          بتاريخ: 2009/07/06
با�ش��م :  �شركة �لق�شى �لتجارية)ذ.م.م(.

وعنو�نه: �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، دبي، �س ب : )2630(.
وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات �لو�قعة بالفئة )30( :

م�شتح�شر�ت ق�شر �لأقم�شة ومو�د �أخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي �ملاب�س، م�شتح�شر�ت 
زيوت عطرية، م�شتح�شر�ت جتميل،  وك�شط، �شابون، عطور،  و جلي  تنظيف و�شقل 

غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات �أ�شنان. 
 اإدارة العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 309210     بتاريخ :  2019/4/7
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: �شيكويا �نف�شتمنت�س �نرنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:    �س ب 123374 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أو  �ملباريات  تنظيم  م�شابقات �جلمال؛  تنظيم  و�لثقافية؛  �لريا�شية  و�لأن�شطة  �لتدريب  �لرفيه،  خدمات 
�ملناف�شات )للتعليم �أو �لرفيه(؛ خدمات �لنو�دي )للرفيه �أو �لتعليم(؛ خدمات �لنو�دي �ل�شحية )خدمات 
تدريب �لياقة �لبدنية و�حلفاظ على �ل�شحة(؛ خدمات �لنو�دي �لليلية؛ حجز �ملقاعد للعرو�س �مل�شرحية؛ 
تنظيم �ملباريات �لريا�شية؛ �لتدريب �لريا�شي؛ تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت؛ تنظيم و�إد�رة �حللقات �لدر��شية ؛ 

تنظيم و�إد�رة ور�شات �لعمل )تدريب(.
�لو�ق�عة بالفئة: 41

و�شف �لعامة : �لكلمة  CODE  بالأحرف �لاتينية باللون �لأ�شود على خلفية بي�شاء . 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 307701     بتاريخ :  2019/3/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:تايزو جيادي بومب �ند�شري كمباين ليمتد
وعنو�نه: دياجن �شينج �ند�شري �ريا، ديك�شي تاون، وينلينج �شيتي، زيجياجن بروفين�س ، �ل�شني

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
م�شخات )�أجز�ء �آلت �أو مكائن �أو حمركات(؛ م�شخات طرد مركزي؛ م�شخات ت�شحيم؛ �آلت نفخ ل�شغط 
وت�شريف ونقل �لغاز�ت؛ م�شخات )�آلت(؛ م�شخات ُتد�ر بالهو�ء �مل�شغوط؛ م�شخات هيدرولية؛ �آلت تد�ر 

بالهو�ء �مل�شغوط. 
�لو�ق�عة بالفئة: 7

�لكلمة  وحتتهما  �شطر  يف   JD �حلرفني   . �لاتينية  ب��الأح��رف   JD JIADI �لكلمات  �لعامة:  و�شف 
JIADI ويف�شل بينهما ثاث خطوط يف �شكل موجة ت�شكل يف جزء منها نهاية �حلرف D كما يف �ل�شكل 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

�إعان جتديد
تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم :134103
با�ش��م:�شوليك�س �نرنا�شونال )تاياند( كومبني ليمتد

وعنو�نه: 1/315-3 �شوي و�ت �شان-ناي ، �شارونكروجن رود ، بانكورلم ، بانكوك 
10120 ، تاياند

�لو�ق�عة بالفئة: 6
و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء 

�حلم��اية يف :  28  /  9 /   2019
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :309033     بتاريخ :  2019/4/2
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شيكويا �نف�شتمنت�س �نرنا�شونال ليمتد
وعنو�نه:    �س ب 123374 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(؛ خدمات تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات حجز �أماكن 
�لإقامة �ملوؤقتة؛ خدمات �لنزل؛ خدمات �ملقاهي؛ خدمات �لكافترييات؛ خدمات �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ 
�ل�شغرية  �لفنادق  خدمات  �لفنادق؛  خدمات  �لفنادق؛  يف  �حلجز  خدمات  �ل�شياح؛  �إق��ام��ة  �أم��اك��ن  خدمات 
�ملطاعم؛  خدمات  �لزجاجية؛  و�لأو�ين  �مل��و�ئ��د  وبيا�شات  و�مل��و�ئ��د  �لكر��شي  تاأجري  خدمات  )�مل��وت��ي��ات(؛ 
خدمات مطاعم �خلدمة �لذ�تية؛ خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة؛ خدمات تاأجري �خليم؛ خدمات 

ُدور �حل�شانة �لنهارية؛ خدمات توفري ت�شهيات �أر��شي �ملخيمات.
�لو�ق�عة بالفئة: 43

باللون  �لاتينية  ب��الأح��رف    Glass House Restaurant & Bar �لكلمات   : �لعامة  و�شف 
�لذهبي على خلفية زرقاء . 

�ل�ش��ر�طات: 
فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :312219     بتاريخ :  2019/6/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:       جيبا�س �ل�شرق �لأو�شط �س م ح
وعنو�نه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�جهزة �لنارة و�مل�شابيح �لكهربائية  و�مل�شابيح وم�شابيح �ل�شامة ؛ م�شابيح قو�شية؛ م�شابيح كهربائية؛ 
بلل�شمامات  �إ�شاءة  �أجهزة  كهربائية؛  م�شابيح  ب�شيات  لاإ�شاءة؛  فو�ني�س  �مل�شابيح؛  مظات  حامات 
لاأ�شو�ء  م��اآخ��ذ  ل��اإ���ش��اءة؛  م�شيئة  �أن��اب��ي��ب  ل��اإ���ش��اءة؛  ومن�شاآت  �أج��ه��زة  دي(؛  �ي  )�ل  لل�شوء  �لثنائية 

�لكهربائية؛ �أ�شو�ء �ل�شقف. 
�لو�ق�عة بالفئة: 11

و�شف �لعامة : �لكلمة LUMINA  بالأحرف �لاتينية 
 �ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :310446     بتاريخ :  2019/4/30
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م: توين�شيت ��س. بي. �يه.
وعنو�نه:    فيا ديل كومري�شيو، 32؛ 41012 كاربي )مودينا( �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
نظار�ت )ب�شرية(؛ مفكرة يف �شكل كمبيوتر �شغري؛ �أجهزة كمبيوتر �شخ�شية �شغرية؛ �أجهزة 

كمبيوتر؛ �أجهزة هاتف؛ هو�تف حممولة؛ هو�تف فيديو.  
�لو�ق�عة بالفئة: 9

و�شف �لعامة : �لكلمات   TWINSET  بالأحرف �لاتينية 
�ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم : 309301     بتاريخ :  2019/4/8
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:       جيبا�س �ل�شرق �لأو�شط �س م ح
وعنو�نه:    �س ب 3843 – جبل علي – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات جتميع ت�شكيلة من �لب�شائع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عا مة �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة )ول 
ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(؛ وقد تقدم مثل هذه �خلدمات من خال متاجر �لبيع بالتجزئة، �أ�شو�ق �لبيع باجلملة، 
�لت�شوق  بر�مج  �أو  �لإلكرونية  �مل��و�ق��ع  مثل  �لإلكرونية،  �لأو���ش��اط  بو��شطة  �أو  �ملبا�شر  �لربيد  عرب  �لطلب  كتالوجات 
��شتغال  وكذلك  و�لت�شجيات �خلطية،  �ملر��شات  تنظيم  �أو  �أو جتميع  �أو حترير  ن�شخ  �أوت�شجيل   �لتلفزيونية؛ خدمات 
�أو �إح�شائية، خدمات وكالت �لدعاية و�لإعان وكذلك خدمات توزيع �لن�شر�ت �لتعريفية،  �أية بيانات ريا�شية  �أو جتميع 
مبا�شرة �أو من خال �لربيد، �أو توزيع �لعينا ت. وميكن �أن تتناول هذه �لفئة �أعمال �لدعاية و�لإعان فيما يتعلق بخدمات 
�لدعاية  �ل�شر�ء؛  لطلبات  �لإد�ري���ة  �ملعاجلة  ب��ال��ر�دي��و؛  و�لإع���ان  �لدعاية  �أو  �مل�شرفية  بالقرو�س  �ملتعلقة  كتلك  �أخ��رى 
باملز�د  �لبيع  �مل�شتهلكني(؛  �إر�شاد  للم�شتهلكني )موؤ�ش�شة  و�لن�شح  �لتجارية  �ملعلومات  �لربيدي؛ تقدمي  بالطلب  و�لإع��ان 
�لعلني؛ خدمات مقارنة �لأ�شعار؛ جتميع �ملعلومات يف قو�عد بيانات �لكمبيوتر؛ جتميع �لبيانات �لإح�شائية؛ عر�س �ل�شلع؛ 
ن�شر مو�د �لدعاية و�لإعان؛ توزيع �لعينات؛ �أبحاث �لت�شويق؛ در��شات �لت�شويق؛ عر�س �ل�شلع على و�شائل �لت�شال لغايات 

بيعها بالتجزئة؛ خدمات �ل�شر�ء لاآخرين )�شر�ء �ل�شلع و�خلدمات لاأعمال �لأخرى(. 
�لو�ق�عة بالفئة: 35

و�شف �لعامة : �لكلمة  JAZP.COM  بالأحرف �لاتينية 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية              

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

اإعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�شجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم :  133475    بتاريخ: 10  / 9 /  2009

با�ش��م :  كابري�س هولدينج�س ليمتد 

وعنو�نه:   3-5 ر�ثبون بلي�س ، لندن دبيلو1 تي  1 �ت�س جيه – �ململكة �ملتحدة

�لو�ق�عة بالفئة:      43

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نت��هاء 

�حلم��اية يف : بتاريخ:  10  / 9 /  2019

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :313660      بتاريخ :  2019/7/11
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:�شركة �ملطاحن �لعمانية �س م ع ع
وعنو�نه: �س ب 566 روي، �لرمز �لربيدي 112 �شلطنة عمان

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�لدقيق  �ل�شطناعية؛  و�ل��ق��ه��وة  �ل�شاجو  ون�شا  �لتابيوكا  ون�شا  و�لأرز  و�ل�شكر  و�ل��ك��اك��او  و�ل�����ش��اي  �ل��ن 
و�مل�شتح�شر�ت �مل�شنوعة من �حلبوب و�خلبز و�ملُعَّجنات و�حللويات و�ملثلجات؛ ع�شل �لنحل و�لع�شل �لأ�شود؛ 

�خلمرية وم�شحوق �خلبيز؛ �مللح و�خلردل ؛ �خلل و�ل�شل�شات )�لتو�بل(؛ �لبهار�ت؛ و�لثلج.
�لو�ق�عة بالفئة: 30

و�شف �لعامة : �لكلمات ذهبي DAHABI  بالأحرف �لعربية و�لاتينية ور�شم ل�شنبلة قمح. �لكلمة 
ذهبي مكتوبة باللون �لأبي�س على �شريط باللون �لأزرق �طر�فه ذهبية �للون منحني يف طرفية بطريقة 
مميزة. و�لكلمة DAHABI مكتوبة باللون �لأبي�س على ر�شم هند�شي معني �ل�شكل لونه �رزق و�طر�فه 
باللون �لذهبي ويف �لو�شط ر�شم ل�شنبلة باللون �لذهبي على خلفية ر�شم هند�شي باللون �لأخ�شر �طر�فه 

ذهبية �للون ومميزة كما يف �ل�شكل �عاه.  
�ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :310169     بتاريخ :  2019/4/23
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�شم:حممد حمبوب عامل عبد �لعزيز 
وعنو�نه:    �س ب 90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ل�شعر ؛ م�شتح�شر�ت  �لتجميل ؛ غ�شول  �ل�شابون ؛ م�شتح�شر�ت  ؛  �لزيوت �لعطرية  ؛  �لبخور  ؛  �لعطور 
معاجني  ؛  و�لك�شط  �لبقع  و�إز�ل��ة  و�ل�شقل  �لتنظيف  م�شتح�شر�ت  ؛  �لغ�شيل  م��و�د  من  وغريها  �لتبيي�س 

�لأ�شنان. 
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعامة : �لكلمة LA CASONA  بالأحرف �لاتينية. 
�ل�ش��ر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد ، �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / 
بطلب لت�شجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :310445     بتاريخ :  2019/4/30
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�ش��م:       توين�شيت ��س. بي. �يه.
وعنو�نه:    فيا ديل كومري�شيو، 32؛ 41012 كاربي )مودينا( �يطاليا

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
عطور؛ مزيجات من �أور�ق �لورد �ملجففة �ملعطرة )رو�ئح طيبة(؛ م�شتح�شر�ت تبخري )عطور(؛ 
خا�شات �أثريية؛ زيوت عطرية؛  بخور؛ عود �لبخور؛ �أكيا�س معطرة للبيا�شات؛ م�شتح�شر�ت 

جتميل.  
�لو�ق�عة بالفئة: 3

و�شف �لعامة : �لكلمات   TWINSET  بالأحرف �لاتينية 
�ل�شر�طات: 

فعلى من لديه �عر��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد 
، �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذ� �لإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 

العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5 

اإعــــــــــالن
للربجميات  �ل�شناعي  �ل�ش�����ادة/�لذكاء  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب ذ.م.م  رخ�شة رقم:2197182 
تعديل ��شم جتاري من/�لذكاء �ل�شناعي للربجميات ذ.م.م 

AL THAKA ASENAEY SOFTWARE LLC

�ىل/�لذكاء �ل�شناعي للو�شاطة �لتجارية ذ.م.م
AL THAKA ASENAEY COMMERCIAL BROKER LLC

تعديل ن�شاط/��شافة و�شيط جتاري )4610010(
تعديل ن�شاط/حذف ت�شميم نظم وبر�مج �حلا�شب �لآيل )6201001(

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعان  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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خالل تروؤ�سه اجتماعا ا�ستثنائيا للمجل�ض التنفيذي يف مقر اإك�سبو 2020

حمدان بن حممد: امل�صوؤولون مكانهم امليدان ر�صالة وا�صحة من حممد بن را�صد للم�صوؤولني واأنا و مكتوم اأولهم
للمنجز�ت  و�ملعطيات  للتقدير�ت 
وخططتها  �ل��دول��ة،  حققتها  �لتي 
�ل�شر�تيجية للم�شتقبل و�أكد �أن 
جميع �خلطط ت�شري وفق معدلت 
ت�شتبق  و�لتي  �مل�شتهدفة  �لإجن���از 
حتديات �مل�شتقبل وتعد بغد �أف�شل 

للجميع.
�ل�شيخ ح��م��د�ن بن  ق��ال �شمو  و     
�إن  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
لإمارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  �جتماع 
�ليوم   2020 �إك�شبو  دبي يف مقر 
مبا�شرة  ت���رج���م���ة  مب���ث���اب���ة  ي���ع���د 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل��ر���ش��ال��ة 
ملتابعة  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�ل����ت����ط����ور�ت وم���ام�������ش���ة �ل���و�ق���ع 
ب�شكل مبا�شر، ل�شمان ر�شم �شورة 
ور�شد  �ملحرز  �لتقدم  ملدى  دقيقة 
�ملائمة  �ل�شبل  وو�شع  �لتحديات 
مت�شي  فالتح�شري�ت  لتجاوزها، 
�إك�شبو  وتنظيم  و���ش��اق  ق���دم  ع��ل��ى 
م�����ش��وؤول��ي��ة �جل��م��ي��ع يف �لإم������ار�ت 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م��ق��ول��ة  ل��ت��اأك��ي��د 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 
دبي”   2020 “�إك�شبو  يكون  ب��اأن 

�لأف�شل يف تاريخ �ملعر�س �ملمتد ل� 
168 عاما ومبا ي�شهم يف حتقيق 

تطلعات قيادة وطننا.
  وق����ال ���ش��م��و ويل ع��ه��د دب���ي : “ 
�إن����ن����ا من���ل���ك ف���ري���ق���ا م���ت���ك���ام���ا و 
م��ع��ايل رمي بنت  ب��ق��ي��ادة  م��ن��ج��ز� 
�إب���ر�ه���ي���م �ل��ه��ا���ش��م��ي وزي�����رة دولة 
�ل�����دويل �ملدير  �ل��ت��ع��اون  ل�����ش��وؤون 
�لعام ملكتب �إك�شبو 2020 وفريق 
عملها وكافة �جلهات �لد�عمة من 
و�حلكومات  �لحت��ادي��ة  �حل��ك��وم��ة 

�ملحلية و�لقطاع �خلا�س.
�ملجل�س  و�أع�����ش��اء  ���ش��م��وه  �ط��ل��ع  و 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي خ�������ال �لج����ت����م����اع 
ع��ل��ى ع��ر���س ق��دم��ت��ه م��ع��ايل رمي 
�ل��ع��ل��ي �ملدير  �ل��ه��ا���ش��م��ي و جن��ي��ب 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ك��ت��ب »�إك�������ش���ب���و دبي 
ن�شب  على  �ل�شوء  �شلط   »2020
�لإجناز يف خمتلف �أجنحة �مل�شروع 
جانب  �إىل  �ل���ع���امل  دول  مل��خ��ت��ل��ف 
�لوعي  ن�����ش��ر  خ���ط���ة  �����ش���ت���ع���ر�����س 
و�جل�������ذب و�ل���ت�������ش���وي���ق و�ل���ت���اأث���ري 
�قت�شاد  ع��ل��ى  لإك�����ش��ب��و  �لإي��ج��اب��ي 

�لدولة و�شمعتها �لعاملية.

•• دبي -وام: 

�أكد �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد 
عهد  ويل  م��ك��ت��وم  �آل  ر�����ش���د  ب���ن 
�أن  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  دب��ي 
ر�شالة �ملو�شم �جلديد �لتي وجهها 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �ل���وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
ب���اأن  ل��ل��م�����ش��وؤول��ني  �هلل”  “رعاه 
و��شحة  �مليد�ن” ر�شالة  “مكانهم 
جلميع �مل�شوؤولني و �أنا و �أخي �شمو 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 
�لنائب  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم 
�لتنفيذي  �ملجل�س  لرئي�س  �لأول 
تذليل  مهمتنا  ���ش��ت��ك��ون  و  �أول���ه���م 
�ل�شعاب وتعزيز رخاء مو�طنينا و 
�ملقيمني على �أر�س دولة �لإمار�ت 
وروؤيتها  لدولتنا  منهجية  وخطة 
للم�شتقبل وتعك�س �ملتابعة �حلثيثة 
�حلكومية  ل��ل��خ��دم��ات  ل��ق��ي��ادت��ن��ا 

و�حتياجات �ملو�طنني و�ملقيمني .
جاء ذلك خال تروؤ�س �شموه �شباح 
�ل�شتثنائي  �لجتماع  �لأول  �م�س 

عقد  �ل����ذي  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
2020، وذل����ك يف  �إك�����ش��ب��و  مب��ق��ر 
�إطار متابعة �شري �لعمل ومعدلت 
�شمو  بح�شور  �مل��وق��ع  يف  �لإجن����از 
�ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد 

�آل مكتوم .
و �أ�شار �شموه �إىل �أن هذه �لر�شائل 
ت��ع��د ت��رج��م��ة ل��ل��ن��ه��ج �ل����ري����ادي يف 
�ل���ع���م���ل �حل���ك���وم���ي �ل������ذي �أر����ش���ى 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ق���و�ع���ده 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم ملو��شلة 

م�شريتنا �لتنموية �ل�شاملة.
دب��ي على    و �شدد �شمو ويل عهد 
ع��ل��ى مو�ءمة  دب����ي  ع����زم ح��ك��وم��ة 
�جل����ه����ود ك����اف����ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي������ة 
�ملبا�شر  �لتطبيق  و�شمان  �لقيادة 
�لر�شائل  ه����ذه  ل��ب��ن��ود  و�ل����ف����وري 
باملرحلة  “متفائلون   : وق������ال 
نوعية  �إجن���از�ت  وبتحقيق  �ملقبلة 
على  للحفاظ  كافة  �لأ�شعدة  على 
لتعزيز  عليها  �لبناء  و  �ملكت�شبات 
�أف�شل  م�شتقبل  خلق  و  تناف�شيتنا 
عن  م��ع��رب��ا  �ملقبلة” ..  ل��اأج��ي��ال 
�مل��ق��ب��ل��ة وفقا  ب��امل��رح��ل��ة  ت���ف���اوؤل���ه 

 - مهمتنا تذليل ال�صعاب و تعزيز رخاء مواطنينا واملقيمني على اأر�س دولة الإمارات
-بتعاوننا �صيكون  اإك�صبو 2020 دبي الأف�صل يف التاريخ

�صفري الإمارات يف نور �صلطان يزور م�صت�صفى مركز الأمومة والطفولة ويلتقي الأطفال امل�صابني واأهاليهم
•• نور �شلطان-الفجر:

بزيارة  �ل��دول��ة  �شفري  �شعادة  ق��ام 
م�������ش���ت�������ش���ف���ى م�����رك�����ز �لم�����وم�����ة 
وهي  �لأور�م(،  ق�شم   ( و�لطفولة 
تقوم  �لتي  جولة �شمن �جل��ولت 
جمهورية  يف  �ل���دول���ة  ب��ع��ث��ة  ب��ه��ا 
ك��از�خ�����ش��ت��ان يف ع����ام �ل��ت�����ش��ام��ح ، 
ب�����ش��ر�ئ��ح �ملجتمع  ح��ي��ث �لل��ت��ق��اء 
�أطيافه،  ب��ك��اف��ة  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��اين 
وك����ان����ت ه�����ذه �جل����ول����ة لأط���ف���ال 
�ل�شرطان  �أم���ر�����س  م��ن  ي��ع��ان��ون 
�ل���ت���ق���ى خ���ال���ه���ا ���ش��ف��ري �ل���دول���ة 
و�أهاليهم  �مل�����ش��اب��ني  ب���الأط���ف���ال 
�آب�����اء و�أم����ه����ات ، ح��ي��ث كانت  م���ن 
�جلميل  �لث�������ر  �جل����ول����ة  ل����ه����ذه 
 ، �لكبار  قبل  �ل�شغار  قلوب  على 
وخال �جلولة �ر�د �ل�شيد : عمار 
�لربيكي ع�شو �لبعثة –  �أن يبعث 
لأطفال  جميلة  ت�شامح  بر�شالة 
�مل��رك��ز وذوي��ه��م ،ح��ي��ث ق���ام بحلق 
ت�شامنا  �جلميع  �م��ام  ر�أ�شه  �شعر 
م��ع �ط��ف��ال �مل��رك��ز �ل��ذي��ن فقدو� 
�شعر روؤو�شهم ب�شبب �لدوية �لتي 
 ، �لم���ر�����س  ه���ذه  مل��ث��ل  يتلقونها 
و�د�رة  �لط��ف��ال  ذوي  ت��ق��دم  وق���د 

�ملبادرة ل تنجم  ب��اأن هذ  �لمهات 
�ىل من ��شخا�س �متاأت قلوبهم 

بالطيبة و�لرحمة.
وقد ��شادت نائبة مدير �مل�شت�شفى 
ب���ال���دع���م �مل���ع���ن���وي �ل��ك��ب��ري �ل���ذي 
خال  من  �ل�شفري  �شعادة  به  ق��ام 
وتقدميه  ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ف��ى  زي����ارت����ه 
�ل���ه���د�ي���ا لط���ف���ال �مل����رك����ز، حيث 

�متنانهم  ب��خ��ال�����س  �مل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
�لدبلوما�شي  به  ق��ام  ملا  و�شكرهم 
�لمار�تي �ل�شيد : عمار �لربيكي 
، من عمل ج��ريء حيث �ختلطت 
و�متزجت  �جل���ي���ا����ش���ة  �مل�������ش���اع���ر 
ب��ال��دم��وع  �ل��ت��ي ب���دت ع��ل��ى حميا 
�ه���������ايل �لط������ف������ال وم���������ش����وؤويل 
�حدى  حت��دث��ت  وق���د  �مل�شت�شفى، 

ك��ان ل��ه��ذه �ل��زي��ارة �لث���ر �لطيب 
�ملر�شى  �لطفال  على  و�ليجابي 
نائبة  وج���ه���ت  وق����د  و�ه���ال���ي���ه���م. 
مدير �مل�شت�شفى �شكرها وتقديرها 
�ىل حكومة و�شعب دولة �لمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة وم����ا ت���ق���وم به 
�لت�شامح  ���ش��ور  �رق����ى  ن�����ش��ر  م���ن 
�حدى  قامت  وق��د  �ل�شعوب.  ب��ني 

مو�قع  على  خ��رب  بن�شر  �لم��ه��ات 
�ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي ع��ن زيارة 
وما  للم�شت�شفى  �ل�شفري  ���ش��ع��ادة 
�لربيكي،  ع��م��ار   : �ل�شيد  ب��ه  ق���ام 
م��ن م��ب��ادرة ر�ئ��ع��ة �ث��ل��ج��ت �شدر 
�جلميع ، حيث كانت ردود �لفعال 
�ملجتمع  ب���ني  و�ي���ج���اب���ي���ة  ك���ب���رية 

�لكاز�خ�شتاين.

جامعة حمدان بن حممد الذكية حتث على حتقيق التميز الأكادميي 
•• دبي-وام:

حثت جامعة حمد�ن بن حممد �لذكية �لد�ر�شني �جلدد للعام 
. �لكادميي  �لتميز  حتقيق  على  �لدر��شي 2020-2019 

ج����اء ذل����ك خ����ال �ل��ل��ق��اء �ل��ت��ع��ري��ف��ي �ل�����ش��ن��وي �ل�����ذي �أقيم 
رّحب  حيث  و�لإد�ري�����ة،  �لأك��ادمي��ي��ة  �لهيئة  �أع�����ش��اء  بح�شور 
متمنياً  بالد�ر�شني  �جلامعة،  رئي�س  �لعور،  من�شور  �لدكتور 
�لأكادميي  �لتميز  درب  على  �ل�شري  يف  و�ل�شد�د  �لتوفيق  لهم 
بال�شتفادة من فر�س �لتعلم مدى �حلياة �لتي يتيحها منوذج 

�لتعليم �لذكي.
وجدد �لعور �لتز�م �جلامعة بنهج ريادة �لأعمال باعتباره قيمة 
رو�د  تخريج  �شبيل  يف  �لإيجابي  �لتغيري  لإح���د�ث  موؤ�ش�شية 

�أعمال ولي�س باحثني عن عمل، عمًا بتوجيهات �شمو �ل�شيخ 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي �لرئي�س 
�لأعلى للجامعة، يف �ل�شتثمار يف �لطاقات �لإبد�عية �لوطنية 

لتخريج قياد�ت �شابة موؤهلة لبناء �مل�شتقبل.
�لقيم  حول  مف�شًا  �شرحاً  �للقاء  �أثناء  �لعور  �لدكتور  وقدم 
حتفيز  على  و�لقائمة  �جلامعة  عليها  ترتكز  �لتي  �ملحورية 
و�ل�شغف  �لتغيري  وري���ادة  �لأع��م��ال  وري���ادة  و�لإب����د�ع  �لبتكار 
تعليمية جديدة  ثقافة  لإر�شاء  متينة  �أ�ش�شاً  و��شعًة  بالنتائج، 
تركز على �لد�ر�شني بعيد�ً عن منوذج �لتعليم �لتقليدي �لذي 
مل يعد �شاحلاً لان�شمام �إىل �ل�شباق �لعاملي. كما �ألقى �لعور 
�ل�شوء على �خلربة �ل�شّباقة �لتي �أهلت �جلامعة لإعادة هيكلة 
�لد�ر�س  ب��دع��م  �ملطلق  �لل��ت��ز�م  على  م�شدد�  �ل��د�ر���ش��ني  دور 

ليتحول من متلٍق �إىل م�شاهم يف �شنع ون�شر و�إث��ر�ء �ملعرفة 
لتعزيز  م��رك��ز�ً  منها  جتعل  ج��دي��دة  تعليمية  بيئة  خلق  م��ع 
�حل����ر�ك �مل��ع��ريف وب��ن��اء �ل���ق���در�ت �ل��ف��ك��ري��ة وت��ط��وي��ر �ملهار�ت 
و�لتكنولوجية  �لتحتية  �لبنية  �لعور  و��شتعر�س  �لتحليلية. 
�ملتفوقة، ويف مقدمتها “�حلرم �جلامعي �لذكي” �لذي يدعم 
روؤية �جلامعة يف �أن ت�شبق جامعات �لعامل بفارق ع�شر �شنو�ت، 
عرب توفري بيئة حمفزة على �لبتكار و�لإبد�ع و�لتميز �شمن 
و�إبد�عية  وم�����ش��ت��د�م��ة  تفاعلية  مب��ز�ي��ا  تت�شم  ذك��ي��ة  م��ر�ف��ق 
�لعور  و�لأكادمييني. وحّث  للد�ر�شني  ت�شمن جتربة متفردة 
منابع  من  �لنهل  مو��شلة  على  و�جل��دد  �حلاليني  �لد�ر�شني 
�لريادة  وروح  و�ل��ع��زمي��ة  بالبتكار  و�لت�شلح  و�مل��ع��رف��ة  �لعلم 

ليكونو� �لروة �حلقيقية �لتي ت�شبو �إليها دولة �لإمار�ت.

حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة 
خليفة رائدة العمل اخلريي 

•• اأبوظبي-وام :

ممثل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  �أك���د   
�حلاكم يف منطقة �لظفرة رئي�س هيئة �لهال �لأحمر 
�ل�شمو  �شاحب  بقيادة  �لم����ار�ت  دول��ة  �أن  �لإم��ار�ت��ي 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل تعترب ر�ئ��دة �لعمل �خلريي و جمالته �ملختلفة 
�ملادية  �إمكاناتها  نهجا وممار�شة ووظفت  به  و�هتمت 
من  �مل�شتفيدين  مظلة  وتو�شيع  لدعمه  و�لب�شرية 
خدماته. و�شدد �شموه على �أن مبادر�ت �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل و�شاحب  رئي�س جمل�س 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �شاهمت 
ب�شكل كبري يف تر�شيخ مكانة �لعمل �خلريي �لإمار�تي 
وقدمت  �حلبيبة  لدولتنا  مازمة  �شفة  �أ�شبح  �لذي 
�لإم��ار�ت منوذجا فريد� للعامل من خال مبادر�تها 
و�ملنكوبني  �مل��ح��ت��اج��ني  و�لإن�����ش��ان��ي��ة جت���اه  �خل���ريي���ة 

و�شحايا �لأزمات و�لكو�رث يف كل مكان.
وقال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان يف ت�شريح 
ل���ه مب��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ي���وم �ل�����دويل ل��ل��ع��م��ل �خل����ريي �لذي 
ي�شادف �خلام�س من �شبتمرب من كل عام �إن �ملغفور 
له �لو�لد �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل 
�شرح  عليها  ق��ام  �لتي  �لر��شخة  �لأ���ش�����س  و�شع  ث��ر�ه 
�لإمار�ت �خلريي و ت�شري قيادة �لدولة �لر�شيدة على 
�نت�شرت م�شاريعه �خلريية  �ل��ذي  ز�ي��د �خل��ري  خطى 
و�ل��ت��ن��م��وي��ة يف ك���ل م��ك��ان و�ن��ت��ف��ع ب��ه��ا �مل���اي���ني من 

�ملعوزين و�أ�شحاب �حلاجات.
�أن  �آل نهيان �إىل  �أ�شار �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد  و 
دور �لمار�ت �خلريي يتعزز يف عام �لت�شامح، وتعددت 
ب���ر�جم���ه وم�����ش��اري��ع��ه وتنوعت  وت��و���ش��ع��ت  جم���الت���ه 

مبادر�ته لت�شمل دول و�شعوبا �شقيقة و�شديقة.
�ملجال �خلريي  �لإم���ار�ت يف  تفرد  �أن  �شموه  �أ�شاف  و 
�لتي  و�مل�����ش��اع��د�ت  �مل���ب���ادر�ت  و����ش��ح��ا يف حجم  يظهر 
يتجلى  و  �خل��ارج��ي��ة  �ل�����ش��اح��ة  ع��ل��ى  �ل��دول��ة  تقدمها 
�لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ملوؤ�ش�شات  و  �جلمعيات  م��ن  ع��دد  يف 

�لدولة  �أن  م���وؤك���د�  �خل���ريي  �ل��ع��م��ل  مب��ه��ام  ت�شطلع 
و�لإن�شاين  �خل��ريي  �لعمل  مظلة  تو�شيع  �إىل  عمدت 
ودع����م �جل��ه��ات �ل��ت��ي ت��ع��م��ل يف ه���ذ� �مل��ج��ال �حليوي 
�أج���ل م�شتقبل  م��ن  ل��دوره��ا ودف��ع��ا مل�شريتها  ت��ق��دي��ر� 

�أف�شل للعمل �خلريي .
و قال �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان �إن هيئة 
�ل��ه��ال �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي على ر�أ����س ه��ذه �جلهات 
�ل��ت��ي �آل����ت ع��ل��ى ن��ف�����ش��ه��ا حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات �لم�����ار�ت 
�لعمل �خلريي  تعزيز جمالت  �لر�شيدة يف  وقيادتها 
�خلدمات  ج��ودة  وحت�شني  ودوليا  �قليميا  و�لن�شاين 
 .. ك��ل مكان  و�ل��ك��و�رث يف  �لأزم���ات  ل�شحايا  �ملوجهة 
��شتطاعت تو�شيع نطاق عملها  �لهيئة  �أن  �إىل  م�شري� 
�أحدثت  �لتي  و�لتنموية  �لن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  وتبني 
فرقا و��شحا يف جهود �لتنمية �لب�شرية و�لإن�شانية يف 
بف�شل  وذلك  �لنز�عات  ومناطق  �مل�شطربة  �ل�شاحات 
�لدعم �لذي جتده من �لقيادة �لر�شيدة و�خلريين يف 

�لدولة.
�لأحمر يف  �لهال  م�شاريع  �إنت�شرت   : �شموه  و�أ�شاف 
وحماية  بامل�شت�شعفني  رحمة  �ملعمورة  �أن��ح��اء  جميع 
�لآبار  مياه  فتدفقت  للمعدمني،  و�أم��ا  للمحرومني 
و�إمتدت �شبكاتها يف دول �لقارة �لأفريقية �لتي عانت 
و  �مل�شتمر  �ملياه  �شح  و  �لت�شحر  و  كثري� من �جلفاف 
�ملدن  و  �لبيئة  و  �لتعليم  و  �ل�شحة  م�شاريع  تو�شعت 
ماجئ  و�شيدت  �ل���دول  بع�س  يف  �ملتكاملة  �ل�شكنية 
�لأيتام ومر�كز �ملعاقني ودور �مل�شنني و �رتفعت �ملاآذن 
�لجتماعية  �خل��دم��ات  وم��ر�ك��ز  �لعبادة  دور  و�شيدت 
�لعامل  م��ن  �أخ���رى  �شاحات  يف  �لتعليمية  و�ملوؤ�ش�شات 

و�أ�شبحت م�شدر� لاإ�شعاع �حل�شاري و�لثقايف.
�ملتحدة  ل���اأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية  �أن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
كانت قد �عتمدت يف �لعام 2012، �خلام�س من �شهر 
�شبتمرب من كل عام يوما دوليا للعمل �خل��ريي، من 
من�شة  وتوفري  �خلريي  �لعمل  باأهمية  �لتوعية  �أجل 
م�شركة لاأن�شطة �خلريية حول �لعامل، لي�شارك بها 
و�لإن�شانية  �خلريية  و�جلمعيات  و�ملنظمات  �لأف���ر�د 
�ملحلي  �مل�شتوى  على  �أهد�فهم  لتحقيق  و�لتطوعية 

و�لوطني و�لإقليمي و�لدويل.

اخلارجية والحتادية للهوية واجلن�صية تبحثان �صبل بناء �صراكات موؤ�ص�صية فعالة 
•• اأبوظبي-وام:

للهوية  �لحتادية  و�لهيئة  �لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  بحثت 
و�جلن�شية �شبل تعزيز �لتعاون بني �جلانبني وبناء �شر�كات موؤ�ش�شية 

فّعالة ت�شهم يف حتقيق �لأهد�ف و�لروؤى �مل�شركة.
وز�رة  وكيل  �ملزروعي،  �شاري  �أحمد  �شعادة  ��شتقبال  جاء ذلك خال 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل �شعادة �للو�ء �شعيد ر�كان �لر��شدي مدير 

عام �شوؤون �لأجانب و�ملنافذ يف �لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية.
و بحث �جلانبان �شبل �لتعاون بني وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل 
و�لهيئة �لحتادية للهوية و�جلن�شية، وتعزيزها مبا ي�شهم يف خدمة 
�ملو�طنني �لإمار�تيني، و�مل�شاهمة يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شر�تيجية 

حلكومة دولة �لإمار�ت.

وز�رة  تقدمها  �ل��ت��ي  �خل��دم��ات  ��شتعر��س  �ل��زي��ارة  خ��ال  م��ن  ومت 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل للمو�طنني، و�لرعايا �لأجانب، و�ل�شوؤون 
�إ�شد�ر  وم���ر�ك���ز  �خل����ارج  يف  �ل���دول���ة  ب��ع��ث��ات  خ���ال  م��ن  �لقن�شلية 

�لتاأ�شري�ت.
و�لتعاون  �لتو��شل  تعزيز  �أهمية  �لج��ت��م��اع  خ��ال  �جل��ان��ب��ان  و�أك���د 
وي�شهم  �لأط���ر�ف،  جلميع  �ملتبادلة  �ملنفعة  يحقق  مبا  �ل�شركاء  بني 
وكفاءة،  ب��ج��ودة  �ل�شر�تيجية  �أه��د�ف��ه��م  حتقيق  م��ن  متكينهم  يف 
وبالتايل �لو�شول �إىل �لتمّيز �ملوؤ�ش�شي و�لريادة يف تطوير �خلدمات، 
�لر�شا  م�شتويات  �أع��ل��ى  وحتقيق  �مل��ع��اي��ري،  �أف�����ش��ل  وف��ق  وت��وف��ريه��ا 

و�ل�شعادة للمتعاملني.
��شر�تيجي  �شريك  و�جلن�شية  للهوية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  �أن  يذكر 

لوز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل.

بيئة ال�صارقة ت�صادر 5 حيوانات ثالثة منها مفرت�صة 
كانت معرو�صة للبيع عرب مواقع التوا�صل الجتماعي

•• ال�شارقة -وام:

ق�شم  يف  ممثلة  بال�شارقة”  �لطبيعية  �ملحميات  و  �لبيئة  هيئة  ���ش��ادرت   
خم�شة  �ل�شارقة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  مع  بالتعاون  و  �لبيئي  �لتفتي�س 
مو�قع  عرب  للبيع  معرو�شة  كانت  موؤخر�  مفر�شة  منها  ثاثة  حيو�نات 
�لتو��شل �لجتماعي. ياأتي ذلك وفقا لاأ�شول �لقانونية و �ملهنية و�لعملية 
عن  �ل�شادر   ،2014 ل�شنة  و�لإجر�ئية ومبوجب �لقر�ر �لإد�ري رقم 15 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة ب�شاأن حظر حيازة �حليو�نات �خلطرة و�ملفر�شة يف 
 ،2014 30 ل�شنة  �لإم��ارة وقر�ر �ملجل�س �لتنفيذي لإم��ارة �ل�شارقة رقم 

ب�شاأن �شو�بط حيازة �حليو�نات �خلطرة و�ملفر�شة يف �لإمارة.

�صلطان القا�صمي يعتمد 54 وظيفة 
مدنية بالقيادة العامة ل�صرطة ال�صارقة 

•• ال�شارقة -وام:

ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �عتمد 
54 وظيفة بالكادر �ملدين بالقيادة �لعامة  �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
من  ومتكينها  �ل�شارقة  ل�شرطة  دعمه  �إط���ار  يف  ذل��ك  و  �ل�شارقة  ل�شرطة 
يف  �لعامة  و�لثانوية  �جل��ام��ع��ات  خريجي  م��ن  �مل��و�ط��ن��ني  �أب��ن��ائ��ه  ��شتيعاب 
خمتلف �لتخ�ش�شات. و رفع �للو�ء �شيف �لزري �ل�شام�شي قائد عام �شرطة 
�ل�شمو حاكم  �إىل �شاحب  و�لعرفان  و�لتقدير  �ل�شكر  �آيات  �أ�شمى  �ل�شارقة 
�ل�شارقة على هذه �ملكرمة �ل�شخية ودعمه �مل�شتمر جلهود �شرطة �ل�شارقة 

ومتكينها من تطوير عملها يف خمتلف �ملجالت.
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•• )كليت�شي (– بولندا-وام:

 �شارك وفد رفيع من وز�رة �لدفاع و �لقيادة �لعامة 
�لركن طيار  �للو�ء  �شعادة  برئا�شة  �مل�شلحة  للقو�ت 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �لبلو�شي  حم��م��د  ���ش��ال��ح  ����ش��ح��اق 
بالوز�رة  �لدفاعية  �ل��ق��در�ت  تطوير  و  لل�شناعات 
 27 يف �فتتاح معر�س �لدفاع �لبولندي بدورته �ل� 
مبدينة كليت�شي و �لذي �نطلق �أم�س �لأول وي�شتمر 
حتى �ل�شاد�س من �شهر �شبتمرب �جل��اري. و ح�شر 
�شعادة �لوكيل �مل�شاعد لل�شناعات وتطوير �لقدر�ت 
�ملعر�س  �فتتاح  فعاليات  �ملر�فق  و�لوفد  �لدفاعية 
�لرئي�س  فخامة  وبح�شور  رعاية  حتت  يقام  �ل��ذي 
 63 ومب�شاركة  دود�  �شبا�شتيان  �أن��دري��ه  �لبولندي 

دولة.
ترحيبية  كلمة  �لبولندي  �لرئي�س  فخامة  �ألقى  و 
ذكرى  مع  يتز�من  �ل��ذي  �ملعر�س  �فتتاح  مبنا�شبة 
�لثانية  �لعاملية  بد�ية �حلرب  80 عاما على  مرور 
و75 عاما على ذكرى ت�شكيل حلف حترير و�ر�شو.

�شالح  ��شحاق  طيار  �لركن  �ل��ل��و�ء  �شعادة  �لتقى  و 
وزير  ليبن�شكي  م���ارك  م��ع��ايل   .. �لبلو�شي  حممد 
و�لفريق  �لبولندية  �لدفاعية  لل�شناعات  �ل��دول��ة 
ر�جموند �ندرز جزك رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة 

�لبولندية بح�شور كبار �ل�شباط من �جلانبني .
حتيات  و  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  حتيات  �شعادته  نقل  و 
معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�شوؤون 

�ل��رك��ن حمد حممد ثاين  �لفريق  �ل��دف��اع وم��ع��ايل 
�لرميثي رئي�س �أركان �لقو�ت �مل�شلحة .

وج����رى خ���ال �ل��ل��ق��اء م��ن��اق�����ش��ة ع��اق��ات �لتعاون 
تطويرها يف خمتلف  و�شبل  �لبلدين  بني  �مل�شرك 
�مل����ج����الت �ل���دف���اع���ي���ة �إىل ج���ان���ب ب��ح��ث ع����دد من 
�أث���ن���ى على  و  �مل�����ش��رك.  �ل��ق�����ش��اي��ا ذ�ت �له��ت��م��ام 
م�شاركة �ل�شركات �لدفاعية �لبولندية للمرة �لأوىل 

�لذي يقام خال �لفرة  يف معر�س دبي للطري�ن 
�أن  �ملتوقع  م��ن  و  �ملقبل  نوفمرب   21 �إىل   17 م��ن 
ي�شارك فيه �أكر من 91 دولة من �لدول �ل�شقيقة 
و�ل�شديقة وتعد دورته �ملقبلة �لأ�شخم يف تاريخه.

ت�شارلز هوبر  �لركن  �لفريق  �شعادة   .. �شعادته  كما 
�لأمريكي  �لدفاعي  �لأم��ن��ي  �لتعاون  وك��ال��ة  مدير 
بح�شور  �ملعر�س  �إىل  �ملتحدة  �لوليات  وفد  رئي�س 

�أمن تكنولوجيا  �د�رة  �شعادة هايدي جر�ند مديرة 
�لدفاع /دت�شا/ .

بني  �مل�شرك  �ل��ت��ع��اون  جم���الت  �جل��ان��ب��ان  وناق�س 
معر�س  يف  �لأم��ري��ك��ي  �جل��ن��اح  وم�����ش��ارك��ة  �لبلدين 
دبي للطري�ن و��شتعد�د�ت وجاهزية دولة �لمار�ت 
ومناق�شة  �حلدث  هذ�  ل�شتقطاب  �ملتحدة  �لعربية 
�ملعر�س  يف  �لأم��ري��ك��ي  �لف�شائي  �جل��ن��اح  م�شاركة 

نف�شه و�أي�شا م�شاركة ر�ئد �لف�شاء �لأمريكي ملهمة 
�لمار�تيني  �لف�شاء  ر�ئ��دي  جانب  �إىل   15 �أب��ول��و 
لنقل  �ملهمة  م��ن  �ل��وط��ن  �أر����س  �إىل  عودتهما  بعد 
جتاربهما وخرب�تهما لزو�ر �ملعر�س وذلك بالتن�شيق 
مع وكالة �لمار�ت للف�شاء و مركز حممد بن ر��شد 
�مل��ر�ف��ق بجولة يف  و�ل��وف��د  �شعادته  ق��ام  و  للف�شاء. 
ومن�شات  �ل��دول  �أجنحة  من  ع��دد�  �شملت  �ملعر�س 

�ملتخ�ش�شة  و�لدولية  �لقليمية  �ل�شركات  عر�س 
يف جمال �ل�شناعات �لدفاعية. و �طلع �لوفد على 
�لبولندية  �لدفاعية  �ل�شركات  تنتجه  م��ا  �أح���دث 
و�ل�شركات �لعاملية من �لأ�شلحة و �ملعد�ت و�لقدر�ت 
�لذي  �ملعر�س  ه��ذ�  �أهمية  �شعادته  و�أك��د  �لدفاعية 
�ل��ك��ب��رية يف  �لعاملية  �مل��ع��ار���س  �أه���م  م��ن �شمن  يعد 

جمال �لدفاع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أكد �شعادة �لدكتور نا�شر �شامل خلريباين �لنعيمي، رئي�س جمل�س 
�ملتحدة تعدُّ يف  �لعربية  �لم��ار�ت  دول��ة  �أن   ، �لفرج  �إد�رة �شندوق 
�لأر�س  بقاع  يف  و�ل�شام  للخري  ت�شعى  �لتي  �لعامل  دول  مقدمة 
�نطاقاً من ر�شالتها �ل�شامية يف ن�شر قيم �لعدل و�لت�شامح بني 

�لب�شر. 
�لدويل  “ �ليوم  ب�  �ل��دول��ة  �حتفالت  مبنا�شبة  له  كلمة  يف  وذك��ر 

ي���وم �خل��ام�����س م��ن �شبتمرب  “ و�ل����ذي ي�����ش��ادف  للعمل �خل���ريي 
�جلاري ،  �أن دولة �لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمّو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان، رئي�س �لدولة “حفظه �هلل”، تبذل �أق�شى �جلهود 
يف تو�شيع رقعة �لعمل �خلريي و�لإن�شاين لي�شمل كافة �ملحتاجني 
يف �لعامل بغ�س �لنظر عن �لدين �و �لعرق �و �جلن�س لكي ي�شود 

�ل�شام و�ل�شتقر�ر يف ربوع �لأر�س .
 و�أ�شاد مببادر�ت �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم، 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل،  يف 

تعزيز �لعمل �خلريي و�لإن�شاين يف كل مكان .
ويل  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمّو  �شاحب  �أن  و�أك���د 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة رئي�س �ملجل�س 
و�ل�شام  �خل��ري  ن�شر  يف  لي��األ جهد�ً  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لتنفيذي 
يف  و�لعنف  �لكر�هية  و  �لإره��اب  على  للق�شاء  و�لت�شامح  و�ملحبة 

�لعديد من دول �لعامل  .
و�أك������د �ن����ه يف ه����ذ� �لط������ار جن���ح ����ش���ن���دوق �ل���ف���رج م���ن حتقيق 
 14 �إط���اق  يف  و�مل�شاهمة  و�خل��ريي��ة  �لإن�����ش��ان��ي��ة  ��شر�تيجيته 

منذ  و�لإ�شاحية  �لعقابية  �ملن�شاآت  يف  �ملُع�ّشرين  من  نزيل  �أل��ف 
�إط����اق �ل�����ش��ن��دوق يف ع���ام 2009 وح��ت��ى �ل��وق��ت �حل��ا���ش��ر، مع 
و�شط  �ل�شتقر�ر  يف  �لنزلء  عائات  من  �أ�شرة   2000 م�شاعدة 
حياة كرمية.« وقال �إنه بف�شل دعم �لقيادة �لر�شيدة وجهود �أبناء 
�خلري من �أهل �لإمار�ت و�ملقيمني على �أر�شها تتو��شل �ملبادر�ت 
�خلريية و�لإن�شانية ل�شندوق �لفرج �نطاقاً من �لقيم �ل�شامية 
�لتي �أر�شى قو�عدها �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان – 

طيب �هلل ثر�ه - موؤ�ش�س دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة .  

•• اأبوظبي-الفجر:

�شبيب  �أح����م����د  �����ش����ع����ادة  �����ش���ت���ق���ب���ل 
�ل��ع��ام للمجل�س  �لأم����ني  �ل��ظ��اه��ري 
�ملجل�س  �لوطني �لحت��ادي، يف مقر 
ب����اأب����وظ����ب����ي، وف������د ك���ل���ي���ة �لأرك��������ان 
�ل�شريانكية،  �لدفاعية  و�خلدمات 
�ل�شورى  ن���ه���ج  ع���ل���ى  �ط���ل���ع  �ل������ذي 
عملية  يف  �مل����و�ط����ن����ني  وم�������ش���ارك���ة 
�لتنمية  م�����ش��رية  ويف  �ل��ق��ر�ر  �شنع 
�لذي  و�ل��دع��م  �مل��ت��و�زن��ة،  �ل�شاملة 
�لقيادة  قبل  م��ن  �ملجل�س  ب��ه  حظي 
و�كب  �ملجل�س  و�أن  �شيما  �لر�شيدة، 
و�لنه�شة  و�ل��ت��ط��ور  �ل��ب��ن��اء  م�شرية 
لخت�شا�شاته  ممار�شته  خ��ال  من 

�لد�شتورية.
�شبيب  �أح�����م�����د  �����ش����ع����ادة  وت�����ط�����رق 
�لظاهري �إىل روؤية �لدولة ونهجها 
يف �لتخطيط وتبني �ل�شر�تيجيات 
و��شت�شر�ف �مل�شتقبل، ونهج �لت�شامح 
�حل�شاري  و�ل��ت��و����ش��ل  و�ل��ت��ع��اي�����س 
وح���ر����ش���ه���ا ع���ل���ى حت���ق���ي���ق �لأم������ن 

و�لعامل،  �مل��ن��ط��ق��ة  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر 
موؤكد�ً �أن �لإن�شان يف دولة �لإمار�ت 
تاأ�شي�س  يحظى باهتمام خا�س منذ 
�لدولة بف�شل حكمة �ملغفور له باإذن 
�هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
ويو��شل  ث���ر�ه-  �هلل  -ط��ي��ب  نهيان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �ل��ن��ه��ج  ه���ذ� 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
و�شاحب  �هلل”،  “حفظه  �ل���دول���ة 
�آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�هلل”، و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، 
�لإم�����ار�ت،  ح��ك��ام  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب 
�لر�شيدة  �ل����ق����ي����ادة  وف������رت  ح���ي���ث 
�لر��شخ  و�إميانها  �لثاقبة  بنظرتها 
و�لهتمام  و�ل���رع���اي���ة  �ل���دع���م  ك���ل 
ب��امل��و�ط��ن��ني رج���اًل ون�����ش��اًء لدورهم 
�لرئي�شي يف �لتنمية �مل�شتد�مة، فقد 
�مل�شتويات يف  �أعلى  �لإم��ار�ت  حققت 

وفقا  �لب�شرية،  �لتنمية  م��وؤ���ش��ر�ت 
�لب�شرية  �لتنمية  تقارير  �أك��دت��ه  مل��ا 

�لدولية.
�لتي  �مل��ت��ق��دم��ة  �مل��ك��ان��ة  �إىل  و�أ����ش���ار 
و�شلت لها دولة �لإم��ار�ت من حيث 

و�لأد�ء  �مل��ت��ط��ورة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
و�لت�شهيات  �لق��ت�����ش��ادي  و�ل��ت��ن��وع 
�ل���ش��ت��ث��م��اري��ة وم�����ش��ت��وي��ات �لأم����ن 
�لت�شريعية  و�ل���ب���ن���ي���ة  و�لأم�����������ان 
�ملتميزة،  و�خل���دم���ات  و�لتنظيمية 

�ل�شياحة  ق���ط���اع���ات  يف  ���ش��ي��م��ا  ل 
و��شت�شافة  وت��ن��ظ��ي��م  و�ل����ط����ري�ن 
كربى �ملعار�س و�ملوؤمتر�ت و��شتثمار 
م��وق��ع��ه��ا �مل��ت��م��ي��ز، ون��ه��ج �ل���ت���درج يف 
م�شرية تطوير �حلياة �لربملانية يف 

�لدولة، و�نتخابات �ملجل�س �لوطني 
�لحت���������ادي، ح���ي���ث ت�����ش��ه��د �ل���دول���ة 
�ل�شتعد�د لإجر�ء �نتخابات ع�شوية 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي وم�شاركة 
ع�شوية  يف  ن�شبتها  وزي�����ادة  �مل�����ر�أة 

�ملجل�س.
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �أن  و�أك��د 
ل���دور �ل�شباب  �أه��م��ي��ة ك��ب��رية  ي���ويل 
حلمل  وتاأهيلهم  قدر�تهم  وتطوير 
�مل�������ش���وؤول���ي���ة ورع����اي����ة �إب���د�ع���ات���ه���م 
قانون  �أن  م�����ش��ي��ف��اً  و�ب���ت���ك���ار�ت���ه���م، 
و�لحتياطية من  �لوطنية  �خلدمة 
�أهم �مل�شروعات �لتي ناق�شتها �ملجل�س 
يف  لأهميته  2014م،  ع��ام  و�أق��ره��ا 
�إ�شافية  وط��ن��ي  دف����اع  ق���وة  ت�شكيل 
�لوطن  حلماية  �ل��وط��ن  �شباب  م��ن 
وح��م��اي��ة مقدر�ته  ح����دوده  وح��ف��ظ 
ومكت�شباته و�إك�شاب �لأجيال خرب�ت 
و�مل�شاركة،  �ل��ولء  قيم  لديهم  تعزز 
حيث �أ�شاد �ملجل�س بتفاعل �ملو�طنني 
مع هذ� �لقانون وترحيبهم به ومبا 
�أن حماية  م��ن  م���و�ده  عليه  ���ش��ددت 
دول�����ة �لإم���������ار�ت و�مل���ح���اف���ظ���ة على 
وطني  و�ج��ب  و�شيادتها  ��شتقالها 

مقد�س على كل مو�طن.
�ملجل�س  �إجن�����������از�ت  �إىل  وت����ط����رق 
وط��ب��ي��ع��ة ع��م��ل �أج���ه���زت���ه، م���وؤك���د�ً 

خال  م����ن  ي���ح���ر����س  �مل��ج��ل�����س  �أن 
نقل  على  �ل��ربمل��ان��ي��ة  �لدبلوما�شية 
روؤية �لدولة و�لتعبري عن مو�قفها 
و�لق�شايا  �لأح�����د�ث  خمتلف  �إز�ء 
و�لدولية،  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�مل���ب���ادر�ت �لإن�����ش��ان��ي��ة �ل��ر����ش��خ��ة يف 
�لكبرية  و�جلهود  �لأر����س،  بقاع  كل 
لدولة �لإم���ار�ت يف جم��الت �لعمل 
�لإن�شاين و�لتنموي �لذي ي�شتهدف 
�شتى  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  حتقيق 
للمبادئ  جت�����ش��ي��د�  �ل���ع���امل،  �أرج�����اء 
�لإمار�ت،  دولة  عليها  تاأ�ش�شت  �لتي 
و�لتنموية  �لإن�شانية  و�مل�����ش��اع��د�ت 
�ل�����ذي تقدمه  و�ل���دع���م  و�مل���ع���ون���ات 
ل��ل��م��ح��ت��اج��ني و�ل��������دول ك���اف���ة دون 
�لنظر لأي �عتبار�ت دينية �أو عرقية 

�أو طائفية.
و�أج�����اب ���ش��ع��ادة �لأم����ني �ل��ع��ام على 
�لأ�شئلة �لتي طرحها �أع�شاء �لوفد 
و�لتي  �ل�������ش���ري���ان���ك���ي  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�ل�شريانكية  �ل��ع��اق��ات  ت��ن��اول��ت، 

�لإمار�تية يف خمتلف �ملجالت.

مبنا�سبة اليوم الدويل للعمل اخلريي 

�صندوق الفرج ينجح بالإفراج عن 14 األف من نزلء املوؤ�ص�صات العقابية   

اأمني عام املجل�س الوطني الحتادي ي�صتقبل وفد كلية الأركان واخلدمات الدفاعية ال�صريالنكية

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�لنعيمي  بن علو�ن  �للو�ء علي عبد �هلل  ��شتقبل 
بح�شور�لعميد   ، �خليمة  ر�أ���س  �شرطة  عام  قائد 
ع��ب��د �هلل خ��م��ي�����س �حل����دي����دي ن���ائ���ب ق���ائ���د عام 
باإد�رة  �لد�خلية ممثًا  وز�رة  وف��د�ً من  �ل�شرطة 
�ل��رع��اي��ة و�مل��ت��اب��ع��ة �ل�����ش��رط��ي��ة �لحت���ادي���ة ووفد 
�لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي و من نيابة وحماكم 

دبي.
بالوفود  �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  ع��ام  قائد  ورح��ب 
، م�شيد� باجلهود �حلثيثة �ملبذولة �لتي  �لز�ئرة 

ك���ان ل��ه��ا ب��ال��غ �لأث�����ر يف ت��ط��ب��ي��ق م�����ش��روع وز�رة 
�لد�خلية للرقابة �للكرونية على �ملحكومني.

و�أ�شار �شعادته �إىل �أن تطبيق �ملر�قبة �لإلكرونية 
ياأتي حتت مظلة �لأمن و�لعد�لة بوز�رة �لد�خلية 
، وكم�شروع وطني ر�ئد يهدف �إىل مر�عاة �جلانب 
�ل��ت��اح��م �لأ�شري  �أو�����ش���ر  ، وت��ع��زي��ز  �لإن�����ش��اين 
 ، �أر�س �لدولة  و�لجتماعي لكل من يعي�س على 

��شتلهاماً من �لروؤية �ل�شديدة للقيادة �حلكيمة.
وج����رى �ج��ت��م��اع م�����ش��رك ب��ني �ل���وف���ود �لز�ئرة 
و���ش��رط��ة ر�أ�����س �خل��ي��م��ة ب��ه��دف ت��ب��ادل �خلرب�ت 
�شرطة  كون  �ل�شرطية  �ملر�قبة  م�شروع  وتد�ر�س 

�مل�شروع  تطبيق  مت  قيادة  �أول  هي  �خليمة  ر�أ���س 
عليها على م�شتوى وز�رة �لد�خلية ، قبل تطبيقه 
ع��ل��ى ب��اق��ي �ل��ق��ي��اد�ت �لحت���ادي���ة �لأخ�����رى حيث 
�لت�شريعي  �جل���ان���ب  ت��و���ش��ي��ح  �إىل  �ل��ت��ط��رق  مت 
للمنظومة ، كما مت تقدمي �شرحاً موجز�ً عن �آلية 

تطبيق �ملنظومة يف �شرطة ر�أ�س �خليمة.
ب��زي��ارة ميد�نية  �ل��وف��ود  ق��ام ممثلو  ويف �خل��ت��ام 
�خليمة  ر�أ���س  ب�شرطة  �ملركزية  �لعمليات  لغرفة 
تطبيق  �آلية  �شري  على  ميد�نياً  �لط��اع  بهدف 
على  �لإل��ك��رون��ي��ة  �ل�شرطية  �مل��ر�ق��ب��ة  منظومة 

�أر�س �لو�قع.

•• اأبوظبي-وام:

�ملنا�شبات  لأه��م  “ �لت�شامح” عنو�نا  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  ���ش��درت 
تاأكيد�  وذل��ك  �ملا�شي،  �أغ�شط�س  �شهر  خال  �شهدتها  �لتي  �لعامة  و�لفعاليات 
على �لدور �ملحوري �لذي توؤديه يف جمال تعزيز �لتقارب بني خمتلف �لثقافات 

و�ل�شعوب و�لأديان يف �لعامل.
و�شكل �لإعان عن ت�شكيل “ جلنة عليا لتحقيق �أهد�ف وثيقة �لأخوة �لإن�شانية 
�لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  م��ن  ك��ل  وّقعها  �لتي   -  “
وف�شيلة �لإمام �لأكرب �لدكتور �أحمد �لطيب �شيخ �لأزهر �ل�شريف يف �أبوظبي 
خال �شهر فرب�ير �ملا�شي - �حلدث �لأبرز خال �شهر �أغ�شط�س �ملا�شي، و�شط 
�لتي من  �لعامل بهذه �خلطوة  �لدينية يف  �ملرجعيات  و��شع من كربى  ترحيب 
�لإقليمية  �مل�شتويات  تنفيذها على  ومتابعة  �لوثيقة  بنود  تفعيل  ت�شريع  �شاأنها 
ب�” يوم  “�لت�شامح” �شعار� لحتفالها  �لعام  هذ�  �لإم��ار�ت  و�ختارت  و�لدولية. 
�ملر�أة �لإمار�تية “ �لذي ي�شادف �شنويا يوم 28 �أغ�شط�س، فيما �شكل �حتفاوؤها 
�لدور �لذي  “ منا�شبة لت�شليط �ل�شوء على  �لعاملي للعمل �لإن�شاين  ب�” �ليوم 
ت�شطلع به يف خمتلف �لق�شايا �لإن�شانية �مللّحة حملياً و�إقليميا وعاملياً �نطاقا 

من قيم �لت�شامح و�لتعاي�س �لتي متثل جوهر وعمق �شيا�شة �لدولة.
وت�شتعر�س وكالة �أنباء �لإمار�ت “ و�م “ يف هذه �لن�شرة �خلا�شة �أبرز �لأحد�ث 
�أغ�شط�س  و�ملو�قف و�ملبادر�ت �ملرتبطة بالت�شامح و�لتي تبنتها �لإم��ار�ت خال 

�ملا�شي.

ففي �أغ�شط�س �ملا�شي، �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�أحكام  �شجيناً ممن �شدرت بحقهم   669 بالإفر�ج عن  “حفظه �هلل”،  �لدولة 
ترتبت عليهم  �لتي  �ملالية  �لغر�مات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  يف ق�شايا خمتلفة، 
�أمر  كما  �مل��ب��ارك،  �لأ�شحى  عيد  حلول  مبنا�شبة  وذل��ك  �لأح��ك��ام،  لتلك  تنفيذ�ً 
�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لاحتاد، حكام �لإمار�ت، بالإفر�ج 
�إعطائهم فر�شة لبدء  عن م�شاجني من خمتلف �جلن�شيات وذلك حر�شا على 

حياة جديدة و�لتخفيف من معاناة �أ�شرهم.
و�ختتمت �شفارة �لدولة يف بريوت “�مل�شروع �لإمار�تي لتوزيع �لأ�شاحي وك�شوة 
�لعيد 1440 ه�2019- م” حيث بلغ عدد �مل�شتفيدين نحو 24 �ألف �شخ�س 

من �للبنانيني و�ل�شوريني و�لفل�شطينيني.
و�شاركت يف �مل�شروع - �لذي ياأتي يف �إطار عام �لت�شامح و�ن�شجاماً مع �لتعاليم 
و�ملبادئ �ل�شمحة �لتي تتبناها دولة �لإمار�ت - موؤ�ش�شة ز�يد لاأعمال �خلريية 
و�لإن�شانية و موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم لاأعمال �خلريية و�لن�شانية 

و�لهال �لأحمر، وجمعية �ل�شارقة �خلريية وهيئة �لأعمال �خلريية.
و �شكل �إعان دولة �لإمار�ت يف �أغ�شط�س �ملا�شي عن ت�شكيل جلنة عليا لتحقيق 
وبهذه  �ل��دويل،  �مل�شتوى  على  فارقا  “حدثا  �لإن�شانية  “�لأخوة  وثيقة  �أه��د�ف 
�ملنا�شبة، قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�للجنة يوؤكد �حلر�س  �إعان ت�شكيل  �إن   ، �مل�شلحة  �لقائد �لأعلى للقو�ت  نائب 
�لت�شامح  �إىل  �ل��د�ع��ي��ة  و�لأف��ك��ار  �مل��ب��ادر�ت  ل��ب��ل��ورة  م�شركة  روؤى  تنفيذ  على 
و�لتعاون و�لعي�س �مل�شرك وو�شعها مو�شع �لتنفيذ، موؤكد�ً دعم دولة �لإمار�ت 

�جلهود و�مل�شاعي كافة �لهادفة �إىل تعزيز �ل�شام ون�شر مبادئ �لإخاء و�لتعاي�س 
�ل�شلمي على م�شتوى �لعامل.

�أهد�ف  �ملقبلة ل�شمان حتقيق  �إط��ار عمل للمرحلة  �للجنة مهام و�شع  وتتوىل 
�لإع����ان �ل��ع��امل��ي ل��اأخ��وة �لإن�����ش��ان��ي��ة، و�ل��ع��م��ل على �إع����د�د �خل��ط��ط و�لرب�مج 
�مل�شتويات  على  تنفيذها  ومتابعة  �لوثيقة  ب��ن��ود  لتفعيل  �ل��ازم��ة  و�مل���ب���ادر�ت 
�لإقليمية و�لدولية كافة وعقد �للقاء�ت �لدولية مع �لقادة و�لزعماء �لدينيني 
وروؤ�شاء �ملنظمات �لعاملية و�ل�شخ�شيات �ملعنية لرعاية ودعم ون�شر �لفكرة �لتي 
و�لعي�س  �لعاملي  �ل�شام  �أج��ل  م��ن  �لتاريخية  �لوثيقة  ه��ذه  �أجلها  م��ن  ول��دت 
يف  �لوثيقة  ببنود  �لهتمام  على  �لت�شريعية  �ل�شلطات  حث  وكذلك  �مل�شرك، 
�لقادمة قيم �لحر�م  �لأجيال  �أن تر�شخ لدى  �أجل  �لوطنية من  �لت�شريعات 
�لعائلة  بيت  على  �لإ����ش���ر�ف  بجانب  �لإن�شانية  يف  ك��اأخ��وة  و�لتعاي�س  �مل��ت��ب��ادل 

�لإبر�هيمية.
وقوبل �لإعان عن ت�شكيل �للجنة برحيب و��شع من كربى �ملرجعيات �لدينية 
عن  �لكاثوليكية  �لكني�شة  بابا  فرن�شي�س  �لبابا  قد��شة  �أع��رب  حيث  �لعامل،  يف 
�لتز�مها  على  �لإم���ار�ت  لدولة  �ل�شكر  موجها  �للجنة،  لعمل  ودعمه  ترحيبه 

�مللمو�س يف دعم تنفيذ بنود �لوثيقة.
�لأزهر  �أحمد �لطيب، �شيخ  �لدكتور  �لأ�شتاذ  �لأكرب  �لإم��ام  �أ�شاد ف�شيلة  بدوره 
�ل�شريف رئي�س جمل�س حكماء �مل�شلمني بت�شكيل �للجنة و�عتربها خطوة مهمة 
جاءت يف حلظة هامة تتطلب من كل حمبي �خلري و�ل�شام �لتكاتف وتوحيد 

�جلهود لن�شر قيم �لتعاي�س و�لإخاء و�لت�شامح يف ربوع �لعامل كافة.

 خالل ا�ستقبال وفود الداخلية ونيابة وحماكم دبي 

�صرطة راأ�س اخليمة توؤكد الأهمية الإن�صانية ملراقبة املحكومني الكرتونيا

»الت�صامح« عنوان لأهم الفعاليات واملنا�صبات الإماراتية يف اأغ�صط�س
العدد 12723 بتاريخ 2019/9/5

اإعالن للح�شور اأمام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
يف الدعوى رقم 2017/2832 )مدين جزئي( 

بوا�شطة الن�شر " اعالن باالإعادة من حمكمة االإ�شتئناف" 

بنا على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية 
�ىل �ملدعي عليها / �شركة �مرييكان هوم ��شور�ن�س كومباين 

�قامت �ملدعية / موؤ�ش�شة �ملو��شات �لعامة - عجمان 
�لدعوى برقم / 2017/2832 )مدين جزئي( - عجمان  

فائدة   %12 و  دره���م   3297.50 مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها/ 
و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

ف���ان���ت م��ك��ل��ف ب��احل�����ش��ور �م�����ام حم��ك��م��ة ع��ج��م��ان �لحت���ادي���ة 
�لبتد�ئية �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد يف �ل�شاعة  8.30 
من يوم 24 �شهر 9 ل�شنة 2019 م - وذلك يف �لنظر يف �لدعوى 

بو�شفك مدعي عليه. 
مكتب اإدارة الدعوى 

  االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان

وفد من وزارة الدفاع و القيادة العامة للقوات امل�صلحة ي�صارك مبعر�س الدفاع البولندي
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عربي ودويل

مغادرة  �أن خماطر  �أم�س  ن�شر  بيان  �لأوروبية يف  �ملفو�شية  �عتربت 
�لول/ ت�شرين   31 يف  �ت��ف��اق  ب���دون  �لأوروب�����ي  �لحت���اد  بريطانيا 
�كتوبر تز�يدت. وقالت �ملفو�شية �إن “�لوقت �لقليل �ملتبقي و�لو�شع 
�ل�شيا�شي يف بريطانيا يزيد�ن من خماطر خروج بريطانيا يف ذلك 

�ملوعد بدون �تفاق«.
و�أ�شافت �نها تدعو �شركات ومو�طني �لحتاد �لوروبي �ىل “مو��شلة 
�أن  �ىل فر�شية  �ل�شتناد  و”عدم  �ملحتملة”  �لنتائج  لكل  �ل�شتعد�د 

تطلب بريطانيا متديد� ثالثا” ملوعد بريك�شت.
م���ن ج��ان��ب �آخ����ر �ع���ت���ربت �مل��ف��و���ش��ي��ة �لوروب����ي����ة �ن ���ش��ب��ك��ة �لم���ان 
رئي�س  يطالب  �ل��ذي  بريك�شت  �ت��ف��اق  �ل���و�رد يف  �لبند  �لي��رل��ن��دي��ة، 
“�حلل �لوحيد”  �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�شون ب�شحبه، هو 

للحفاظ على �تفاق �ل�شام يف �يرلند� �ل�شمالية و�ل�شوق �ملوحدة.
�أخ��ري، بقاء كل بريطانيا يف �لحتاد  وين�س بند �شبكة �لم��ان كحل 
�ل�شمالية  �ي��رل��ن��د�  ب��ني  فعلية  ح���دود  �ىل  ع���ودة  لتجنب  �جلمركي 

وجمهورية �يرلند� �لع�شو يف �لحتاد �لوروبي.
ون�شر بيان �ملفو�شية �لوروبية فيما تغرق بريطانيا يف �أزمة �شيا�شية 
��شر�تيجية  ب�شبب  مبكرة  ت�شريعية  �نتخابات  �ىل  ت��وؤدي  �ن  ميكن 

جون�شون �ملثرية للجدل ب�شاأن بريك�شت.
 

�لتي  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لناقلة  �أن  �أمريكية،  ��شتخبار�تية  م�شادر  ك�شفت 
�أميال فقط   10 تبعد   ،”1 “�أدريان د�ريا  تتبعها �لوليات �ملتحدة، 
نيوز”  “فوك�س  قناة  وف��ق  �مل�����ش��ادر،  و�أ���ش��اف��ت  ���ش��وري��ا.  �شو�حل  ع��ن 
كومار،  �أخيلي�س  �ل�شفينة  قبطان  �أن  �لأرب���ع���اء،  �أم�����س  �لأم��ري��ك��ي��ة، 

يرف�س �لتعاون مع �شركة �ل�شحن، وطلب ف�شله �أو ��شتبد�له.
 ”1 “غري�س  �لإير�نية   �لناقلة  �أن  �لثاثاء،  �إع��ام  و�شائل  وذك��رت 

�شابقاً، �أوقفت �أنظمة تتبعها، وتقرب �لآن من �شوريا.
وح�شب “فوك�س نيوز”، وبعد بدخولها �ملياه �ل�شورية، �شتعلن �لناقلة 
�لإير�نية رف�شها �لتفاق مع بريطانيا، �لتي �شمحت بالإفر�ج عنها 

بعد �حتجازها يف م�شيق جبل طارق، �شرط �أل تذهب �إىل �شوريا.
وحتمل �لناقلة 2.1 مليون برميل من �لنفط �لإير�ين �خلام، بنحو 

130 مليون دولر. 
جدير بالذكر �أن وز�رة �خلز�نة �لأمريكية �أدرجت �لناقلة وقبطانها 
�لعقوبات  حزمة  �إط���ار  يف  �مل��ا���ش��ي،  �جلمعة  �لعقوبات،  قائمة  على 
�لأخرية �لتي ��شتهدفت �إير�ن، �لتي كان �آخرها �إ�شافة وكالة �لف�شاء 

�لإير�نية �إىل قامة �لعقوبات، �أم�س �لأول.

تويف �شاب يف �لثامنة ع�شرة من عمره يف �لقطاع �لهندي من �إقليم 
�أول حالة  �حتجاجات يف  �إ�شابته خال  �شهر من  نحو  بعد  ك�شمري 
وفاة ر�شمية منذ �أن �أر�شلت �لهند �آلف �لقو�ت �إىل هناك، وهو ما �أدى 
لت�شديد �إجر�ء�ت �لأمن يف �أجز�ء من مدينة �شريناجار حت�شبا لرد 
�لفعل. وقال ثاثة م�شوؤولني �إن �أ�شر�ر �أحمد خان تويف م�شاء �أم�س 
�لأول متاأثر� بالإ�شابات �لتي تعر�س لها يف �ل�شاد�س من �أغ�شط�س 
�آب. وقال ديلباج �شينغ �ملدير �لعام ل�شرطة جامو وك�شمري لرويرز 
“ورد �أنه �أ�شيب باأد�ة غري حادة... بينما كان ح�شد يقذف �حلجارة«. 
وذكر م�شوؤول حكومي طلب عدم ذكر ��شمه �أن خان ُنقل �إىل معهد 
يتلقى  وك��ان  �ل��ر�أ���س  يف  �إ�شابته  بعد  �شريناجار  يف  �لطبية  للعلوم 
�لعاج يف وحدة �لعناية �ملركزة. وقال �شينغ �إن حمتجني زعمو� �أن 
خان �أ�شيب بقذيفة غاز م�شيل للدموع لكن �ل�شلطات ت�شتبه يف �أنه 
رمبا �أ�شيب بحجر �ألقاه حمتجون. و�أ�شاف “�لأمر قيد �لتحقيق«. 
�آخرين  �ثنني  ب�شاأن مقتل  �شابق  �لإع��ام يف وقت  تقارير يف  ووردت 
ك�شمري  و�دي  �لهندية  �لقو�ت  و�جتاحت  ذلك.  نفت  �ل�شلطات  لكن 
وفر�شت قيود� على �حلركة وقطعت معظم و�شائل �لت�شالت بعدما 
�إلغاء �لو�شع �خلا�س لك�شمري  �ل��وزر�ء ناريندر� مودي  �أعلن رئي�س 
يف �خلام�س من �أغ�شط�س �آب. ول تز�ل �لت�شالت مقطوعة، مبا يف 
ذلك خدمات �لهو�تف �ملحمولة و�لإنرنت لليوم �حلادي و�لثاثني. 
كما مت �حتجاز مئات من �لزعماء �ل�شيا�شيني و�لعمال ومن بينهم 

ثاثة من روؤ�شاء �لوزر�ء �ل�شابقني يف �لإقليم.

عوا�شم

بروك�سل

وا�سنطن

نيودلهي

حمكمة ا�صكتلندية : قرار تعليق الربملان الربيطاين قانوين 
 •• ادنربه-اأ ف ب:

بت قا�س بريطاين يف �أعلى هيئة ق�شائية خمت�شة يف ��شكتلند� �أم�س ل�شالح 
�لربملان، يف  �أعمال  تعليق  �ملحافظ  بوري�س جون�شون  �ل��وزر�ء  رئي�س  ق��ر�ر 

خطوة متنح بع�س �لر�حة لرئي�س �لوزر�ء �ملحا�شر.
ورف�س �لقا�شي رميوند دوهرتي يف �ملحكمة �لعليا يف �دنربه طعنا ق�شائيا 
قدمه معار�شو جون�شون، هو �أحد �لطعون �لثاثة �ملرفوعة �أمام �ملحاكم.

�لقر�ر، ول  “بال�شيا�شة و�شنع  �لأمر متعلق  �أن  و�عترب دوهرتي يف حكمه 
ميكن قيا�شه باملعايري �لقانونية، بل فقط من خال �لأحكام �ل�شيا�شية«.

وقال �لقا�شي “ل �أو�فق على ما يفيد باأن متديد )تعليق �لربملان( ينتهك 
حكم �لقانون«.

وقالت �لنائبة عن �حلزب �لقومي �ل�شكتلندي جو�نا �شريي، وهي من بني 
�لنو�ب �لذين رفعو� �لطعن، �إن �لقا�شي حكم باأن �ملحكمة ل ميكن �أن ت�شع 

نف�شها يف موقع ممار�شة �شلطة �حلكومة تعليق �لربملان.
وكتبت على توير “يبدو �أننا خ�شرنا«.

وقال من جهته �ملحامي جوليون موغام �لذي �شارك يف �لطعن �إن “فكرة �أن 
�ملحكمة ل ميكن لها �لتدخل �إذ� علق رئي�س �لوزر�ء �لربملان تثري خماوف 
مت�شائًا “�إذ� كان قادر�ً على تعليق �لربملان ملدة 34 يوماً فلم ل  كبرية”، 
يفعل ذلك ل�34 �أ�شبوعاً و34 �شهر�ً؟ �أين تقف حدود �شلطته �ل�شيا�شية؟«. 
�نعقاده قبل  �أعمال �لربملان ب�شكل يحّد فرة  و�أث��ار قر�ر جون�شون تعليق 

موعد بريك�شت يف 31 ت�شرين �لأول/�أكتوبر غ�شباً و��شعاً.
و�ع���ت���ربت �خل���ط���وة �أن���ه���ا حم���اول���ة ل��ع��رق��ل��ة م�����ش��اع��ي �مل��ع��ار���ش��ة تعطيل 

��شر�تيجية جون�شون حول بريك�شت و�إ�شقاط حكومته.
ومن �ملتوقع �أن ت�شدر حمكمة يف لندن حكمها �خلمي�س ب�شاأن دعوى �أخرى 

بهذ� �ل�شدد قدمها رئي�س �لوزرء� ل�شابق جون مايجور.

اأردوغان ي�صتهزئ مبا تبقى
 من الدميقراطية يف تركيا

بوتني ومودي يعطيان »دفعا جديدا« للعالقات   

�ملو�يل  �لدميقر�طي  �ل�شعوب  حزب  هو  �لهدف  وكان 
لاأكر�د، �لذي �عتربه �أردوغان، كياناً �إرهابياً. 

تهديدات
�أثناء حملته  �أردوغ��ان  وح�شب كاتب �ملقال، مل يردد 
يف  �مل��ا���ش��ي،  �لأول”  �أكتوبر”ت�شرين  يف  �لنتخابية 
�إح���دى خطبه:  يف  ق��ال  عندما  �أك���ر�د  ناخبني  تهديد 
يف  م��ت��ورط��ون  ف���از  و�إذ�  ق��ري��ب��ة.  ب��ات��ت  “�لنتخابات 
�لإرهاب يف �شناديق �لنتخابات، فلن نتاأخر يف تعيني 

�أمناء«. 
 وقبل ذلك، كانت 94 من �أ�شل 102 بلدية يف مدن 
�أمناء  قبل  م��ن  ت���د�ر  �أك����ر�د  �شكانها  غالبية  وب��ل��د�ت 
روؤ�شاء  �أو�شجن  و�ع��ت��ق��ال،  ع��زل،  بعد  �أن��ق��رة،  عينتهم 

بلديات �إثر �نتخابات جمال�س �ملدن يف 2014. 
�لربملانية  ب��ا���ش��ت��ا���س،  د�ن��ي�����س  م����ري�ل  ردت  وي��وم��ه��ا 
�لكردية على �أردوغان بالكردية قائلًة: “غ�شبك نابع 

من خوفك«.

•• عوا�شم-وكاالت:

ل �أحد يف �لعامل زعم يوماً �أن رئي�س تركيا �لإ�شامي 
رج��ب طيب �أردوغ�����ان، دمي��ق��ر�ط��ي ل��ي��رب�يل حتى يف 
ذل��ك ُعرف  ت��زوي��ر�ً، وم��ع  �لنتخابات  نتائج  �أق��ل  ظل 
ع��ن��ه �ح���ر�م���ه ل�����ش��ن��دوق �لن��ت��خ��اب. ل��ك��ن �أردوغ�����ان 
�ل�شحفي  بيكديل،  ب���ور�ك  ح�شب  ك���ان،  كما  يعد  مل 
�إحدى  �أخ��ري�ً من عمله يف  �لبارز �لذي ُطرد  �لركي 
�أ�شهر �ل�شحف �لركية، ب�شبب كتاباته عما يجري يف 

تركيا.
�إن�شتيتيوت”،  “غيت�شتون  م��وق��ع  يف  بيكديل  وك��ت��ب 
“و�شل �لأمر باأردوغان �إىل درجة �ل�شتهز�ء مبا تبقى 

من �لثقافة �لدميقر�طية يف تركيا«. 
�أردوغ���ان على  ب��الأ���ش��و�ت، �شغط  وب��دع��وى �لتاعب 
�ملجل�س �لأعلى لانتخابات لإعادة فرز �لأ�شو�ت بعد 
�ملا�شي،  �آذ�ر”  مار�س”   31 يف  �إ�شطنبول  �نتخابات 
�أكرب �ملدن �لركية �لتي ت�شم �أكر من 10 مايني 

ناخب. 
�لنتخابات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة  حزبه  هزمية  وبعد 
�ألف   13 بلغ  �شئيل  بهام�س  �إ�شطنبول  يف  �لبلدية 
منذ  �إ�شطنبول  يف  لأردوغ����ان  خ�����ش��ارة  �أول  يف  ���ش��وت، 
1994، �أمر �لرجل �لذي ��شتهر مبقولته “من يخ�شر 

�إ�شطنبول يخ�شر تركيا” فور�ً باإعادة �لنتخابات. 

ابت�سامات خجولة
�ملخالفات  ب�شبب  �شر�خه  �أث��ار  �مل��ق��ال،  كاتب  وح�شب 
و�لغ�س، �بت�شامات خجولة على وجوه معظم �ملر�قبني 

�لأجانب و�لأتر�ك. 
بلهجة  ��شمه،  حجب  �آث��ر  �أوروب���ي  ديبلوما�شي  وق��ال 
“غيت�شتون”،  موقع  مع  خا�شة  حمادثة  يف  �شاخرة، 
على  �أحياناً  “حت�شل  �ملا�شي:  �أبريل”ني�شان”   4 يف 

�أف�شل �ملعلومات من �شفوف �أف�شل �لل�شو�س«. 
يك�شف  ل��ان��ت��خ��اب��ات مل  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س  �أن  ورغ����م 
باإعادة  ق�شى  �أن���ه  �إل  �مل��ع��ار���ش��ة،  ل�شالح  ت��زوي��ر  �أي 

�لنتخابات، يف 23 يونيو”حزير�ن” �ملا�شي. 
مو�عيد  لتعديل  �ل��ن��اخ��ب��ون  ����ش��ط��ر  م�ش�س،  وع��ل��ى 
�أ�شفارهم، و�ألغو� رحات طري�ن وحجوز�ت يف فنادق  
يونيو”   23 يف  �لن��ت��خ��اب  ���ش��ن��ادي��ق  �إىل  ل��ي��ذه��ب��و� 
بتحقيق  �أن�شاره  �أردوغ���ان  ووع��د  �ملا�شي،  حزير�ن” 
فوز و��شح يف �إ�شطنبول، ولكنه خ�شر يف �ملرة �لثانية، 
بهام�س �أكرب، وفاق 800 �ألف �شوت، مقابل 13 �ألف 

يف �ل�شباق �لأ�شلي. 

اعرتاف مبرارة 
وي��ق��ول ك��ات��ب �مل��ق��ال، �إن �لإ���ش��ام��ي �ل��ق��وي �عرف 
مب����ر�رة ب��ال��ه��زمي��ة، ف��ق��د ك���ان م��ن �ل�����ش��ع��وب��ة مبكان 
ب�����ش��اط��ة، قال  �أل�����ف ����ش���وت. وب���ك���ل   800 �خ��ت��ط��اف 
�أخ��رى طو�ل  �نتخابات  �إن��ه لن تكون هناك  �أردوغ���ان 
�أرب��ع��ة �أع����و�م ون�����ش��ف، ح��ني جت���ري ت��رك��ي��ا �نتخابات 

رئا�شية وبرملانية. 
�أردوغان،  �لتي حلقت بحزب  �لكاتب للهزمية  وي�شري 
يف  �لأ�شلية  �ملحلية  �لنتخابات  يف  و�لتنمية  �لعد�لة 
تركية  م��دن  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ا���ش��ي،  مار�س”�آذ�ر”   31
كربى هي �إ�شطنبول، و�أنقر، و�إزمري، يف وليات كربى 
�أخرى، مثل �أنطاليا، ومر�شني، و�أ�شنة، وهاتاي، وبولو 

وهي مناطق �عتادت �لت�شويت للعد�لة و�لتنمية.
ومل يهتم �أردوغ����ان ق��ط ب��ال��ت��ز�م �ل��ق��و�ن��ني ط��امل��ا فاز 
�لركي  �لد�خلية  وزير  عني   ،2016 ويف  بال�شلطة. 
بلدية   28 يف  �نُتخبو�  بلديات  روؤ�شاء  مكان  يف  �أمناء 
ع��رب �ل��ب��اد، يف ولي����ات ب�����ش��رق وج��ن��وب ���ش��رق تركيا 
تنظيمات  دعمو�  �أنهم  بدعوى  �أك���ر�د،  �شكانها  معظم 

�إرهابية خارجة عن �لقانون. 

�سد وجذب �سيا�سي
ويف �عتقاد �لكاتب، غدت �لنتخابات مبثابة لعبة �شد 
�ملركزية  �شيا�شي غري م�شتحبة بني �حلكومة  وجذب 
�أك��ر�د منتخبني، حل مكانهم لحقاً  �أن��ق��رة، وق��ادة  يف 
�أمناء عينتهم �أنقرة. ويعاود �لأكر�د �نتخاب زعمائهم، 
وت�شتمر  عنهم،  عو�شاً  �أمناء  �أنقرة  تعني  ثانية  ومرة 
حلقة مفرغة خبيثة.  ويرى كاتب �ملقال، �أن �أردوغان 
�إذ�  مثل،  �أ�شئلة �شعبة  نف�شه  �شاأل  �إذ�  �شنعاً  �شُيح�شن 
كان لروؤ�شاء بلديات �أكر�د عاقات بالإرهاب، ملاذ� �أجاز 
�ملجل�س �لنتخابي تر�شحهم لنتخابات؟. وهل تذكرنا 
بر�ءتهم من �رتكاب �أي جر�ئم مرتبطة بالإرهاب باأن 
ما يجري هو بب�شاطة �شرقة لأ�شو�ت مايني �لأكر�د؟  
وت�شتمر تلك �لدر�ما، ينتخب �أكر�د قادتهم، ويعزلهم 
�أردوغ��ان. ولذلك، على �أردوغ��ان، يف ر�أي كاتب �ملقال، 
�جللو�س و�لتفكري بعمق يف ما يدفع 20 مليون كردي 
روؤ�شاء  “�إرهابيني”  �نتخاب  يف باده، لاإ�شر�ر على 

لبلديات مدنهم وقر�هم، وحتدي دعو�ته؟. 

•• فالديفو�شتوك-اأ ف ب:

�أع��ط��ى �ل��رئ��ي�����س ف��ادمي��ري ب��وت��ني ورئ��ي�����س �ل����وزر�ء 
�لهندي ناريندر� مودي �أم�س يف مدينة فاديفو�شتوك 
للتعاون  جديد�”  “دفعا  �لرو�شي،  �ل�شرق  �أق�شى  يف 
�تفاقات  ع��ن  باإعانهما  بلديهما،  ب��ني  �لق��ت�����ش��ادي 
����ش���ر�ك���ة يف ق���ط���اع���ات �ل���ط���اق���ة �ل���ن���ووي���ة و�ل����دف����اع 

و�ملحروقات.
ثم  �أول  �ن��ف��ر�د  على  �جتماعا  وم���ودي  ب��وت��ني  وع��ق��د 
بح�شور وفديهما يف �إطار �ملنتدى �لقت�شادي لل�شرق 
يف ف��ادي��ف��و���ش��ت��وك، �ل��ل��ق��اء �ل��ك��ب��ري ل��اأع��م��ال �لذي 
ملحاولة  �لتو�يل  على  �خلام�شة  لل�شنة  رو�شيا  تنظمه 

تطوير �أق�شى �ل�شرق �لرو�شي.
وق�������������ال رئ����ي���������س 
�لهندي  �ل�����وزر�ء 
�إن����������������������ه ي�������ري�������د 
“فر�شة  �ن��ت��ه��از 
 ” يخية ر تا
�لعاقات  لتعزيز 
�لتجارية وحتفيز 
بني  �ل�شتثمار�ت 
�ل����ب����ل����دي����ن. �أم�����ا 
بوتني فريى �أنها 
تاريخية  ف��ر���ش��ة 
�شركاء  لإي����ج����اد 
�لدول  عن  بعيد� 

 •• باري�س-اأ ف ب:

باريل  فلور�ن�س  �لفرن�شية  �لدفاع  وزي��رة  �أن  باري�س  �أعلنت 
�شريغي  �ل��رو���ش��ي  نظريها  م��ع  هاتفي  �ت�����ش��ال  يف  تطرقت 
�لأزم����ات  ب�����ش��اأن  للتعاون”  ممكنة  “م�شار�ت  �إىل  ���ش��وي��غ��و 

�لر�هنة �لكربى ومر�قبة �لت�شلح.
وقالت وز�رة �جليو�س �لفرن�شية يف بيان �إن باريل “تطرقت 
�لت�شلح  �ل�شيطرة على  �إ�شكالية  �إىل  مع نظريها )�لرو�شي( 
و�لو�شع يف مناطق �لأزمات من �أوكر�نيا �إىل �مل�شرق و�خلليج 

وجمهورية �إفريقيا �لو�شطى«.
للتعاون  “در�شا م�شار�ت ممكنة  �لدفاع  وزي��ري  �أن  و�أ�شافت 
لفلور�ن�س  م�شركة”  زي����ارة  خ���ال  جم���دد�  �شيطرحانها 
باريل ووزير �خلارجية �لفرن�شي جان �إيف لودريان �لإثنني 

�إىل مو�شكو.
�إميانويل  �ل��ف��رن�����ش��ي  �ل��رئ��ي�����س  وك�����ان 
�آب/�أغ�شط�س  نهاية  يف  ���ش��رح  م��اك��رون 
�أنه يجب “�إعادة �لتفكري يف �لعاقة مع 
تقارب”،  حتقيق  طرق  رو�شيا” و”�شرب 
�لوقت  يف  “�شروط” ل��ذل��ك  و���ش��ع  م��ع 

نف�شه.
وتاأمل فرن�شا خ�شو�شا يف حتقيق تقدم 
يف ت�شوية �لأزمة �لأوكر�نية �لتي ت�شمم 
�ل���ت���ي تخ�شع  �ل���ع���اق���ات م���ع م��و���ش��ك��و 
ل��ع��ق��وب��ات �أوروب���ي���ة م��ن��ذ ���ش��م �ل��ق��رم يف 

.2014
حزمة  “لدينا  �لثاثاء  لودريان  و�شرح 

�لغربية �لتي ما ز�لت �لعاقات بينها وبني مو�شكو يف 
�أدنى م�شتوياتها.

وب���ع���د حم���ادث���ات���ه���م���ا، �أع����ل����ن �ل����رج����ان �أن����ه����ا رفعا 
فمو�شكو  جديد”.  “م�شتوى  �إىل  بينهما  �لعاقات 
ب�شكل  مدنية  لطائرة  منوذج  �إنتاج  تنويان  ونيودلهي 
ب�شكل م�شرك.  �إنتاج وقود نووي  م�شرك وتدر�شان 
و�إنتاج  و�ل��دف��اع  و�ل��غ��از  �لنفط  �إن��ت��اج  يف  و�شتتعاونان 

�لأملا�س و�ل�شياحة.
�مل�شاركة يف م�شاريعها لإنتاج  �إىل  �لهند  رو�شيا  ودعت 
�شيحاول  بينما  �ل�����ش��م��ايل،  �ل��ق��ط��ب  يف  �مل�����ش��ال  �ل��غ��از 
�لبلد�ن �إقامة منطقة للتبادل �حلر. وقد بلغت قيمة 
�ملبادلت �لتجارية بينهما 11 مليار دولر يف 2018. 
على �ل�شعيد �ل�شيا�شي، دعا بوتني ومودي �إىل �إ�شاح 
جم��ل�����س �لأم�����ن 
ليعك�س  �ل����دويل 
 ” ية د لتعد � :
ع�����ل�����ى �أ������ش�����ا������س 
�لتدخل  »ع�������دم 
���ش��وؤون �لدول  يف 
�لد�خلية« . وقد 
ق�شايا  يف  ب��ح��ث��ا 
�ل��ب��ي��ئ��ة و�إن����ق����اذ 
ح�شب  �ل���ن���م���ور، 
مودي، يف ق�شية 
�هتمام”  “تثري 

�لرئي�س بوتني.

لكن  رو�شيا،  يف  �لثقة  ع��دم  �إىل  تدفعنا  �لتي  �لعنا�شر  م��ن 
�شيئا  يجلب  ل  �لثقة  ع��دم  من  �لقائم  �لو�شع  على  �لإب��ق��اء 
لأحد«. و�أ�شاف �أن �لأمور “تتحرك قليا” ب�شاأن �أوكر�نيا، 
م�شري� �إىل مبادر�ت �لرئي�س �جلديد فولودميري زيلين�شكي 
يف  بوتني  فادميري  �لرو�شي  للرئي�س  �حلذر”  و”�لتفاوؤل 
هذ� �ل�شاأن. وتابع �أن “�ل�شروط باتت جمتمعة لعقد �جتماع 
ب�شرعة” بني فرن�شا و�أملانيا ورو�شيا و�أوكر�نيا على م�شتوى 

روؤ�شاء �حلكومات و�لدول.
�لرو�شية حلظر  �لأمريكية  �ملعاهدة  �إن موت  لودريان  وقال 
معاهدة  ��شتمر�ر  ب�شاأن  و�لقلق  �مل��دى  �ملتو�شطة  �ل�شو�ريخ 
بعد  )���ش��ت��ارت(  �ل�شر�تيجية  �ل��ن��ووي��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة  م��ر�ق��ب��ة 

مع مو�شكو. حو�ر�  يتطلبان  �أي�شا   2021
و�شن�شهد  ي��ب��دو،  م��ا  على  ل��ن مت��دد  “+�شتارت+  �أن  و�أ���ش��اف 
لقو�عد  غ��ي��اب��ا   2021 م���ن  �ع���ت���ب���ار� 
بني  �ل�شر�تيجية  لاأ�شلحة  تنظيمية 

رو�شيا و�لوليات �ملتحدة«.
ور�أى �أن “�أوروبا �شتكون ب�شكل ما عارية 
باملقارنة مع هاتني �لقوتني �لكربيني”، 
كما  �ل�شني  “�شعود  �إىل  �أي�شا  م�شري� 
ون��وع��ا«. و�أك���د ل��ودري��ان �أن �حل���و�ر مع 
للطرفني”.  “مربحا  �شيكون  رو���ش��ي��ا 
�شيء”،  �أي  ع��ن  ن��ت��ن��ازل  “لن  و�أ����ش���اف 
�لحتاد  مكانة  �إىل  �لإن�شان  حقوق  من 
�لأوروبي، م�شدد� على �شرورة �أن “تاأخذ 
�لق�شايا  ه��ذه  �لعتبار”  يف  )مو�شكو( 

�أبعادها«. “بكل 

�لعامة لاأمم �ملتحدة، و�شرورة ��شت�شد�ر قر�ر ميثل رد� بليغا على حماولت 
�ل�شتهد�ف للوكالة وق�شية �لاجئني �لفل�شطينيني ب�شفة عامة .

و�أ�شاف، �أن وفد دولة فل�شطني قدم خطة حترك لدعم جتديد تفوي�س ولية 
�لأونرو� ثاث �شنو�ت قادمة 2020-2023 يف �لأمم �ملتحدة حيث تاأتي هذه 
�خلطة يف ظل �رتفاع مو��شلة �لإد�رة �لأمريكية �نحيازها �ل�شافر لاإحتال 
�لنهائي  �لو�شع  ق�شايا  لت�شفية  خمططها  تنفيذ  وحم���اولت  �لإ�شر�ئيلي 
مرور�  �إليها  �شفارتها  ونقل  لإ�شر�ئيل  عا�شمة  بالقد�س  �لع���ر�ف  من  ب��دء 
بال�شيادة  و�لع��ر�ف  و��شنطن  يف  �لفل�شطينية  �لتحرير  منظمة  مكتب  بغلق 
�لإ�شر�ئيلية على �جلولن �ل�شوري �ملحتل ووقف متويل �لأون��رو� يف حماولة 

لإنهاء عملها .
و�أكد �لأمني �لعام �مل�شاعد، �أن �ملطلوب �لآن �لتحرك �لعاجل لتاأمني �لت�شويت 
باأغلبية كبرية ل�شالح قر�ر جتديد �لتفوي�س دون �أي م�شا�س بالولية �لقانونية 

•• القاهرة -وام: 

و�لأر��شي  فل�شطني  ل�شوؤون  �مل�شاعد  �لعام  �لأمني  �أبوعلي  �شعيد  �لدكتور  �أكد 
�لعربية �ملحتلة يف جامعة �لدول �لعربية، �أن وكالة �لأمم �ملتحدة لغوث وت�شغيل 
�لاجئني �لفل�شطينيني “ �لأونرو�” هي �لعنو�ن �لذي يج�شد �ملجتمع �لدويل 
جتاه ق�شية �لاجئني �لفل�شطينيني يف مناطق عملياتها �خلم�س منذ بد�ية 

. عملها �مليد�ين يف �لأول من مايو 1950 
وقال �لأمني �لعام �مل�شاعد - يف ت�شريح له �م�س- �إن �لجتماع �لطارئ ملوؤمتر 
يف  بالأم�س  عقد  �ل��ذي  �لعربية  ب��ال��دول  �لفل�شطينيني  ���ش��وؤون  على  �مل�شرفني 
�جلامعة �لعربية بناء على طلب دولة فل�شطني كان هدفه �لرئي�شي هو �شرورة 
�لتحرك ب�شكل عاجل للح�شد للح�شول على ت�شويت دويل و��شع باأغلبية كبرية 
باجلمعية  �ملقبل  نوفمرب?   15? يف  �مل��ق��رر  �لأون����رو�  تفوي�س  جتديد  لدعم 

لاأونرو� �أو ب�شفة �لاجئ �لفل�شطيني، و�حل�شد �أي�شا لتغطية �لعجز �حلايل 
يف مو�زنة �لوكالة، معربا عن ثقته باأن �ملجتمع �لدويل لن ي�شمح مبنع جتديد 
�لتفوي�س بل �شيوؤكد دعمه لاأونرو� وجتديد تفوي�شها �ملمتوح لها بالقر�ر / 

./  302
 - �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  ع�شو  �أب��وه��ويل  �أحمد  �أك��د  جانبه  من 
�خلارج  يف  وبعثاتها  �لعربية  �جلامعة  دعا  �ملوؤمتر  �أن  �لاجئني،  د�ئ��رة  رئي�س 
وجمال�س �شفر�ء �لعرب �إىل �شرورة مو��شلة �جلهود يف تفعيل قنو�ت �لت�شال 
دعم  ل�شالح  �لت�شويت  على  حلثها  �لعام  دول  مع  و�ل�شيا�شية  �لدبلوما�شية 

جتديد �لتفوي�س لوكالة �لغوث �لدولية .
وقال �أبو هويل - يف ت�شريح له �م�س- :” قدمنا خطة حترك لروؤ�شاء �لوفود 
�مل�شاركة يف �ملوؤمتر هدفها ح�شد �لدعم �ل�شيا�شي للوكالة مبا ي�شمن �لأغلبية 
وتعرية  �ملقبل،  نوفمرب  �لت�شويت  عملية  يف  �لأ���ش��و�ت  من  �ل�شاحقة  �لكبرية 

�ملوقفني �لأمريكي و�ل�شر�ئيلي �ملعادي لاأونرو� وقطع �لطريق �أمام مترير 
عاملي  ع��ام  ر�أي  ت�شكيل  و���ش��رورة  تغيريه،  �أو  �لتفوي�س  �إل��غ��اء  يف  خمططهما 
�شاغط ود�عم لتجديد �لتفوي�س وحملة منا�شرة د�عمة لاأونرو� على مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي وفتح موجة مفتوحة مع كل �لإذ�ع��ات �لفل�شطينية يوم 
15 نوفمرب دعما لاأونرو� وبالتن�شيق مع وز�رة �لعام �لفل�شطينية مع بدء 

عملية �لت�شويت لتجديد �لتفوي�س«.
لتجديد  و�لدبلوما�شي  �ل�شيا�شي  �لتحرك  على  �لركيز  �شرورة  على  و�شدد 
ب�شفتها  �لأردن  مثل  نفوذ  ولها  و�مل��وؤث��رة  �ملحورية  للدول  �لأون���رو�  تفوي�س 
رئي�س �للجنة �لإ�شت�شارية لاأونرو�، وم�شر ب�شفتها رئي�س �لحتاد �لأفريقي، 
وفنزويا ب�شفتها رئي�س دول عدم �لإنحياز، ومنظمة �لتعاون �لإ�شامي �لتي 
�لأوروبي  و�لحت��اد  �لعربية  �ل��دول  �إىل جامعة  بال�شافة  �ل�شعودية،  تر�أ�شها 

وبع�س �لدول �ل�شديقة كاليابان، و�ل�شويد، وتركيا .

اجلامعة العربية: الأونروا هي العنوان الذي يج�صد املجتمع الدويل جتاه ق�صية الالجئني

مادورو يتهم الرئي�س الكولومبي بال�صعي حلرب 

و�ل��ع��اق��ات ب��ني م�����ادورو ودوك���ي 
م���ت���وت���رة �أ����ش���ا����ش���ا. ل���ك���ن �حل����رب 
ت�شاعدت  ب��ي��ن��ه��م��ا  �ل���ك���ام���ي���ة 
�لأ����ش���ب���وع �مل��ا���ش��ي ب�����ش��اأن �إع����ان 
قادة �شابقني من متمردي �لقو�ت 
�لكولومبية  �مل�����ش��ل��ح��ة  �ل���ث���وري���ة 
�ل�شام  �تفاقية  )ف��ارك( رف�شهم 
 2016 ع�����ام  يف  �أب�����رم�����ت  �ل���ت���ي 
وع���ودت���ه���م حل��م��ل �ل�������ش���اح مرة 

�مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  ح��رك��ة  يف  �شابق 
�ل���ث���وري���ة �ل��ك��ول��وم��ب��ي��ة )ف�����ارك( 
ل��اإع��ان ع��ن ع���ودة ح��رك��ت��ه �إىل 
توير  على  وكتب  �ل�شاح.  حمل 
�لأر������ش����ي  �����ش���ت���خ���د�م  “نرف�س 
�لرئي�س  )م��ن  بدعم  �لفنزويلية 
ن��ي��ك��ول���س( م������ادورو ل��ن�����ش��ر هذه 

�لر�شائل«.
�أن���ه  �ل���ث���اث���اء  �أو�����ش����ح  �أن  وب���ع���د 

على  �مل��ت��م��رك��زي��ن  �لع�شابات” 
�لتحرير  ج��ي�����س  م��ث��ل  �أر����ش��ي��ه��ا 
من�شقني  �أو  �لكولومبي  �لوطني 

من “فارك«.
عن  با�شتمر�ر  كر�كا�س  وتتحدث 
�إىل  ت��ه��دف  �إرهابية”  “م�شاريع 
ت�������ش���ارك فيها  �إط����اح����ة م��������ادورو، 
ك��ول��وم��ب��ي��ا خ�����ش��و���ش��ا. و�أك������دت 
“�حبطت  �أن��ه��ا  �ل�شبت  �حلكومة 
�ل�شعب  �شد  �إرهابي  �عتد�ء  �أ�شو�أ 
�أن  ي��ف��ر���س  ك����ان  �لفنزويلي” 
و�شط  يف  نا�شفة  ب�شحنات  ينفذ 
كر�كا�س، متهمة دوكي و�ملعار�شة 

�لفنزويلية بالوقوف ور�ءه.
�ملطالبة  دوك��ي فا يكف عن  �أم��ا 
ب����رح����ي����ل م����������������ادورو. وت����ع����رف 
كولومبيا باملعار�س خو�ن غو�يدو 
�أعلن نف�شه رئي�شا بالوكالة  �لذي 
و�ع����رف ب��ه خ��م�����ش��ون ب��ل��د� على 

ر�أ�شها �لوليات �ملتحدة.
��شتخد�م  �خلمي�س  غو�يدو  ود�ن 
م�شوؤول  ب��اده من جانب  �أر��شي 

�ل�شلطات  دوك����ي  و�ت��ه��م  �أخ�����رى. 
و”دعم”  “باإيو�ء”  �لفنزويلية 

هوؤلء �ملتمردين.
�أمر  “فارك”،  قادة  �إعان  وبعيد 
ب�شن هجوم ع�شكري  دوكي  �إيفان 
�إرهابية  “ع�شابة  �أ�شماه  ما  على 
ل��ت��ه��ري��ب �مل���خ���در�ت ت��ع��ت��م��د على 
تقدمهما  �للذين  و�ل��دع��م  �مل���اذ 
ديكتاتورية نيكول�س مادورو” يف 

فنزويا.
يف خطابه �لثاثاء، �أعلن مادورو 
�لفنزويلية  �ل����ق����و�ت  �أن  �أي�������ش���ا 
على  ع�شكرية  م��ن��اور�ت  �شتجري 
هذه �حلدود نف�شها يف �لفرة بني 
10 و28 �أيلول/�شبتمرب ل�شمان 

“جهوزيتها �لكاملة«.
�لع�شكرية  �ل�شوؤون  �ملحلل يف  قال 
رو�شيو �شان ميغيل رد� على �شوؤ�ل 
لوكالة فر�ن�س بر�س �إن “�لتهديد 
�لقومي”  ل����اأم����ن  �ل���رئ���ي�������ش���ي 
خ�شو�شا  م�������ش���دره  ل���ف���ن���زوي���ا 
حرب  و�أف���ر�د  �ملنظمة  “�جلرمية 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

و�شع �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س 
تاأّهب  م�����ادورو �جل��ي�����س يف ح��ال��ة 
على �حلدود مع كولومبيا متهما 
“باملناورة”  دوك��ي  �إي��ف��ان  رئي�شها 
بذريعة  نز�ع”  “�إ�شعال  �أج��ل  من 
���ش��اب��ق��ني يف حركة  ق�����ادة  �إع������ان 

فارك عودتهم �إىل حمل �ل�شاح.
مادورو  �ت��ه��م  ع�شكرية،  وبلهجة 
�أم���ام ج��ن��ود يف ق��اع��ة يف كر�كا�س، 
با�شتغال  ك���ول���وم���ب���ي���ا  رئ���ي�������س 
ملهاجمة  لها  �أ�شا�س  ل  “�تهامات 
�شّد  ع�شكري  نز�ع  و�شّن  فنزويا 
بلدنا”. و�أ�شاف �أن دوكي “يناور” 
من �أجل “تعزيز” هذه �لتهامات 

ومفاقمة �لتوتر.
�ل����وح����د�ت  �أن  م���������ادورو  و�أع�����ل�����ن 
�حلدود  على  �ملنت�شرة  �لع�شكرية 
طولها  يبلغ  �ل��ت��ي  �ل��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
2200 كيلومر، و�شعت يف حالة 
“مو�جهة  يف  برتقايل”  “تاأّهب 
على  ب��ال��ع��دو�ن  كولومبيا  تهديد 
ما  ي��و���ش��ح  مل  ل��ك��ن��ه  فنزويا”. 

يعنيه “�لتاأهب �لربتقايل«.

�لرئي�س  م�����ع  ه���ات���ف���ي���اً  حت������دث 
دعمه  ت��اأك��ي��د  لإع����ادة  �لكولومبي 
له يف “حماربته �لإرهاب �ملرتبط 
بلدينا”،  �لذي ي�شرب  باملخدر�ت 
قال ل�شحافيني �إنه يريد “�لتعاون 
م����ع �حل���ك���وم���ة �ل���ك���ول���وم���ب���ي���ة يف 
ولر�شد  �ل����ش���ت���خ���ب���ار�ت  جم�����ال 
بطريقة  تن�شط  �لتي  �ملجموعات 
�لأر�����ش���ي  ع��ل��ى  قانونية”  غ���ري 

�لفنزويلية.
�أن  غ��و�ي��دو  �أك���د  ذل���ك،  ولتحقيق 
�إىل  ب��ال��ل��ج��وء  �شي�شمح  �ل���ربمل���ان 
�أقمار ��شطناعية لتحديد مو�قع 
على  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  “�ملع�شكر�ت 
�لفنزويلية  �لوطنية”  �لأر����ش��ي 
وتلك �لتي “تقلع منها �لطائر�ت 

�ملتورطة يف تهريب �ملخدر�ت«.
�شي�شتخدم  كيف  يو�شح  مل  لكنه 
ه������ذه �ل����و�����ش����ائ����ل. وع���م���ل���ي���ا كل 
�لربملان  يتبناها  �ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت 

تعتربها �ملحكمة �لعليا باطلة.
�لعليا  �ملحكمة  �مل��ع��ار���ش��ة  وت��ت��ه��م 
بحكومة  �ل���ك���ام���ل  ب����الرت����ب����اط 
مادورو �لذي ما ز�ل �جلي�س يوؤكد 

ولءه له �أي�شا.

باري�س ومو�صكو.. تعاون حول الأزمات الكربى 
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عربي ودويل

تعاون امريكي رو�سي
ميكن �أن يكون تطور �ل�شني نعمة 
لئن  �مل��ت��ح��دة.  ل��ل��ولي��ات  بالن�شبة 
تعمل هي ورو�شيا يف �لوقت �حلايل 
كحليفني لتطوير م�شاحلهما، فاإن 
�ملتز�يدة  وطموحاتها  بكني  وج��ود 
�لقطبية  �ملنطقة  وم����و�رد  ل��ط��رق 
حتدًيا  ميثل  �أن  ميكن  �ل�شمالية، 
م��ع مو�شكو.  ع��اق��ات��ه��ا  ك��ب��رًي� يف 
بالتعاون  �ل�����ش��ني  ت��ه��ت��م  “ر�هنا، 
بدل �ملو�جهة مع رو�شيا”، تطمئن 
ل  �لتو�فق  ه��ذ�  زي�شك.  كاتارزينا 
ميكن �أن يتحقق �ل ب�شرط وحيد، 
�لت�شكيك  “عدم  �لباحثة:  ح�شب 
لرو�شيا  �ل�����ش��ي��ادي��ة  �حل���ق���وق  يف 
ك����اأول دول���ة يف �لقطب  وم��وق��ع��ه��ا 
ذل���ك يف �ملجال  �ل�����ش��م��ايل، مب��ا يف 

�لع�شكري«.
�لبلدين،  ب����ني  �ل����ن����ز�ع  ح���ال���ة  يف 
ميكن �أن يتغري �ملنطق. يف �لأ�شهر 
�لأخ���رية، ب��د�أ �خل��ط��اب �لأمريكي 
�لعتبار.  يف  �لحتمال  ه��ذ�  ياأخذ 
�لتناف�س  �ليوم يف منطق  كنا  “�إذ� 
ب���ني �ل�����ش��ني ورو���ش��ي��ا و�ل���ولي���ات 
�ل�شني  �أن  �فر��س  على  �ملتحدة، 
�أمريكا  ���ش��د  م��ت��ح��دت��ان  ورو���ش��ي��ا 
�أن  ميكن  �لأم����ور  ف���اإن  �ل�شمالية، 
�لبحرية  �لطرق  تطور  مع  تتغري 
و�شيد  �ل���ط���اق���ة  �����ش���ت���خ���ر�ج  �أو 

يقول ميكا مريد. �لأ�شماك”، 
�ملنطقة،  �خ��ت�����ش��ا���ش��ي  وي���و�����ش���ل 
�شيمنع حتويل منطقة  �لذي  “ما 
ت�شبح  �ن  �ىل  �ل�����ش��م��ايل  �ل��ق��ط��ب 
�ل�شرق  ب��ني  لي�س  تناف�س  منطقة 
�ل�شمال  ب�����ني  و�من�������ا  و�ل������غ������رب، 
�لقطبية  �ل���ق���وى  م���ع  و�جل���ن���وب، 
م�شاحلها  على  �ملتفقة  �ل�شمالية 
�مل�������ش���رك���ة، و�لآخ������ري������ن �ل���ذي���ن 
�ملنطقة  �إىل  �ل���دخ���ول  ي��ح��اول��ون 
�لعقبات  م���ع  �ل��ت��ع��اط��ي  وع��ل��ي��ه��م 
�أن  ميكن  �ل��ت��ي  للدخول  �ملختلفة 

ت�شعها تلك �لقوى.
ورو�شيا  �ملتحدة  �لوليات  روؤي��ة  �ن 
فر�شية  ت�����ش��ب��ح  م����ع����اً  ت���ع���م���ان 
يف  فعا  �لبلد�ن  ويتعاون  قائمة، 
�إ�شار�ت  “هناك  ب��ريي��ن��غ.  م�شيق 
����ش���ع���ي���ف���ة �ل������ي������وم، ي������رى �أ����ش���ت���اذ 
�ملعهد  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �جل��غ��ر�ف��ي��ا 
�لدولية  �لعاقات  لدر��شة  �حل��ر 
�ملنطقة  �كت�شاب  وم��ع  ب��اري�����س،  يف 
جغر�  �أهمية  �ل�شمالية  �لقطبية 
�لعامل،  م�شتوى  ع��ل��ى  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
�لو�قع  يف  �لأم���ر  ينتهي  �أن  ميكن 
�لتحالف  �أ����ش���ك���ال  م���ن  ���ش��ك��ل  �ىل 
�أو �لقطب  �ملنطقة  �ل�شامل لعموم 
�لرو�س  �أن  حاليا  ونرى  �ل�شمايل. 
ي���ت���ع���اون���ون ع���ل���ى ه�����ذ� �لأ����ش���ا����س 
و�لأي�شلنديني  �ل��رنوي��ج��ي��ني  م��ع 
يتعاون  ل  ف��ل��م��اذ�  و�ل��ف��ن��ل��ن��دي��ني، 

�لرو�س مع �لأمريكان؟ .«
�لتحالف �لرو�شي �ل�شيني مل يكن 
د�ئ���م���ا ع��ل��ى �مل�����ز�ج. ع���ام 2013، 
عندما مت قبول �ل�شني يف جمل�س 
مر�قب،  ب�شفة  �ل�شمايل  �لقطب 
�لع�شوية  لهذه  معار�س  �أول  ك��ان 

هي مو�شكو.
�أي  �أكر من  �ل�شمايل،  �لقطب  يف 
مكان �آخر، تنقلب لعبة �لتحالفات 
�ل�شر�تيجية  ل��ل��م�����ش��ال��ح  وف���ًق���ا 
ل��ل��ق��وى �ل����ك����ربى، وح�����ش��ب تغري 
�ملنطقة.  ت�شكيل  يعيد  �ل��ذي  �ملناخ 
�أن جتد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حت��اول 
�ل��ل��ع��ب��ة، فالوقت  ه���ذه  م��ك��ان��ه��ا يف 
لدونالد  بالن�شبة  وي�شغط  ينفد 

تر�مب و�إد�رته.

 �ن عدة �إ�شار�ت طبعت �لتغيري يف 
�ل�شيا�شة �لأمريكية: ��شر�تيجية 
�ل�شمايل  للقطب  ج��دي��دة  بحرية 
و��شر�تيجية   ،2019 يناير  يف 
�أبريل  يف  �ل�شو�حل  خلفر  جديدة 
م�شركة  و��شر�تيجية   ،2019

جديدة يف �ملنطقة يف يونيو.
ع�����اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ي��و���ش��ح ميكا 
�ل�شيا�شية  �جلغر�فيا  �أ�شتاذ  مريد، 
�ل�شمايل  �لقطبني  يف  �ملتخ�ش�س 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  �أن  و�جل��ن��وب��ي، 
قدر�تها  مت���وق���ع  “�إعادة  ب������د�أت 
�ل�شمايل  �ل���ق���ط���ب  م���ن���ط���ق���ة  يف 
 ،2017 ع����ام  �ع���ت���ب���ار� م���ن  م����ع، 
�شد  للدفاع  جديدة  ط��رق  تنظيم 

�لغو��شات يف �أي�شلند�.«

ا�ستعجال
�لتي  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات     وت�شعى 
ق��اع��دة ع�شكرية  ق��ب��ل  مت��ل��ك م��ن 
زيادة  �إىل  �لقطبية،  �جل��زي��رة  يف 
ق���درت���ه���ا يف غ���ري���ن���ان���د لإق���ام���ة 
�لقطب  يف  �مل�����دى  ط���وي���ل  وج�����ود 
�ل�شر�تيجيون  ويريد  �ل�شمايل. 
بادهم  ن�شاط  زي��ادة  �لأمريكيون 
يف ق�����اع�����دة ث������ول �جل�����وي�����ة، وق���د 
“تطوير و�شائل  ا يف  �أي�شً يرغبون 
�أخ���رى على م��و�ق��ع �أخ���رى. وهنا، 
�لنهاية �حلقيقية للعبة تر�مب”، 
ي���ق���ول م��ي��ك��ا م�����ريد. ف��م��ن خال 
لغريناند،  كم�شر  نف�شها  ط��رح 
�أن متهد  ميكن لأمريكا �ل�شمالية 
ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى قطعة  �ل��ط��ري��ق 
�أر�س �أو بنية �أ�شا�شية قابلة للنمو.

�����ش����ت���������ش����ع����ى ب����������اد �ل������ع������م �����ش����ام 
�ملثال،  �شبيل  ع��ل��ى  “ل�شتخد�م، 
�ملطار  ك���ان���غ���ريل���و����ش���و�ك،  م���ط���ار 
لطائر�تها  ب��اجل��زي��رة،  �لرئي�شي 

�لع�شكرية”.
�شر�ء  �إىل  ���ا  �أي�������شً ت��ط��م��ح  وق�����د   
�لدمناركية  �ل��ب��ح��ري��ة  �ل���ق���اع���دة 
�ل�شابقة، �لتي مت بيعها بالفعل من 
 ،2016 ع��ام  �لباد  حكومة  قبل 
“توّقيا  منذئذ،  ����ش��رّدت  ولكنها 
من �شر�ئها من قبل �شركة �شينية 
يقول  بالدولة”،  ع���اق���ة  ع���ل���ى 
�لقطبية،  �ل���ع���و�مل  ك��ت��اب  م��وؤل��ف 

�لذي �شين�شر يف �أكتوبر 2019.
ملاذ� �لن؟ لأنه مل يعد هناك مت�شع 
من �لوقت، يجيب ميكا مريد، لقد 
ع�شرين  �إىل  ع�����ش��ر  خ��م�����ش��ة  م���رت 

�لوليات  �ن�شحبت  �أن  منذ  ع��اًم��ا 
�لقطبية  �مل��ن��ط��ق��ة  م���ن  �مل���ت���ح���دة 
�ل�شمالية، وبد�أ هذ� �لغياب ي�شكل 
رو�شيا  �أ���ش��ب��ح��ت  ل��ق��د  م�شكلة”. 
للمنطقة  �ل�شرقي  �ل�شمال  �شيدة 
يف  وت�شتمر  �لأخ���رية،  �ل�شنو�ت  يف 
و”من  �لع�شكري.  تكثيف وجودها 
كل  بال�شبط  ن��ع��رف  �أن  �ل�����ش��ع��ب 
�ملنطقة”،  يف  م��و���ش��ك��و  �أن�����ش��ط��ة 
تقول كاتارزينا زي�شك، حيث يعمل 
�ل���رو����س ج��زئ��ي��ا يف �ل�����ش��ري��ة. لكن 
�أن ف��ادمي��ري ب��وت��ني �تبع  �لك��ي��د 
�شيا�شة ع�شكرية تو�شعية على نحو 
�لع�شر  �ل�����ش��ن��و�ت  خ���ال  م��ت��ز�ي��د 

�ملا�شية«.
�شيا�شة  ���ا  �أي�������شً �ل�����ش��ني  و�ت���ب���ع���ت 
م����ن خال  �مل��ن��ط��ق��ة  �ك���ت�������ش���اح يف 
و�قت�شادي  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي  مت��رك��ز 

تو�شح كاتارزينا زي�شك.
ا،  �أي�شً �ل�شني  تهم  �ل��ط��رق  وه��ذه 
�لتي دخلت لعبة �لقطب �ل�شمايل 
م���ر�ق���ب يف  ك��ع�����ش��و   2013 ع����ام 

جمل�س �لقطب �ل�شمايل.
�ملتحدة  �لوليات  قلق  يثري  وج��ود 
ا، �للتني ت�شعيان  ولكن رو�شيا �أي�شً
ب���ك���ني يف  ن����ف����وذ  م�����ن  �حل������د  �إىل 
“يف �لوقت �حلايل، لي�س  مرجها. 
�لقطب  لل�شني وج��ود ع�شكري يف 
زي�شك،  كاتارزينا  تقول  �ل�شمايل، 
�ل�شينية  �لبحرية  ت�شبح  وح��امل��ا 
�شيكون  �مل����ن����ط����ق����ة،  يف  ع���م���ل���ّي���ة 
�ملعادلة  ك��ب��ري ع��ل��ى  ت��اأث��ري  ل��ذل��ك 

�ل�شر�تيجية للمنطقة”. 
�شنو�ت،  منذ  ط��رح  �لحتمال  ه��ذ� 
للتطور  م��ن��ط��ق��ي  ����ش��ت��م��ر�ر  وه���و 

�ل�شيني.

�ل�شمايل  �لطريق  فتح  مع  �أخ��رى 
�ل�شرقي ب�شبب تغري �ملناخ وذوبان 

�جلليد.
�لتجاري  �لطريق  ه��ذ�  و�شريبط 
�جلديد �أوروبا و�آ�شيا ب�شرعة �أكرب 
جتارية  ا  فر�شً ويفتح  ب��ال��ب��و�خ��ر، 
ا  �أي�شً ي����ط����رح  ط����ري����ق  ج�����دي�����دة، 
�لنفتاح  “هذ�  ج��دي��دة.  حت��دي��ات 
مغايرة،  �أمنية  حتديات  �شيفر�س 
و������ش�����رنى �مل�����زي�����د م�����ن �ل�������ش���ي���اح، 
و��شتغاًل �أكرب للمو�رد �لبحرية، 
وح���رك���ة م�����رور ب��ح��ري��ة �أك�����رب مع 
جهات فاعلة غري حكومية جديدة، 
مما يزيد من خطر �حلو�دث �لتي 
كبرية”،  �أزم�������ات  �إىل  ت������وؤدي  ق���د 

بينغ  ج����ني  ����ش���ي  ب���ل���د  �إن  ق�������وي. 
�لقطب  ب��ل��د�ن  يف  ا  �أي�شً “موجود 
�ل�������ش���م���ايل �ل���ث���م���ان���ي���ة، ح���ت���ى يف 

يوؤكد ميكا مريد. �أل�شكا”، 
�مل�شالة  �ملتحدة،  بالن�شبة للوليات 
حو�جز  “و�شع  يف  ت��ت��م��ث��ل  �لآن 
�م���ام رو���ش��ي��ا م��ن ج��ان��ب، و�ل�شني 
بكني  �شارت  فقد  �خ��ر.  جانب  من 
ب�شرعة وبقوة، متاًما مثل رو�شيا. 
�لباحث.  ي��ح��ل��ل  ي����دور،  وع���د�ده���ا 
 2021 ع�����ام  رو����ش���ي���ا  و����ش���ت���ت���وىل 
�ل�شمايل  �لقطب  جمل�س  رئ��ا���ش��ة 
و�لعديد من �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �ل�شلة 
من  �ل���ش��ت��ف��ادة  ملو�شكو  مي��ك��ن   .“
عامني،  ت��دوم  �لتي  �لرئا�شة،  هذه 

لإعطاء زخم يتيح للجهات �لفاعلة 
�ن�شجاما  �أك��ر  تكون  �أن  �ملختلفة 

مع م�شاحلها �خلا�شة.

ال�ستفادة من 
ال�سعوبات الرو�سية

�لق�شايا  ه������ذه  م����ع  ول���ل���ت���ع���ام���ل 
�ملتحدة  �لوليات  قررت  �جلديدة، 
�لتطور  ف��رغ��م  �لأم������ور.  ت�����ش��ري��ع 
�ل�شامل لل�شني ورو�شيا يف �ملنطقة، 
بالن�شبة  ب���ع���د  �لأو�ن  ي���ف���ت  مل 
مريد،  ميكا  وح�����ش��ب  ل��و����ش��ن��ط��ن. 
تقدير  يف  للمبالغة  ميل  “هناك 
�أر��شيها”،  على  رو�شيا  تفعله  م��ا 
فتطّور ح�شور مو�شكو يف �ملنطقة 

�لقطبية لي�س خطّيا.
ول��ئ��ن ����ش��ت��م��رت رو���ش��ي��ا يف تكثيف 
و�لع�شكرية  �لقت�شادية  �أن�شطتها 
�لعقوبات،  “ثقل  ف��ان  �ملنطقة،  يف 
�لعاملية،  �ل��ن��ف��ط  �أ����ش���ع���ار  وت���ط���ور 
�لعاملي،  �ل��ب��ح��ري  �ل��ن��ق��ل  ومن����وذج 
وكذلك تكاليف �ملن�شاآت �لع�شكرية 
يعّقد  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  و�لق��ت�����ش��ادي��ة 
كاتارزينا  ��ح  ت��و���شّ رو�شيا”،  عمل 

زي�شك.
يفيد  �أن  مي���ك���ن  �ل����و�����ش����ع،  ه�����ذ� 
�ل���ت���ي تريد  �مل���ت���ح���دة،  �ل�����ولي�����ات 
�حلفاظ على قدرتها على �حلركة 
تريد  ل  �ل�������ش���م���ايل.  �ل���ق���ط���ب  يف 
و��شنطن �أن ت�شبح مرتهنة لقوى 

الرهان اأكرب مما هو معلن:

هل يحقق القطب ال�صمايل امل�صاحلة بني امريكا ورو�صيا...؟
•• الفجر -اأنيك بريغر 
ترجمة خرية ال�شيباين

اأطلقها  التي  الفكرة  الدمنارك.  �سراء غرينالند من 
دونالد ترامب ا�سالت حربا كثريا مل يتوقف يف الأيام 
الأخرية. وت�سدر ت�سريحات الرئي�ض الأمريكي عن 

بداية  فمنذ  عليه.  تبدو  ممــا  ــرث  اأك عميق  تفكري 
الأمريكية  الدفاع  وزارة  طــورت  امللياردير،  وليــة 
يف  مف�سلة  ال�سمايل،  للقطب  جديدة  ا�سرتاتيجية 

تقريرها ال�سادر يف يونيو 2019.
لقد بدت بالد العم �سام وكاأنها تخلت عن طموحاتها يف 
املنطقة امام رو�سيا املهيمنة بقوة، وال�سني املكت�سحة 

اإىل  للعودة  ت�سعى  هي  ها  ولكن  تطورها،  اوج  ويف 
ال�سمايل.  القطب  يف  الكربى  اجليو�سيا�سية  اللعبة 
ففي ظل الحتبا�ض احلراري العاملي، وذوبان اجلليد، 
“يزداد الهتمام الع�سكري والقت�سادي باملنطقة”، 
الأبحاث  ومديرة  الأ�ستاذة  زي�سك،  كاتارزينا  تقول 
اأو�سلو،  يف  الدفاعية  للدرا�سات  الرنويجي  املعهد  يف 

اإىل  ا حتتاج  يوفر فر�سً املحيط اجلديد  “ففتح هذا 
اإن لت�سريحات الرئي�ض الأمريكي الخرية،  تاأمني.« 
تابعة  ــض  اأرا� �سراء  جمــرد  من  بكثري  اأو�سع  غر�ض 
للدمنارك، ودونالد ترامب، لي�ض يف الواقع ال جمرد 
اأروقة  يف  تطويرها  مت  ا�سرتاتيجية  با�سم  الناطق 

البنتاغون.

بوتني..  �شيا�شة تو�شعية

�لرو�س متقدمون �شوطا على مناف�شيهم

�ل�شني  زحف ��شر�تيجي و�قت�شادي

تر�مب.. ما خفي من مقرحه �عظم

�ملنطقة ف�شاء لتناف�س �شر�س

يريد ال�سرتاتيجيون الأمريكان زيادة ن�ساطهم يف قاعدة ثول اجلوية وتطوير و�سائل اأخرى 

رو�سيا �سيدة ال�سمال ال�سرقي للمنطقة 
وت�ستمّر يف تكثيف وجودها الع�سكرية

ل تريد وا�سنطن اأن ت�سبح مرتهنة لقوى 
اأخرى مع فتح الطريق ال�سمايل ال�سرقي

تنتهج ال�صني 
ب�����دوره�����ا 
���ص��ي��ا���ص��ة 
اك��ت�����ص��اح يف 
امل���ن���ط���ق���ة 
تيجيا  ا �صرت ا
يا  د قت�صا ا و

ب���������داأت 
ال��ولي��ات 
امل��ت��ح��دة 
اإع���������ادة 
مت�����وق�����ع 
ق��درات��ه��ا 
املنطقة  يف 
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عربي ودويل

�شن  لم  حكومة  م�شاعي  على  �حتجاجات  �إط���ار  يف  �لتظاهر�ت  ب���د�أت 
قانون ت�شليم �ملطلوبني، �لذي �عترب مزيد� من تر�جع �حلريات �لتي 

تتمتع بها هونغ كونغ مقارنة بال�شني �لقارية.
وبعد �أن نزل �ملايني �إىل �ل�شارع �أعلنت لم عن تعليق م�شروع �لقانون، 

لكنها �أغ�شبت �ملتظاهرين برف�شها �ملتكرر �شحبه ر�شميا.
�أو�شع �شملت مطالبات بتحقيق م�شتقل يف  وحتولت �حلركة �إىل حملة 
وبعفو  �ملتظاهرين،  �شد  وح�شية  ��شاليب  با�شتخد�م  لل�شرطة  �تهامات 

عن �ملعتقلني.
�نتخاب  م��ن  ك��ون��غ  ه��ون��غ  �أه����ايل  يتمكن  �أن  �آخ����ر يف  م��ط��ل��ب  وي��ت��م��ث��ل 

م�شوؤوليهم مبا�شرة، وهو خط �أحمر كبري لبكني.
�حلركة  ت�شتخدمها  و�لتي  �لن��رن��ت  على  �لنقا�س  منتديات  �م��ت��اأت 
�شحب  �أن  �عتربت  بتعليقات غا�شبة  �لأربعاء  بالدميوقر�طية  �ملطالبة 

ما �أثار �لآمال يف �أن ي�شهم �شحب م�شروع �لقانون يف �إنهاء �لأزمة.
و�رتفعت بور�شة هونغ كونغ �أربعة باملئة تقريبا يف تعامات بعد �لظهر، 

عقب �نت�شار �لتقارير.
�حلركة  م��ن  ن�شطاء  ع��رب  فيما  خفتت،  م��ا  ���ش��رع��ان  �لآم����ال  تلك  لكن 
مبطالباتهم  ق��دم��ا  �مل�شي  يف  و�لت�شميم  �لغ�شب  ع��ن  �لحتجاجية 

�لدميوقر�طية �لأو�شع نطاقا.
�لأ�شبوع  �لبارز �لذي مت توقيفه يف نهاية  �لنا�شط  وقال جو�شو� وونغ، 
��شتهدفت �شخ�شيات �حلركة �ملطالبة  �إطار عملية لل�شرطة  �ملا�شي يف 

بالدميوقر�طية، “خطوة غري كافية و�أتت متاأخرة«.
وعدم  �لتكتيك  ل��ه��ذ�  متنبها  ي��ك��ون  �أن  على  �ل��ع��امل  “نح�س  و�أ���ش��اف 
�لنخد�ع بحكومة هونغ كونغ وبكني. مل يتنازلو� عن �أي �شيء بالفعل، 

و�إجر�ء�ت قمعية و��شعة يف طريقها«.

�لتي مت  �لر�شائل  وم��ن  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت.  ح��د�  ي�شع  ل��ن  �ل��ق��ان��ون  م�شروع 
ت�شاركها ب�شكل كبري على تطبيق تلغر�م “�أكر من �لف �شخ�س �عتقلو�، 

وعدد ل يح�شى جرحو�«.
و�أ�شافت �لر�شالة “خم�شة مطالب رئي�شية، ل مطلب �أقل. حررو� هونغ 

كونغ، ثورة �لآن«.
وخال معظم �لأ�شهر �لثاثة �ملا�شية، لزمت لم نربة حتد، وبدت �إما 

غري ر�غبة �أو غري قادرة على �لقيام بتنازلت«.
ثم �نت�شر ت�شجيل �شوتي لها هذ� �لأ�شبوع، تقول فيه �أمام جمموعة من 
�لتظاهر�ت  �إىل  �لتي تنظر  �إنها ك�شفت عن نفوذ بكني،  �لأعمال  رجال 

بو�شفها تهديد� لاأمن �لقومي وم�شاألة �شيادة.
تتحمل  و�أن  �ل�شتقالة  ت��ري��د  �إن��ه��ا  �ل�شوتي  �لت�شجيل  يف  لم  وت��ق��ول 
م�شوؤولية تفجر �ل�شطر�بات و�لقانون �خلا�س بالت�شليم، لكنها مقيدة 
ببكني. وتقول لم بتاأثر يف �لت�شجيل �لذي ح�شلت عليه وكالة رويرز 
“�أن تت�شبب رئي�شة �شلطة تنفيذية بهذه �لفو�شى �لعارمة لهونغ كونغ 

�أمر ل يغتفر«.

 •• هونغ كونغ-اأ ف ب:

م�شروع  �شحب  �أم�س  كونغ  هونغ  يف  �لتنفيذية  �ل�شلطة  رئي�شة  �أعلنت 
قانون ت�شليم �ملطلوبني لل�شني �ملثري للجدل �لذي ت�شبب بثاثة �أ�شهر 
من �لتظاهر�ت �ملطالبة بالدميوقر�طية، ما ميثل تنازل لأحد �ملطالب 

�لرئي�شة �خلم�شة للمتظاهرين.
ومنذ حزير�ن/يونيو نزل �ملايني �إىل �شو�رع هونغ كونغ يف �أكرب حتد 
منذ  �ل�شابقة  �لربيطانية  �مل�شتعمرة  ك��ون��غ،  هونغ  على  بكني  ل�شلطة 

�إعادتها �إىل �ل�شني يف 1997.
وبعد رف�شها لأ�شهر �شحب م�شروع �لقانون �لذين يتيح ت�شليم �مل�شتبه 
بارتكابهم جر�ئم �إىل �لرب �ل�شيني، تنازلت لم عن موقفها د�عية �إىل 

�لهدوء.
وقالت كاري لم يف ت�شجيل م�شور ن�شره مكتبها �إن “�حلكومة �شت�شحب 

ر�شميا م�شروع �لقانون من �أجل تهدئة قلق �ملو�طنني ب�شكل تام«.
وكانت تقارير �أولية يف و�شائل �لإعام �ملحلية قد �أ�شارت �إىل �إعان لم، 

هونغ كونغ ت�صحب م�صروع قانون ت�صليم املطلوبني لل�صني 

�لرئي�س يف �شورة �لفوز.
�أن مر�شحها  وحملة �لقروي توؤكد 
�شيعمل على ت�شخري كل �لإمكانيات 
للق�شاء  �ل�������ش���روري���ة  و�لآل�����ي�����ات 
وتعزيز  و�ل��ت��ه��ري��ب  �لإره����اب  على 
�ملو�طنني  و�أم��������ان  �ل����وط����ن  �أم������ن 
�لقومي  �لأم����ن  م��ف��ه��وم  وت��ط��وي��ر 
�ل�شر�تيجية  �لقطاعات  لي�شمل 
و�ل�شحة  ك�����امل�����اء  و�حل���������ش����ا�����ش����ة 
و�لطاقة و�لأمن �لغذ�ئي و�ملعرفة 

و�لتعليم.
بتطوير  �أي�شا  �ل��ق��روي  ويتعهد     
�لديبلوما�شية �لقت�شادية وجعلها 
وتفعيل  وجن���اع���ة  �ن��ف��ت��اح��ا  �أك�����ر 
وتعزيز  ودع�����م  �مل��غ��ارب��ي��ة  �ل�����ش��وق 
�لأ�شو�ق �خلارجية �لتقليدية وفتح 
�أ����ش���و�ق ج��دي��دة م��ع �حل��ف��اظ على 
عاقات قوية مع �لحتاد �لوروبي 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  �أك�����ر  و�ل���ت���ح���ّرك 
�ىل  و�لتوجه  و�لأ�شيوي  �لفريقي 

�لقارة �لمريكية..

يف  ك��ان��ت  �أر������س  على  و�شيطرتها 
قب�شة �ملعار�شة �لتي تدعم تركيا 

بع�س ف�شائلها.
ب���دوره���ا، ق��ال��ت م��ف��و���ش��ي��ة �لأمم 
�ملتحدة �ل�شامية حلقوق �لإن�شان، 
مي�شيل با�شليه، �إن مكتبها �أح�شى 
مدين  ق��ت��ي��ل   1000 م���ن  �أك�����ر 
�لأربعة  �لأ���ش��ه��ر  خ��ال  �شوريا  يف 

�ملا�شية.
 1000 �إن  �مل��ف��و���ش��ي��ة  وق����ال����ت 
مدين لقو� حتفهم خال �لأ�شهر 
ب�شبب  معظمهم  �ملا�شية،  �لأربعة 
غار�ت جوية وهجمات برية �شنتها 

قو�ت �حلكومة وحلفاوؤها.
 1089 �أن  �إىل  با�شليه  و�أ����ش���ارت 
�لفرة  يف  �ل��ب��اد  يف  قتلو�  مدنيا 
بني 29 �أبريل حتى 29 �أغ�شط�س، 

من بينهم 304 �أطفال.
�إىل  ت���ت���ح���دث  ب���ا����ش���ل���ي���ه  وك�����ان�����ت 
�ل�����ش��ح��ف��ي��ني يف ج��ن��ي��ف �لأرب���ع���اء 

حول عامها �لأول يف �ملن�شب.
وت�����ش��ي��ط��ر ع��ل��ى حم��اف��ظ��ة �إدل����ب 
ف�شائل م�شلحة مت�شلة بالقاعدة. 
�آخ��ر معقل للمعار�شة  و�إدل��ب هي 
قو�ت  ��شتعادت  بعدما  �شوريا،  يف 
�حلكومة �ل�شورية -بدعم رو�شي- 
�لأخ��رى و�ملدن  معظم �ملحافظات 

�لرئي�شية.

����ش���ع���ى حم����ام����و �مل����ر�����ش����ح �لوف������ر 
ح��ظ��ا ن��ب��ي��ل �ل���ق���روي، �ىل �إط���اق 
منّوبهم  ي��خ��و���س  ح��ت��ى  ����ش���ر�ح���ه 
�مل��ن��اف�����ش��ة م��ب��ا���ش��رة، �ل �ن  غ���م���ار 
�ل�شتئناف  �لتهام مبحكمة  د�ئ��رة 
�لف��ر�ج عن  ق��ررت رف�س  بتون�س، 
رجل �لأعمال نبيل �لقروي �ملر�شح 
يف  و�ملتهم  �لرئا�شية  لانتخابات 

ق�شية تبي�س �مو�ل وف�شاد.
بالقطب  �لت����ه����ام  د�ئ������رة  وك���ان���ت 
�لق�شائي �ملايل قررت يوم �جلمعة 
رف�س  �مل��ن��ق�����ش��ي  �أغ�����ش��ط�����س   23
�أمو�ل  عن  �لتجميد  رف��ع  مطالب 
ورف�س  �ل����ق����روي  وغ�������ازي  ن��ب��ي��ل 

مطالب �لغاء حتجري �ل�شفر.

ا�ستنكار
نبيل  ح���م���ل���ة  ف����ري����ق  و�����ش���ت���ن���ك���ر 
حمكمة  رف���������س  خ�����رب  �ل������ق������روي 
�لإفر�ج  طلب  بتون�س  �ل�شتئناف 
عن �ل�شجني نبيل �لقروي، معترب� 

•• عوا�شم-وكاالت:

�لطفولة  �أن���ق���ذو  منظمة  ح���ذرت 
�لأربعاء،  ت�شيلدرن”،  “�شايف ذي 
يو�جهون  �لأط��ف��ال  �آلف  �أن  م��ن 
بالعام  �لل����ت����ح����اق  ع������دم  خ���ط���ر 
غرب  �شمال  يف  �جلديد  �لدر��شي 
�لع�شكري  �لت�شعيد  نتيجة  �شوريا 

�مل�شتمر يف �ملنطقة منذ �أ�شهر.
نهاية  م��ن��ذ  ن�شبي  ه���دوء  وي�����ش��ود 
نتيجة  �إدل��ب  �أغ�شط�س يف منطقة 
وق���ف لإط����اق �ل��ن��ار �أع��ل��ن��ت عنه 
مو�شكو بعد �أكر من �أربعة �أ�شهر 
م���ن �ل��ت�����ش��ع��ي��د، مم���ا دف���ع مبئات 

�لآلف للنزوح من منازلهم.
ذي  “�شايف  م���ن���ظ���م���ة  وذك���������رت 
�أن  �لأرب���ع���اء  ب��ي��ان  يف  ت�شيلدرن” 
يفر�س  �ل���ذي���ن  �لأط���ف���ال  �آلف 
�جلديد  �لدر��شي  �لعام  يبد�أو�  �أن 
يكونو�  قد  �شوريا  غ��رب  �شمال  يف 
غ�����ري ق�����ادري�����ن ع���ل���ى �لل���ت���ح���اق 

مبد�ر�شهم.
�لعام  ي���ب���د�أ  �أن  �مل���ف���ر����س  وم����ن 
نهاية  يف  �جل�����دي�����د  �ل�����در�������ش�����ي 
ن�شف  ن����ح����و  ل����ك����ن  ����ش���ب���ت���م���رب، 
مد�ر�س �ملنطقة باتت خارجة عن 

�خلدمة.  
�أ�شل  �أن�����ه م���ن  �مل��ن��ظ��م��ة  وذك������رت 

وم������ر�������ش������د ل����ت����ق����ي����ي����م �جل����������ودة 
�ل�شيا�شات  �جن�����از  ت���ق���دم  وم�����دى 
و�لقطاعات  و�مل�������ش���اري���ع  �ل���ع���ام���ة 
ومطابقتها  �ل�����ش����ر�ت����ي����ج����ي����ة 

للمعايري �لدولية.
�مل�����ش��رف��ون ع��ل��ى �حلملة  و�أ����ش���اف 
�لربعاء،  �م�����س  �شحفية  ن���دوة  يف 
بحماية  ����ش���ي���ل���ت���زم   �ل����ق����روي  �أن 
�لعامة  و�حل��ري��ات  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
و�ل���ف���ردي���ة وح���ري���ة �ل��ت��ن��ظ��م من 
�لقانونية  �ملنظومة  تطوير  خال 

وجعلها من�شجمة مع �لد�شتور.
ك���م���ا �أك�������دت ح��م��ل��ة م��ر���ش�����ح قلب 
�شيعمل  �ل��ق��روي  نبيل  �أن  ت��ون�����س، 
على  �لرئا�شية،  يف  ف���������از  ح��ال  يف 
و�ل�شكن  و�ل��غ��ذ�ء  �ل�شحة  �شمان 
خ�����ال  م��ن  ل��ل��م��ح��روم��ني  و�مل�����������اء 
�لفقر  ����ش���د  �ج���ت���م���اع�������������������ي  ع���ق���د 
�لرئا�شية  �ملب���ادر�ت  �أوىل  وجعلها 
�لأ�شهر  يت��������م طرحها خال  �لتي 
�لثاثة �لأوىل من تولي����ه من�شب 

يف ب��ي��ان �أ����ش���دره، �أن �ن��ت�����ش��ار خرب 
و�شائل  يف  �لإف�������ر�ج  رف�������س  ق�����ر�ر 
و�ل�شفحات  �لإلكرونية  �لإع���ام 
�أحز�ب  م��ن  �لقريبة  �لجتماعية 
 – “حتيا  �حل���ك���وم���ّي  �ل���ت���ح���ال���ف 
�ل���ّد�ئ���رة  �ن��ت��ه��اء  ق��ب��ل  �لنه�شة” 
�جلل�شة  م���ن  �مل��ع��ن��ّي��ة  �ل��ق�����ش��ائ��ّي��ة 
بامتياز  �شيا�شّي  �لقر�ر  ب��اأّن  يوحي 
ول  ب����ال����ق����و�ن����ني  ل�����ه  ع����اق����ة  ول 

بالإجر�ء�ت.
�لبيان مت�ّشك فريق �حلملة  و�أك��د 
�شجني  �أّول  ���ح���ه  م���ر����شّ ب���اع���ت���ب���ار 
�لثانية،  �جل��م��ه��ورّي��ة  يف  ���ش��ي��ا���ش��ّي 
�لآن  ي���ح���اك  م���ا  �أن  ع��ل��ى  م�����ش��دد� 
و��شتغال  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  جت�����اوز  ه���و 
ملوؤ�ش�شات �لدولة لت�شفية �ملناف�شني 
�ل�شيا�شيني يف هذه �لنتخابات، و�أّن 
هذه �ملحاكمة �شيا�شّية بامتياز، وهو 
�لظروف  على  حتما  �شينعك�س  م��ا 
وعلى  �لنتخابات  فيها  �شتتّم  �لتي 
�لدميقر�طي،  �لنتقال  م�شار  ك��ّل 

�إدل������ب  �ل��ت�����ش��ع��ي��د يف حم���اف���ظ���ة 
تدريجيا”،  “تختفي  �ل�����ش��وري��ة 
ت�شنها  �ل���ت���ي  �ل��ه��ج��م��ات  ب�����ش��ب��ب 

�لقو�ت �حلكومية �ل�شورية.
و�أ�����ش����اف �أردوغ���������ان، م��ت��ح��دث��ا يف 
�شيجري كل  �أن��ه  �لثاثاء،  �أن��ق��رة، 
�لأطر�ف  مع  �لازمة  �لت�شالت 
حل  �إىل  ل��ل��ت��و���ش��ل  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 

للو�شع يف �إدلب.
�ملنطقة  �إن  �لرئي�س �لركي  وقال 
�لآم���ن���ة �ل��ت��ي �ق����رح �إق��ام��ت��ه��ا يف 
�ل�شوريني  ل���ش��ت�����ش��اف��ة  ����ش���وري���ا 
�لهاربني من �حلرب “ل تعدو عن 

كونها جمرد ��شم«.
و�إدلب �لو�قعة �شمال غربي �شوريا 
�شوريا  �آخ��ر منطقة كبرية يف  هي 
ل تز�ل يف يد �ملعار�شة، بعد مرور 
8 �أعو�م على بدء �لأزمة �لد�مية.

�شهر  �أو�ئ�������ل  ه���دن���ة يف  و�ن����ه����ارت 
�أغ�����ش��ط�����س �مل���ا����ش���ي ب��ع��د 3 �أي����ام 
�إث����ر مو��شلة  ب��دئ��ه��ا،  م���ن  ف��ق��ط 
�ل���ق���و�ت �ل�����ش��وري��ة �مل��دع��وم��ة من 
�ملنطقة،  ع��ل��ى  ه��ج��وم��ه��ا  رو���ش��ي��ا 

ل  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  م��در���ش��ة   1193
�خلدمة،  يف  ف��ق��ط    635 ت����ز�ل 
�أو  �أخ�����رى   353 ت�����ش��ررت  ف��ي��م��ا 
 205 �إخ��اوؤه��ا، كما ت�شتخدم  مت 

مدر�شة كماجئ للنازحني.
�ملد�ر�س  �أن  �إىل  �ملنظمة  و�أ���ش��ارت 
��شتيعاب  ع���ل���ى  ق�������ادرة  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
“300 �ألف من �أ�شل 650 �ألف 
�ملنا�شب  �ل��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ��ون  طفل” 
للدر��شة. وتوؤوي �إدلب وحميطها 
نحو ثاثة مايني ن�شمة، ن�شفهم 

تقريباً من �لنازحني.
�ل��ت�����ش��ع��ي��د، وف����ق �لأمم  و�أج������رب 
�أل���ف   400 �أك�����ر م���ن  �مل���ت���ح���دة، 
����ش���خ�������س ع����ل����ى �ل�������ن�������زوح وجل������اأ 
�حلدودية  �ملنطقة  �إىل  معظمهم 

مع تركيا يف �شمال �إدلب.
�ل�شوري  �مل��ل��ف  م�����ش��وؤول��ة  وق��ال��ت 
“�أبلغنا  ك��و���س  �شونيا  �ملنظمة  يف 
يطلبون  �لأه������ايل  �أن  �لأ����ش���ات���ذة 
�مل��د�ر���س خ�شية من  �إغ��اق  منهم 

تعر�شها لهجوم«.
�لأطفال  م���ن  “�لكثري  �أ����ش���اف���ت 

ذلك ينم عن م�شوؤولية.

برناجمه النتخابي
لانتخابات  �ملر�شح  حملة  و�أك���دت 
�أن  �ل������ق������روي،  ن���ب���ي���ل  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة 
حزب  ملر�شح  �لنتخابي  �لربنامج 
تثبيت  ع���ل���ى  ي���ق���وم  ت���ون�������س  ق���ل���ب 
و�لقطيعة  �لقوية  �ل��دول��ة  م��ب��ادئ 
م��ن خال  �لف�شل  م��ع  �لإي��ج��اب��ي��ة 
و�إر�شاء  �قت�شادي  بد�شتور  �ملبادرة 
�ملجال  ي��ف�����ش��ح  �ق���ت�������ش���ادي  من����ط 
�ل�شطناعي  و�ل���ذك���اء  ل��ل��م��ب��ادرة 
و�إح��د�ث مركز  �ل�شتثمار  وحتفيز 
ت��اب��ع ل��رئ��ا���ش��ة �جل��م��ه��وري��ة يعنى 
و�لرقميات  �مل���ج���ددة  ب��ال��ق��ط��اع��ات 

ح�شب تعبري �لبيان.
�لقروي  نبيل  �أن  �ل��ب��ي��ان  و�أ���ش��اف 
�أكر  وو�قعا  قانونا  مر�ّشحا  يبقى 
�أن�شاره  د�عيا  وقت م�شى،  �أّي  من 
و�أع�شاء حملته مركزّيا ويف �جلهات 
�إىل مو��شلة وتنفيذ كامل برنامج 

�حلملة مثلما مّت ت�شّورها.
ك���م���ا ح����ّم����ل �حل����ك����وم����ة �حل���ال���ّي���ة 
�لقروي  ن��ب��ي��ل  م�����ش��وؤول��ّي��ة ح��م��اي��ة 
و�لنف�شّية،  �جل�����ش��دّي��ة  و���ش��ام��ت��ه 
�شيا�شّي  �حل��ك��م  ه����ذ�  �أن  م��ع��ت��رب� 
ندوق،  بال�شّ ���ش��ي��ا���ش��ّي��ا  و���ش��ي��ن��ت��ه��ي 
�لتو�جد  �ىل  �ل���ن���اخ���ب���ني  د�ع����ي����ا 
بكثافة يوم �لقر�ع لنتخاب نبيل 

�لقروي.

�لنتخابية  �حل���م���ل���ة  �أن  ي����ذك����ر 
بال�شجن  �ل��ق��روي  ونبيل  �نطلقت 
وه����و م��ر���ش��ح م���ن ���ش��م��ن �ل 26 
�ل�شابقة  ل��ل��رئ��ا���ش��ي��ة  م��ر���ش��ح��ا 

لأو�نها.

زوجته يف الواجهة
�ملر�شح  ح���م���ل���ة  �ف���ت���ت���ح���ت  وق������د 
نبيل  �ل���رئ���ا����ش���ي���ة  ل���ان���ت���خ���اب���ات 
قف�شة،  حمافظ������ة  م��ن  �ل��ق��روي، 
�شارك فيه  �ش��عبي  يف �شكل �جتماع 
تون�س  قلب  حزب  قائم������ات  روؤ�شاء 
يف �ل�شتحقاق �لت�ش���ريعي، بح�شور 
وف����ق  �ن�����ش�����������������اره  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
�لر�شمية  �ل�شفحة  نقلت����ه  فيديو 

للحزب مبوقع فاي�شبوك.
زوجة  ب��روز  �حلملة،  �فتتاح  و�شهد 
�ل�شماوي،  ���ش��ل��وى  �ل���ق���روي،  نبيل 
�ىل  فيها  ع���ادت  كلمة  �أل��ق��ت  �ل��ت��ي 
موؤخر�  به  ولقائها  �لقروي  �يقاف 
لأن�شاره  ناقلة  �ملرناقية،  �شجن  يف 
حديث،  م��ن  بينهما  د�ر  م��ا  بع�س 
ح��اث��ة �ي��اه��م ع��ل��ى �ل��ت�����ش��وي��ت له، 
هو  للقروي  �لت�شويت  �ن  معتربة 

ت�شويت لل�شدق.
ويف �جتماع �لثنني، قالت �ن نبيل 
�أكد لها �نه لي�س وحده يف �ل�شجن، 
�ل�شجن”،  يف  �لكل  “�لتو�ن�شة  و�ن 
خطابه  ي�������ش���ف���ون  م����ن  م���ن���ت���ق���دة 
عك�س  �ن���ه  معتب�����رة  ب��ال�����ش��ع��ب��وي، 

�أل تتعر�س للق�شف«.
وق������ال �ل���رئ���ي�������س �ل����رك����ي رجب 
�إن منطقة خف�س  �أردوغ��ان  طيب 

خ�شارتهم  م��ع  ح��ال��ي��اً  ي��ت��ع��ام��ل��ون 
�أن  ب���ه���م  ي����ج����در  ول  مل����ن����ازل����ه����م، 
�حتمال  �آخر حول  يو�جهو� خوفاً 

حاولو�  �إذ�  حياتهم  يخ�شرو�  �أن 
ذي  “�شايف  ون��ق��ل��ت  �ل���در�����ش���ة«. 
يف  ط��ف��ل  ع���ل���ي،  ع���ن  ت�شيلدرن” 

“ر�أيت  قوله  �لعمر،  من  �لعا�شرة 
مدر�شتي مدمرة، وحزنت كثري�ً”. 
و�أمتنى  مدر�شتي،  “�أحب  و�أ�شاف 

تون�س: �صجني يخو�س حملته الرئا�صية بالوكالة...!
قلب تون�ض: عدم الإفراج عن نبيل القروي قرار �سيا�سي

�ن�شاره يطالبون بالفر�ج عنه�فتتاح �حلملة يف غياب �شاحبها

زوجته تنوبه يف خو�س �ل�شباق �لرئا�شي  )1( معلقات �ملر�شح �ل�شجني يف �ل�شو�رع

•• الفجر – تون�س
 تعي�ض تون�ض على وقع انتخابات رئا�سية مب�ساركة 
كر�سي  على  للجلو�ض  جميعهم  يطمح  مرت�سحا   26
املرتاهنني  بني  من  ان  الالفت  لكن  قرطاج.  ق�سر 
واآخر  عامًا،   56 القروي،  نبيل  ال�سجن،  يف  واحــد 
حملته  يخو�ض  الرياحي  �سليم  العدالة،  تالحقه 

من اأوروبا، عرب و�سائل الت�سال احلديثة. 
الرئا�سية  يف  �سواء  انتخابهما،  مت  اذا  مر�سحان 
“احل�سانة”  مــن  �سي�ستفيدان  الت�سريعية،  او 
احلملة  انطالق  ومع  الوظيفة.   مع  تتوافق  التي 

النتخابية،

رف�ض طلب الإفراج عنه:

قتيل مدين يف اآخر 4 اأ�سهر   1000

اآلف الأطفال »حمرومون« من التعليم يف �صمال غرب �صوريا 
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منوذج اإعالن الن�سرعن التجديد
تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل / �ملالك :  

 �س. كلور�يد جروب ليميتد
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعامة �لتجارية �لتالية :

�ملودعة بالرقم : 133219             بتاريخ : 2012/5/3
باإ�شم : �س. كلور�يد جروب ليميتد        

وعنو�نة : �شي/�أو فريتيف ، تي �أو �آر ، �شينت- كلود و�ي ،  ميدينهيد  ��س �ل 6  8 بي 
�ن ، �ململكة �ملتحدة 

و�مل�شجلة حتت �لرقم : 133219
�سورة العالمة : 

و�شتظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر  �شنو�ت �خرى �عتبار�ً من تاريخ �ليد�ع يف : 
2009/8/31 وحتى تاريخ �نتهاء �حلماية يف : 2019/8/31

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  5  �شبتمرب  2019 العدد 12723 
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دولة االإمارات العربية املتحدة
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مرت�شى   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
ف������ت������ح �ل�������رح�������م�������ن حم���م���د 
�ل�شود�ن   �جلن�شية  �دري�����س، 
رق������م  �������ش������ف������ره  ج���������������و�ز   -
من   )03166232P(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0562419907    

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو / عمر�ن بهز�د 
باك�شتان     ، مرت�شى  غ��ام 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )aa3115334( رق���م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0558800457

فقدان جواز �صفر
�شلمان  �مل������دع������و/  ف����ق����د 
�جلن�شية  �ل��ه��ن��د   ، ج��م��ي��ل 
ج����������������و�ز ��������ش�������ف�������ره رق�������م 
يرجى   )0283850(
ت�شليمه  عليه  يعر  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
بافير�ن  �مل����دع����و/  ف��ق��د 
�لهند   ، م���ان���ي���ل  ت�����ول�����ور 
�جلن�شية جو�ز �شفره رقم 
يرجى   )S1245606(
ت�شليمه  عليه  يعر  مم��ن 
بال�شفارة �لهندية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �صفر
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الفجر الريا�ضي

�لقدم  لكرة  �ل���دويل  �لحت���اد  كّلف 
�لإمار�تي  �ل��دويل  �ملر�قب  )فيفا( 
د. حممد �حلتاوي مبر�قبة �ملبار�ة 
�لكويتي  �مل��ن��ت��خ��ب  �شتجمع  �ل��ت��ي 
�خلام�س من  �لنيبايل يف  ونظريه 
�لكويت   ب��دول��ة  �جل����اري  �شبتمرب 
�لثانية  �ملجموعة  مناف�شات  �شمن 
لت�شفيات  �ل����ث����اين  �ل��������دور  م����ن 
�آ�شيا  وك��اأ���س   2022 �لعامل  كاأ�س 
منتخب  ت�����ش��م  و�ل���ت���ي   2023
نيبال  �أ�شر�ليا،  �لأردن،  �لكويت، 

و�ل�شني تايب �يه. 
ر�بطة  ق���دم���ت  �مل��ن��ا���ش��ب��ة،  وب���ه���ذه 
�لتهنئة  �لإم����ار�ت����ي����ة  �مل��ح��رف��ني 
مل���ح���م���د �حل�����ت�����اوي لخ����ت����ي����اره يف 
 ،2022 �ل���ع���امل  ك���اأ����س  ت�����ش��ف��ي��ات 
�ل��ت��وف��ي��ق و�ل�����ش��د�د يف  ل��ه  متمنية 
�مل��ه��م��ة �ل���ق���اري���ة. وب������دوره، �أع���رب 
مبنا�شبة  ���ش��ع��ادت��ه  ع���ن  �حل���ت���اوي 
�خ����ت����ي����اره ل����ه����ذه �مل����ه����م����ة، و�أك������د 
�لتجربة  ه���ذه  ج��اه��زي��ت��ه خل��و���س 
�أح�شن  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  ومت��ث��ي��ل 

متثيل. 
�لتحق  �حلتاوي  �أن  ذك��ره  �جلدير 
ب��ر�ب��ط��ة �مل��ح��رف��ني �لإم���ار�ت���ي���ة 
مو�شم  يف  م����ب����اري����ات  ك����م����ر�ق����ب 
برنامج  �شمن   2016-2015

�لر�بطة لتاأهيل م�شوؤويل �ملباريات، 
و�شارك يف �إد�رة مباريات م�شابقات 
دوري �خلليج �لعربي، كاأ�س �خلليج 
عاماً،   21 حت���ت  دوري  �ل��ع��رب��ي، 
�ملحرفني  ر�ب���ط���ة  ر���ش��ح��ت��ه  ك��م��ا 
�ملحافل  يف  لتمثيلها  �لإم���ار�ت���ي���ة 

قبل  م��ن  تكليفه  ف��ت��م  �لآ���ش��ي��وي��ة، 
�لحت���اد �لآ���ش��ي��وي ل��ك��رة �ل��ق��دم يف 
عدة م�شابقات كت�شفيات ونهائيات 
كاأ�س �آ�شيا، دورة �لألعاب �لآ�شيوية، 
بطولة كاأ�س ز�يد لاأندية �لأبطال 

وكاأ�س �لحتاد �لآ�شيوي.

•• املنامة-الفجر

ن��ا���ش��ر عبد�هلل  م���ن  ك���ل  �ج���ت���از   
�لبلو�شي،   طاهر  ووليد  �لعبيديل 
ر�بطة  م�شابقات  مباريات  مر�قبا 
�ختبار  �لإم����ار�ت����ي����ة،  �مل��ح��رف��ني 
مر�قبي مباريات �لحتاد �لآ�شيوي 
�أق��ي��م يف يوليو  �ل��ذي  �ل��ق��دم  لكرة 
وبهذ�  �ل���ب���ح���ري���ن،  يف   2019
ين�شم �لعبيديل وطاهر �إىل حمد 
�ملزروعي وحممد �حلتاوي �للذ�ن 
�لآ�شيوي يف  ح�شا على �لعتماد 
لريتفع   2018-2017 مو�شم 
ع�������دد �مل�����ر�ق�����ب�����ني �لإم�����ار�ت�����ي�����ني 
�لآ�شيوي  �لحت��اد  لدى  �ملعتمدين 

�إىل �أربعة.
وي��ع��ت��رب ه����ذ� �لإجن������از م���ن ثمار 
-2017 �ل�شر�تيجية  �خلطة 

تاأهيل  �إىل  تهدف  �لتي   2020
�ل���ك���و�در �ل��وط��ن��ي��ة لي�س ف��ق��ط يف 
�مل�شابقات �ملحلية بل لتمثيل دولة 
�لريا�شية  �مل��ح��اف��ل  يف  �لإم������ار�ت 
و�ل��ع��امل��ي��ة، حيث حر�شت  �ل��ق��اري��ة 
برنامج  و�����ش����ع  ع���ل���ى  �ل����ر�ب����ط����ة 
مل�شوؤويل �ملباريات يت�شمن �شل�شلة 
ور�س عمل ودور�ت حول لعبة كرة 
�لقدم يف خمتلف جو�نبها �لفنية، 

وغريها  �لأم���ن���ي���ة  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، 
باأف�شل  �مل���������ش����ارك����ني  ل���ت���ع���ري���ف 
و�ملعايري  �ل���ع���امل���ي���ة  �مل����م����ار�����ش����ات 

�لدولية يف تنظيم �ملباريات.
�مل��ن��ا���ش��ب��ة، وج��ه��ت ر�بطة   وب��ه��ذه 
لنا�شر  �ل���ت���ه���ن���ئ���ة  �مل����ح����رف����ني 
�لعبيديل ووليد طاهر لختيارهما 

متمنية  �لنخبة،  �ملر�قبني  �شمن 
�إد�رة  و�ل�����ش��د�د يف  �ل��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م 
�ملباريات �لقارية. ودعت �ملر�قبني 
�إىل �شرورة  �لأرب��ع��ة  �لإم��ار�ت��ي��ني 
�أح�شن  �لإم����������ار�ت  دول������ة  مت��ث��ي��ل 
توجيهات  م����ع  مت���ا����ش���ي���اً  مت��ث��ي��ل 

�لقيادة �لر�شيدة.

•• بلغاريا-الفجر

برنامج  �لإم�����������ار�ت  ف���ري���ق  و������ش����ل 
�أم�س  م�شاء  وحقق  �لودية  مبارياته 
يف  �خل�����ارج�����ي  م��ع�����ش��ك��ره  يف  �لأول 
بلغاريا �لفوز على فريق برين ر�زلوج 
�لثالثة  �أندية �لدرجة  �أحد  �لبلغاري 
�لعماين  �إم�شاء  م��ن  ن�شيف  بهدف 
�ملردود  خليل بن ن�شيب وظهر فيها 
�لإم������ار�ت يف  ���ش��ق��ور  ملع�شكر  �جل��ي��د 

م���ب���ار�ة ك��ان��ت ج��ي��دة �مل�����ش��ت��وى على 
مد�ر �ل�شوطني.

ب�����د�أ م�����درب ف���ري���ق �لإم���������ار�ت عيد 
من  مكونه  بت�شكيله  �مل��ب��ار�ة  ب���اروت 
خط  ويف  �ملرزوقي،  عبد�هلل  �حلار�س 
�لدفاع �شعد �شرور وعبد �هلل �لكوري 
ويو�شف حز�م و�شلطان ح�شني  فيما 
م���ث���ل خ����ط �ل���و����ش���ط حم���م���د جمال 
ن�شيب  ب��ن  وخ��ل��ي��ل  خمي�س  وخ��ال��د 
�ل��ن��ع��ي��م��ي و�جل����ز�ئ����ري  وع���ب���د �هلل 

�ملقدمة  ويف  �هلل  ���ش��ع��د  ب���ن  ����ش���ر�ر 
�ملبار�ة  �لكولومبي تومي  وغاب عن 
�ملع�شكر  مل��غ��ادرت��ه  حكيمو  �ل��رو�ن��دي 
خلو�س  ب���اده  مبنتخب  و�ل��ت��ح��اق��ه 
�أي��ام �لفيفا ، وقد تبادل  مبار�تني يف 
�ل�شوط  خ��ال  �لهجمات  �لفريقان 
�لأول �لذي جاء متكافئاً، ويف �ل�شوط 
�ل��ث��اين �أج���رى م��درب �لإم����ار�ت عدة 
للعديد  �لفر�شة  لإع��ط��اء  ت��غ��ي��ري�ت 
و�لوقوف  للم�شاركة  �لاعبني  م��ن 

على جميع م�شتوياتهم
و�أعرب با�شم �ل�شام�شي رئي�س �لبعثة 
عن  �لتام  ر�شاه  عن  �لفريق  ومدير 
�مل���ب���ار�ه و�مل�����ش��ت��وى �جل��ي��د لاعبني 
�ل�����ذي ق���دم���وه خ����ال �مل����ب����ار�ة رغم 
فريق  �أم��ام  و�جهوها  �لتي  �ل�شعوبة 

جيد .
�ل�����ش��ام�����ش��ي:�ل��ن��ت��ائ��ج يف مثل  وق����ال 
فاملهم  �إطاقا  تهم  ل  �ملباريات  هذه 
ع���دد من  �أك����رب  �لأد�ء وجت���رب���ة  ه���و 

�أن �مل���درب يعمل  �ل��اع��ب��ني و�أ���ش��اف 
ع��ل��ى رف���ع �مل�����ش��ت��وى �ل��ف��ن��ي و�لبدين 
جلميع �لاعبني خال فرة �لإعد�د 
بامل�شتوى  و�أنة �شعيد للغاية  �حلالية 
عام   ب�شكل  �لاعبني  ب��ه  ظهر  �ل��ذي 
منح  م�شاألة  �أن  �ل�شام�شي  �أك��د  كما   .
�ملو�شم  �ل�شباب يف  �لفر�شة لاعبني 
على  �أ���ش��ا���س  ب�شكل  تعتمد  �جل��دي��د 
قدرتهم  وم���دى  �أنف�شهم  �ل��اع��ب��ني 
�أنف�شهم  وف��ر���س  �ل���ذ�ت  �إث��ب��ات  على 

على �لت�شكيل ولكن ب�شكل عام �ملدرب 
�شعيد بهوؤلء �لاعبني لأنهم بالفعل 

وي�شريون  ل��ل��غ��اي��ة  ط��ي��ب��ة  خ����ام����ات 
ب��خ��ط��ى ث��اب��ت��ة م��ع �ل��ف��ري��ق و�مل����درب 

ي�شتحقون  طاملا  بهم  �لدفع  باإمكانه 
�لفر�شة .

الإمارات يك�صب برين رازلوج البلغاري 
بهدف خليل بن ن�صيب

احلتاوي يبداأ م�صواره كمراقب 
يف ت�صفيات كاأ�س العامل 2022 

العبيديل وطاهر ين�صمان اإىل 
قائمة املراقبني الآ�صيويني 

•• اأبوظبي-الفجر

�أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  يف  �لن�شائية  �لريا�شية  �لفرق  ت�شتعد 
�ملو�شم  خ��ال  ت��ق��ام  �ل��ت��ي  �ملختلفة  �لريا�شية  �لفعاليات  يف  للم�شاركة 
�لتح�شري  �ل��ف��رق  ب���د�أت  حيث   ،2020 –  2019 �جل��دي��د  �ل��ري��ا���ش��ي 
�لفنية  �مل�شتويات  خمتلف  على  �ملكثفة  �لتدريبات  خال  من  للمناف�شات 

و�لبدنية.
وميثل �لقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي عدة فرق منها فريق �لرماية وفريق 
�إىل  بالإ�شافة  �لتحدي  وفريق  �لهو�ئية  �لدر�جات  وفريق  �لقوى  �ألعاب 

فرق �لألعاب �لقتالية مثل �لكار�تيه و�ملو�ي تاي �جلوجيت�شو وغريها.
على  تنظم  �لتي  �ملختلفة  �جل��ري  بطولت  يف  للم�شاركة  �لفرق  وت�شتعد 
فئتي  للجري  �لفجرية  و�شباق  دبي،  �أهمها مار�ثون  �لدولة من  م�شتوى 
�لطريق و�ملمر�ت �جلبلية، و�شباق مار�ثون �أدنوك، كما ت�شارك يف �شباقات 
وحتدي  �ل�شحر�ء  وحت���دي  �شبارتن  �شباق  منها  و�حل��و�ج��ز  �لتحديات 

�لوحل وحتدي �لثلج ومبادرة �لألعاب �حلكومية، كما ت�شارك يف �شباقات 
للدر�جات  �لإم�����ار�ت  بطولة  �شباقات  �أه��م��ه��ا  وم��ن  �ل��ه��و�ئ��ي��ة  �ل���در�ج���ات 
�لهو�ئية �لتي تتكون من �أربع �شباقات مل�شافات ق�شرية وطويلة و�شعود، 
ا �شباق �شبين�س 92 للدر�جات �لهو�ئية، وت�شارك �لفرق يف خمتلف  و�أي�شً
تر�يثلون  و�أهمها  �لر�يثلون  وكذلك  و�ل�شباحة،  �جلوجيت�شو   بطولت 

دبي لل�شيد�ت.
و�أك�����د �ل��ع��ق��ي��د حم��م��د ع��ب��ي��د ب��وع��ل��ي م��دي��ر م��رك��ز �ل��رب��ي��ة �لريا�شية 
على  �أبوظبي  �شرطة  حر�س  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  بالقيادة  �ل�شرطية 
منح �لعنا�شر �لن�شائية من منت�شباتها فر�شاً متميزة ومتجددة خلو�س 
�لتجارب �جلديدة و�ملتنوعة يف خمتلف �لريا�شات، وقال: “تقدم �لقيادة 
�إمكانياتها لتطوير  �لكامل وت�شخر كافة  �أبوظبي �لدعم  �لعامة ل�شرطة 
�حلركة �لريا�شية �لن�شائية وتو�شيع د�ئرة م�شاركة �ملنت�شبات يف خمتلف 

�لرب�مج و�لبطولت �لريا�شية �ل�شرطية حمليا وعربيا ودوليا«.
و�أ�شاد �لعقيد حممد بوعلي مب�شتوى �لفرق �لن�شائية يف �شرطة �أبوظبي 

وبالنتائج �لتي حتققت خال �ملو��شم �ملا�شية وقال: “لقد حققت �لفرق 
�لن�شائية �لريا�شية يف �شرطة �أبوظبي �لعديد من �لإجناز�ت يف خمتلف 
على  موؤ�شر  وه��و  �ملا�شية  �لريا�شية  �مل��و����ش��م  خ��ال  �لريا�شية  �لأل��ع��اب 
وتعزيز  �لريا�شية  بالأن�شطة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �هتمام 

م�شتوى �لثقافة �لريا�شية لدى منت�شبيها«.
كما حث بوعلي جميع �لريا�شيات يف خمتلف �لفرق على بذل �ملزيد من 
وح�شد  �لإجن����از�ت،  م��ن  �مل��زي��د  لتحقيق  �لتدريبات  يف  و�لركيز  �جلهد 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة �ملحلية  �مل��ح��اف��ل  �ل��ذه��ب��ي��ة يف خمتلف  و�مل��ي��د�ل��ي��ات  �لأل���ق���اب 

و�لإقليمية و�لعاملية.
“حتدي حتا  �شباق  �لأول يف  باملركز  �ل�شرطة قد فاز  �شيد�ت  وكان فريق 
مياه  يف  �لكاياك  ب��ق��و�رب  كيلومر   1.2 م�شافة  يف  لل�شيد�ت”  للكاياك 
 4 مل�شافة  لل�شيد�ت  �لطريق  �شباق  يف  �لأول  باملركز  ف��از  كما  ح��ت��ا.  �شد 
كيلومر�ت، كما فاز ب�شتة ميد�ليات ذهبية وف�شية وبرونزية يف بطولة 
نهر �لأردن �لدولية للتايكوندو، وح�شد �ملركز �لثاين يف بطولة �ل�شرطة 

للرماية.
�أبوظبي:  �لن�شائية ب�شرطة  �للياقة للفرق  وقالت لبنى �حللو�ين مدربة 
“تخو�س جميع �لفرق �لن�شائية حالًيا تدريبات م�شتمرة منذ بد�ية �لعام 
لاعبات،  �لبدنية  �للياقة  م�شتوى  ورف��ع  �ملهار�ت  لتنمية  مكثف  وب�شكل 
ولكي تكون �لاعبات يف �أمت جاهزية للم�شاركة يف جميع �ملناف�شات �لتي 
ت�شعى  حيث  �ملنطقة،  �أو  �ل��دول��ة  �أو  �لعا�شمة  م�شتوى  على  ���ش��و�ء  ت��ق��ام 
خال  من  �لن�شائية  �مل�شاركات  ل��زي��ادة  �أبوظبي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة 
تكوين �لفرق يف خمتلف �لألعاب �لريا�شية �لتي متثلها يف كافة �لبطولت 
و�مل�شابقات �لريا�شية، وقد مت و�شع �خلطط �لتدريبية �ملتكاملة ل�شمان 
�لريا�شي  �لتفكري  جلعل  �شعًيا  �ل��دو�م  على  و��شتعد�دها  �لفرق  جاهزية 
للفرق �أكر �إيجابية وفعالية، ودعًما مل�شرية �لريا�شة �لن�شائية يف �لدولة 
ب�شكل عام و�أبوظبي ب�شكل خا�س من خال ن�شر �لثقافة و�لوعي باأهمية 
�ملحافظة  يف  �أ�شاي�س  كعامل  للمر�أة  �لبدين  و�لن�شاط  �لريا�شة  ممار�شة 

على �شحتها و�شعادتها«.

فرق �صيدات �صرطة اأبوظبي ت�صتعد لبطولت املو�صم الريا�صي اجلديد

تون�س تهدر فر�صة تاريخية مبونديال ال�صلة 
�أهدر منتخب تون�س فر�شة ثمينة لبلوغ �لدور �لثاين يف كاأ�س �لعامل لكرة �ل�شلة 
بورتوريكو  �أم��ام  �لأخ��رية  �للحظات  بعد خ�شارته يف  تاريخه،  �لأوىل يف  للمرة 

غو�نغجو. يف  �أم�س   67-64
62-101 ثم  ��شبانيا �فتتاحا  �أمام  �إفريقيا، قد خ�شرت  وكانت تون�س، بطلة 
فازت على �إير�ن 79-67، لتعجز عن �حتال �أحد �ملركزين �لول �و �لثاين يف 
�ملجموعة �لثالثة، وبالتايل �أن ت�شبح �أول منتخب �فريقي يبلغ �لدور �لثاين يف 

هذه �لن�شخة ويحجز بطاقة مبا�شرة للم�شاركة يف �للعاب �لوملبية �ملقبلة.
وكانت تون�س �شاركت للمرة �لوىل يف نهائيات 2010 يف تركيا، عندما خ�شرت 
مبارياتها �خلم�س �أمام �لوليات �ملتحدة و�شلوفينيا و�لرب�زيل وكرو�تيا و�ير�ن. 
�ملاب�س متفوقة  ودخلت غرف  �لول  �لربع  19-18 يف  بورتوريكو  وتقدمت 
�ملدرب �لربتغايل ماريو باملا �شنعو� �نتفا�شة يف �لربع  لعبي  لكن   .32-38
�لثالث وتقدمو� 55-52. وبد� رفاق �لعماق �شالح �ملاجري يف طريقهم �ىل 
حتقيق �لفوز عندما تقدمو� 64-59 قبل 2،22 دقيقتني على نهاية �لوقت، 
�لتعادل  �ملاجري ومكرم بن رم�شان. ويف ظل  �ه��درو� عدة رميات عرب  لكنهم 
5،1 ثو�ن على نهاية �لوقت قاتلة،  64-64، جاءت ثاثية غاري بر�ون قبل 

عجز بن رم�شان عن معادلتها من خارج �لقو�س يف �لثانية �لخرية.
قال بر�ون �لذي منحت ثاثيته بورتوريكو بطاقة �لعبور “وثق بي �ل�شبان يف 

�لدقيقة �لخرية. من �لر�ئع ت�شجيلها. قاتلنا وقاتلنا«.
و9  نقطة   14 بر�شيد  �لفائز  عند  ت�شجيا  �لف�شل  بالكمان  رينالدو  وك��ان 
�لمريكي  مافريك�س  د�ل����س  لع��ب  �مل��اج��ري  �شجل  تون�س،  ول���دى  متابعات. 
�ل�شابق 14 نقطة و9 متابعات، بن رم�شان 12 نقطة و9 متابعات، عمر عبادة 
متابعات و4 مترير�ت حا�شمة و�لمريكي �ل�شل مايكل رول  و5  نقطة   14

و5 متابعات و5 مترير�ت حا�شمة. نقطة   13
مليئة  ه��ي  جنونية.  �ل��ري��ا���ش��ة  ج���د�.  م���وؤمل  “�لأمر  �خل�����ش��ارة  بعد  رول  ق��ال 

بال�شعادة و�لأمل. عملنا كثري� وخ�شرنا بفارق ب�شيط«.
وتلعب يف وقت لحق ��شبانيا �لتي �شمنت تاأهلها مع �ير�ن.

 ،77-92 �يطاليا  على  بفوزها  �لر�بعة  �ملجموعة  ���ش��د�رة  �شربيا  وح�شمت 
�جلولة  �ث��ر  تاأهلهما  �ملنتخبان  �شمن  �ن  بعد  تو�ليا  �لثالث  ف��وزه��ا  لتحقق 
بوغدنافويت�س  بوغد�ن  �لمريكي  كينغز  �شاكر�منتو  مهاجم  ولعب  �لثانية. 
)27 عاما و1،98 م( دور� رئي�شا يف فوز �شربيا بت�شجيله 31 نقطة بينها 6 
�أوكاهوما �شيتي ثاندر �لمريكي  ثاثيات، فيما كان د�نيلو غاليناري لعب 
�لف�شل لدى �يطاليا مع 26 نقطة. ويف مبار�ة حما�شية بني منتخبني فقد� 
84-81 �شمن �ملجموعة عينها.  �لمل بالتاأهل، فازت �نغول على �لفيليبني 
�ل�شل  �لمريكي  وللفيليبني  نقطة   20 جو�كيم  فالديلي�شيو  للفائز  �شجل 
تو�ليا  �لثالث  بولند� فوزها  23 نقطة و12 متابعة. وحققت  �ندري بات�س 
80-63 �شمن �ملجموعة �لوىل �لتي تتناف�س على  على ح�شاب �شاحل �لعاج 

بطاقتها �لثانية �ل�شني �مل�شيفة وفنزويا يف وقت لحق.
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•• دبي -الفجر

�أك��م��ل ن���ادي دب��ي �ل���دويل للريا�شات   
�ل��ب��ح��ري��ة ج��اه��زي��ت��ه لن��ط��اق��ة �أوىل 
�ل��ري��ا���ش��ي �لبحري  �مل��و���ش��م  ���ش��ب��اق��ات 
�جلديد 2019-2020 و�ملقررة يوم 
بعد غد �ل�شبت يف �شو�طئ د�نة �لدنيا 
�ل�شر�عية  للقو�رب  دبي  �شباق  باإقامة 
�ملحلية 43 قدما. و�شهد مقر �لنادي 
م�شتمرة  حركة  �لأ���ش��ب��وع  ب��د�ي��ة  منذ 
�مل���اك و�لنو�خذة  م��ع ق���دوم وت��و�ف��د 
من �أجل ��شتكمال �إجر�ء�ت �لت�شجيل 
يف �ل�شباق لدي جلنة �ل�شباقات و�لتي 
قامت �أي�شا وت�شهيا ملهمة �مل�شاركني 
حيث  �لإل��ك��روين  �لت�شجيل  باعتماد 
يتوقع �أن يفوق عدد �لقو�رب �مل�شاركة 
�ل��ي��وم 70 ق��ارب��ا م��ع �ق����ر�ب موعد 

�ل�شاعة  ع��ن��د  �لت�شجيل  ب���اب  �إغ����اق 
�لثانية من بعد ظهر �ليوم �خلمي�س. 
�لنادي  يف  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  وت���ب���ذل 
�لتجهيز  �ج�����ل  م����ن  ك���ب���ري�  ج����ه����ود� 
لبد�ية مو�شم جديد ناجحة بالت�شاور 
�حلكومية  �ل����دو�ئ����ر  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
بينها  وم����ن  �ل��وط��ن��ي��ة  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات 
وجهاز  دب��ي  ل�شرطة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة 
و�ل�شو�حل  �حليوية  �ملن�شات  حماية 
“قيادة �ل�شرب �لر�بع” و�إد�رة �لدفاع 
�مل����دين يف دب���ي و���ش��ل��ط��ة م��دي��ن��ة دبي 
لاإعام  دب����ي  وم��وؤ���ش�����ش��ة  �مل���اح���ي���ة 
�لتي �شتقوم بنقل �ل�شباق على �لهو�ء 
�لريا�شية  دب��ي  ق��ن��و�ت  ع��رب  مبا�شرة 
وموؤ�ش�شة  �لبحرية  نخيل  وجمموعة 
د�يف  و�شكاي  �لإ�شعاف  خلدمات  دبي 
دب��ي. وحر�س حممد عبد �هلل حارب 

�إد�رة نادي دبي �لدويل  ع�شو جمل�س 
�لتنفيذي  �ملدير  �لبحرية  للريا�شات 
ومنت�شبي  مب��وظ��ف��ي  �لل���ت���ق���اء  ع��ل��ى 
�ملو�شم يف جل�شة  ب��د�ي��ة  قبيل  �ل��ن��ادي 

للعمل  �جلميع  �أج��ل حفز  من  �أ�شرية 
ب���روح �ل��ف��ري��ق �ل���و�ح���د وك��ي��د و�حدة 
من �أج��ل �إجن��از كافة �ملهام بد�ية من 
و�ملقرر  و�لف��ت��ت��اح��ي  �لأول  �ل�����ش��ب��اق 

ي���وم ب��ع��د غ���د �ل�����ش��ب��ت. ون��ق��ل حممد 
�لأ�شري  �للقاء  عبد �هلل حارب خال 
حتيات �إخو�نه رئي�س و�أع�شاء جمل�س 
للريا�شات  �ل����دويل  دب���ي  ن���ادي  �إد�رة 

�لبحرية جلميع �لعاملني ومتنياتهم 
ومتميز  جناح  جديد  ريا�شي  مبو�شم 
يلبي تطلعات �مل�شوؤولني ويتحقق فيه 
�ملا�شية  �ملو�شم  مثل  �ملطلوب  �لنجاح 

�لكثري من  �ل��ن��ادي  فيها  و�ل��ت��ي حقق 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  و�أك����د  �ل��ن��ج��اح��ات. 
للريا�شات  �ل���������دويل  دب������ي  ل�����ن�����ادي 
-2019 �حلايل  �ملو�شم  �أن  �لبحرية 
كن  بالكثري  حافا  �شيكون   2020
�لأحد�ث و�لفعاليات �ملحلية و�لدولية 
ل��ل��دور و�لكبري  ����ش��ت��م��ر�ر�  و�ل��ع��امل��ي��ة 
تاأ�شي�شه  �لنادي منذ  يلعبه  �لذي ظل 
وعميد  موؤ�ش�س  ك�شرح   1988 ع��ام 
لاأندية �لبحرية يف �لدولة و�ملنطقة 
�ملو�شم  �أن  و�أو�شح  �لأو���ش��ط.  و�ل�شرق 
 2019 �لت�شامح  ع��ام  ي��ب��د�أ يف  �ل��ذي 
عام  يف  وي�شتمر  �ل�شبت  غ��د  بعد  ي��وم 
�إىل  �لعامل  فيه  يرنو  و�لذي   2020
�لعاملي  �ملعر�س  ت�شت�شيف  �لتي  دب��ي 
�لكثري  �شيحمل   )2020 )�ك�����ش��ب��و 
م���ن �ل��ع��م��ل و�ل��ت��ط��ل��ع��ات ن��ح��و ر�شم 

�نطاقة  من  �عتبار�  متميزة  �شورة 
موعد  وح��ت��ى  �ل�شبت  ي��وم  �لفعاليات 
�لثاثني  �لن�شخة  ع��ر���س  م��ع  �خل��ت��ام 
من �شباق �لقفال للم�شافات �لطويلة 
�ملحلية  �ل�شر�عية  لل�شفن  و�ملخ�ش�س 
�شنويا برعاية  يقام  و�لذي  قدما   60
�ل�شيخ  كرمية ودعم مبا�شر من �شمو 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم 
دب��ي وزي��ر �ملالية. ودع��ا حممد حارب 
يف ختام حديثه �جلميع من منظمني 
ونو�خذة  وم���اك  �ل���ن���ادي  وم��وظ��ف��ي 
م�شاركني  وف��رق  ومت�شابقني  وبحارة 
يف ك��اف��ة �لأن�����ش��ط��ة و�ل��ف��ع��ال��ي��ات �إىل 
�لعامة  �مل�����ش��ل��ح��ة  ف��ي��ه  مل���ا  �ل���ت���ع���اون 
�جلديد  �مل��و���ش��م  ب�شفينة  و�ل��و���ش��ول 
�لعام  �ملو�شم  �لأم��ان مع ختام  بر  �إىل 

�ملقبل.

•• اأبوظبي-الفجر

ذ�   “ ب�شالة  �خلمي�س  �ليوم  تنطلق 
�أبوظبي،  ي��ا���س يف  “ ب��ج��زي��رة  �أري��ن��ا 
مناف�شات بطولة �ملو�ي تاي �ملفتوحة 
�لثانية، �لتي ينظمها �حتاد �لإمار�ت 
للمو�ي تاي و�لكيك بوك�شينج، و�لتي 
�أيام،  ث��اث��ة  مل��دة  فعالياتها  ت�شتمر 
مب�شاركة �أكر من 60 لعباً ميثلون 
م�شاركة  و�شط  �لدولة،  �أندية  �أغلب 

�جلن�شيات،  خم��ت��ل��ف  م���ن  م��ف��ت��وح��ة 
�شهدت  ق��د  �لت�شجيل  ف���رة  وك��ان��ت 
�ملحرفني  م��ن  لع��ب��ا   22 م�شاركة 
��شتعد�دهم  �أب���دو�  �ل��ذي��ن  �ل��ب��ارزي��ن 
،بعدما  �ل�شنوية  �لبطولة  ملناف�شات 
حت������دد ي������وم غ�����د �جل���م���ع���ة م���وع���د� 

ك�شوفات  و����ش���م���ت   .. ل���ن���ز�لت���ه���م 
من  �لعديد  ت�شجيل  �مل�شاركة  �لفرق 
ي�شهم   �ل�����ش��اع��دي��ن،مم��ا  �ل��اع��ب��ني 
�ختيار  عليه  يقع  من  �ختيار  لحقاً 
�لوطنية  للمنتخبات  �لفني  �جلهاز 
للم�شاركة يف �ل�شتحقاقات �لريا�شية 

�خلارجية �لقادمة.
�لنيادي،  �شعيد  عبد�هلل  �شعادة  و�أك��د 
للمو�ي  �لإم�����������ار�ت  �حت������اد  رئ���ي�������س 
�لحتاد  �أن  بوك�شينج،  و�لكيك  ت��اي 
�إقامة  �ل���ش��ت��م��ر�ر يف  ع��ل��ى  ح��ري�����س 
�ل��ب��ط��ولت �مل��ح��ل��ي��ة �مل��خ��ت��ل��ف��ة، �لتي 

وتعزيز  بدعم  ت�شاهم  �أن  �شاأنها  من 
�شيتم  حيث  �ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �ل��ن��ج��اح��ات 
�لبطولت  ب��اإق��ام��ة ه��ذه  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
و�ملع�شكر�ت �لتدريبية، لرفع مهار�ت 
�ل��اع��ب��ني وزي������ادة ت���ب���ادل �خل���رب�ت 

و�شقل �ملهار�ت.

ب��ف�����ش��ل دعم  �ل����ن����ي����ادي:  و�أ������ش�����اف 
و��شتمر�ر  �لر�شيدة  �لقيادة  و�هتمام 
�كت�شاف  يف  �أ���ش��ه��م  �ل����ذي  �ل��ن�����ش��اط 
�ملو�هب من فئات �لرب�عم و�لنا�شئني 
�أ�شا�شياً  ر�ف�����د�ً  ل��ي��ك��ون��و�  و�ل�����ش��ب��اب، 
ي�شكل  و�ل��ذي  �لوطنية،  للمنتخبات 

�إق���ام���ة مثل  ح���اف���ز� ل��ا���ش��ت��م��ر�ر يف 
عليها  ي�شرف  �لتي  �لبطولت،  ه��ذه 
و�لفنيني،  �مل��درب��ني  �أك��ف  كوكبة من 
و�لن�شاطات  �ملناف�شات  ت��ن��وع  وي��اأت��ي 
متا�شياً مع �شيا�شة �لحتاد وخططه 
�لنا�شئني  لتجهيز  �لإ���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة 

�إط�����ار تطوير  وذل����ك يف  و�ل�����ش��ب��اب، 
مم����ار�����ش����ة ري����ا�����ش����ت����ي �مل����������و�ي ت����اي 
من  تكون  بحيث  بوك�شينج،  و�لكيك 
�ل��ن�����ش��اط��ات �ل��رئ��ي�����ش��ة،�ل��ت��ي ي��ت��م من 
�لوطنية  �ملنتخب  ت�شكيل  خ��ال��ه��ا  
ت��ن��اف�����س  يف خمتلف  �ل���ت���ي  �ل��ق��وي��ة 
ل  و�ل��دول��ي��ة،  �لإقليمية  �ل��ب��ط��ولت 
�شيما �لبطولة �لآ�شيوية �ملقبلة �لتي 
�لإمار�ت  دول��ة  عا�شمة  ت�شت�شيفها 
دي�شمرب  �شهر  يف  ظ��ب��ي  �أب���و  م��دي��ن��ة 
�لإمار�تي  �مللف  ، بعدما جنح  �لقادم 
 ، يف ك�شب ثقة �لحت����اد�ت �لأع�����ش��اء 
ح��ي��ث ي��ت��وق��ع م�����ش��ارك��ة 40 دول���ة يف 

بطولة �أ�شيا للمو�ي تاي �ملقبلة.. 
�لتوفيق  �لحت�������اد  رئ���ي�������س  ومت���ن���ى 
بطولة  تكون  و�أن  �مل�شاركني،  جلميع 
�إ�شافة   ، �ملو�ي تاي �ملفتوحة �لثانية 
�إقامة  �أبو ظبي يف  جديدة لنجاحات 
�لريا�شية.  �لأح������د�ث  و����ش��ت�����ش��اف��ة 
ب���اأن ل��ق��ب �ل��ب��ط��ول��ة �ملفتوحة  ي��ذك��ر 
�لعامة  �ل���ق���ي���ادة  ف���ري���ق  ع��ل��ي��ه  ح����از 

ل�شرطة �أبوظبي .

•• تون�س-الفجر

و��شل فريق �حتاد كلباء تاألقه يف �لبطولة �لعربية 
�مل��ف��ت��وح��ة ل��اأن��دي��ة و�مل��ن��ت��خ��ب��ات �ل��ع��رب��ي��ة للجودو 
�أم�س  �لتي �ختتمت م�شاء  �لعمرية  �ملر�حل  ملختلف 
تون�س  يف  �ل��ري��ا���ش��ة  ق�شر  ب�شالة  �ل��ث��اث��اء  �لأول 
و�لتي  �ل��رب�ع��م  م�شتوى  على  تاألقهم  ج��اء  وق��د   ،
�شاعة  يف  �نتهت  �لتي  �لأ���ش��ب��ال  مناف�شات  �أعقبتها 
متاأخرة من م�شاء �أم�س م�شكا للبطولة  ، وقد جاء 
ملونة  ميد�ليات  ثاثة  باإ�شافة  �لكلباوي  �لتفوق 
م�شتوى  على  �لبطولة  �لإم���ار�ت يف  ج��ودو  لر�شيد 
�ل��ف��رق و�ل��ف��ردي ،ف��ق��د ح�شل ف��ري��ق ب��ر�ع��م كلباء 
على برونزية �ملناف�شة ، بينما ح�شل �لاعب �لو�عد 
للفردي  �لرب�عم  مناف�شات  وليد علي ف�شية  خالد 
�لربونزية  �مليد�لية  �حلو�شني  ر��شد  زميله  ،ون��ال 

�لبطولة  يف  كلباء  �حت���اد  ف��ري��ق  ر�شيد  رف��ع  مم��ا   ،
ف�شية  بينها  من  ملونة  ميد�ليات   5 �إىل  �لعربية 
وبرونزية  �لنا�شئني   م�شتوى  على  جا�شم  �أح��م��د 
فريق �لنا�شئني للفرق ،و�ل��ذي ميثل �جن��از� جدير 
بالهتمام، بعد �أن �شمت �لبطولة �لعربية �ملفتوحة 
�أندية عريقة يف جمال �للعبة من م�شر و�ل�شعودية 

و�لكويت و�جلز�ئر وتون�س و�ملغرب وغريها . 
�لعام  �ل�شر  �أم��ني  هويدن  بن  مو�شى  عي�شى  وثمن 
�لأمل  ف��ري��ق  حققها  �ل��ت��ي  بالنتائج  �لبعثة  رئي�س 
�لوطنية  �ملنتخبات  رك��ي��زة  مي��ث��ل  �ل���ذي  �ل��ك��ل��ب��اوي 
ورعاية  بجهود  ،م�شيد�  �لإم���ار�ت  جل��ودو  �لعمرية 
�حتاد �لإمار�ت للم�شارعة و�جلودو برئا�شة حممد 
رئي�س  و�ه��ت��م��ام  دع��م  بجانب  �ل��درع��ي،  ثعلوب  ب��ن 
�حتاد  ن���ادي  �إد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء  رئي�س  ون��ائ��ب 
كلباء ،مما كان له �لأثر يف مو��شلة �لتاألق يف جمال 

بعثة  �شمت  وق���د   .. �مل�����ش��ت��وي��ات  ك��اف��ه  ع��ل��ى  �للعبة 
فريق نادي �حتاد كلباء 8 لعبني هم عي�شى حممد 
جميل و�حمد جا�شم ،ر��شد �حلو�شني وز�يد في�شل 
و�شعيد  �لرحمن حمو  �شعيد حارب وعبد  وعبد�هلل 
�ملكون  �لفني  �ل�شام�شي وعبد�هلل بن حمو و�جلهاز 
�لطاقم  بجانب  حلمي  وحممد  �لنخلي  جعفر  من 
�ل��ي��وم يف مدينة  – ي��ب��د�أ  �آخ��ر  �لإد�ري. م��ن جانب 
�لإمار�ت  منتخب  �إع��د�د  مع�شكر  �لتون�شية  �شو�شة 
يف  للم�شاركة  ��شتعد�د�  للجودو  �لعمرية  للمر�حل 
�لحتاد  ي�شت�شيفها  �لتي  للجودو  �خلليج  بطولة 
�لكويتي للجودو �عتبار� من 25 �شبتمرب �حلايل.. 
و�لتي تعقبها �مل�شاركة يف �لبطولة �لعربية للجودو 
�لتي حتت�شنها �لعا�شمة �لأردنية عمان �عتبار� من 
�لقادم..فيما  نوفمرب  م��ن  �خل��ام�����س  وح��ت��ى  �لأول 

عادت بقية �لبعثة للباد م�شاء �أم�س.

مع�سكر املنتخب ينتقل ل�سو�سة

جودو احتاد كلباء يوا�صل التاألق يف عربية تون�س

انطالق مناف�صات بطولة املواي تاي املفتوحة الثانية من خمتلف اجلن�صيات 

اإغالق الت�سجيل ل�سباق ال�سراعية 43 قدما اليوم

»دبي البحري« جاهز لفتتاح املو�صم اجلديد ال�صبت
حارب: نتطلع لإجناح الفعاليات وموا�سلة التميز

عامل دبي للريا�صة ي�صتقبل 
الزوار لأ�صبوع واحد 

•• دبي-الفجر

�إىل  �ملهتّمني  للريا�شة  دبي  عامل  يدعو  �جلديد،  �لدر��شي  �لعام  بدء  مع   
توّفرها  �لتي  �ملميزة  �لأن�شطة  خمتلف  ملمار�شة  �لأخ��رية  �لفر�شة  �نتهاز 

�لوجهة، حيث �شتو��شل ��شتقبال �لزو�ر ملدة �أ�شبوع و�حد فقط.
�لتحدي  وخو�شو�  �شّلة،  ك��رة  �أو  ق��دم  ك��رة  لعبة  يف  �أ�شدقائكم  مع  �شاركو� 
جمدد�ً يف “منطقة حماربي �لنينجا”، و�ختربو� �شرعة ردود �أفعالكم من 
خال ريا�شة �لباركور. ما ز�ل لديكم �لوقت خلو�س مبار�ة تن�س حما�شية، 

�أو للم�شاركة يف ريا�شة غري تقليدية مبنطقة “جا�شت �أك�شن �أرينا«.
�إلينا خال  10 �شبتمرب. فان�شمو�  �أبو�به حتى  يفتح عامل دبي للريا�شة 

�لأ�شبوع �لأخري ملمار�شة ريا�شات حما�شية.

•• كواالمبور-الفجر

مع �شد �لرحال �إىل كو�لمبور فجر �أم�س للقاء ماليزيا يوم �لثاثاء �ملقبل 
كاأ�س  نهائيات  �إىل  �ملوؤهلة  �مل�شركة  �لت�شفيات  من  �لأوىل  �جلولة  �شمن 
�لعامل 2022 ونهائيات كاأ�س �آ�شيا 2023 حل�شاب �ملجموعة �ل�شابعة �لتي 
ت�شم كذلك منتخبات فيتنام وتاياند و�إندوني�شيا .. يبد�أ منتخبنا �لوطني 
لكرة �لقدم رحلة جديدة يف �شباق مع �لزمن للتاأهل �إىل نهائيات مونديال 
�لإمار�تية  �ل��ك��رة  ع�شاق  ك��ل  خيال  ي���ر�ود  جديد  حلم  لينطلق  و   2022

وج�شر من �لأمل لتحقيق �أمنية طال �نتظارها منذ عام 1990.
هذه  �لآ�شيوية  �لت�شفيات  من  �لأوىل  �ملرحلة  �لوطني  منتخبنا  يدخل  و 
�ملرة حتت قيادة هولندية، وحتيطه موؤ�شر�ت �إيجابية من كل جانب بعدما 

��شتعاد جنمه �ملف�شل عمر عبد �لرحمن بعد �إ�شابة �أبعدته ملا يقرب �لعام 
.. كما �أن هد�فه �لأول علي مبخوت ح�شل على �أطول فرة ر�حة منذ عدة 
جاهزية  �أف�شل  يف  و�أ�شبح  وحيويته  بريقه  ��شتعاد  فقد  وبالتايل  مو��شم 
�لآن، حتدوه �أحام وطموحات با حدود يف �لوقت �لذي يقود فيه �لفريق 
و�لأن�شب  �لأف�شل  تعد  �لتي  �لهولندية  �ملدر�شة  من  مارفيك  ف��ان  ب��ريت 
لكرة �لإمار�ت و لاعب �لإمار�تي �ملعروف مبو�هبه �لكبرية وع�شقه للكرة 

�لهجومية.
ومن �ملوؤ�شر�ت �لإيجابية �أي�شا عودة ثنائي خط �لدفاع �ملتميز وليد عبا�س 
وحمد�ن �لكمايل وهما من عنا�شر جيل �لنت�شار�ت و�لذهب، يف ظل رغبة 
�لفريق،  يعاين منها  كان  �لتي  �لدفاعية  �مل�شكلة  �مل��درب يف حل  �أكيدة من 
وو�شول خلفان مبارك جنم خط �لو�شط �إىل �أف�شل جاهزية ليكون حمطة 

ل�شناعة �لأهد�ف يف منطقة �لو�شط، ومعه علي �شاملني �لذي مير باأف�شل 
حالته للقيام بدور �إف�شاد هجمات �ملناف�شني وحتقيق �لتو�زن بني �لدورين 

�لدفاعي و�لهجومي يف منطقة �لو�شط.
باأجو�ء  متر  حاليا  ب��الإم��ار�ت  �لكرة  منظومة  ف��اإن  �لاعبني  عن  بعيد�  و 
�يجابية تو�كب �حللم �جلديد وذلك مع �طاق �لهوية �جلديدة لر�بطة 
�لأندية �ملحرفة �لإمار�تية بثوبها �ملتاألق و �كت�شابها ل�شخ�شية �عتبارية 
توفر لها �ملرونة �لكافية للتطوير و�لتميز و�لإبد�ع برئا�شة عبد �هلل نا�شر 
�لكرة لتكون �شاهد� جديد� على قرب �كتمال  �جلنيبي نائب رئي�س �حتاد 
�أن �حتاد �لكرة يف  �إىل �لح��ر�ف، كما  مرحلة �لتحول �لكلي من �لهو�ية 
حفل �جر�ء قرعة كاأ�س �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة �أم�س �أكد يف ح�شور 
تلك  يف  وم�شريته  �لوطني  �ملنتخب  ه��و  �أول��وي��ات��ه  �أب���رز  �أن  م�شوؤوليه  ك��ل 

�لت�شفيات.
كانت بعثة منتخبنا قد غادرت يف وقت �شابق �ليوم ملو�جهة ماليزيا بقائمة 
مكونة من علي خ�شيف، و�شامل ر��شد، وخليفة �حلمادي، وخلفان مبارك، 
/ �لعامري  وز�ي��د  �لعطا�س،  وحممد  عبد�لرحمن،  وعمر  مبخوت،  وعلي 
وخليل  برغ�س،  وحممد  �لكمايل،  وحمد�ن  �ل�شام�شي،  وحممد  �جلزيرة/ 
�حلمادي /�لوحدة/، وخالد عي�شى، وحممد �شاكر، و�أحمد برمان، وبندر 
���ش��رور /�ل�����ش��ارق��ة/، ووليد  �لإح��ب��اب��ي /�ل��ع��ني/، و�حل�شن �شالح، وم��اج��د 
عبا�س، و�إ�شماعيل �حلمادي /�شباب �لأهلي دبي/، وحبيب �لفرد�ن، وطارق 
/�لو�شل/،  �شاملني  وعلي  �شالح،  وعلي  يعقوب/�لن�شر/،  وجا�شم  �أح��م��د، 
“��شتاد  على  �مل��ب��ار�ة  تقام  �أن  �ملنتظر  وم��ن  ي��ا���س/،  /بني  �ملحرمي  وح�شن 

بوكيت جال” يف �لعا�شر من �شبتمرب �جلاري.

منتخبنا لكرة القدم يبداأ رحلة الأمل و�صباقا مع الزمن للتاأهل اإىل نهائيات مونديال 2022

خم�س ميداليات اأردنية يف 
الألعاب القتالية العاملية

•• ت�شنغ جو-الفجر

�أحرز منتخب �لأردن للجوجيت�شو خم�س ميد�ليات ملونة 
�ل��ع��امل��ي��ة يف مدينة  �ل��ق��ت��ال��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة  م��ن��اف�����ش��ات  يف 

ت�شنغجو �لكورية �جلنوبية.
وج�����اءت �مل��ي��د�ل��ي��ات ع���ن ط��ري��ق ك���ل م���ن ح�����ش��ني �لر�شيد 
با�شل فانو�س “ف�شية وزن  كغم”،   85 حتت  وزن  “ذهبية 
 85 حتت  وزن  “برونزية  �لر�شيد  حيدر  كغم”،   85 ف��وق 
كغم” وزيد   70 وزن حتت  “برونزية  قاقي�س  ي��ار�  كغم”، 

�شامي “برونزية وزن فوق 85 كغم
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الفجر الريا�ضي

�لإمار�ت  �حت��اد  ��شتعد�د�ت  �كتملت 
للجوجيت�شو لإطاق �جلولة �لأوىل 
�ل�شمو  ك���اأ����س ���ش��اح��ب  ب��ط��ول��ة  م���ن 
رئي�س �لدولة وكذلك �جلولة �لأوىل 
من بطولة �أم �لإمار�ت خال عطلة 

نهاية �ل�شبوع �جلاري.
�لبطولتني م�شاركة  نز�لت  ت�شهد  و 
و��شعة من ريا�شيي �جلوجيت�شو من 
�لأوز�ن  خمتلف  ومن  �جلن�شني  كا 

و�لفئات �لعمرية.
بطولة  من  �لأوىل  �جلولة  وتنطلق 
كاأ�س رئي�س �لدولة للجوجيت�شو يوم 
غد �جلمعة، يف �شالة مبادلة �أرينا - 
�أبوظبي.  يف  �لريا�شية  ز�ي��د  مدينة 
من  جمموعة  �لبطولة  وت�شت�شيف 
�مل��و�ه��ب �لإم��ار�ت��ي��ة �ل�شاعدة،  �أب���رز 
�ملفتوح  �حل������ز�م  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ن��اف�����س 
و���ش��م��ن ف��ئ��ات �ل��ن��ا���ش��ئ��ني حت��ت 18 

عاماً و�لرجال فوق 18 عاماً.
�أم  ب��ط��ول��ة  �أّم����ا �جل��ول��ة �لأوىل م��ن 
�ملخ�ش�شة  للجوجيت�شو،  �لإم�����ار�ت 
لل�شيد�ت، فتنطلق يوم �ل�شبت �ملقبل 
يف �شالة مبارك بن حممد �لريا�شية 
باأبوظبي.. و�شتكون �ملناف�شات �شمن 
ث����اث ف���ئ���ات ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني حت���ت 16 
عاماًو�ل�شباب حتت 18 عاماً و�لكبار 

�لفعاليات  خ����ال  ع���ام���اً   18 ف����وق 
�لتي ت�شهد م�شاركة �أكر من 330 
خمتلفة  �أن��دي��ة  ت�شعة  م��ن  ريا�شية 

على م�شتوى �لوطن.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق����ال ي��و���ش��ف ع��ب��د �هلل 
�إد�رة  جم���ل�������س  ع�������ش���و  �ل����ب����ط����ر�ن 
�لإم�����ار�ت  �حت����اد  “يفخر  �لحت�����اد: 
على  �لكبري  بالإقبال  جيت�شو  للجو 
�ملحلية من  �ل��ب��ط��ولت  يف  �مل�����ش��ارك��ة 
�إىل  �ل��ت��ي تتطلع  �ل��وط��ن��ي��ة  �مل��و�ه��ب 
خال  �لأل��ق��اب  �أغ��ل��ى  على  �ملناف�شة 
�لنز�لت  و�شت�شهد  �لقادمة..  �لأي��ام 
كا  م��ن  للريا�شيني  ر�ئ��ع��ا  مت��ث��ي��ًا 
�جل��ن�����ش��ني وه�����و م����ا ي����و�ك����ب روؤي�����ة 

�نت�شار  تعزيز  يف  �ل��ر���ش��ي��دة  �ل��ق��ي��ادة 
�لنبيلة  �ل��ق��ي��م  ذ�ت  �ل��ري��ا���ش��ة  ه���ذه 
يف �ل��دول��ة وخ��ارج��ه��ا، وج��ه��ود �حتاد 
ترجمة  يف  جيت�شو  للجو  �لإم�����ار�ت 
�إىل و�ق���ع  �ل����روؤي����ة �حل��ك��ي��م��ة  ه����ذه 

ملمو�س«.
وقال: “حتمل هذه �لفعاليات �أهمية 
بالغة كونها ت�شاعد �لريا�شيني على 
�شقل مهار�تهم على �مل�شتوى �ملحلي 
وبالتايل �ل�شتعد�د �لأف�شل لتمثيل 

�لإقليمية  �ل�شاحتني  ع��ل��ى  �ل��دول��ة 
�ملو�شم  بد�ية  �أننا يف  ومع  �لعاملية،  و 
�أجندته  حت���ف���ل  �ل������ذي  �ل���ري���ا����ش���ي 
�ل�شيقة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
ظهور  ن��ت��وق��ع  �أن���ن���ا  �إل  و�مل���رت���ق���ب���ة، 
م�����ش��ت��وي��ات م�����ش��رف��ة م���ن �ل���ق���در�ت 
�لفنية، وُتعترب هذه �لبطولت فر�شة 
مثالية للريا�شيني و�جلماهري على 
حد �شو�ء للتعرف على ريا�شة �جلو 
قيمها  و�كت�شاب  �أكرب  ب�شكل  جيت�شو 

�مل�شتوى  على  �إي��ج��اب��اً  تنعك�س  �ل��ت��ي 
�لبدين و�لذهني و�ملجتمعي«.

بالنظر   “  : �ل����ب����ط����ر�ن  و�أ������ش�����اف 
تلعبه  �ل����ذي  �ل��رئ��ي�����ش��ي  �ل�����دور  �إىل 
�ل�����ش��اح��ات، وما  ع��ل��ى خمتلف  �مل����ر�أة 
للفخر  ت��دع��و  �إجن�����از�ت  م��ن  حتققه 
�إىل  �ل�شعي  نو��شل  فاإننا  و�لعتز�ز، 
�أجل  من  لها  �ملائمة  �لبيئة  توفري 
�ل�شاحة  متكينها لإثبات نف�شها على 
�أم  �لريا�شية.. ويتيح تنظيم بطولة 

�ل�شيد�ت  جل��وج��ي��ت�����ش��و  �لإم���������ار�ت 
ريا�شة  ممار�شة  �إمكانية  �مل��ر�أة  �أم��ام 
�أبعد  �جلوجيت�شو و�لتطور فيها �إىل 

�حلدود«.
لبطولتي  �لفتتاحية  �جلولت  تاأتي 
ك��اأ���س رئ��ي�����س �ل���دول���ة و�أم �لإم�����ار�ت 
�جلولة  �أع����ق����اب  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
�لأوىل من بطولة كاأ�س نائب رئي�س 
�لدولة �لتي �أختتمت �أخري�، و�شهدت 
من  لعبا   150 م��ن  �أك��ر  م�شاركة 

جميع �أنحاء �لدولة.  من  نادياً   13
و�شتجري �جلولة �لثانية من هاتني 
فرب�ير   8 و   7 ي��وم��ي  �لبطولتني 
 14 و   13 يف  �لثالثة  �جلولة  تليها 
تخ�شي�س  مت  ب���اأّن���ه  ع��ل��م��ا  م���ار����س.. 
ج����و�ئ����ز م���ال���ي���ة لأ����ش���ح���اب �مل���ر�ك���ز 
 600 �إىل  جمموعها  ي�شل  �لأوىل 
كاأ�س  لبطولة  �إم���ار�ت���ي  دره���م  �أل���ف 
درهم  �أل����ف  و300  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 

�إمار�تي لبطولة �أم �لإمار�ت.

�ل�شهر �جلاري،  ويف وق��ت لح��ق من 
تنطلق بطولة �لت�شامح للجوجيت�شو 
 28 �إىل   26 م�������ن  �ل�������ف�������رة  يف 
�ملناف�شات  �أح��دث  وتعترب  �شبتمرب.. 
�لإمار�ت  فعاليات �حتاد  على جدول 
جلميع  �مل�شاركة  وتتيح  للجوجيت�شو 
لعبي �جلوجيت�شو ممن مل يتجاوز 
18 ع���ام���اً، و�ل���ذي���ن جرى  ع��م��ره��م 
ت�����ش��ن��ي��ف��ه��م وف�����ق ف���ئ���ات �لأط����ف����ال 

و�لرب�عم و�لنا�شئني.

�ملوهوب  �لكارتينج  ريا�شة  جن��م  �ل��ظ��اه��ري  ر����ش��د  �ختتم 
جنم  للقب  بر�شيحه  �حل���ايل  للعام  �ل��ري��ا���ش��ي  مو�شمه 
ل يف جو�ئز �ختيار �أطفال نيكلوديون �لتي  �لريا�شة �ملف�شّ
وذلك  باأبوظبي  �حل��ايل  �شبتمرب   20 يف  فعالياتها  تقام 
�لإمار�تي  �لبطل  حققها  �لتي  �لإجن���از�ت  حلجم  تقدير�ً 

هذ� �لعام على م�شتوى �لعامل.
وتعقيباً على هذ� �لر�شح قال ر��شد �لظاهري: “�أنا �شعيد 
جًد� بر�شيحي لهذه �جلائزة ومن �مل�شّرف �أنا يدرج ��شمي 
�إىل جانب نخبة من �ملو�هب �لريا�شية يف �لعامل �لعربي 
من  كبري  ب��ق��در  �لقائمة  ه��ذه  يف  ت��و�ج��دي  ي�شعرين  كما 
يف  حققته  مب��ا  �جلماهري  �هتمام  مل�شت  بعدما  �لت�شجيع 

ريا�شة �لكارتينج و�أده�شني �هتمامهم بهذه �لريا�شة«.
ومت��ك��ن �لبطل �لإم���ار�ت���ي �مل��وه��وب خ��ال ه��ذ� �ل��ع��ام من 
حتقيق �إجناز�ت عاملية �شّلطت عليه �لأ�شو�ء و لقت �شدى 
بعد حتقيقه  �ل��ع��امل��ي��ة، ل�شيما  �لإع����ام  و���ش��ائ��ل  ك��ب��ري� يف 

�أل��ق��اب��ا �أوروب���ي���ة وع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة يف ه��ذه �ل��ري��ا���ش��ة مثل 
بطولة �لعامل للكارتينج “�شل�شة �شوبر ما�شر 2019 “ 
وبطولة “�شل�شة كارتينج �أوروبا �لعاملية”، �للتني ت�شّنفان 
�شمن فئة “�شل�شلة ميني”. و من �لافت �أن “�لظاهري” 
خال  �لعاملية  �لبطولت  م��ن  �ل��ع��ايل  �مل�شتوى  ه��ذ�  حقق 
مو�شمه �لأول مع فريق “بارولني ري�شينج كارت” ما يب�شر 
يف  �لنجومية  نحو  بثبات  ي�شري  فهو  ل��ه  و�ع��د  مب�شتقبل 
ريا�شة �ل�شيار�ت ل�شيما “�لفورمول1” و حتقيق “�لهدف 
“ر��شد �لظاهري” �أول  �أن ي�شبح  2025«. و من �ملتوقع 
�شائق �شباق �إمار�تي يف “�لفورمول 1” يف وقت تاقي فيه 
هذه �لريا�شة رو�جاً و�نت�شار�ً و��شعاً يف �لإمار�ت من خال 
كجائزة  �ل�شيار�ت  ريا�شة  بطولت  من  �لعديد  �حت�شان 
�ملتخ�ش�شة  �حللبات  فيها  تنت�شر  كما  �ل��ك��ربى،  �أبوظبي 
على م�شتوى �لعامل كحلبة مر�شى يا�س يف �أبوظبي وحلبة 

دبي �أوتودروم ما �أ�شهم يف �نت�شارها حمليا.

جنم ريا�صة الكارتينج را�صد الظاهري مر�صح 
روجيه للقب النجم املف�صل �صمن جوائز نيكلوديون �ل�شوي�شري  �آم��ال  دمي��ي��روف  غريغور  �لبلغاري  خيب 

ف��ي��درر �ل��ث��ال��ث ع��امل��ي��ا ع��ن��دم��ا �أخ��رج��ه م��ن رب���ع ن��ه��ائ��ي بطولة 
يف  �لكربى  �لأرب���ع  �لبطولت  �آخ��ر  �ملفتوحة،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 
فوزها  وليام�س  �شريينا  �لأمريكية  حققت  فيما  �مل�شرب،  ك��رة 
�لثالثة ع�شرة يف  �لنهائي للمرة  �لبطولة وبلغت ن�شف  �ملئة يف 

م�شريتها.
�لثاثاء  �أ���ش��ب��ح  و�ل���ذي  عامليا   78 �مل�شنف  دمي��ي��روف  ���ش��دم 
�لبطولت  �إح���دى  نهائي  ن�شف  يبلغ  ت�شنيفا  �لأدن���ى  �ل��اع��ب 
�لأرب��ع �لكربى منذ �لأمل��اين ر�يرن �شوتلر )98( يف وميبلدون 
عام 2008، �ل�شوي�شري �ملخ�شرم )38 عاما( �لذي كان ي�شعى 

�إىل لقبه �ل�شاد�س يف فا�شينغ ميدوز و�لأول منذ 2008.
يف  �لألقاب  عدد  يف  �لقيا�شي  �لرقم  �شاحب  �ل�شوي�شري  وعانى 
�لغر�ند �شام )20 عاما( من �آلم �أعلى �لظهر فكرت �أخطاوؤه 
�ملبا�شرة �لتي ��شتغلها �لبلغاري ليحقق فوزه �لأول على فيدرر 

يف 8 مو�جهات جمعت بينهما حتى �لآن.
وقال فيدرر �لذي ��شطر �إىل �خلروج من �مللعب لتلقي �لعاج 
�جلزء  يف  ع��اج  �إىل  بحاجة  “كنت  �لر�بعة  �ملجموعة  نهاية  يف 
بب�شاطة بحاجة  كتفي وعنقي  كان  و�لعنق.  �لظهر  �لعلوي من 
�أف�شل.  ذلك  �شيكون  �لو�شع  كان  �إذ�  ما  ملعرفة  �ل�شرخاء  �إىل 
لكنه كان يوم غريغور )دمييروف(. كان باإمكاين �للعب، لكنني 

لاأ�شف مل �أفز«.
و�أ�شاف “لقد فعلت ما بو�شعي وكان �لأمر �أف�شل مما لو كنت 
لقد  �إخ��ر�ج��ي،  م��ن  غريغور  متكن  �لن�شحاب.  �إىل  ����ش��ط��ررت 

قاتلت مبا كان لدي، هذ� كل �شيء، كل �شيء على ما ير�م«.
�ل�شربي نوفاك  ف��ق��د�ن  ي��وم��ني م��ن  ف��ي��درر بعد  وج���اء خ���روج 
ثمن  م��ن  �ل���ش��اب��ة  ب�شبب  �ن�شحابه  عقب  للقبه  ديوكوفيت�س 
وبالتايل  فافرينكا،  �شتاني�شا�س  �ل�شوي�شري  �أم���ام  �لنهائي 
بات �لطريق مفتوحا �مام �ل�شباين ر�فايل ناد�ل �لثاين عامليا 

للتتويج باللقب.
“لي�س  �أن��ه غري م�شتاء جد� من �خل��روج، وق��ال  و�و�شح فيدرر 
�عتقدت  وق��ت  يف  �لبطولة  ودع���ت  لأن��ن��ي  قليا  م�شتاء  ك��ث��ري�. 
�أنني �شاأكون ق��ادًر� على �للعب ب�شكل جيد مرة �أخرى بعد  حقا 
ظهوري �لباهت يف �لدورين �لأول و�لثاين. �أهدرت فر�شة �أخرى 
باإمكاين  وك��ان  �لنتيجة  يف  متقدما  كنت  لأنني  �لفوز  لتحقيق 
ح�شم �ملبار�ة وبعد ذلك �خللود للر�حة ملدة يومني. لكن عليك 
قبول �لهزمية، �إنها جزء من �للعبة )...( �أ�شعر د�ئما بخيبة �أمل 

عندما �أخ�شر خا�شة هنا يف نيويورك حيث �أحب �للعب د�ئما«.
�لتي ودعها  �لنهائي �لبطولة �لأمريكية  وخرج فيدرر من ربع 
بعد  �ملو�شم  ه��ذ�  دخلها  وه��و  �لنهائي،  ثمن  م��ن  �ملا�شي  �ل��ع��ام 
�أد�ئه �لر�ئع يف بطولة وميبلدون عندما تخطى ناد�ل يف ن�شف 
�لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف  ديوكوفيت�س  �أم��ام  يخ�شر  �أن  قبل  �لنهائي 
�لنتيجة  حل�شم  فر�شتني  على  خالها  ح�شل  �لتي  �ملار�تونية 

دون جدوى.
و�لثاين  �لأول  �ل��دوري��ن  يف  مقنع  مب�شتوى  ف��ي��درر  يظهر  ومل 
حيث �حتاج �إىل �أربع جمموعات لتخطي كل منهما، لكنه ��شتعاد 

م�شتو�ه يف �لدورين �لثالث وثمن �لنهائي.
دمييروف  �أم��ام  �ملبا�شرة  �لأخطاء  من  �لعديد  فيدرر  و�رتكب 
�شاحله  يف  �لبلغاري  ح�شمها  �لتي  �ملبار�ة  نقطة  �آخرها   )61(

بعدما �شدد �ل�شوي�شري �لكرة خارج �مللعب.
�إرغ��ام��ه على  يتعني علي  �أن��ه  “فهمت  قائا  وعلق دمي��ي��روف 
�لبقاء يف �مللعب ويف �ملجموعة �خلام�شة مل يكن يف قمة م�شتو�ه 

بن�شبة 100%«.
و�أ�شاف “يف �ملجموعة �لأوىل، كنت متوتر� وكان )فيدرر( ير�شل 
ب�شكل جيد، كنت فقط �أرغب يف �ل�شمود... �أنا بب�شاطة �شعيد«.
عامليا  �لثالث  �ملركز  �ىل  �رتقى  �ل��ذي  لدمييروف  ي�شبق  ومل 
�ل�16  دور  2017، تخطي  عام  �ملا�شرز  ببطولة  ف��وزه  عقب 

 2014 ع��ام��ي  ب��ل��غ��ه  �ل����ذي  �ل����دور  م���ي���دوز، وه���و  يف فا�شينغ 
و2016.

ن�شف  يف  دمي������ي������روف  وي���ل���ت���ق���ي 
د�نييل  �ل����رو�����ش����ي  م�����ع  �ل���ن���ه���ائ���ي 

م��دف��ي��دي��ف �خل��ام�����س و�ل����ذي تغلب 
 6-7 فافرينكا  �لآخ���ر  �ل�شوي�شري  على 

)8-6( و6-3 و3-6 و1-6.
�أ���ش��غ��ر لعب  وب����ات م��دف��ي��دي��ف )23 ع��ام��ا( 

�ن فعل ذلك  �لبطولة منذ  �لنهائي يف  يبلغ ن�شف 
ن�شف  يبلغ  رو���ش��ي  و�ول   ،2010 ع��ام  ديوكوفيت�س 

 2010 ع��ام  يوجني  ميخائيل  مو�طنه  منذ  �لنهائي 
�ي�شا.

وحافظ مدفيديف على �مل�شتوى �لر�قي �لذي قدمه �ل�شهر 
�ملا�شي عندما بلغ نهائي ثاث دور�ت فتوج بطا يف �شين�شيناتي 
�لمريكية، وخ�شر مبار�تي �لقمة يف دورتي مونريال �لكندية 

وو��شنطن.
وك�����ش��ف م��دف��ي��دي��ف �ن���ه ك���ان ع��ل��ى ���ش��ف��ري �ع����ان �ن�����ش��ح��اب��ه يف 
بقوله  �ل��ع��اج  وتلقي  فخذه  يف  ��شابته  بعد  �لوىل  �ملجموعة 
�ل�شيء.  بع�س  غريبة  كانت  �مل��ب��ار�ة  لن  �شعبة  �لم��ور  “كانت 
�شعرت باأمل كبري يف ع�شات فخذي و�عتقدت بانني لن �قوى 

على متابعة �ملبار�ة يف �ملجموعة �لوىل«.
للمرة  بطاقتها  عامليا  �لثامنة  �شريينا  �ل�شيد�ت، حجزت  ولدى 
�لثالثة ع�شرة يف فا�شينغ ميدوز بفوزها �ل�شهل على �ل�شينية 
كيانغ و�نغ 6-1 و-6�شفر يف 44 دقيقة، حمققة فوزها �ملئة يف 

�لبطولة �لأمريكية �لتي توجت بلقبها 6 مر�ت.
من  و�لع�شرين  �ل�شاد�س  يف  �شتحتفل  �لتي  �لأم��ريك��ي��ة  وق��ال��ت 
زلت  ل  “�أنا  و�لثاثني  �لثامن  ميادها  بعيد  �حل��ايل  �ل�شهر 

هنا«.

�لعيار  م��ن  مفاجاأة  فجرت  �لتي  و�ن��غ  مغامرة  �شريينا  و�أن��ه��ت 
بارتي  �أ�شلي  �لأ�شر�لية  على  بفوزها  �لنهائي  ثمن  يف  �لثقيل 

بطلة رولن غارو�س.
وك�شبت �ل�شينية 15 نقطة فقط يف مبار�تها مع �شريينا بينها 

�أربع نقاط فقط يف �ملجموعة �لثانية.
وتلتقي �شريينا يف ن�شف �لنهائي مع �لأوكر�نية �إيلينا �شفيتولينا 
 4-6 كونتا  جوهانا  �لربيطانية  على  تغلبت  و�لتي  �خلام�شة 
و6-4. وعلقت �شريينا، �لفائزة باأول �ألقابها يف فا�شينغ ميدوز 
قبل 20 عاما، على مو�جهة �شفيتولينا قا�شئلة “لقد خا�شت 
�لدور ن�شف �لنهائي لبطولة وميبلدون هذ� �لعام و�أعرف �أنها 
يتعني  وبالتايل  �لنهائية  �ملبار�ة  بلوغ  يف  ترغب 

علي �أن �ألعب مرة �أخرى ب�شكل جيد«.
وت��ب��ح��ث ول��ي��ام�����س )37 ع��ام��ا( ع��ن رفع 
 24 �أل��ق��اب��ه��ا يف �ل��ب��ط��ولت �ل��ك��ربى �ىل 
حلقبتي  �ملطلق  �لقيا�شي  �ل��رق��م  ملعادلة 
�لهو�ة و�لحر�ف، و�مل�شجل با�شم 

�لأ�شر�لية مارغريت كورت.

دمييرتوف ي�صدم فيدرر و�صريينا ت�صل للفوز ال�100 

•• العني –الفجر:

للنا�شئني مو�ليد  �لوطني  بعثة منتخبنا  �ل��دويل  دبي  ُتغادر غد� عرب مطار   
لإقامة مع�شكر خارجي  �لأوزبكية ط�شقند  �لعا�شمة  �إىل  متوجهة    2004
للفرة من 4 �إب��ى 12 �شبتمرب �جل��اري �شمن �ملرحلة �لأخ��رية  من مر�حل 

يف  �مل��ق��ررة  للنا�شئني  �آ���ش��ي��ا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  للت�شفيات  �لإع�����د�د 
قريغ�شتان بدء من يوم 18 �شبتمرب �جلاري . ويلعب �أبي�س �لنا�شئني �شمن 
“�مل�شت�شيف”  �لعر�ق و  �لتي ت�شم منتخبات قريغ�شتان  �ل�شاد�شة  �ملجموعة 
و�مل�شاركة يف  للتو�جد  26 لعباً  �شامل  �لوطني ماجد  �مل��درب  و�ختار   . لبنان 
هذ� �ملع�شكر وهم : �شلطان عادل حممد ، �شيف �شعيد �لزعابي ) �حتاد كلباء 

�أحمد حممد   ،  ) يا�س  بني   ( �شامل يو�شف  ، مطر  �أحمد �حل��ارث��ي  ، حممد   )
�شالح �ملرزوقي ، ز�يد خمي�س م�شعود ، من�شور عبد �لرحيم  حممد ، حممد 
خالد حممد ) �جلزيرة ( ، �أحمد حممد  �لبلو�شي ، يو�شف �إبر�هيم �لبلو�شي 
، حمد  �لبادي  �هلل  �أحمد عبد   ،  ) دب��ي  �لأهلي  �شباب   ( �شعيد جمال حممد   ،
حممد �لدرمكي ، خالد علي نا�شر �شعيد ) �لعني ( ، عبد �هلل �أحمد عبد �هلل 

، من�شور �شالح برغ�س �ملنهايل ، عو�س حممد عو�س �لكثريي ) �لوحدة ( ، 
�شعود حممد �ملري ، عبد �هلل �أحمد جعفر ) �لو�شل ( ، �شعيد �شامل نا�شر ) 
�لفجرية ( ، جمال خليفة �ل�شعدي ) �لن�شر ( ، �إبر�هيم �شلطان �لكعبي ) �لذيد 
ط�شقند  يف  �لنا�شئني  �أبي�س  ويخو�س    . �ل�شارقة(   ( �إبر�هيم  طاهر  علي   ،  )

مبار�تني وديتني �أمام منتخب �أوزبك�شتان يومي 8 و 10 �شبتمرب .

ا�ستعدادا للت�سفيات الآ�سيوية

بعثة اأبي�س النا�صئني ُتغادر اإىل ط�صقند غدا

اكتمال ال�صتعدادات لنطالق كاأ�س رئي�س الدولة و بطولة اأم الإمارات للجوجيت�صو



�صائحة تهاجم التجار لإنقاذ الدجاج
�لتو��شل  و���ش��ائ��ل  على  �جل���دل  �مل��غ��رب،  يف  بريطانية  �شائحة  �أث����ارت 
�لج��ت��م��اع��ي، م��وؤخ��ر�، بعد ظ��ه��وره��ا يف م�شاجرة م��ع ع��دد م��ن باعة 
بريطانية  �شائحة  عامليا،  تد�وله  مت  فيديو  و�أظهر  �ملغاربة.  �لدجاج 
يف طنجة، وهي تهاجم �أحد بائعي �لدجاج، يف حماولة لإطاق �شر�ح 
خماطبة  ع��ارم  غ�شب  حلظة  يف  �ل�شائحة  وقالت  �حلبي�شة.  �لطيور 
ح�شد من �ملغاربة: “هل كلكم جاهلون؟ ل ت�شتطيعون �لتفكري”، قبل 
�إطاق �شر�حه، و�شط  �أن تقفز بج�شدها على قف�س �لدجاج حماولة 
حماولت �لتجار مبنعها من فعل ذلك. و�نت�شر �لفيديو ب�شكل و��شع 
يف �لأيام �لأخرية، وقوبل بانتقاد�ت كبرية لل�شائحة، �لتي تعدت لف�شيا 
“توير”:  �أحدهم على  وج�شديا على جتار �لدجاج يف طنجة. وكتب 
�أنها تدرك �أن هذ� �لدجاج يعيل هذ� �لرجل وعائلته”، وكتب  “ل يبدو 
�آخر: “�أفلتت من �ل�شجن ب�شبب جن�شيتها �لربيطانية«. و�نت�شر فيديو 
�آخر لحقا، يظهر ��شتمر�ر م�شايقة �ل�شائحة للبائع، حتى و�شل �لأمر 
�لتو��شل  مو�قع  رو�د  من  ع��دد  وطالب  �ل�شارع.  و�شط  لكمه  ملحاولة 
كما  هويتها،  عن  �لربيطانية  �لإع��ام  و�شائل  تك�شف  �أن  �لجتماعي 

طالبتها باعتذ�ر للتجار �لذين تعر�شو� لاعتد�ء�ت و�مل�شايقات.

»األعاب نارية« تقتل مغنية على امل�صرح
 لقيت �ملغنية �لإ�شبانية جو�نا �شاينز غار�شيا م�شرعها بعد �أن �أ�شيبت 
بانفجار �لألعاب �لنارية، بينما كانت توؤدي فقرة غنائية على �مل�شرح 
غار�شيا،  �شاينز  خو�نا  �لبوب  جنمة  و�أ�شيبت  مو�شيقي.  حفل  �أث��ن��اء 
�لبالغة من �لعمر 30 عاما، �لأحد، بخرطو�شة من جهاز �ألعاب نارية، 
�لثانية �شباحا  �ل�شاعة  �أ�شقطها مغ�شيا عليها يف حو�يل  �لأمر �لذي 
بالتوقيت �ملحلي. و�أعلنت وفاة �ملغنية غار�شيا بعد �أن نقلها �مل�شعفون 
و�أف����ادت  م��دري��د.  �لإ���ش��ب��ان��ي��ة  �لعا�شمة  م��ن  ب��ال��ق��رب  م�شت�شفى  �إىل 
�لليلة  خ��ال  تغني  كانت  غار�شيا  �أن  مونتاني�س”  “دياريو  �شحيفة 
�أب��ا، ��شتمر ملدة  �لأخ��رية من مهرجان يف ل�س بريلنا�س مبقاطعة 
�أيام يف مقاطعة، ومبر�فقة �أورك�شر� �شوبر هوليوود. وفور �إ�شابة   4
كان  �ل��ذي  �لعر�س،  �إي��ق��اف  مت  �ل��ن��اري��ة،  �لأل��ع��اب  بخرطو�شة  �ملغنية 
ي�شاهده �أكر من �ألف �شخ�س، بح�شب ما ذكرت �شحيفة “�إندبدنت” 
�لربيطانية. و�شارع �ثنان من �حل�شور، طبيب وممر�شة، يعتقد �أنهما 
كانا ي�شاهد�ن �حلفل، �إىل �ملغنية لتقدمي �لإ�شعافات �لأولية لها �إىل 
�ملروجة  �ل�شركة  �مل�شعفني، ولكن دون جدوى. وو�شفت  حني و�شول 
باأنه  �إل” �حلادث  �إ�س   1 “بروني�س  �أورك�شر� �شوبر هوليوود  لفرقة 
“موؤ�شف”، وقالت �إن �خلطاأ قد يرجع �إىل خلل يف ت�شنيع تلك �لألعاب 
�لنارية، بح�شب ما ذكرت �شحيفة “�إل نورتي دي كا�شتيا” �لإ�شبانية.

تطلب امل�صورة على الإنرتنت لتذمر زوجها
جلاأت �مر�أة بريطانية �إىل طلب �مل�شورة من مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
بعدما بد�أ زوجها ي�شكو من عدم �رتد�ء �ملاب�س �لتي يحبها.  وطلبت 
�ملر�أة �مل�شورة من ن�شاء �أخريات حول �ملاب�س �لتي يجب �أن ترتديها 
يف كل �ملنا�شبات، �عتماد�ً على خربتهن يف هذ� �ملجال. كما �أنها بد�أت 
نف�س  و�جهن  �إن  ت�شرفهن  كيفية  ح��ول  �لأخ��ري��ات  �لن�شاء  با�شتفتاء 
�مل�شكلة مع �أزو�جهن.  وقالت �ملر�أة معلقة على م�شكلتها “�عتاد زوجي 
�ملا�شي،  يف  تعجبه  ماب�شي  وكانت  �ملاب�س،  �ختيار  يف  ي�شاعدين  �أن 
“�قرح علّي زوجي  و�أ�شافت  �أرتديه«.  ما  ينتقد كل  بات  �لآن  ولكنه 
هذ� �ل�شباح �أن �أرتدي ف�شتاناً مل �أرتديه منذ �أكر من �شهرين، ولكن 
هذ� �لف�شتان ق�شري و�لطق�س ماطر �لآن«. وح�شل من�شور �ملر�أة على 
�لزوج،  على  �لتهكم  ع��ب��ار�ت  معظمها  على  غلبت  رد   200 م��ن  �أك��ر 
و�لتعاطف مع �ملر�أة، �إ�شافة �إىل �إ�شد�ء �لن�شح لها بعدم حتميل �لأمر 

�أكر مما يجب، وفق ما ورد يف �شحيفة مريور �لربيطانية. 
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درا�صة حتذر: ج�صيمات بال�صتيكية بف�صالت الب�صر 
 ت�شري در��شة جديدة �إىل �أن �أجز�ء �شغرية من �لبا�شتيك قد تدخل �أج�شامنا عرب �لهو�ء �لذي ن�شتن�شقه و�لطعام 

�لذي نتناوله.
ووجد �لباحثون �لذين فح�شو� عينات بر�ز من ثمانية �أ�شخا�س من مو�قع جغر�فية متنوعة �أن جميعها حتتوي 

على �أجز�ء من �لبا�شتيك وفقا لتقرير ن�شر يف دورية )�شجات �لطب �لباطني(.
وكتب فريق من �لعلماء بقيادة �لدكتور فيليب �شو�بل من جامعة فيينا �لطبية “�أظهرت هذه �ل�شل�شلة �ل�شغرية 
من �حلالت �أن �لعديد من �ملو�د �لبا�شتيكية �لدقيقة كانت موجودة يف �لرب�ز �لب�شري، ومل تكن �أي عينة خالية 

من هذه �جل�شيمات«.
وتابعو� “هناك حاجة لدر��شات �أكرب للتحقق من �شحة هذه �لنتائج. عاوة على ذلك هناك حاجة ما�شة �إىل �إجر�ء 
و�لآثار  �لأمعاء  يف  �مت�شا�شها  و�حتمال  �لب�شر  يبتلعها  �لتي  �لدقيقة  �لبا�شتيكية  �جل�شيمات  من�شاأ  على  بحوث 

�ملرتبة على �شحة �لإن�شان«.
�ليابان ورو�شيا وهولند� وبريطانيا و�إيطاليا وبولند� وفنلند� و�لنم�شا. و�أظهر  وجاء �ملتطوعون يف �لدر��شة من 
طعامهم �أن جميعهم تعر�شو� للبا�شتيك عن طريق �أغلفة �لطعام و�لزجاجات. ومل يكن هناك �شخ�س نباتي بني 

�ملتطوعني. وكان �شتة من �لثمانية قد تناولو� �لأ�شماك �لتي تعي�س يف �ملحيطات.
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»فرحة الإ�صماعيلية« يف افتتاح مهرجان الفنون 
20 فرقة عربية  تلتقي  و�لفني،  �لثقايف  للتبادل  دولية  �شنوية  يف منا�شبة 
و�أجنبية يف مهرجان �لإ�شماعيلية �لدويل للفنون �ل�شعبية يف م�شر و�لذي 

�أطلق دورته �لع�شرين م�شاء �لثاثاء.
�أحد  1985 ثم توقف عدة مر�ت  �أقيم لأول مرة يف  �لذي  �ملهرجان  ويعد 
�أبرز �ملهرجانات �لفولكلورية يف م�شر �إذ يجذب يف كل دورة فرقا من �أوروبا 
�نطاقه  ع��ن  �لإع���ان  �مل��ه��رج��ان على  د�أب  وبينما  و�لأم��ري��ك��ت��ني.  و�آ���ش��ي��ا 
�مل�شاركة  �لفرق  فيه  تقدم  �لإ�شماعيلية  مدينة  ���ش��و�رع  يجوب  ديفيله  يف 

مقتطفات من عرو�شها �أقيم �لفتتاح هذ� �لعام د�خل ��شتاد �لإ�شماعيلية.
و�ملالديف  و�ليونان  ورومانيا  رو�شيا  من  ف��رق  �لفتتاح  حفل  يف  و�شاركت 
�إندوني�شيا  من  فرقتان  لحقا  تن�شم  بينما  وفنزويا  وفل�شطني  و�لهند 
�لعامة  للهيئة  تابعة  فرقة   11 بالفتتاح  �شاركت  كما  للمهرجان.  ولبنان 
“فرحة  لق�شور �لثقافة من خمتلف حمافظات م�شر وقدمت ��شتعر��س 
�لإ�شماعيلية” من �إخر�ج ه�شام عطوة. وقدر �ملنظمون عدد �حلا�شرين يف 
و�جتماعية  عمرية  فئات  �إىل  ينتمون  �شخ�س  �آلف  خم�شة  بنحو  �ل�شتاد 
“يف  �لفتتاح  قبل  ل��روي��رز  كمال  ماهر  �ملهرجان  مدير  وق��ال  خمتلفة. 
عودة  ومنذ  لكننا  فرقة   30 �إىل  ي�شل  م��ا  ن�شتقبل  كنا  �ل�شابقة  �لأع����و�م 
و�لعرو�س  �ل��ف��رق  �ن��ت��ق��اء  على  نحر�س   2016 يف  �أخ���رى  م��رة  �مل��ه��رج��ان 

�مل�شاركة ب�شكل دقيق ونحر�س على �لتنوع«.

اكت�صاف �صيني »هالمي« على القمر 
بالهام  �شبيهة  ب��ر�ق��ة  غام�شة  م��ادة  على  �ل�شينيون  �لفلك  علماء  ع��ر 
حتديد  من  يتمكنو�  مل  لكنهم  �لقمر،  من  �لبعيد  �جلانب  على  �جل��ل،  �أو 

طبيعتها بعد.
على  هبطت  �ل��ت��ي  �ل�شينية،  �لف�شائية  �مل��رك��ب��ة  متكنت  لتقارير،  ووف��ق��ا 
�جلانب �لبعيد من �لقمر يف وقت �شابق من �لعثور على هذه �ملادة �لهامية 

�لرب�قة �لغام�شة.
غري �أن علماء �لف�شاء �ل�شينيني مل يتمكنو� من حتديد طبيعة �أو ماهية 

هذه �ملادة �لغام�شة، بح�شب ما ذكرت �شحيفة “�إندبندنت” �لربيطانية.
و�أو�شحت تقارير �شحفية �أن �ملركبة �لقمرية �جلو�لة “يوتو 2”، �لتابعة 
هامية  �شبه  “مادة  حت��دي��د  م��ن  متكنت  �ل�شينية  �لف�شائية  للمركبة 
�أين  �أو من  بعد حتديد م�شدرها  يتم  لكن مل  بفح�شها،  وقامت  بر�قة”، 

جاءت.
�ملركبة  قيام  �أث��ن��اء  مت  �لكت�شاف  ه��ذ�  �إن  �ل�شينية  �لف�شاء  وكالة  وقالت 
با�شتك�شاف فوهة بركانية قريبة من �ملركبة �لأم، وو�شفت �ملادة �لغام�شة 
ب��اأن��ه��ا “مادة ه��ام��ي��ة حت��ت��وي ع��ل��ى ب��ري��ق غ��ام�����س ت��وج��د د�خ���ل �لفوهة 
�لربكانية على �لقمر«. وقال �لباحثون �إن لهذه �ملادة �شكا ولونا يختلف 

ترامب يقع يف 
اخلطاأ جمددا

دونالد  �لأم��ريك��ي،  �لرئي�س  فاجاأ 
ت�����ر�م�����ب، م�����ش��ت�����ش��اري��ه وخ������رب�ء 
�لأح������و�ل �جل���وي���ة ب��ت�����ش��ري��ح غري 
�شحيح عن �إع�شار خطري ترقب 
ولي����ات  �إىل  و����ش���ول���ه  �ل�����ش��ل��ط��ات 

�أمريكية.
ت���غ���ري���دة عرب  ت����ر�م����ب يف  وق������ال 
“توير” قبل يومني �إن �لإع�شار 
بالإ�شافة  �شي�شرب  “دوريان” 
كارولينا  و����ش���اوث  ف��ل��وري��د�  �إىل 
ونورث كارولينا، كا من جورجيا 

و�ألباما.
�لأخريتني  �لوليتني  �أن  و�أو���ش��ح 
���ش��ي��ت��ع��ر���ش��ان ع��ل��ى �لأرج�������ح �إىل 

�أ�شر�ر �أكرب مما كان متوقعا.
�إن  �ل���رئ���ي�������س �لأم�����ريك�����ي  وق�������ال 
�لإع�شار يبدو �أ�شد �لأعا�شري على 

�لإطاق.
�لأمريكية  �ل�����ش��ل��ط��ات  و����ش���ارع���ت 
للرد على �دع��اء�ت تر�مب، وقالت 
ولية  يف  �لوطنية  �لطق�س  خدمة 
“توير”  على  تغريدة  يف  �ألب��ام��ا 
:” �لإع�شار لن يوؤثر على �ألباما 

ل من قريب ول من بعيد«.
لكن تر�مب كرر كامه �ل�شابق يف 
وقت لحق، م�شر� على �أن �ألباما 
�لإع�شار  ل��ت��د�ع��ي��ات  ���ش��ت��ت��ع��ر���س 

خال موؤمتر �شحفي.
وي���ه���دد دوري�������ان ب����اإط����اق �أم�����و�ج 
�ملياه  م�شتويات  ت��زي��د  ق��د  ع��ارم��ة 
�أربعة وخم�شة  �إىل ما ي��ر�وح بني 
�ل��ع��ادي��ة يف  �مل�شتويات  ف��وق  �أم��ت��ار 
جزيرة �لبهاما �لكربى، فيما �أوقع 

5 قتلى بني �شكان جزر �لبهاما.

يح�صل على ج�صم ريا�صي ب�4 دقائق 
ح��ظ��ي ���ش��اب ي���اب���اين ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري ع��ل��ى مو�قع 
�لتو��شل �لجتماعي، بعد �لتحول �لكبري يف بنيته 
�ملكثفة  �لتمارين  م��ن  دق��ائ��ق   4 بف�شل  �جل�شدية، 
ب�شكل يومي.  ون�شر هري�غي �شين�شي �شورة بطنه 
بالتخل�س  ووعد  “�آذ�ر” �ملا�شي،  مار�س  يف  �لكبري 
من �لدهون �لز�ئدة، و�حل�شول على ج�شم ريا�شي، 
�إىل جانب  �أخ��رى  �أ�شهر فقط، ن�شر �شورة   5 وبعد 
�مل��ده�����س يف ج�����ش��م��ه. ويف  �ل��ت��غ��ي��ري  ت��ظ��ه��ر  �لأوىل، 
بطنه  يف  ب���ارزة  بع�شات  ظهر  �جل��دي��دة،  �ل�شورة 
وذر�عيه، مع �نتفاخ يف �شدره، بعد �تباع نظام تاباتا، 
وه���و مت��ري��ن ي��وم��ي مكثف م��دت��ه 4 دق��ائ��ق فقط، 
و�لتزم به على مدى 5 �أ�شهر. وبعد م�شاركة �ل�شور 
على توير يف 25 �أغ�شط�س �آب �ملا�شي، ح�شل على 
�ل�شور  و�أع��ي��د تغريد  �إع��ج��اب،  �آلف   10 �أك��ر من 
�ألف مرة، فن�شر مقاطع فيديو �شرح   29 �أكر من 
�شني�شي  �لب�شيط. ويقول  �لتدريبي  برناجمه  فيها 
�لأ�شتاذ  �أب���ح���اث  م��ن  �مل�����ش��ت��وح��ى  ت��اب��ات��ا،  ن��ظ��ام  �إن 
 13 ت��اب��ات��ا، �شاعده على ف��ق��د�ن  �إي��زوم��ي  �ل��ي��اب��اين 
�إىل  ج�شمه  يف  �لدهون  كمية  وخف�س  كيلوغر�ماً، 

%، ونزل وزنه من 72 �إىل 59 كيلوغر�ما.  18.2

خماوف من »اأرواح �صريرة« مبدر�صة اأمريكية      
مدينة  يف  مدر�شة  يف  كاهنا  �شريرة  �أرو�ح  ط���اردو  ن�شح 
بوتر”  “هاري  كتب  �شل�شلة  بحظر  �لأمريكية  نا�شفيل 
����ش��ت��خ��د�م رو�ي����ات �لأطفال  �إم��ك��ان  ب�شبب خم���اوف م��ن 

�ل�شعبية هذه ل�شتح�شار �لأرو�ح.
و�ت�شل �لكاهن د�ن ريهيل بطاردي �أرو�ح �شريرة يف روما 
باإز�لة تلك �لكتب �خليالية  و�لوليات �ملتحدة، فاأو�شوه 
ولية  يف  �لكاثوليكية  �إدو�رد  �شانت  مدر�شة  مكتبة  من 

تيني�شي.
ت��دور حول  1997، وه��ي  �ل�شل�شلة يف ع��ام  و�أطلقت ه��ذه 
مغامر�ت  على  وتركز  و�ل�شر  �خل��ري  عن  ملحمية  ق�شة 
ويحارب  طبيتني  نظارتني  ي�شع  �ل��ذي  �ل�شاب  �ل�شاحر 

�ل�شاحر �ل�شرير �للورد فولدمورت.
و�شائل  �إىل  موجهة  �إلكرونية  ر�شالة  يف  �لكاهن  وق��ال 
يف  �مل�شتخدمة  و�ل��ل��ع��ن��ات  “�لتعاويذ  �ملحلية:  �لإع����ام 
�لكتب حقيقية، وعندما يقر�أها �إن�شان ي�شبح هناك خطر 

��شتح�شار �لأرو�ح �ل�شريرة يف وجود قارئ �لن�س«. 
�لأبر�شية  م���د�ر����س  م���دي���رة  ه���ام���ل،  ري��ب��ي��ك��ا  و�أو����ش���ح���ت 
تيني�شيان”  “ذي  ل�شحيفة  نا�شفيل،  يف  �لكاثوليكية 
�ملحلية، �أن ريهيل لديه “�شلطة كن�شية لتخاذ مثل هذه 

�لقر�ر�ت«.
ك.  ج.  �لربيطانية  للموؤلفة  �ل�شل�شلة  هذه  حظرت  وقد 
�أمريكية  عامليا، يف مد�ر�س  �لتي ح�شدت جناحا  رولينغ 
وبريطانية، ب�شبب �دعاء�ت باأنها “تعزز �لقيم �ل�شيطانية 

�أو �ل�شحر �لأ�شود«.

�صجن الرعب يفتح اأبوابه اأمام املغامرين
من �ملقرر �أن يفتح �أحد �أكر �ل�شجون رعباً يف بريطانيا 
يف  ليلة  بق�شاء  يرغبون  �ل��ذي��ن  �ملغامرين  �أم���ام  �أب��و�ب��ه 
ل�شجناء  م��ن��زًل  �ل�شابق  يف  ك��ان��ت  زن��ز�ن��ة  د�خ���ل  �ل�شجن 

خطريين. 
ل يز�ل �شجن �شيبتون ماليت �لذي كان ذ�ت يوم موطناً 
�شيئة  �لع�شابات  و�أع�����ش��اء  و�ملغت�شبني  �لأط��ف��ال  لقتلة 
�ل�شمعة، يحتوي على مقابر ل تعد ول حت�شى ل�شجناء 

مت �إعد�مهم. 
وبات �ل�شجن �لذي مت �إقفاله قبل �شت �شنو�ت، مفتوحاً 
�لآن للجولت �ل�شياحية، وملحبي �لأجو�ء �ملرعبة �لذين 
يرغبون بق�شاء ليلة د�خل �ل�شجن، ولل�شغوفني بهو�ية 

مطاردة �لأ�شباح. 
ووفقاً للتقارير، فاإن �ل�شجن �لذي كان ي�شتوعب ما يزيد 
�إقفاله يف  �أن يتم  200 �شجني �شديد �خلطورة قبل  عن 
ب���الأرو�ح  م�شكون  ب��اأن��ه  �شائعات  حوله  �نت�شرت   ،2013

�ل�شريرة يف �ل�شنو�ت �لقليلة �ملا�شية. 
ومن �ملزمع �أن يبد�أ �ل�شجن با�شتقبال �ل�شياح و�ملغامرين 
لفرة  �لأول” �ل��ق��ادم  “ت�شرين  �أك��ت��وب��ر  �شهر  ب��د�ي��ة  يف 

حمدودة قبل عيد �لهالوين. 
و�شيتم منح �لزو�ر وجبات خفيفة ومعد�ت خا�شة بتعقب 
“�لأ�شباح” �أثناء جتولهم يف �ل�شجن ليًا، وفق ما نقلت 

�شحيفة مريور �أوناين �لربيطانية.  الفنانة روبرتا رويو خالل ح�سورها مهرجان البندقية ال�سينمائي ال�ساد�ض وال�ستني يف اإيطاليا. رويرتز

�صرب زوجته اأمام الأطفال.. 
فتلقى عقابا رادعا

فرن�شا  يف  ب��ل��ج��ي��ك��ي  ع���ل���ى  ح���ك���م 
�شربه  ب�شبب  �شهر�   18 بال�شجن 
�أطفالها،  �أم����ام  �ل�����ش��اب��ق��ة  زوج��ت��ه 
مذكرة  بحقه  ���ش��ادرة  ك��ان��ت  فيما 
ق�������ش���ائ���ي���ة مي���ن���ع مب���وج���ب���ه���ا من 
�لق�����ر�ب م��ن��ه��ا، وف���ق م�����ش��ادر يف 

�لدرك �لفرن�شي.
وليلة �ل�شبت، �قتحم �لرجل �لبالغ 
زوجته  منزل  عاما   36 �لعمر  من 
يف  �أي�شا،  بلجيكية  وه��ي  �ل�شابقة 
رغم  فرن�شا(  �شرق  )و�شط  ل�شاو 
�ملذكرة �لق�شائية �لتي متنعه من 

�لت�شال بها، �أو �لقر�ب منها.
و�أمام �أعني طفليها، �شربها مر�ت 
عدة فيما كان يف حالة �شكر. وكان 
�أ�شهر   7 ي��ب��ل��غ  ث��ال��ث  ه��ن��اك ط��ف��ل 
ل��ك��ن��ه ك���ان ن��ائ��م��ا يف غ��رف��ت��ه وقت 

وقوع �حلادثة.
ر�أ�شها  “�شرب  �ل�����درك  و�أو�����ش����ح 
باحلائط ب�شكل متكرر مما ت�شبب 
يف فقدها وعيها وتعر�شها لإ�شابات 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  �شلعني  منها يف  ع��دة 

ك�شر عدد من �أ�شنانها«.
�لتي  �ل�شحية،  �ب��ن��ة  �أب��ل��غ��ت  وق���د 
�لإ�شعاف.  ف��رق  �شنو�ت،   10 تبلغ 
�لدرك  م��ن  عنا�شر  و���ش��ول  وعند 
�مل�شتبه  وع��رو� على  �ملكان  فت�شو� 

به م�شتلقيا حتت �شرير.
وهذه �ملرة �خلام�شة �لتي يتم فيها 
تعنيف  ب�شبب  �لرجل  هذ�  توقيف 
�لعام،  بد�ية  منذ  �ل�شابقة  زوجته 

وفقا للدرك.

امل�صروبات الغازية تهدد بالوفاة املبكرة 
ت�شري در��شة جديدة �إىل �أن ��شتهاك �مل�شروبات 
مو�د  �أو  بال�شكر  حم���اة  ك��ان��ت  ���ش��و�ء  �ل��غ��ازي��ة 
�لوفاة  خطر  من  يزيد  قد  �ل�شناعية  �لتحلية 

�ملبكرة.
بالغ  �أل����ف   400 م���ن  �أك����ر  ت��ت��ب��ع��ت  ويف در�����ش���ة 
16 ع��ام��ا، ز�د خطر �لوفاة  �أوروب����ي لأك��ر م��ن 
�مل��ب��ك��رة ل���دى �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ت��ن��اول��و� ك��وب��ني �أو 
�أكر من �مل�شروبات �لغازية يوميا وفقا للتقرير 

�ملن�شور يف دورية جاما للطب �لباطني.
وقال نيل مرييف �لذي �شارك يف �إعد�د �لدر��شة 
وهو باحث يف �لوكالة �لدولية لأبحاث �ل�شرطان 
�ملحاة  �لغازية  بامل�شروبات  �خلا�شة  “نتائجنا 
للحد  للدعوة  �لدعم  من  مزيد�  تقدم  بال�شكر 
�شحية  مب�شروبات  و��شتبد�لها  �ل�شتهاك  من 

�أخرى ويف�شل �أن تكون �ملياه«.
�ملحاة  �لغازية  للم�شروبات  “بالن�شبة  و�أ�شاف 
لاآليات  �أف�شل  فهم  �إىل  �لآن  نحتاج  �شناعيا، 

�لتي قد تكمن ور�ء هذه �ل�شلة وناأمل �أن حتفز 
در��شة مثل در��شتنا هذه �جلهود«.

�إن �مل�شروبات �لغازية نف�شها قد ل  وقال مرييف 
ر�شالة  يف  و�أ�شاف  �ل�شلة.  لهذه  �لأ�شا�س  تكون 
ب��ال��ربي��د �لإل���ك���روين �أن �ل��ن��ت��ائ��ج �جل��دي��دة ل 
�ملبكر  �مل��وت  ت�شبب  �لغازية  �مل�شروبات  �أن  تعني 
لأنه “يف هذه �لأنو�ع من �لدر��شات هناك عو�مل 
�لتي لحظناها...  �ل�شلة  �أخ��رى قد تكون ور�ء 
�ملرتفع  �ل�شتهاك  يكون  قد  �ملثال  �شبيل  على 
ل��ل��م�����ش��روب��ات �ل��غ��ازي��ة م��وؤ���ش��ر ع��ل��ى �ت��ب��اع نظام 

غذ�ئي غري �شحي«.
�ملحتملة  �لعاقة  على  فاح�شة  نظرة  ولإل��ق��اء 
فح�س  �ملبكرة،  و�لوفاة  �لغازية  �مل�شروبات  بني 
�لدر��شة  يف  �ل����و�ردة  �لبيانات  وزم����اوؤه  م��رييف 
�ل�شتق�شائية �لأوروبية عن �ل�شرطان و�لتغذية 
مبتابعة  قامت  �جلن�شيات  متعددة  در��شة  وه��ي 

�مل�شاركني من 1992 �إىل 2000.

نيكول كيدمان تكّرم ممثلة 
�صهرية يف لندن

قدمت �لنجمة �لعاملية  نيكول كيدمان  جائزة �أف�شل ممثلة للنجمة �يل فانينغ 
يوم �أم�س يف حفل GQ Men Of The Year Awards يف لندن.

 Ralph & م��ن   ف�شتاناً  �رت���دت  ع��ام��اً   52 �لعمر  م��ن  �لبالغة  �لنجمة 
Russo من جمموعة خريف �شتاء 2019.

نيكول �لتقطت �ل�شور مع حمبيها خارج �حلفل.
حفل GQ هو بدورته �ل�شنوية �ل�22 وهو من �أهم حفات توزيع 

جو�ئز �لتي تقام على �ل�شعيد �لعاملي. جدير بالذكر �أن نيكول 
كيدمان ح�شلت موؤخر�ً على �ملركز �لر�بع فى قائمة �ملمثات 

�لأعلى �أجًر� فى فورب�س لعام 2019.


