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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون رئي�س 
اإندوني�سيا بوفاة الرئي�س الأ�سبق بحر الدين حبيبي

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
وي��دودو رئي�س  الرئي�س جوكو  اإىل فخامة  حفظه اهلل برقية تعزية 
الدين يو�شف حبيبي  الإندوني�شية و ذلك يف وفاة بحر  اجلمهورية 

الرئي�س الأ�شبق لإندوني�شيا.
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما    
رع��اه اهلل و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س  رئي�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني اإىل فخامة 

رئي�س جمهورية اإندوني�شيا.

خليفة الإن�سانية تد�سن املرحلة الأوىل 
من اإغاثة مت�سرري ال�سيول يف ال�سودان

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ودع��م  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ومتابعة �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
توزيع  م��ن  الأوىل  املرحلة  املوؤ�ش�شة  د�شنت   .. الإن�شانية  للأعمال 
امل�شاعدات الإغاثية التي اأمرت بها القيادة الر�شيدة وت�شتهدف ح�شب 
خطة املوؤ�ش�شة حوايل 150 األف �شخ�س وذلك من منطلق الوقوف 

بجانب الأ�شقاء يف ال�شودان.                     )التفا�شيل �س 2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:49            
الظهر.......    12:22  
الع�رص........   03:49   
املغرب.....   06:34  
الع�صاء......   07:48

اخلميس  12  سبتمبر  2019 م  - 13 محرم  1441  العدد  12729    
Thursday   12   September   2019  -  Issue No   12729

رئي�س الدولة مينح �سفري الهند و�سام زايد 
الثاين و�سفري اإيطاليا و�سام ال�ستقالل 

•• اأبوظبي -وام:

منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الدولة  ل��دى  الهند  جمهورية  �شفري  ���ش��وري  �شينغ  نفديب  ���ش��ع��ادة  اهلل 
و�شام زايد الثاين من الطبقة الأوىل تقديرا للجهود التي بذلها خلل 
فرتة عمله يف الدولة ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز العلقات بني البلدين 

ال�شديقني يف العديد من املجالت.
من جهة اخرى منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
اإيطاليا  �شفري جمهورية  �شتيلليلنو  ليبوربو  �شعادة  الدولة »حفظه اهلل« 
لدى الدولة و�شام ال�شتقلل من الطبقة الأوىل. )التفا�شيل �س-2 3(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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منظر من قرية مرج الغزال الفل�شطينية يف غور الأردن بال�شفة الغربية املحتلة  )ا ف ب(

الإم�رات ت�ضتنكر ب�ضدة ت�ضريح�ت نتني�هو ب�ض�أن �ضم اأرا�ض من ال�ضفة الغربية

اأوروبا حتذر: �سم غور الأردن يقو�س فر�س ال�سالم

اإ�ضق�ط ط�ئرة م�ضرية حوثية ا�ضتهدفت جنران

قوات احلزام الأمني حتبط هجوما حوثيا �سمايل ال�سالع
•• اليمن-وكاالت:

املقاومة  ق���وات  اأن  الأرب���ع���اء،  ام�����س  وع�شكرية،  ميدانية  م�����ش��ادر  ذك���رت 
اجلنوبية واحلزام الأمني اأحبطت وك�شرت زحفا وا�شعا مليلي�شيات احلوثي 
املوالية لإيران يف جبهتي الزبرييات والريبي �شرق وجنوب �شرق منطقة 

الفاخر، �شمايل حمافظة ال�شالع.
الزبرييات،  جبهة  يف  عنيفة  ليلية  مواجهات  باندلع  امل�شادر،  واأو�شحت 
ال�شبة  حبيلي  جلبهتي  و���ش��وًل  الريبي  جبهة  ب��اجت��اه  جنوبا  وتو�شعت 
وال�شاعري بال�شغادر يف حجر، واأ�شفرت حماولة الت�شلل عن م�شرع وجرح 

معظم العنا�شر احلوثية املهاجمة.
الغربية  الأط��راف  يف  باجتاه  الت�شلل  امللي�شيات  حاولت  امل�شادر،  وح�شب 
ملنطقة �شَخب حتت غطاء نرياين كثيف، لكن مت ر�شدهم يف وقت مبكر 
تاركني  اأع��داد خ�شائرهم،  �شاعف من  ما  وهو  مبا�شرة،  والتعامل معهم 

عدداً من قطع الأ�شلحة خلفهم، قبل هربهم.

واأفادت امل�شادر، باأن املواجهات ا�شتخدمت خمتلف اأنواع الأ�شلحة الثقيلة 
واخل��ف��ي��ف��ة، وا���ش��ت��ه��دف��ت دب���اب���ات وم��دف��ع��ي��ة امل��ق��اوم��ة اجل��ن��وب��ي��ة متركز 

امللي�شيات احلوثية يف مناطق �شرق عوي�س وجنوب الزبرييات.
هذا واأكدت قيادة القوات امل�شرتكة لتحالف دعم ال�شرعية يف اليمن، �شباح 
امليلي�شيا  اأطلقتها  ة  م�شريرّ طيار  ب��دون  طائرة  واإ�شقاط  اعرتا�س  ام�س، 

احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران باجتاه مدينة جنران ال�شعودية.
وقال املتحدث الر�شمي با�شم قوات التحالف العقيد الركن تركي املالكي: 
قوات التحالف متكنت �شباح الأربعاء من اعرتا�س واإ�شقاط طائرة بدون 
ة( اأطلقتها امليلي�شيا احلوثية الإرهابية املدعومة من اإيران  طيار )م�شريرّ

باجتاه الأعيان املدنية مبدينة جنران.
من  امل��دع��وم��ة  الإره��اب��ي��ة  احل��وث��ي��ة  امليلي�شيا  حم����اولت  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
التحالف  الف�شل، ويتخذ  الطائرات بدون طيار م�شريها  باإطلق  اإيران 
الإجراءات العملياتية كافة واأف�شل الو�شائل للتعامل مع هذه الطائرات 

حلماية املدنيني والأعيان املدنية.

املوؤبد للمر�سد وقيادات 
اإخوانية بق�سية التخابر 

•• القاهرة-وكاالت:

الإخوان  بجماعة  ق��ي��ادات  على  الأرب��ع��اء،  ام�س  م�شرية،  جنائية  حمكمة  حكمت 
الإرهابية بال�شجن املوؤبد، وذلك يف ق�شية التخابر مع حركة حما�س الفل�شطينية 

واقتحام ال�شجون.
واأ�شدر القا�شي حكما بال�شجن املوؤبد على مر�شد الإخوان حممد بديع، والقيادات 

خريت ال�شاطر، وحممد الكتاتني، وع�شام العريان، وحممد البلتاجي.
كما حكم القا�شي على اأ�شخا�س اآخرين بال�شجن 7 �شنوات.

وتلك العقوبة هي الأحدث من بني عدة اأحكام �شادرة �شد بديع، الذي حكم عليه 
ثورة  ال�شجون خلل  اقتحام  بق�شية  تتعلق  بتهم  املا�شي  الأ�شبوع  املوؤبد  بال�شجن 

.2011 يناير   25
الراحل، حممد مر�شي، الذي تويف يف  ال�شابق  الرئي�س  التهم �شد  اإ�شقاط  كما مت 

يونيو اأثناء جل�شة للنظر يف تلك الق�شية.

ي�ضم جمموعة من خمتلف اجلن�ضي�ت
الفيلم الماراتي اإىل العاملية يف عام الت�سامح

•• اأبوظبي-عوا�صم-وام-وكاالت:

ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  ع���رت الإم�����ارات 
ورف�شها  ال�شديد  ا�شتنكارها  ع��ن 
ال��ق��اط��ع مل���ا اأع��ل��ن��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء 
نتنياهو-  بنيامني   - الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
عن �شم اأرا�س من ال�شفة الغربية 
فوزه  ح��ال  يف  اإ�شرائيل  اإىل  املحتلة 

بالنتخابات.
و����ش���رح ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخلارجية  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 
الإعلن  ه��ذا  اأن  ال��دويل  والتعاون 
يعتر ت�شعيدا خطريا ينتهك كافة 
ويعر  الدولية  والقرارات  املواثيق 
اأب�شع  يف  النتخابي  ال�شتغلل  عن 
ل�شرعية  اع��ت��ب��ار  اأدن���ى  دون  ���ش��وره 
اهتمام  اأدن��ى  اأو  الدولية  ال��ق��رارات 
احلميدة  ل��ل��م�����ش��اع��ي  ب��ت��ق��وي�����ش��ه 
ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا امل��ج��ت��م��ع ال����دويل 
للق�شية  �شلمي  ح��ل  اإىل  للو�شول 
)التفا�شيل  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة.      

�س8(
م����ن ج���ه���ة اأخ��������رى ح�����ذر الحت�����اد 
اأم�����س، م��ن تعهد رئي�س  الأوروب����ي، 
بنيامني  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي  ال����������وزراء 
يف  الأردن  غ�����ور  ����ش���م  ن���ت���ان���ي���اه���و 
يف  ف��از  اإذا  املحتلة  الغربية  ال�شفة 
النتخابات، قائل اإن هذه اخلطوة 

تقو�س فر�س ال�شلم يف املنطقة. 
واأك����د الحت����اد الأوروب�����ي اأن���ه لن 
ي���ع���رتف ب������اأي ت��غ��ي��ري يف ح����دود 
اإ�شرائيل مل يتفق عليه الطرفان، 
الفل�شطينيون  دان  بعدما  وذل��ك 
وك�������ذل�������ك امل����م����ل����ك����ة ال����ع����رب����ي����ة 
ال�شعودية والأردن وغريهم ب�شدة 

ت�شريحات نتانياهو .
وق������ال م���ت���ح���دث ب���ا����ش���م الحت�����اد 
لوكالة  ت�����ش��ري��ح  يف  الأوروب����������ي 
بناء  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإن  ب��ر���س،  ف��ران�����س 
امل�������ش���ت���وط���ن���ات وت���و����ش���ي���ع���ه���ا، مبا 

ال�شرقية،  ال���ق���د����س  يف  ذل����ك  يف 
القانون  ق��ان��ون��ي��ة مب��وج��ب  غ��ري 
التعاون  واأعلنت منظمة  الدويل. 
اأن��ه��ا �شتعقد  اأم�����س،  الإ���ش��لم��ي، 
ال�شعودية  م���ن  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء 
املقبل،  الأح����د  اج��ت��م��اع��ا ط���ارئ���ا، 
ل��ب��ح��ث ت��ه��دي��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
نتانياهو،  بنيامني  الإ�شرائيلي، 
بفر�س ال�شيادة على غور الأردن، 
نيوز  �شكاي  ذك��ر مرا�شل  ما  وف��ق 
ودان�����ت   . ال����ري����ا�����س،  ع���رب���ي���ة يف 
العبارات  باأ�شد  ب��ي��ان  يف  املنظمة 

الإ�شرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  ع��زم 
على  ال�شرائيلية  ال�شيادة  فر�س 
جميع مناطق غور الأردن و�شمال 
البحر امليت وامل�شتوطنات بال�شفة 

الغربية يف حال اإعادة انتخابه.
واعترت املنظمة اأن هذا الإعلن 
جديدا  اع���ت���داء  ي�شكل  اخل��ط��ري 
الفل�شطيني،  ال�شعب  حقوق  على 
وان��ت��ه��اك��ا ���ش��ارخ��ا مل��ي��ث��اق الأمم 
الدويل  القانون  ومبادئ  املتحدة 
ذات  امل���ت���ح���دة  الأمم  وق����������رارات 

ال�شلة.

فريق الأمن القومي هو الأ�ضعف منذ عقود:
بعد رحيل ال�سقر بولتون، ترامب يحلق منفردًا!

•• الفجر – خرية ال�صيباين

كما هو احلال دائًما مع دونالد ترامب، مت الإعلن على 
بولتون  ج��ون  الم��ري��ك��ي،  الرئي�س  اعلم  ت��وي��رت:  موقع 
ال��ق��وم��ي، وه���و �شخ�شية م��ه��م��ة يف  م�����ش��ت�����ش��اره ل��لأم��ن 
ال�شرتاتيجية الدبلوما�شية للبيت الأبي�س، انه ا�شتغنى 
العديد  ب�شدة  اأعار�س  اأن��ا  ترامب:  وكتب  خدماته.  عن 
لذلك  الإدارة،  ه��ذه  داخ��ل  اخرين  كما  مقرتحاته،  من 

طلبت من جون ال�شتقالة، التي ت�شلمتها هذا ال�شباح.
ل ي��ق��دم ب��ول��ت��ون نف�س ال���رواي���ة، ب��ل ي��ق��ول اإن���ه عر�س 
ال�شتقالة م�شاء الثنني واأنه قيل له، لنتحدث يف ذلك 

ه بولتون  اإقالته، وجرّ اإعلن  التي تلت  الدقائق  غًدا ويف 
بالوا�شنطن  ملحرر  مرا�شلة  منها  اإىل �شحفيني،  ر�شائل 

بو�شت جاء فيها: �شاأك�شف راأيي يف الوقت املنا�شب.
)التفا�شيل �س 11(

�ضالم مبدئي بني ال�ضي�دي واحلرك�ت امل�ضلحة يف ال�ضودان

اتفاق بت�سكيل حكومة انتقالية بجوبا يف نوفمرب
•• اخلرطوم-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت دول���ة ج��ن��وب ال�����ش��ودان، اأم�����س الأرب���ع���اء، عن 
يف  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ح��ك��وم��ة  بت�شكيل  ات��ف��اق  اإىل  ال��ت��و���ش��ل 
الذي  للنزاع  ح��دا  و�شع  �شاأنها  م��ن  املقبل،  نوفمر 
ي�شهده البلد الذي نال ا�شتقلله عن ال�شودان يف عام 

.2011
وق����ال وزي����ر الإع������لم يف ج��ن��وب ال�������ش���ودان، مايكل 
اإن الرئي�س �شلفا كري ميارديت وزعيم  مكوي لويث، 
حكومة  ت�شكيل  على  اتفقا  م�شار  ري���اك  امل��ت��م��ردي��ن 

املقبل. نوفمر  انتقالية بحلول 12 
ونقلت وكالة رويرتز عن لويث قوله: ناق�س اجلانبان 
ق�شايا ب�شيطة واملبادئ املتفق عليها لت�شكيل حكومة 

انتقالية بحلول 12نوفمر.
اأم�س  ال�شوداين  ال�شيادي  املجل�س  تو�شل  ذل��ك،  اإىل 

اإىل اتفاق مبدئي لل�شلم مع احلركات امل�شلحة.
قلواك،  توت  ال�شودان  جنوب  رئي�س  م�شت�شار  واأعلن 
اإىل  تو�شل  ال�شعبية،  واحلركة  ال�شيادي  املجل�س  اأن 
اتفاق اأويل حول اإعلن املبادئ �شيوقع اليوم اخلمي�س 
على اأن ت�شتاأنف الأطراف التفاو�س ب�شكل ر�شمي يف 

الرابع ع�شر من اأكتوبر القادم يف جوبا.
وقال قلواك يف موؤمتر �شحايف، يف جوبا اإن الأطراف 
اإلغاء  بينها  م��ن  الثقة  تعزيز  خ��ط��وات  على  اتفقت 
امل�شلح  الكفاح  حركات  ق��ادة  حق  يف  الغيابية  الأحكام 
وف��ت��ح امل���م���رات الإن�����ش��ان��ي��ة لإغ���اث���ة م��ن��اط��ق احلرب 
اإ�شافة  ال�����ش��ودان��ي��ة،  الأرا����ش���ي  داخ���ل  وم��ن  ال�شابقة 
لإطلق �شراح الأ�شرى، كما �شتكون جوبا هي منر 

التفاو�س املقبل.
اأكتوبر  التفاو�س منت�شف  يبداأ  اأن  التفاق  وت�شمن 
املقبل وملدة ثلثني يوماً، ون�شت الوثيقة الد�شتورية 
الفرتة  م��ن  الأوىل  اأ���ش��ه��ر  ال�����ش��ت��ة  تخ�شي�س  ع��ل��ى 
ما  بح�شب  ب��ال�����ش��ودان،  ال�شلم  لتحقيق  النتقالية 

ذكره موقع تاي�شتي نيوز.
وكانت الأطراف ال�شودانية قد جنحت عر الو�شاطة 
على  بالتفاق  اخ��رتاق  حتقيق  يف  �شودانية  اجلنوب 
خارطة طريق متهد للعملية التفاو�شية بعد اأقل من 
املجل�س  وفد  بو�شول  التفاو�س  بدء  من  �شاعة   48
وع�شوية  �شليمان  الفكي  حممد  برئا�شة  ال�شيادي 
حممد ح�شن التعاي�شي وحممد حمدان دقلو، ويا�شر 

العطا و�شم�س الدين الكبا�شي.

الح���ت���الل ي�����س��ن غ����ارات 
ج�����دي�����دة ع����ل����ى غ����زة

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأم�س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي  اجلي�س  اأع��ل��ن 
�شرب مواقع تابعة حلركة حما�س 
ردا على  ما زعم اإط��لق �شواريخ 

جديدة من غزة.
وجاء تبادل اإطلق النار بعد �شاعات 
م���ن اإط������لق ����ش���واري���خ م���ن غزة 
باجتاه مدينة اأ�شدود الإ�شرائيلية 
م���ا دف���ع الأم�����ن الإ���ش��رائ��ي��ل��ي اىل 
اإجلء نتانياهو عن امل�شرح خلل 

خطاب انتخابي.

يوجه  ال�سكتلندي  الق�ساء 
جلون�سون  ج��دي��دة  �سفعة 

•• ادنربه-اأ ف ب:

الريطاين  ال����وزراء  رئي�س  تلقى 
اأم�������س �شفعة  ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون 
الق�شاء  اع��ت��ر  اأن  ب��ع��د  ج���دي���دة 
الرملان  تعليق  قراره  ال�شكتلندي 
اأكتوبر  الأول  ت�شرين   14 ح��ت��ى 
اأ�شبوعني  ق��ب��ل  اأي  ق���ان���وين  غ���ري 
فقط من موعد بريك�شت، يف حني 
�شت�شتاأنف  ان��ه��ا  احل��ك��وم��ة  اع��ل��ن��ت 

احلكم.
الفور  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ة  واأع���ل���ن���ت 
املحكمة  اأم������ام  احل���ك���م  ا���ش��ت��ئ��ن��اف 
امل�شدر  و����ش���رح  ل���ن���دن.  ال��ع��ل��ي��ا يف 
اأمر  اأي  ي�شدر  مل  بر�س  لفران�س 
ال��رمل��ان قبل  ق���رار تعليق  ب��اإل��غ��اء 

اجلل�شة التي �شتعقد الثلثاء.
ثمانني  ح�������واىل  رف�����ع  اأن  وب����ع����د 
ب��رمل��ان��ي��ا ���ش��ك��وى اأم��ام��ه��ا، اعترت 
اأن  اأدن���ره  يف  ال�شتئناف  حمكمة 
تعطيل  اإىل  يرمي  جون�شون  ق��رار 
التعليق  وو���ش��ف��ت  ال���رمل���ان  ع��م��ل 

انتهى امل�شوار بني ال�شقر وال�شياد
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة مينح �سفري اإيطاليا و�سام ال�ستقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي -وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  منح �شاحب 
حفظه اهلل �شعادة ليبوربو �شتيلليلنو �شفري جمهورية اإيطاليا لدى 

الدولة و�شام ال�شتقلل من الطبقة الأوىل.
فرتة  خلل  بذلها  التي  للجهود  تقديرا  الو�شام  ال�شفري  منح  ياأتي 
ال��ع��لق��ات ب��ني دولة  اأ���ش��ه��م يف تطوير وت��ع��زي��ز  عمله يف ال��دول��ة م��ا 

الإمارات وجمهورية اإيطاليا يف العديد من املجالت.
وقلد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون 
ا�شتقباله له مبكتب �شموه  الو�شام خلل  ال�شفري اليطايل  الدويل 

بديوان عام الوزارة يف اأبوظبي.
واأعرب �شموه عن اأمنياته لل�شفري الإيطايل بالتوفيق والنجاح مثنيا 
على دوره يف تعزيز العلقات الثنائية بني دولة الإمارات و جمهورية 

اإيطاليا يف املجالت كافة.
من جانبه اأعرب �شعادة ليبوربو �شتيلليلنو عن بالغ تقديره و �شكره 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب 
“حفظه اهلل” م�شيدا بال�شيا�شة احلكيمة ل�شموه والدور البارز الذي 
يلعبه اإقليميا ودوليا. كما توجه بال�شكر للجهات احلكومية يف الدولة 
على ما وجده من تعاون ما كان له الأثر الإيجابي يف جناح مهمته يف 

تعزيز العلقات بني دولة الإمارات وجمهورية اإيطاليا.

تنفيذا لتوجيه�ت رئي�ض الدولة ودعم حممد بن زايد 

خليفة الإن�سانية تد�سن املرحلة الأوىل من اإغاثة مت�سرري ال�سيول يف ال�سودان

الإن�����ش��ان��ي��ة اإن����ه مت الن��ت��ه��اء من 
ج��م��ي��ع الإج�����������راءات، وال����ب����دء يف 
وخيم  الإغاثية  امل�شاعدات  توزيع 
من  املت�شررة  املناطق  يف  الي���واء 
4 ولي�����ات وهي  ال��ف��ي�����ش��ان��ات يف 
والنيل  واجل������زي������رة  اخل�����رط�����وم 
الأب��ي�����س و���ش��ن��ار وم��ن امل��ت��وق��ع اأن 
ي�شل عدد امل�شتفيدين يف الوليات 
الأربع اإىل 30 األف اأ�شرة �شودانية 

توزيع  ومت  اخل���رط���وم  ولي����ة  يف 
ت�شمنت  غ��ذائ��ي  ط���رد  اآلف   4
الغذائية  الأ���ش��ن��اف  م��ن  ال��ع��دي��د 
امل��ه��م��ة وك��ذل��ك مت ت��وزي��ع 400 
الذين  املت�شررين  لإي���واء  خيمة 

خ�شروا منازلهم.
واأ����ش���رف ف��ري��ق م��وؤ���ش�����ش��ة خليفة 
الإن�����ش��ان��ي��ة م��ب��ا���ش��رة ع��ل��ى توزيع 
ال��ط��رود ال��غ��ذائ��ي��ة ك��م��ا ���ش��اع��د يف 

ال�����ش��رع��ة ال��ك��ب��رية ل��و���ش��ول وفد 
موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
بلدهم  اإىل  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��لأع��م��ال 
ال�����ش��ودان وب���داأن���ا العمل  ال��ث��اين 
�شوياً من اأجل احلد من تداعيات 
ال��ت��ي مل  الطبيعة  ال��ك��ارث��ة  ه���ذه 

ن�شهدها من قبل.
تعر�شت  ب��������لده  اأن  واأ�������ش������اف 
م�شبوقة  غ���ري  ط��ب��ي��ع��ي��ة  ل��ك��ارث��ة 

�شخ�س  األ����ف   150 ح����وايل  اأي 
مقومات  ك��ل  فقد  منهم  البع�س 
ب��ان��ه��ي��ار م��ن��ازل��ه��م ودمار  احل��ي��اة 
 .. موا�شيهم  ونفوق  حما�شيلهم 
م�شاعدتهم  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
قدر الإمكان على جتاوز حمنتهم 

والعودة اإىل حياتهم الطبيعية.
منطقة  الأوىل  امل��رح��ل��ة  و�شملت 
بحري  مبحلية  وودرملي  اجليلي 

للمت�شررين  اخليام  بع�س  ن�شب 
يف منطقتي اجليلي وودرملي.

اأ���ش��اد ال��دك��ت��ور حممد  م��ن جهته 
العون  م��ف��و���س  ن��ائ��ب  ف�����ش��ل اهلل 
بدولة  ال�������ش���ودان  يف  الإن�������ش���اين 
ودعمها  واإ����ش���ه���ام���ه���ا  الإم����������ارات 
الكوارث  درء  يف  ل��ب��لده  امل�شتمر 
املت�شررين  وم�شاعدة  الطبيعية 
اإىل  لفتا  ال�شودان،  اأرج���اء  كل  يف 

التي  والفي�شانات  ال�شيول  ج��راء 
جتاوزت نظرياتها ال�شابقة.. لفتا 
اإىل اأن هناك قرى دمرت بالكامل 
���ش��م��ال اخلرطوم،  ودرم���ل���ي  م��ث��ل 
ق���رى يف ولية  ع���دة  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
من  اجل��ن��وب  اإىل  الأب��ي�����س  النيل 
اخلرطوم .. م�شريا اإىل اأن جزيرة 
وهي  ال�شمالية  ال��ولي��ة  يف  بدين 
مهددة  ال��ن��ي��ل  يف  ج���زي���رة  اأك�����ر 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شمو  تنفيذا لتوجيهات �شاحب 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
ودعم  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�شيخ  ���ش��م��و  وم��ت��اب��ع��ة  امل�����ش��ل��ح��ة 
نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون 
الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية 
الأوىل  املرحلة  املوؤ�ش�شة  د�شنت   ..
الإغاثية  امل�����ش��اع��دات  ت��وزي��ع  م��ن 
الر�شيدة  القيادة  بها  اأم��رت  التي 
املوؤ�ش�شة  خطة  ح�شب  وت�شتهدف 
�شخ�س  األ���������ف   150 ح���������وايل 
وذل��������ك م�����ن م���ن���ط���ل���ق ال����وق����وف 
ب���ج���ان���ب الأ�����ش����ق����اء يف ال�������ش���ودان 
الطبيعية  الكارثة  اآث��ار  للحد من 
وم�شاعدة املت�شررين من ال�شيول 
والفي�شانات التي �شربت البلد.

وقال رئي�س فريق موؤ�ش�شة خليفة 
للأعمال  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 

بالغرق.
عبداهلل  اأ�شماء  قالت  جانبها  من 
الإن�شاين  ال��ع��ون  م��ف��و���ش��ي��ة  م��ن 
يف  الآن  ن���ح���ن  ال�����������ش�����ودان..  يف 
اجليلي  منطقة  يف  لأه��ل��ن��ا  زي���ارة 
اأق��دم ال�شكر  وودرم��ل��ي، وم��ن هنا 
ووفدها  الإم���ارات  لدولة  اجلزيل 
بن  خليفة  موؤ�ش�شة  م��ن  الإغ��اث��ي 
زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية 
الثاين  ب��ل��ده��م  يف  ب��ه��م  واأرح�������ب 
من  امليدان  يف  و�شوياً  معاً  ونعمل 
املت�شررين  اأه��ل��ن��ا  م�شاعدة  اأج���ل 
م��ن ال�����ش��ي��ول وال��ف��ي�����ش��ان��ات التي 
���ش��رب��ت ال���ع���دي���د م���ن ال���ولي���ات 

ال�شودانية.
كما عر عدد من اأهايل منطقتي 
�شكرهم  ع���ن  وودرم����ل����ي  اجل��ي��ل��ي 
ت��ق��دي��ره��م لدولة  ال��ك��ب��ري وب��ال��غ 
الإم�������ارات وم��وؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة بن 
زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية 
هذه  يف  ج��ان��ب��ه��م  اإىل  ووق��وف��ه��م 
مثمنني  بهم..  اأمل��ت  التي  الكارثة 
لدولة الإمارات هذا العون الكبري 
لي�س  التي هي  الإن�شانية  واللفتة 

بغريبة عن قيادتها و�شعبها.

الإمارات تزود قطاع ال�سحة يف اأبني ب�سحنة من املكمالت الغذائية
•• اأبني-وام:

ال�����ش��ك��ان يف  ال�����ش��ح��ة و  زودت دول�����ة الإم��������ارات ق���ط���اع 
الغذائية  املكملت  من  ب�شحنة  اليمنية  اأب��ني  حمافظة 
خلل  اأطلقتها  التي  العاجلة  ال�شتجابة  حملة  �شمن 
���ش��ه��ر �شبتمر اجل����اري يف حم��اف��ظ��ات ع���دن و حل��ج و 
ال��ه��لل الأحمر  اإ���ش��راف  اأب���ني وي��ج��ري تنفيذها حت��ت 
وت�شمل  املحلية  ال�شلطة  م��ع  بالتن�شيق  و  الم���ارات���ي 

و  وال�شحية  الإغاثية  الإن�شانية  الأع��م��ال  من  �شل�شلة 
مدير  بالليل  �شلح  وق��ال  والتعليم.  النظافة  جم��ايل 
اإن  اأب���ني  يف  خنفر  مبديرية  ال�شكان  و  ال�شحة  مكتب 
الغذائية جاءت يف وقتها نظرا لوجود  املكملت  �شحنة 
ال��ذي يعانون م�شاكل  املر�شى  الأط��ف��ال  ع��دد كبري من 
ما�شة  ب��ح��اج��ة  وه���م  ال��ت��غ��ذي��ة  ���ش��وء  بينها  م��ن  �شحية 
للرعاية ال�شحية .. و ثمن دعم دولة الإمارات ملديرية 

خنفر و قطاع ال�شحة بها خا�شة و املحافظة عامة.

�سفري الدولة ي�سارك طلبة مدر�سة خليفة بن زايد يف كازاخ�ستان يومهم الدرا�سي الأول

احلقيبة  ت�����وزي�����ع  يف  ال�������ش���ف���ري 
امل��در���ش��ي��ة وال����زي امل��در���ش��ي على 
مقدمة  ال������ط������لب،  م�����ن  ع�������دد 
م���ن م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ق��ر ب���ن حممد 
اخلريية  ل���لأع���م���ال  ال��ق��ا���ش��م��ي 

التعليمي للطلب.
ويف مبادرة اأخرى عك�شت اهتمام 
الأجيال  بتن�شئة  الإم����ارات  دول��ة 
وال�شلم  الت�شامح  قيم  وتر�شيخ 
�شعادة  ���ش��ارك   .. ال��ن��ا���ش��ئ��ني  ب��ني 

بح�شور  وذل�������ك  والإن���������ش����ان����ي����ة 
رحيمجانوف  اأم���ريح���ان  ���ش��ع��ادة 
الأول  ال���رئ���ي�������س  م��ك��ت��ب  م���دي���ر 
واأحمد  كازاخ�شتان،  جلمهورية 
اأوجناكوفا  واإي���ري���ن���ا  م�������رادوف 

•• نور �صلطان-وام:

ح�����ش��ر ���ش��ع��ادة ال���دك���ت���ور حممد 
اأح������م������د ب������ن ����ش���ل���ط���ان اجل����اب����ر 
جمهورية  ل���دى  ال���دول���ة  ���ش��ف��ري 
كازاخ�شتان اليوم الدرا�شي الأول 
يف م���در����ش���ة ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
نور  العا�شمة  يف  نهيان  اآل  زاي��د 

�شلطان.
التي  الكلمة  يف   - �شعادته  واأك���د 
بح�شور  امل����در�����ش����ة  يف  األ����ق����اه����ا 
مديرتها واأفراد الهيئة التعليمية 
- دع���م واه��ت��م��ام دول���ة الم����ارات 
املجال  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  بالتعليم 
زاوري  اأع��رب��ت  فيما  التعليمي.. 
عن  املدر�شة  مديرة  بيماياتوفنا 
هذا  يف  ال�شفري  مل�شاركة  �شعادتها 
اإىل  ال�شكر  موجهة  امل��ه��م،  ال��ي��وم 
املدر�شة  لإن�شائها  الإم��ارات  دولة 
وال�شعي اإىل تطويرها وتزويدها 
ينعك�س  مما  التعليم  و�شائل  بكل 
امل�شتوى  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���ي  ب�����ش��ك��ل 

اأع�����������ش�����اء جم���ل�������س ال������ن������واب يف 
ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين.. فيما  ال��رمل��ان 
وتقديره  ���ش��ك��ره  م�����رادوف  وج���ه 
ب���ا����ش���م ���ش��ع��ب ك���ازاخ�������ش���ت���ان اإىل 
دول��ة الإم���ارات على ه��ذه املبادرة 
القيمة. على �شعيد اآخر .. التقى 
بن  اأحمد  الدكتور حممد  �شعادة 
اأ�شخات  م��ع��ايل  اجل��اب��ر  �شلطان 
يف  التعليم  وزي��ر  اأمياغامبيتوف 
ك��ازاخ�����ش��ت��ان يف مقر  ج��م��ه��وري��ة 
الوزارة يف العا�شمة نور �شلطان، 
وذلك يف اإطار تعزيز اأوجه التعاون 
التعليمية  امل��ج��الت  يف  امل�شرتك 
من  وكازاخ�شتان،  الإم����ارات  ب��ني 
خلل دعم التعاون بني املوؤ�ش�شات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وت�����ب�����ادل اخل�����رات 
بني  الطلبية  الزيارات  وتنظيم 
ال��ب��ل��دي��ن. واأث���ن���ى م���ع���ايل وزير 
املكانة  ع��ل��ى  ال��ك��ازاخ��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م 
ال���رائ���دة ال��ت��ي حت��ظ��ى ب��ه��ا دولة 
والإجنازات  التعليم  يف  الإم���ارات 

التي حققتها يف هذا املجال.

اإ�سالمية دبي ت�سدر كتابا لتقدير مواقيت ال�سالة وال�سيام لرواد حمطة الف�ساء الدولية
•• دبي-وام:

اأ�شدرت دائرة ال�شوؤون الإ�شلمية 
بالتزامن  بدبي  اخل��ريي  والعمل 
اإط�����لق الرحلة  م���ع ق���رب م��وع��د 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة امل���ق���ررة ب��ت��اري��خ 25 
�شتقل  وال���ت���ي  اجل������اري  ���ش��ب��ت��م��ر 
اإ�شداراً  اإم��ارات��ي  ف�شاء  رائ��د  اأول 
ه���ذا  يف  ن����وع����ه  م����ن  الأول  ي���ع���د 
التخ�ش�س بعنوان تقدير مواقيت 
ال�����ش��لة وال�����ش��ي��ام ل����رواد حمطة 
ب��ن��اء على  وذل���ك  ال���دويل  الف�شاء 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” يف 

ا�شت�شراف امل�شتقبل.
ال�شوء  لي�شلط  الكتاب  ه��ذا  وج��اء 
على اأثر من اآثار الثورة ال�شناعية 
اأحكام  من  بها  يتعلق  وم��ا  الرابعة 
�شرعية كمواقيت ال�شلة وال�شيام 
ل������رواد حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال����دويل 
وال��ت��ي ت��دور يف م��دار ح��ول كوكب 
�شاهقة  ثابتة  ب��ارت��ف��اع��ات  الأر����س 
وب�شرعات  ك���ل���م   400 ب�����  ت���ق���در 
األف   28.000 اإىل  ت�شل  عالية 

زمن طلوع الفجر �شيئا ي�شريا ثم 
يفطر مدة 45 دقيقة مقدار ليله 
 90 ك��ل  اأن  30 م��رة باعتبار  مل��دة 
بالن�شبة  وليله  بنهاره  ي��وم  دقيقة 
ال�شم�س  ت��ب��ع��اً حل��رك��ة  وذل����ك  ل���ه 
ال��ظ��اه��ري��ة ع��ل��ي��ه وب��ال��ت��ايل يكون 
�شاعة   45 ل�شيامه  املقدر  الزمن 
اأي م���ا ي���ق���ارب ي��وم��ني من  ف��ق��ط 
اأي��ام��ن��ا الع��ت��ي��ادي��ة وك��ي��ف يحدد 
رائ����د ال��ف�����ش��اء ِق��ب��لَ��ت��ه م���ع حركة 
املحطة امل�شتمرة و�شرعتها الفائقة 

رواد  ف���اإن  وعليه  ال�شاعة.  يف  كلم 
يومنا  يف  ���ش��ي�����ش��اه��دون  ال��ف�����ش��اء 
العتيادي املقدر ب� 24 �شاعة 16 
مرة  و16  لل�شم�س  ���ش��روق��ا  م���رة 
الف�شاء  رائد  �شي�شلي  غروبا فهل 
كل  املحطة  تلك  منت  على  امل�شلم 
ما  اأي  �شلوات  خم�س  دقيقة   90
80 ���ش��لة خ���لل يومنا  ي�����ش��اوي 
�شاعة.   24 ب���  امل��ق��در  الع��ت��ي��ادي 
مدة  الف�شاء  رائ���د  �شي�شوم  وه��ل 
45 دقيقة مقدار نهاره مع اإ�شافة 

ت���ارة من  اأم��ام��ه  ف���الأر����س تتقلب 
فوقه وتارة من حتته اأو عن طرفه 

وهكذا حتى ينزل منها.
اأم ي��ق��در ل���ه ال���وق���ت ك��م��ا ل���و كان 
خم�س  في�شلي  مدينته  يف  مقيماً 
ت�شقط  اأم  �شاعة   24 ك��ل  �شلوات 
عنه ال�شلة وال�شيام لفقد اأ�شباب 
وج��وب��ه��م��ا؟ ل���ذا ج���اء ه���ذا البحث 
وباقي  الأ���ش��ئ��ل��ة  تلك  ع��ن  ليجيب 
و�شلة  بو�شوء  املتعلقة  الأح��ك��ام 
و���ش��ي��ت��م تقدمي  ال���ف�������ش���اء.  رائ�����د 
ال�شلة  مواقيت  تقدير   “ كتاب: 
الف�شاء  ل����رواد حم��ط��ة  وال�����ش��ي��ام 
املتخ�ش�س  اأع���ده  ال���ذي  الدويل” 
امل���واق���ي���ت والأه����ل����ة كبري  يف ع��ل��م 
ال�شيد  ال��ب��ح��وث  ب������اإدارة  ب��اح��ث��ني 
رائديرّ  لأول  �شالح  حممد  حمد 
ف�����ش��اء اإم���ارات���ي���ني ي�����ش��اف��ران اإىل 
حم���ط���ة ال���ف�������ش���اء ال���������دويل عن 
طريق ت�شليم جمموعة من الن�شخ 
ل��ك��ل م��ن م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
للف�شاء  الإم��ارات  للف�شاء ووكالة 
املقررة  رح��ل��ت��ه��م��ا  ان���ط���لق  ق��ب��ل 
كما  اجل��اري  �شبتمر   25 بتاريخ 
�شيتم توزيعه جلميع املهتمني من 

ال�شادة الباحثني واملثقفني.

�سفارة الدولة يف وا�سنطن تدعم �سباق منظمة �سوزان كومني اخلريية
•• وا�صنطن -وام:

�����ش����ارك����ت �����ش����ف����ارة ال������دول������ة يف 
الأمريكية  املت������حدة  ال���ولي���ات 
ال�شباق  رع��اي��ة  يف  الثالثة  للمرة 
 More Than a ال�����ش��ن��وي 
تنظمه  ال���ذي   Pink Walk
ك����ومي������ن  ج.  �ش����وزان  منظمة 
وع������لج  لأبح�����اث  ال������خريية 
���ش�����������������رط��ان ال����ث����دي واأق�����ي�����م يف 

اخل��ط��رية م��ن��ه��ا، وال��ت�����ش��دي لها 
على  العامة  بال�شحة  والنهو�س 

امل�شتويني املحلي والعاملي.
وقد ا�شتقبل فريق عمل ال�شفارة 
الرّذين  الإم���ارات���ي���ون  وال���ط���لب 
وا�شنطن  يف  درا���ش��ت��ه��م  ي��ت��اب��ع��ون 
امل��ج��اورة، زوار الركن  وال��ولي��ات 
بالرتاث  لتعريفهم  الإم����ارات����ي 
وتقدمي  الإم���ارات���ي���ة  وال��ث��ق��اف��ة 

ال�شيافة الإماراتية لهم.

مب�شاركة  وا���ش��ن��ط��ن،  ال��ع��ا���ش��م��ة 
اآلف العدائني وامل�شاة.

وياأتي دعم �شفارة الدولة لل�شباق 
بدعم  الإم����ارات  اهتمام  اإط���ار  يف 
البحوث العلمية الهادفة للتو�شل 
لعلج خمتلف الأمرا�س، ف�شل 
عن احلث على ممار�شة الريا�شة 
�شحية  ح����ي����اة  ع���ل���ى  ل���ل���ح���ف���اظ 
ب�شرورة  وال���ت���ذك���ري  و���ش��ل��ي��م��ة، 
الك�شف املبكر للأمرا�س ل �شيما 

قرقا�س  �شيماء  ال�شيدة  واأع��رب��ت 
ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة ال����دول����ة يف 
بهذه  األقتها  وا�شنطن - يف كلمة 
املنا�شبة - عن �شعادتها مب�شاركة 
�شفارة الدولة يف دعم هذا احلدث، 
حيث يتم الحتفاء بالناجني من 
اأولئك  وت��ك��رمي  ال��ث��دي،  �شرطان 
معربة   .. املعركة  خ�شروا  الذين 
خال  م�شتقبل  اإىل  تطلعها  ع��ن 

من هذا املر�س الع�شال .
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اأخبـار الإمـارات

توؤكد مراع�ته� اخل�ضو�ضية واحلد من ال�ضلوكي�ت ال�ضلبية

الرتبية تركب كامريات مراقبة بجميع مدار�سها احلكومية واإلزام اخلا�سة بها العام الدرا�سي اجلاري
••  دبي - حم�صن را�صد

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ب������داأ 
مراقبة  ك��ام��ريات  تركيب  تنفيذ 
بجميع مدار�شها احلكومية بدبي 
خلل  وذل��ك  ال�شمالية  واملناطق 
ال��ع��ام ال��درا���ش��ي اجل���اري 2019 

 .-2020
اإدارات  تلقته  ك��ت��اب  ذل��ك يف  ج��اء 
وح�شلت  م�������وؤخ�������راً  امل�������دار��������س 
“الفجر” على ن�شخة منه وجهت 
فيه الوزارة  اإدارات مدار�شها اإىل 

ب�شكل �شحيح على النظام.
وجهته  ت��ع��م��ي��م  يف  واأو�����ش����ح����ت 
اأنه  احلكومية  امل��دار���س  لإدارات 
م��ن خ���لل ت��ل��ك ال��ب��ي��ان��ات �شيتم 
بالختبارات  املعنيني  ا�شتهداف 
املهني  ال���رتخ���ي�������س  واإ��������ش�������دار 
على  املعلم  اإط���لع  م��ن  والتمكن 

النتائج.
واأع����ل����ن����ت ال����������وزارة ع����ن اإط�����لق 
لختبارات  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  خ��ا���ش��ي��ة 
ترخي�س املعلمني للعام الدرا�شي 
على   2020  �  2019 اجل����اري 

للحد من الظواهر ال�شلبية التي 
كتنمر  امل��دار���س،  بع�س  ت�شهدها 
احل�ش�س  م��ن  وال��ت��ه��رب  الطلبة 
وال�����ت�����دخ�����ني وغ��������ري ذل��������ك من 
املجتمع  على  الدخيلة  الظواهر 

الإماراتي.
حفظ  �شيتم  ان��ه  التعميم  وك�شف 
املراقبة  ك����ام����ريات  ت�����ش��ج��ي��لت 
م��در���ش��ة وحفظها  ك��ل  ب��خ��ادم يف 
�شاءوا  وق��ت��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا  ل���لط���لع 
اَي م��ك��روه ؛كما  يف ح��ال ح���دوث 
وزارة  األ����زم����ت   وان  ���ش��ب��ق   ان����ه 

كامريات  ت��رك��ي��ب  اأو  ���ش��راء  ع���دم 
املدر�شية،  امل��وازن��ات  م��ن  مراقبة 
يف  ل���ل���وزارة  ب��ال��رج��وع  وطالبتهم 

حال اَي ا�شتف�شار.
وراعت وزارة الرتبية يف تنفيذها 
لهذا امل�شروع توفري اخل�شو�شية 
التعليمية  امل��ن��ظ��وم��ة  لع�������ش���اء 
ت�شملهم  مم���ن  امل���در����ش���ة  داخ�����ل 
ع��م��ل��ي��ة امل����راق����ب����ة �����ش����واء ك�����وادر  
تعليمية اأو اإدارية اأو طلبة ؛ حيث 
دوراً  امل�شروع  ه��ذا  تنفيذ  �شيلعب 
كبرياً يف حتقيق الرقابة الوقائية 

املدار�س اخلا�شة،  الرتبية جميع 
برتكيب  ال�����ش��م��ال��ي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 
للعمل  رقمية،  مراقبة  ك��ام��ريات 
على تعزيز اأمن و�شلمة الطلبة 

الرخ�ضة  على  احل�ضول  فر�ض 
املهنية ملعلمي املدار�ض احلكومية

ال�������وزارة ج��م��ي��ع معلمي  ال���زم���ت 
م�شتوى  على  احلكومية  املدار�س 
نظام  يف  ب��ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ال�����دول�����ة 
ترخي�س املهن التعليمية، م�شددة 
البيانات  ادخ������ال  �����ش����رورة  ع��ل��ى 

ت��وف��ري تعليم  اأن��ه��ا حت��ر���س على 
امل�����ش��ت��وى للطلب  رف��ي��ع  ن��وع��ي 

نظام ترخي�س املهن التعليمية.
ذاته  التعميم  يف  ال����وزارة  واأك���دت 

وذلك من خلل توفريها معلمني 
وقيادات ومهنيني اأكفاء.

الأمانة العامة ملجل�س الوزراء ت�ست�سيف حلقة �سبابية ملناق�سة اأدوار ال�سباب يف جمال�س اإدارات اجلهات الحتادية
�ضم� املزروعي : ال�ضب�ب راأ�ض امل�ل الذي نفتخر به لتعزيز مكت�ضب�ت الوطن

عبداهلل بن طوق : ال�ضب�ب ركيزة اأ�ض��ضية �ضمن عمل حكومة الإم�رات، واإعدادهم ومتكينهم مو�ضع اهتم�م قي�دتن� 
•• دبي - وام:

اأكدت معايل �شما بنت �شهيل بن فار�س املزروعي وزيرة دولة ل�شوؤون ال�شباب 
رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب على الدور الريادي لل�شباب 
وم�شاركتهم  الحت����ادي،  احل��ك��وم��ي  العمل  منظومة  تطوير  يف  الإم���ارات���ي 
الفاعلة يف م�شرية التنمية التي ت�شهدها دولة الإمارات يف خمتلف القطاعات 
القيادة  ال��ذي تفتخر بهم  امل��ال  راأ���س  ال�شباب هم  اأن  اإىل  واملجالت، م�شريًة 

الر�شيدة لتعزيز مكت�شبات الوطن و�شون منجزاته.
الأمانة  نظمتها  التي  ال�شبابية  احللقة  يف  معاليها  كلمة  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
اأبراج  يف  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  مع  بالتعاون  ال���وزراء  ملجل�س  العامة 
اإدارة  جمال�س  يف  ال�شباب  “اإ�شراك  ع��ن��وان  حت��ت  ج���اءت  وال��ت��ي  الإم�����ارات، 

طوق  ب��ن  ع��ب��داهلل  �شعادة  فيها  وا�شت�شافت  الحتادية”،  واللجان  اجل��ه��ات 
الأمني العام ملجل�س الوزراء.

خلل  من  العمل،  اآليات  لتطوير  رئي�شي  م�شدٌر  “ال�شباب  معاليها  وقالت 
اإر�شاء ممار�شات عمل حكومية تت�شم  التي ت�شهم يف  اأفكارهم ومقرتحاتهم 
بالنفتاح واملرونة، واإن اإ�شراكهم يف جمال�س اإدارة اجلهات الحتادية �شيعزز 
حلوًل  و�شي�شع  الوطنية،  امللفات  م��ن  الكثري  يف  وال��ري��ادة  النجاح  ف��ر���س 

ا�شتثنائية للعديد من امل�شكلت«.
الأمانة  اأطلقتها  التي  التعريفية  احلملة  اإط��ار  يف  ال�شبابية  احللقة  تاأتي 
اإدارات اجلهات  العامة ملجل�س الوزراء لإ�شراك ال�شباب يف ع�شوية جمال�س 
اأهمية واأدوار ال�شباب يف تطوير منظومة  الحتادية، حيث ناق�شت مو�شوع 

العمل احلكومي.

من جانبه اأكد �شعادة عبداهلل بن طوق الأمني العام ملجل�س ال��وزراء خلل 
كلمته يف احللقة اأن “ ال�شباب ركيزة اأ�شا�شية �شمن عمل حكومة الإمارات، 
واإعدادهم ومتكينهم مو�شع اهتمام قيادتنا ليكونوا قادة التطوير والتح�شني 

امل�شتمر«.
اإدارة وجلنة احتادية  90 جمل�س  اأك��ر من  اليوم  “ لدينا  وق��ال بن ط��وق 
املمار�شات  لتطوير  فر�شة  فيها  لل�شباب  �شيكون  الحتادية  احلكومة  �شمن 
العمل احلكومي يطور  ال�شباب يف  اإ�شراك  “ان  والأداء احلكومي”، م�شيفاً 
اأفكاراً اإبداعية من �شاأنها و�شع احللول لأهم التحديات و�شنع قرارات نوعية 
يف ملفات وطنية خمتلفة” موؤكدا ان “ �شبابنا لديهم قدرة على التوا�شل 
مع  والتعامل  التطورات  ومواكبة   .  . امل�شتجدات  مع  والتفاعل  والنفتاح 

التكنولوجيا احلديثة ».

وتطرقت احللقة ال�شبابية والتي ح�شرها اأكر من 40 �شابا و�شابة اإىل عدد 
ال�شباب  اإ�شراك  وكيفية  احلكومي،  العمل  مبنظومة  املتعلقة  املوا�شيع  من 
يف �شياغة اأفكار ومبادرات جتدد يف املمار�شات احلكومية، اإىل جانب عر�س 

اخت�شا�شات جمال�س الإدارة يف اجلهات واللجان الحتادية.
وناق�س احل�شور �شبل تطوير اآليات جديدة من �شاأنها النهو�س باأداء املجال�س 

وجعلها اأكر تفاعًل ومرونة حتقيقاً لتطلعات القيادة.
اإماراتية  من�شة  تعتر  ال�شبابية  احل��ل��ق��ات  م���ب���ادرة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ت�شت�شيف نخبة من القادة وامل�شوؤولني واملوؤثرين وبح�شور ال�شباب ملناق�شة 
وتطوير خمرجات حقيقية ت�شاهم يف دعم ومتكني ال�شباب، واإيجاد مبادرات 
وم�شاريع تخدمهم وفق توجهات دولة الإمارات بخلق جيل من ال�شباب قادر 

على �شناعة امل�شتقبل.

�سفارة الدولة ترعى الن�سخة 
الثالثة من ماراثون ال�سالم يف روما

•• روما -وام:

 Half ترعى �شفارة الدولة يف اإيطاليا الن�شخة الثالثة من ماراثون ال�شلم
22 �شبتمر اجلاري يف  يوم  تقام  والتي   Marathon Via Pacis
العا�شمة روما مب�شاركة نحو 7 اآلف �شخ�س من اأكر من 40 دولة بهدف 
الرتويج لقيم الندماج وال�شلم والتعاي�س والأخوة الإن�شانية واحلوار بني 

الأديان وذلك يف اإطار فعاليات عام الت�شامح.
اآرا  مت الإع��لن عن الرعاية خلل املوؤمتر ال�شحفي ال��ذي عقد يف م��درج 
عمر  �شعادة  مب�شاركة  روم��ا  الإيطالية  العا�شمة  و�شط  التاريخي  با�شي�س 
عبيد حممد احل�شان ال�شام�شي �شفري الدولة لدى اجلمهورية الإيطالية 
وفريجينيا راجي عمدة مدينة روما وكبار امل�شوؤولني الإيطاليني وجموع 

ال�شحافيني.
اإىل  ال�شكر   - امل��وؤمت��ر  خ��لل  كلمته  يف   - ال�شام�شي  ال�شفري  �شعادة  ووج��ه 
املبادرة..  الإم��ارات يف هذه  الذين رحبوا مب�شاركة دولة  املاراثون  منظمي 
م�شيدا بالعلقات الوطيدة والتاريخية التي تربط بني الإمارات واإيطاليا 
ح��ي��ث زار امل��غ��ف��ور ل��ه ال�����ش��ي��خ زاي����د ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان، م��دي��ن��ة روما 
والفاتيكان يف عام 1951 الأمر الذي يعك�س انفتاح القيادة الإماراتية منذ 
�شنوات على بناء علقات اأخوة وحمبة و�شلم مع العامل اأجمع، واإيطاليا 
قدا�شة  بزيارة  ا�شتهلت  الت�شامح”  “عام  فعاليات  اإن  وق��ال  خا�س.  ب�شكل 
الكاثوليكية وف�شيلة الإمام الأكر الدكتور  الكني�شة  بابا  البابا فرن�شي�س 
اأحمد الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف اإىل اأبوظبي وتوقيعهما وثيقة “الأخوة 
الإن�شانية” التي تهدف لتعزيز العلقات الإن�شانية وبناء ج�شور التوا�شل 

والتاآلف واملحبة بني ال�شعوب، اإىل جانب الت�شدي للتطرف.
من جانبها وجهت عمدة مدينة روما ال�شكر اإىل �شعادة ال�شفري ال�شام�شي 

على م�شاهمة دولة الإمارات يف رعاية هذه الفعالية.  

�سرطة اأبوظبي تكرم خريجيها �سمن برنامج قيادات حكومة الإمارات
•• اأبوظبي-الفجر:

ك��رم ���ش��ع��ادة  ال��ل��واء  �شامل �شاهني 
ال���ن���ع���ي���م���ي م����دي����ر ق����ط����اع امل�������وارد 
اأب���وظ���ب���ي   ����ش���رط���ة  ال���ب�������ش���ري���ة يف 
خ��ري��ج��ي ���ش��رط��ة  اأب��وظ��ب��ي �شمن 
الإم���ارات   حكومة  ق��ي��ادات  برنامج 
الدفعة  ت���خ���ري���ج  ����ش���ه���د   وال�������ذي 
اخل��ري��ج��ة اجل��دي��دة  م��ن خمتلف 
ق�شر  يف  احل����ك����وم����ي����ة  اجل�����ه�����ات 
الوطن باأبوظبي وجرى  الحتفاء 
اأب��وظ��ب��ي وهم  ���ش��رط��ة   مبنت�شبي  
بالعلء  اأح����م����د  حم���م���د  ال����رائ����د 
اجلنيبي  �شالح  عبداهلل  والنقيب 
متطلبات  لإجن�������ازه�������م  وذل���������ك 
الرنامج وت�شجيل اأ�شماءهم �شمن 
خريجي اأحد اأرفع الرامج لإعداد 

القادة على م�شتوى الدولة.
 و اأ�شاد مدير قطاع املوارد الب�شرية  
ب��ال��دع��م ال��لحم��دود ال���ذي توليه 
والإ�شتثمار  لل�شباب  العليا  القيادة 
القيادية  مواهبهم  و�شقل  فيهم 
ال���راي���ة وم��وا���ش��ل��ة م�شرية  حل��م��ل 

تنمية وازدهار وطننا احلبيب.
ق���ي���ادات  ب���رن���ام���ج  اأن   واأو�������ش������ح  
ي��ع��د من�شة  الإم����������ارات   ح��ك��وم��ة 
جميع  ع����ل����ى  ت���ع���م���ل  م���ت���ك���ام���ل���ة 
الحتادية  اجل��ه��ات  يف  امل�����ش��ت��وي��ات 
ويتم  اخل��ا���س،  وال��ق��ط��اع  واملحلية 
م��ن خ��لل��ه��ا ع��ق��د ور����س تعليمية 
املختلفة  املوؤ�ش�شات  م��ن  للقيادات 

ال������دول������ة، وب�����رام�����ج الإر������ش�����اد  يف 
للم�شاركني،  ال�شخ�شي  ال��ق��ي��ادي 
وب��ن��اء ع��لق��ات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
والإدارة  ال��ق��ي��ادات  تطوير  م��راك��ز 
الإ�شهام   اإىل  بالإ�شافة  احلكومية، 
من  التخ�ش�شية  ال��ق��درات  بناء  يف 

خ��لل ت��دري��ب اجل��ه��ات احلكومية 
املعنية،  اجل���ه���ات  م���ع  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
وتقدمي ال�شت�شارة للحكومة فيما 
يتعلق بتطوير القيادات احلكومية، 
وت����وف����ري م���ت���ح���دث���ني ع���امل���ي���ني يف 

موا�شيع خمتارة تهم احلكومة. 

رئي�س الدولة مينح �سفري الهند و�سام زايد الثاين من الطبقة الأوىل
•• اأبوظبي -وام:

اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل �شعادة نفديب �شينغ  منح �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شوري �شفري جمهورية الهند لدى الدولة و�شام زايد الثاين من الطبقة الأوىل تقديرا للجهود التي 
بذلها خلل فرتة عمله يف الدولة ما اأ�شهم يف تطوير وتعزيز العلقات بني البلدين ال�شديقني يف 
العديد من املجالت. و قلد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية و التعاون الدويل 
اأعرب  اأبوظبي. و  ال��وزارة يف  ا�شتقباله له مبكتب �شموه بديوان عام  ال�شفري الهندي الو�شام خلل 
�شموه عن اأمنياته لل�شفري بالتوفيق و النجاح يف عمله مثنيا على دوره يف تعزيز العلقات الثنائية 
املتميزة بني دولة الإمارات والهند يف املجالت كافة. من جانبه اأعرب �شعادة نفديب �شوري عن بالغ 
تقديره و �شكره ل�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة “ حفظه اهلل “ .. م�شيدا بال�شيا�شة احلكيمة ل�شموه و 
الدور البارز الذي يلعبه اإقليميا ودوليا. وتوجه بال�شكر جلميع اجلهات احلكومية يف الدولة على ما 
وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي يف جناح مهمته يف تعزيز العلقات بني البلدين ال�شديقني.
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اأخبـار الإمـارات

جائزة اأبوظبي تنظم عددا من الور�س التعريفية

من�سور بن زايد ي�ستقبل ال�سفري الربازيلي
•• اأبوظبي -وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة، يف 
مكتب �شموه بق�شر الرئا�شة، �شعادة فرناندو لوي�شليمو �شايقريجا �شفري جمهورية الرازيل لدى 

الدولة.
املجالت  ال��ت��ع��اون يف  ال��ب��ل��دي��ن، وف��ر���س تعزيز  ب��ني  الثنائية  ال��ع��لق��ات  ال��ل��ق��اء بحث  ج��رى خ��لل 

ال�شتثمارية والقت�شادية والتنموية، مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.
كما مت تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.

ح�شر اللقاء معايل حممد عبداهلل اجلنيبي رئي�س املرا�شم الرئا�شية بوزارة �شوؤون الرئا�شة، و�شعادة 
را�شد �شعيد العامري وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع التن�شيق احلكومي.

حيث  احل�شور  بها  ق��ام  مبا�شرة  تر�شيح  بعملية  اجل��ل�شة  واخت�����تمت 
واخلط  الإل���ك���رتوين  الت�شجيل  بطلب  اخل��ا���س  ال��راب��ط  على  ح�شلوا 
خلل  مبا�شرة  الرت�شيحات  تقدمي  اإمكانية  لهم  يتيح  ال��ذي  ال�شاخن 
دي�شمر من   31 تنتهي يف  والتي  للجائزة  الرت�شيحات  ا�شتقبال  فرتة 

ميادين  �شمن  ك��ب��رياً  اإيجابياً  اأث���راً  تركت  التي  اجلليلة  وم�شاهماتها 
احل�شور  خللها  طرح  نقا�شات  اجلل�شة  وت�شمنت  خمتلفة.  وجم��الت 
العديد من الأ�شئلة التي اأثرت معرفتهم حول اجلائزة وروؤيتها واأهدافها 

وكيفية تر�شيح الأ�شخا�س للم�شاركة فيها.

•• اأبوظبي-وام:

التعريفية  الور�س  من  �شل�شلة  اأبوظبي  جلائزة  املنظمة  اللجنة  نظمت 
اأبوظبي وذلك بالتن�شيق مع مكتب �شوؤون املجال�س بديوان  يف جمال�س 
ويل العهد والتي �شملت مدينتي العني واأبوظبي ومنطقة الظفرة وذلك 
على  املجتمع  فئات  خمتلف  ت�شجيع  اإىل  الرامية  جهودها  اإط��ار  �شمن 
بالنفع  اإيجابية عادت  واإ�شهامات  ة  باأعمال خريرّ اأ�شخا�س قاموا  تر�شيح 

على اإمارة اأبوظبي ودولة الإمارات ب�شكل عام.
وتنظم جائزة اأبوظبي برعاية كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
ة يف خدمة  باأعمالهم اخلريرّ اأ�شهموا  الذين  م  تكررّ وهي مبادرة حكومية 

املجتمع وقدموا اأعماًل وخدمات جليلة للإمارة و الدولة.
الإيثار  ب��روح  اأبوظبي وحتتفي  م��دين يف  و���ش��ام  اأع��ل��ى  اجل��ائ��زة  وتعتر 
جهود  تكرم  كما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  والعطاء  وال��ب��ذل 
الأفراد الذين يعملون ب�شمت وعزمية، وي�شكلون م�شدر اإلهام للآخرين 

للقيام باأعمال نافعة تخدم املجتمع وت�شاهم يف رفعة ونه�شة الدولة.
وعقدت اأوىل هذه اجلل�شات يف جمل�س منازف مبدينة العني حيث عرف 
عن  عامة  نبذة  املجل�س  ل��زوار  اأبوظبي  جلائزة  املنظمة  اللجنة  اأع�شاء 

اجلائزة واآلية العمل املتبعة وطرق الرت�شيح املنا�شبة.
ت�شليط  خ��لل��ه  مت  اجل��ائ��زة  ح��ول  ق�شري  ملهم  فيديو  ع��ر���س  مت  كما 
لإجنازاتها  �شابقاً  تكرميها  مت  التي  ال�شخ�شيات  من  عدد  على  ال�شوء 

العام اجلاري.
اإن  م��ن��ازف  جمل�س  جلنة  رئي�س  الكعبي  عبيد  الفريق  ق��ال  جانبه  م��ن 
املجال�س تعتر من�شة جمتمعية هامة تلعب دوراً رئي�شياً يف ن�شر الثقافة 
و�شعدنا  الجتماعي،  والتوا�شل  ال��رتاب��ط  وتعزيز  املجتمعي  وال��وع��ي 
باهتمام  حظيت  والتي  اأبوظبي،  بجائزة  اخلا�شة  اجلل�شة  با�شت�شافة 
ت�شعى  التي  النبيلة  ل��لأه��داف  نظراً  املنطقة  واأع��ي��ان  اأه��ايل  من  كبري 
ة من خلل  اخل��ريرّ الأعمال  ثمار  على  التاأكيد  لتحقيقها عر  اجلائزة 

تكرمي اأ�شحابها والإ�شادة بهم وبجهودهم النبيلة.
جلائزة  املنظمة  اللجنة  ع�شو  ال�شبو�شي  عي�شى  ق��ال  اجلل�شات  وح��ول 
اأهايل  م��ع  امل��ب��ا���ش��رة  اجل��ل�����ش��ات  ه���ذه  بتنظيم  ج���داً  “�شعداء  اأب��وظ��ب��ي: 
معرفة  على  ال�شديد  حر�شهم  خللها  مل�شنا  فقد  املختلفة،  امل��ن��اط��ق 
التقدير  ت�شتحق  التي  والإ�شهامات اخلرية  الرت�شيح والأعمال  معايري 
والتكرمي، حيث يعتر اإ�شراك اأهايل املناطق يف عملية الرت�شيح من اأبرز 

اأهداف اجلائزة يف دورتها العا�شرة«.
العمر  عن  النظر  بغ�س  �شخ�س  اأي  تر�شيح  ميكن  ال�شبو�شي:  واأ�شاف 
اأو مكان الإقامة اأو ممن ل تزال اأفكارهم واأعمالهم وم�شاهماتهم تعود 
اجلائزة  ت�شتقبل  كما  رحيلهم.  بعد  حتى  املجتمع  اأف���راد  على  بالنفع 
على  الإن�شانية  املبادرات  اأ�شحاب  من  باملواطنني  اخلا�شة  الرت�شيحات 
ال�شعيد ال��دويل، ممن �شاهموا يف زرع اخلري يف ربوع العامل وكان لهم 
الأثر الكبري يف بناء �شمعة الإمارات الطيبة، وارتباط ا�شمها مبرادفات 

اخلري والعطاء والإن�شانية.

مرمي الرميثي تتفقد املدار�س التابعة ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية
•• اأبوظبي-وام:

����ش���ع���ادة م�����رمي حممد  ت���ف���ق���دت 
موؤ�ش�شة  ع����ام  م���دي���ر  ال��رم��ي��ث��ي 
التابعة  املدار�س  التنمية الأ�شرية 
مدر�شة  يف  واملتمثلة  للموؤ�ش�شة 
ال���ب���ط���ني ال��ع��ل��م��ي��ة اخل���ا����ش���ة و 
اخلا�شة  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  امل���در����ش���ة 
ل�������لإط�������لع ع����ل����ى ج���اه���زي���ت���ه���ا 
ل�شتقبال العام الدرا�شي اجلديد 
وال�شتماع  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  ب��ح��ث  و 
والأفكار  والتطلعات  ال���روؤى  اإىل 
العملية  ب���ت���ط���وي���ر  اخل����ا�����ش����ة 

التعليمية بها.
زيارة  خ��لل  الرميثي  اطلعت  و 
تفقدية للمدر�شتني على خدمات 
للهيئة  املتاحة  والو�شائل  التعليم 
البيئة  ج�������ودة  و  ال���ت���دري�������ش���ي���ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة من 
خم����ت����رات احل���ا����ش���وب وب���رام���ج 
امل���ت���ط���ورة  ال���ت���ع���ل���ي���م  و و�����ش����ائ����ل 
الريا�شية  والقاعات  واملخترات 

الطلب  فيه  يعر  وال��ذي  نفخر 
ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي مت 
لتحفيزهم  املدر�شة  يف  حتقيقها 
العمل اجلاد  م��ن  مل��زي��د  ودف��ع��ه��م 
يف �شبيل طلب العلم ونهل املعرفة 
“العطاء  م��ب��ادرة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
تنفيذها  مت  احلياة” وال��ت��ي  روح 
التطوع  ث���ق���اف���ة  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف 
والطالبات  الأط���ف���ال  ن��ف��و���س  يف 
العطاء  ق���ي���م  ع���ل���ى  وال����رتك����ي����ز 
والإن�شانية  والت�شامح  والأخ����وة 
تاأثري  وم��دى  املدر�شية  البيئة  يف 
ذل�����ك ع���ل���ى ح���ي���ات���ه���م الأ����ش���ري���ة 

واملجتمعية.
الرميثي  م���رمي  ���ش��ع��ادة  ح��ث��ت  و 
يف  والتدري�شية  الإداري����ة  الهيئة 
مدر�شة البطني العلمية اخلا�شة 
اخلا�شة  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  امل��در���ش��ة  و 
بالبيئة  اله��ت��م��ام  موا�شلة  على 
الذي  الإط��ار  بو�شفها  التعليمية 
املعرفة،  ت��ب��ادل  ي��ت��م م��ن خ��لل��ه 
يف  وقيمته  العلم  اأهمية  وتعزيز 

عكفت عليه من برامج تطويرية 
الرتقاء  يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن 
الأك��ادمي��ي واملعريف  ب��اأداء الطلبة 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  خ��لل  م��ن 
مثلى ت�شمن لهم التميز والنجاح 

والتفوق وال�شعادة.

وغ��ريه��ا م��ن اخل��دم��ات واملرافق 
بيئة  ل���ل���ط���ال���ب���ات  ت����وؤم����ن  ال����ت����ي 
وعالية  و�شليمة  اآم��ن��ة  تعليمية 

اجلودة.
اإدارة  م���ع  ال��رم��ي��ث��ي  ن��اق�����ش��ت  و 
وما  ال�شنوية  خططها  املدر�شتني 

طالبات  ال���رم���ي���ث���ي  و�����ش����ارك����ت 
اخلا�شة  ال��ظ��ب��ي��ان��ي��ة  امل���در����ش���ة 
واملتمثلة يف  الفعاليات  من  جانباً 
مبادرة “خطوات تقودك لل�شعادة 
�شبتمر  وم����ب����ادرة  والإي���ج���اب���ي���ة 
م���ع���ه ت���ع���ود احل����ي����اة وب�����الإب�����داع 

الطفل و الطالبة واأدائه الدرا�شي 
ل��ل��ت��اأك��د والط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى حالة 
مل��ا يف  ا�شتقرارها  وم���دى  الأ���ش��رة 
ذلك من تاأثري كبري عليهم وعلى 
العلمي، ولأن للأ�شرة  حت�شيلهم 
الأج�����واء  ���ش��ن��اع��ة  م��ه��م��ا يف  دورا 
املحفزة للطلبة لتحقيق الإجناز.

اأهمية  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  اأ����ش���ارت  و 
املدر�شة  ب���ني  ال���ع���لق���ة  ت��وط��ي��د 

�شركاء  ل��ي��ك��ون��وا  ال��ط��ل��ب��ة  اأذه�����ان 
دعم  اأك����ف����اء يف  وق�������ادة  ف���اع���ل���ني 
نه�شة جمتمعهم وخدمة  عملية 
وطنهم. و اأكدت الرميثي �شرورة 
النف�شي  ب����اجل����ان����ب  اله����ت����م����ام 
اأهمية  اإىل  ن���وه���ت  و  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
التوا�شل امل�شتمر مع اأ�شر الطلبة 
اأمورهم ل�شيما يف حال  اأولياء  و 
نف�شية  يف  ت��غ��ي��ري  اأي  م��لح��ظ��ة 

تاأثري  م���ن  ل���ذل���ك  مل���ا  الأ�����ش����رة  و 
الرتبوية  العملية  يدعم  اإيجابي 
والتعليمية و ي�شهم يف تعزيز روح 
لدى  للمدر�شة  وال���ولء  النتماء 

الطالبات و اأ�شرهن.
و يف ختام جولتها التفقدية اأثنت 
الإدارات  تبذله  ما  على  الرميثي 
لتح�شني  ج���ه���ود  م���ن  امل��در���ش��ي��ة 

جودة التعليم.

مبادرة اإ�سراك ال�سباب توا�سل فعالياتها لت�سجيع ال�سباب لع�سوية اأكرث من 90 جمل�س اإدارة وجلنة احتادية
•• دبي-وام:

توا�شل مبادرة اإ�شراك ال�شباب يف 
اجلهات  اإدارات  جمال�س  ع�شوية 
الحتادية والتي اأطلقتها حكومة 
الإم������������ارات مم���ث���ل���ة يف الأم����ان����ة 
فعالياتها  ال��وزراء  ملجل�س  العامة 
على  للتقدمي  ال�شباب  لت�شجيع 
90 جمل�س  اأك����ر م��ن  ع�����ش��وي��ة 
اإطار  يف   ، احت��ادي��ة  وجل��ن��ة  اإدارة 
ت��رج��م��ة ق�����رار جم��ل�����س ال������وزراء 
ال�شباب  م�شاركة  بتعزيز  اخلا�س 
الهيئات  جم��ال�����س  يف  الإم���ارات���ي 
والهادف  احلكومية،  واملوؤ�ش�شات 
لتو�شيل �شوت ال�شباب واأفكارهم 
وم���ق���رتح���ات���ه���م واإ�����ش����راك����ه����م يف 

تطوير العمل احلكومي.
اإيجابيا  تفاعل  امل��ب��ادرة  و�شهدت 

ال�شباب،  ج��ان��ب  م���ن  ع�����ش��وي��ت��ه��ا 
90 جمل�س  اأكر من  وت�شتهدف 
خلل  احت�����ادي�����ة  وجل����ن����ة  اإدارة 

املرحلة املقبلة.
وت�شم املن�شة الإلكرتونية كذلك 
اأه���م ال�����ش��روط وامل��ت��ط��ل��ب��ات التي 
توافرها  املرت�شح  لل�شاب  ينبغي 
الع�شوية،  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول  ف��ي��ه 
كما ت�شم كافة الأ�شئلة والأجوبة 
واآليات  امل���ب���ادرة  ح���ول  للجمهور 
اجلهات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا، 

املعلن عن توافر ال�شواغر فيها.
التقدمي  ����ش���روط  ت��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا 
مواطني  م���ن  ال�����ش��اب  ي���ك���ون  اأن 
يتجاوز  ل  واأن  الم������ارات،  دول����ة 
وح�شوله  ع���ام���ا،   30 ال����  ع��م��ره 
على موؤهل جامعي ما ليقل عن 
توفر  ج��ان��ب  اإىل  البكالوريو�س، 

واللجان  الإدارة  جمال�س  ت�شكيل 
الحتادية«.

“ نهدف اإىل الو�شول  وقال نقي 
ال�شباب  م����ن  ����ش���ري���ح���ة  لأك�������ر 
العر�س  م���ن�������ش���ات  خ������لل  م�����ن 
مواد  ن�شر  اإىل  اإ�شافة  والتقدمي، 
م��رئ��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ب���امل���ب���ادرة من 
الإمارات  حكومة  ح�شابات  خلل 
املختلفة”  الحت���ادي���ة  واجل���ه���ات 
م�شيفا “ نتطلع من خلل هذه 
ال�شباب  دور  تعزيز  اإىل  اخل��ط��وة 
اأك����ر  اأدوار  ل��ل��ع��ب  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
احلكومي،  ال��ت��ط��وي��ر  ع��م��ل��ي��ة  يف 
�شبابية جديدة يف  واإب��راز طاقات 
منظومة العمل احلكومي ت�شيف 
وت��ط��ور اأف���ك���اراً وم�����ش��اري��ع نوعية 

ملختلف اجلهات«.
وقد مت اعتماد فتح باب التقدمي 

مت  ف��ي��م��ا  الإدارة،  جم���ال�������س  يف 
حت��دي��د ���ش��اب واح���د ف��ق��ط يف كل 
جمل�س اإدارة وجلنة ممن تنطبق 

عليهم ال�شروط.
موؤخراً  ال���وزراء  جمل�س  واعتمد 
اأع�شاء من  اإ�شراك  اإلزامية  قرار 
فئة ال�شباب الإماراتي يف جمال�س 
وامل���وؤ����ش�������ش���ات  اجل����ه����ات  اإدارات 
وال�������ش���رك���ات احل���ك���وم���ي���ة، مب���ا ل 
ي��ق��ل ع��ن ع�شو واح����د، ومم���ن ل 
اأعمارهم الثلثون عاماً،  تتجاوز 
وترتجم املبادرة توجيهات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” ، لتمكني ال�شباب وتاأهيلهم 
م�شتدامة،  م�شتقبلية  اأ�ش�س  على 
ومبا  ال�شباب  بقدرة  �شموه  وثقة 

واملجتمع،  ال�شباب  اأو���ش��اط  ل��دى 
ال��ت��ف��اع��ل م��ع املن�شات  م��ن ح��ي��ث 
التجارية،  امل��راك��ز  يف  التعريفية 
للمبادرة  الإل����ك����رتوين  وامل���وق���ع 
والذي حظي بزيارة اأكر من 14 
األف زائر لتقدمي طلبات الع�شوية 
منذ الإع����لن ع��ن امل��ب��ادرة، فيما 
ي�شتمر تقدمي الطلبات حتى 14 

�شبتمر اجلاري.
اإدارة  مدير  نقي،  حممد  واأو�شح 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ وامل���ت���اب���ع���ة يف الأم���ان���ة 
“ اأن��ه مت  ال���وزراء  العامة ملجل�س 
يف  تعريفية  من�شات  تخ�شي�س 
امل��راك��ز التجارية يف كل  ع��دد من 
اأبوظبي ودبي لتعريف  اإمارة  من 
ال�شباب واملتقدمني حول �شروط 
ال����ت����ق����دمي ال������واج������ب ت���واف���ره���ا 
ل��ل��م��ر���ش��ح��ني لخ��ت��ي��اره��م �شمن 

خرة ل تقل عن �شنتني يف جمال 
ال�شرايف،  املجال  ويف  التخ�ش�س 
ال���ع���رب���ي���ة  ال����ل����غ����ة  ي���ج���ي���د  واأن 

والجنليزية كحد اأدنى«.
الأطر  وف���ق  الع�شوية  و���ش��ت��ك��ون 
وال���ق���وان���ني امل��ن��ظ��م��ة ل��ك��ل جهة 
قرارات  اعتماد  و�شيتم  احت��ادي��ة، 
الوزراء،  جمل�س  �شمن  الع�شوية 
فيما مت حتديد مدة الع�شوية يف 
بثلث  اجل��ه��ات  اإدارات  جمال�س 
�شنتني،  مل����دة  وب��ع�����ش��ه��ا  ����ش���ن���وات 
و�شيخ�شع الأع�شاء بعد الختيار 
والتعيني لرنامج تدريبي مكثف 
ليكونوا  احل���ك���وم���ي  ال���ع���م���ل  يف 
اإىل  املجال�س،  يف  فاعلني  اأع�شاء 
ج���ان���ب ح�����ش��ول الأع�������ش���اء على 
كافة احل��واف��ز والم��ت��ي��ازات التي 
الآخرون  الأع�شاء  عليها  يح�شل 

لع�شوية جمال�س الإدارات والتي 
خلل  من  ا�شبوعني  مل��دة  ت�شتمر 
youth. ال����ت����ق����دمي  م���ن�������ش���ة 

وت�شم   ،uaecabinet.ae
الفرتة  يف  الل��ك��رتون��ي��ة  امل��ن�����ش��ة 
جمل�س   36 ب  ق��ائ��م��ة  احل��ال��ي��ة 
�شمن  ل��ل��ت��ق��دمي  ح��ك��وم��ي  اإدارة 

ومواهب  اأف���ك���ار  م���ن  مي��ت��ل��ك��ون��ه 
لأخذ زمام املبادرات، ور�شم اأ�شكال 
واأوج��ه جديدة للعمل يف خمتلف 
تطلعات  يخدم  ومب��ا  القطاعات، 
وحتقيق  ال����ر�����ش����ي����دة  ال�����ق�����ي�����ادة 

التنمية.
امل�شاركة  م����ن  ال�����ق�����رار  وي����ع����زز 
ملختلف  حلول  لتطوير  ال�شبابية 
الوطنية  وال���ق�������ش���اي���ا  امل���ل���ف���ات 
وت���وظ���ي���ف���ه���ا خل�����دم�����ة ال����وط����ن 
الفئة  هذه  متتلكه  وملا  واملواطن، 
واإم��ك��ان��ات متميزة،  ط��اق��ات  م��ن 
والنفتاح  التوا�شل  على  وق���درة 
وال����ت����ف����اع����ل م�����ع امل�������ش���ت���ج���دات، 
ومواكبة التطورات والتعامل مع 
وتطويعها  احلديثة  التكنولوجيا 
وامل�شاركة  ال���ع���ام���ة،  ل��ل��خ��دم��ات 

الفاعلة يف بناء م�شتقبل الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم ال�سارقة يوجه بتوفري مياه زلل املعباأة ل� 251 مدر�سة وح�سانة خا�سة بالمارة

•• ال�صارقة -وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو 
ال�شارقة بتوفري  ال�شارقة هيئة كهرباء ومياه  املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شارقة  اإم��ارة  املدار�س اخلا�شة يف  النقية جلميع  املعباأة  مياه زلل 
جماناً وعددها اأكر من 116 مدر�شة يدر�س بها 200 األف طالب 

وطالبة و135 ح�شانه يدر�س بها 6500 طفل وطفلة.
وثمن �شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه 
التي  املتوا�شلة  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكرمات  ال�شارقة 
املجتمع  فئات  لكل  الكرمية  احل��ي��اة  مقومات  كافة  لتوفري  تهدف 
�شموه  والطالبات وحر�س  الطلب  باأبنائنا  �شموه اخلا�س  واهتمام 

الدائم على �شحة و�شلمة اأبنائنا وتوفري بيئة تعليمية مثالية.
ا�شتكمال  ت��اأت��ي  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  مكرمة  اأن  واأو���ش��ح 
للمرحلة الأوىل التي وجه خللها �شموه العام املا�شي هيئة كهرباء 
ح�شانة   27 وع��دد  حكومية  مدر�شة   114 بتزويد  ال�شارقة  ومياه 
مبياه ال�شرب املعباأة النقية من م�شنع زلل مع بداية العام الدرا�شي 
اجلديد وو�شعت الهيئة خطة لتو�شيل املياه للمدار�س ومت تنفيذها 
بنجاح على مدار العام املا�شي مما �شاهم يف توفري بيئة عمل �شحية 

ومثالية للطلب والطالبات .
واأكد اأن الهيئة �شتبداأ على الفور يف تنفيذ توجيهات �شاحب ال�شمو 
امل��دار���س اخل��ا���ش��ة واحل�شانات  امل��ي��اه اإىل  ال�����ش��ارق��ة وت��وف��ري  ح��اك��م 
بالتن�شيق والتعاون مع هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س... م�شريا اىل 

اأن منتجات م�شنع مياه زلل تعتر من اأف�شل منتجات املياه املعباأة 
يف منطقة ال�شرق الأو�شط وتتطابق مع اأحدث موا�شفات ومعايري 
ويعتمد  متوا�شل  تطوير  لعملية  وتخ�شع  العاملية  امل��ي��اه  �شناعة 
م�شنع مياه زلل يف منتجاته على معاجلة املياه اجلوفية الطبيعية 

وتنقيتها.
واأ�شار اإىل اأن امل�شنع ح�شل على �شهادة اجلودة العاملية ايزو 9001-
2000 بالإ�شافة اإىل �شهادة حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة 

/HACCP/ ها�شب
ت�شدرها  والتي  الإماراتية  اجل��ودة  علمة  على  امل�شنع  ح�شل  كما   
هيئة الإمارات للموا�شفات واملقايي�س وا�شتطاعت منتجاته اأن تك�شب 

ثقة اجلماهري واإقبالهم عليها .

ويل عهد عجمان ي�ستقبل �سفري جنوب اأفريقيا
•• عجمان-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان - يف ديوان 
اأفريقيا لدى  كات�شاليا �شفري جمهورية جنوب  �شعد  �شعادة  ام�س-  احلاكم 
العام  القن�شل  �شيلني موديل  رافقه  �شموه  على  لل�شلم  قدم  الذي  الدولة 

يف دبي .
القائمة بني  الثنائي  التعاون  اللقاء علقات  وبحث �شموه وال�شفري خلل 
البلدين و�شبل تطويرها ملا فيه م�شلحة ال�شعبني ال�شديقني. واأثنى �شعادة 
�شفري جنوب اأفريقيا على التعاون امل�شرتك بني البلدين يف املجالت كافة .. 
م�شيدا بالتطور احل�شاري الذي ت�شهده دولة الإمارات يف خمتلف امليادين. 
احلاكم  دي��وان  مدير  نائب  املطرو�شي  �شيف  �شامل  �شعادة   .. اللقاء  ح�شر 
العهد و�شعادة يو�شف  الغمل�شي رئي�س مكتب ويل  ابراهيم  اأحمد  و�شعادة 
حممد النعيمي مدير عام الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

ويل عهد عجمان ي�ستقبل قن�سل عام كوريا اجلنوبية
•• عجمان-وام:

ديوان  النعيمي ويل عهد عجمان يف  ال�شيخ عمار بن حميد  �شمو  ا�شتقبل 
احلاكم ام�س �شعادة جيون يونغ ووك قن�شل عام كوريا اجلنوبية الذي قدم 

لل�شلم على �شموه.
متمنيا  ال��ك��وري،  ال��ع��ام  بالقن�شل  عجمان  ح��اك��م  عهد  ويل  �شمو  ورح���ب 
بني  امل�شرتك  التعاون  اأوا�شر  لتعزيز  عمله  مهام  يف  وال�شداد  التوفيق  له 

البلدين ال�شديقني على خمتلف الأ�شعدة.
البلدين  تربط  التي  الأخ��وي��ة  ال��ع��لق��ات  ا�شتعرا�س  اللقاء  خ��لل  ج��رى 
وال�شعبني ال�شديقني و�شبل توطيدها يف خمتلف امليادين. واأعرب قن�شل 
عام كوريا اجلنوبية عن �شعادته بلقاء �شمو ويل عهد عجمان م�شيداً بعمق 
العلقات الثنائية بني دولة الإم��ارات وبلده ومبا ت�شهده الإم��ارات عامة 
ح�شر  القطاعات.  كافة  يف  �شاملة  ح�شارية  نه�شة  من  خا�شة  وعجمان 
اللقاء �شعادة �شامل �شيف املطرو�شي نائب مدير ديوان احلاكم و�شعادة اأحمد 
ابراهيم الغمل�شي رئي�س مكتب ويل العهد و�شعادة يو�شف حممد النعيمي 

مدير عام الت�شريفات وال�شيافة وعدد من كبار امل�شوؤولني.

�سلطان البادي يطلق الن�سخة املحدثة ل�جائزة وزير العدل للتميز 

الطاير يبحث مع وفد اأملاين التعاون يف التنقل ذاتي القيادة واأنظمة التحكم

•• اأبوظبي-وام:

اأطلق معايل �شلطان بن �شعيد البادي الظاهري وزير العدل جائزة وزير 
املعززة  الو�شائل  اإح��دى  تعد  والتي  املحدثة،  ن�شختها  يف  للتميز  العدل 

للتناف�س الإيجابي الداخلي يف الوزارة.
لدى  تنظيمي  و���ش��ل��وك  كممار�شة  التميز  متكني  على  اجل��ائ��زة  وت��رك��ز 
خمتلف قطاعات ال��وزارة والأف��راد فيها، وت�شاهم يف ن�شر الوعي بثقافة 

التميز وتطوير القدرات مبا يحفز الإبداع والبتكار.
واأكد معايل وزير العدل حر�س الوزارة الدائم على بناء ثقافة موؤ�ش�شية 
واملوظفني،  الإداري�����ة  وال��ق��ي��ادات  الق�شائية  ال�شلطة  لأع�����ش��اء  حم��ف��زة 
 .. وال�شفافية  العدالة  اإط��ار  يف  والتميز  والإب��داع��ات  الإجن���ازات  لتعزيز 
م�شريا اإىل حر�س الوزارة الدائم على تكرمي الكفاءات املتميزة واملبدعني 
واأ�شلوب عمل  �شمة  اأ�شبح  التميز  واأن  املبتكرة، خا�شة  الأفكار  واأ�شحاب 

يومي ملنظومة العدل والق�شاء بالدولة.
اأن  وامل�شتقبل  ال�شرتاتيجية  اإدارة  مدير  ف��لح  �شيف  اأو�شح  جهته  من 
جائزة  وه��ي  رئي�شية  فئات  ث��لث  ت�شمنت  اجل��دي��دة  بن�شختها  اجل��ائ��زة 

اأو�شمة رئي�س  ، والتي تتناغم مع معايري  الوظيفي  العدل للتميز  وزير 
جمل�س الوزراء، كما اأ�شيفت فئات اأخرى منها ما يت�شل بنظام احلوافز 
نظام  ب�شاأن   2015-18 رق��م  ال����وزراء  جمل�س  ل��ق��رار  طبقا  وامل��ك��اف��اآت 
نوعية  ف��ئ��ات  ومنها   ، الحت��ادي��ة  احلكومة  ملوظفي  وامل��ك��اف��اآت  احل��واف��ز 
الوفاء، وفريق  املتميز، وجائزة  والبحث  والتعليم،  الت�شامح،  �شملت فئة 
العمل املتميز، والفعالية املتميزة، واأف�شل مدرب داخلي، وميدالية اأبطال 

ال�شعادة .
معايري  وت�شمنت  تنظيمية،  وح��دة  اأف�شل  جائزة  هي  الثانية  واجلائزة 
ورعاية  الريادي،  والوعي  والإيجابية،  وال�شعادة  امللهمة،  بالقيادة  تتعلق 
البتكار، والإجنازات، والإدراك امل�شتقبلي، وهي معايري تهدف اإيل حتقيق 
التوجهات احلكومية والرتقاء بالقدرات املوؤ�ش�شية ،واإجراءات العمل اإىل 

مراتب الريادة، وتقدمي خدمات تلبى تطلعات املعنيني .
ما  اإىل  ال��ع��دل  وزارة  بخدمات  للو�شول  �شعيا  الثالثة  اجل��ائ��زة  وت��اأت��ي 
للخدمة  الإم��ارات  برنامج  املتعاملني، وحتقيق متطلبات  توقعات  يفوق 
احلكومية املتميزة �شبع جنوم ، وهي جائزة لإذكاء التناف�س بني مراكز 

�شعادة املتعاملني يف الوزارة.

•• دبي -وام:

بحثت هيئة الطرق واملوا�شلت مع القن�شلية الأملانية بدبي �شبل تعزيز التعاون 
التنقل  املانيا الحتادية يف جمالت  الهيئة ونظريتها يف  وتبادل اخل��رات بني 
لتطوير  الهيئة  خطة  على  الط��لع  جانب  اإىل  التحكم  واأنظمة  القيادة  ذات��ي 
هذه املجالت. جاء ذلك خلل ا�شتقبال �شعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س 
القن�شل  ماهنيك  هوجلر  �شعادة  واملوا�شلت  الطرق  لهيئة  املديرين  جمل�س 
اجلوي  النقل  رئي�س  فريك  ه��ارمت��وت  م.  الروفي�شور  يرافقه  بدبي  الأمل���اين 
اأور�شول كليفر �شابط تنفيذي يف وزارة النقل والبنية  واللوج�شتيات وال�شيدة 
النقل  تخطيط  رئي�س  فريدري�س  ماركو�س  والروفي�شور  الرقمية  التحتية 
امل��رور. واطلع �شعادة مطر الطاير الوفد الأمل��اين على التجارب التي  وهند�شة 
التي  الت�شغيلية  واملتطلبات  القيادة  ذاتي  اجلوي  التاك�شي  على  الهيئة  جتريها 
ت�شمل القوانني وال�شيا�شات املتعلقة بت�شغيل التاك�شي اجلوي حيث تقوم الهيئة 
الت�شريعات  واملحلي مبناق�شة تطوير  الطريان الحت��ادي  بالتن�شيق مع هيئات 
نقاط  وت�شميم  اجلوية  وامل��م��رات  امل�شارات  لتحديد  العلقة  ذات  وال�شيا�شات 
الإق�����لع وال��ه��ب��وط وحت��دي��د م��واق��ع��ه��ا وحت��دي��د م��وا���ش��ف��ات وم��ع��اي��ري الأمن 
التقنية  الخ��ت��ب��ارات  اإج���راء  اأن  الطاير  واأو���ش��ح  اجل���وي.  للتاك�شي  وال�شلمة 
اخلا�شة بو�شائل النقل ذاتية القيادة ومنها التاك�شي اجلوي ذاتي القيادة ياأتي 

لتحويل  تهدف  التي  القيادة  ذات��ي  الذكي  للتنقل  دب��ي  ل�شرتاتيجية  ترجمة 
%25 من اإجمايل رحلت التنقل يف دبي اإىل رحلت ذاتية القيادة من خلل 
و�شائل املوا�شلت املختلفة بحلول عام 2030. وا�شتمع الوفد الأملاين اىل �شرح 
اأكر واأحدث  اأحد  عن مركز التحكم املوحد لأنظمة النقل والطرق الذي يعد 
مراكز التحكم يف العامل من حيث توظيف التقنيات الذكية وقدرته على التحكم 
وال�شيطرة والتكامل بني جميع و�شائل النقل املختلفة لهيئة الطرق واملوا�شلت 
والتن�شيق بينها والتخطيط ال�شليم للتنقل ملواجهة حتديات النقل املختلفة يف 
و�شائل  اأنظمة  مع  الذكية  املركز  اأنظمة  تكامل  املركز  ويتم من خلل  الإم��ارة 
النقل اجلماعي التي ت�شمل مرتو دبي وترام دبي واملوا�شلت العامة ومركبات 
املرورية  بالأنظمة  التحكم  مراكز  جانب  اإىل  البحري  النقل  وو�شائل  الأج��رة 
170 فعالية وحدث  اأك��ر من  2018 من مراقبة  حيث متكن املركز يف عام 
ويقوم  الفعاليات  تلك  خ��لل  التنقل  ان�شيابية  ل�شمان  الإم���ارة  م�شتوى  على 
ال�شخمة  البيانات  مع  للتعامل  ال�شطناعي  الذكاء  تقنية  توظيفه  املركزعر 
بتحليل 75 مليون �شجل بيانات للتنقل يومياً وي�شهم املركز يف تنظيم التنقل 
خلل الأحداث واملعار�س الهامة يف الإمارة وبالأخ�س معر�س اك�شبو 2020.

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  مب�شاركة  �شروره  عن  ماهنيك  هوجلر  اأع��رب  جانبه  من 
الأملانية يف تنفيذ م�شاريع هيئة الطرق واملوا�شلت معرباً عن تطلعه يف تعزيز 

التعاون وتبادل اخلرات والتجارب مبا يخدم اجلانبني.

طرق ال�سارقة تطور حمطات انتظار احلافالت وت�سيف نقاط توقف جديدة لتحميل الركاب
•• ال�صارقة -وام:

واملوا�شلت  ال��ط��رق  هيئة  اأعلنت 
لتطوير  خ��ط��ة  ع���ن  ال�����ش��ارق��ة  يف 
حم�����ط�����ات ان�����ت�����ظ�����ار احل�����اف�����لت 
ن��ق��اط ج��دي��دة لتحميل  واإ���ش��اف��ة 
خلططها  ا�شتكماًل  وذلك  الركاب 
لدعم  ال�����ه�����ادف�����ة  ال����ت����ط����وي����ري����ة 
وخدمة  اجل��م��اع��ي  النقل  وت��ع��زي��ز 
موا�شلت  ح��اف��لت  م�شتخدمي 
الإطار  ه��ذا  امل��دن. ويف  النقل بني 
الرفاعة  حم���ط���ة  اإ����ش���اف���ة  مت����ت 
بالقرب من امليدان الواقع يف نهاية 
���ش��ارع ال�����ش��رق »ج��ه��ة ح���دود اإمارة 
لركاب  حتميل  كنقطة  ع��ج��م��ان« 
من  املتجه   115 رق��م  خط  م�شار 
ثم  ومن  القيوين  اأم  اإىل  ال�شارقة 

عبدالعزيز  واأو�شح  اخليمة.  راأ���س 
ل�شوؤون  ال��ه��ي��ئ��ة  م��دي��ر  اجل�����روان 
حمطة  اإ����ش���اف���ة  اأن  امل���وا����ش���لت 
جديدة  حتميل  كنقطة  ال��رف��اع��ة 
تاأتي   115 اإىل م�شار اخل��ط رق��م 
ت�شهيًل على الركاب القاطنني يف 
دون  املحطة  من  القريبة  املناطق 
حمطة  اإىل  الو�شول  اإىل  احلاجة 
اجلبيل يف ال�شارقة ل�شيما اأن هذه 
بني  م��ا  و���ش��ل  نقطة  تعد  املحطة 
اإمارتي عجمان وال�شارقة ..موؤكداً 
اأن الهيئة حتر�س دوماً على تلبية 
تقدمي  ع��ر  اجل��م��ه��ور  احتياجات 
خ��دم��ات م��ري��ح��ة وم��ت��اح��ة معظم 
ال���وق���ت يف ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق ومدن 
الإم�����ارة وذل���ك م��ن خ���لل اإج���راء 
اللزمة  وال��ت��و���ش��ع��ات  ال��ت��ع��دي��لت 

مبا يتوافق مع النمو املتزايد على 
ا�شتخدام موا�شلت حافلت النقل 
بني املدن ومبا يتوافق مع اخلطة 
والرامية  للهيئة  ال�شرتاتيجية 
اأكر  جغرافية  تغطية  توفري  اإىل 
واأ�شمل وتوفري جتربة تنقل �شهلة 

واآمنة.
معدل  اأن  اىل  اجل�������روان  واأ�����ش����ار 
املوا�شلت  م�����ش��ت��خ��دم��ي  اق���ب���ال 
ال��ع��ام��ة ع��ل��ى ح��اف��لت ال��ن��ق��ل بني 
امل���دن �شهد ارت��ف��اع��اً م��ل��ح��وظ��اً يف 
اجلهود  ب�شبب  الأخ���رية  ال�شنوات 
النقل  لدعم  الهيئة  تبذلها  التي 
اجلماعي ورف��ده بكل جديد حيث 
ب��ل��غ ع���دد رك����اب ال��ن��ق��ل ب���ني املدن 

2019 وحتى  ال��ع��ام  ب��داي��ة  م��ن��ذ 
األف راكب  يوليو 4 مليني 500 
بن�شبة منو بلغت 4 باملائة مقارنة 
عدد  فيه  بلغ  ال��ذي   2018 بعام 
ال�����رك�����اب ع�����ن ن���ف�������س ال�����ف�����رتة 4 
راك���ب وقد  األ���ف  م��لي��ني و278 
الرابط   117 رق��م  خطا  ا�شتحوذ 
والعا�شمة  ال���������ش����ارق����ة  ب�����ني  م�����ا 
بني  الرابط   112 ورق��م  اأبوظبي 
اأعلى  ع��ج��م��ان  واإم�������ارة  ال�����ش��ارق��ة 
ن�شبة ركاب لهذا العام من اإجمايل 
هيئة  قبل  م��ن  امل�شغلة  اخل��ط��وط 
بال�شارقة  وامل���وا����ش���لت  ال���ط���رق 
باملائة   38 بلغت  اإجمالية  بزيادة 
م��ق��ارن��ة ب��ال��ف��رتة ذات��ه��ا م��ن العام 

وزير العدل ي�سيد بنتائج تطبيق ال�سوار الإلكرتوين لل�سجناء ومبادرة نيابة بال ورق
•• الفجرية-وام:

اأكد معايل �شلطان بن �شعيد البادي 
الظاهري وزير العدل على اأهمية 
ت���ق���دمي م�����ش��ت��وي��ات ج����دي����دة من 
للخدمات  الإجن��از  و�شرعة  التميز 
القانونية والق�شائية التي تقدمها 
اأنحاء  م��راف��ق��ه��ا يف  ع��ر  ال������وزارة 
اخلدمات  ت��ل��ك  ومت���ي���ز  ال����دول����ة، 
املقدمة جلمهور املتعاملني لتكون 
ال�شاملة  ال��ن��ه�����ش��ة  ع����ن  م���ع���رة 
التي ت�شهدها دولة الإم��ارات، وما 
و�شلت اإليه بيئة العمل املتميزة يف 
التابعة  والإدارات  الق�شاء  �شاحات 

لوزارة العدل.
وك������ان م���ع���ايل وزي������ر ال����ع����دل قد 
التفقدية للمحاكم  زياراته  وا�شل 
بالدولة،  الحت����ادي����ة  وال���ن���ي���اب���ات 
�شري  ام�����س  �شباح  معاليه  وتفقد 
بالفجرية  الق�شاء  دار  يف  العمل 
حيث  خورفكان،  ونيابات  وحماكم 
التقى مع روؤ�شاء املحاكم والق�شاة 
وجمهور املتعاملني، وا�شتمع خلل 
لقائه مع املوظفني واملوظفات اإيل 
لتطوير  وروؤي���ت���ه���م  م��ق��رتح��ات��ه��م 
الإدارات  م��ن  ع����ددا  وزار  ال��ع��م��ل، 
بتقدمي  اخل����ا�����ش����ة  والأق�������������ش������ام 

اخلدمات للمتعاملني.
ك��م��ا اط��ل��ع م��ع��ايل ���ش��ل��ط��ان �شعيد 

اطلعه  خ��لل  معاليه  اأ���ش��اد  كما 
ع��ل��ي م��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل مب���ب���ادرة 
على  بال�شتغناء  ورق،  ب��ل  ن��ي��اب��ة 
ال����دع����اوى  يف  ال���ع���ادي���ة  الأوراق 
الكامل  وال����ت����ح����ول  اجل����زائ����ي����ة، 
نيابة  يف  ورق  ب��ل  نيابة  مب�����ش��روع 
اجلزئية  وال���ن���ي���اب���ات  ال���ف���ج���رية 
والتخ�ش�شية التابعة لها، حتقيقا 
الهادفة  الر�شيدة  لروؤية احلكومة 
والو�شول  املتعاملني،  اإ���ش��ع��اد  اإىل 
عر  وم�شتدامة،  نظيفة  بيئة  اإىل 
تقليل ا�شتخدام الأوراق والعتماد 
على ال�شجلت الإلكرتونية فقط، 

البادي علي التقنية احلديثة لنظام 
لل�شجناء  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��رق��اب��ة 
والذي  الإلكرتوين”،  “ال�شوار 
الو�شائل  ك��اأح��دي  ا���ش��ت��ح��داث��ه  مت 
البديلة لعقوبة ال�شجن بالتن�شيق 
وال�����ش��رط��ة، يف  ال��ع��دل  ب��ني وزارة 
ال�شالبة  العقوبات  ا�شتبدال  اإط��ار 
ل��ل��ح��ري��ات ب��و���ش��ائ��ل اأخ�����ري متثل 
نقلة نوعية يف احلفاظ علي كرامة 
معاليه  م�شيدا  وحقوقه،  الإن�شان 
والنف�شية  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب����الآث����ار 
ال�شجني  علي  الإلكرتوين  لل�شوار 

واأ�شرته واملجتمع.

والإ�شهام يف ت�شريع اإجناز الق�شايا 
وتخفيف  ال���ت���ك���ال���ي���ف،  وت���ق���ل���ي���ل 
املراجعني واملوظفني  الأعباء على 

يف الوقت ذاته.
وراف�������ق م��ع��ال��ي��ه خ�����لل زي����ارات����ه 
���ش��ل��ط��ان را�شد  ���ش��ع��ادة  ال��ت��ف��ق��دي��ة 
امل��ط��رو���ش��ي ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال وكيل 
القا�شي  و���ش��ع��ادة  ال���ع���دل،  وزارة 
ب��وع�����ش��ي��ب��ه مدير  ���ش��ي��ف  ج��ا���ش��م 
و�شعادة  الق�شائي،  التفتي�س  دائرة 
امل�شاعد  ال��وك��ي��ل  امل��اج��د  اهلل  ع��ب��د 
ل��ل��خ��دم��ات امل�������ش���ان���دة، وع�����دد من 

امل�شئولني بالوزارة.
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�����ش����ه����ي����ب روم������������ى خ����ال����د 
حممود ، باك�شتان اجلن�شية 
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من   )AC2925241(
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اأخبـار الإمـارات

اقت�سادية راأ�س اخليمة تتلقى 894 تظلمًا و�سكوى من املتعاملني خالل الن�سف الأول لعام 2019
•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اأفادت جلنة ال�شكاوى والتظلمات يف اقت�شادية راأ�س اخليمة باأنها تلقت 
الن�شف الأول من عام 2019،  خلل  املتعاملني  من  �شكوى   894
اإذ تتوىل اللجنة النظر يف تظلمات املتعاملني من الإجراءات الرقابية 

والغرامات واجلزاءات املوقعة على من�شاآتهم القت�شادية.
 كما تنظر يف طلبات العرتا�س على التنازل اأو الت�شرف يف الرخ�س 
التجارية التي تقدم خلل امليعاد املقرر للإعلن، وال�شكاوى املتعلقة 
التجارية، كما  التعليق والتجميد للرخ�س  التجاري وطلبات  بال�شم 

تخت�س بالنظر يف كل ما يحال اإليها من الإدارة العليا للدائرة. 
تعر�س  التي  التظلمات  يف  قطعية  ق���رارات  ب��دوره��ا  اللجنة  وت�شدر   
عليها كما تعطي تو�شيات ل��لإدارة العليا مبا ي�شهم يف تقدمي حلول 
جمهور  ت��واج��ه  التي  الإداري����ة  وامل�شكلت  العقبات  تعالج  و�شيا�شات 

املتعاملني.
واأ�شار القا�شي اإيهاب القوين – امل�شت�شار القانوين املنتدب لدى الدائرة 
والتظلمات  ال�شكاوى  جلنة  -رئي�س  ب��الإم��ارة  الت�شريع  جلنة  وع�شو 
ومن  املختلفة،  التوا�شل  قنوات  عر  �شكاوى  ت�شتقبل  اللجنة  -ب��اأن 
ال��دائ��رة، حيث  ملقر  ال�شخ�شي  اأو احل�شور  الإل��ك��رتوين  املوقع  خلل 

 )65%( الر�شمي  الدائرة  موقع  عر  املقدمة  الطلبات  ن�شبة  بلغت 
املتعاملني  �شكاوى  ب��اأن   واأ���ش��اف  وال�شكاوى.  التظلمات  اجمايل  من 
التي  املن�شاآت  �شد  املتخذة  الرقابة  اإج���راءات  حول  الأغلب  يف  تن�شب 

يديرونها.
جتديد  ك��ع��دم  امل��خ��ال��ف��ة  اإج�����راءات  ���ش��د  ال�ش����كاوى  ت��ع��������ددت  ح�����يث 
ببنود  التعهد  �شاحب  ال��ت��زام  وع���دم  رخ�����ش��ة،   )420  ( الرتخي�س  
الت���ف���اق ب��ي��ن��ه وب���ني ال���دائ���رة )145( ���ش��ك��وى، وع����دم وج����ود موقع 

للمن�شاأة )117( �شكوى.
الإج����راءات  بع�س  �شد  املتنوعة  ال�����ش��ك��اوى  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

الأخرى مثل عدم وجود اأو �شيانة لوحة الإ�شم التجاري، ونقل موقع 
اإجراءات  و  اإداري���اً   وفتح من�شاأه مغلقة  ال��دائ��رة،  اإ�شعار  دون  الن�شاط 

احلماية التجارية وحماية امل�شتهلك وغريها. 
واأكد امل�شت�شار القوين باأن اقت�شادية راأ�س اخليمة ت�شتمع اإىل �شكاوى 
كافة املتعاملني، وتعمد اإىل حلها بالطرق القانونية املنا�شبة، يف اإطار 
حر�شها على ح�شول املتعامل اأو امل�شتثمر على حقوقه بوجه من�شف 
وعادل، اآخذين بعني العتبار اغلق جلنة ال�شكاوى والتظلمات لكافة 
ال�شكاوى والتظلمات امل�شتقبلة خلل الن�شف الأول من العام اجلاري 

بن�شبة 100%. 

دعت اإىل التزام الور�ض ب�ملواقف املخ�ض�ضة لل�ضي�رات من قبله� ب�لتع�ون مع دائرة النقل

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية ب�ساأن ال�سيارات املهملة يف م�سفح ال�سناعية

 املوارد الب�سرية والتوطني تنظم ملتقى حول اليوم العاملي للقانون

•• اأبوظبي-الفجر:

البلديات  ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  ن���ظ���م 
الفرعية من خلل ق�شم التوا�شل 
واإ�شعاد  خ��دم��ات  ب����اإدارة  املجتمعي 
ب��ل��دي��ة م�شفح  – م��رك��ز  امل��ج��ت��م��ع 
اإىل  التنبيه  ب�شاأن  توعوية  حملة 
املركبات  لظاهرة  ال�شلبية  الآث���ار 
م�شفح  منطقة  يف  وذل���ك  املهملة 
فريق احلملة  قام  وقد  ال�شناعية، 
واأ�شحاب  ال��ور���س  م��ع  ب��ال��ت��وا���ش��ل 
من  اأك���ر  �شملت  ال��ك��راج��ات حيث 
)20( ور�شة، وحر�س الفريق على 
توجيههم لللتزام مببادرة البلدية 
دائرة  مع  بالتعاون  اأطلقتها  التي 
النقل والهادفة اإىل توفري مواقف 

ت�شهيل مهمة العثور على ال�شيارات 
ر�شالة  ب���اإر����ش���ال  ت��ق��وم  امل�����ش��ح��وب��ة 
ال�شحب  عملية  اإمت���ام  ف��ور  ن�شية 
ال�����ش��ي��ارات حت���دد فيها  م��ال��ك  اإىل 
واملنطقة  ال�����ش��ي��ارة،  �شحب  توقيت 
فيها  ال�شيارة  احتجاز  �شيتم  التي 
واإنهاء  ال�شيارات  ا�شتلم  حني  اإىل 

املخالفة من قبل املالك.
اجلدير بالذكر اأن البلدية اأطلقت 
�شابقاً مبادرة متثلت يف متديد مدة 
املحتجزة  ال�شيارات  على  الت�شالح 
ال�شابق  يف  اأي������ام   7 م���ن  امل��ه��م��ل��ة 
تاريخ  م���ن  ت���ب���داأ  ي���وم���اً   30 اإىل 
���ش��ح��ب واح��ت��ج��از ال�����ش��ي��ارة، حيث 
امل�شادرة  املركبات  لأ�شحاب  ميكن 
املدينة  مظهر  ل��ق��ان��ون  وامل��خ��ال��ف��ة 

ال�شيارات  خدمة  وكراجات  الور�س 
اأهمية  اىل  ال�شناعية  املنطقة  يف 
ب��امل��رك��ب��ات ع��ل��ى اختلف  ال��ع��ن��اي��ة 
ت��رك��ه��ا مهملة يف  اأن��واع��ه��ا، وع���دم 
الأمر  ب��الأت��رب��ة،  مغطاة  ال�����ش��وارع 
العام للمدينة،  الذي ي�شوه املظهر 
وي�شاهم يف تلويث البيئة، والإ�شرار 

ب�شحة و�شلمة ال�شكان.
و��������ش�������رورة ت����ع����زي����ز امل�������ش���وؤول���ي���ة 
البلدية  وم�������ش���ان���دة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
احلفاظ  يف  املخت�شة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
كافة  ومواجهة  العام  املظهر  على 
ت�شكل  وال���ت���ي  امل�����ش��وه��ات  اأ����ش���ك���ال 
ظ���اه���رة ال�������ش���ي���ارات امل��ه��م��ل��ة اأح���د 
لتلويثها  نظرا  امل�شوهات  اأهم هذه 

امل�شهد اجلمايل للمدن.

املت�شررة،  اخل��ف��ي��ف��ة  ل��ل��م��رك��ب��ات 
داع���ني اإي��اه��م اإىل ال���ش��ت��ف��ادة من 
املركبات  واإي����ق����اف  اخل���دم���ة  ه����ذه 
خ�ش�شتها  ال��ت��ي  امل�����ش��اح��ة  ���ش��م��ن 
النقل، معربة عن  ودائ��رة  البلدية 
بهذه  ال��ور���س  ه��ذه  ب��ال��ت��زام  ثقتها 
من  للتخل�س  واإجن��اح��ه��ا  امل���ب���ادرة 
م�����ش��ك��ل��ة ال�������ش���ي���ارات امل��ه��م��ل��ة اأم����ام 
ال���ور����س وع��ل��ى ال���ط���رق، ك��م��ا �شلم 
فريق احلملة املطبوعات التثقيفية 
والتوعوية ول �شيما ب�شاأن معايري 
العام  املظهر  على  احلفاظ  قانون 

للمدينة.
و���ش��م��ن ه����ذا الإط�������ار دع����ا مركز 
اأفراد املجتمع وعلى  بلدية م�شفح 
وج���ه اخل�����ش��و���س امل�����ش��وؤول��ني عن 

واأك��������دت ال���ب���ل���دي���ة ح��ر���ش��ه��ا على 
اآلية  ب�شاأن  املجتمع  اأف���راد  تثقيف 
والقوانني  البلدية  مفت�شي  عمل 
الظاهرة وغريها  التي حتكم هذه 
من م�شوهات املدينة، و�شبل تفادي 
ارتكاب املخالفات املتعلقة باملركبات 
اأن ال��ت��ع��ام��ل مع  امل��ه��م��ل��ة، م�����ش��رية 
ه�����ذه ال���ظ���اه���رة مي����ر ب�����اإج�����راءات 
من  املهملة  املركبات  ر�شد  اأول��ه��ا: 
اإل�شاق  وث��ان��ي��ه��ا:  امل��ف��ت�����ش��ني،  ق��ب��ل 
ال�شيارات  اأي��ام على   3 اإن��ذار مدته 
 3 م���رور  وب��ع��د  امل��خ��ال��ف��ة، وثالثها 
اأيام ويف حال مل يتم تنظيف املركبة 
خمالفة  حت��ري��ر  يتم  حتريكها  اأو 
و�شحب املركبة اإىل �شاحة احلجز. 
على  حر�شا  اأن��ه��ا  البلدية  ون��وه��ت 

•• دبي- وام:

الب�شرية  امل������وارد  وزارة  ن��ظ��م��ت 
اليوم  ام�����س م��ل��ت��ق��ى  وال��ت��وط��ني 
ل��ل��ق��ان��ون وذل���ك احتفال  ال��ع��امل��ي 
التي  ال���ع���امل���ي���ة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه 
ال��ث��ال��ث ع�شر م��ن �شهر  ت�����ش��ادف 

�شبتمر يف كل عام.
ال�������ذي عقد  امل���ل���ت���ق���ى  وت�������ش���م���ن 
يف دب����ي ج��ل�����ش��ة خ��ا���ش��ة اأداره������ا 
اإدارة  م����دي����ر  م�����ب�����ارك  حم���م���د 
وزارة  يف  ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال���������ش����وؤون 
ا�شتعر�شت  الب�شرية حيث  املوارد 
عمل  اأوراق  ث����لث����ة  خ���لل���ه���ا 
قانونية قدم الوىل منها العقيد 
مدير  اجل��م��ال  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
م��رك��ز م��راق��ب��ة ج���رائ���م الجت���ار 

اإىل جانب تكرمي اأوال القانونيني 
يف ال�����وزارة وه���م، ح��م��د ع��ب��د اهلل 
دروي�س  واأح���م���د  ح�����ش��ني،  ���ش��امل 
وعبد اهلل حممد  ع��م��ران،  اأحمد 
دروي�س  حممد،وح�شن  �شليمان 
عبد  اأ�شد  و�شلح  �شالح،  حممد 

اهلل عبد الرحمن.
ومنفذي  م�شممي  ت��ك��رمي  ومت 
القانونية  ال�����ش��وؤون  اإدارة  ���ش��ع��ار 
جا�شم  حم���م���د  وه�����م  ب�����ال�����وزارة 
اأح���م���د مبارك  ال���ذه���ب وح���م���دة 
احلمادي، اإىل جانب الفائزين يف 
العاملي  باليوم  التوعية  م�شابقة 
ل��ل��ق��ان��ون وه���م م��ن��ى حم��م��د علي 
الرميثي  ���ش��امل  وحم��م��د  عي�شى 
�شامل وعائ�شة علي  وه��دى مطر 

عبيد املهريي.

من معايري العمل الدولية.
يون�س  اإمي���ان  املحامية  وا���ش��ارت 
ال����رف����اع����ي ب��ج��م��ع��ي��ة الم��������ارات 
ل��ل��م��ح��ام��ي��ني وال���ق���ان���ون���ي���ني يف 
الأهمية  اإىل  ال��ث��ال��ث��ة  ال����ورق����ة 
الد�شتور  اأوله�����ا  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية 
الإم�����ارات�����ي ل���ل���م���راأة، م���ن حيث 
املدنية،  حقوقها  وتاأكيد  تعظيم 
اإىل جانب حزمة ال�شمانات التي 
الإماراتي  ال��ع��م��ل  ق��ان��ون  اأق��ره��ا 
املراأة  حقوق  ع��ن  ف�شل  ل��ل��م��راأة، 
الإم���ارات���ي���ة يف ق���ان���ون الح����وال 

ال�شخ�شية.
وتخلل امللتقى عر�س فيديو حول 
القانونية  ال�شوؤون  اإدارة  اإجنازات 
يف وزارة املوارد الب�شرية، وكذلك 
للفنانة  ب���ال���رم���ال  ف��ن��ي��ا  ع��ر���ش��ا 

ل�شرطة  العامة  بالقيادة  بالب�شر 
�شرطة  ا�شرتاتيجية  ح���ول  دب���ي 
الإن�شان  ح��ق��وق  جم����ال  يف  دب����ي 
وما تت�شمنها من اإج��راءات تعزز 
القانون  ب��ي��ئ��ة  وج�����ود  وت�����ش��م��ن 
املجتمع  ال��ع��دال��ة يف  ومم��ار���ش��ات 
وتنظيم �شلوك موؤ�ش�شاته واأفراده 
ر�شا  الثانية  ال��ورق��ة  ق��دم��ت  كما 
علقات  خ���ب���ري  ����ش���ال���ح  ع���ا����ش���م 
املوارد  وزارة  يف  دولية  ومنظمات 
تناولت فيها  والتوطني  الب�شرية 
ملنظمة  ال�شرتاتيجية  اله���داف 
املو�شوعات اخلا�شة  اإىل جانب   ،
ف�شل  الدولية،  العمل  مبعايري 
ع���ن ا���ش��ت��ع��را���س م���راح���ل اإق����رار 
العمل  وت���و����ش���ي���ات  ات���ف���اق���ي���ات 
الإمارات  دول��ة  وموقف  ال���دويل، 

�شيماء املغريي.
وت�شمنت فعاليات امللتقى تكرمي 
املحكمة  وه����م  ال��������وزارة  ����ش���رك���اء 
النائب  ومكتب  العليا  الحتادية 
ال���ع���ام وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة يف دبي 
جانب  اإىل  ال��ع��م��ال��ي��ة،  وامل��ح��ك��م��ة 
ال���دول���ة  ق�����ش��اي��ا  اإدارة  ت���ك���رمي 
وم��ع��ه��د ال���ت���دري���ب وال���درا����ش���ات 
العدل، ومعهد  ب��وزارة  الق�شائية 
المارات  الق�شائي وجمعية  دبي 
للمحاميني والقانونيني والإدارة 
واإدارة  الن�����ش��ان  ال��ع��ام��ة حل��ق��وق 
ب�شرطة  احل���ك���وم���ي  ال���ت���وا����ش���ل 
دب��ي، ف�شل عن تكرمي عدد من 

الوحدات التنظيمية بالوزارة.
اأوراق  م��ق��دم��ي  ت���ك���رمي  مت  ك��م��ا 
عر�شها،  مت  التي  الثلث  العمل 

ن�شف  �شداد  ميزة  املت�شالح  مينح 
امل�������ش���ت���ح���ق���ات امل����ال����ي����ة اخل���ا����ش���ة 
درهم   1500 ب�  وتقدر  باملخالفة 
بدًل من 3000 دره��م.   وتواجه 
البلدية ظاهرة اإهمال ال�شيارات يف 
املواقف وال�شاحات العامة واملرافق 

امل��ه��ل��ة اجلديدة  خ���لل  ال��ت�����ش��ال��ح 
املعلنة )30 يوما( من تاريخ حجز 

املركبة.
)الت�شالح(  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����ش���ارت 
املحتجزة  امل����رك����ب����ة  و�����ش����ع  ع���ل���ى 
القانونية  امل���ه���ل���ة  ح������دود  ���ش��م��ن 

الإجراءات  اإىل  بال�شتناد  الأخ��رى 
 )2( رقم  للقانون  وفقاً  القانونية 
على  ب�شاأن احلفاظ   2012 ل�شنة 
وال�شكينة  وال�شحة  ال��ع��ام  املظهر 
العامة يف اإمارة اأبوظبي واللئحة 

التنفيذية.

موا�سالت عجمان تطلق برنامج كفاءات للتوطني
•• عجمان : الفجر 

اطلقت موؤ�ش�شة املوا�شلت العامة 
تنفيذاً   للتوطني  ك��ف��اءات  برنامج 
بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  لتوجيهات 
عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
حفظه  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
اجلهات  يف  التوطني  بت�شريع  اهلل 

احلكومية.
ا�شتقطاب  اىل  ال��رن��ام��ج  وي��ه��دف 
للعمل  الوطنية  ال��ك��وادر  وت��اأه��ي��ل 
موؤ�ش�شة  ع����م����ل  ف����ري����ق  ����ش���م���ن 
ك��م��ا يهدف  ال���ع���ام���ة  امل���وا����ش���لت 
ومتكني  ت���اأه���ي���ل  اىل  ال���رن���ام���ج 
ال�����ك�����وادر ال���وط���ن���ي���ة احل���ال���ي���ة يف 
ج��م��ي��ع ال��ت��خ�����ش�����ش��ات الداري��������ة 

والتخ�ش�شية.
املهند�س  ���ش��ع��ادة  ثمن  جانبه  م��ن 
امل����ه����ريي مدير  ب����ن ع���م���ري  ع���م���ر 
ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت��وج��ي��ه��ات القيادة 
التوطني  م��ل��ف  ب�����ش��اأن  ال��ر���ش��ي��دة 
واأك����د ع��ل��ى ح��ر���س امل��وؤ���ش�����ش��ة على 

ال�شابة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ك���وادر  مت��ك��ني 
ل��ل��ع��م��ل يف ال��وظ��ائ��ف ال��ق��ي��ادي��ة و 
مما  وذلك  والتنفيذية  الإ�شرافية 
ت�شاهم  اأف��ك��ار  م��ن  ال�شباب  ميلكه 
املقدمة  يف الرت��ق��اء يف اخل��دم��ات 
ال�شتثمارية  امل�����ش��اري��ع  وت��ط��وي��ر 

للموؤ�ش�شة 
واأ�شاف �شعادته ان املوؤ�ش�شة �شتقوم 
بتوقيع  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رتة  خ����لل 
اجلامعات  م���ع  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ات 
وذلك  الفنية  وامل��دار���س  والكليات 
ل���غ���ر����س ا����ش���ت���ق���ط���اب ال����ك����ف����اءات 
على  للعمل  املتخ�ش�شة  الوطنية 
التحول  منها  م�شاريع متخ�ش�شة 
واإدارة  الفني  والفح�س  ال��رق��م��ي 

النقل العام. 

خريية النعيمي تطلق مبادرة �سحتهم اأمانة 
•• عجمان-وام:

اخلريية  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
ال��رع��اي��ة ال�شحية  ل��ت��وف��ري  اأم���ان���ة  م���ب���ادرة ���ش��ح��ت��ه��م 
ملر�شى ال�شكري وال�شمنة من الطلب يف مدار�س اإمارة 
النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�شيخة  واأك���دت  عجمان. 
مدير عام موؤ�ش�شة حميد بن را�شد النعيمي اخلريية اأن 
املبادرة تاأتي يف اإطار حر�س املوؤ�ش�شة على تر�شيخ روابط 

التعاون مع امليدان الرتبوي ، ومتا�شيا مع ا�شرتاتيجية 
الدولة يف عام الت�شامح.

لعدد  ميدانية  زي���ارات  ت�شمنت  امل��ب��ادرة  اأن  واأو���ش��ح��ت 
بالتن�شيق مع منطقة  ، وذل��ك  امل��دار���س يف عجمان  من 
م�شرية   ، نيوتر�شن  مركز  ومب�شاركة  الطبية  عجمان 
الطبية اللزمة لطلبة  الفحو�شات  اإج��راء  اأن��ه مت  اإىل 
اإىل توفري  ب��الإ���ش��اف��ة   ، وال�����ش��م��ن��ة  ال�����ش��ك��ري  م��ر���ش��ى 

الوجبات ال�شحية لهم.

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم 2019/1142 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1- لموم ماجنمنت - �س م ح  جمهول حمل القامة 
للتجارة  الو���ش��ط  ال�شرق  كولينري  ت���وار  التنفيذ/رير  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
اأقام  - قد  ابراهيم حممد احل��م��ادي  م وميثله / علي  م  ذ  - �س  العامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )38746.96( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/844 تنفيذ جتاري  
م م )ف���رع( جمهول  ذ  ���س  ف��وم نيبورهود -  املنفذ ���ش��ده/1- مطعم  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ريرتوار كولينري ال�شرق الو�شط 
للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / علي ابراهيم حممد احلمادي - قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )40120( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقد املدعو / ر�شوان ر�شيد 
باك�شتان     ، ع��ب��دال��ر���ش��ي��د 
�شفره  ج�������واز  اجل���ن�������ش���ي���ة 
 )BL9843043( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0564045226

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / حممد نومان 
بنغلدي�س     ، م���ي���اه  ح���م���اد 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )C6160159( رق����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

 0553402680

فقدان جواز �سفر

ف����ق����د امل�������دع�������و/ ام���������ان اهلل 
ب���اك�������ش���ت���ان   ، دي�������واي�������ا  اهلل 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)2748161( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
مركز  اق���رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو/ حممد نا�شر مياه 
حممد �شاه علم - بنغلدي�س 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
)0321461( يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعر 
البنغلدي�شية او اقرب مركز 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ه���������ش����ام 
امل�����غ�����رب   ، ب����ن����ح���������ش����اي����ن 
رقم  �شفره  ج��واز  اجلن�شية 
جى  ير )9 3 1 9 8 5 2 (
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم��ن 
اقرب  او  املغربية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

اإم��ارات��ي اجلن�شية -  ، املن�شوري  را�شد خمي�س خميزن  مبارك  اأن��ا   اأعلن 
احمل بطقة هوية رقم 3-6193761-1966-784 وب�شفتي وكيل 
عن ال�شيد/را�شد خمي�س خميزن املن�شوري - اإماراتي اجلن�شية - ويحمل 
بطاقة هوية رقم 9-8591516-1939-784 مبوجب وكالة م�شدقة 
من كاتب العدل برقم 1202005717C بتاريخ 2017/10/11 
ب�شري عبيد اهلل )اجلن�شية -  باملدعو/حممد علي  العلقة  - عن قطع 
، 784  - 1986-3839396-1  ال�شودان( يحمل بطاقة هوية رقم 

والذي كان يعمل لدينا بوظيفة )كاتب علقات عامة(، حيث انه مت قطع 
العلقة معه منذ تاريخ 2019/9/10 ومل يعد له اأي �شفة �شخ�شية 
بنا ول بال�شركات او املوؤ�ش�شات التالية، موؤ�ش�شة را�شد املن�شوري للتجارة 
را�شد  ، جمموعة  العامة  واملقاولت  لل�شيانة  املن�شوري  را�شد  موؤ�ش�شة   ،
 املن�شوري العاملية للم�شاريع و�شركة العا�شمة للأجهزة الإلكرتونية ذ م م -
حتت  للوقوع  جتنبا  وذل��ك  نهائيا  با�شمنا  معه  التعامل  م��ن  نحذر  كما 

الطائلة القانونية. 
مب�رك را�ضد خمي�ض خميزن املن�ضوري   

اإعالن قطع عالقة 

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/2020 جتاري كلي  
اىل املحكوم عليه/1- حممد عبدالقادر احمد الهاجري جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعله  املذكورة  الدعوى  يف   2019/5/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�شالح/ احمد معني الدين خان بحل وت�شفية �شركة )اون تامي ليموزين ذ م م( وتعيني 
امل�شفي �شاحب الدور م�شفيا لها وذلك بجرد كافة ا�شول ال�شركة وما لها من حقوق 
واأموال  ح�شابات  كافة  تقدمي  اإدارت��ه��ا  على  والقائمني  ال�شركة  مدير  وعلى  والتزامات 
ال�شركة  باأموال  قائمة مف�شلة  الأخري حترير  وعلى  للم�شفي  ال�شركة  ووثائق  ودفاتر 
اعمال  لقيد  دف��رتا  مي�شك  وان  وال�شركة  مدير  مع  ويوقعها  وميزانيتها  والتزاماتها 
الت�شفية وعلى امل�شفي ان يقوم بكل ما يلزم للمحافظة على اموال ال�شركة وحقوقها 
امل�شاريف حل�شاب  اأحد  التي يقب�شها يف  املبالغ  وان ي�شتويف مالها قبل الغري وان يودع 
ال�شركة حتت الت�شفية فور قب�شها وان يويف ما على ال�شركة من ديون وبيع ما لديها من 
منقولت اوعقار باملزاد العلني على األ يبيع كل موجودات ال�شركة مرة واحدة اإل باإذن 
من املحكمة وعليه اإخطار جميع دائني ال�شركة اإن وجدوا بكتاب م�شجل بعلم الو�شول 
تاريخ  الت�شفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم خلل خم�شة واربعون يوما من  بافتتاح 
بالن�شر يف �شحيفتني حمليتني يوميتني ت�شدران  اإجراء الإخطار  الإخطار وللم�شفي 
باللغة العربية ان كان الدائنون غري معلومني او مواطنهم غري معلومة واإيداع الديون 
اإي��داع مبالغ تكفي  اإذا مل يقدم بع�س الدائنني طلبات وكذلك  خزينة املحكمة يف حالة 
للوفاء بالديون املتنازع عليها اإل اذا ح�شل ا�شحاب تلك الديون على �شمانات كافة او 
تقرير تاأجيل تق�شيم اموال ال�شركة اىل ان يتم الف�شل يف املنازعة وعليه ان يق�شم اأموال 
ال�شركة الناجتة عن الت�شفية على ال�شركاء مبا يعادل ح�شته يف را�س املال بعد اأداء ديون 
موؤقتا  تقدمي ح�شابا  وعليه  الطريقة  بذات  اخل�شارة  توزيع  وكذلك  اإن وجدت  ال�شركة 
انتهاء  عند  امل�شفي  وعلى  ال�شركاء  على  يعر�شه  وان  ا�شهر  �شتة  كل  الت�شفية  لعمال 
الت�شفية ان يقدم ح�شابا ختاميا لها وعليه �شهر هذا احلكم وكذلك عند انتهاء الت�شفية 
التجاري  ال�شجل  من  ال�شركة  قيد  ل�شطب  طلب  بتقدمي  يقوم  وان  التجاري  بال�شجل 
بعد الت�شفية وحددت املحكمة مبلغ ع�شرة الف درهم كاأجر للم�شفي ت�شاف على عاتق 
هذا  �شهر  تاريخ  ا�شهر من  ت�شعة  الت�شفية خلل  النتهاء من  امل�شفي  وعلى  الت�شفية 
احلكم يف ال�شجل التجاري وعليه عر�س الأمر على املحكمة يف حالة عدم الإنتهاء خلل 
مقابل  دره��م  الف  ومبلغ  الدعوى  مب�شاريف  عليه  املدعي  والزمت  البيان  �شالفة  امل��دة 
اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان- الفجر 

متكنت الإدارة العامة للدفاع املدين 
حريق  اإخ��م��اد  على  اأم�����س  بعجمان، 
�شب يف م�شتودع للمواد الغذائية يف 
احلادث  عن  ونتج  النخيل،  منطقة 

احرتاق حمتويات امل�شتودع.
جمريا  علي  حممد  العميد  واأف����اد 
مدير اإدارة املراكز، اأن احلريق �شب 
عند ال�شاعة الواحدة ون�شف ظهراً، 
ومل ي�شفر عن اإ�شابات، م�شيفاً اأنه 
عند النتهاء من عمليات ال�شيطرة 
ت�شليم  وال��ت��ري��د مت  ال��ن��ريان  على 
للتعرف  املخت�شة  للجهات  امل��وق��ع 

على اأ�شباب احلريق.
وثمن جهود رجال الإطفاء و�شرعة 
وال�شيطرة  احلريق  ملوقع  و�شولهم 
عليه، للحد من و�شول النريان اإىل 

املباين املجاورة.
ونا�شد العميد حممد جمريا، بعدم 
امل�شتودعات  يف  الع�شوائي  التخزين 

غري  بطريقة  الب�شائع  تكدي�س  و 
با�شرتطات  والل����ت����زام  ���ش��ح��ي��ح��ة، 

م�شببات  م��ن  وال�����ش��لم��ة  ال��وق��اي��ة 
احلريق.

•• دبي -وام:

دبي  يف  املجتمع  تنمية  هيئة  ح��ازت 
على جائزة “اأف�شل تاأثري جمتمعي 
2019” التي  الأو����ش���ط  ب��ال�����ش��رق 
الريطانية  اأي  اإف  ���ش��ي  م��ه��ا  ت��ق��درّ
تعزيز  ال��ف��اع��ل��ة يف  اجل���ه���ات  لأه����م 
ال��ق��ط��اع الج��ت��م��اع��ي واإدم����اج اأفراد 
املنظومة  يف  ��ال  ف��عرّ ب�شكٍل  املجتمع 

املجتمعية.
وي���اأت���ي ف���وز ال��ه��ي��ئ��ة ب��ه��ذه اجلائزة 
املرموقة تقديراً جلهودها احلثيثة 
خ  تر�شرّ م��ت��ك��ام��ل��ة  اأط�����ر  ت��ط��وي��ر  يف 
اأهداف القطاع الجتماعي الرامية 
اأف�ش�ل  م  يقدرّ رائد  بناء جمتمع  اإىل 
املجتمع�ي  ال������رف������اه  م�������ش�������ت���وي���ات 

للأفراد.
وجاءت اجلائزة يف اإطار ما تنتهجه 
�شيا�شات حلماية حقوق  الهيئة من 
للخطر،  الأك���رع���ر����ش���ة  ال���ف���ئ���ات 
الهمم،  واأ�شحاب  املواطنني،  ككبار 

على  ح�شولهم  و�شمان  والأط��ف��ال، 
هذه احلقوق والتمتع بفر�س عادلة 
باملجتمع،  والن���دم���اج  احل��م��اي��ة  يف 
احتياجاتهم  تلبية  وراء  وال�����ش��ع��ي 

والتعرف على تطلعاتهم.
عبدالكرمي  اأح���م���د  ���ش��ع��ادة  واأ����ش���اد 
ه��ي��ئ��ة تنمية  ع�����ام  م���دي���ر  ج���ل���ف���ار، 

بذلتها  ال���ت���ي  ب���اجل���ه���ود  امل��ج��ت��م��ع، 
الهيئة للفوز باجلائزة والتي تنبثق 
الوثيق يف تفعيل  الهيئة  التزام  من 
املجتمعية  امل�������ش���وؤول���ي���ة  ���ش��ي��ا���ش��ات 
وت�������ش���ج���ي���ع الأف�����������راد وال�������ش���رك���ات 
واجل����ه����ات امل��ع��ن��ي��ة ب��امل�����ش��اه��م��ة يف 
و�شوًل  املجتمعية  التنمية  حتقيق 

اإىل جمتمع �شعيد.
ح�شيلة  ت���اأت���ي  اجل���ائ���زة  اإن  وق�����ال 
حتر�س  ال��ت��ي  املتتالية  ال��ن��ج��اح��ات 
الهيئة على حتقيقها، حيث مت اإطلق 
حزمة من املبادرات والفعاليات التي 
تخدم املجتمع ومت تطوير �شيا�شات 
واأطر تنظيميرّة رائدة، تدعم اأهداف 

يف  املتمثلة  ال�شرتاتيجية  الهيئة 
املجتمع  اأف������راد  اح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ب��ي��ة 
وت�ش�ريعات  قواني�ن  منظوم�ة  وف�ق 
متكاملة يف الإمارة، ف�ي �ش�وء روؤي�ة 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
اإىل خلق قطاع  الرامية   ، رع��اه اهلل 

اجتماعي م�ش�تدام.
يذكر اأن الهيئة حتر�س على اإطلق 
م���ب���ادرات ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����ش��اه��م يف 
تطوير القطاع الجتماعي وتر�شيخ 
التلحم  وت��ع��زي��ز  ع  ال��ت��ط��ورّ ث��ق��اف��ة 
بني كافة فئات املجتمع وت�شعى اإىل 
والتميرّز  والكفاءة  الإنتاجيرّة  تعزيز 
خدمات  ت��وف��ري  ل�شمان  عملها  يف 
التنظيم  ذات جودة عالية، وتطوير 
الأدوار  ت��وزي��ع  حيث  م��ن  املوؤ�ش�شي 
قطاع  لتحقيق  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة  وامل���ه���ام 
اجتماعي رائد يدفع عجلة التنمية 

امل�شتدامة.

•• دبي-وام:

اأك�����د جم��ل�����س اأم����ن����اء اأك���ادمي���ي���ة دبي 
دور  ت����ع����زي����ز  اأه����م����ي����ة  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل 
للتعليم  متكامل  كمختر  الأكادميية 
العقول  لأف�شل  وحا�شنة  امل�شتقبلي 
اخلرات  لتطوير  وم��رك��ز  وامل��واه��ب، 
وامل��م��ار���ش��ات ال��ن��اج��ح��ة، ع���ر تقدمي 
نوعية  واأك����ادمي����ي����ة  ع��ل��م��ي��ة  ب����رام����ج 
تتلءم مع اأهدافها يف اإع��داد ومتكني 
مبهارات  وتزويدهم  الوطنية  الكوادر 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل وت���ع���زي���ز ق���درات���ه���م على 
م��واك��ب��ة ال��ت��غ��ريات امل��ت�����ش��ارع��ة لدعم 
ريادة دولة الإمارات وتر�شيخ مكانتها 

كمركز عاملي ل�شناعة امل�شتقبل.
اجتماعه  خ��لل  املجل�س  وا�شتعر�س 
عمل  وخ�����ط�����ط  ب�����رن�����ام�����ج  الأول، 
و�شدد  وامل�شتقبلية،  الآنية  الأكادميية 
وتعزيز  اجل��ه��ود  ت�شافر  اأهمية  على 
احلكومية  اجل����ه����ات  م����ع  ال����ت����ع����اون 
واخلا�شة داخل وخارج دولة الإمارات، 
ميا ي�شهم بتحقيق اأهداف الأكادميية 
واملبتكرين  القادة  من  جيل  اإع��داد  يف 
م�شتقبل  ت�����ش��م��ي��م  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه��م 

القطاعات احليوية.
����ش���ارك يف الج��ت��م��اع ك���ل م���ن معايل 
�شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  املتقدمة  للعلوم 
ومعايل  للم�شتقبل،  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة 
دولة  وزي��ر  العلماء  �شلطان  ب��ن  عمر 
الع�شو  ن��ائ��ب  الإ���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
للم�شتقبل،  دب����ي  مل��وؤ���ش�����ش��ة  امل���ن���ت���دب 

الرئي�س  نائب  اجلزيري  وعبدالعزيز 
للم�شتقبل،  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
رئي�س  ع������ون  ج�����وزي�����ف  وال�����دك�����ت�����ور 
بو�شطن،  يف  اإ����ش���رتن  ن����ورث  ج��ام��ع��ة 
�س  موؤ�شرّ ث���رون  �شبا�شتيان  وال��دك��ت��ور 
يف  الروفي�شور  “اأودا�شيتي”  �شركة 
جامعة �شتانفورد، وتوم فلت�شر املوؤلف 
والدكتورة  ال�����ش��اب��ق،  وال��دب��ل��وم��ا���ش��ي 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي  خ���ول���ة 
جامعة  يف  امل�شاعد  الأ���ش��ت��اذ  للبتكار 
موؤ�ش�س  غ���ن���دور  وف�����ادي  الإم���������ارات، 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  “اأرامك�س” 

كابيتال«. “وم�شة 
وت����ن����اول امل�������ش���ارك���ون جم���م���وع���ة من 
التعليمية  ال������رام������ج  م����ق����رتح����ات 
�شتطلقها  التي  التدريبية  وال���دورات 
الأك��ادمي��ي��ة خ��لل ال��ف��رتة املقبلة، يف 
لتح�شري  ج��ه��وده��ا  م��وا���ش��ل��ة  اإط�����ار 

دبي  يف  احل��ي��وي��ة  للقطاعات  امل��واه��ب 
ودولة الإمارات واملنطقة.

ب���ن���ت يو�شف  �����ش����ارة  م���ع���ايل  واأك��������دت 
الأمريي وزيرة دولة للعلوم املتقدمة 
رئ���ي�������س جم���ل�������س اأم�����ن�����اء اأك����ادمي����ي����ة 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اأن  للم�شتقبل  دب���ي 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  م���ع 
الأكادميية  ب��دور  يرتقي  والتعليمية 
الأفكار  لختبار  رائ��د  عاملي  كمختر 
العلوم  م�شتقبل  وت�شميم  اجل��دي��دة 
والتعليم ومتكني النا�س من ال�شتعداد 

للم�شتقبل ب�شكل اأف�شل.
موا�شلة  اأهمية  اإىل  معاليها  واأ�شارت 
اختيار  يف  للم�شتقبل  دب��ي  اأك��ادمي��ي��ة 
اأف���������ش����ل امل������ج������الت وامل����و�����ش����وع����ات 
جلمهورها امل�شتهدف �شمن براجمها 
منت�شبيها  واإ������ش�����راك  وم���ب���ادرات���ه���ا، 
منظومة  م��ن  رئي�شياً  ج���زءاً  ليكونوا 

ن�شر  يف  وامل�شاهمة  الأك��ادمي��ي��ة  عمل 
ر�شالتها وحتقيق اأهدافها.

�شلطان  عمر  م��ع��ايل  اأك���د  جهته،  م��ن 
ال����ع����ل����م����اء وزي��������ر ال������دول������ة ل���ل���ذك���اء 
املنتدب  ال��ع�����ش��و  ن��ائ��ب  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل، اأن الأكادميية 
املت�شارع  التغيري  مواكبة  على  تعمل 
احليوية  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  يف 
على  مبا�شر  تاأثري  له  �شيكون  وال��ذي 
اإىل  عمدت  لذا  امل�شتقبلية،  الوظائف 
باإحداث  ت�شهم  علمية  برامج  تطبيق 
القوى  اخت�شا�شات  يف  ج��ذري  تغيري 
الب�شرية، ويف تطوير املهارات وت�شكيل 
املعارف لإن�شاء جيل  واإث��راء  اخلرات 
قادر على مواكبة التطورات امل�شتقبلية 

ومواجهة حتدياتها.
و�شدد وزير الدولة للذكاء ال�شطناعي 
لوظائف  العاملية  التوجهات  اأن  على 

خمرجات  ت��ك��ون  اأن  حت��ت��م  امل�شتقبل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ت��ت��لءم م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات تلك 
وت�شاعد  احتياجاتها  تلبي  امل��رح��ل��ة، 
الطلب على اإيجاد الوظائف امللئمة، 
التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  ط���ري���ق  ع���ن 
العملية  خلدمة  ومواءمتها  احلديثة 
و�شناعة  تخريج  ب��ه��دف  التعليمية، 
ع����امل  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف  ال�����ك�����ف�����اءات 
والرجميات،  ال���ش��ط��ن��اع��ي،  ال��ذك��اء 
والتكنولوجيا،  والف�شاء،  والهند�شة، 
وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات، وغ����ريه����ا من 
ال��ت��خ�����ش�����ش��ات امل��ه��م��ة ال����ق����ادرة على 
احليوية  القطاعات  احتياجات  تلبية 

والتعامل مع كل متطلبات امل�شتقبل.
يف �شياق مت�شل، لفتت الدكتورة خولة 
للبتكار  التنفيذي  الرئي�س  الكعبي 
الإمارات،  جامعة  يف  امل�شاعد  الأ�شتاذ 
ت���اأث���ري م���ب���ادرات  اأه���م���ي���ة ر����ش���د  اإىل 

للم�شتقبل  دب���ي  اأك���ادمي���ي���ة  وب���رام���ج 
وامل�����ش��اري��ع ال��ن��اج��ح��ة امل��ن��ب��ث��ق��ة عنها 
العلقات  ���ش��ب��ك��ة  م���ن  وال����ش���ت���ف���ادة 
القطاعني  يف  ل��ل�����ش��رك��اء  ال���وا����ش���ع���ة 
واملوؤ�ش�شات  واخل�����ا������س  احل���ك���وم���ي 
فر�س  لتعزيز  والأكادميية  التعليمية 
ال�شتفادة، اإ�شافة اإىل حتفيز ال�شباب 
على اإدراك اأهمية ال�شتعداد للم�شتقبل 
والتح�شر لتغرياته املتوا�شلة وتوفري 
غندور  ف���ادي  واأ����ش���ار  امل��ع��رف��ة.  اأدوات 
جمل�س  رئ��ي�����س  “اأرامك�س”  م��وؤ���ش�����س 
�شرورة  اإىل  كابيتال”  “وم�شة  اإدارة 
العاملية  اخل�������رات  م����ن  ال����ش���ت���ف���ادة 
املتميزة يف جمال ا�شت�شراف امل�شتقبل 
التي حققت  ال��دول  الرتكيز على  مع 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  كبرية  قفزات 

والبتكار من خمتلف اأنحاء العامل.
و���ش��دد ال��دك��ت��ور ج��وزي��ف ع��ون رئي�س 

بو�شطن،  يف  اإ����ش���رتن  ن����ورث  ج��ام��ع��ة 
دبي  اأكادميية  دور  تعزيز  اأهمية  على 
املواهب  نوعية  حتديد  يف  للم�شتقبل 
ال��ت��ي حتتاجها دب��ي ودول���ة الإم����ارات 
واإعداد املناهج التعليمية مبا يتما�شى 
م���ع اأع���ل���ى امل��ع��اي��ري ال��ع��امل��ي��ة لتقدمي 
الرامج  ملنت�شبي  م��ت��ك��ام��ل��ة  جت��رب��ة 

التدريبية واملبادرات املعرفية.
للم�شتقبل  دب���ي  اأك��ادمي��ي��ة  اأن  ُي��ذك��ر 
ب��ت��وج��ي��ه من   2017 ع����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
“رعاه اهلل”، �شمن مبادرات موؤ�ش�شة 
�شمو  اع��ت��م��د  ف��ي��م��ا  للم�شتقبل،  دب���ي 
را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ 
رئي�س  دب�����ي  ع���ه���د  ويل  م���ك���ت���وم  اآل 
امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي، رئ��ي�����س جمل�س 

للم�شتقبل،  دب�����ي  م��وؤ���ش�����ش��ة  اأم����ن����اء 
الأكادميية  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  ت�����ش��ك��ي��ل 
ب��ن��ت يو�شف  ����ش���ارة  ب��رئ��ا���ش��ة م���ع���ايل 
الأمريي وزيرة دولة للعلوم املتقدمة، 
وع�شوية معايل عمر �شلطان العلماء 
ال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  ال���دول���ة  وزي����ر 
ن��ائ��ب ال��ع�����ش��و امل��ن��ت��دب مل��وؤ���ش�����ش��ة دبي 
امل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  ل��ل��م�����ش��ت��ق��ب��ل، 
التنفيذيني  وال���روؤ����ش���اء  احل��ك��وم��ي��ني 
واخلا�س،  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني  يف 
واخلراء من دولة الإمارات والعامل.

وت��ه��دف الأك��ادمي��ي��ة اإىل ت��زوي��د قادة 
ملواكبة  ال��لزم��ة  ب��امل��ه��ارات  امل�شتقبل 
برامج  وتقدمي  املت�شارعة،  التغريات 
التحديات  ت��ت��ن��اول  مبتكرة  تعليمية 
اإع��������داد ومتكني  امل���ل���ح���ة م����ن خ�����لل 
الكوادر الوطنية مبهارات امل�شتقبل يف 

خمتلف القطاعات الرئي�شية.

•• راأ�س اخليمة - �صليمان املاحي 

امل�شاندة يف  امل��وارد واخل��دم��ات  ع��ام  اأحمد الطري مدير  العميد جمال  اأك��د 
�شرطة راأ�س اخليمة اأن م�شروع املدينة الآمنة يف الإمارة ي�شري وفق اخلطة 
على  واحل��ف��اظ  والأم����ان  الأم���ن  تعزيز  يف  و�شي�شهم  ل��ه  امل��ح��ددة  الزمنية 

ا�شتقرار وطماأنينة الوطن ومواطنيه واملقيمني على اأر�شه .

العقيد  فيها  رافقه  التي  امليدانية  التفقدية  جولته  خلل  �شعادته  واطلع 
على  اللكرتونية  اخل��دم��ات  اإدارة  مدير  الأح��م��د  الرحمن  عبد  ال��دك��ت��ور 
الآمنة  باملدينة  املراقبة اخلا�شة  تركيب كامريات  فيها  �شيتم  التي  املواقع 
يف وتغطي عددا من املناطق والطرقات احليوية يف راأ�س اخليمة موؤكدا اأن 
هذا امل�شروع يعك�س حر�س حكومتنا الر�شدية على ا�شتتباب الأمن ومواكبة 
ال�شالح  املتاحة خلدمة  امل��وارد والإمكانيات  التقني وت�شخري كافة  التطور 

العام .
اللزمة  التحتية  البنية  جت��ه��ي��زات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ال��ط��ري  العميد  واط���م���اأن 
فيها وفق  الكامريات  املحددة متهيدا لرتكيب  امليدانية  باملواقع  واخلا�شة 
ال�شرطة  عمليات  غرفة  تفقد  فيما  العاملية  وامل��وا���ش��ف��ات  املعايري  اأح���دث 
للوقوف عن قرب على عملية الربط بني كامريات مراقبة املدينة الذكية 

وبني غرفة العمليات وكيفية نقل امل�شاهدات املرئية اإليها ب�شكل مبا�شر .

العمليات  لغرفة  امل�شاندة  واخل��دم��ات  امل���وارد  ع��ام  م��دي��ر  زي���ارة  وت�شمنت 
الذكية واملن�شات  املدينة  البيانات اخلا�شة مب�شروع  ال�شرطية تفقد مركز 

التي من املقرر تركيبها يف غرفة العمليات .
وقال العميد الطري : يعد املدينة الذكية الآمنة م�شروعا هاما لكونه ي�شكل 
اإ�شافة جديدة ونوعية على م�شتوى راأ�س اخليمة التي ت�شري بخطى ثابتة 

نحو التطور والزدهار وتعزيز الأمن والأمان يف خمتلف مناطقها .

•• الفجرية-وام:

ال�شرقي  ب��ن حم��م��د  ح��م��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  �شمو  اأك���د 
ويل عهد الفجرية رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة الفجرية 
املتوا�شل  والعمل  اجلهود  تكثيف  اأهمية  املناطق  لتنمية 
امتثال لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد 
بهدف  ال��ف��ج��رية،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  ال�شرقي 
احلكومية  اخل���دم���ات  وت��ط��وي��ر  الأداء  ب��ج��ودة  الرت���ق���اء 

للمواطنني يف موؤ�ش�شات الإمارة.
ج���اء ذل���ك خ���لل ت���روؤ����س ���ش��م��وه ���ش��ب��اح ام�����س يف مكتبه 

بالديوان الأمريي يف الفجرية، الجتماع الدوري الثاين 
 ،2019 ال��ع��ام  خ��لل  املناطق  لتنمية  الفجرية  ملوؤ�ش�شة 
امل�شت�شار اخلا�س  بح�شور معايل �شعيد حممد الرقباين 
املوؤ�ش�شة،  رئي�س  نائب  الفجرية  حاكم  ال�شمو  ل�شاحب 
و�شعادة املهند�س خمي�س النون مدير عام املوؤ�ش�شة واأع�شاء 

جمل�س الإدارة.
واط��ل��ع ���ش��م��و ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية - خ���لل الج��ت��م��اع - 
ع��ل��ى اإجن�����ازات امل��وؤ���ش�����ش��ة م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام وح��ت��ى الربع 
مل�شاريع  التنفيذية  اإىل �شرح اخلطط  ا�شتمع  الثالث، كما 
املوؤ�ش�شة ومبادراتها القائمة و�شري العمل فيها ومتطلبات 

اإم��ارة الفجرية.. كما اطلع  اإجن��ازه��ا يف ع��دد من مناطق 
على املبادرات والفعاليات وتقاريرها الدورية يف املجال�س 

املجتمعية.
و�شدد �شموه على �شرورة متابعة مراحل العمل والوقوف 
الإجن�����از واحتياجات  و���ش��رع��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  م��ت��ط��ل��ب��ات  ع��ل��ى 
املناطق، موؤكدا حر�س �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية على 
وتقدمي  املجتمعية  واملبادرات  للم�شاريع  الدائمة  املتابعة 

الدعم امل�شتمر لإجنازها والإفادة منها.
ح�شر الجتماع .. �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو 

ويل عهد الفجرية.

حممد بن حمد ال�سرقي يرتاأ�س اجتماع موؤ�س�سة الفجرية لتنمية املناطق

اأكادميية دبي للم�ستقبل حا�سنة لأف�سل العقول واملواهب وخمترب للتعليم امل�ستقبلي

جوزيف عون�ضب��ضتي�ن ثرونف�دي غندورعبد العزيز اجلزيريد.خولة الكعبي�ض�رة الأمرييعمر �ضلط�ن العلم�ء

تفقد مواقع تركيب ك�مريات املراقبة براأ�ض اخليمة 

العميد جمال الطري يوؤكد �سري م�سروع املدينة الآمنة وفق اخلطة الزمنية املحددة

فرق اإطفاء دفاع مدين عجمان تخمد 
حريق م�ستودع للمواد الغذائية

 تنمية املجتمع بدبي تفوز بجائزة اأف�سل تاأثري 
جمتمعي بال�سرق الو�سط 2019 



اخلميس    12   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12729  
Thursday   12   September   2019  -  Issue No   12729

08

اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

اع�����ت�����م�����د �������ش������ن������دوق ال����ت����ك����اف����ل 
خلل  دب��ي  �شرطة  يف  الجتماعي 
برئا�شة  اإدارت������ه  جم��ل�����س  اج��ت��م��اع 
�شعادة اللواء عبداهلل خليفة املري، 
رئي�س  دب��ي،  ل�شرطة  العام  القائد 
بح�شور  ال�شندوق،  اإدارة  جمل�س 
بن  �شعيد  ال�شلل  الدكتور  اللواء 
القائد  م�شاعد  الفل�شي،  هويدي 
رئي�س  نائب  الإدارة،  ل�شوؤون  العام 
املو�شوعات  م���ن  ع�����دداً  امل��ج��ل�����س، 
الإن�شانية  ب���اخل���دم���ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
التي  وال��ط��ل��ب��ات  والج���ت���م���اع���ي���ة، 
ت��ق��دم ب��ه��ا م��وظ��ف��ون م���ن �شرطة 
دبي مل�شاعدتهم يف تغطية احلالت 

الإن�شانية التي يتعر�شون لها.
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  وت��ن��وع��ت 
ر�شوم  دف�����ع  ب����ني  والج���ت���م���اع���ي���ة 
درا�شية، واأخرى تاأهيلية وعلجية 
لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، ور���ش��وم ايجار، 
للحريق،  تعر�س  م��ن��زل  و�شيانة 
وت���وف���ري اأث�����اث مل���ن���زل، ك��م��ا ناق�س 
العمل  واآل��ي��ات  التوجهات  املجل�س 
ال���ت���ي ت�����ش��م��ن حت��ق��ي��ق الأه������داف 
ال�شندوق،  اإن�����ش��اء  م��ن  الرئي�شية 

والذي يعد من اأبرز اخلدمات التي 
دب���ي جلمهورها  ���ش��رط��ة  ت��ق��دم��ه��ا 

الداخلي واأ�شرهم.
�شعادة  اأك���د  ب��داي��ة الج��ت��م��اع،  ويف 
ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة امل��ري على 
احلالت  خمتلف  متابعة  ���ش��رورة 
التي تتقدم لل�شندوق وفق درا�شات 
وتعزيز  ال����ش���ت���ح���ق���اق،  وم���ع���اي���ري 
ال��ت��وا���ش��ل وط����رح امل����ب����ادرات التي 

روح  وتنمية  وحتفيزهم  املوظفني 
الجتماعي  وال��ت��ك��اف��ل  ال���ت���ع���اون 
ب���ي���ن���ه���م، وحت����ق����ي����ق ال�����ش����ت����ق����رار 
ينعك�س  النف�شي والجتماعي، مبا 
وزيادة  الأداء  م�شتوى  على  اإيجاباً 

الإنتاجية يف العمل.
وي���������ش����ع����ى ������ش�����ن�����دوق ال���ت���ك���اف���ل 
امل�شاعدات  تقدمي  اإىل  الجتماعي 
الإن�������ش���ان���ي���ة مل��ن��ت�����ش��ب��ي ال���ق���وة من 

�شرطة  منت�شبي  اإ�شعاد  يف  ت�شاهم 
دبي �شواء الع�شكريني اأو املدنيني. 
وقال القائد العام ل�شرطة دبي اإن 
جميع  تلبية  يف  �شاهم  ال�شندوق 
الطلبات ما كان له الأثر البالغ يف 

�شد احتياجاتهم واإ�شعادهم.
التكافل  �����ش����ن����دوق  اأن  ي�����ذك�����ر 
دبي  �شرطة  يف  اأن�شئ  الجتماعي 
اإ�شعاد  ب��ه��دف   1989 ع���ام  م��ن��ذ 

حال  يف  وع�������ش���ك���ري���ني،  م���دن���ي���ني 
تعر�شهم لأزمات اإن�شانية وظروف 
م�شاريف  اأو  احلرائق  مثل  طارئة 
ال�����ع�����لج، ول����ع����ل اأه�������م امل�����ب�����ادرات 
الإن�شانية التي يقوم بها ال�شندوق 
العاملني  اأب�����ن�����اء  م�������ش���اع���دة  ه����ي 
ر�شومهم  ال��ه��م��م يف  اأ���ش��ح��اب  م��ن 
الدرا�شية، �شعياً منها لدجمهم يف 

املجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ن�شيبة،  اأن����ور  زك���ي  م��ع��ايل  ا�شتقبل 
دول��ة يف مقررّ وزارة اخلارجية  وزي��ر 
�شباح ام�س ال�شيدة �شوفيا بريكنيل، 
نائبة ال�شفري الريطاين لدى دولة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وذلك 
غبا�س،  �شيف  عمر  �شعادة  بح�شور 
الثقافية،  لل�شوؤون  ال��وزي��ر  م�شاعد 
امل�شت�شار  بردجمان،  كام�شا  وال�شيدة 
الإقليمي للم�شاواة بني اجلن�شني يف 

ال�شرق الأو�شط.
ن�شيبة  اأن������ور  زك����ي  م���ع���ايل  واأ�����ش����اد 
تربط  ال����ت����ي  امل����م����ي����زة  ب���ال���ع���لق���ة 
املتحدة  امل��م��ل��ك��ة  واأه��م��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 
الثنائية  ال��ع��لق��ات  ب��ع��م��ق  م�����ش��ي��داً 
ب�����ني ال���ب���ل���دي���ن وح�����ر������س ال����دول����ة 
املجالت  يف  وخ��ا���ش��ة  تعزيزها  على 

الثقافية .

ال�شفري  ن��ائ��ب��ة  اأث���ن���ت  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ال��ذي لعبته  ال��دور  الريطاين على 
دولة الإم��ارات يف دعم برنامج املراأة 
والأمن وال�شلم ، كما ذكرت اأن دولة 
الإم��ارات اأب��دت اهتماماً يف عدد من 
املحافل الدولية كان اآخرها امل�شاركة 

ال�����دويل  “املوؤمتر  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  يف 
يف  اجلن�شي  العنف  لإنهاء  الإن�شاين 
الرنويج  م��ع  الإن�شانية”  ال��ن��زاع��ات 

والذي عقد موؤخراً يف اأو�شلو.
و اأ�شادت ال�شيدة بريكنيل اأي�شاً بدور 
دولة الإم��ارات خلل جمل�س حقوق 

الإن�����ش��ان ال��ت��اب��ع ل���لأمم امل��ت��ح��دة يف 
�شياغة قرار حق الفتيات يف التعليم 
والذي مترّ اعتماده يف 2014، والذي 
يرز مدى اأهمية احلق يف التعليم . 
للحديث  ال�شفري  ن��ائ��ب��ة  ق��ت  وت��ط��ررّ
الذي  اجلن�شي  ال��ع��ن��ف  م��وؤمت��ر  ع��ن 

�شيقام يف لندن يف الفرتة مابني 18 
موؤكدة   ،2019 ن��وف��م��ر   20 اإىل 
الريطاين  اجلانب  ورغبة  اأهميته 
يف الرتحيب مب�شاركة دولة المارات 
اأنحاء  م��ن خمتلف  ع��دد  اىل ج��ان��ب 
اأعمالهم بالإ�شافة  العامل وم�شاركة 
ال�شباب  ب����دور  خ��ا���س  ت��رك��ي��ز  ع��ل��ى 

والدور احلكومي والفجوات.
واأك��د معايل زكي اأن��ور ن�شيبة خلل 
اللقاء على اهتمام الدولة والتزامها 
دولة  اأن  اإىل  م�شرياً  امل���راأة،  بتمكني 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة تويل 
ك���ب���رياً يف جم����ال متكني  اه���ت���م���ام���اً 
ال�شراع،  مناطق  يف  الن�شاء  وحماية 
وكان من املبادرات التي مترّ اإطلقها 
فاطمة  ال�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و  م�����ب�����ادرة 
ب��ن��ت حم��م��د ب��ن زاي���د اآل ن��ه��ي��ان، يف 
اأفغان�شتان ل�شناعة ال�شجاد اليدوي 
املنتجات  ل��ب��ي��ع  ع��امل��ي  ���ش��وق  وخ��ل��ق 

لدعم املراأة الأفغانية . 

•• اأبوظبي - وام:

جمهورية  رئي�شة  ك��ال��ي��ولي��د  كري�شتي  ف��خ��ام��ة  زارت 
بجولة  اأبوظبي وجتولت  اللوفر  ام�س متحف  اإ�شتونيا 
يف قاعات عر�س املتحف التي تروي ق�شة الإن�شانية من 

فرتة ما قبل التاريخ و�شوًل اإىل ع�شرنا احلايل.
مانويل  جولتها  يف  كاليوليد  كري�شتي  فخامة  وراف��ق 
عدد  جانب  اإىل  اأبوظبي،  اللوفر  متحف  مدير  راباتيه 
من املعنيني وا�شتمعت فخامتها اأثناء جولتها اإىل �شرح 
مف�شل عن اأهم القطع الفنية املعرو�شة يف املتحف التي 
ت�شلط ال�شوء على اأوجه ال�شبه بني خمتلف احل�شارات 

املعمارية  الهند�شة  اأ���ش��رار  على  لعت  اطرّ كما  والثقافات 
ال�شتثنائية للمتحف.

يذكر اأن متحف اللوفر اأبوظبي يحتفي بالإبداع العاملي 
للب�شرية وهو يركز من خلل منهجية ا�شتحواذ الأعمال 

وتنظيم املعار�س على اإن�شاء حوار بني الثقافات.
والفنية  الأث����ري����ة  ال��ق��ط��ع  ع��ر���ش��ه  ق���اع���ات  وت�����ش��م��ل 
واملنحوتات  التاريخية  واللوحات  الدينية  والن�شو�س 
املعا�شرة بع�شها ُمعار من املتاحف الفرن�شية ال�شريكة 
املتحف  اأعمال  جمموعة  �شمن  يندرج  الآخ��ر  وبع�شها 
�شنوياً  عاملية  معار�س  اأربعة  املتحف  ينظم  كما  الفنيرّة 

م جتربة متميرّزة لزواره. ليقدرّ

•• اأبوظبي-وام:

ال�شديد  ا�شتنكارها  ع��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات  ع��رت 
ورف�����ش��ه��ا ال��ق��اط��ع مل��ا اأع��ل��ن��ه رئ��ي�����س ال�����وزراء الإ���ش��رائ��ي��ل��ي - 
بنيامني نتنياهو- عن �شم اأرا�س من ال�شفة الغربية املحتلة 

اإىل اإ�شرائيل يف حال فوزه بالنتخابات.
و�شرح �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
الإع���لن يعتر ت�شعيدا خطريا  ه��ذا  اأن  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 

ينتهك كافة املواثيق والقرارات الدولية ويعر عن ال�شتغلل 
النتخابي يف اأب�شع �شوره دون اأدنى اعتبار ل�شرعية القرارات 
التي  احلميدة  للم�شاعي  بتقوي�شه  اهتمام  اأدن��ى  اأو  الدولية 
للق�شية  �شلمي  اإىل حل  للو�شول  ال��دويل  املجتمع  بها  يقوم 

الفل�شطينية.  
اأن هذا الإع��لن النتخابي وغري امل�شوؤول يهدد  واأكد �شموه 
بتقوي�س جهود املجتمع الدويل ال�شيا�شية وعر عقود طويلة 
لإيجاد حل من�شف وعادل للق�شية الفل�شطينية موؤكدا على 

مركزيتها للعرب وامل�شلمني.
الفورية  وا�شتجابتها  الم��ارات  دولة  ترحيب  �شموه  اأكد  كما 
لدعوة اململكة العربية ال�شعودية بعقد اجتماع طارئ ملنظمة 
وو�شع  اخل��ط��ري  الت�شعيد  ه��ذا  لبحث  الإ���ش��لم��ي  ال��ت��ع��اون 
م�����ش��رتك��ة يف  امل�����ش��وؤول��ي��ة  اأن  ع��اج��ل��ة م�شيفا  خ��ط��ة حت���رك 
واأن  النتخابي  الإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  الت�شدي لإع��لن 
اإج��راءات جتاه  املجتمع ال��دويل مطالب باتخاذ ما يلزم من 

هذا التطور اخلطري.

•• اأبوظبي-الفجر: 

حتت رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، اأعلن مكتب �شوؤون التعليم يف ديوان ويل 
الثالثة من فعاليات  ال��دورة  امل�شاركني يف  املتحدثني  اأب��رز  اأبوظبي عن  عهد 
منارة  يف  امل��ق��ب��ل  اأك��ت��وب��ر   6 ي���وم  �شيقام  وال����ذي   ،”2019 “قدوة  م��ن��ت��دى 

ال�شعديات باأبوظبي. 
ومن املتوقع م�شاركة اأكر من 40 متحدٍث حملي واإقليمي وعاملي يف خمتلف 
جل�شات احلوار وور�س العمل التي �شت�شهدها هذه الدورة من املنتدى، والتي 
تقام حتت عنوان نحو كفاءات تعليم عاملية ، اإذ �شرتكز على دور املعلم اجلوهري 
يف تطور العملية التعليمية، عر توفري من�شة من املعلمني ولأجلهم ، بهدف 

ت�شليط ال�شوء على اأف�شل املمار�شات واملنهجيات التعليمية. 
ال��ع��ام اجل���اري، معايل   2019 ق��دوة  اأب���رز املتحدثني يف منتدى  ب��ني  وم��ن 
ح�شني اإبراهيم احلمادي وزير الرتبية والتعليم، اإىل جانب طلل الها�شمي 
املدير الوطني ملوؤ�ش�شة الأوملبياد اخلا�س الإماراتي والذي بف�شل جهوده كان 

ُمنتخب دولة الإمارات اأكر وفٍد ُم�شارك خلل دورة الألعاب العاملية للأوملبياد 
ممار�شات  اأ�شتاذ  رامي��رز  وفرناندو  املا�شي،  مار�س  يف  اأقيمت  التي  اخلا�س 
التعليم  العاملية للبتكار يف  املبادرة  الدويل يف موؤ�ش�شة فور ومدير  التعليم 
ال��دويل بجامعة هارفرد، وهو  التعليم  �شيا�شة  املاج�شتري يف  برنامج  ومدير 
خبري يف جمال التعليم العاملي و�شاحب 27 كتاباً اأكادميياً واأكر من 100 
مقال وف�شل، حيث تركز اأبحاثه على ا�شتك�شاف �شبل تعليم الأطفال وال�شباب 

نهم من حتقيق النمو والزدهار يف القرن احلادي والع�شرين. ب�شكل ميكرّ
بحوث  م��رك��ز  م��دي��ر  كا�شكينن،  ي��وه��ا  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  يف  و�شيتحدث 
يف  و���ش��ارك  م  نظرّ وال���ذي  بفنلندا،  ت��ورك��و  جامعة  يف  الفنلندي  امل�شتقبليات 
وال���روؤى  امل�شتقبلية،  ل��ل��درا���ش��ات  وال��دول��ي��ة  الوطنية  امل�شاريع  م��ن  ال��ع��دي��د 
الع�شرين عاماً  وامل�شتدامة على مدى  البيئية  التنمية  التطويرية، وم�شائل 
فنلندا  واأكادميية  الأوروب���ي  الحت��اد  اإط��ار عمل  برامج  بتمويل من  املا�شية 
الدرا�شات  كلية  وبام جرو�شمان عميد  البتكار.  لتمويل  الفنلندية  والوكالة 
اأند ديان فاي�س للتعليم يف جامعة  “جورج  العليا للتعليم واأ�شتاذة كر�شي يف 
بن�شلفانيا، بالوليات املتحدة الأمريكية. وديفيد كليمان ا�شرتاتيجي وحملل 

وموؤلف ويعتر �شخ�شية موؤثرة �شاهمت يف قيادة القطاع الإعلمي املوجه 
لأكر  للطفل  وال�شديقة  امل�شتدامة  املمار�شات  تطوير  خلل  من  للأطفال 

من 35 عاماً. 
م�شوؤويل  كبرية  كليبورن  لوريتا  املنتدى  يف  �شي�شارك  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة 
الإلهام وع�شو جمل�س اإدارة الأوملبياد اخلا�س الدويل، وهي اإحدى اللعبات 
الريا�شيات امل�شاركات يف الأوملبياد اخلا�س منذ عام 1970، وقد �شاركت يف 
ميداليات عدة يف دورات خمتلفة. وجيلدا �شكارفيه  وح�شدت  ماراثوناً،   26
�شركة  وه��ي  املتحدة،  اململكة  يف  اأك�شن  لبوزيتف  واملوؤ�ش�س  التنفيذي  املدير 
القوة  برامج  وتقييم  وتنفيذ  لتطوير  الأبحاث  ا�شتخدام  ورائ��دة يف  مبتكرة 
والرئي�س  املوؤ�ش�س  مريفولد  وثيا  امل��دار���س.  يف  وامل��رون��ة  وال�شحة  الذهنية 
التنفيذي للعديد من ال�شركات النا�شئة املعروفة عاملياً واحلائزة على العديد 
ومتكني  للجميع،  واخل��رات  املعارف  لتوفري  ب�شغف  وتتمتع   ، اجلوائز  من 

ال�شركات واملوؤ�ش�شات الجتماعية من التحول الرقمي والتو�شع عاملياً.
واأكد حممد خليفة النعيمي مدير مكتب �شوؤون التعليم يف ديوان ويل عهد 
على  توؤكد  العام  ه��ذا  دورة  يف  املتحدثني  من  املتميزة  القائمة  اأن  اأبوظبي، 

اإليها منتدى قدوة منذ انطلقته، بو�شفه من  التي و�شل  املرموقة  املكانة 
الإمارات  دول��ة  م�شتوى  على  التعليم  مب�شتويات  ترتقي  التي  املن�شات  اأه��م 
اأف�شل املمار�شات  والعامل، مبا يوفر بيئة حا�شنة للحوار والتوا�شل وتبادل 

والأ�شاليب التعليمية التي لها اأثر اإيجابي.
توؤكد  القادمني منها  وال��دول  والثقافات  املتحدثني  تنوع  باأن  النعيمي  ونوه 
غنى جدول فعاليات املنتدى مبا ين�شجم مع م�شاعي املنتدى الرامية ليكون 
مكانة  خ  ير�شرّ مب��ا  التعليمية،  العملية  على  اإي��ج��اب��ي  بتاأثري  تتمتع  فعالية 
اأهداف  م��ع  ين�شجم  ومب��ا  التعليم،  يف جم��ال  عاملياً  رائ���دة  ك��اإم��ارة  اأب��وظ��ب��ي 

برنامج اأبوظبي للم�شرعات التنموية غداً 21.
يذكر اأن املنتدى �شيجمع اأكر من 600 معلم ومعلمة من دولة الإمارات، اإىل 
اأف�شل املمار�شات والأ�شاليب  جانب نخبة من اخلراء و�شنرّاع القرار لبحث 
الق�شايا  �شيما  ل  ومهاراتهم  املعلمني  على  اإيجابي  اأث��ر  لها  التي  التعليمية 
العاملية التي يواجهها القطاع. و�شهدت الدورات ال�شابقة من املنتدى م�شاركة 
وا�شعة من املعلمني واخلراء، وقادة الراأي وامل�شوؤولني احلكوميني والرواد يف 

قطاع التعليم من 80 دولة حول العامل. 

رئي�سة اإ�ستونيا تزور متحف اللوفر اأبوظبي الإمارات ت�ستنكر ب�سدة ت�سريحات نتنياهو 
ب�ساأن �سم اأرا�س من ال�سفة الغربية

ت�ضم جمموعة من امل�ضوؤولني و�ضن�ع القرار واخلرباء

منتدى قدوة 2019 ي�ستقطب 40 متحدثًا يف دورته الثالثة خالل اأكتوبر املقبل 

•• دبي-وام:

ال�شعادة  �شفراء  فريق  ت�شكيل  عن  دب��ي  حماكم  اأعلنت 
والإيجابية لإ�شعاد موظفيها وبث الطاقة الإيجابية يف 
�شفوفهم بهدف خلق بيئة عمل حمفزة وداعمة للتميز 
كوادرها  مع  تفاعلية  علقة  وبناء  الوظيفي  والبتكار 
اأداء وظيفي وموؤ�ش�شي فعال  الب�شرية ت�شهم يف حتقيق 
ر�شا موظفيها  الو�شول مبعدلت  الدائرة من  ن  ومتكرّ

اإىل اأعلى امل�شتويات.
وقال عبد الواحد كلداري مدير اإدارة املوارد الب�شرية يف 
ال�شعادة  �شفراء  فريق  على  العام  وامل�شرف  دبي  حماكم 
بت�شكيل  اأخ��رياً  الذي �شدر  القرار  والإيجابية مبوجب 
هذه  اإن  ال��دائ��رة  يف  والإيجابية  ال�شعادة  �شفراء  فريق 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  م��ع  مت��ام��اً  تتناغم  اخل��ط��وة 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل الذي يرى اأن 
وظيفة احلكومات يف خلق البيئة التي ي�شتطيع النا�س 

اأن يحققوا فيها �شعادتهم.
ودع���ا ك���ل���داري اإىل ال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ف��ري��ق ع��ر تقدمي 
اأن��ه��ا ت�شاهم يف زيادة  ي��رون  التي  وامل��ق��رتح��ات  الأف��ك��ار 

املهنية  امل��وظ��ف  م�شرية  وتطوير  العمل  بيئة  جاذبية 
وحت�شني م�شتوى اأدائه وكذلك م�شاعدة اأع�شاء الفريق 
�شرورة  امل��وظ��ف��ون  ي��رى  ال��ت��ي  املتطلبات  معرفة  على 

توفريها.
اآل علي  اأبرز مهام الفريق الذي تراأ�شه عائ�شة  وتتمثرّل 
رئي�س فريق �شفراء ال�شعادة والإيجابية يف تر�شيخ ثقافة 
لت�شبح  اأهميتها  على  وال��ت��اأك��ي��د  والإي��ج��اب��ي��ة  ال�شعادة 
مبثابة نهج واأ�شلوب حياة وعمل بني املوظفني وتنظيم 
امللتقيات الدورية لهم والتوا�شل معهم واإطلق املبادرات 
التي تعزز م�شاركتهم يف مناق�شة واقرتاح وتطبيق اأف�شل 
املمار�شات التي حتقق لهم الر�شا واقرتاح الأفكار التي 
رئي�س  واأكدت  الدائرة  امل�شتدامة لأ�شرة  ال�شعادة  حتقق 
الفريق اأن ت�شكيل فريق لإ�شعاد املوظفني ياأتي ان�شجاما 
الوطني  امليثاق  باإطلق  الرائدة  احلكومية  املبادرة  مع 
الدائرة وحر�شها  �شعي  اأكدت  كما  والإيجابية  لل�شعادة 
املتميزة  الب�شرية  املحافظة على مواردها  ال�شديد على 
جمال  يف  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  تطبيق  خ��لل  من 
الب�شري وتطويره من خ��لل توفري  امل��ال  راأ���س  تنمية 
ع املوظفني على الإبداع والبتكار  بيئة عمل جاذبة ت�شجرّ

وت�شاهم يف زيادة اإنتاجيتهم.

“درب  م��ع حملة  الإ���ش��لم��ي  اأب��وظ��ب��ي  تفاعل  م�شرف 
ال�شلمة”  التي تنفذها �شرطة  اأبوظبي بن�شر فيديو 
من  ع���دد   يف  الت�شويقية  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال�شا�شات  على 
فروع امل�شرف والذي ركزعلى التعريف باأهداف احلملة 
وال�شلوكيات ال�شلبية التي يجب على ال�شائقني جتنبها 

واتباع القيادة الآمنة حفاظاً على �شلمة اجلميع . 
اأبوظبي  م�شرف  ت��ع��اون  على  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  واأث��ن��ت 
�شمن  املرورية  التوعية   ن�شر  يف  وال�شركاء  الإ�شلمي 
حملة  “درب ال�شلمة “ والتي  تهدف اإىل ن�شر الوعي 
وتعزيز ال�شلوكيات الإيجابية لل�شائقني وامل�شاة ، �شمن 

خ��ط��ة اأب���وظ���ب���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ل��ل�����ش��لم��ة املرورية 
والأولوية ال�شرتاتيجية  يف جعل الطرق اأكر اأماناً.

�شلوكيات  لتعزيز  �شامًل  ب��رن��اجم��اً  احلملة  وتت�شمن 
ال�شلمة  م�شتويات  اأعلى  لبلوغ   ب��الإم��ارة   ال�شائقني  
والفعاليات  الأن�������ش���ط���ة  م����ن  ع�����دد  ���ش��م��ن  امل�����روري�����ة 
اأكر  اإىل  الو�شول  اإىل  الهادفة  والرامج  واملحا�شرات 
الإعلم،  و�شائل  خمتلف  ع��ر  ال�شائقني  م��ن  �شريحة 
املقروءة وامل�شموعة واملرئية، وكذلك عر و�شائل  منها 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي وامل��ج��ال�����س ال�����ش��ع��ب��ي��ة، وتوزيع 

الن�شرات التوعوية .

تفاعل  م�شرف اأبوظبي الإ�شلمي 
ال�شلمة”  التي  “درب  حملة  م��ع 
اأب���وظ���ب���ي بن�شر  ���ش��رط��ة   ت��ن��ف��ذه��ا 
الإلكرتونية  ال�شا�شات  على  فيديو 
ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة يف ع������دد  م����ن ف����روع 
التعريف  ركزعلى  وال��ذي  امل�شرف 
وال�شلوكيات  احل���م���ل���ة  ب�����اأه�����داف 
ال�شائقني  التي يجب على  ال�شلبية 
الآمنة  ال���ق���ي���ادة  وات����ب����اع  جت��ن��ب��ه��ا 

حفاظاً على �شلمة اجلميع . 
تعاون  على  اأبوظبي  �شرطة  واأثنت 
م�������ش���رف اأب����وظ����ب����ي الإ�����ش����لم����ي 
وال�شركاء يف ن�شر التوعية  املرورية 
���ش��م��ن ح��م��ل��ة  “درب ال�����ش��لم��ة “ 

الوعي  ن�����ش��ر  اإىل  ت���ه���دف  وال����ت����ي  
الإيجابية  ال�����ش��ل��وك��ي��ات  وت���ع���زي���ز 
خطة  ���ش��م��ن   ، وامل�����ش��اة  لل�شائقني 
لل�شلمة  ال�شرتاتيجية   اأبوظبي  

ال�شرتاتيجية   والأول��وي��ة  املرورية 
يف جعل الطرق اأكر اأماناً.

�شامًل  برناجماً  احلملة  وتت�شمن 
ال�شائقني   ����ش���ل���وك���ي���ات  ل���ت���ع���زي���ز 
ب���الإم���ارة  ل��ب��ل��وغ  اأع��ل��ى م�شتويات 
ع��دد من  امل��روري��ة �شمن  ال�شلمة 
واملحا�شرات  والفعاليات  الأن�شطة 
الو�شول  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال���رام���ج 
ال�شائقني  م��ن  ���ش��ري��ح��ة  اأك���ر  اإىل 
ع����ر خم��ت��ل��ف و����ش���ائ���ل الإع��������لم، 
واملرئية،  وامل�شموعة  املقروءة  منها 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  ع����ر  وك����ذل����ك 
ال�شعبية،  وامل��ج��ال�����س  الج��ت��م��اع��ي 

وتوزيع الن�شرات التوعوية .

حماكم دبي ت�سكل فريق �سفراء ال�سعادة والإيجابية 

 »درب ال�سالمة« على �سا�سات م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي

خريية ال�سارقة تطلق حملة القلوب ال�سغرية يف تنزانيا 

زكي ن�سيبة ي�ستقبل نائبة ال�سفري الربيطاين 

»�سندوق تكافل �سرطة دبي« يعتمد م�ساعدات حلالت اإن�سانية للموظفني

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/486 عقاري كلي                 

حمل  جمهويل  الر�شدان  عبداهلل  را�شد  -2مرزوق  العقاري  للتطوير  ابيار  -�شركة   1  / عليه  املدعي  اىل 
اإج��راءات بيع  اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بوقف  القامة مبا ان املدعي/ مي�شاء ازويتان  قد 
رقم ار���س  قطعة   - اكا�شيا  �شارع   - ال�شفوح  منطقة   - دب��ي  ب��اإم��ارة  الكائنة   AA-V-003 رق��م   الفيل 

B- 001 والعائد ملكيتها للمدعية طبقا لن�س املادة )166 الفقرة 1( من قرار جمل�س الوزراء   -  001 
رقم )57( ل�شنة 2018 يف �شاأن اللئحة التنظيمية للقانون الإحتادي رقم )11( ل�شنة 1992 من قانون 
الدعوى  للفيل مو�شوع  املدعية  ملكية  واثبات  عقاري   2018/317 رقم  التنفيذ  املدنية يف  الإج��راءات 
املحجوزة عليها يف التنفيذ رقم 2018/317 عقاري والثابتة مبوجب عقد �شراء الفيل املمهور بتوقيع 
املدعية واملدعي عليها الثالثة واحلكم ببطلن اإجراءات احلجز على الفيل العائدة ملكيتها للمدعية والغاء 
كافة الإجراءات التحفظية الأخرى ال�شادرة يف حق املدعية يف التنفيذ رقم 2018/317 عقاري والر�شوم 
ال�شاعة   2019/9/17 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  امل��ح��ام��اة.   ات��ع��اب  ومقابل  وامل�شاريف 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00

لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12

حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
تبليغ حكم بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/3427 جتاري )كلي(  
 - /اإم��ارة عجمان  كالو  ال�شلم حممد  م( 2-نظر  م  )ذ  املعدنية  ملقاولت  : 1- مل  املحكوم عليه  اىل 
املنطقة ال�شناعية اجلديدة - بناية حممد �شعيد حميد حمد - املكتب رقم 2 - بالقرب من دوار لكي 

- رقم مكاين 4530407453 - ت / 067435504 - نحيطكم علما باأنه بتاريخ  2019/6/30 م
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعله 

عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام   : املحكمة  حكمت   : ب��ال��ت��ايل  ع��ام��ة(  م�شاهمة  )���ش��رك��ة  امل�����ش��رق  بنك   : ل�شالح 
الفا  درهم )ت�شعمائة وثلثة ع�شر  ، مبلغ 913.395.58  املدعي  للبنك  يوؤديا  بان  والتكافل  بالت�شامن 
تاريخ  من   %2 بواقع  عليه  الفائدة  مع  فل�شا(  وخم�شني  وثمانية  درهما  وت�شعني  وخم�شة  وثلثمائة 
الإ�شتحقاق يف 2018/10/20 وحتى متام ال�شداد وبر�شوم وم�شروفات الدعوى ومبلغ الف درهم اتعاب 

حماماة ورف�س ما عدا ذلك. 
حكما قابل لل�شتئناف خلل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعلنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ 2019/2/28 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل



اخلميس    12   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12729  
Thursday   12   September   2019  -  Issue No   12729 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي- د. حممود علياء

اخلريية  ال��ف��ج��رية  جمعية  اأب���رم���ت 
ثومبي  م�شت�شفى  مع  تفاهم  مذكرة 
ال��ف��ج��رية  ب��ه��دف ت��ق��دمي  اخلدمات 
الطبية والرعاية ال�شحية للمر�شى 
والأيتام  امل���ح���دود  ال��دخ��ل  ذوي  م��ن 
واأ�شحاب الهمم ممن تنطبق عليهم 
�����ش����روط امل�������ش���اع���دة يف اجل���م���ع���ي���ة ، 
بالإ�شافة اإىل توفري الرعاية الطبية 

ملوظفي اجلمعية واأ�شرهم.
التي  ال���ت���ف���اه���م  م����ذك����رة  ومب����وج����ب 
وق��ع��ه��ا ك���ل م���ن ���ش��ع��ادة حم��م��د علي 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  امل�����ل 
حممد  �شيهاد  ال��دك��ت��ور  و  اجلمعية 
يف  التنفيذية  العمليات  رئي�س  ق��ادر 
بح�شور  الفجرية  ثومبي  م�شت�شفى 
علي را�شد امللحي نائب املدير العام 
تقوم  اخل���ريي���ة،  ال��ف��ج��رية  جلمعية 
باأ�شماء  امل�شت�شفى  بتزويد  اجلمعية 
من  ال�شحية  امل�����ش��اع��دات  م�شتحقي 
وفق  ال��ف��ج��رية،  اإم����ارة  يف  امل�شجلني 
لديها  املعتمدة  وال�شوابط  ال�شروط 
تلبية  دوري،  ب�����ش��ك��ل  حت��دي��ث��ه��ا  م���ع 

لحتياجات املر�شى.
نائب  امل��ل  علي  حممد  �شعادة  واأك���د 
على  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ال�شراكة  ب����رام����ج  ت��ف��ع��ي��ل  اأه���م���ي���ة 
وخمتلف  اجل��م��ع��ي��ة  ب��ني  املجتمعية 
املوؤ�ش�شات يف املجتمع خلدمة الفئات 
الفقراء  م��ن  للم�شاعدة  امل�شتحقة 
واملحتاجني، مبا  والأرام����ل  والأي��ت��ام 
من  امل��ح��ل��ي،  املجتمع  خ��دم��ة  يحقق 

الطبية  اخل����دم����ات  ت���وف���ري  خ�����لل 
الفقرية  الأ������ش�����ر  م�����ن  ل���ل���م���ر����ش���ى 
مم���ن ل��ي�����س ل��دي��ه��م ت���اأم���ني �شحي 

وي�شتحقون امل�شاعدة. 
�شيهاد  ال���دك���ت���ور  اأ����ش���اد  م���ن ج��ان��ب��ه 
العمليات  رئ����ي���������س  ق��������ادر  حم����م����د 
ثومبي  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  يف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
امللمو�س  ال��ك��ب��ري  ب���ال���دور  ال��ف��ج��رية 
الفجرية  ج��م��ع��ي��ة  ب���ه  ت���ق���وم  ال�����ذي 

اخل��ريي��ة يف خ��دم��ة ال��ع��م��ل اخلريي 
تقدمها  ال��ت��ي  امل��ت��ن��وع��ة  وامل�����ش��اري��ع 
اجلمعية، موؤكداً على اأهمية التعاون 
واجلمعية  ث��وم��ب��ي  م�شت�شفى  ب���ني 
القريب  امل�شتقبل  وتو�شيع نطاقه يف 
ال�شحية  الرعاية  توفري  خ��لل  من 
باأ�شعار منا�شبة،  العالية  ذات اجلودة 
لعدد كبري من امل�شتفيدين يف جمعية 

الفجرية اخلريية.

•• ال�صارقة-الفجر.

املجل�س  لع�شوية  امل��ر���ش��ح��ة  اأك����دت 
ال����وط����ن����ي الحت����������ادي م����ن اإم�������ارة 
ال�شباح  ع��ب��ي��د  ع���ب���ري  ال�������ش���ارق���ة 
ال�شويدي، ورقم تر�شحها 468 ،اأن 
الوطني  املجل�س  لع�شوية  الرت�شح 
الحت���ادي يعد واج��ب وط��ن��ي، على 
ي��ع��ي ج��ي��داً متطلبات  ك��ل م��واط��ن 
جمتمعه، وميتلك روؤية تتوافق مع 

امل�شلحة العامة للوطن واملواطن.
وتابعت:  وقد عزمت على الرت�شح 

الوطني  املجل�س  لع�شوية  تر�شحي 
الحتادي من اإمارة ال�شارقة اإمياناً 
مني باأهمية اأن يكون يل دور فاعل 
يف بناء جمتمع متكامل من خلل 
طرح ومناق�شة جميع الق�شايا التي 
الأفراد  بحياة  مبا�شر  م�شا�س  لها 
احتياجاتهم،  وتلبية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
مع  بالتعاون  وذل��ك  بها،  والهتمام 
ب��ال��دول��ة، لإيجاد  امل��ع��ن��ي��ة  اجل��ه��ات 
حلول ت�شمن للجميع حياة كرمية 
وتقدمي  م���ت���م���ا����ش���ك،  جم��ت��م��ع  يف 
�شرائح  ل��ك��اف��ة  م��ت��ك��ام��ل��ة  خ���دم���ات 

املجتمع.
واأ�شارت ال�شباح اإىل اأن ذوي الهمم 
جمتمعنا،  م����ن  ي���ت���ج���زء  ل  ج�����زء 
اأن ن�شخر كافة جهودنا من  وعلينا 
اأجل الرتقاء بهذه ال�شريحة املهمة 
ينالوا  اأن  على  والعمل  املجتمع،  يف 
وعناية  رع��اي��ة  م��ن  حقوقهم  ك��اف��ة 
ومتكني يف الوظائف، وتقدمي �شبل 
ال��راح��ة ل��ه��م؛ ل��ي��ك��ون��وا ف��اع��ل��ني يف 
اهتماماً  لهم  ي��ويل  ال���ذي  املجتمع 

خا�شة.
واأو�شحت: ومل ياأِت اهتمامي بفئة 

فقدت  فقد  ف���راغ،  م��ن  الهمم  ذوي 
ابنتي وهي اأح��د من��اذج العطاء من 
اأ�شحاب الهمم، وكلي فخر اأن زوجي 
اأي�����ش��اً م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م، لذلك 
يف  �شت�شاهم  كثرية  اقرتاحات  لدي 
�شاحبة  لأين  ال��ف��ئ��ة،  ه���ذه  خ��دم��ة 

جتربة واأحملها على عاتقي.
وحول حماور برناجمها النتخابي 
قالت: اإن اأبرز هذه املحاور تتمثل يف 
العمل على توفري وتاأمني ال�شمان 
احتياجات  وت�����اأم�����ني  ال�������ش���ح���ي، 
ال�شعي  الهمم،  اأ�شحاب  ومتطابات 

كبار  ومتطلبات  احتياجات  لتاأمني 
احتياجات  لتاأمني  وال�شعي  ال�شن، 

املتقاعدين. 
واأك����م����ل����ت: وت�����ش��خ��ري الإم���ك���ان���ات 
لهن  لنكفل  اإخواتنا  لدعم  املتاحة 
ولأب��ن��ائ��ه��ن احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة، كما 
اخلدمات  تخفي�س  اإىل  ���ش��اأ���ش��ع��ى 
باملواطنني،  اخل��ا���ش��ة  احل��ك��وم��ي��ة 
اخلدمات  توفري  على  �شاأعمل  كما 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، يف 

خمتلف مناطق الدولة.
رفع  على   �شتعمل  اأنها  اإىل  ولفتت 

القطاعني  يف  ال��ت��وط��ني  م���ع���دلت 
ترجمة  وذلك  واخلا�س،  احلكومي 
الهادفة  ال��ر���ش��ي��دة  ق��ي��ادت��ن��ا  روؤي�����ة 
لتوظيف املواطنني من اخلريجني 

من خمتلف التخ�ش�شات بالدولة.
ويذكر اأن عبري عبيد حميد ال�شباح 
ال�شويدي مو�شحة املجل�س الوطني 
الحت��ادي من اإم��ارة ال�شارقة ورقم 
على  ح���ا����ش���ل���ة   ،468 ت��ر���ش��ح��ه��ا 
والقت�شاد  القانون  يف  بكالوريو�س 
)حم���ام���ي م��ت��درب(،ح��ا���ش��ل��ة على 
رخ�شة املدرب املحرتف املعتمد من 

وماج�شتري  الأم��ري��ك��ي��ة،  اجل��ام��ع��ة 
اإدارة اأعمال – تخ�ش�س ت�شويق – 
ومدرب معتمد دولياً يف  2019م، 
والتطوير  والإب����داع  التميز  جم��ال 
ال�شلوكية  وال���رب���ام���ج  امل��وؤ���ش�����ش��ي، 
الب�شرية  وامل��������وارد  وال���ق���ان���ون���ي���ة، 

وتطوير الذات.
اللوج�شتي  ال���دع���م  ���ش��ع��ب��ة  رئ��ي�����س 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة 
امل����دي����ر   ،2018  –  2009
اأهمها:  موؤ�ش�شات  للعدة  التنفيذي 
الأعمال،  رج��ال  خلدمات  ال�شدارة 

الإبداع لل�شت�شارات الإدارية، فخر 
الوطن لإدارة تنظيم الفعاليات. 

ع�������������ش������و ف���������ري���������ق ال�������رن�������ام�������ج 
ل��ل���ش��ت��ج��اب��ة يف حالت  ال��ت��ط��وع��ي 
ال�����ط�����وارئ�����والأزم�����ات – ����ش���ان���د – 

2011م.

•• اأبوظبي-وام:

الأكر  املو�شوعات  قائمة  والتوطني  والتعليم  ال�شحة  حم��اور  ت�شدرت 
املجل�س  ال��دع��ائ��ي��ة ملر�شحي  الن��ت��خ��اب��ي��ة واحل��م��لت  ال��رام��ج  ت��ن��اول يف 
ال��وط��ن��ي الحت����ادي 2019 ال��ت��ي مت��ت��د ح��ت��ى منت�شف ي���وم ال��راب��ع من 
اأكتوبر املقبل. ويعك�س الرتكيز على املحاور الثلثة حر�شا كبريا من قبل 
تهم  التي  الق�شايا  اأبرز  النتخابية  اأن تلم�س براجمهم  املر�شحني على 
املجتمع يف حماولة جادة منهم لطرحها على ب�شاط البحث والنقا�س يف 
التي �شتجرى يف اخلام�س  التوفيق وجنحوا يف النتخابات  حال حالفهم 

من اأكتوبر املقبل.
التعليم  ال�شوء على ق�شايا  ت�شليط  اأن  املر�شحني  واعتر عدد كبري من 

اإمنا  العايل  التعليم  اإىل  و�شول  الثانوي  اأو  الأ�شا�شي  �شواء  درجاته  بكل 
ي�شب بالدرجة الأوىل يف م�شلحة الوطن العليا التي تتطلب بناء العقول 

والرتكيز على تطوير راأ�س املال الب�شري.
املكت�شبات  تعزيز  �شرورة  على  النتخابية  براجمهم  يف  املر�شحون  واأك��د 
التي �شهدها قطاع التعليم يف الدولة وذلك مبتابعة و�شع خطط التطوير 
والتدريب التي تقل�س الفجوة بني خمرجات التعليم وحاجة �شوق العمل 
من خمتلف التخ�ش�شات العلمية ل �شيما تلك التي ت�شاهم يف بناء اقت�شاد 

املعرفة.
تفعيل  على  للمر�شحني  النتخابية  الرامج  رك��زت  ال�شحي  القطاع  ويف 
اآليات الرقابة وامل�شاءلة حول اأداء هذا القطاع، مع تطوير خطط خا�شة 
وت�شجيع  ال�شحية  واخل��دم��ات  ال�شحي  للقطاع  امل��دى  وطويلة  ق�شرية 

ال�شتثمار يف القطاع ال�شحي وم�شانع الدوية للو�شول ل�شد الحتياجات 
املحلية.

اإلزامية  تعميم  م�شاألة  يف  قدما  امل�شي  اإىل  النتخابية  ال��رام��ج  ودع��ت 
ال�شياحة  تعزيز جاذبية  الدولة، كذلك  اإم��ارات  كافة  ال�شحي يف  التاأمني 
الطبية يف الدولة خا�شة يف ظل ما يتوفر بها من مرافق �شحية متطورة 

ت�شم اأف�شل الكوادر الب�شرية واأحدث املعدات والأدوات.
الرامج  ج��م��ي��ع  ب���ني  امل�����ش��رتك  “التوطني” ال��ق��ا���ش��م  م��و���ش��وع  و���ش��ك��ل 
النتخابية املطروحة التي طالبت مبواكبة روؤية القيادة الر�شيدة يف هذا 

املجال وترجمتها على اأر�س الواقع يف اأ�شرع وقت ممكن.
وتعهد عدد من املر�شحني يف حال الفوز، بالدفع نحو مزيد من الت�شريعات 
والقرارات التي ت�شرع من عملية انخراط املواطنني الإماراتيني يف �شوق 

العمل، ل �شيما يف القطاع اخلا�س، وتوفري ما يلزمهم من برامج الإر�شاد 
والتوجيه املهني والتدريب والتطوير.

من جانبها ن�شحت اللجنة الوطنية للنتخابات املر�شحني كافة بالرتكيز 
على مناق�شة الق�شايا وامللفات املجتمعية والوطنية التي تتنا�شب والدور 
الد�شتوري لع�شو املجل�س الوطني الحتادي، م�شددة على �شرورة اأن يهتم 

كل مر�شح مبعرفة �شلحيات املجل�س، ودور ووظيفة الع�شو.
و�شددت اللجنة على اأن و�شائل الدعاية النتخابية كافة تخ�شع للمتابعة 
و�شائل  ب��دءاً من  املعنية،  البلدية  وال��دوائ��ر  الإم���ارات  والر�شد من جلان 
الإعلم التقليدية /تلفزيون واإذاعة و�شحف وجملت/، مروراً باملن�شات 
والبوابات  »يوتيوب«  وقنوات  الجتماعي،  التوا�شل  /مواقع  الإلكرتونية 

الإخبارية/، وانتهاًء باللفتات واملل�شقات النتخابية واإعلنات ال�شوارع.

•• ابوظبي-الفجر:

ال��دك��ت��ور م��ب��ارك حمد مرزوق  اع��ل��ن 
املجل�س  لنتخابات  املر�شح  العامري، 
برناجمه  ع���ن  الحت�������ادي،  ال��وط��ن��ي 
الن���ت���خ���اب���ي، ل��ي��وا���ش��ل م�����ش��ريت��ه يف 
خ����دم����ة م���واط���ن���ي دول�������ة الم��������ارات 
العمل  وت���ع���زي���ز  امل���ت���ح���دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأبوظبي  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���وط���ن���ي 

القت�شادية 2030.
وك�شف الدكتور العامري خلل لقائه 
الإع������لم يف مركزه  و���ش��ائ��ل  مم��ث��ل��ي 
ع��ن تفا�شيل  ب��اأب��وظ��ب��ي،  الن��ت��خ��اب��ي 
برناجمه الذي يحمل �شعار معاً �شد 
اىل  من خلله  ي�شعى  الأ�شعار  غلء 
امل�شتدامة  التنمية  م�شرية  موا�شلة 
خمتلف  يف  وال��ن��م��و  ال��ت��ق��دم  وحتقيق 
امل��ج��الت وال��ق��ط��اع��ات مل��ا فيه اخلري 

للوطن واملواطن.
الرتكيز  يت�شمن  برناجمه  اأن  واك��د 
ع��ل��ى ال��ق�����ش��اي��ا ال��ت��ي ت��لم�����س هموم 
واأول���وي���ات امل��واط��ن��ني، ح��ي��ث حر�س 
ميدانيا  املواطنني  بني  تواجده  عر 
ق�شاياهم  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  ل���لط���لع 
واحلياتية  والأ����ش���ري���ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
�شوت  واإي�����ش��ال  مناق�شتها  اأج���ل  م��ن 

امل���واط���ن الإم����ارات����ي وم��ط��ال��ب��ه اإىل 
الق�شايا  ه�������ذه  وط��������رح  امل���ج���ل�������س 
لإيجاد  املطلوب  بال�شكل  ومناق�شتها 
ح��ل��ول ت��وف��ر احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة لهم، 

وامل�شتقبل الأف�شل لأبنائهم.
حر�س  اأن�������ه  م�����ب�����ارك،  د.  واأو������ش�����ح 
وم���ن خ���لل ب��رن��اجم��ه ع��ل��ى تقدمي 
الأ�شرة  ب��رع��اي��ة  ت��ت��ع��ل��ق  م��ق��رتح��ات 
الإماراتية من خمتلف النواحي؛ مثل 
حماية ورعاية الطفل واملراأة، مكافحة 
العنو�شة وتاأخر �شنرّ الزواج، مزيد من 
الهتمام بالقطاع ال�شحي، احلد من 
للمواطنني  العمل  وت��وف��ري  الباطلة 
ال��ع��اط��ل��ني م��ن اأرب����اب الأ����ش���ر، ودعم 
فئة املتقاعدين ومنحهم ميزات توفر 

احلياة الكرمية لهم ولأ�شرهم.
وذكر اأنه يويل ق�شية التوطني حيزاً 
ك��ب��ريا م��ن اه��ت��م��ام��ه؛ حيث ي��رى اأن 
هناك العديد من اجلهات احلكومية 
واخل���ا����ش���ة ت��ع��ل��ن ع����ن زي�������ادة ن�شب 
التوطني لديها على الورق فقط، اإل 
اإن  اأن الواقع يعك�س غري ذلك، حيث 
اأف���رع ه��ذه ال�شركات  اأي زي���ارة لأح��د 
يف  تتمثل  حقيقية  كارثة  عن  يك�شف 
كادرها  �شمن  مواطنني  وج���ود  ع��دم 
العملء  ل�شتقبال  الواجهة  يف  �شواء 

ب��ه��ا كبار  ي��ع��م��ل  ال��ت��ي  امل��ك��ات��ب  اأو يف 
امل�شوؤولني من غري املواطنني بها.

اأه���م���ي���ة ان  و����ش���دد د. م���ب���ارك ع��ل��ى 
على  ف��اع��ل��ة  ال��ت��وط��ني  عملية  ت��ك��ون 
واإم��ك��ان��ي��ة حتقيقها  ال���واق���ع،  اأر������س 
التواجد  خلل  من  املطلوب  بال�شكل 
احلكومية  واجل���ه���ات  امل��وؤ���ش�����ش��ات  يف 
الأمر  ه���ذا  اأن  م��و���ش��ح��اً  واخل��ا���ش��ة، 

�شي�شعى  التي  الأول��وي��ات  م��ن  يعتر 
اىل  وال��دع��وة  وبحثها  مناق�شتها  اإىل 

تطبيقها قوًل وعمًل. 
ك���م���ا اأك�������د ������ش�����رورة ال���ق�������ش���اء على 
البطالة بني اأبناء الوطن من ال�شباب 
وال�������ش���اب���ات، م���ن خ����لل ت��ف��ع��ي��ل دور 
ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخل���ا����س يف 
ت��وط��ني ال��وظ��ائ��ف، وال���ش��ت��ف��ادة من 

اخلرات العلمية واملهنية التي يتمتع 
من  مزيداً  واإيلئهم  املواطنون،  بها 
ال���رع���اي���ة واله���ت���م���ام، الأم������ر ال���ذي 
�شيفجر طاقاتهم الدفينة، ويجعلهم 
وداعمة  م��ن��ت��ج��ة  اإي��ج��اب��ي��ة،  ع��ن��ا���ش��ر 

للوطن واملواطن.
تطوير  اأه��م��ي��ة  م���ب���ارك،  د.  وت���ن���اول 
التعليم  ق��ط��اع  يف  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 

املهمة  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  يعتر  ال���ذي 
مي�س  ك��ون��ه  ال��وط��ن،  اأب��ن��اء  مل�شتقبل 
اأن  م��و���ش��ح��اً  امل��ج��ت��م��ع،  اأف����راد  جميع 
ت��ط��وي��ر ه���ذا ال��ق��ط��اع ي��ع��ك�����س تطور 
الهتمام  ينبغي  اإذ  ورق��ي��ه،  املجتمع 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة واإن�������ش���اء بنية  ب��امل��ن��اه��ج 
التعليم،  لقطاع  وفاعلة  قوية  حتتية 
التعليمية  التجارب  من  وال�شتفادة 

�شي�شهم يف  ال����ذي  الأم����ر  ال��ن��اج��ح��ة، 
الإمارات  يف  التعليم  بقطاع  الرتقاء 
ومينح اخلريجني فر�شا اأو�شع للعمل 

والعطاء.
واأ�����ش����ار اىل ����ش���رورة مت��ك��ني امل������راأة، 
بو�شفها  املجتمع،  يف  دوره���ا  وتعزيز 
الوطن،  ب���ن���اء  يف  اأ����ش���ا����ش���ي���اً  ���ش��ري��ك��اً 
املجتمع،  وب���ن���اء  الأ�����ش����رة  وت��اأ���ش��ي�����س 
خمتلف  يف  اإ�����ش����راك����ه����ا  اإىل  داع�����ي�����اً 
والعلمية،  العملية  احل��ي��اة  جم���الت 
وم�شاهماتها  اأفكارها  من  لل�شتفادة 
الرخاء  م�شتوى  تعزز  التي  القيرّمة، 

والرفاهية.
م���ب���ارك يف ح��دي��ث��ه اىل  د.  وت���ط���رق 
املالية  امل���وؤ����ش�������ش���ات  ح���ر����س  اأه���م���ي���ة 
متويل  و�شركات  بنوك  م��ن  بالدولة 
وتقدمي  امل���واط���ن���ني  م�����ش��ل��ح��ة  ع��ل��ى 
ال��ق��رو���س ل��ه��م ع��ن��د احل��اج��ة فقط، 
ومديونيات  قرو�شا  منحهم  ولي�س 
توؤثر على حياتهم وتنغ�س معي�شتهم 

وتت�شبب يف تفكك اأ�شرهم .
النتخابي  ب��رن��اجم��ه  اأن  اىل  ول��ف��ت 
القت�شادي  ال��ق��ط��اع  دع���م  يت�شمن 
وال�شتثماري يف الدولة عر مناق�شة 
وبحث �شنرّ ت�شريعات ت�شجع ال�شتثمار 
يف  القت�شادية  امل��ج��الت  خمتلف  يف 

للقطاع  الر�شيدة  احلكومة  دعم  ظل 
الق��ت�����ش��ادي ب��ال��دول��ة، ح��ي��ث متكنت 
جاذبة  عمل  بيئة  تكون  اأن  الإم���ارات 
ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ورج�������ال الأع����م����ال، 
القوانني  وت��ط��وي��ر  ���ش��نرّ  اأن  �شك  ول 
�شيعزز  ال��ع��لق��ة  ذات  وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
من ثقة امل�شتثمرين ورجال الأعمال 
واأ�شحاب روؤو�س الأموال للقدوم اإىل 
الدولة وال�شتثمار فيها، ودفع عجلة 
الدولة  يجعل  مبا  القت�شادي  النمو 

يف م�شاف الدول املتقدمة.
الدكتور  اأك����د  ت�����ش��ري��ح��ه،  خ��ت��ام  ويف 
على  العامري،  م��رزوق  حمد  مبارك 
ت�شمنه  وم��ا  النتخابي  برناجمه  اأن 
بخدمة  اهتمامه   توؤكد  ق�شايا   من 
الوطن واملواطن وال�شالح العام، من 
التنموية  امل�����ش��رية  امل�����ش��ارك��ة يف  اأج���ل 
املراكز الأوىل  والرتقاء بالدولة اىل 
القيادة  دوم��ا  التي تطمح  وال��رائ��دة  
اىل حت��ق��ي��ق��ه��ا وب��ل��وغ��ه��ا ع���ر روؤي����ة 
مواطني  واإمي��ان  الر�شيدة  احلكومة 
جانب  اإىل  ال����روؤي����ة،  ب���ه���ذه  ال���دول���ة 
ال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��دم��ة امل��واط��ن��ني عر 
اإ�شعادهم ومناق�شة  �شبل  توفري كافة 
الق�شايا التي تهمهم ومت�س واقعهم 

وم�شتقبل اأبنائهم.

التعليم وال�سحة والتوطني.. على �سدارة برامج مر�سحي الوطني الحتادي 

املر�ضحة عن اإم�رة ال�ض�رقة لنتخ�ب�ت املجل�ض الوطني الحت�دي 

عبري عبيد ال�سباح ال�سويدي : خدمة الوطن تتمثل يف تلبية احتياجات املواطنني

د. مبارك حمد مرزوق العامري: برناجمي النتخابي ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن

•• دبي –الفجر:

دبي،  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  اخلري” بالتعاون  “بيت  مت  نظرّ
والتوعوية  التثقيفية  ال��رام��ج  �شمن  وذل��ك  وال�شلمة”،  “الأمن  ور�شة 
ق�شم  ومتطوعي  موظفي  فيها  و�شارك  للموظفني،  اجلمعية  تنفذها  التي 

اخلدمات واملخازن.
و�شملت الور�شة التي قدمها املحا�شر يا�شر عبداللطيف ال�شيد، عدة حماور 
وال�شتجابة  ال��ط��وارئ،  ح��الت  مع  التعامل  وكيفية  املخاطر،  اأن��واع  اأبرزها 

التي  الوقائية  الإج��راءات  واأه��م  العامة،  ال�شلمة  اأُ�ش�س  وتطبيق  الفورية، 
من �شاأنها حماية الفرد واملن�شاأة التي يعمل بها، وذلك حفاظاً على الأرواح 
الب�شرية وتفادياً لأي اأ�شرار مادية اأو اأ�شرار توؤخر العملية الإنتاجية، كما 

مت التعرف على اأنواع احلرائق، وكيفية اإطفائها مبختلف الو�شائل.
م عبداهلل الأ�شتاذ، م�شاعد املدير العام، املحا�شر يا�شر  ويف ختام الور�شة، كررّ
ومثمناً  الور�شة،  تقدمي  يف  الطيبة  بجهوده  م�شيداً  ال�شيد،  عبداللطيف 
لن�شر  اجلمعية،  مع  دبي  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  ل��لإدارة  الدائم  التعاون 

الثقافة الوقائية ملواجهة املخاطر املختلفة.

•• اأبوظبي-وام:

الب�شرية نظام اخلدمات  امل��وارد  اأطلقت هيئة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ل���ل���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة يف اإم�����ارة 
اأبوظبي HRA HUB ، والذي مت اإن�شاوؤه 
�شل�شة  اأكر  وباأ�شلوب  التقنيات  اأح��دث  وفق 
املتعاملني  ب��ه��دف حت�����ش��ني جت��رب��ة  وف��اع��ل��ي��ة 
على  احلكومية  اجل��ه��ات  ر�شا  م�شتوى  ورف��ع 

اخلدمات املقدمة من الهيئة.
مدير  احلو�شني  حممد  ح�شن  ���ش��ع��ادة  وق���ال 

يف  ال���ع���ام���ل���ة  ال����ق����وى  واإدارة  ت��ن��م��ي��ة  ق���ط���اع 
اإننا   - املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  يف   - الهيئة 
اأج��ل متكني  �شركائنا من  نعمل جاهدين مع 
للح�شول  احل��ك��وم��ي��ة  ب��اجل��ه��ات  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
املتطورة  اخل��دم��ات  من  م�شتوى  اأف�شل  على 
وال��رائ��دة وال��ت��ي ت��وف��ر جت��رب��ة تعامل مميزة 
وف��ري��دة واحل�����ش��ول على ال��دع��م ال���لزم من 

الهيئة.
واأو�����ش����ح اأن م���ن اأه�����م اأول����وي����ات ال��ه��ي��ئ��ة هو 
م�شاعدة اجلهات احلكومية يف جمالت املوارد 

اإجناز  كافة من خلل متابعة حالة  الب�شرية 
التي مت تقدميها وتعديلها، وتقليل  الطلبات 
خدمات  لتقدمي  امل�شتغرقة  الزمنية  ال��ف��رتة 
هيئة املوارد الب�شرية، وحتقيق اأهداف التحول 
ال��رق��م��ي حل��ك��وم��ة اأب��وظ��ب��ي ب��ت��ح��وي��ل جميع 

املعاملت التقليدية اإىل معاملت رقمية.
النظام  اأن  الهيئة  اأك���دت   .. ذات��ه  ال�شياق  ويف 
اجل����دي����د ي����وف����ر جم���م���وع���ة م����ن اخل����دم����ات 
و�شهولة  ب��امل��رون��ة  تت�شم  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة 
النظام  على  املتعاملني  قبل  م��ن  ال�شتخدام 

الهيئة  ن��ظ��م��ت  الإل����ك����رتوين اجل���دي���د، وق����د 
ور�س عمل لتدريب امل�شتخدمني من اجلهات 
ع��ل��ى نظام  اأب���وظ���ب���ي  اإم�������ارة  احل��ك��وم��ي��ة يف 
الب�شرية  املوارد  لهيئة  اللكرتونية  اخلدمات 
HRA HUB حيث مت خلل هذه الور�س 
املتاحة  واخلدمات  النظام  باأهداف  تعريفهم 
النظام،  يف  امل��ت��وف��رة  ال��ت��ق��ن��ي��ة  واخل�����ش��ائ�����س 
اأن الهيئة وفرت الأدلة الإر�شادية  اإ�شافة اإىل 
اجلهات  م��ن  امل�شتخدمني  جلميع  ال���لزم���ة 

احلكومية عر النظام.

هيئة املوارد الب�سرية تطلق نظام اخلدمات الإلكرتونية للموارد الب�سرية

توقيع مذكرة تفاهم بني جمعية الفجرية اخلريية وم�ست�سفى ثومبي الفجرية»بيت اخلري« تنظم ور�سة »الأمن وال�سالمة« ملوظفيها
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العامة  القيادة  يف  اإ�شعاد  جلنة  ت  �شمرّ
م�شت�شفيات  جم��م��وع��ة  دب���ي  ل�شرطة 
القطاع  يف  خ���ي���ارات���ه���ا  اإىل  زل���ي���خ���ة 
بطاقة  ح��ام��ل��ي  ل��ي��ت��م��ك��ن  ال�����ش��ح��ي، 
اإ�شعاد من ال�شتفادة من اخل�شومات 
تبلغ  بقيمة  املجموعة  تقدمها  ال��ت��ي 

.30%
جاء ذلك خلل التفاقية التي وقعتها 
جلنة  رئي�س  ال��ع��ام��ري  منى  ال�شيدة 
بطاقة اإ�شعاد، مع ال�شيد طاهر �شم�س 
املدير التنفيذي ملجموعة م�شت�شفيات 
يف  مكتوم  اآل  ق��اع��ة  يف  وذل���ك  زليخة، 
عدد  بح�شور  دب��ي،  �شرطة  اأك��ادمي��ي��ة 

من الأفراد من كل اجلانبني.
قيمته  ال��ب��ال��غ  اخل�����ش��م  ج��ان��ب  واإىل 
اإ�شعاد  بطاقة  حاملي  ف���اإن   ،30%
منها  اأخ����رى  م��ي��زات  ع��ل��ى  يح�شلون 
ا�شت�شارة  واأول  امل���ج���اين،  الت�شجيل 

طبية جمانية، وتوفري باقات علجية 
وذل�����ك يف جميع  ب���اأ����ش���ع���ار خم��ف�����ش��ة 
الطبية  وع��ي��ادات��ه��ا  امل�شت�شفى  اأف����رع 
وم�شت�شفى  ال���دول���ة،  داخ���ل  املنت�شرة 
الهند  ج���م���ه���وري���ة  يف  “اإلك�ش�س” 
ال�����ش��دي��ق��ة،  وب��امل��ق��اب��ل ت��ل��ت��زم جلنة 
بطاقة “ اإ�شعاد “ بالت�شويق والإعلن 
زليخة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ع���ن جم��م��وع��ة 
والتطبيق  الإل�����ك�����رتوين،  امل���وق���ع  يف 
اإ�شعاد  من�شات  وع��ر  لإ�شعاد،  الذكي 
اإر�شال  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  الإع���لن���ي���ة، 
ع����رو�����س امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ع����ر ال���ري���د 
الإلكرتوين اإىل جميع حاملي بطاقة 

.« “ اإ�شعاد 
قطاع  اإن  ال����ع����ام����ري  م���ن���ى  وق����ال����ت 
ال�����ش��ح��ة يف جل���ن���ة ب���ط���اق���ة اإ����ش���ع���اد، 
ك��ادر يحمل خرات  يعمل من خ��لل 
ج��ي��دة يف ه���ذا امل��ج��ال، وب��ال��ت��ايل يتم 
واملراكز  امل�شت�شفيات  اأف�����ش��ل  اخ��ت��ي��ار 
و�شركات  ال��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة،   ال��ط��ب��ي��ة 

للتعاقد  امل��رم��وق��ة  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني 
جيدة  ع��رو���س  على  واحل�شول  معها 
ي�شتفيد منها كل من يحمل بطاقة “ 
بطاقة  جلنة  اأن  اإىل  م�شرية  اإ�شعاد”، 
اإ���ش��ع��اد ق��ط��ع��ت ���ش��وط��ا ج��ي��دا يف هذا 

املجال، واأ�شبح لديها اتفاقيات وعقود 
مع عدد كبري من امل�شت�شفيات واملراكز 
الطبية داخل الدولة وخارجها، وميكن 
العرو�س من  تلك  ك��ل  على  الط���لع 
خ��لل امل��وق��ع الإل��ك��رتوين والتطبيق 

الذكي اخلا�س ببطاقة “اإ�شعاد«. 
من جانبه، تقدم ال�شيد طاهر �شم�س، 
بطاقة  جل��ن��ة  اإىل  اجل���زي���ل  ب��ال�����ش��ك��ر 
م�شريا  ال�شتقبال،  ح�شن  على  اإ�شعاد 
زليخة  م�شت�شفيات  جمموعة  اأن  اإىل 

على ا�شتعداد لتقدمي اأف�شل اخلدمات 
اإىل  بالإ�شافة  اإ�شعاد،  بطاقة  حلاملي 
لعملء  خا�س  “كاونرت”  تخ�شي�س 
امل�شت�شفى ممن يحملون هذه البطاقة 

املميزة.

•• ال�صارقة-الفجر:

ا���ش��ت��ق��ب��ل الأ����ش���ت���اذ ال��دك��ت��ور حميد 
جامعة  م����دي����ر  ال���ن���ع���ي���م���ي  جم������ول 
ال�����ش��ارق��ة ع���دداً م��ن اأع�����ش��اء الهيئة 
ال��ت��دري�����ش��ي��ة ب���اجل���ام���ع���ة، وال���ذي���ن 
الدرجة  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه��م  اع��ت��م��اد  مت 
جمل�س  اجتماع  يف  الأع��ل��ى  العلمية 
اأمناء اجلامعة املوقر موؤخراً، والذي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ُعقد 
الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
ال�شارقة )حفظه اهلل  رئي�س جامعة 

تعاىل ورعاه(. 
ويف بداية اللقاء هناأ مدير اجلامعة 
التدري�شية  الهيئة  اأع�شاء  الزملء 
الرتقية  ملتطلبات  اج��ت��ي��ازه��م  ع��ل��ى 
يف  ا�شتمرارهم  اأهمية  على  م��وؤك��داً 
الر�شينة  العلمية  ال��ب��ح��وث  اإج����راء 
ون�شرها يف املجلت العلمية الدولية 

مبا يحقق روؤية اجلامعة يف الهتمام 
بالبحث العلمي. 

الدكتور  الأ����ش���ت���اذ  ال���ل���ق���اء  ح�����ش��ر   
ال�شيخ  امل�شطفى  اأح��م��د  ال�����ش��دي��ق 
لل�شوؤون  اجل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
الدكتور  والأ�����ش����ت����اذ  الأك����ادمي����ي����ة. 
معمر بالطيب نائب مدير اجلامعة 
والدرا�شات  العلمي  البحث  ل�شوؤون 

العليا. 
وا����ش���ت���م���ل���ت ق���ائ���م���ة ال�����ذي�����ن متت 
ح�شني  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��ل  ترقيتهم 
حممد العثمان كلية الآداب والعلوم 
والدكتور  والجتماعية  الن�شانية 
كلية  ال���ع���م���و����س  حم����م����ود  حم���م���د 
الإ�شلمية،  وال��درا���ش��ات  ال�شريعة 
اأب��و ع��ودة كلية  والدكتور رائ��د عمر 
ال��ع��ل��وم ال�����ش��ح��ي��ة، وال��دك��ت��ور تامر 
واملعلوماتية،  احلو�شبة  كلية  رب��ي��ع 
درج����ة  اإىل  ت��رق��ي��ت��ه��م  ح���ي���ث مت����ت 
اأي�شاً  القائمة  ا�شتملت  كما  اأ�شتاذ. 

على الدكتورة اأنو فيندو رنادي بكلية 
الأخر�س  حممد  وال��دك��ت��ور  ال��ط��ب، 

كلية  التليلي  العزيز  عبد  والدكتور 
كلية  اليتيم  نبيل  والدكتور  العلوم، 

عاطف  وال��دك��ت��ور  ال�شحية،  العلوم 
اإدارة الأعمال  عو�س عبد اهلل بكلية 

درجة  اإىل  ترقيتهم  مت��ت  وال���ذي���ن 
اأ�شتاذ م�شارك.

خ�ضم يبلغ 30 % حل�ملي البط�قة

جلنة اإ�سعاد ت�سم جمموعة م�ست�سفيات زليخة اإىل خياراتها يف القطاع ال�سحي

مدير جامعة ال�سارقة ُيكرم اأع�ساء من هيئتها التدري�سية متت ترقيتهم 

•• دبي -وام:

للأمرا�س  الأو�شط  ال�شرق  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات  دبي  يف  تنطلق 
اجللدية وطب التجميل الرابع ميدام 2019 الذي �شيقام حتت رعاية 
املالية  وزي��ر  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو 
خلل الفرتة من 19 اإىل 21 �شبتمر اجلاري مب�شاركة ممثلني عن 
منظمة ال�شحة العاملية واملفو�شية ال�شامية ل�شوؤون اللجئني وحوايل 

. العامل  قارات  خمتلف  من  ومتخ�ش�س  طبيب   1500
ميدام  موؤمتر  اأطلقة  ال��ذي  العطاء  برنامج  احل��دث كجزء من  وياتي 

اأطباء الأمرا�س  لرت�شيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بني   2019
عمر  والروفي�شور   - والعاملية  العربية  اجلمعيات  وروؤ���ش��اء  اجللدية 
واأو�شح  الطبية  للتخ�ش�شات  العربي  للمجل�س  العام  الأم��ني  الروا�س 
الدكتور خالد النعيمي رئي�س املوؤمتر اأن هذا احلدث يف دورته الرابعة 
�شي�شهد طرح العديد من الأدوية اجلديدة مثل العلجات البيولوجية 
لعدد من الأمرا�س اجللدية كالأكزميا احلادة املزمنة والثعلبة ف�شل 
عن اأحدث اأنواع اأجهزة الليزر لفتا اإىل اأن ال�شركات العاملية باتت تنظر 
ل�شوق دبي كنقطة انطلق للأ�شواق العاملية نظرا للموقع ال�شرتاتيجي 
الذي تتمتع به الإمارة والذي يربط ال�شرق والغرب خا�شة اأن ال�شوق 

. باملائة   10 اإىل  ي�شهد ارتفاعا �شنويا بن�شبة ترتاوح بني 7.5 
واأ�شار اإىل الفعاليات التي �شتقام قبل انطلق املوؤمتر بيومني وتت�شمن 
تنظيم ور�شة عمل تدريبية للأطباء املبتدئني باإ�شراف الهيئة ال�شعودية 
للإخت�شا�شات الطبية وندوة خا�شة عن تطوير العمل الطبي التجاري 
اإىل ور�س  التجاري بالإ�شافة  باإ�شراف متخ�ش�شني يف القطاع الطبي 

عمل عن كيفية ا�شتخدام اأجهزة الليزر .
جلائزة  التنفيذي  املدير  �شوقات  بن  اهلل  عبد  �شعادة  ق��ال  جانبه  من 
اإن ح�شور وم�شاركة معظم جمعيات  حمدان بن را�شد للعلوم الطبية 
املحا�شرين  من  ونخبة  العاملية  ال�شحة  ومنظمة  اجللدية  الأمرا�س 

بها  بات يحظى  التي  الأهمية  وا�شحة على مدى  املتميزين هو دلل��ة 
موؤمتر “ ميدام “ على م�شتوى العامل نظرا للأوراق العلمية واأحدث 

الأبحاث والدرا�شات املتعلقة بالأمرا�س اجللدية .
وتوجه بن �شوقات بال�شكر اجلزيل اإىل �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل 
الفعاليات  الدائمة جلميع  �شموه  مكتوم راعي اجلائزة على توجيهات 
واإىل معايل  ال��ط��ب��ي  ب��ال��ق��ط��اع  الرت���ق���اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع��ل��م��ي��ة 
العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع رئي�س  عبدالرحمن بن حممد 
جمل�س اأمناء اجلائزة علي حر�س معاليه الدائم على دعم كافة اأن�شطة 

اجلائزة وبراجمها .

انطالق موؤمتر ومعر�س ال�سرق الأو�سط لالأمرا�س اجللدية وطب التجميل 19 �سبتمرب بدبي

•• لندن-وام: 

برئا�شة  امل�شلحة  للقوات  العامة  والقيادة  الدفاع  وزارة  من  وف��د  �شارك 
�شعادة اللواء الركن طيار، مبارك علي النيادي، رئي�س الإدارة التنفيذية 
عبداهلل  من�شور  �شعادة  وبح�شور  الدفاع،  وزارة  يف  والتعاون  لل�شيا�شات 
الدورة  فعاليات  يف  املتحدة  اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �شفري  بالهول  خلفان 
التي   DSEI 2019 ال��دويل   والأم��ن  املعدات  الع�شرين من معر�س 
املعار�س  مركز  يف  اجلاري  �شبتمر  بداأت اأم�س الأول وت�شتمر حتى 13 

بالعا�شمة الريطانية لندن.
الذي  الدولة  املتحدة جناح  اململكة  الدولة يف  �شفري  يرافقه  الوفد  وزار 
ينظمه جمل�س الإمارات لل�شركات الدفاعية وبالتعاون مع وزارة الدفاع 
ال��دورة احلالية للمعر�س  ، حيث ي�شارك يف  الإقت�شاد  التوازن  وجمل�س 
عدد 17 من ال�شركات ال�شناعية الدفاعية الوطنية الإماراتية، ويعتر 
جناح الدولة من�شة مهمة لل�شناعات الدفاعية والأمنية الوطنية يتم فيه 
عر�س اأحدث املنتجات والتقنيات الدفاعية والأمنية والأنظمة امل�شتقلة 

الإماراتية التي تتميز باجلودة والكفاءة العالية واملناف�شة العاملية.
�شملت  املعر�س  امل��راف��ق بجولة يف  وال��وف��د  ال��ن��ي��ادي  ال��ل��واء  �شعادة  وق��ام 
والدولية  الإقليمية  ال�شركات  ومن�شات عر�س  الدول  اأجنحة  عددا من 
ما  اأح��دث  على  اطلع  حيث  الدفاعية،  ال�شناعات  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة 

الأ�شلحة  العاملية من  وال�شركات  الريطانية  الدفاعية  ال�شركات  تنتجه 
من  كل  اأجنحة  الزيارة  و�شملت  والأمنية،  الدفاعية  والقدرات  واملعدات 
اإ�شرتاليا ، اليابان، الرازيل، اململكة العربية ال�شعودية، ال�شويد واجلناح 

الكندي.
واأكد �شعادته اأهمية هذا املعر�س على خارطة املعار�س العاملية يف املجال 
بها  متيز  التي  الوا�شعة  الدولية  بامل�شاركة  م�شيدا  والأم��ن��ي،  الدفاعي 
 20 ال�  العام يف ن�شخته  ال��دويل يف هذا  الدفاع والأم��ن  معر�س معدات 
متمثلة يف م�شاركة اأكر من 1600 عار�س وحوايل 300 وفد ر�شمي 
وم�شيدا  امل��ع��ر���س  ف��ع��ال��ي��ات  ال���دع���وة حل�����ش��ور  .. مثمنا  دول���ة   84 م��ن 

مب�شتوى التنظيم.
والتقى �شعادة اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي كل على حدة مع 
الأو�شط  لل�شرق  الأعلى  الدفاع  م�شت�شار  لورمير،  ج��ون  الفريق  �شعادة 
الدفاع  رئي�س منظمة  وم��ارك جولد�شاك،  الريطانية،  الدفاع  وزارة  يف 
كبار  وبح�شور  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل���وزارة  التابعة  الريطانية  والأم���ن 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  ع��لق��ات  بحث  ج��رى  حيث  اجل��ان��ب��ني  م��ن  ال�شباط 
اإىل جانب  الدفاعية،  البلدين و�شبل تطويرها يف خمتلف املجالت  بني 
الوفد حتيات  امل�شرتك.. ونقل  ذات الهتمام  الق�شايا  مناق�شة عدد من 
كل من معايل وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع ومعايل رئي�س اأركان القوات 

امل�شلحة يف الدولة اإىل اململكة املتحدة.

وزارة الدفاع والقوات امل�سلحة ت�ساركان يف معر�س معدات الدفاع والأمن يف لندن

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

 يف الدعوى رقم 2019/839 امر اداء 
ذ م م جمهول حمل القامة مبا  اك�شرتمي - �س  دي��زرت  املدعى عليه/ 1-دب��ي  اىل 
ان املدعي/فيوجن �شبي�شيلزد لل�شحن وامللحة - �س ذ م م وميثله / عبداهلل نا�شر 
بالزام   2019/6/23 بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت   - الكعبي  حمد  من�شور 
املدعى عليها دبي ديزرت اك�شرتمي - �س ذ م م بان توؤدي للمدعية فيوجن �شبي�شيلزد 
لل�شحن وامللحة - �س ذ م م مبلغ وقدره 153963.42 درهم )مائة وثلثة وخم�شون 
القانونية  والفائدة  فل�س(  وارب��ع��ون  واثنني  دره��م  و�شتون  وثلثة  وت�شعمائة  ال��ف 
ومبلغ  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى   2019/2/10 تاريخ  من  �شنويا   %9
خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. ولكم احلق يف اإ�شتئناف الأمر خلل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�شر هذا العلن.
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
 اإعالن دعوة اإجتماع خربة بالن�شر 

اأنا / وليد خمي�س بن �شويدان خبريا ح�شابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي )مركز  ب�شفتي 
الت�شوية الودية للمنازعات( باإجراء اخلرة احل�شابية يف النزاع رقم )2019/335( نزاع 
�س   - العامة  للمقاولت  �شيدكو  �شركة  ال�شادة/  دعوة  قررنا  قد  فاإننا  تعيني خرة جتاري. 
من  او  ال�شخ�شية  ب�شفتها  مكتبنا  مقر  اىل  احل�شور  اأجل  من  وذلك   - دبي  فرع   - م  م  ذ 
ميثلها قانونا ب�شفتها : املتنازع �شدها الأوىل بالنزاع املذكورة  بالرقم اأعله.  واملقامة من 
قبل املتنازعة / م�شنع جون للملونيوم والزجاج - �س ذ م م  وذلك للح�شور اإىل مقر مكتبنا 
الكائن يف بناية مركز الأعمال الذهبي - �شارع بور�شعيد - خلف وكالة الني�شان مكتب رقم 
604 - ت : 2208803-04 ، ف : 2208804-04  وذلك يوم الأحد القادم املوافق 

.)pm 12.30(    يف متام ال�شاعة الثانية ع�شر والن�شف ظهرا )2019/9/15(
اخلبرياملحا�شبي / وليد خمي�س بن �شويدان 
قيد رقم  141  

اجتماع خربة

العدد  12729 بتاريخ 2019/9/12
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

                         يف الدعوى رقم  2019/863   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شده/1-مطعم ونادي للوز - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
للتجارة  الو���ش��ط  ال�����ش��رق  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ري��رت��وار كولينري  ان ط��ال��ب  مب��ا 
اأقام  قد   - احل��م��ادي  حممد  اإبراهيم  علي  وميثله/  م  م  ذ  �س   - العامة 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )14487( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

مبن�شب  ه��ان  يوهان�س  الأوروب�����ي  الحت���اد  يف  النم�شا  مفو�س  ف��از 
املفو�س امل�شوؤول عن ميزانية الحتاد الأوروبي والتخطيط املايل يف 

املفو�شية اجلديدة حتى عام 2027.
ووزير  النم�شا  وزراء  رئي�شة  ب��ريل��ني  بريجيتا  امل�شت�شارة  وه��ن��اأت 
اخلارجية األك�شاندر �شالينرج، رئي�شة املفو�شية الأوروبية اجلديدة 
فون دير لين، وعرا عن ارتياحهما اإزاء “املقرتح املتوازن لأع�شاء 
واأ�شارت بريلني اإىل اأهمية امللف الذي ي�شغله  املفو�شية اجلديدة”، 
مفو�س النم�شا، وعرت عن متنياتها بالتوفيق للمفو�شية الأوروبية 

اجلديدة يف عملها امل�شتقبلي.
التوايل يف  الثالثة على  اأن هان يتوىل فرتة وليته  الإ�شارة  وجتدر 
املفو�شية الأوروبية، بعد اأن �شغل من�شب املفو�س الإقليمي للحتاد 
�شيا�شة  م��ف��و���س  وم��ن�����ش��ب   ،  2014  -  2010 خ���لل  الأوروب������ي 
التو�شع واجلوار يف املفو�شية املنتهية وليتها، وتتمثل اأهم التحديات 
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة اأم����ام ه���ان يف اإك���م���ال امل��ي��زان��ي��ة ال�����ش��ن��وي��ة ل��ع��ام 2020 

. ومفاو�شات الإطار املايل متعدد ال�شنوات 2021 - 2027 

مع  العلقات  يف  حت�شن  اأي  تتوقع”  “ل  اأن��ه��ا  اأم�����س  رو�شيا  اأعلنت 
لدونالد  القومي  الأم��ن  بولتون م�شت�شار  اإقالة جون  بعد  وا�شنطن 
“ل  لل�شحافيني  بي�شكوف  دمي��رتي  با�شم  املتحدث  وق��ال  ت��رام��ب. 
بهذا  م�شوؤول  ك��ان  واإن  حتى  م�شوؤول،  اأي  اإقالة  اأو  وج��ود  اأن  اأعتقد 
املتعلقة  الرتتيبات  على  كبريا  تغيريا  يحدث  اأن  ميكن  امل�شتوى، 

بال�شيا�شة اخلارجية الأمريكية«.
ريابكوف قد �شرح يف  الرو�شي �شريغي  نائب وزير اخلارجية  وكان 
وقت �شابق لوكالة اأنباء نوفو�شتي “�شهدنا يف املا�شي اأكر من مرة 
لهذا  حت�شن.  اأي  اإىل  تف�س  مل  الأمريكية  الإدارة  يف  التغيريات  اأن 
ال�شبب لي�س لدينا اأي توقعات من هذه التغيريات«. واأ�شاف “نحكم 
تقدماً،  ن��رى  عندما  النوايا.  اأو  الت�شريحات  على  ل  الأف��ع��ال  على 
عندها ميكننا اأن نقول اأن �شيئاً ما قد تغري«. اأعلن الرئي�س ترامب 
الثلثاء اإقالة بولتون، اأحد �شقور ال�شيا�شة اخلارجية الذي اختلف 
معه ب�شاأن عدد من الق�شايا مبا فيها اإيران وكوريا ال�شمالية. توترت 
اأدنى م�شتوى لها منذ  التي بلغت  العلقات بني مو�شكو ووا�شنطن 
نهاية احلرب الباردة، ب�شبب اخللفات ب�شاأن اأوكرانيا واتهام رو�شيا 

بالتدخل يف النتخابات الرئا�شية الأمريكية عام 2016.
 

�شقط �شاروخ على جممع وزارة الدفاع الأفغانية يف العا�شمة كابول 
اأيلول   11 يف �شاعة مبكرة ام�س امل�شادف للذكرى ال18 لهجمات 
اإ�شابات، وفق  اإىل  اأن يوؤدي ذلك  املتحدة، دون  الوليات  �شبتمر يف 
م�شوؤول. وقال املتحدث با�شم وزارة الداخلية ن�شرت رحيمي يف بيان 
اإن “�شاروخا �شقط على جدار يف وزارة الدفاع، ومل ترد تقارير عن 
اإ�شابات«. و�شقط ال�شاروخ بعيد منت�شف الليل. وهذه اأول حادثة من 
نوعها يف العا�شمة الأفغانية منذ اإعلن الرئي�س الأمريكي دونالد 
والهادفة  املحادثات مع حركة طالبان  اأن  الأ�شبوع  نهاية  ترامب يف 
اأمام ان�شحاب اأمريكي من افغان�شتان، باتت بحكم  لتمهيد الطريق 
“امليتة«. والثلثاء توعدت املتمردون مبوا�شلة القتال وحذروا من 
اأيلول �شبتمر   11 اأن وا�شنطن �شتندم لتخليها عن املفاو�شات. يف 
2001 اأدت هجمات على الوليات املتحدة اإىل غزو بقيادة اأمريكية 
املا�شي  والأ���ش��ب��وع  طالبان.  بنظام  للإطاحة  اأدى  م��ا  لأفغان�شتان، 
من  اأك��ر  بحياة  اأودي��ا  طالبان،  تبنتهما  لهجومني  كابول  تعر�شت 

24 �شخ�شا.

عوا�صم

فيينا

مو�سكو

كابول

•• الفريا-اأ ف ب:

اأعلنت رئا�شة اأركان اجلي�س الفنزويلي 
جندي  األ���ف   150 بن�شر  ب����داأت  ��ه��ا  اأنرّ
ك��ول��وم��ب��ي��ا للقيام  ع��ل��ى احل�����دود م���ع 
نيكول�س  الرئي�س  بها  اأم��ر  مب��ن��اورات 
“باملنارة”  جارته  يترّهم  ال��ذي  م��ادورو 
“لإ�شعال نزاع” ع�شكري بني البلدين. 
فران�س  ل��وك��ال��ة  م��را���ش��ل��ة  و����ش���اه���دت 
م�شلرّحة  ع����ة  م����دررّ وع����رب����ات  دب����اب����ات 
ع�شرات من  ت�شم  ووح��دات  ب�شواريخ 
الوطنية  امل�����ش��لرّ��ح��ة  ال���ق���وات  ع��ن��ا���ش��ر 
لفريا  مطار  اإىل  ت�شل  البوليفارية 
يف ولي��ة تا�شريا يف غ��رب البلد. ويف 
م��ع��ر���س اإع���لن���ه ب���دء امل����ن����اورات قال 
قائد  �شيبالو�س  رمييجيو  الأدم���ريال 
فنزويل  يف  ال�شرتاتيجية  العمليات 
امل�شلحة  “القوات  اإنرّ  لل�شحافيني 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ب���ول���ي���ف���اري���ة ه����ي ق����وات 
امل�شلرّحة  ال��ق��وات  ن��ح��رتم  نحن  ���ش��لم 

خائفني  ل�شنا  لكنرّنا  ب��اأ���ش��ره  للكوكب 
م������ادورو و�شع  وك����ان  اأح������د«.  اأي  م���ن 
اجل��ي�����س يف حالة  امل���ا����ش���ي  الأ����ش���ب���وع 
كولومبيا،  م���ع  احل�����دود  ع��ل��ى  ���ب  ت���اأهرّ
مناورات  �شيجري  اجلي�س  اأنرّ  معلناً 
نف�شها يف  ه��ذه احل��دود  ع�شكرية على 
الفرتة بني 10 و28 اأيلول/�شبتمر 
واتهم  الكاملة«.  “جهوزيته  ل�شمان 
الكولومبي  ن��ظ��ريه  ي��وم��ه��ا  م������ادورو 
ل  “اتهامات  با�شتغلل  دوك���ي  اإي��ف��ان 
اأ�شا�س لها ملهاجمة فنزويل و�شنرّ نزاع 
معتراً اأنرّ دوكي  ع�شكري �شدرّ بلدنا”، 
هذه  “تعزيز”  اأج����ل  م���ن  “يناور” 
واأعلن  ال��ت��وت��ر.  ومفاقمة  الت��ه��ام��ات 
على  الع�شكرية  ال��وح��دات  اأن  م���ادورو 
احلدود بني البلدين، و�شعت يف حالة 
ب برتقايل” يف “مواجهة تهديد  “تاأهرّ
فنزويل”.  على  ب��ال��ع��دوان  كولومبيا 
“التاأهب  يعنيه  م��ا  ي��و���ش��ح  مل  لكنه 

الرتقايل«.

فريق الأمن القومي هو الأ�ضعف منذ عقود:

بعد رحيل ال�سقر بولتون، ترامب يحلق منفردًا...!
راند بول: مغ�درته قللت اإىل حد كبري من احتم�ل ن�ضوب حرب ع�ملية

ال�شلح.      املنزوعة  الكورية  املنطقة  يف  وكيم  ت��رام��ب 
عن  امل��واف��ق��ة،  بعد  الرئي�س،  تخلى  اأي���ام،  ع�شرة  قبل 
اأراد  اإي��ران بت�شجيع من بولتون، الذي  غارة جوية يف 
ا�شتعرا�س القوة بعد الهجوم اليراين يف بحر العرب 

وتدمري طائرة ا�شتطلع اأمريكية بدون طيار. 
ل برحيله:  اأن��ه عجرّ ال��ذي يبدو    واخل���لف الأخ���ري، 
مفاو�شات ال�شلم املجه�شة مع ممثلي طالبان، التي 
وقد  ديفيد.  كامب  يف  الأ�شبوع  نهاية  �شتنعقد  كانت 
الذي  الهجوم  بعد  األغاها  اأنه  المريكي  الرئي�س  اكد 
اأتبنته طالبان، واأ�شفر عن مقتل جندي اأمريكي. لكن 
مقر  اإىل  طالبان  ق��ادة  و�شول  ب�شدة  عار�س  بولتون 

الرئا�شة.

فو�ضى
اإدارة متيزت  الأح�����دث يف  ه��و  ب��ول��ت��ون  رح��ي��ل  اإن      
مركز  وح�شب  امل�شبوق.  غري  فيها  التغيري  مبن�شوب 
فريق  داخ��ل  املغادرة  معدل  ف��اإن  للأبحاث،  بروكينغز 
و�شوله،  منذ  ترامب  عيرّنهم  الذين  امل�شت�شارين  كبار 

ن�ضري احلرب
   ا�شتقال اأو اأقيل، النتيجة هي نف�شها: جون بولتون، 
حتت  املن�شب  ه��ذا  �شغل  ال��ذي  الثالث  هو  عاما،   70
رئا�شة ترامب، ومل يعد م�شت�شارا للأمن القومي، فهو 
يغادر بعد خلفات جوهرية مع الرئي�س حول العديد 
اإىل كوريا  اإي��ران  من ق�شايا ال�شيا�شة اخلارجية، من 

ال�شمالية، مرورا باأفغان�شتان. 
   مت تعيينه يف اأبريل عام 2018 بعد رحيل اجلرنال 
مكما�شرت، اأعطى بولتون الأولوية للم�شالح القومية 
وال�شيادة الأمريكية، متقدمة بفارق كبري عن الدفاع 
ع��ن ح��ق��وق الإن�����ش��ان اأو ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ول��ئ��ن كان 
ي�شاطر ترامب نف�س عدم الثقة يف تعددية الطراف، 
فاإن مواقف بولتون املنا�شرة للحرب، والذي يو�شف 
ل تبدو متفقة �شراحة  غالبا ب� “ال�شقر املتطرف”، 

مع خطاب رئي�شه النعزايل. 
ال��ع��راق والإط��اح��ة ب�شدام     م��وؤي��د كبري للحرب يف 
ح�شني عندما كان �شفرياً لدى الأمم املتحدة برئا�شة 
على  رده  يتلخ�س  كان  ما  وكثرياً  بو�س،  دبليو  ج��ورج 

ومن  النظام”.  “تغيري  ل���  ال���رتوي���ج  يف  ال���ت���وت���رات، 
بولتون  �شيرتك  الأب��ي�����س،  البيت  يف  القليلة  �شهوره 
ان�شحاب الوليات املتحدة  ب�شماته خا�شة من خلل 
م��ن الت��ف��اق ال��ن��ووي الإي����راين، بعد �شهر واح���د من 

و�شوله.  
  »ي�شكو ترامب يف جل�شاته اخلا�شة منذ فرتة طويلة 
م��ن اأن ب��ول��ت��ون مييل اإىل دف��ع ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة يف 
تاميز  ن���ي���وي���ورك  ���ش��ح��ي��ف��ة  ك��ت��ب��ت  جديدة”،  ح����رب 
لكنرّا يف  �شيء،  كل  يقرر  كان جون  “اإذا  الثلثاء.  يوم 
اأمام  دونالد ترامب  قال مازحا  اليوم”،  اأرب��ع ح��روب 
ال�شناتور  واك��د  هويته.  ذك��ر  دون  عنه  ُنقل  م�شت�شار 
اإن  ب�شدة،  بولتون  ينتقد  الذي  بول،  راند  اجلمهوري 
مغادرته “قللت اإىل حد كبري من احتمال ن�شوب حرب 

عاملية«.
   ت�شاعفت املواجهات يف الأ�شهر الأخرية بني الرئي�س 
وم�شت�شاره، وكان بولتون دائًما غري را�س عن تقارب 
دونالد ترامب مع الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ 
اأون، ولوحظ غيابه يف نهاية يونيو، خلل اجتماع بني 

م�شت�شارين  ث��لث��ة  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة  ب��امل��ئ��ة.   77 ه��و 
للأمن القومي، فان الرئي�س الأمريكي ا�شتخدم ثلثة 
مدراء ملكتبه، والعديد من املتحدثني الر�شميني. ومل 
املنا�شب  تنجو احلكومة من هذا ال�شهال، ومن بني 

الرئي�شية، كاتبا دولة ووزيرا عدل.
الذين  �شيطمئن  ب��ول��ت��ون  رح��ي��ل  ك���ان  ان  وح��ت��ى     
اإيران  مع  الع�شكري  الت�شعيد  اإزاء  بالقلق  ي�شعرون 
اأو فنزويل، فاإنه يو�شح الفو�شى  ال�شمالية  اأو كوريا 
ال�شائدة يف الإدارة، وخا�شة يف ال�شيا�شة اخلارجية. ان 
“فريق الأمن القومي هو الأ�شعف منذ عقود” �شرح 
يف الآونة الخرية توم رايت الباحث يف بروكينغز، ويف 
الرئي�س ما ميليه عليه مزاجه، ويتخذ  الثناء يفعل 

قرارات م�شريية بارجتال، دون تفكري اأو منهجية«. 
   ي�شعب فك رموزه من طرف حلفاء الوليات املتحدة 
العزف  ه��ذا  يتجلى  اأن  يخ�شى  معار�شيها،  وك��ذل��ك 
اجلمعية  خلل  النهار  و�شح  يف  املنفرد  الدبلوما�شي 

العامة للأمم املتحدة يف اأواخر �شبتمر.
عن ليبريا�ضيون

كان بولتون �شد التقارب مع كوريا ال�شمالية

انتهى امل�شوار بني ال�شقر وال�شياد اجلرنال مكما�شرت غادر قبله

�شقر يفقد خمالبه

الولي�ت املتحدة يف حرب جديدة دفع  اإىل  مييل  بولتون  اأن  من  فرتة  منذ  ترامب  •• ي�ضكو 
املغـ�درة داخـل فريق كب�ر امل�ضت�ض�رين الذين عينهم ترامب منذ و�ضوله بلغ 77 % •• معدل 
•• الرئي�ض يفعل م� ميليه عليه مزاجه، ويتخذ قرارات م�ضريية ب�رجت�ل ودون تفكري اأو منهجية
•• يو�ضح رحيل جون بولتون حجم الفو�ضى ال�ض�ئدة يف الإدارة، وخ��ضة يف ال�ضي��ضة اخل�رجية

 وزراء اخلارجية العرب يجددون رف�سهم لأي �سفقة اأو مبادرة �سالم ل تن�سجم مع املرجعيات الدولية 
•• القاهرة-وام: 

اأكد جمل�س جامعة الدول العربية على م�شتوى وزراء اخلارجية العرب اأن اأي 
يف  ال�شلم  لعملية  الدولية  املرجعيات  مع  تن�شجم  ل  �شلم  مبادرة  اأو  �شفقة 
ال�شرق الأو�شط، مرفو�شة، ولن يكتب لها النجاح. ورف�س اأي �شغوط �شيا�شية 
غري  حلول  فر�س  بهدف  وقيادته  الفل�شطيني  ال�شعب  على  مُتار�س  مالية  اأو 

عادلة للق�شية الفل�شطينية ل تن�شجم مع مرجعيات عملية ال�شلم.
 152 العادية  ال��دورة  اأعمال  ق��رارات له �شدرت يف ختام  املجل�س يف  اأك��د  كما 
على م�شتوى وزراء اخلارجية والتي عقدت اأم�س الثلثاء، يف القاهرة برئا�شة 
ابو الغيط، على  اأحمد  العربية  العام جلامعة الدول  العراق، وح�شور الأمني 
متعددة  دولية  اآلية  لتاأ�شي�س  الفاعلة  الدولية  الأط���راف  مع  العمل  ���ش��رورة 
الأطراف، حتت مظلة الأمم املتحدة، لرعاية عملية ال�شلم، مبا يف ذلك الدعوة 

اإىل عقد موؤمتر دويل لإعادة اإطلق عملية �شلم ذات م�شداقية وحمددة باإطار 
ال�شلم  مقابل  الأر���س  ومبداأ  الدولية  ال�شرعية  ق��رارات  اأ�شا�س  وعلى  زمني، 
وحل الدولتني، تف�شي اإىل اإنهاء الحتلل الإ�شرائيلي الذي بداأ عام 1967، 
والتحذير من حماولت ت�شفية الق�شية الفل�شطينية من خلل ق�شر حلها 
على حلول اإن�شانية واقت�شادية بعيدة عن احلل ال�شيا�شي العادل، ومن متاهي 
اأي طرف مع هذه املخططات اخلبيثة. واعادوا التاأكيد على دعم وتاأييد خطة 
حتقيق ال�شلم التي قدمها الرئي�س حممود عبرّا�س، رئي�س دولة فل�شطني، يف 
جمل�س الأمن يوم 20-2-2018، و�شرورة دعم توجه القيادة الفل�شطينية 
بالتفاقيات  النظر  واإع����ادة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��لل  ع��ن  والن��ف��ك��اك  للتحرر 
�شعياً  واأمنياً،  واقت�شادياً  �شيا�شياً  الإ�شرائيلي  الحتلل  حكومة  مع  املوقعة 
لدولة  والقانونية  العتبارية  وال�شخ�شية  الفل�شطيني  ال�شتقلل  لرت�شيخ 
فل�شطني مبوؤ�ش�شاتها واأجهزتها. ودعا املجل�س، الدول الأع�شاء للعمل احلثيث 

تاأييد لتجديد تفوي�س وكالة غوث وت�شغيل اللجئني  اأو�شع  اأجل ح�شد  من 
الفل�شطينيني /الأونروا/ وفق قرار اإن�شائها /قرار اجلمعية العامة رقم 302 
عام 1949/، من خلل العمل الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول الأع�شاء 
واملجموعات اجلغرافية الدولية يف الأمم املتحدة، للح�شول على ت�شويت وا�شع 
74 للجمعية العامة للأمم  ل�شالح قرار جتديد تفوي�س الوكالة يف ال��دورة 
ال�شفراء  اخل��ارج، وجمال�س  وبعثاتها يف  العامة  الأمانة  والطلب من  املتحدة، 
بزيارات  القيام  ذل��ك  اجل��ه��ود، مبا يف  اأق�شى  ب��ذل  العربي،  وال��رمل��ان  ال��ع��رب، 
الت�شويت ل�شالح جتديد  العامل، حلثها على  اإىل دول  ر�شائل عاجلة  واإر�شال 
واإدانتهم  رف�شهم  العرب،  اخلارجية  وزراء  واأك��د  الأون���روا.  لوكالة  التفوي�س 
ال�شريف،  ال��ق��د���س  ملدينة  القانونية  امل��ك��ان��ة  ي��خ��رق  دول���ة،  اأي  م��ن  ق���رار  لأي 
عا�شمة  بالقد�س  الع���رتاف  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار  ذل��ك  يف  مب��ا 
قراراً  واعتباره  اإليها،  �شفارتها  ونقل  بالحتلل/،  القائمة  /القوة  لإ�شرائيل 

ال���دويل وق���رارات جمل�س الأم���ن واجلمعية  للقانون  ب��اط��ًل، وخ��رق��اً خ��ط��رياً 
لة، والفتوى القانونية ملحكمة العدل الدولية  رّ العامة للأمم املتحدة ذات ال�شِ
ال��ذي �شكل �شابقة  القرار،  اأث��ر قانوين لهذا  واأن ل  العازل،  يف ق�شية اجل��دار 
خطرية ت�شجع على انتهاك القانون الدويل وال�شرعية الدولية، وتقو�س جهود 
املنطقة مبا يهدد  التوتر والعنف وعدم ال�شتقرار يف  ال�شلم، وتعمق  حتقيق 
اتخاذ جميع  الأع�شاء  ال��دول  اعتزام  والتاأكيد على  الدوليني،  وال�شلم  الأم��ن 
بالقد�س  دول��ة تعرتف  اأي  ق��رار من  اأي  ملواجهة  اللزمة  العملية  الإج���راءات 
عا�شمة لإ�شرائيل /القوة القائمة بالحتلل/، اأو تنقل �شفارتها اإليها، وذلك 
تنفيذاً لقرارات القمم واملجال�س الوزارية العربية املتعاقبة. كما اأكد املجل�س، 
على �شرورة دعم اجلهود وامل�شاعي الفل�شطينية الهادفة اإىل م�شاءلة اإ�شرائيل، 
وتقدمي  الفل�شطيني،  ال�شعب  بحق  جرائمها  عن  بالحتلل،  القائمة  القوة 

امل�شاندة الفنية واملالية اللزمة لهذه امل�شاعي الفل�شطينية.

•• الفجر – خرية ال�صيباين

   كم� هو احل�ل دائًم� مع دون�لد ترامب، مت الإعالن على موقع 
لالأمن  م�ضت�ض�ره  بولتون  جون  الأمريكي،  الرئي�ض  اأعلم  تويرت: 
الدبلوم��ضية  ال�ضرتاتيجية  يف  مهمة  �ضخ�ضية  وهو  القومي، 
ترامب:  وكتب  خدم�ته”.  عن  “ا�ضتغنى  انه  الأبي�ض،  للبيت 
داخل  اآخرين  كم�  مقرتح�ته،  من  العديد  ب�ضدة  اأع�ر�ض  “اأن� 
ت�ضلمته�  التي  ال�ضتق�لة،  جون  من  طلبت  لذلك  الإدارة،  هذه 
اإنه  ، بل يقول  هذا ال�ضب�ح«.    ل يقدم بولتون الرواية نف�ضه� 
عر�ض ال�ضتق�لة م�ض�ء الثنني واأنه قيل له، “لنتحدث يف ذلك 
غًدا”. ويف الدق�ئق التي تلت اإعالن اإق�لته، وّجه بولتون ر�ض�ئل 
اإىل �ضحفيني، منه� مرا�ضلة ملحرر ب�لوا�ضنطن بو�ضت ج�ء فيه�: 
“�ض�أك�ضف راأيي يف الوقت املن��ضب”. وعالمة على الرتب�ك الذي 
حدث فيه هذه املغ�درة، ك�ن من املقرر اأن يح�ضر بولتون موؤمترا 
�ض�عة  بعد  �ضيبداأ  ك�ن  الثالث�ء،  يوم  الأبي�ض  البيت  �ضحفي� يف 

من تغريدة ترامب.

الربملان العربي يدين ت�سريحات نتنياهو ب�سان �سم اأرا�س من ال�سفة  •• القاهرة-وام:

لمي رئي�س الرملان العربي عن اإدانته  اأعرب الدكتور م�شعل بن فهم ال�ُشرّ
وزراء  لرئي�س  واملتغطر�ش���ة  العدواني�ة  للت�شريحات  القاطع  ورف�ش�ه 
من  اأرا����س  �شم  عزمه  ب�ش�������اأن  /اإ�شرائيل/  بالحتلل  القائمة  القوة 
على  الإ�شرائيلية  ال�ش����يادة  وفر�س  1967م،  املحتلة  الغربية  ال�شفة 
النتخابات  يف  ف��وزه  ح��ال  يف  امليت  البحر  و�شمال  الأردن  غ��ور  منطقة 

القادمة.
واأكد يف بيان اأ�شدره اأم�س الأربعاء اأن هذه الت�شريحات املرفو�شة متثل 
ال�شلم وتن�شف حل  للأ�شا�س الذي قامت عليه عملية  تهديداً خطرياً 
ال�شافر  والتحدي  د  املُتعمرّ الت�شعيد  ل�شيا�شة  ا�شتمرار  وهي  الدولتني، 

للمجتمع الدويل، و�شرب بعر�س احلائط مليثاق الأمم املتحدة، وخرق 
فا�شح للتفاقيات واملعاهدات واملبادئ الدولية، وانتهاك �شارخ لقرارات 

جمل�س الأمن الدويل.
هذه  وتداعيات  نتائج  الحتلل  حكومة  العربي  الرملان  رئي�س  وحمل 
�س  وُتعررّ ال��ت��وت��ر  وت��زي��د  ال�����ش��راع  ت��وؤج��ج  ال��ت��ي  اخل��ط��رية  الت�شريحات 
الأمن وال�شلم الدوليني للخطر، وتاأتي ا�شتمراراً ل�شيا�شة القوة القائمة 
البائ�شة  وحماولتها  التو�شعية  ال�شتيطانية  /اإ���ش��رائ��ي��ل/  بالحتلل 

لفر�س �شيادة اإ�شرائيلية زائفة بالقوة اجلرية.

م�شوؤلياته  بتحمل  ال���دويل  املجتمع  ال��ع��رب��ي  ال��رمل��ان  رئي�س  وط��ال��ب 
الواقع  اأر���س  على  وفاعلة  حا�شمة  اإج���راءات  لتخاذ  الفوري  والتحرك 
التو�شعية  �شيا�شتها  لوقف  /اإ�شرائيل/  بالحتلل  القائمة  القوة  �شد 
ميثاق  باحرتام  ومطالبتها  العربية،  الأرا�شي  يف  واملُدانة-  -املرفو�شة 

الأمم املتحدة واللتزام بقرارات ال�شرعية الدولية ..
علقاتها  مبراجعة  والدولية  الإقليمية  واملنظمات  ال��دول  طالب  كما   
م��ع دول���ة م�شتمرة يف الن��ت��ه��اك ال�����ش��ارخ ل��ل��ق��ان��ون ال����دويل وق����رارات 
والعن�شرية  والقت�����ل  وال��ت��ه��ج��ري  ال��رته��ي��ب  ومت��ار���س  امل��ت��ح��دة  الأمم 

والتطهري العرقي بحق ال�شعب الفل�شطيني الأعزل، وجترمي ما تقوم 
لل�شعب  امل�شروعة  للحقوق  وانتهاك  العربية  ل��لأرا���س  احتلل  من  به 

الفل�شطيني.
لمي اإن الرملان العربي يتوا�شل ب�شكٍل مبا�شر  واأكد الدكتور م�شعل ال�ُشرّ
مع الرملانات الإقليمية والوطنية واملنظمات الدولية للت�شدي ل�شيا�شة 
اأ�شبحت  التي  ممار�شاتها  وف�شح  الغا�شمة،  بالحتلل  القائمة  القوة 

ُمدانة ومعزولة.
ودعا �شعوب العامل اإىل تكثيف حملت املقاطعة للقوة القائمة بالحتلل 
على كافة امل�شتويات حتى يتمكن ال�شعب الفل�شطيني من احل�شول على 
من  الرابع  ح��دود  على  امل�شتقلة  الوطنية  دولته  اإقامة  يف  الثابت  حقه 

يونيو 1967م وعا�شمتها مدينة القد�س.

فنزويال تبداأ مناورات ع�سكرية على احلدود مع كولومبيا  
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العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/تاج الرن�س موتورز  

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2348973 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حميد �شعيد مبارك منى املن�شوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف نا�شر �شالح نا�شر عمري احلارثي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

لتجارة الملنيوم والنحا�س
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1194330 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شليمان علي حممد املعمري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد �شليمان علي حممد املعمري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ليف لل�شفر ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2242788 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ح�شني عمر علي احمد امل�شعبي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبدالرحمن جمعه �شلطان املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
هليث  ال�ش�����ادة/دامين�ش�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب كري ذ.م.م  رخ�شة رقم:1165141 
تعديل ن�شب ال�شركاء

اأي كيو يف اأيه اي جي IQVIA AG من 48% اىل %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عمر غو�شه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

للماكولت ال�شعبية
CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2569047 

تعديل بيع وتنازل
ا�شافة فهد عبداهلل علي عامر اجل�شا�شي بن�شبة %100

تعديل بيع وتنازل
حذف علي عبداهلل علي عامر اجل�شا�شي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة النور للحوم 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الطازجه  رخ�شة رقم:1031774 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة �شلمان ح�شني �شليمان احلمادي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شيد مغاز عبدالواحد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شعيد اهلل �شفيد اهلل

تعديل وكيل خدمات/حذف �شلمان ح�شني �شليمان احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإلغ�ء اعالن �ض�بق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1419135  بال�شم التجاري:�شيدلية الق�شواء 
واعادة  الرخ�شة  تعديل  بالغاء طلب  ذ.م.م  البيطرية 

الو�شع كما كان عليه �شابقا
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خلل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جبل املروه للنقليات العامة

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1179202 

تعديل ا�شم جتاري من/جبل املروه للنقايات العامة 

JABAL ALMARWA GENERAL TRANSPORT

اىل/جبل املروه للنقليات العامة

JABAL AL MARWA GENERAL TRANSPORT

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 

اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان  القت�شادية خلل 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
الديكور  لعمال  الوجاهه  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب والدهانات رخ�شة رقم:2421019 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/علي احمد علي العامري من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ علي احمد علي العامري من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد فتحي حممد بدر %24.5

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة م�شطفى حممود �شلبى امل�شد %24.5
تعديل راأ�س املال/من null اىل 100000

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة الوجاهه لعمال الديكور والدهانات 
AL WAGAHA FOR DECORATION & PAINTS EST

اىل/الوجاهه لعمال الديكور والدهانات ذ.م.م
AL WAGAHA FOR DECORATION & PAINTS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا التفاحة احلمراء

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1344835 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نور ال�شلم دوله مياه %10

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاطمه عثمان �شعيد باجمبور من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاطمه عثمان �شعيد باجمبور من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد عظيم الدين في�شل �شم�س العامل %39
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/كافترييا التفاحة احلمراء 
RED APPLE CAFETERIA

اىل/كافترييا التفاحة احلمراء ذ.م.م
RED APPLE CAFETERIA LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/رايت هولد لدارة ال�شركات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1522368 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل عبدالعزيز نا�شر رحمه ال�شام�شي %50

تعديل ن�شب ال�شركاء/ ح�شن جا�شم نا�شر حممد النوي�س من 95% اىل %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي جا�شم نا�شر حممد النوي�س

تعديل ا�شم جتاري من/رايت هولد لدارة ال�شركات ذ.م.م 

RIGHTHOLD COMPANIES MANAGMENT LLC

اىل/ام اي اي ام لدارة ال�شركات ذ.م.م

MIIM FOR MANAGEMENT OF COMPANIES LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/بر�شتيج �شتار للمنا�شبات ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1993932 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خالد خمي�س �شالح امل�شجري من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خالد خمي�س �شالح امل�شجري من 51% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد با�شم حممد النعامي

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/بر�شتيج �شتار للمنا�شبات ذ.م.م 

PRESTIGE STAR EVENTS LLC

اىل/بر�شتيج �شتار للمنا�شبات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
PRESTIGE STAR EVENTS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مدر�شة ارزنه اخلا�شه

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1653959 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/مدر�شة ارزنه اخلا�شه 

ARZANA PRIVATE SCHOOL

اىل/مدر�شة ارزنه اخلا�شه - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

ARZANA PRIVATE SCHOOL - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي�شالون خلدمات املالية ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2697445 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/طارق دروي�س حممد خمي�س القبي�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ طارق دروي�س حممد خمي�س القبي�شي من 75% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف يا�شني بنى

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

تعديل ا�شم جتاري من/اي�شالون خلدمات املالية ذ.م.م 
ISALON FINANCE SERVICES LLC

اىل/اي�شالون خلدمات املالية - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ISALON FINANCE SERVICES - ONE MAN COMPANY LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

كونرتول اند ابلكي�سنز �سوكون المارات للمقاولت- ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية،امل�شدق 
لدى الكاتب العدل بتاريخ 2019/09/08 يعلن  امل�شفي/ ام 

بي �شي ملراجعة احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
كونرتول اند ابلكي�ضنز �ضوكون الم�رات للمق�ولت- ذ م م

ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم
مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-2064051  
 045808003 رقم:  هاتف  املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل  التقدم 
�س.ب 75952 دبي- موبايل رقم: 0565389381 دبي- خليج 
امل�شتندات  واإح�شار   501 رقم  املنارا-مكتب  العمال-برج 
تاريخ هذا  45 يوما من  اأق�شاها  الثبوتيه، وذلك خلل مدة 

العلن.

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
دولة االإمارات العربية املتحدة

وزارة االقت�شاد
اإدارة العالمات التجارية   

اخلمي�س  12  �شبتمرب  2019 العدد 12729 

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

CN قد تقدموا الينا بطلب والهدايا رخ�شة رقم:1466799 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بطي �شامل م�شبح �شحيم الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي عبداهلل حمد �شلطان الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

الفنون لعمال اجلب�س
رخ�شة رقم:CN 1173157 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

ابو عنرت لبيع املواد الغذائية
رخ�شة رقم:CN 1123488 تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12729 بتاريخ 2019/9/12 

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

 CN 1102202:بدر رخ�شة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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عربي ودويل

املك�شيك  2009، حتذيرا اىل  مار�س 
البلد،  ذاك  كونغر�س  منر  على  م��ن 
مع  ك��رى  �شيا�شية  ازم���ة  يف  مت�شببا 
من  امل��دع��وم��ة  املك�شيكية،  احل��ك��وم��ة 

جميع القوى ال�شيا�شية يف البلد. 
    ف��ران�����ش��وا ه��ولن��د خ���لل الزيارة 
اإىل  ف��رن�����ش��ي  دول�����ة  ل��رئ��ي�����س  الأوىل 
مت   ،2016 م�����اي�����و،   12 ه����اي����ت����ي، 
الهايتيون  ك���ان  اذ  ب����رود،  ا�شتقباله 
النهب  مبا�شي  الع���رتاف  ينتظرون 
وال�شلب، اأكر من زيارة بروتوكولية.

    جان اإي��ف لو دري��ان، وزي��ر خارجية 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، يف زي�������ارة اىل 
الباب  وج���ه���ه  يف  اأغ����ل����ق  ال�����رازي�����ل، 
اذ   ،2019 ي��ول��ي��و   29 يف  ال��رئ��ا���ش��ي 
املوعد  ب��ول�����ش��ون��ارو، يف  ج��اي��ري  ك����ان 
اأنه قبل  املحدد، عند حلقه. �شحيح 
بناء  ح��و���س  ف��ت��ح  اأ���ش��اب��ي��ع، مت  ب�شعة 
القائم  ال��رازي��ل  يف  الغوا�شة  ال�شفن 
والذي  الفرن�شية،  التكنولوجيا  على 
زاره وزير الدفاع الفرن�شي، جان اإيف 
 5 الأوىل يف  م��رح��ل��ت��ه  دري�����ان، يف  ل��و 
2012، قد فتح للأدمريال  نوفمر 
الع�شكرية  القيادة  قائد  فولر،  كريغ 

اجلنوبية للوليات املتحدة.
التي  ال��ك��ل��م��ات  ف��ق��دت فرن�شا  ف��ه��ل     
يجب ان تقولها يف اأمريكا اللتينية؟ 
ك��ل��م��ات، ال���ت���وازن، رغ��م ان��ه��ا كتبت يف 
ق��ب��ل اجل������رنال ديغول  زم���ن���ه���م، م���ن 
ميرتان  وف���ران�������ش���وا   ،1964 ع�����ام 
عام  ����ش���رياك  وج�����اك   ،  1981 ع����ام 

2003؟
ب�حث يف معهد العالق�ت 
الدولية وال�ضرتاتيجية
 حول الق�ض�ي� الأيبريية 

“اأمريك� الالتينية واإ�ضب�ني�«.

    ك���ان ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��غ��ائ��ب��ني عن 
هذه القمة مو�شوع تبادل اراء وجدل 
اإيران،  ال�شني،  اإفريقيا،  وت�شريحات، 
الحتفاء  ومت  �شوريا.  رو�شيا،  ليبيا، 
تعددية  ع���ن  ب��ف��ق��رة  ال��ه��ام�����س  ع��ل��ى 
ممار�شة  اإىل  امل����رور  دون  الأط������راف، 

دبلوما�شية فعلية.
   كما ك��ان هناك بني ال��دول الغربية 
ال����ك����رى، ال�����ش��ب��ع، ح���دي���ث ع���ن دول 
التعاطف  ان  ����ش���ك  ول  وق������������ارات، 
واملايل  والقت�شادي  والثقايف  اللغوي 
ب���ني م��ك��ون��ات جمموعة  وال�����ش��ي��ا���ش��ي 
ال�شبع، والثقل التاريخي املوروث عن 
الإ�شارة  رغ��م  البحار،  وراء  ما  فرن�شا 
يوفر  مل  النظرة”،  “تغيري  اإىل 
���ش��روط ح���وار على ق��دم امل�����ش��اواة مع 

حميط جمموعة ال�شبع واأطرافها.
البيئية  امل��اأ���ش��اة  مناق�شة  لقد مت��ت     
ال���رازي���ل���ي���ة، وح����رائ����ق ال���غ���اب���ات يف 
الأم������������ازون، ب��ن��ف�����س ال���ط���ري���ق���ة، اأي 
املعنية.  ال�شلطات  م��ع  ال��ت�����ش��اور  دون 
ُو���ش��ف��ت ب��اأن��ه��ا م��ل��ك ع��امل��ي م�شرتك، 
ف����اإن ت���اأم���ني ح��م��اي��ة الأم��������ازون، كما 
“مع  �شتتم  الفرن�شي،  الرئي�س  اأ���ش��ار 
ال�����ش��ع��وب الأ���ش��ل��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات غري 
احلكومية واملناطق” ؟.     بالإمكان، 
الرازيلية  احلكومة  انتقاد  يجب  بل 
وال���رئ���ي�������س ج���اي���ري ب���ول�������ش���ون���ارو، يف 
عن  والدفاع  املو�شوعات،  من  العديد 
ا عن احرتام احلريات  الأمازون، واأي�شً
يتم  اأن  يجب  ولكن،  والدميقراطية، 
املو�شوع  “ال�شيادة”،  اإط����ار  يف  ذل���ك 

الرئي�شي للخطاب الرئا�شي.
ال�شيادة  ل��ن��ف�����ش��ك  ت���دع���ي  ك���ي���ف      
التماثل  بعدم  وتتعاطي  دقيق،  ب�شكل 
لقد  بالرازيل؟  الأم��ر  يتعلق  عندما 

   وال�شجيج الرئا�شي يف الأيام الأخرية 
اإزالة الغابات يف الأمازون تعود،  حول 
بالن�شبة للكثريين، لنف�س العتبارات، 
ال�شيا�شية  الأزم����ة  اإدارة  م��ث��ل  مت��ام��ا 
الفنزويلية.  والب�شرية  والقت�شادية 
ان فرن�شا، كما نعلم، بعيدة كل البعد 
ع��ن ل��ع��ب دور ال���ت���وازن، ال���ذي طالب 
خمتلف  بدعم  اجلمهورية،  رئي�س  به 
م����ب����ادرات اخل������روج م���ن الأزم�������ة عن 
تدعم  اأن  واخ��ت��ارت  التفاو�س،  طريق 
اإنها  امل��ت��واج��ه��ني.  امل��ع�����ش��ك��ري��ن  اأح����د 
جزء، ح�شب ال�شيغة التي ي�شتخدمها 
معار�شو �شلطات كاراكا�س، من “50 
الرئا�شية،  بال�شرعية  اعرتفت  دول��ة، 
اجلمعية  رئ��ي�����س  غوايدو”،  خل����وان 
رئي�ًشا  نف�شه  اأع��ل��ن  ال���ذي  ال��وط��ن��ي��ة، 
ل���ل���دول���ة.    ان��ع��ك��ا���ش��ا مل��ع��رف��ة ومهارة 
باري�س  بني  للعلقات  معلن  تاآكل  يف 
القمم  ب�شع  ف��اإن  اللتينية،  واأمريكا 
ق����د طبعت  الإع����لم����ي����ة  اجل���ل���ي���دي���ة 
ه  ال��ع��ق��ول يف الأع������وام الأخ������رية. وجرّ
ر�شمية  رح��ل��ة  يف  ����ش���ارك���وزي  ن��ي��ك��ول 
 9 اإىل   6 الفرتة من  املك�شيك يف  اإىل 

اأكر ملوث يف  ال�شني، وهي  تعر�شت 
العامل، والدولة التي تت�شدر عمليات 
الإع��دام، ملعاملة لفظية نقدية باأناقة 
ال�شينية  للح�شارة  “لي�شت  ك��ب��رية: 
للتحدث  اجل���م���اع���ي���ة،  امل����راج����ع  ذات 
امل تكن هناك قنوات اأخرى  بلياقة”. 
وال�شتعداد،  ال��ق��ل��ق  اإىل  ل���لإ����ش���ارة 
التي  احلكومة  يتجاهل  حتذير  غ��ري 
متار�س �شلطة اإقليمية على الأمازون؟ 
ملاذا، بت�شرفهم هذا، خاطروا باإعطاء 
ال�شيادة  ح��ج��ة  ب��ول�����ش��ون��ارو  ج���اي���ري 
امل��ع��ت��دى ع��ل��ي��ه��ا، مب���ا ي��ع��ف��ي��ه م���ن اأي 
ا���ش��ت��ج��اب��ة ل���ل���دع���وات امل������ررة ج���راء 

ازدرائه للقيم البيئية؟
ه����ذه  الأط����������������راف  ت�����ع�����ددي�����ة  ان     
التي تلتف على اأمريكا  “النتقائية”، 
اختفت  ج���دي���دة.  لي�شت  ال��لت��ي��ن��ي��ة، 
احلرب  نهاية  منذ  اللتينية  اأمريكا 
الدبلوما�شية  الأج��ن��دات  م��ن  ال��ب��اردة 
اجلمهورية  رئي�س  وق���ام  الفرن�شية. 
بوين�س  واح��دة خ��لل عامني،  برحلة 
اآير�س، 30 نوفمر 2018. ومل يكن 
بالعلقات  ارت��ب��اط  اأي  الرحلة  لهذه 

قمة  دوري���ة  فر�شتها  وامن��ا  الثنائية، 
جمموعة الع�شرين.

م���اك���رون  اإمي����ان����وي����ل  اأن  ���ش��ح��ي��ح     
نظرائه  من  ع��دًدا  باري�س  يف  ا�شتقبل 
ال���لت���ي���ن���ي���ة، وع����ل����ى ما  اأم����ري����ك����ا  يف 
اللغة  ا�شتخدام  عليهم  فر�س  ي��ب��دو، 
وهكذا  امل���ح���ادث���ات.  يف  الإجن���ل���ي���زي���ة 
الذين  اأ�شلفه،  كر�شه  انحرافا  ثبرّت 
امتداًدا  اللتينية  اأم��ري��ك��ا  اع��ت��روا 
القوة  امل���ت���ح���دة،  ل���ل���ولي���ات  ط��ب��ي��ع��ًي��ا 
الإقليمية املهيمنة. خلفية رمبا تف�شر 
معهد  قبعة  حت��ت  الأمريكيتني  دم��ج 
اخر       .2007 ع��ام  الأمريكيتني 
تدهور يف هذه العلقة غري املتكافئة 
اأمريكا  ط�����لب   ،2019 ع�����ام  ك�����ان 
كانوا  الأفارقة  ونظرائهم  اللتينية، 
وح�شية  لزيادة  الرئي�شيون  ال�شحايا 
يف ر�شوم اجلامعة. وهكذا مت و�شع حد 
ل�شتقبال الطلب الأجانب، املو�شوف 
مما  ال�شتعمار”،  بعد  “باملجاين وما 
با�شم  “هيمنة”  ا�شرتاتيجية  يعك�س 
خطاب يدفع بهم اإىل كندا والوليات 

املتحدة. 

مع   2012 لعام  الع�شرين  جمموعة 
الإعلمية  التغطية  �شحية  املك�شيك، 
الفرن�شيني،  امل�����واط�����ن�����ني  حل�����ال�����ة 

املختطفني اأو املحتجزين. 

اأمريكا  اأ�شبحت  ال�شنني،  م��ررّ  على     
للزعماء  ب���ال���ن�������ش���ب���ة  ال����لت����ي����ن����ي����ة، 
متغرًيا  ال��ف��رن�����ش��ي��ني،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني 
بحقوق  يتعلق  فيما  الداخلي  للتكيف 

النزاعات  ن��ت��ذك��ر  وال��ب��ي��ئ��ة.  الإن�����ش��ان 
الدبلوما�شية مع كولومبيا واملك�شيك 
وكانت  �شاركوزي.  نيكول  ولي��ة  حتت 
واإدارة  الثنائية مع بوغوتا،  العلقات 

اختفت اأمريكا الالتينية منذ نهاية احلرب الباردة من الأجندات الدبلوما�سية الفرن�سية

اأجازت قمة ال�سبع الأخرية القطيعة مع الربازيل اإن مل يكن مع اأمريكا الالتينية

فرن�ض� -الربازيل -اأمريك� الالتينية:

�س���وء تفاه��م عاب��ر اأم خالف���ات دائمة...؟
•• الفجر - جان جاك كورلياند�صكي 

ترجمة خرية ال�صيباين
   انعقدت اآخر قمة ملجموعة ال�ضبع، بو�ضلة الدول 
الذي يحت�ضن  الف�ض�ء  الكربى، يف بي�ريتز،  الغربية 

مهرج�ن فرن�ض� -اأمريك� الالتينية ال�ضنوي. 

الطالق  متوقع،  غري  ب�ضكل  القمة،  هذه  اأج�زت  وقد 
مع الربازيل، بل واأبعد من ذلك، مع اأمريك� الالتينية، 
الذي  الت�ضيلي،  للرئي�ض  املحت�ضم  احل�ضور  رغــم 
الأمم  اتف�قية  لأطراف  الق�دم  املوؤمتر  �ضي�ضت�ضيف 

املتحدة الإط�رية ب�ض�أن تغرّي املن�خ.
   قمة جمموعة ال�ضبع يف بي�ريتز، ح�ضب ت�ضريح�ت 

 27 يف  وال�ضفريات،  لل�ضفراء  الفرن�ضي  الرئي�ض 
و�ضعت  لأنه�  “ن�جحة”  ك�نت   ،2019 اأغ�ضط�ض 
دور  “اإن  الدبلوم��ضية”،  اللعبة  قلب  “يف  فرن�ض� 
مع  فرن�ض�، )..( هو الت�أثري يف )..( النظ�م الع�ملي”، 

“روح مق�ومة، ونزعة كونية«.
ال�ضي�دة  �ض�ن  مــن  تعلي  ب��ضرتاتيجية  م�ضّلحة     

ــرب، حتــت عنوان  ــغ وتــــوازن الــقــوى وا�ــضــتــعــ�دة ال
فرن�ض�،  “حيوية”  طبعت  ــة،  ــي الأوروب الإن�ض�نية 

القمة بدين�ميكية اكت�ض�ح.
واأية كونية؟  املوعد؟  الكوين يف   ومع ذلك، هل ك�ن 
ومل�ذا هذا الف�ضل مع الربازيل، بعد اآخرين يف اأمريك� 

الالتينية؟

بول�شونارو 
مغ�شوب عليه

 يف باري�س

ح�شور حمت�شم للرئي�س الت�شيلي يف قمة الع�شرين

حرائق المازون جذر اخللف

قمة ال�شبع قرارات يف غياب املعنيني

الدبلوما�شية الفرن�شية تتعر يف امريكا اللتينية

 متت من�ق�ضة امل�أ�ض�ة البيئية الربازيلية، وحرائق الغ�ب�ت يف الأم�زون، دون الت�ض�ور مع ال�ضلط�ت املعنية

كوريا ال�سمالية تخترب راجمة �سواريخ فائقة البنتاغون يحتفظ ب� 5500 جندي على احلدود مع املك�سيك 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اإنها �شتبقي على انت�شار ما ي�شل اإىل 5500 
جندي على احلدود مع املك�شيك العام املقبل للم�شاعدة يف الت�شدي للهجرة 
غري ال�شرعية. وبعد اأ�شبوع على اإعلن البنتاغون عن تخ�شي�س 3،6 مليون 
دولر لتمويل بناء جدار حدودي، قال البنتاغون اإنه وافق اأي�شا على طلب 

من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على تواجد ع�شكري اأي�شا.
اإن وزارة  وقال املتحدث با�شم البنتاغون اللفتنانت كولونيل كري�س ميت�شل 
الدفاع “�شتقدم ما ي�شل اإىل 5500 عن�شر لتوفري الدعم للبنية التحتية 
ويعك�س  اجل��وي«.  والدعم  واملراقبة  الر�شد  العملين ويف عمليات  والدعم 
اأكر  تعزيز التواجد الع�شكري على اجلانب الأمريكي من احلدود انت�شارا 

 •• �صيول-اأ ف ب:

اأعلنت كوريا ال�شمالية اأم�س اأنرّ زعيمها كيم جونغ-اأون اأ�شرف �شخ�شياً على 
�شيول  اأعلنته  ما  بذلك  ��دة  م��وؤكرّ احلجم”،  فائقة  �شواريخ  “راجمة  اختبار 
على  اقرتاحها  بعيد  �شاروخية  جتربة  اأج��رت  يانغ  بيونغ  اأنرّ  من  الثلثاء 

وا�شنطن ا�شتئناف املفاو�شات الثنائية يف اأواخر اأيلول �شبتمر اجلاري.
وقالت وكالة الأنباء الكورية ال�شمالية اإنرّ كيم اأ�شرف �شخ�شياً على التجربة 
ال�شاروخية التي هدفت اإىل “قيا�س الوقت اللزم لن�شر” راجمة ال�شواريخ، 

ر اإجراء جتربة اأخرى مماثلة على الأقل. م�شرية اإىل اأنرّه من املقررّ
“راجمة  جتربة  عن  اأغ�شط�س  اآب  اأواخ��ر  يف  اأعلنت  ال�شمالية  كوريا  وكانت 

�شواريخ” كما اأطلقت العديد من املقذوفات منذ بداية ال�شيف.

بينها  ت��رام��ب  دون��ال��د  الرئي�س  م��ن  �شغوط  اأع��ق��اب  يف  املك�شيكية،  للقوات 
مايك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  نائب  والتقى  جت��اري��ة.  عقوبات  بفر�س  تهديده 
بن�س الثلثاء وزير اخلارجية املك�شيكي مار�شيلو اإبرارد يف وا�شنطن و”اأقر 
باخلطوات غري امل�شبوقة واجلادة حلكومة املك�شيك يف امل�شاعدة على الت�شدي 
اأي�شا  ر  ذكرّ البيان  اأن  الأبي�س. غري  البيت  بح�شب  ال�شرعية”  للهجرة غري 
باملطالب املتكررة من امل�شوؤولني الأمريكيني هذا الأ�شبوع، اأن تبذل املك�شيك 
مزيدا من اجلهود يف وقف الهجرة عر احلدود. وقال اإبرارد لل�شحافيني اإن 
الجتماع كان “وديا” ورغم اأن خلفات ل تزال قائمة حول كيفية التعاطي 
اأن��ه مت نزع فتيل الأزم��ة بني اجلارين الكبريين  اأن  اإل  مع طالبي اللجوء، 
بني  املواجهة  “احتمالت  اإن  وق��ال  ي��ب��دو.  م��ا  على  التجاريني  وال�شريكني 

املك�شيك والوليات املتحدة تت�شاءل اأكر فاأكر«.

اأطلق  ال�شمال  اأنرّ  اجلنوبي  الكوري  اجلي�س  اأرك��ان  رئا�شة  اأعلنت  والثلثاء 
حمافظة بيونغان اجلنوبية )و�شط(  يف  كاي�شون  منطقة  “مقذوفني” من 
كلم   330 اج��ت��ازا م�شافة  ب��ع��دم��ا  ال�����ش��رق(  )ب��ح��ر  ال��ي��اب��ان  ب��ح��ر  �شقطا يف 
“مقذوف”  ما ي�شتخدم اجلي�س الكوري اجلنوبي م�شطلح  تقريباً. وغالباً 
يف احلديث عن �شواريخ كوريا ال�شمالية الق�شرية الأمد. واأتت هذه التجربة 
املفاو�شات  با�شتئناف  رغبتها  يانغ  بيونغ  اإب��داء  بعيد  اجلديدة  ال�شاروخية 
ا�شتقبله  عر�س  يف  اجل��اري،  ال�شهر  نهاية  يف  ال�شمالية  الأمريكية-الكورية 
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب بالرتحاب. وقالت نائبة وزير اخلارجية 
الأنباء  وكالة  الإث��ن��ني  ن�شرته  بيان  يف  ه��وي  �شون  ت�شوي  ال�شمايل  ال��ك��وري 
الوليات  م��ع  ل��وج��ه  وج��ه��اً  نلتقي  اأن  “نريد  الر�شمية  ال�شمالية  ال��ك��وري��ة 

املتحدة يف نهاية اأيلول �شبتمر يف مكان وزمان ميكننا التفاق عليهما«.
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  اجلهوري  ال�ش�����ادة/خالد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب وال�شيانة العامة رخ�شة رقم:1181245 

تعديل ا�شم جتاري من/خالد اجلهوري للمقاولت وال�شيانة العامة 

KHALID AL JAHOURI CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE

اىل/خالد اجلهوري لل�شيانة

KHALID AL JAHOURI GENERAL MAINTENANCE

تعديل ن�شاط/حذف مقاولت م�شاريع املباين بانواعها )4100002(

التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  وال  العلن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية 

حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/املدرار للعمال  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN اللكرتميكانيكة رخ�شة رقم:2840908 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبيد �شعيد عبيد روي�شد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك �شعيد ع�شاب الرا�شدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/بانوراماماجيك  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2597126 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
طحنون منر الن�شريات من 25% اىل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نزار حممد بال�شيل

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
العامة  والنقليات  للمقاولت  فا�شت  ال�ش�����ادة/توب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:2010614 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان علي نا�شر علي ال�شناين من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلطان علي نا�شر علي ال�شناين من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف را�شد علي نا�شر علي �شليمان ال�شناين

تعديل الن�شطة/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة
تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/توب فا�شت للمقاولت والنقليات العامة ذ.م.م 

TOP FAST GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTATION LLC

اىل/توب فا�شت للمقاولت والنقليات العامة- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
TOP FAST GENERAL CONTRACTING AND TRANSPORTATION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الرمي هو�شبيكو- ذات 

CN قد تقدموا الينا بطلب م�شوؤولية حمدودة رخ�شة رقم:1109138 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ال�شيخ �شعيد طحنون حممد خليفة ال نهيان %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شعيد �شلطان �شاملني بن حرمل الظاهري %25.5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

 حذف �شركة الرمي للتجارة العامة ومتثيل ال�شركات ذ.م.م 
AL REEM GENERAL TRADING & REPRSENTATION OF COMPANIES LLC

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

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الفتى ال�شجاع للمقاولت والنقليات العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب وادارة العقارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1148278 

تعديل ا�شم جتاري من/الفتى ال�شجاع للمقاولت والنقليات العامة وادارة العقارات ذ.م.م  

AL FATA AL SHUJAA CONTRACTING AND GENERAL TRANSPORT AND REAL ESTATE LLC

اىل/�شوبر بيم للمقاولت العامة ذ.م.م

SUPER BEAM GENERAL CONTRACTING LLC

تعديل ن�شاط/حذف خدمات تاأجري العقارات وادارتها )6820001(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات الثقيلة )4923009(

تعديل ن�شاط/حذف نقل املواد العامة بال�شاحنات اخلفيفة )4923010(

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن تقدم الوكيل/ راوز اأند كومباين انرتنا�شيونال )اوفر�شيز( ليمتد )فرع دبي( 
بطلب لت�شجيل العلمة التجارية التالية: 

املودعة حتت رقم: 315532   بتاريخ : 18  اأغ�شط�س 2019
با�شم     : امازون تكنولوجيز، اإنك.

وعنوانها : 410 تريي افنيو ان،   �شياتل،   وا�شنطن 98109،  الوليات املتحدة المريكية. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات التالية: 

البخار  وتوليد  والتدفئة  للإ�شاءة  الذكية  املنزلية  الأجهزة  وبالتحديد  ال�شحيرّة   والأغرا�س  املياه  واإم��دادات  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإ�شاءة  اأجهزة 
والطهو والتريد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه والأغرا�س ال�شحيرّة، وحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء املت�شلة باملنازل الذكية وبالتحديد وحدات ال�شمامات الثنائية 
الباعثة لل�شوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة والأ�شلك، وحدات الإ�شاءة املت�شلة باملنازل الذكية للخزائن واملخازن وم�شاحات العمل وال�شقيفة )احلظائر( والرفوف  واخلزائن، اأنظمة الإ�شاءة 
للإ�شتخدام عند انقطاع التيار الكهربائي املت�شلة باملنازل الذكية وبالتحديد ال�شاءة الحتياطية عند حدوث خلل يف التيار الكهربائي املت�شل باملنازل الذكية، الإ�شاءة والتدفئة وتوليد البخار 
املياه  واإم���دادات  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهو  البخار  وتوليد  والتدفئة  الإ�شاءة  ف��اي،  بالواي  املدعمة  ال�شحيرّة   والأغ��را���س  املياه  واإم���دادات  والتهوية  والتجفيف  والتريد  والطهو 
والأغرا�س ال�شحيرّة املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، وحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء املدعمة بالواي فاي وبالتحديد وحدات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء )ال اإي 
دي( ومزودات الطاقة والأ�شلك، وحدات الإ�شاءة للخزائن واملخازن وم�شاحات العمل وال�شقيفة )احلظائر( والرفوف واخلزائن املدعمة بالواي فاي، اأنظمة الإ�شاءة للإ�شتخدام عند انقطاع 
املدعمة  لل�شوء  الباعثة  الثنائية  الإ�شاءة  فاي، وحدات �شمامات  بالواي  املدعمة  الكهربائي  التيار  الحتياطية عند حدوث خلل يف  ال�شاءة  وبالتحديد  فاي  بالواي  املدعمة  الكهربائي  التيار 
اإي دي( ومزودات الطاقة والأ�شلك، وحدات الإ�شاءة للخزائن واملخازن وم�شاحات العمل وال�شقيفة  بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد وحدات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء )ال 
ال�شاءة  وبالتحديد  للأ�شياء  املعلوماتيرّة  بال�شبكة  املدعمة  الكهربائي  التيار  انقطاع  عند  للإ�شتخدام  الإ�شاءة  اأنظمة  للأ�شياء،  املعلوماتيرّة  بال�شبكة  املدعمة  واخلزائن  والرفوف  )احلظائر( 
الحتياطية عند حدوث خلل يف التيار الكهربائي املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، وحدات الإ�شاءة ومراوح ال�شقف املدعمة بالواي فاي، وحدات الإ�شاءة ومراوح ال�شقف املدعمة بال�شبكة 
املعلوماتيرّة للأ�شياء، وحدات الإ�شاءة الذكية، مراوح ال�شقف الذكية، الإ�شاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه والأغرا�س ال�شحيرّة  التي تعمل 
�شوتيا، وحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء التي تعمل �شوتيا وبالتحديد وحدات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة والأ�شلك، وحدات الإ�شاءة 
للخزائن واملخازن وم�شاحات العمل وال�شقيفة )احلظائر( والرفوف واخلزائن التي تعمل �شوتيا، اأنظمة الإ�شاءة للإ�شتخدام عند انقطاع التيار الكهربائي التي تعمل �شوتيا وبالتحديد ال�شاءة 
الحتياطية عند حدوث خلل يف التيار الكهربائي التي تعمل �شوتيا، م�شابيح الإنارة الذكية، م�شابيح الإنارة املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، م�شابيح الإنارة املدعمة بالواي فاي، م�شابيح 
الإنارة التي تعمل �شوتيا، الأ�شواء املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد اأ�شواء الدراجات الهوائية واأ�شواء الأ�شقف واأ�شواء العياد الكهربائية وال�شواء الليلية الكهربائية واأعمدة 
اأ�شواء الدراجات الهوائية واأ�شواء الأ�شقف واأ�شواء العياد الكهربائية  التي تعلرّق على اجلدران واأ�شواء القراءة، الأ�شواء املدعمة بالواي فاي وبالتحديد  وحدات النارة والريات والأ�شواء 
واأ�شواء  الهوائية  الدراجات  اأ�شواء  وبالتحديد  التي تعمل �شوتيا  الأ�شواء  القراءة،  واأ�شواء  تعلرّق على اجلدران  التي  والأ�شواء  النارة والريات  واأعمدة وحدات  الكهربائية  الليلية  وال�شواء 
الأ�شقف واأ�شواء العياد الكهربائية وال�شواء الليلية الكهربائية واأعمدة وحدات النارة والريات والأ�شواء التي تعلرّق على اجلدران واأ�شواء القراءة، وحدات ال�شاءة اخلارجية املدعمة بال�شبكة 
املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد اأ�شواء الأر�شفة املثبتة يف الر�س وم�شابيح الإنارة الكهربائية ووحدات الإ�شاءة احلاملة للم�شباح املعلق على اجلدران واأنابيب ال�شاءة وامل�شابيح لل�شتخدام 
اخلارجي ووحدات الإ�شاءة اخلارجية التي تعمل على الطاقة ال�شم�شية وجتهيزاتها وم�شابيح ماكينات البيع الوتوماتيكية وتركيبات ا�شاءة املناظر الطبيعية واأبراج ال�شاءة املتحركة والنقالة، 
واأنابيب  املعلق على اجل��دران  للم�شباح  الإ�شاءة احلاملة  الكهربائية ووح��دات  الإن��ارة  الر���س وم�شابيح  املثبتة يف  الأر�شفة  اأ�شواء  بالواي فاي وبالتحديد  املدعمة  وح��دات ال�شاءة اخلارجية 
ال�شاءة وامل�شابيح لل�شتخدام اخلارجي ووحدات الإ�شاءة اخلارجية التي تعمل على الطاقة ال�شم�شية وجتهيزاتها وم�شابيح ماكينات البيع الوتوماتيكية وتركيبات ا�شاءة املناظر الطبيعية 
واأبراج ال�شاءة املتحركة والنقالة، وحدات ال�شاءة اخلارجية التي تعمل �شوتيا وبالتحديد اأ�شواء الأر�شفة املثبتة يف الر�س وم�شابيح الإنارة الكهربائية ووحدات الإ�شاءة احلاملة للم�شباح 
املعلق على اجلدران واأنابيب ال�شاءة وامل�شابيح لل�شتخدام اخلارجي ووحدات الإ�شاءة اخلارجية التي تعمل على الطاقة ال�شم�شية وجتهيزاتها وم�شابيح ماكينات البيع الوتوماتيكية وتركيبات 
ا�شاءة املناظر الطبيعية واأبراج ال�شاءة املتحركة والنقالة، امل�شابيح اللكرتونية وم�شابيح الزيت املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، امل�شابيح اللكرتونية وم�شابيح الزيت املدعمة بالواي 
فاي، امل�شابيح اللكرتونية وم�شابيح الزيت التي تعمل �شوتيا، امل�شابيح املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد امل�شابيح ال�شوئية وم�شابيح ال�شوء الكهربائية وم�شابيح ال�شواء 
وم�شابيح اأ�شواء فلور�شنت الكهربائية وم�شابيح اأ�شواء الهالوجني وامل�شابيح الكهربائية املتوهجة ووحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء وامل�شابيح املكهربائية امل�شغرة، امل�شابيح 
اأ�شواء الهالوجني وامل�شابيح الكهربائية  اأ�شواء فلور�شنت الكهربائية وم�شابيح  املدعمة بالواي فاي وبالتحديد امل�شابيح ال�شوئية وم�شابيح ال�شوء الكهربائية وم�شابيح ال�شواء وم�شابيح 
الكهربائية  ال�شوء  وم�شابيح  ال�شوئية  امل�شابيح  وبالتحديد  فاي  �شوتيا  تعمل  التي  امل�شابيح  امل�شغرة،  املكهربائية  وامل�شابيح  لل�شوء  الباعثة  الثنائية  الإ�شاءة  �شمامات  ووح��دات  املتوهجة 
وم�شابيح ال�شواء وم�شابيح اأ�شواء فلور�شنت الكهربائية وم�شابيح اأ�شواء الهالوجني وامل�شابيح الكهربائية املتوهجة ووحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء وامل�شابيح املكهربائية 
امل�شغرة، الأجهزة املنزلية املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد الأفران احلرارية الكهربائية ومعدات التحكم احلراري باأقبية النبيذ واملقايل الكهربائية اأفران املايكروويف واأفران 
الطهي واأفران اخَلبز ومواقد الغاز املكونة من الطبقة العلوية فقط واأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات �شنع الثلج والرادات والثلجات ون�شافات الغ�شيل على �شكل جمففات امللب�س 
الكهربائية  وال�شخانات  الكهربائية  الطفال  طعام  و�شخانات  الكهربائية  امل�شروبات  �شخانات  وحتديدا  وال�شخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �شبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة 
لزجاحات الأطفال وال�شخانات الكهربائية لل�شتعمال التجاري، الأجهزة املنزلية املدعمة بالواي فاي وبالتحديد الفران احلرارية الكهربائية ومعدات التحكم احلراري باأقبية النبيذ واملقايل 
الكهربائية اأفران املايكروويف واأفران الطهي واأفران اخَلبز ومواقد الغاز املكونة من الطبقة العلوية فقط واأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات �شنع الثلج والرادات والثلجات ون�شافات 
الطفال  طعام  و�شخانات  الكهربائية  امل�شروبات  �شخانات  وحتديدا  وال�شخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �شبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة  امللب�س  جمففات  �شكل  على  الغ�شيل 
الكهربائية وال�شخانات الكهربائية لزجاحات الأطفال وال�شخانات الكهربائية لل�شتعمال التجاري، الأجهزة املنزلية التي تعمل �شوتيا وبالتحديد الفران احلرارية الكهربائية ومعدات التحكم 
احلراري باأقبية النبيذ واملقايل الكهربائية واأفران املايكروويف واأفران الطهي واأفران اخَلبز ومواقد الغاز املكونة من الطبقة العلوية فقط واأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات �شنع الثلج 
والرادات والثلجات ون�شافات الغ�شيل على �شكل جمففات امللب�س واأجهزة التخل�س من الرطوبة واأجهزة �شبط الرطوبة ومكيفات الهواء وال�شخانات وحتديدا �شخانات امل�شروبات الكهربائية 
و�شخانات طعام الطفال الكهربائية وال�شخانات الكهربائية لزجاحات الأطفال وال�شخانات الكهربائية لل�شتعمال التجاري، الأجهزة املنزلية املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد 
بالواي فاي  املدعمة  املنزلية  الأجهزة  املاء،  املحمولة و�شخانات  الكهربائية  وال�شخانات  للفناء  الغاز  املنزلية و�شخانات  الكهربائية للغرا�س  ال�شعاعية  وال�شخانات  الكهربائية  الفناء  �شخانات 
وبالتحديد �شخانات الفناء الكهربائية وال�شخانات ال�شعاعية الكهربائية للغرا�س املنزلية و�شخانات الغاز للفناء وال�شخانات الكهربائية املحمولة و�شخانات املاء، الأجهزة املنزلية التي تعمل 
اخلبز  حم�شرات  املاء،  و�شخانات  املحمولة  الكهربائية  وال�شخانات  للفناء  الغاز  و�شخانات  املنزلية  للغرا�س  الكهربائية  ال�شعاعية  وال�شخانات  الكهربائية  الفناء  �شخانات  وبالتحديد  �شوتيا 
املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء واملتمثلة مباكينات حت�شري اخلبز، حم�شرات اخلبز املدعمة بالواي فاي واملتمثلة مباكينات حت�شري اخلبز، حم�شرات اخلبز التي تعمل �شوتيا واملتمثلة 
مباكينات حت�شري اخلبز، اآلت �شنع البوظة الكهربائية املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، اآلت �شنع البوظة الكهربائية املدعمة بالواي فاي، اآلت �شنع البوظة التي تعمل �شوتيا، الطباق 
ال�شاخنة )للطهي( املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء، الطباق ال�شاخنة )للطهي( املدعمة بالواي فاي، ال�شفائح ال�شاخنة )للطهي( التي تعمل �شوتيا، الجهزة الكهربائية املدعمة بال�شبكة 
املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد معدات الطهي بال�شغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية واملواقد الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران 
وال�شوايات  الكهربائية  )الفطائر(  الوافلز  �شنع  واآلت  الكهربائية  القهوة  وغليات  الكهربائية  القهوة  حت�شري  واآلت  الكهربائية  النب  حبوب  ومطحنة  التنظيف  ذاتية  الكهربائية  الطهي 
الكهربائية  وال�شخانات  بالتغطي�س  الكهربائية  وال�شخانات  الكهربائية  والأباريق  الكهربائية  واملحم�شات  الكهربائية  ال�شندويت�شات  وحمم�شات  حراري  م�شدر  مع  الفوندو  وقدور  الكهربائية 
لطعام الأطفال واأجهزة التعقيم، الأجهزة الكهربائية املدعمة بالواي فاي وبالتحديد معدات الطهي بال�شغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية واملواقد الكهربائية املكونة 
من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب النب الكهربائية واآلت حت�شري القهوة الكهربائية وغليات القهوة الكهربائية واآلت 
الكهربائية  الكهربائية وال�شخانات  الكهربائية والأباريق  الكهربائية واملحم�شات  ال�شندويت�شات  الفوندو مع م�شدر حراري وحمم�شات  الكهربائية وقدور  الكهربائية وال�شوايات  الوافلز  �شنع 
بالتغطي�س وال�شخانات الكهربائية لطعام الأطفال واأجهزة التعقيم، الجهزة الكهربائية التي تعمل بال�شوت وبالتحديد معدات الطهي بال�شغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي 
الكهربائية واملواقد الكهربائية املكونة من الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب النب الكهربائية واآلت حت�شري القهوة الكهربائية 
ال�شندويت�شات الكهربائية واملحم�شات الكهربائية والأباريق  الوافلز الكهربائية وال�شوايات الكهربائية وقدور الفوندو مع م�شدر حراري وحمم�شات  وغليات القهوة الكهربائية واآلت �شنع 
اآلت �شنع اللنب  الكهربائية وال�شخانات الكهربائية بالتغطي�س وال�شخانات الكهربائية لطعام الأطفال واأجهزة التعقيم، الجهزة الكهربائية املدعمة بال�شبكة املعلوماتيرّة للأ�شياء وبالتحديد 
الكهربائية وال�شفائح ال�شاخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي البي�س والت حت�شري القهوة الكهربائية والوتوماتيكية واأجهزة ال�شاونا للوجه واأ�شواء الأ�شعة حتت احلمراء 
الكهربائية  الإ�شري�شو والآلت  الكهربائية لتح�شري  ال�شعر والآلت  املخ�ش�شة لأغرا�س طبية وجمففات  الت�شخني غري  املائية وو�شادات  الدوامات  الكهربائية ومغاط�س  الوجه  واأجهزة بخار 
لتح�شري  الكهربائية  والآلت  القهوة  لتح�شري  الكهربائية  الآلت  من  كاأجزاء  ال��ورق  من  امل�شنوعة  غري  القهوة  )مر�شحات(  م�شايف  يف  املتمثلة  الكهربائية  القهوة  وم�شايف  القهوة  لتح�شري 
الإ�شري�شو والآلت الكهربائية لتح�شري املوكا املتمثلة باآلت حت�شري القهوة واملواقد الكهربائية لطبخ الرز والباريق الكهربائية والبطانيات الكهربائية غري املخ�ش�شة لغايات طبية واملراوح 
الكهربائية واملقايل الكهربائية العميقة، الجهزة الكهربائية املدعمة بالواي فاي وبالتحديد اآلت �شنع اللنب الكهربائية وال�شفائح ال�شاخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي 
البي�س واآلت حت�شري القهوة الكهربائية والوتوماتيكية واأجهزة ال�شاونا للوجه واأ�شواء الأ�شعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية وو�شادات الت�شخني 
غري املخ�ش�شة لأغرا�س طبية وجمففات ال�شعر والآلت الكهربائية لتح�شري الإ�شري�شو والآلت الكهربائية لتح�شري القهوة وم�شايف القهوة الكهربائية املتمثلة يف م�شايف )مر�شحات( القهوة 
القهوة واملواقد  باآلت حت�شري  املتمثلة  املوكا  الكهربائية لتح�شري  الكهربائية لتح�شري الإ�شري�شو والآلت  القهوة والآلت  الكهربائية لتح�شري  الورق كاأجزاء من الآلت  امل�شنوعة من  غري 
�شوتيا  تعمل  التي  الكهربائية  الأجهزة  العميقة،  الكهربائية  واملقايل  الكهربائية  وامل��راوح  طبية  لغايات  املخ�ش�شة  غري  الكهربائية  والبطانيات  الكهربائية  والباريق  الرز  لطبخ  الكهربائية 
وبالتحديد اآلت �شنع اللنب الكهربائية وال�شفائح ال�شاخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي البي�س واآلت حت�شري القهوة الكهربائية والوتوماتيكية واأجهزة ال�شاونا للوجه 
لتح�شري  الكهربائية  والآلت  ال�شعر  لأغرا�س طبية وجمففات  املخ�ش�شة  الت�شخني غري  وو�شادات  املائية  الدوامات  ومغاط�س  الكهربائية  الوجه  بخار  واأجهزة  الأ�شعة حتت احلمراء  واأ�شواء 
القهوة  الكهربائية لتح�شري  الآلت  كاأجزاء من  الورق  امل�شنوعة من  القهوة غري  املتمثلة يف م�شايف )مر�شحات(  الكهربائية  القهوة  القهوة وم�شايف  الكهربائية لتح�شري  الإ�شري�شو والآلت 
الكهربائية غري  والبطانيات  الكهربائية  الرز والباريق  الكهربائية لطبخ  واملواقد  القهوة  باآلت حت�شري  املتمثلة  املوكا  الكهربائية لتح�شري  الإ�شري�شو والآلت  الكهربائية لتح�شري  والآلت 
اأجهزة الإ�شاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية واإم��دادات املياه والأغرا�س ال�شحيرّة  املخ�ش�شة لغايات طبية واملراوح الكهربائية واملقايل الكهربائية العميقة، 
وبالتحديد اأجهزة الإ�شاءة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه والأغرا�س ال�شحيرّة املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة 
املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، وحدات �شمامات الإ�شاءة الثنائية الباعثة لل�شوء وبالتحديد وحدات ال�شمامات الثنائية الباعثة لل�شوء )ال اإي دي( ومزودات الطاقة والأ�شلك املزودة 
والرفوف  )احلظائر(  وال�شقيفة  العمل  وم�شاحات  واملخازن  للخزائن  الإ�شاءة  وح��دات  �شوتيا،  وال�شتجابة  للأ�شياء  املعلوماتية  بال�شبكة  مرتبطة  ت�شغيلية  حا�شوب  واأج��زاء  حا�شوب  برامج 
وبالتحديد  الكهربائي  التيار  انقطاع  للإ�شتخدام عند  الإ�شاءة  اأنظمة  وال�شتجابة �شوتيا،  للأ�شياء  املعلوماتية  بال�شبكة  ت�شغيلية مرتبطة  واأج��زاء حا�شوب  امل��زودة برامج حا�شوب  واخلزائن 
ال�شاءة الحتياطية عند حدوث خلل يف التيار الكهربائي املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، اأجهزة الإ�شاءة والتدفئة 
وتوليد البخار والطهو والتريد والتجفيف والتهوية واإمدادات املياه والأغرا�س ال�شحيرّة املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة 
املزودة برامج حا�شوب  الإن��ارة  املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، م�شابيح  بال�شبكة  ت�شغيلية مرتبطة  واأج��زاء حا�شوب  املزودة برامج حا�شوب  ال�شقف  الإ�شاءة ومراوح  �شوتيا، وحدات 
واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، الأجهزة املنزلية وبالتحديد الأفران احلرارية الكهربائية ومعدات التحكم احلراري باأقبية النبيذ واملقايل 
الكهربائية واأفران املايكروويف واأفران الطهي واأفران اخَلبز ومواقد الغاز املكونة من الطبقة العلوية فقط واأفران الطهي العادي وبالبخار وماكينات �شنع الثلج والرادات والثلجات ون�شافات 
الطفال  طعام  و�شخانات  الكهربائية  امل�شروبات  �شخانات  وحتديدا  وال�شخانات  الهواء  ومكيفات  الرطوبة  �شبط  واأجهزة  الرطوبة  من  التخل�س  واأجهزة  امللب�س  جمففات  �شكل  على  الغ�شيل 
للأ�شياء  املعلوماتية  بال�شبكة  مرتبطة  ت�شغيلية  حا�شوب  واأج��زاء  حا�شوب  برامج  امل��زودة  التجاري  لل�شتعمال  الكهربائية  وال�شخانات  الأطفال  لزجاحات  الكهربائية  وال�شخانات  الكهربائية 
املحمولة  الكهربائية  وال�شخانات  للفناء  الغاز  و�شخانات  املنزلية  للغرا�س  الكهربائية  ال�شعاعية  وال�شخانات  الكهربائية  الفناء  �شخانات  وبالتحديد  املنزلية  الأجهزة  �شوتيا،  وال�شتجابة 
املاء املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، حم�شرات اخلبز واملتمثلة مباكينات حت�شري اخلبز املزودة برامج  و�شخانات 
اآلت �شنع البوظة الكهربائية املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة  حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، 
املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا، الجهزة الكهربائية املدعمة وبالتحديد معدات الطهي بال�شغط واملواقد الكهربائية البطيئة واأفران الطهي الكهربائية واملواقد الكهربائية املكونة من 
الطبقة العلوية فقط واملواقد الكهربائية واأفران الطهي الكهربائية ذاتية التنظيف ومطحنة حبوب النب الكهربائية واآلت حت�شري القهوة الكهربائية وغليات القهوة الكهربائية واآلت �شنع 
الكهربائية  وال�شخانات  الكهربائية  والأب��اري��ق  الكهربائية  واملحم�شات  الكهربائية  ال�شندويت�شات  وحمم�شات  ح��راري  م�شدر  مع  الفوندو  وق��دور  الكهربائية  وال�شوايات  الكهربائية  الوافلز 
الجهزة  �شوتيا،  وال�شتجابة  للأ�شياء  املعلوماتية  بال�شبكة  مرتبطة  ت�شغيلية  حا�شوب  واأج��زاء  حا�شوب  برامج  امل��زودة  التعقيم  واأجهزة  الأطفال  لطعام  الكهربائية  وال�شخانات  بالتغطي�س 
الكهربائية وبالتحديد اآلت �شنع اللنب الكهربائية وال�شفائح ال�شاخنة الكهربائية )للطهي( واملواقد الكهربائية لطهي البي�س واآلت حت�شري القهوة الكهربائية والوتوماتيكية واأجهزة ال�شاونا 
للوجه واأ�شواء الأ�شعة حتت احلمراء واأجهزة بخار الوجه الكهربائية ومغاط�س الدوامات املائية وو�شادات الت�شخني غري املخ�ش�شة لأغرا�س طبية وجمففات ال�شعر والآلت الكهربائية لتح�شري 
القهوة  الكهربائية لتح�شري  الآلت  كاأجزاء من  الورق  امل�شنوعة من  القهوة غري  املتمثلة يف م�شايف )مر�شحات(  الكهربائية  القهوة  القهوة وم�شايف  الكهربائية لتح�شري  الإ�شري�شو والآلت 
الكهربائية غري  والبطانيات  الكهربائية  الرز والباريق  الكهربائية لطبخ  واملواقد  القهوة  باآلت حت�شري  املتمثلة  املوكا  الكهربائية لتح�شري  الإ�شري�شو والآلت  الكهربائية لتح�شري  والآلت 

املخ�ش�شة لغايات طبية واملراوح الكهربائية واملقايل الكهربائية العميقة املزودة برامج حا�شوب واأجزاء حا�شوب ت�شغيلية مرتبطة بال�شبكة املعلوماتية للأ�شياء وال�شتجابة �شوتيا.
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�سركة ال�سيارة املا�سية لبيع قطع غيار ال�سيارات- ذ م م
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وت�شفية �شركة
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 CN-1115852 فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم 
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رقم  واخرون مكتب  ال�شحي  علي  بناء عبد اهلل حممد  هيلي 
اأق�شاها  مدة  خلل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )3(

45 يوما من تاريخ هذا العلن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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عربي ودويل

ما ي�شكل �شربة اإعلمية موفقة لآبي غري اأنها اأثارت ت�شاوؤلت 
يف  البيئة  ملف  يت�شلم  ال��ذي  وكويزومي  ال�شيا�شية.  الطبقة 
منذ  اليابان  يف  يعني  �شنا  وزي��ر  اأ�شغر  هو  عمره،  من  ال�38 
عليه  تن�شب  �شاعدة  �شيا�شية  �شخ�شية  وه��و  احل��رب.  نهاية 
اأ�شواء الإع��لم �شواء ملظهره الو�شيم الذي يجعله ي�شنَّف يف 

فئة “امل�شاهري” اأو ملواقفه التي تتعمد اإثارة الفو�شى.
ر ال�شحف موؤخرا حني ق�شد رئي�س ال��وزراء ليعلن له  وت�شدرّ
زواجه من مقدمة برامج تلفزيونية فرن�شية يابانية �شهرية 
هي كري�شتل تاكيغاوا. لكنه مل يدعم اآبي يف انتخابات داخلية 
ل��ل��ح��زب ال��ل��ي��رايل ال��دمي��وق��راط��ي ب��رئ��ا���ش��ة اآب����ي، ب��ل ف�شل 

الت�شويت خل�شمه الرئي�شي.

وان�شم اآ�شو و�شوغا اإىل فريق اآبي منذ عودته اإىل ال�شلطة يف 
نهاية عام 2012.

اأن  ما ميكن  ال��دف��اع،  اإىل  كونو  ت��ارو  وزي��ر اخلارجية  وانتقل 
اآب��ي خلطه احل��ازم يف اخل��لف موؤخرا مع �شيول  يعك�س دعم 

الذي انعك�س على العلقات التجارية والأمنية بني البلدين.
املفاو�شات  �شلب  يف  ك���ان  ال���ذي  م��وت��ي��غ��ي  تو�شيميت�شو  اأم���ا 
ال��ت��ج��اري��ة م���ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ب��ع��د خ��روج��ه��ا م���ن اتفاق 
فانتقل من وزارة القت�شاد  “ال�شراكة عر املحيط الهادئ”، 
اإىل وزارة اخلارجية، ما يعتر مكافاأة له فيما يتوقع اأن تعلن 

طوكيو ووا�شنطن قريبا التو�شل اإىل تفاهم جتاري.
وحقيبة اخلارجية هي من الأكر ح�شا�شية يف ظل العلقات 

املتوترة مع كوريا اجلنوبية واخللفات اجلغرافية مع ال�شني 
املحيطة  وامل��خ��اوف  وا�شنطن  ان��ت��ق��ادات  ع��ن  ف�شل  ورو���ش��ي��ا، 

برنامج كوريا ال�شمالية النووي.
ول يتوقع اخلراء ال�شيا�شيون تغيريات كرى يف خط اليابان 
رئي�شي، وهو  ب�شكل  الذي يحدده  اآبي هو  اأن  اإذ  الدبلوما�شي، 
اللقاءات  وي�شاعف  لدول عديدة  بزيارات  القيام  ل يرتدد يف 
فلدميري  والرو�شي  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�شني  مع 

بوتني منذ اأن ت�شلم ال�شلطة قبل حواىل �شبع �شنوات.
اأما “التحدي” يف هذه احلكومة اجلديدة، فيكمن يف ان�شمام 
وجه �شاب وا�شع ال�شعبية هو �شينجريو كويزومي، جنل رئي�س 
الوزراء ال�شابق جوني�شريو كويزومي، اإىل الفريق احلكومي، 

•• طوكيو-اأ ف ب:

اأجرى رئي�س الوزراء الياباين �شينزو اآبي اأم�س تعديلت على 
ووزير  اخلارجية  اإىل  القت�شاد  وزي��ر  انتقال  �شملت  حكومته 
اخلارجية اإىل الدفاع، مع �شم �شيا�شي �شاب وا�شع ال�شعبية اإىل 

الفريق.
“ال�شتقرار  اجل��دي��د  احل��ك��وم��ي  التعديل  ه��ذا  �شعار  ويبقى 

والتحدي«.
وال�شتقرار ق�شى باحلفاظ على ركني احلكومة مع بقاء تارو 
للحكومة  عاما  اأمينا  �شوغا  ويو�شيهيدي  للمالية  وزي��را  اآ�شو 

متوليا اأي�شا مهام املتحدث با�شم ال�شلطة التنفيذية.

�سينزو اآبي يجري تعديالت على حكومته  

كبرية  التكنولوجية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن 
ب��ح��ي��ث ل ميكن  ل��ل��غ��اي��ة  م��ع��ق��دة  اأو 
يقول  كاملة”،  اأو  ب�����ش��رع��ة  ن��ق��ل��ه��ا 
اأبل  �شركة  قامت  وق��د  كروبر.  اآرث��ر 
ايفون  جهاز  مليون   220 بتجميع 
حيث   ،2018 ع������ام  ال�������ش���ني  يف 
العمال  م���ن  الآلف  م���ئ���ات  ي��ع��م��ل 
واملهند�شني، وت�شتند �شل�شلة التوزيع 
اخلا�شة بها اإىل �شبكة حملية موؤلفة 

من 1500 مزود.
    ل ميكن تخيل انتقال �شريع اإىل 
اأي�شا  اأو الهند! وال�شني هي  فيتنام 
ال�شركات  ���ش��ت��وا���ش��ل  ���ش��خ��م  ���ش��وق 
الأم��ري��ك��ي��ة ال���ش��ت��ث��م��ار ف��ي��ه. وتبلغ 
مبيعات ال�شركات الأمريكية العاملة 
مليار   450 م���ن  اأك����ر  ال�����ش��ني  يف 
اأك��ر من �شعف �شادرات  اأي  دولر، 
كما  ال�شني،  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 

يلحظ اآرثر كروبر. 
   يف نف�س الوقت، فاإن بكني يف حاجة 
كما  الأجنبي،  امل��ال  راأ���س  اإىل  ما�شة 
اأو  امل��ايل  انفتاح قطاعها  يت�شح من 
ل�شتقبال  املفرو�س  الأحمر  ال�شجاد 
الوليات  خ����ارج  ت�����ش��ل  م�شنع  اأول 

املتحدة. 
و�شت�شتغرق ال�شني �شنوات للح�شول 
ق���ط���اع���ات  ا����ش���ت���ق���لل���ه���ا يف  ع����ل����ى 
املو�شلت،  �شبه  مثل  ا�شرتاتيجية 

لناأخذ هذا املثال فقط.
   لقد حقق �شقور بكني ووا�شنطن 
بالدفاع  اإن����ك����اره  مي��ك��ن  ل  جن���اًح���ا 
للقت�شادين  ال��ت��ام  النف�شال  ع��ن 
اأن�����ه يف  اإل  الأم���ري���ك���ي وال�����ش��ي��ن��ي، 
امل�شالح  تكون  املجالت،  العديد من 
الق��ت�����ش��ادي��ة يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة ويف 
ب��ح��ي��ث ل ميكن  ال��ت��ع��ق��ي��د،  غ���اي���ة 
حم��وه��ا. واإذا ك���ان ه���ذا ي��ج��ع��ل من 
باردة  ح���رب  اإىل  ال���ع���ودة  امل�شتحيل 
رحاها  دارت  ال���ت���ي  ل��ت��ل��ك  مم��اث��ل��ة 
ب����ني ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة والحت������اد 
ال��ع��ومل��ة تدخل،  ف����اإن  ال�����ش��وف��ي��ات��ي، 

بالتاأكيد، حقبة جديدة.

   ما وراء احلرب التجارية، الف�شل 
اأول اقت�شادين يف العامل، حيث  بني 
يدافع عنه يف وا�شنطن، كما يف بكني، 

ال�شقور. 
املتحدة، يدعو هوؤلء  ال��ولي��ات    يف 
للعلقات  ك����ب����ري  ت���ق���ل���ي�������س  اإىل 
القت�شادية والتكنولوجية من اأجل 
الأمريكية.  الهيمنة  على  احل��ف��اظ 
العتماد  اإق�������رار  مت  ال�������ش���ني،  ويف 
ع���ل���ى ال�������ذات والك����ت����ف����اء ال����ذات����ي، 
جني  �شي  ِقبل  من  وطنية  كاأولوية 
“حلم  ب�  وع��د مواطنيه  ال��ذي  بينغ، 
�شيني”، يطبعه اإفراط يف القومية، 
وعظمة م�شتعادة، وازدهار اقت�شادي 

للجميع.
   بعد اأربعة عقود من النمو املت�شابك 
والأمريكي،  ال�شيني  للقت�شادين 
ب���ات اح��ت��م��ال ح����دوث ه���ذا الطلق 
ي�����ش��ك��ل ه��اج�����ش��ا مل��ج��ت��م��ع الأع���م���ال 
ي��وؤرق��ه��م. وت��خ��ط��ط اأك����ر م��ن 40 
يف  الأمريكية  ال�شركات  م��ن  باملائة 
غرفة  ح�شب  اإنتاجها،  لنقل  ال�شني 

التجارة الأمريكية.
خائفة  الأوروب��ي��ة  ال�شركات  ان  كما 
من ال�شطرار اإىل اختيار مع�شكرها. 
معطى  الآن  اأ���ش��ب��ح  ال��ف�����ش��ل  “هذا 
ال�شتثمارية”،  ق��رارات��ن��ا  يف  ُي��دم��ج 
الفرن�شيني  ال�شناعيني  اأح��د  يقول 

يف بكني.

دفع ب�جت�ه جنوب �ضرق اآ�ضي�
   العلمات الأوىل على هذا الطلق 
وا���ش��ح��ة: ت��خ��ل��ت ف����ورد ع���ن توريد 
من  املتحدة  الوليات  اإىل  ال�شيارات 
�شتيف  ويعتزم  ال�شينية،  م�شانعها 
اإن��ت��اج املزيد  م��ادن عملق الأح��ذي��ة 
املعدات  م��ورد  ويتطلع  كمبوديا،  يف 
فيتنام،  اإىل  ب���روك�������س  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
و���ش��ت��ن��ق��ل ه���ا����س ب���ي اإن���ت���اج���ه���ا من 

على الأرا�شي الأمريكية ب�شكل اأكر، 
و�شيظل ال�شغط قوًيا على ال�شركات 
الأم��ري��ك��ي��ة مل��وا���ش��ل��ة الن��ت��ق��ال من 
اأقل من ن�شف  بعد  ال�شني. وهكذا، 
قرن من الزيارة التاريخية التي قام 
عام  لل�شني  نيك�شون  ري��ت�����ش��ارد  بها 
مفر  ل  الف�شل  اأن  ي��ب��دو   ،1972
منه. وال�����ش��وؤال امل��ط��روح ه��و اإىل اأي 

وكم  ال��ط��لق،  ه��ذا  �شيم�شي  م��دى 
يه�شم،  حتى  الوقت  من  �شي�شتغرق 

وما هي القطاعات التي �شتتاثر.

م�ض�لح اقت�ض�دية
 متداخلة جدا

اأ�شهل  ال��ت��زوي��د  �شل�شل  »ب��ع�����س      
والعديد  غ���ريه���ا،  م���ن  احل���رك���ة  يف 

لل�شوق  املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة 
ال�����ش��ني، و�شتقوم  الأم��ري��ك��ي��ة خ���ارج 
بالن�شبة  ال�������ش���يء  ب��ن��ف�����س  ب����رو  غ���و 
فوك�شكون  و���ش��ت��ذه��ب  ل��ك��ام��ريات��ه��ا، 
الهند،  اي��ف��ون يف  اأج��ه��زة  اإن��ت��اج  اإىل 
اإل�������خ. وق�����د ���ش��ب��ق ان دف�����ع ارت���ف���اع 
بع�س  ال�����ش��ني  يف  ال��ع��م��ال��ة  تكاليف 
�شرق  جنوب  اإىل  للتوجه  ال�شركات 

عت احلرب التجارية ن�شق  اآ�شيا، ورفرّ
احل��رك��ة.     علمة اأخ���رى، خ�شرت 
ال�شني مكانتها كاأول �شريك جتاري 
الأول  الن�شف  يف  املتحدة  للوليات 
عليها  وت��ف��وق��ت   ،2019 ع���ام  م���ن 
ت�شهد  الث��ن��اء،  ويف  وكندا.  املك�شيك 
الوليات  يف  ال�شينية  ال�شتثمارات 
اأق��ل من  املتحدة �شقوطا ح��ًرا: ت��زن 

5 مليارات دولر على مدار الأ�شهر 
من  ب��اأك��ر  م��ق��ارن��ة  الأوىل،  ال�شتة 
20 مليار دولر قبل عامني، �شحية 
راأ�س  خ��روج  على  املفرو�شة  القيود 
املال اإىل اخلارج من قبل بكني، ولكن 
للجهاز  دقيقة  مراجعة  جراء  اأي�شا 
التعديلي الأمريكي. و”تدرك معظم 
تفادي  ي�شعب  اأن��ه  ال��ي��وم  ال�شركات 

فك الرتباط اجلزئي يف القطاعات 
احل�شا�شة للأمن القومي”، تلحظ 

جمموعة روديوم.
التوترات  ح���دة  ��ت  خ��فرّ اإن  وح��ت��ى     
الو�شول  ق���ي���ود  ف������اإن  ال���ت���ج���اري���ة، 
ال�شركات ال�شينية اإىل التكنولوجيا 
الت�شديد،  يف  �شت�شتمر  الأم��ري��ك��ي��ة، 
و�شتتم مراقبة ال�شتثمارات ال�شينية 

حقق �ضقور بكني ووا�ضنطن جن�ًح�:

ال�سني -الوليات املتحدة: اأي �سقف للطالق اجلاري...؟

تبلغ مبيعات ال�سركات الأمريكية العاملة يف 
ال�سني اأكرث من �سعف ال�سادرات الأمريكية اإليها 

فقدت ال�سني مكانتها كاأول �سريك جتاري 
للوليات املتحدة، وتفوقت عليها املك�سيك وكندا

بعد اأربعة عقود من النمو املت�ض�بك، 
احتم�ل حدوث قطيعة يوؤرق جمتمع الأعم�ل

ا�ضتح�لة العودة اإىل احلرب الب�ردة، 
لكن العوملة تدخل ب�لت�أكيد حقبة جديدة

اجراءات الطلق بني العملقني جارية

�شخامة الرقام ت�شنع ال�شتحالة

وم�شى كل اىل غايته.. ولكن

ال�شناعة المريكية تت�شرر اي�شا

حتليل اخب�ري

•• الفجر -فريديريك �صيفر 
 ترجمة خرية ال�صيباين

اأ�ض�بيع  الهدنة ق�ضرية الأجل. بعد      ك�نت 
قليلة من لق�ء دون�لد ترامب و�ضي جني بينغ 
انطلقت  يونيو،  ب�أو�ض�ك� يف  الع�ضرين  يف قمة 
ــوليــ�ت  ـــددا بــني ال ـــرب الــتــجــ�ريــة جم احل

انت�ضر  “ب�ب� نوال”  املتحدة وال�ضني. وحده 
الأخري  هذا  ف�ضل  حيث  ترامب،  دون�لد  على 
الهواتف  على  جديدة  ر�ضوم  فر�ض  ت�أجيل 
وال�ض��ض�ت  الكمبيوتر  واأجــهــزة  الــذكــيــة 
�ضين�”،  “م�يدن  الأطــفــ�ل،  ولعب  امل�ضطحة 
ملاليني  الع�م  نه�ية  م�ضرتي�ت  يف�ضد  ل  حتى 

الأمريك�ن.

فر�ض  مّت  دي�ضمرب،   15 من  بداية  ولكن،     
ال�ضينية  الـــــواردات  جميع  على  الــر�ــضــوم 

تقريًب�. 
ورغم الإعالن عن ا�ضتئن�ف املف�و�ض�ت، يراهن 
عدد قليل من اخلرباء على قرب التو�ضل اإىل 
ف�إنه�  “�ضفقة”،  اتف�ق، وحتى اإن مت حتقيق 

لن حتل امل�ضكلة الأ�ض��ضية.

حرب جتارية ويل ذراع

ماذا يعني �سم اإ�سرائيل غور الأردن؟  •• رام اهلل-اأ ف ب:

يف  الأردن  غ��ور  �شم  نتانياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  تعهد 
ال�شفة الغربية املحتلة اىل اإ�شرائيل يف حال فوزه يف النتخابات املقبلة.

العامة يف  النتخابات  اأ�شبوع من  قبل  للجدل  املثري  نتانياهو  تعهد  وج��اء 
اإ�شرائيل، فكيف يرتجم تعهده على الأر�س؟

اأعلن نتانياهو يف خطاب تلفزيوين م�شاء الثلثاء اأنه يتطلع اإىل �شم غور 
الأردن مبجرد فوزه يف النتخابات.

وقال نتانياهو “هناك مكان واحد ميكننا فيه تطبيق ال�شيادة الإ�شرائيلية 
م�شتعينا بخارطة لغور الأردن لتو�شيح خطته.  بعد النتخابات مبا�شرة”، 
وتابع خماطبا الإ�شرائيليني “اإذا تلقيت تفوي�شا منكم للقيام بذلك )...( 
البحر  و�شمال  الأردن  غور  على  اإ�شرائيل  �شيادة  اإق��رار  عزمي  اليوم  اأعلن 

امليت«.
خم�شة  خلل  الثانية  للمرة  الق��رتاع  �شناديق  اإىل  الإ�شرائيليون  يتوجه 

اأ�شهر بعد ف�شل رئي�س الوزراء يف ت�شكيل ائتلف حكومي. وتعهد نتانياهو 
جميع  �شم  اأو  الإ�شرائيلية  ال�شيادة  بفر�س  ني�شان/اأبريل  انتخابات  قبل 
امل�شتوطنات الإ�شرائيلية يف ال�شفة الغربية ولكن دون اإعطاء اإطار زمني. 
لكن اإعلن الثلثاء كان اأول خطوة حمددة ووا�شحة لتنفيذ القرار الذي 

تعهد به.
متثل منطقة غور الأردن حواىل ثلث ال�شفة الغربية، ويقع معظمها على 

طول اجلانب ال�شرقي من الأرا�شي القريبة من احلدود الأردنية.
وتقع معظم اأرا�شي غور الأردن يف املنطقة امل�شنفة )ج( يف ال�شفة الغربية 

املحتلة التي ت�شيطر اإ�شرائيل على 60 يف املئة منها فعليا.
ويوؤثر تعهد نتانياهو اإذا ما اأ�شبح واقعا على 65 األف فل�شطيني يقطنون 

يف غور الأردن، وفقا للمنظمة احلقوقية الإ�شرائيلية “بت�شيلم«.

9000 م�شتوطن  الإ�شرائيلية، يعي�س يف غور الأردن  ووفقا للإح�شاءات 
من اأ�شل 400 األف يف م�شتوطنات ال�شفة الغربية التي بنيت على اأرا�شي 

الفل�شطينيني البالغ تعدادهم 2،7 مليون ن�شمة.
من  العديد  وتتخذ  ال�شرتاتيجية  الناحية  م��ن  مهمة  املنطقة  وتعتر 

ال�شركات الإ�شرائيلية منها مقرا لها وخ�شو�شا ال�شركات الزراعية.
املنطقة  طويلة  ف��رتة  ومنذ  اإ�شرائيل  يف  اليمينيون  ال�شيا�شيون  ويعتر 

ا�شرتاتيجية ل ميكن التخلي عنها اأبدا.
الغربية  ال�شفة  الإ�شرائيلية على عمق  ال�شيطرة  اأن  الفل�شطينيون  ويرى 

تنهي فعليا اإمكانية قيام دولة فل�شطينية م�شتقلة.
وقال نتانياهو اإن مدينة اأريحا الفل�شطينية التي تقع يف غور الأردن غري 
م�شمولة بتعهده. اأثار تعهد نتانياهو غ�شب الفل�شطينيني الذين اأعلنوا اأن 

مثل هكذا خطوة �شتدمر كل عملية ال�شلم.
لوكالة  ع�شراوي  حنان  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  يف  امل�شوؤولة  وقالت 
ف��ران�����س ب��ر���س “اإنه ل ي��دم��ر ف��ق��ط ح��ل ال��دول��ت��ني ب��ل ي��دم��ر ك��ل فر�س 

ال�شلم«.
اأما رد الفعل الأكر اأهمية بالن�شبة لنتانياهو فيتمثل بالرئي�س الأمريكي 
الوزراء  لرئي�س  قويا  دفعا  املا�شي  يف  دعمه  اأع��ط��ى  ال��ذي  ت��رام��ب  دون��ال��د 

الإ�شرائيلي.
مل  لكنه  املتحدة،  ال��ولي��ات  من  بدعم  يعمل  اإن��ه  الثلثاء  نتانياهو  وق��ال 

يو�شح ما اإذا كان ترامب وافق على خطة ال�شم اجلديدة.
نتانياهو، عن  تعهد  بعد على  يعلق  ال��ذي مل  ترامب  يعلن  اأن  املقرر  ومن 
بعد  اإدارت���ه،  اأعدتها  التي  الفل�شطيني  الإ�شرائيلي  لل�شراع  ال�شلم  خطة 

النتخابات الإ�شرائيلية.
فاإنه  ت��ع��ه��ده،  نتانياهو  اأن���ه يف ح��ال تنفيذ  الأوروب�����ي م��ن  وح���ذر الحت���اد 

“يقو�س قابلية قيام حل الدولتني واإمكانيات ال�شلم الدائم«.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

 ع��ق��د امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���لحت���اد ال��ع��رب��ي للجودو 
�شاهر  نعمان  اليمني  املهند�س  برئا�شة  ل��ه  اجتماعا 
التي  ل��ل��ج��ودو  العربية  البطولة  هام�س  على  وذل���ك 
الأع�شاء  جميع  بح�شور  تون�س  يف  م��وؤخ��را  اختتمت 
،والذي اتخذ خلله جملة من التو�شيات والقرارات 
املا�شية  ال��ف��رتة  خ���لل  الحت����اد  م�����ش��رية  تقييم  ب��ع��د 
على �شوء التقارير الفنية والإداري��ة ، وقد مت خلل 

الجتماع مناق�شة اأجندة الحتاد ملا تبقى من اأن�شطة 
بطولت  مناق�شة  مت��ت  ،كما  احل��ايل   2019 مو�شم 
التاأكيد على  2020 حيث مت  لعام  واأن�شطة الحت��اد 
بالعا�شمة  والكاتا  للجودو  العربية  البطولة  اإق��ام��ة 
الأول وح��ت��ى اخلام�س  اع��ت��ب��ارا م��ن  ع��م��ان  الأردن���ي���ة 
منتخبات  ت�شمل  ال��ق��ادم،وال��ت��ي  نوفمر2019  م��ن 

النا�شئني وال�شباب والرجال ،وال�شيدات.
واأ�شاف حممد جا�شم ال�شجواين الأمني العام امل�شاعد 
لحتاد الإمارات للجودو ع�شو الحتاد العربي للجودو 

على  الكويت  دول��ة  هناأ  للجودو  العربي  الحت���اد  ب��اأن 
قرار اللجنة الأوملبية الدولية برفع احلظر الريا�شي 
املفرو�س الذي يعود لعام 2015 .. وت�شمنت قرارات 
اإقامة البطولة  الحتاد العربي للجودو املوافقة على 
العربية للأندية واملنتخبات العربية يف املغرب خلل 
�شهر فراير 2020 .. واملوافقة على انعقاد اجلمعية 
العمومية للحتاد العربي للجودو يف نوفمر القادم 
يف  تقام  التي  للجودو  العربية  البطولة  هام�س  على 
وع�شو  الحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  ان��ت��خ��اب  ب��ه��دف  الأردن 

جمل�س  يف  ال�شاغر  ال��ف��راغ  ل�شد  التنفيذي  باملكتب 
التي لي�س  ، مع خماطبة الحت��ادات الأع�شاء  الإدارة 
التنفيذي لرت�شيح ممثليها  املكتب  لديها ع�شوية يف 
القرارات  وت�شمنت   .. النتخابات  تلك  يف  للم�شاركة 
للمنتخبات  العربية  البطولة  اإق��ام��ة  على  امل��واف��ق��ة 
والأندية لفئات الأ�شبال والنا�شئني يف لبنان اأو الأردن 
الجتماع  وا���ش��ت��ع��ر���س   ..2020 �شبتمر  ���ش��ه��ر  يف 
التنظيم  ال��ت��دري��ب��ي��ة يف جم����الت  ال������دورات  ب��رن��ام��ج 

والإدارة وللمدربني واحلكام .

على هام�س البطولة العربية.. الحتاد العربي 
للجودو يتخذ جملة تو�سيات وقرارات

•• اأبوظبي-الفجر

اجلولة  يف  للم�شاركة   2 ال��ف��ورم��ول  ل���زوارق  اأبوظبي  فريق  ال��ي��وم  يتوجه 
الرتغالية،  ريبادورو  مدينة  ت�شت�شيفها  التي  العامل  بطولة  من  الرابعة 
وهي اجلولة ما قبل اخلتامية للمو�شم يف هذه البطولة، وي�شارك الفريق 
العام  مبعنويات عالية وطموحات كبرية، خا�شة يف ظل ت�شدره للرتتيب 
زورق  قائد  القمزي  را���ش��د  ال�شاب  النجم  ع��ر  نقطة   55 بر�شيد  حاليا 

اأبوظبي.
زورق  وه��و  ثانيا  يحل  ال���ذي  مناف�شيه  اأق���رب  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  زورق  ويتقدم 
نقطة   25 حاليا  ميتلك  ال��ذي  زينديربيجن  فرديناند  بقيادة  ال�شارقة 
دوارتي  الرتغايل  يحل  الرابعة  اجلولة  انطلق  وقبل  نقطة.  بفارق30 
ال�شويدي  وزورق  نقطة،   23 بر�شيد  بالرتتيب  الثالث  املركز  بينيفتي يف 

بر�شيد  خام�شا  هاجني  �شتيفان  الأمل��اين  وزورق  نقطة،   22 بر�شيد  رابعا 
 20 بر�شيد  �شيجينمارك  دانييل  ال�شويدي  زورق  و�شاد�شا  نقطة،   20
ويف  نقطة،   12 بر�شيد  �شجوهومل  بيمبا  ال�شويدية  زورق  و�شابعا  نقطة، 
11 نقطة،  كاي�س بر�شيد  توباي�س مونتي  الرنويجي  الثامن زورق  املركز 
ويف املركز التا�شع زورق الأمريكي بريند ديلرد بر�شيد 9 نقاط، ويف املركز 
العا�شر الأملاين اأوين جيلف بر�شيد 9 نقاط. وكان فريق اأبوظبي قد حقق 
لقب البطولة للمرة الأوىل يف مو�شم 2017 عن طريق را�شد القمزي كي 
يكون اأول فريق عربي اإماراتي يفوز بلقب البطولة، وي�شعى اإىل تكرار هذا 
الإجناز يف املو�شم احلايل خا�شة واأنه يت�شدر الرتتيب العام باأريحية كبرية 
جولة  خلو�س  الكبري  ا�شتعداده  القمزي  را�شد  البطل  اأب��دى  جهته  من   .
ريبادورو ودخول اأحد اأهم �شباقات املو�شم بالن�شبة له معترا املناف�شة قوية 

بني اجلميع للو�شول للمن�شة والتتويج.

اأبوظبي لزوارق الفورمول 2 يتوجه اليوم اإىل الربتغال للم�ساركة باجلولة الرابعة لبطولة العامل

اأك����د ع��ل��ي ب��و دن��و���س امل�����ش��رف الفني 
ل�شركة ك��رة ال��ق��دم ب��ن��ادي الإم����ارات، 
اأن نادي الإم��ارات بداأ و�شع منهجية 
بالنادي  ال��ك��رة  اأك��ادمي��ي��ة  خ��ا���ش��ة يف 
للمو�شم  ال�����ش��ن��ي��ة،  امل����راح����ل  وف�����رق 
�شركة  اإدارة  م���ن  ب��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال���ق���ادم 
ن���ادي الإم����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم برئا�شة 
اإ���ش��م��اع��ي��ل ال��ع��و���ش��ي، يعتمد  حم��م��د 
ع��ل��ى ج���ذب اأك����ر ع���دد م��ن املدربني 
تطبيق  اإىل  اإ���ش��اف��ة   ، ال��رازي��ل��ي��ني 
ف��ك��ر امل��در���ش��ة ال��رازي��ل��ي��ة ع��ل��ى فرق 
من  انطلق  وال���ذي  ال�شنية،  امل��راح��ل 
املدرب  م��ع  بالتعاقد  امل��ا���ش��ي  امل��و���ش��م 
مديراً  با�شو�س،  مار�شيلو  الرازيلي، 
فنياً يف الإدارة الفنية لقطاع املراحل 
ال�شنية، لتويل مهمة تطوير املواهب 

بالنادي.
اأن  الإع����لم،  ب��ودن��و���س لو�شائل  واأك���د 

ت��ع��اق��د ر���ش��م��ي��اً م��ع املدربني  ال���ن���ادي 
ولويز  داكو�شتا  لو�شيانو  الرازيليني 
وميغيل  دا�شيلفا  و�شايلو  ف��رين��ان��دو 

بيل .
واأ�شاف بو دنو�س: توجيهات جمل�س 
انطلقة  م��ع  وا���ش��ح��ة  ك��ان��ت  الإدارة 

الإع�����������داد ل���ل���م���و����ش���م اجل����دي����د وه���و 
عليه  وب��ن��اًء  خمتلف،  ب�شكل  الظهور 
�شهدت اأكادميية الكرة وقطاع املراحل 

من  التي  التعديلت،  بع�س  ال�شنية 
اإيجابية  ن��ت��ي��ج��ة  حت����دث  اأن  ���ش��اأن��ه��ا 
فنية  ب��ت��غ��ي��ريات  املقبلة  ال�����ش��ن��وات  يف 

اأ�شلوب اللعب يف  واإداري��ة، اإ�شافة اإىل 
فرق القطاع، حيث ن�شعى اإىل تطبيق 
يف  الرازيلية  املدر�شة  فكر  منهجية 

التدريبي  الفكر  لتوحيد  ال��ت��دري��ب، 
ب����ع����د ال�����ش����ت����ع����ان����ة ب����ه����ذه الأط����ق����م 
للفرق  ال��ف��ن��ي  للنهو�س  ال��رازي��ل��ي��ة 

املدربني  كافة  والتن�شيق مع  املختلفة 
ال��ع��ام��ل��ني ب��ال��ق��ط��اع وو���ش��ع اخلطط 

والرامج لهم لتطوير العمل.

•• دبي-الفجر

اعتمد جمل�س اإدارة الهيئة العامة 
املدرج  النتخابي  النظام  للريا�شة 
للحتادات  الأ���ش��ا���ش��ي  ال��ن��ظ��ام  يف 
ان��ط��لق��ا م��ن الفرتة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
النتخابية 2021 - 2024، كما 
اعتمد اإجراءات تنفيذ قرار جمل�س 
امل�شمولة  ال��ف��ئ��ات  ب�����ش��اأن  ال�����وزراء 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ت��وج��ي��ه 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
لل�شماح  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
امل�شابقات  يف  بامل�شاركة  للمقيمني 
بالدولة،  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
ت�شكيل  ال��غ��ر���س  ه����ذا  يف  وت���ق���رر 
جميع  من  املو�شوع  لدرا�شة  جلنة 
ت��ق��ري��ر ملجل�س  وت���ق���دمي  ج��وان��ب��ه 
الإدارة يف غ�شون ثلثة اأ�شهر على 
اللجنة  مقرتحات  تطبيق  يتم  اأن 
انطلقا من املو�شم املقبل 2020 

.2021 -
ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع جمل�س 
اإدارة الهيئة العامة للريا�شة الذي 
يف  الهيئة  مبقر  الأول  اأم�����س  عقد 

برئا�شة معايل حممد خلفان  دبي 
ال��رم��ي��ث��ي وح�������ش���ور ���ش��ع��ي��د عبد 
الغفار ح�شني الأمني العام للهيئة 
وكافة الأع�شاء، حيث ناق�س اأي�شا 
الريا�شية  الفعاليات  ر�شوم  تكلفة 
ال��دول��ة، مع مراعاة  التي تعقد يف 
بجهات  التن�شيقية  اجلوانب  كافة 
هذا  الإداري��������ة، ويف  الخ��ت�����ش��ا���س 
للدرا�شة  امل���ل���ف  رف����ع  مت  ال�����ش��دد 

والتوجيه يف الجتماع املقبل.
ال�شادر عن الجتماع  البيان  واأكد 
اأن����ه مت���ت م��ن��اق�����ش��ة ال���دع���م املايل 
انطلقا  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ل���لحت���ادات 
تعزيز  يتيح  2020 مب��ا  ع��ام  م��ن 
للمنتخبات  الأداء  تطوير  فر�س 
ال���ري���ا����ش���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة، وات���خ���ذ 
تقوم  بت�شكيل جلنة  ق��رارا  املجل�س 
بالدعم  املتعقلة  اللوائح  مبراجعة 

����ش���وء ح���ج���م برامج  ع���ل���ى  امل������ايل 
ومعدلت  وميزانياتها  الحت���ادات 
ب�شرورة  وال���ت���وج���ي���ه  ن��ت��ائ��ج��ه��ا، 
املرتبطة  امل��ال��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  تعديل 

بعمل الحتادات الريا�شية.
ون���اق�������س امل��ج��ل�����س ق�����رار الإع������داد 
ل�شبط اإجراءات تنظيم اجلمعيات 
الريا�شية  ل��لحت��ادات  العمومية 
نهاية العام املقبل 2020 للفرتة 

النتخابية 2021 - 2024، مبا 
يتوافق مع اأحكام النظام الأ�شا�شي 
الريا�شية.  للحتادات  النموذجي 
اخل�شو�س  ب���ه���ذا  امل��ج��ل�����س  واأك�����د 
ت�����ش��ك��ي��ل جم��ال�����س جميع  اأه���م���ي���ة 
الحت�����ادات ال��ري��ا���ش��ي��ة م��ن خلل 
تعيني  واجتناب  النتخاب  عملية 
جمال�س الإدارات، كما اأ�شدر قرارا 
باإ�شهار اللجنة الباراملبية الوطنية 

الإم���ارات���ي���ة، واآخ����ر ب��اإ���ش��ه��ار نادي 
القو�س  واحت��اد  للمعاقني  الظفرة 

وال�شهم.
واأو����ش���ح ال��ب��ي��ان اأن���ه مت��ت متابعة 
الريا�شة  قانون  اإ���ش��دار  اإج���راءات 
وامل���لح���ظ���ات ال�������واردة ح��ول��ه من 
لإ�شدار  وال�شتعداد  العدل  وزارة 
ال���ل���وائ���ح ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة وف����ق م���واد 
اإ�شدار  م���ن خ���لل  ال��ق��ان��ون  ه���ذا 

الذي  للريا�شة”  الإم���ارات  “كود 
واللوائح  الن�شو�س  على  يحتوي 
امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���ق���ط���اع ال���ري���ا����ش���ة يف 
الدولة، كما متت متابعة اإجراءات 
الوطنية  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اع��ت��م��اد 
 ،2032  -  2020 ل���ل���ري���ا����ش���ة 
يتعلق  ف��ي��م��ا  امل�����ش��ت��ج��دات  واآخ������ر 
لدعم  الإم�����ارات  ���ش��ن��دوق  بن�شاط 
الريا�شيني  امل���وه���وب���ني  ورع����اي����ة 

اإجن������از  م�����راح�����ل  اإىل  م���ت���ط���رق���اً 
الطبية  وال��ف��ح��و���ش��ات  ال��ق��ي��ا���ش��ات 
اإمتام  م��ن  املقبلة  امل��راح��ل  وخ��ط��ة 
والفنية،  امل��ي��دان��ي��ة  الخ���ت���ب���ارات 
علوة على ا�شتعرا�س نتائج بع�س 
ال�شعيد  على  امل�شجلة  امل��وه��وب��ني 

الإقليمي والدويل.
العامة  الهيئة  اإدارة  جمل�س  وق��رر 
مبنا�شبة  ل��ق��اء  تنظيم  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ان������ط������لق امل�����و������ش�����م ال����ري����ا�����ش����ي 
كافة  يجمع   ،2020  -  2019
اأط�������راف احل���رك���ة ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
“احتادات”اأندية”جلنة  ال��دول��ة 
للتحاور  جمعيات”  اأوملبية” 
بانطلق  ال��ك��ف��ي��ل��ة  ال�����ش��ب��ل  ح����ول 
امل��و���ش��م ال��ري��ا���ش��ي وت��ط��وي��ر قطاع 
املجل�س  وا���ش��ت��ع��ر���س  ال���ري���ا����ش���ة. 
م��ي��زان��ي��ة الإع�������داد ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
له  املقرر  امل���راأة  خليجي  مناف�شات 
�شهر اأكتوبر املقبل بالكويت، وذلك 
بالتن�شيق مع الحتادات الريا�شية 
امل�����ش��ارك��ة ب���ال���دورة وم��ي��زان��ي��ة كل 
اإىل اجلهة املخت�شة  منهم لرفعها 

للعتماد.

نادي الإمارات يطبق فكر املدر�سة الربازيلية يف املراحل ال�سنية

الهيئة العامة للريا�سة تقرر ربط ميزانيات الحتادات الريا�سية بحجم اإجنازاتها وبراجمها

�شبكة   اإىل  ين�شم  �شريك  اأول  الإم��ارات��ي��ة  املحرتفني  راب��ط��ة  اأ�شبحت   
اإطلق  بعد  افريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف   Dugout

قناة الرابطة على من�شات ال�شبكة يوم الثلثاء.
املن�شة التي اأن�شاأتها جمموعة من كريات الأندية الأوروبية عام 2016 
هي من�شة لن�شر حمتوى الفيديو املتخ�ش�س يف كرة القدم عر �شبكة 
اأنحاء  80 نادياً، ودوري واحتاد وطني يف خمتلف  تتكون من اأكر من 
العامل. وقد وقع اختيارها على رابطة املحرتفني الإماراتية لتكون اأول 

�شريك يف املنطقة كدللة على متيز دورينا وريادته ت�شويقياً.
مبحتوى  ال�شتمتاع  القدم  ك��رة  ملتابعي   Dugout من�شات  و�شتتيح 
الفيديو من بطولت دوري اخلليج العربي، كاأ�س اخلليج العربي وكاأ�س 
التوا�شل  و�شائل  على  وقنواتها  تطبيقاتها  على  العربي  اخلليج  �شوبر 

الجتماعي التي ت�شم اأكر من 30 مليون م�شرتك.
املتابعني،  اإقبال كبريا عليها من  القناة  اإط��لق  اليوم الأول من  و�شهد 
األف م�شاهدة   120 الرابطة  قناة  الفيديو على  حيث ح�شدت مقاطع 
يف يومها الأول، كموؤ�شر لفعالية املن�شة يف ن�شر مقاطع الفيديو حيث 
يبلغ متو�شط امل�شاهدات على من�شات Dugout حوايل 127 مليون 

م�شاهدة �شهريا.
 Dugout من�شات  على  مقاطعنا  م�شاهدة  دوري��ن��ا  ملتابعي  وميكن 

.iOS بتحميل التطبيق املتوفر على نظامي الت�شغيل اأندرويد و

رابطة املحرتفني الإماراتية 
Dugout  تن�سم اإىل



اخلميس    12   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12729  
Thursday   12   September   2019  -  Issue No   12729الفجر الريا�ضي

1818

•• دبي-الفجر

الر�شمي  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ي�شهد 
لبيع التذاكر الإلكرتونية ملباراة كاأ�س 
https:// ال��ع��رب��ي   اخلليج  �شوبر 
   dubai.platinumlist.net
التي  املباراة  تذاكر  على  كبريا  اإقبال 
بطل  ال�����ش��ارق��ة  ف��ري��ق��ي  ب��ني  �شتجمع 

الأهلي  و�شباب  العربي  اخلليج  دوري 
دب����ي ب��ط��ل ك���اأ����س رئ��ي�����س ال����دول����ة يف 
والن�شف  الثامنة  يف  املا�شي،  املو�شم 
اجلاري  �شبتمر   14 ال�شبت  م�شاء 
با�شتاد اآل مكتوم بنادي الن�شر باإمارة 

دبي.
وك��ان��ت راب��ط��ة امل��ح��رتف��ني ق��د ب���داأت 
بيع التذاكر يف نهاية الأ�شبوع املا�شي 

باأ�شعار ترتاوح بني: 20 درهماً لتذاكر 
الدرجة الثالثة “ خلف املرمى”، 30 
درهما للدرجة الثانية مقابل املن�شة، 
 200 ثم  الأوىل  للدرجة  درهم   50

درهم لفئة كبار ال�شخ�شيات. 
ملباراة  احلا�شرة  اجلماهري  و�شتكون 
ك���اأ����س ���ش��وب��ر اخل��ل��ي��ج ال���ع���رب���ي على 
الفعاليات  م��ن  م��ع جم��م��وع��ة  م��وع��د 

نقط  تت�شمن  امل��ل��ع��ب  حم��ي��ط  خ����ارج 
وامل�شروبات  للماأكولت  متنوعة  بيع 
الباردة  املياه  توزيع  منا�شبة،  وباأ�شعار 
جمانا بالإ�شافة اإىل العرو�س الفنية 

والرتفيهية.
احل�شور  ف�شيكون  امللعب،  داخ��ل  اأم��ا 
افتتاحي  ع����ر�����س  م����ع  م����وع����د  ع���ل���ى 
اأبوظبي  ناي�شن  امي���اج  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ال�شل�شلة  م��ن  مقتطفات  ي�شتعر�س 
“ تاريخ  امل�����ش��ب��وق��ة  ال��وث��ائ��ق��ي��ة غ���ري 
عن  تقدميي  عر�س  يليه  الإمارات” 

املباراة ب�شكل جديد.
�شوطي  ب��ني  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و�شتتوا�شل 
“�شوبر  م�شابقة  خ��لل  م��ن  امل���ب���اراة، 
ع��ن حتدي  ع��ب��ارة  وه��ي  اجلماهري”، 
ت�����ش��دي��د رك�����لت اجل������زاء ب���ني فريق 

م��ن ج��م��اه��ري ال�����ش��ارق��ة، وف��ري��ق من 
جماهري �شباب الأهلي، يف جو حما�شي 

ومميز.
لن تتوقف املتعة يف مباراة كاأ�س �شوبر 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي ع���ن ه���ذا احل����د، بل 
الإماراتية  املحرتفني  رابطة  �شتقدم 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ه��داي��ا ل��ل��ج��م��اه��ري يف 
املدرجات، و�شيتم ال�شحب على �شيارة 

املباراة  A3 مبا�شرة بعد نهاية  اأودي 
يف اأجواء احتفالية، يليها حفل تتويج 
اأول اأبطال املو�شم اجلديد، بطل كاأ�س 
�شوبر اخلليج العربي ملو�شم 2019-

.2020
ت��ق��دم ف��ع��ال��ي��ات ك��اأ���س ���ش��وب��ر اخلليج 
ال��ع��رب��ي ال��ف��ن��ان��ة اأم���ل حم��م��د برفقة 

الإعلمي �شعيد املعمري.

•• دبي -الفجر

 توا�شل موؤ�ش�شة فيكتوري تيم ح�شورها املتميز يف البطولت العاملية وي�شارك 
الفريق يف مناف�شات بطولة العامل للزوارق ال�شريعة -فورمول-2 والتي ت�شل 
اعتبارا من يوم غد اجلمعة اإىل حمطتها الرابعة “قبل اخلتامية” بانطلق 
مناف�شات جائزة الرتغال الكرى 2019 والتي ت�شت�شيفها مدينة ريبادورو 
الزورقني  عر  املناف�شات  تيم  الفيكتوري  ويخو�س  املقبل.   الأح��د  ي��وم  حتى 
27 بقيادة بطلنا من�شور  الفهيم وفيكتوري  اأحمد  4 بقيادة بطلنا  فيكتوري 
املا�شية  الثلث  اجل��ولت  خلل  املناف�شات  يف  البطلن  ظهر  حيث  املن�شوري 
واأظهرا م�شتوى متطورا من جولة اإىل اأخرى.  ويعتزم الثنائي اأحمد الفهيم 
ومن�شور املن�شوري حتقيق نتائج مر�شية يف املناف�شات التي تقام يف الرتغال 
حيث ت�شتكمل غدا اجلمعة اإجراءات الفح�س الفني وانعقاد الجتماع التنويري 
ثم جترى التجارب يوم بعد غد ال�شبت ويف اليوم نف�شه ت�شفيات الزمن فيما 
وفد  الرتغالية مبكرا  املدينة  اإىل  وتوجه  الرئي�س  ال�شباق  الأح��د  يوم  �شيقام 
لفريق  الفني  امل��دي��ر  كارفيلو  فرانكو  ي�شم  ال���ذي  الفني  وال��ف��ري��ق  املوؤ�ش�شة 
الفورمول مبوؤ�ش�شة الفيكتوري تيم اإ�شافة اإىل الفريق الفني من اجل جتهيز 

الزوارق على اأن يلتحق اليوم املت�شابقني اأحمد الفهيم ومن�شور املن�شوري.

•• اأبوظبي-الفجر

منتخبينا  بعثة  اأم�����س  �شباح  غ���ادرت 
للأ�شبال  للجوجيت�شو  ال��وط��ن��ي��ني 
���ش��ن��ة، وال��ن��ا���ش��ئ��ني حتت   16 حت���ت 
العا�شمة  اإىل  متوجهة  �شنة   18
يف  للم�شاركة  بوخار�شت  الرومانية 
و”  للأ�شبال”،  “العامل  ب��ط��ول��ت��ي 

البلقان املفتوحة للنا�شئني«.
ال�شام�شي  ع��ب��داهلل  البعثة  و���ش��م��ت 
م�����ش��رف��ا اإداري����������ا، وامل��������درب رام�����ون 
وم�شاعده  ال��ف��ن��ي،  امل���دي���ر  ل��ي��م��و���س 
�شيلفا مار�شيو، اإ�شافة اإىل 25 لعبا 
ملنتخب الأ�شبال هم حمد  منهم   12
ال�شحي وحممد ال�شحي للم�شاركة يف 
38 كجم، و�شهيل تركمان وزن  وزن 
وحممد  الكتبي  وحممد  كجم،   42
ورا�شد  ك��ج��م،   46 وزن  يف  ال��ك��ع��ب��ي 
وحمدان  كجم،   50 وزن  يف  ال�شحي 
وزن  يف  ال�شام�شي  وزاي���د  املن�شوري 
و�شعود  العولقي  وف��راج  كجم،   55
احلو�شني يف وزن 60 كجم، و�شلطان 
احلو�شني يف وزن 666 كجم، و�شيف 

جا�شم املن�شوري يف وزن 73 كجم.
النا�شئني  منتخب  بعثة  �شمت  فيما 
�شامل  هم  لعبا   13 �شنة   18 حتت 
 46 زاي��د وخالد بن �شملن يف وزن 
كجم، ومايد ال�شحي وعمرال�شويدي 
الزعابي  واأح��م��د  ك��ج��م،   50 وزن  يف 
 55 وزن  ح��ي��دره يف  الرحمن  وع��ب��د 
 60 ال�����ش��ح��ي يف وزن  ك��ج��م، وخ��ال��د 

و�شلطان  ال��ع��ول��ق��ي  وم���ه���دي  ك��ج��م، 
وهزاع  كجم،   66 وزن  يف  احلو�شني 
و�شامل  كجم،   73 وزن  يف  القبي�شي 
 81 وزن  يف  الكبي�شي  و�شعيد  زاي���د 
املن�شوري يف وزن فوق  ونايف  كجم، 

ال� 81 كجم.
منتخب  ي��خ�����ش��ع  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم����ن 
الر�شمية  ال��وزن  لإج���راءات  الأ�شبال 

م�شاء اليوم اخلمي�س يف متام ال�شاعة 
على  ب��وخ��ار���ش��ت،  بتوقيت  اخلام�شة 
التايل  اليوم  املناف�شات يف  اأن تنطلق 
اجلاري،   13 امل��واف��ق   “ اجلمعة   “
النا�شئني  منتخب  �شيخ�شع  فيما 
ال��وزن والعتماد لبطولة  لإج��راءات 
ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني يف م�����ش��اء غٍد  ال��ب��ل��ق��ان 
تبداأ  اأن  ع��ل��ى  ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة  يف 

مناف�شاتها يف �شباح يوم 14 �شبتمر 
اجلاري.

البطران ع�شو جمل�س  يو�شف  واأكد 
اإدارة الحتاد امل�شرف على املنتخبات 
�شعادة  برئا�شة  الحت��اد  اأن  الوطنية 
ب�شكل  ي��ه��ت��م  ال��ه��ا���ش��م��ي  ع��ب��دامل��ن��ع��م 
ملنتخب  ���ش��واء  امل�����ش��ارك��ة  بتلك  كبري 
ول  ال��ن��ا���ش��ئ��ني،  ملنتخب  اأو  الأ���ش��ب��ال 

���ش��ي��م��ا اأن���ه���ا ف��ر���ش��ة ل��ق��ي��ا���س معدل 
التطور بالن�شبة للعبينا، والتعرف 
ع��ل��ى اجل��دي��د يف امل���دار����س الأخ����رى 
املناف�شة، م�شريا اإىل اأن تلك امل�شاركة 
متثل  كونها  م�شافة  قيمة  تكت�شب 
الدخول  اإعداد للعبينا قبل  اأف�شل 
يف بطولة العامل امل�شرتكة للنا�شئني 
نوفمر  لها  املقرر  والكبار  وال�شباب 

امل��ق��ب��ل، وال���ت���ي ���ش��ت��ق��ام حت���ت مظلة 
الحتاد الدويل للجوجيت�شو.

“ ث���ق���ت���ن���ا بل  ال�����ب�����ط�����ران:  وق��������ال 
ن�شارك  وع��ن��دم��ا  لعبينا،  يف  ح���دود 
ن��ل��ع��ب من  ب���اخل���ارج  ب��ط��ول��ة  اأي  يف 
امليداليات،  وح�����ش��د  امل��ن��اف�����ش��ة  اأج����ل 
ع��ل��ى حتقيق  اع���ت���ادوا  اأب��ط��ال��ن��ا  لأن 
املحافل، ول �شيما  الإجن���ازات يف كل 

على  للعبة  الوا�شع  النت�شار  ظل  يف 
م�شتوى املدار�س من خلل “ برنامج 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
“ الذي  للجوجيت�شو  املدر�شي  زاي��د 
وكذلك   ،2008 ع���ام  اإط���لق���ه  مت 
الن�شباطية  املوؤ�ش�شات  يف  انت�شارها 
بالدولة وعلى راأ�شها القوات امل�شلحة 
فيها  ريا�شتنا  اعتماد  بعد  وال�شرطة 

باعتبارها مفيدة للحفاظ على لياقة 
مناف�شيها،اإ�شافة اإىل ن�شاط الأندية 
املحلية التي باتت ت�شهم ب�شكل وا�شح 
املطلوبة  باملواهب  املنتخبات  رفد  يف 
ال�شنية،  واملراحل  الفئات  يف خمتلف 
ح���ت���ى اأ����ش���ب���ح ع�����دد مم���ار����ش���ي تلك 
ال��ري��ا���ش��ة ب��ال��دول��ة اأك���ر م��ن 140 

لعبا ولعبة.
من جهته اأكد املدرب رامون ليمو�س 
الإم���ارات  احت���اد  اأن   - ال�شفر  قبل   -
اأكر  ب�شناعة  مهتم  للجوجيت�شو 
م��ن منتخب يف ك��ل ف��ئ��ة، واأن���ه يويل 
النا�شئني  ب��ف��ئ��ة  خ���ا����ش���ا  اه���ت���م���ام���ا 
م�شتقبل  اأنهم  اعتبار  على  وال�شباب 
اأن  اإىل  م�����ش��ريا  ال���دول���ة،  ال��ل��ع��ب��ة يف 
ال���لع���ب���ني ا����ش���ت���ع���دوا ب�����ش��ك��ل جيد 
املع�شكر  قبل  ن��ادي��ه  يف  ك��ل  للبطولة 
باأبوظبي،  اأري��ن��ا  م��ب��ادل��ة  الأخ���ري يف 
بعناية  اختيارهم  مت  اللعبني  واأن 
كبرية من اأجل متثيل الدولة باأف�شل 
�شورة، واملناف�شة على املراكز الأوىل. 
“ ارت��ب��ط��ت مب�شروع  وق���ال رام����ون: 
ت��ط��وي��ر اجل��وج��ي��ت�����ش��و يف الإم������ارات 
ك���ل الدعم  ���ش��ن��وات، وجن���د   4 م��ن��ذ 
اأن  الحتاد”،م�شيفا  م��ن  وامل�شاندة 
الإمارات متلك اأف�شل م�شروع لن�شر 
ال��ري��ا���ش��ة يف العامل،  ت��ل��ك  وت��ط��وي��ر 
اأكر موطن لريا�شة  اأ�شبحت  واأنها 
اجلوجيت�شو يف العامل حاليا، وميكن 
لها اأن متلك 200 لعب حزام اأ�شود 

خلل 6 �شنوات.

فيكتوري 4 و27 ي�ض�رك�ن يف ج�ئزة الربتغ�ل -فورمول2

الفهيم واملن�سوري يتطلعان للتاألق يف رابعة حمطات املونديال

اليوم تبداأ  الوزن  واإجراءات  والن��ضئني  الأ�ضب�ل  منتخبي  ميثلون  لعب�   25

بعثة اجلوجيت�سو تتوجه اإىل رومانيا .. والهدف من�سات التتويج

•• نيودلهي -الفجر

 وا�شل جنوم منتخب الإمارات للدراجات حتقيق النتائج املتميزة وامل�شرفة يف بطولة كاأ�س اآ�شيا للم�شمار املقامة 
حاليا يف نيودلهي وجنح النجم املتاألق اأحمد املن�شوري يف الفوز بجدارة بامليدالية الف�شية ل�شباق البوينت ري�س 
ال�شباق  القارة الآ�شيوية وا�شطر حكام  ال�شباق مع جنوم  اأم�س الأول بعد مناف�شة قوية طوال دورات  اأقيم  الذي 
اىل تاأجيل اأعلن النتيجة النهائية نظرا لتقارب النقاط بني املن�شوري ولعب اأوزباك�شتان الذي منح يف النهاية 
امليدالية الذهبية.. وكان لدعم قائد منتخبنا يو�شف حممد مريزا الذي �شارك يف ال�شباق الدور الإيجابي يف فوز 
اأت��اح الفر�شة  ال��دورات مما  اأج��رت بقية اللعبني على ملزمته يف جميع  املن�شوري بعد تنفيذه خطة حمكمة 
الثانية  امليدالية  تعتر  التي  الف�شية  وامليدالية  الثاين  املركز  وحتقيق  النقاط  وجمع  النطلق  يف  للمن�شوري 

ملنتخبنا الذي اأحرز يف اليوم الأول للبطولة برونزية �شباق املطاردة الفرقية ..  

ال�ضعف�ر ي�ضيد
املتميزة  بالنتائج  �شعادته  عن  للدراجات  والآ�شيوي  الإم��ارات��ي  الحت��ادي��ن  رئي�س  ال�شعفار  اأحمد  اأ�شامة  واأع��رب   
قدرات  به منتخبنا من  مايتحلى  على  توؤكد  والتي  الآن  البطولة حتى  الدراجات يف  التي حققها جنوم منتخب 
فنية وم�شتوى متطور وم�شرف ومتيزه باإخل�س اللعبني بقيادة النجم يو�شف مريزا وتفانيهم يف بذل اجلهد 
اأهلهم لتحقيق النتائج التي و�شعت دراج��ات الإم��ارات يف مكانة متميزة بني املنتخبات  للو�شول للم�شتوى الذي 
املزيد من  التوفيق وحتقيق  دوام  لهم  والإداري متمنيا  الفني  ال�شكر للعبني وللجهاز  ال�شعفار  الآ�شيوية وقدم 
النتائج امل�شرفة ورفع راية الإمارات خفاقة يف بقية �شباقات البطولة .. واأكد ال�شعفار اأن البطولت الآ�شيوية تتميز 
باأرتفاع امل�شتوى الفني و�شدة املناف�شة نظرا نظرا لتطور اللعبة وقوة املنتخبات ووجود نخبة من اأف�شل اللعبني يف 
�شفوفها وم�شاركة منتخبنا يف البطولة وحتقيقه للنتائج الإيجابية يوؤكد على اأنه اأ�شبح �شمن املنتخبات ال�شفوة 

يف القارة الآ�شيوية وهو مايجعلنا ن�شعر بالفخر والعتزاز باملكانة التي و�شلت اإليها دراجات الإمارات ..

ال�ضعف�ر ي�ضيد بنت�ئج دراج�ت الإم�رات يف البطولة

املن�سوري يحرز ف�سية �سباق النقاط يف اآ�سيوية امل�سمار

�سوبر اخلليج العربي.. اأجواء ا�ستثنائية يف انتظار اجلماهري

• البطران: ثقتن� بال حدود يف اأبط�لن� وطموحن� املراكز الأوىل والذهب 
• رامون: ج�هزون للم�ض�ركة و الإم�رات اأهم موطن للجوجيت�ضو يف الع�مل 
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الفجر الريا�ضي

ث����اأر امل��ن��ت��خ��ب ال���ب���ريويف م��ن نظريه 
الرازيلي واأحلق به الهزمية الأوىل 
 ،2018 رو�شيا  مونديال  رب��ع  منذ 
وذلك بالفوز عليه -1�شفر يف مباراة 
اأقيمت يف  القدم  دولية ودي��ة يف كرة 

لو�س اأجنلي�س الأمريكية.
امل���درب تيتي يف طريقه  ف��ري��ق  وب���دا 
ل��ل��ت��ع��ادل ال���ث���اين ت��وال��ي��ا ب��ع��د الذي 
حققه قبل ثلثة اأيام يف ميامي �شد 
كولومبيا 2-2 بف�شل جنمه العائد 
كرة  وم��رر  هدفا  �شجل  ال��ذي  نيمار 
اأول  يف  لكا�شيمريو  الف��ت��ت��اح  ه��دف 
يف  لإ�شابة  تعر�شه  منذ  له  م�شاركة 
الكاحل مطلع حزيران يونيو املا�شي 
املنتخب  م���ب���اراة ودي����ة ���ش��د  خ����لل 
اإب���ع���اده عن  اىل  اأدى  م���ا  ال��ق��ط��ري، 
املنتخب يف بطولة كوبا اأمريكا التي 

انتهت بتتويجه باللقب على اأر�شه.
خ�شر  ال��ذي  ال��ب��ريويف  املنتخب  لكن 
الرازيل  اأم���ام  اأم��ريك��ا  ك��وب��ا  نهائي 
املا�شي،  ي��ول��ي��و  مت����وز   7 يف   3-1
خ���ط���ف ال����ف����وز ال�����ث�����اأري ب����ه����دف يف 
بداأه  ال��ذي  اللقاء  من   85 الدقيقة 
ن��ي��م��ار ع��ل��ى م��ق��اع��د ال����ب����دلء، على 
وداين  �شيلفا  تياغو  املدافعني  غ��رار 
الدقيقة  يف  يدخل  اأن  قبل  األفي�س، 

63 بدل من روبرتو فريمينو.
الهام  املعنوي  البريو بفوزها  وتدين 
ال��ذي افتتح �شجله  اأب��رام  اىل لوي�س 
التهديفي مع منتخب بلده باأف�شل 
اإثر  راأ���ش��ي��ة  ك��رة  طريقة م��ن خ��لل 
يوتون  يو�شيمار  نفذها  ح��رة  رك��ل��ة 
)85(، ملحقا مبنتخب “�شيلي�شاو” 
ال�18  مبارياته  يف  الأوىل  هزميته 
الأخ���رية، وحت��دي��دا منذ رب��ع نهائي 
م��ون��دي��ال رو���ش��ي��ا ح���ني خ�����ش��ر اأم���ام 
يوليو  مت�����وز   6 يف   2-1 ب��ل��ج��ي��ك��ا 

.2018
للبريو  الأول  ال��ث��لث��اء  ف���وز  وك����ان 

املجموعات  دور  منذ  ال��رازي��ل  على 
للن�شخة املئوية من كوبا اأمريكا عام 
تخ�شر  اأن  قبل  )-1�شفر(،   2016
رو�شيا  مونديال  ت�شفيات  يف  بعدها 
�شفر2- ثم يف دور املجموعات لكوبا 
نظيفة،  بخما�شية   2019 اأم��ريك��ا 
القارية  البطولة  نهائي  اىل  و�شول 

على ملعب “ماراكانا” الأ�شطوري.
وباري�س  “�شيلي�شاو”  م��داف��ع  وراأى 
�شان جرمان الفرن�شي ماركينيو�س يف 
الرازيلية  “غلوبو”  ل�شبكة  حديث 
اأخذ الِعَر من  اأن املنتخب البريويف 
جمعتا  اللتني  الأخريتني  املباراتني 
 ،2019 اأم��ريك��ا  كوبا  يف  املنتخبني 
مباراة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  “اأعتقد  م�شيفا 
م��ت��ق��ارب��ة. ك��ن��ت م��درك��ا ب���اأن الأم���ور 
املباراتني  ا�شتنادا اىل  �شتكون �شعبة 
اجلديتني اللتني خ�شناهما �شدهم. 
جاهدا  �شي�شعون  ب��اأن��ه��م  اأع��ل��م  كنت 
اإي���ج���اب���ي���ة )بعد  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 

اخل�شارتني الأخريتني(، وقاموا مبا 
يجب القيام به«.

“اأر�شية  م��ن  م��ارك��ي��ن��ي��و���س  وت��ذم��ر 
فيما  ت�شاعدنا”،  مل  ال��ت��ي  امل��ل��ع��ب 
اأن هذه  ف��اغ��رن  امل��داف��ع  زم��ي��ل��ه  راأى 
للمنتخب،  “در�شا”  ت�شكل  اخل�شارة 
جتعلنا  امل���ب���اري���ات  “هذه  م��و���ش��ح��ا 
نن�شج كفريق. ندرك اأهمية الفوز... 
قد  ال��ه��زمي��ة  ب���اأن  اأي�����ش��ا  نعلم  لكننا 
حت�شل. يجب اأن ي�شاعدنا ذلك على 

التطور«.
وخ��لف��ا ل��ل��غ��رمي ال���رازي���ل���ي، حقق 
كا�شحا  ف���وزا  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب 
-4�شفر  امل��ك�����ش��ي��ك��ي  ن���ظ���ريه  ع���ل���ى 
بف�شل  )تك�شا�س(  اأن��ت��ون��ي��و  ���ش��ان  يف 
ثلثية مهاجم اإنرت ميلن الإيطايل 

لوتارو مارتينيز.
من  ال��ق��ادم��ة  الأرج��ن��ت��ني،  وح�شمت 
مع  اأي����ام  خم�شة  ق��ب��ل  �شلبي  ت��ع��ادل 
بغياب  اأجن��ل��ي�����س  ل���و����س  يف  ت�����ش��ي��ل��ي 

ق����ائ����ده����ا ل���ي���ون���ي���ل م���ي�������ش���ي ال�����ذي 
اليمنى  �شاقه  يف  اإ�شابة  من  يتعافى 
الأوىل  الثلث  املباريات  عن  اأبعدته 
الإ�شباين،  ال������دوري  يف  ل��ر���ش��ل��ون��ة 
اللقاء يف ال�شوط الأول الذي �شجلت 

فيه اأهدافها الأربعة.
اأمام  ال��ف��وز  ط��ري��ق  مارتينيز  وم��ه��د 
�شكالوين  ل��ي��ون��ي��ل  امل�������درب  ف���ري���ق 
ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه ال���ه���دف���ني الأول���������ني يف 
اأ�شاف  ث���م  و22   17 ال��دق��ي��ق��ت��ني 
 ،39 ال��دق��ي��ق��ة  ل���ب���لده يف  ال����راب����ع 
ح���ني ك��ان��ت م��ت��ق��دم��ة ب��ث��لث��ي��ة بعد 
ركلة جزاء نفذها لعب باري�س �شان 
جرمان الفرن�شي ليونادرو باريدي�س 

.)33(
وو���ش��ع امل��ن��ت��خ��ب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي بهذا 
الفوز حدا للمباريات ال�12 املتتالية 
هزمية  دون  املك�شيك  خا�شتها  التي 
األبي�شيلي�شتي”  “ل  م���درب  ب��ق��ي��ادة 
مارتينو  “تاتا”  خ����رياردو  ال�����ش��اب��ق 

الذي اأ�شرف على منتخب بلده بني 
و2016.  2014

كما اإنها املرة الأوىل التي تتلقى فيها 
املك�شيك، القادمة من فوز كبري على 
اجلمعة،  -3�شفر  املتحدة  الوليات 
اأرب��ع��ة اأه����داف م��ن��ذ خ�����ش��ارت��ه��ا اأمام 
كاأ�س  ن��ه��ائ��ي  ن�شف  يف   4-1 اأمل��ان��ي��ا 

القارات عام 2017 يف رو�شيا.
كاليفورنيا،  ل���وي�������س،  ����ش���ان���ت  ويف 
�شواريز  ل��وي�����س  جن��م��ي��ه��ا  وب���غ���ي���اب 
تعادلت  امل�شابني،  واإدين�شون كافاين 
ال���ولي���ات املتحدة  الأوروغ������واي م��ع 
ل���راي���ن رودري���غ���ي���ز )50(،  ب��ه��دف 
موري�س  جل��������وردن  ه������دف  م���ق���اب���ل 

.)79(
فنزويل  مع  كولومبيا  تعادلت  كما 
املباريات الودية  اأبرز  اأهداف يف  دون 
الأخ�����رى ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ال��ث��لث��اء يف 
ت�شيلي  خ�شرت  فيما  الأم��ريك��ي��ت��ني، 

اأمام الهندورا�س 2-1.

البريو تثاأر من الربازيل وفوز كا�سح لالأرجنتني 

التي  ال�شرطة  اأن  البلجيكية  العامة  النيابة  اأف���ادت 
حتقق يف ق�شية ف�شاد مرتبطة ب�شفقة انتقال املهاجم 
ال�شربي األك�شندر ميرتوفيت�س من اندرخلت البجيكي 
اىل نيوكا�شل يونايتد النكليزي، داهمت ممتلكات يف 
بلجيكا ولندن وموناكو واأوقفت �شخ�شني، مبن فيهما 

وكيل لعبني الربعاء.
��ا م��ق��ر الحتاد  وحت��ق��ق ال�����ش��رط��ة ال��ت��ي داه��م��ت اي�����شً
العام،  ه��ذا  من  �شابق  وق��ت  يف  القدم  لكرة  البلجيكي 
يف م�شاألة تبيي�س اأموال م�شتبه بها متعلقة ب�شفقات 
عام  نيوكا�شل  اىل  ميرتوفيت�س  و�شول  بينها  انتقال 

2015 ب�شفقة بلغت 18،5 مليون يورو.
حتت اإ�شراف قا�شي مكافحة الف�شاد يف بلجيكا، قامت 
يومي  تفتي�س  بعمليات  ال�شرائب  و�شلطات  ال�شرطة 
واأوق��ف��ت وكيل لعبني يف موناكو  الثلثاء والرب��ع��اء 

و�شريكه يف مدينة لييج البلجيكية.
وجاء يف بيان �شادر عن مكتب املدعي العام اأن “الوقائع 
تت�شمن ب�شكل خا�س عمليات تبيي�س اأموال وف�شاد يف 

�شفقات انتقال لعبي كرة قدم«.
وي��ع��ت��ر ه���ذا ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ن��ف�����ش��ل ع��م��ا ي��ط��ل��ق عليه 
اأ�شفرت  التي  البلجيكية،  غايت”  “فوتبول  ف�شيحة 
ت�شرين  منذ  بهم  م�شتبًها  لع�شرين  تهم  توجيه  عن 
لعبني،  وك���لء  فيهم  مب��ن   ،2018 الأول/اأك���ت���وب���ر 

وا�شع  حتقيق  يف  خمتلفة،  ن��واد  يف  وم�شوؤولون  حكام 
النطاق ي�شمل عمليات احتيال وف�شاد وتلعب بنتائج 

املباريات.
وكان ميرتوفيت�س قد اأم�شى ثلثة موا�شم يف ملعب 
فولهام  اىل  النتقال  قبل  بارك”  جامي�س  “�شانت 

اللندين عام 2018.
ني�شان/اأبريل  يف  اأور”  “ديرنيار  جملة  اأف���ادت  وق��د 
رم�شاين  وف���ايل  زاه����ايف  بيني  ال��وك��ي��ل��ني  اأن  امل��ا���ش��ي 
�شاركا يف �شفقة انتقال ابن ال�24 عاًما من اأندرخلت 

اىل نيوكا�شل.
بالتحقيق،  مرتبط  ا���ش��م  اأي  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ي��ذك��ر  مل 
اأكد لوكالة فران�س بر�س يف  لكن م�شدًرا ق�شائًيا قد 
كانت  ميرتوفيت�س  �شفقة  اأن  الفائت  ني�شان/اأبريل 

جزًءا من التحقيق.
الحتاد  مقر  ال�شابقة  التفتي�س  عمليات  �شملت  وق��د 
اأندرخلت  ت���دري���ب  ال���ق���دم وم���رك���ز  ل��ك��رة  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي 
املتخ�ش�شة  ماجنمينت”  غ��ول  “وان  �شركة  ومكاتب 
ب�شفقات النتقال. وتاأتي هذه النباء يف وقت يعاين 
 34 يف  البلجيكي  ال����دوري  بلقب  امل��ت��وج  ال��ن��ادي  فيه 
منا�شبة )رقم قيا�شي( من انطلقة �شيئة للمو�شم، اإذ 
يحتل املركز الثالث ع�شر يف الرتتيب بعد فوز واحد 

من اأول �شت مباريات.

ق�سية ف�ساد مرتبطة ب�سفقة انتقال 
املهاجم ال�سربي األك�سندر ميرتوفيت�س

مل يلق بر�شلونة الإ�شباين �شلحه وما زال يفاو�س باري�س 
�شان جرمان على ا�شتعادة النجم الرازيلي نيمار من نادي 
ال�شيفية  النتقالت  فرتة  اقفال  رغم  الفرن�شية  العا�شمة 
اأف���اد والد  يف ال��ث��اين م��ن ال�شهر احل���ايل، وذل��ك بح�شب م��ا 

اللعب ووكيل اأعماله.
و�شعى بر�شلونة جاهدا هذا ال�شيف لتلبية رغبة نيمار، اأغلى 
“كامب نو”  ال��ع��امل، بالعودة اىل ملعب  لع��ب ك��رة ق��دم يف 
الذي تركه عام 2017 للنتقال اىل �شان جرمان يف �شفقة 
قيا�شية بلغت 222 مليون يورو، اإل اأنه عجز عن التو�شل 

اىل اتفاق مع اإدارة النادي الباري�شي.
ومل ي�شارك النجم الرازيلي يف اأي من مباريات �شان جرمان 
العلنية  رغبته  ب�شبب  ثم  الإ�شابة  بداعي  اأول  املو�شم،  لهذا 
الباري�شي  النادي  اأكد مدرب  الفريق، يف وقت  بالرحيل عن 
الأملاين توما�س توخل باأنه لن يدرج ا�شم نيمار يف الت�شكيلة 

اإل بعد اأن يح�شم م�شتقبل اللعب البالغ 27 عاما.
ول يبدو اأن امل�شتقبل قد ح�شم رغم اقفال فرتة النتقالت 
ال�شيفية، اإذ اأكد نيمار الأب الذي يتوىل مهمة اإدارة اأعمال 
�شبورت�س”  “�شكاي  ل�شبكة  ال��ث��لث��اء  ت�����ش��ري��ح  يف  جن��م��ه، 
م�شاركا  كان  حيث  ال�شكتلندية  العا�شمة  من  الريطانية 
يف موؤمتر اإدنره الريا�شي اأن “املفاو�شات بني الناديني مل 
تنته. اأي برازيلي ل يريد اأن يكون �شوى يف املكان حيث ي�شعر 

بال�شعادة، وهو كان �شعيدا يف بر�شلونة«.
وتابع “عندما ي�شاأله اأ�شدقاوؤه اإذا ما كان يريد العودة )اىل 
بر�شلونة(، ي�شعر باحلزن” لأنه مل يح�شل على رغبته هذا 

ال�شيف.
وك�شف رئي�س بر�شلونة جو�شيب ماريا بارتوميو قبل اأيام اأن 
النجم الرازيلي “قام بكل �شيء” للعودة اىل فريقه ال�شابق، 
“كان  الكاتالوين  ال��ن��ادي  لقناة  حديث  يف  اجلمعة  م�شريا 
التعاقد مع  اأتت فر�شة  بر�شلونة قد خطط لت�شكيلته لكن 
نيمار. التعاقد معه كان اإ�شافة ومل يكن خمططا”، موؤكدا 
“قام نيمار بكل �شيء ممكن لنه اأراد هذا المر. اعتقد الن 
انه ميلك ا�شرتاتيجية خمتلفة، م�شروعا خمتلفا و�شيلعب 

هذا املو�شم مع �شان جرمان«.
ال�شفقة  تنجح  مل  و�شعه...  يف  ما  بكل  بر�شلونة  “قام  تابع 
�شان  باري�س  طلبات  تلبية  على  ق���ادرا  يكن  مل  ال��ن��ادي  لن 
ل  لكن  �شمه  نحاول  اأندية  ثلثة  “كنا  م�شيفا  جرمان”، 

ميكنني ذكرها«.
وع���ن حم��اول��ة اأخ����رى ل���ش��ت��ق��دام ال��ن��ج��م ال���رازي���ل���ي، قال 

ال��ث��اين/ ك��ان��ون  م�شتبعد. يف  ن��ي��م��ار  احل���ايل  ال��وق��ت  “يف 
عندما  امل��و���ش��وع  ه��ذا  يف  �شنتحدث  ي��ن��اي��ر-���ش��ب��اط/ف��راي��ر 
تناقله  مت  م��ا  ن��اف��ي��ا  املقبل”،  للمو�شم  بالتخطيط  ن��ب��داأ 
ع���ن ع���ن ع���ر����س لع���ب���ني م���ن ب��ر���ش��ل��ون��ة ���ش��م��ن ال�شفقة 
ايفان  وال��ك��روات��ي  دميبيلي  ع��ث��م��ان  الفرن�شي  وخ�شو�شا 

كوتينيو،  ال��رازي��ل��ي  وقبلهما  راكيتيت�س 
اأي  اأب���دا  يعر�س  مل  “بر�شلونة  ب��ال��ق��ول 
لع���ب. ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان طلبهم يف 

املفاو�شات«.
اىل  الفرن�شية  ليكيب  �شحيفة  واأ����ش���ارت 

 20 ل��دف��ع  ا���ش��ت��ع��داد  ك��ان على  نيمار  اأن 
اخلا�س  م��ن جيبه  ي���ورو  م��ل��ي��ون 

ال�شفقة،  امت��ام  يف  للم�شاعدة 
دون  ح��ال  �شان جرمان  لكن 

ح�شول النتقال.
وهذا الأمر ت�شبب باحباط 

نيمار  ووال������ده  ال���لع���ب 
ل�شبكة  ق���ال  ال���ذي  الأب 
اأنه  �شبورت�س”  “�شكاي 
بالعجز  ت�شعر  “كوكيل، 
هناك  ي���ك���ون  ل  ع��ن��دم��ا 
التحرك  لك  يتيح  هيكل 

هناك  لي�س  )الن��ت��ق��ال(. 
عقده  يف  ج��زائ��ي  بند  اأي 
)م��ع �شان ج��رم��ان( وهذا 

الأمر ي�شعب الأمور«.
اأج���ل  م���ن  “قاتلنا  وك�����ش��ف 

لقد  ات����ف����اق.  اىل  ال���ت���و����ش���ل 
)من  لدينا  م��ا  اأف�شل  قدمنا 

امكانيات وحلول( من اأجله«.
اإ�شبانية  اإعلم  و�شائل  وتناقلت 

ت�شريحا  الأرب����ع����اء  وف��رن�����ش��ي��ة 
بر�شلونة  اإدارة  جم��ل�����س  ل��ع�����ش��و 

لوكالة  ت��اأك��ي��ده  ب��وردا���س  خافيري 
باأن  “اإيفي”  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  الأن���ب���اء 

بتاتا  يتخل  مل  الكاتالوين  ال��ن��ادي 
مو�شحا  نيمار،  ا�شتعادة  ف��ك��رة  ع��ن 

“طاملا اأنه يرغب بالعودة، �شنقوم بكل 

باأن  اأن ي�شيف  العودة”، قبل  ما هو ممكن لكي يتمكن من 
ال�شفقة “قابلة للتحقق اقت�شاديا«.

اإنه  خا�شا.  طابعا  حتمل  نيمار  “ق�شية  اأن  ب��وردا���س  وراأى 
يتاأقلم  مل  ب��ر���ش��ل��ون��ة.  اىل  ال��ق��دوم  ي��ري��د  ا�شتثنائي  لع���ب 
اأقر  لقد  ال��ذه��اب اىل هناك،  ق��رر  اأخ��ط��اأ عندما  باري�س.  يف 

�شخ�شيا بذلك«.
�شان جرمان  مع  مباراة   58 يف  51 هدفا  نيمار  و�شجل 
خلل مو�شمني، وبرغم جناحه حمليا عجز عن اي�شاله 
املتكررة  ال�شابات  اوروب��ا يف ظل  ابطال  دوري  اىل لقب 

التي تعر�س لها يف م�شط قدمه.
وعلى الرغم من ابتعاده عن �شان جرمان، ا�شتدعي 
نيمار اىل ت�شكيلة املنتخب الرازيلي وخا�س 
معه املباراتني الوديتني �شد كولومبيا 
وال����ب����ريو  اجل���م���ع���ة   )2-2(

)�شفر1-( الثلثاء.

عودة نيمار اإىل بر�سلونة ل تزال
 على نار حامية 

ع�����اد ال���ن���ج���م ال��������دويل ال����ك����روات����ي ال�������ش���اب���ق روب�����رت 
بروزينيت�شكي عن القرار الذي اتخذه بال�شتقالة من 
من�شبه مدربا للمنتخب البو�شني، بعد اأن حظي بدعم 

كامل من الحتاد البو�شني لكرة القدم.
املن�شب  م��ن  ال���ش��ت��ق��ال��ة  ق���رار  بروزينيت�شكي  وات��خ��ذ 
عقب   ،2018 الثاين/يناير  كانون  يف  ا�شتلمه  ال��ذي 
اخل�شارة اأمام اأرمينيا 2-4 الأحد يف يريفان يف اجلولة 
ال�شاد�شة من مناف�شات املجموعة العا�شرة يف ت�شفيات 

كاأ�س اأوروبا 2020.
“لقد  امل��ب��اراة  عقب  ع��ام��ا(   50( بروزينيت�شكي  وق��ال 
حتدثت مع اجلميع )...( واأ�شتقيل من من�شبي. عندما 
توليت هذا املن�شب اعتقدت اأننا �شنتاأهل لنهائيات كاأ�س 

المم الوروبية. لقد ف�شلنا«.
لكن النجم ال�شابق لريال مدريد وبر�شلونة الإ�شبانيني 
اأوروبا  اأبطال  وريد �شتار بلغراد الذي فاز معه بدوري 
“بعد مفاو�شات  1991، عاد الثلثاء عن قراره  عام 
“الذي  القدم  لكرة  البو�شني  م�شتفي�شة” مع الحتاد 
األ اأخيب ظن كل هوؤلء  قدم يل دعمه الكامل. قررت 

النا�س )...( �شاأبقى مدربا للبو�شنة«.
اأن ك��ل �شيء  امل��غ��ادرة وال��ق��ول  “كان م��ن ال�شهل  وت��اب��ع 
اأن  اىل  م�شريا  النهاية”،  حتى  البقاء  ق���ررت  انتهى. 
كاأ�س  ال��ت��اأه��ل اىل  ف��ر���ش��ة  اأم����ام  زال����ت  “ما  ال��ب��و���ش��ن��ة 

اأوروبا«.
بالقول  الكرواتي  املدرب  بيان  البو�شني  الحتاد  و�شبق 
الكامل”  “الدعم  ق����دم  اأن�����ه  ال��ر���ش��م��ي  م��وق��ع��ه  ع���ر 
نهاية  حتى  عمله  موا�شلة  اأج��ل  من  لروزينيت�شيكي 

عقده يف ختام ت�شفيات التاأهل لكاأ�س اأوروبا 2020.
املجموعة  يف  ال��راب��ع  امل��رك��ز  البو�شني  املنتخب  ويحتل 
نقطة(  اإيطاليا )15  نقاط خلف   7 بر�شيد  العا�شرة 
اأربع  قبل  نقاط(   9( واأرمينيا  نقطة(   12( وفنلندا 

جولت من ختام الت�شفيات.
مرة  البو�شنة  تاأهلت   ،1992 عام  يف  ا�شتقللها  منذ 
الكرى  للبطولت  النهائية  الأدوار  اإىل  فقط  واح��دة 
وك��ان��ت ك��اأ���س ال��ع��امل 2014 يف ال��رازي��ل. وقتها كان 
حممد  يخلفه  اأن  قبل  لها  م��درب��ا  �شو�شيت�س  �شفوت 

بازداريفيت�س اأواخر عام 2014.

عودة بروزينيت�سكي عن قرار 
ال�ستقالة من تدريب البو�سنة 

فلوريان  مهاجمه  خ��دم��ات  الفرن�شي  مر�شيليا  �شيفتقد 
توفان حتى العطلة ال�شتوية التقليدية خلل فرتة عيدي 
امليلد وراأ�س ال�شنة، وذلك ب�شبب ا�شطراره لجراء عملية 
اأعلن النادي  جراحية يف الأيام القليلة املقبلة بح�شب ما 

املتو�شطي .
اأ�شهر  اأربعة  وتعر�س توفان ل�شابة يف كاحله قبل قرابة 

ون�شف ال�شهر وعاد للتمارين اجلماعية مع الفريق قبل 
عطلة املباريات الدولية التي اأقيمت موؤخرا )معظمها يف 
الت�شفيات املوؤهلة لكاأ�س اأوروبا 2020(، وحتى اأن �شارك 
لدقائق يف املباراة الأخرية لفريقه يف الدوري �شد �شانت 
الأوجاع  من  منزعجا”  زال  “ما  لكنه  )-1�شفر(  اتيان 

بح�شب ما اأ�شار مر�شيليا يف بيانه.

وقال مر�شيليا اأن توفان �شي�شتعيد “عافيته 100 باملئة” 
بعد اخل�شوع للعملية اجلراحية.

على  م��راح��ل  اأرب���ع  بعد  ال��ث��ام��ن  امل��رك��ز  مر�شيليا  ويحتل 
انطلق املو�شم اجلديد من الدوري لكن بفارق نقطتني 
ف��ق��ط ع���ن غ��رمي��ه ب��اري�����س ���ش��ان ج���رم���ان ح��ام��ل اللقب 

واملت�شدر.

مر�سيليا يفتقد خدمات توفان حتى 
العطلة ال�ستوية 



يحفظ بطاقات 1300 زبون لي�ستخدمها يف الت�سوق
املده�شة  ذاك��رت��ه  املتاجر  اأح��د  يف  يعمل  ي��اب��اين  موظف  ا�شتخدم 
حلفظ تفا�شيل بطاقات التئمان لأكر من 1300 عميل، قبل اأن 

ي�شتخدمها يف الت�شوق عر الإنرتنت.
واعتقل يو�شوكي تانيجوت�شي )34 عاماً( ب�شبب �شرقة معلومات 
اأرقام  يحفظ  اأن  ا�شتطاع  حيث  الزبائن،  ملئات  الئتمان  بطاقات 
ل�شراء  ا�شتخدامها  ثم  قليلة،  ث��وان  يف  البطاقات  هذه  وتفا�شيل 

اأ�شياء لنف�شه عر مواقع الت�شوق الإلكرتونية.
وعمل تانيجوت�شي كموظف غري متفرغ يف اأحد مراكز الت�شوق يف 
الفوتوغرافية  ذاكرته  ي�شتخدم  كان  حيث  طوكيو،  كوتو-  مدينة 
بطاقاتهم  ا�شتخدموا  كلما  للزبائن،  اخلا�شة  املعلومات  ل�شرقة 

الئتمانية ل�شراء �شيء ما. 
وخلل الثواين القليلة التي ت�شتغرقها عملية الدفع، كان املوظف 
يحفظ الرقم املكون من 16 خانة للبطاقة وا�شم حامل البطاقة، 
التفا�شيل  وج��م��ي��ع  احل��م��اي��ة،  ورم���ز  �شلحيتها  ان��ت��ه��اء  وت��اري��خ 

اللزمة ل�شتخدام البطاقة لحقاً للت�شوق عر الإنرتنت.
وعندما داهمت ال�شرطة منزله، عرت على دفرت ي�شم املئات من 
اأ�شماء واأرق��ام بطاقات الئتمان التي �شرقها من الزبائن. واأخر 
املحققني اأنه كان ي�شتخدم اأرقام البطاقات ل�شراء جميع املنتجات 
�شراء  على  الأم���وال  اإن��ف��اق  اإىل  بالإ�شافة  وق��ت لح��ق،  وبيعها يف 

الطعام وامللب�س واإيجار املنزل.
ووقع اأخرياً يف �شر اأعماله، بعد اأن ا�شتخدم بيانات اإحدى البطاقات 
األف ين   270 اإىل  �شعرهما  ل�شراء حقيبتي كتف ي�شل  امل�شروقة، 
)2500 دولر(، ومت ت�شليمهما اإىل �شقته، مما مكن ال�شرطة من 

تعقبه والقب�س عليه، بح�شب موقع اأوديتي �شنرتال.

حالة نادرة تدفع طفاًل اإىل م�سادقة الغرباء
األيك�س فا�شي، �شبي بريطاين �شغري يف الرابعة من عمره، يتحلى 
من  يعاين  ال��ريء  الطفل  هذا  ولكن  وودودة.  م�شرقة  بابت�شامة 
الغرباء  خم��ال��ط��ة  ع��ل��ى  ق���درة  اأك���ر  جتعله  ن����ادرة  �شحية  ح��ال��ة 

وال�شتئنا�س بهم، دون اأدنى �شعور باخلوف منهم.
ويليامز،  األ��ي��ك�����س مب��ت��لزم��ة  ح��ال��ة  �شخ�شوا  ق��د  الأط���ب���اء  وك���ان 
ال�شحية  امل�شكلت  م��ن  جمموعة  ي�شبب  وراث���ي  ا�شطراب  وه��ي 
ويتعامل  بالآخرين  الثقة  يف  يفرط  الطفل  وجتعل  والتنموية، 

معهم ب�شكل ودود للغاية.
وعندما بداأ األيك�س يف ارتياد احل�شانة هذا ال�شيف، مل يكن والداه 
مع  �شداقات  تكوين  على  مقدرته  ب�شاأن  بيثان” قلقني  و  “دون 
اأقرانه، لأن حالته ال�شحية تدفعه للتحدث مع كل �شخ�س يلتقي 
به.  وقال والد ال�شبي، ال�شيد فا�شي من اأبردين متحدثاً عن حالة 
ال�شعور  دون  ال�شارع  يف  �شخ�س  اأي  مع  األيك�س  “يتحدث  طفله: 
باخلوف اأو اخلجل، لكنه ل يفهم اأ�شياء معينة مثل املخاطر التي 

قد يتعر�س لها من بع�س الغرباء«
واأ�شاف: “ي�شعر األيك�س دائماً بال�شعادة ويرى اخلري يف اجلميع، 
ويتعاطف مع الأطفال الآخرين ب�شكل ملحوظ. ولكنه ل ميتلك 
األيك�س  ويتميز  الأ���ش��رار.«  م��ن  يحذر  يجعله  اجتماعي  وع��ي  اأي 
وهي  احل�شانة،  يف  اأقرانه  بها  يتحلى  ل  التي  اللفظية  مبهاراته 
�شمة اأخرى من اأعرا�س متلزمة ويليامز، والتي ميكن اأن حتول 
دون معرفة الآخرين بوجود م�شكلة لديه. واأكر ما يقلق والديه 
هو التقاط األيك�س كلمات من البيئة املحيطة به، والتي قد تكون 
وقد  باأنها غري منا�شبة،  ي��درك  اأن  دون  الأح��ي��ان،  بع�س  �شيئة يف 

ي�شتخدمها مع الآخرين ويعر�س نف�شه للخطر ب�شبب ذلك. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جهاز ملبتوري الأع�ساء يعطي اأمال جديدا 
�شمح جهاز حديث جرى الك�شف عنه، ل�شخ�س برتت �شاقه فوق م�شتوى الركبة اأن ي�شعر ب�شاقه ال�شناعية، وهو ما 

ي�شاهم يف حت�شني احلركة وتخفيف الأمل وزيادة القدرة على التحمل.
اأ�شفل القدم  ا�شت�شعار تو�شع على م�شتوى  ب��اأدوات  وطور فريق من الباحثني ال�شوي�شريني، طرفا �شناعيا مزودا 

وطيرّة الركبة، وهي مت�شلة باأقطاب كهربائية تزرع مبا�شرة على اأع�شاب ال�شاق.
و�شمح هذا النظام ملري�شني برتت �شاقاهما فوق م�شتوى الركبة، باإعادة ال�شعور اإىل الطرف املفقود، مما �شمح لهما 

مثل بالتمييز بني امل�شي على الطريق اأو يف الرمال.
وجاء يف الورقة البحثية، التي ن�شرت يف جملة نيت�شر ميدي�شني، �شاعد هذا الطرف ال�شناعي على حت�شني جودة 

امل�شي وزيادة القدرة على التحمل، �شواء يف املختر اأو على اأر�س الواقع.  
واإ�شافة اإىل ذلك، خفف من اآلم اأطرافهم الوهمية التي حتدث جراء موا�شلة اخلليا الع�شبية يف منطقة البرت 

اإر�شال ر�شائل الأمل اإىل الدماغ.
ويف عام 2015، ح�شل فريق من�شاوي على نتيجة مماثلة ملري�س مبتور ال�شاق حتت م�شتوى الركبة، كما اأجريت 

جتارب على الأع�شاء العلوية.
وهذه هي املرة الأوىل التي يو�شع فيها مثل هذا الطرف ال�شناعي على اأحد الأطراف ال�شفلية املبتورة فوق م�شتوى 

الركبة، وفق ما قال �شتاني�شا را�شبوبوفيت�س الأ�شتاذ يف جامعة اإي تي اإت�س زيوريخ.
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فتى يحل ق�سية عجزت عنها ال�سرطة 
يف  ال�شرطة  م�شاعدة  م��ن  كندا  يف  ع��ام��اً   13 العمر  م��ن  يبلغ  �شبي  متكن 
حل ق�شية امراأة فقدت منذ ثلثة عقود تقريباً، بعد اأن غط�س يف بحرية 
حامًل كامريا غو برو.  وكان ماك�س ويرينكا يف رحلة على قارب يف بحرية 
منطقة  وهي   - الريطانية  كولومبيا  ريفيل�شتوك،  من  بالقرب  غريفني 

يعرفها جيداً، حيث يدير والداه اأعماًل جتارية يف املنطقة.
وخلل التجول حول البحرية مع بع�س ال�شيوف، ر�شدت اأ�شرة ماك�س ما 
اعتقدوا اأنه �شيارة طولها حوايل 16 قدماً مغمورة يف املياه، على بعد 10 

اأمتار فقط من جانب طريق تران�شكانادا ال�شريع.
الطريق  على  ت�شري  وه��ي  انقلبت  ق��د  ال�شيارة  تكون  اأن  الأ���ش��رة  ورج��ح��ت 
�شتوك،  ريفيل  امللكية من  الكندية  اخليالة  �شرطة  ا�شتدعاء  ال�شريع، ومت 

وو�شل املحققون بعد ب�شعة اأيام يف 21 اأغ�شط�س )اآب( املا�شي.
اأن  قبل  لهم،  كدليل  ماك�س  ال�شغري  بال�شاب  ال�شرطة  �شباط  وا�شتعان 
فيديو  ل��ق��ط��ات  لت�شجيل  ب���رو،  غ��و  ب��ك��ام��ريا  مت�شلحاً  امل���اء  حت��ت  ي��غ��و���س 
اأن ما �شاهدوه كان بالفعل �شيارة غارقة، بح�شب موقع  حتت املاء، لتاأكيد 
ترخي�س  لوحة  وا�شتعادة  الغو�س  ذلك من  بعد  الفريق  بابل. ومتكن  لد 

ال�شيارة، وتبني اأنها تعود لمراأة مفقودة منذ عام 1992.
 واأظهرت التحقيقات اأن ال�شيارة تعود لل�شيدة جانيت فار�س )69 عاماً( من 
فانكوفر، والتي اختفت عندما كانت تقود �شيارتها اإىل األرتا قبل 27 عام.

عر�س »جودي« يف تورونتو ال�سينمائي 
امل�شوؤولية  من  بنوع  �شعرت  اإنها  زيلويجر  رينيه  الأمريكية  املمثلة  قالت 
درجة  باأق�شى  جارلند  جودي  الراحلة  املغنية  �شخ�شية  اأداء  عليها  يحتم 
تورونتو  ال��ذي عر�س يف مهرجان  فيلم )ج���ودي(  ال�شدق يف  درج��ات  من 

ال�شينمائي يوم الثلثاء وقوبل بحفاوة كبرية.
ويدور الفيلم حول ال�شهور ال�شتة الأخرية من حياة جارلند عندما ت�شل 
اإىل لندن عام 1968 �شمن جولة غنائية كانت تهدف اإىل حت�شني اأو�شاعها 

املالية.
وكانت جارلند تعاين من الكتئاب والقلق والإدمان ب�شبب معركة ح�شانة 
�شعبة مع زوجها الرابع، وكان يرافقها يف اجلولة زوجها اخلام�س والأخري 
زيلويجر  وو���ش��ف��ت  وي����رتوك.  ف��ني  امل��م��ث��ل  دوره  ال���ذي ج�شد  دي���ن  ميكي 
جت�شيدها ل�شخ�شية جارلند باأنه “نوع من ال�شتك�شاف امل�شتمر” للعلقة 
اخلا�شة.  وجت��ارب��ه��ا  ال�شهرية  واملغنية  للممثلة  ال��ع��ام��ة  ال�شخ�شية  ب��ني 
والتي قيلت يف  التي ل جدال فيها  الكثري من اجلوانب  “هناك  واأ�شافت 
�شعور  ينتابك  ل��ذا  اخلا�شة.  ج��ودي  واأ�شياء  وكلمات  العلنية  الت�شجيلت 
بامل�شوؤولية جتاه تقدمي ذلك ب�شدق قدر الإمكان”. وحظي اأداء زيلويجر 
بالإ�شادة. وقال روبرت جولد خمرج الفيلم “كانت رينيه رائعة لأنها ممثلة 

عظيمة، كما اأنها تغني اأي�شا، اإنها ظريفة للغاية ولديها قلب كبري«.

عالج الروماتيزم 
بالطب ال�سيني 

م��ع ت��زاي��د م��ر���س ال��روم��ات��ي��زم يف 
ال�شيني  الطب  اأن  يعتقد  ال�شني، 
ال��ت��ق��ل��ي��دي ه���و ح���ل واع�����د ملر�س 
ي�شبب  خلل  هو  ال��ذي  الروماتيزم 
الآمل يف املفا�شل اأو الن�شيج ال�شام، 

وفقا خلراء يف اجتماع اأكادميي.
وركز الجتماع الذي عقده الحتاد 
ال�شيني،  الطب  الدويل جلمعيات 
على البحوث الأ�شا�شية والتطبيق 
ال�شريري وتطوير الطب ال�شيني 
ال���ت���ق���ل���ي���دي ك����ع����لج ل���لأم���را����س 
اإن  اخل��راء  وق��ال  الروماتيزمية. 
فل�شفة العلج لدى الطب ال�شيني 
اأول  تاأتي  الوقاية  مثل  التقليدي، 
وتدخل العملية الكاملة للأمرا�س 
املزمنة قد اأثبتت اأف�شليتها ف�شل 
عن الأفاق الواعدة للطب ال�شيني 

التقليدي.
تعزيز  اأن عقبات  واأ�شاف اخلراء 
التقليدي  ال�شيني  بالطب  العلج 
للحالت  ن��ت��ي��ج��ة  ف���ق���ط  ل��ي�����ش��ت 
اإيل  ال����ف����ردي����ة ول����ك����ن الف����ت����ق����ار 

البحوث القائمة على الأدلة.
تطبيق  مت  ع����ق����ود،  م�����دى  وع���ل���ى 
ال�شيني  بالطب  امل�شرتك  العلج 
ال��ت��ق��ل��ي��دي وال���ط���ب ال��غ��رب��ي على 
نطاق وا�شع لعلج اأمرا�س املناعة 
من  العديد  اأثبتت  حيث  ال��ذات��ي��ة 
علجات الطب ال�شيني التقليدي 
التطبيقات  م����ث����ل  ف���ع���ال���ي���ت���ه���ا 

اخلارجية والوخز بالأبر.
تعزيز  اخل������راء  ب��ع�����س  واق������رتح 
البحوث ال�شريرية لفعالية العلج 
ال�شريري، مبا يف ذلك بناء قاعدة 
بيانات للمعلومات لتحديد التاأثري 
ال�شيني  ال���ط���ب  ب����ني  ال���ت���ع���اوين 

التقليدي والعلج الغربي.

في�سبوك يكافح النتحار 
بن�شر  ت�شمح  ل��ن  اإن��ه��ا  في�شبوك  ���ش��رك��ة  ق��ال��ت 
من�شتها  على  النف�س  لإي���ذاء  امل��روع��ة  ال�شور 
�شيا�شاتها  ت�شدد  بينما  الجتماعي  للتوا�شل 
ممار�شات  على  ينطوي  ال���ذي  املحتوى  ب�شاأن 
حد  لكيفية  متزايدة  انتقادات  و�شط  انتحارية 
���ش��رك��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي م��ن املحتوى 

العنيف والذي ميكن اأن ينطوي على خطورة.
املحتوى  البحث عن  اإن  اأي�شا  في�شبوك  وقالت 
املتعلق باإيذاء النف�س �شي�شبح الآن اأكر �شعوبة 
على اإن�شتجرام و�شت�شمن األ يظهر �شمن املواد 
تطبيق  “ا�شتك�شف” على  ق�شم  يف  بها  املو�شى 

تبادل ال�شور.
وي���اأت���ي ب��ي��ان ف��ي�����ش��ب��وك يف ال���ي���وم ال��ع��امل��ي ملنع 
باأن  لتويرت  ت�شريحات  اأع��ق��اب  ويف  الن��ت��ح��ار 
امل��ح��ت��وى امل��ت��ع��ل��ق ب���اإي���ذاء ال��ن��ف�����س ل���ن يجري 
و�شفه باأنه م�شيء يف م�شعى للحد من الو�شمة 

املحيطة بالنتحار.
�شنويا،  �شخ�س  مليني  ثمانية  نحو  وينتحر 
اأو �شخ�س واحد يف كل 40 ثانية، وفقا لتقرير 

ملنظمة ال�شحة العاملية.

يقتل اأ�سرته بعدما اكت�سف �سر اأمه      
 5 قتل  اأ�شرته حيث  بحق  ب�شعة  م��راه��ق جم��زرة  ارت��ك��ب 
تقارير  ح�شب  عائليا،  �شرا  اكت�شف  بعدما  اأف��راده��ا،  من 
�شحفية اأمريكية. ووفقا ملوقع فوك�س نيوز نقل عن اأحد 
اأقارب اجلاين، فاإن املراهق ارتكب املذبحة بعد اأن اكت�شف 
اأن ال�شيدة التي ربته منذ كان طفل لي�شت اأمه، بل زوجة 
مل  ال��ذي  امل��ج��رم،  اإن  الأمريكية  ال�شلطات  وقالت  اأب��ي��ه. 
النار على  اأطلق  باملراهق،  بو�شفه  واكتفت  تك�شف عمره 

والده وزوجة والده واأ�شقائه الأطفال الثلثة.
وقال اأحد اأقارب املجرم اإنه قرر تنفيذ بجرميته الب�شعة، 
بعد اأيام من اكت�شافه ال�شر الذي مل يعرفه طيلة حياته.

ومل تن�شر ال�شلطات ا�شم املتهم ب�شبب �شغر �شنه وكونه 
قا�شرا، لكنها قالت اإن الأدلة ت�شري اإىل اأنه كان يت�شرف 

بغرابة يف الأ�شهر املا�شية.

�سابط هولندي يقتل طفليه وينتحر
بال�شرطة  �شابطا  اإن  ال�����ش��رط��ة  ب��ا���ش��م  متحدثة  ق��ال��ت 
داخل  بالر�شا�س  ال�شغريين  طفليه  قتل  الهولندية 

منزل مبدينة دوردريخت م�شاء الثنني قبل اأن ينتحر.
واأ�شافت املتحدثة مرييام �شلوت اأن ال�شرطي )34 عاما( 
العمر  م��ن  البالغة  زوج��ت��ه  على  اأي�شا  الر�شا�س  اأط��ل��ق 
الطفلني  اإن  وقالت  خطرية.  بجروح  فاأ�شابها  عاما   28

اأحدهما يف الثامنة والآخر عمره 12 عاما.
امل��ن��زل الواقع  وو���ش��ل��ت ف���رق ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��ط��ارئ��ة اإىل 
يف دوردري���خ���ت ق���رب م��ي��ن��اء روت�����ردام ك��م��ا ت��وج��د اأي�شا 
بلدية  رئي�س  كولف  ف��اوت��ر  وق��ال  ال�شرعي.  الطب  ف��رق 
“حادث  زي��ارة موقع  يعتزم  اإن��ه  تويرت  دوردري��خ��ت على 

اإطلق نار خطري للغاية«.

�سماع تدفق الدم يحرم امراأة من ال�سمت
اأثارت �شابة اأ�شكتلندية يف الثانية والثلثني من عمرها، 
ح��رية ك��رى و�شط الأط��ب��اء، بعدما اأظ��ه��رت ق��درة على 
�شماع �شوت تدفق ما يجري يف ج�شمها، �شواء تعلق الأمر 

بتدفق الدم يف ال�شرايني اأو حركة العني.
وبح�شب موقع اأوديتي �شنرتال، فاإن جيما كرينز، تقول 
اإنها ل ت�شتطيع اأن تتذكر اآخر مرة جربت فيها اإح�شا�شا 
منذ  وكبرية  �شغرية  كل  ت�شمع  لأنها  الكامل،  بال�شمت 
كرينز  اعتقدت  حياتها،  من  مبكرة  فرتة  ويف  الطفولة. 
اأن �شماع ما يدور يف اجل�شم طبيعي، لكنها اأدركت يف وقت 

لحق اأن الظاهرة نادرة، بعدما قامت باإخبار والدتها.
وظلت ال�شابة تبحث عن تف�شري لهذه الظاهرة الغريبة 
طيلة اأعوام، واأو�شى الأطباء يف البداية باأن تتناول دواء 
اأن الأم��ر قد يكون  �شد ما يعرف ب�الأذن املغلقة، وظنوا 

ا�شطرابا ب�شيطا وعابرا.
لكن الأدوية التي و�شفها الأطباء مل جتد نفعا، ومل تلح 
اإىل مدينة  هاجرت  اإل حينما  املري�شة  اأم��ام  اأم��ل  بارقة 

غل�شكو يف 2016، وزارت طبيبا خمت�شا.
ي�شخ�س  اأن  غ��ل���ش��ك��و  امل��خ��ت�����س يف  ال��ط��ب��ي��ب  وا���ش��ت��ط��اع 
تعاين  اأنها  لها  فاأو�شح  دقيق،  نحو  على  ال�شابة  مر�س 
مما يعرف ب�التفرز يف القناة الهللية من الأذنني. وهذا 
ال�شطراب يعني اأن ال�شابة تفتقد جزءا من عظم �شغري 
يف كلتا الأذنني، وهو ما يوؤدي اإىل تاأثريين اثنني، الأول 

على ال�شمع، والثاين اختلل التوازن يف حالة احلركة. اأميلي� جراي ه�ملني خالل ح�ضوره� اأ�ضبوع املو�ضة يف نيويورك.ا ف ب

زوج مر�سحة رئا�سية 
يطلب الطالق

اأمريكية،  اإع�����لم  و���ش��ائ��ل  ذك����رت 
املر�شحة  ب���اي���ل���ن،  ����ش���اره  زوج  اأن 
نائب  ملن�شب  ال�شابقة  اجلمهورية 
رئي�س الوليات املتحدة، قدم طلب 

طلق لدى املحكمة.
رفعت  وث��ائ��ق  ع��ن  ون��ق��ل��ت �شحف 
ولي���ة  يف  اأن���ك���وري���ج  حم��ك��م��ة  اإىل 
حاكمة  بايلن  كانت  التي  األ���ش��ك��ا، 
لها من 2006 اإىل 2009، اأن تود 
العي�س  عن  عاجزان  بايلن  و�شاره 

معا كزوج وزوجة.
وت�شتخدم الوثائق الأحرف الأوىل 
م��ن اأ���ش��م��اء ال���زوج���ني ف��ق��ط وقد 
تاريخ  بف�شل  اإليهما  التعرف  مت 
اأطفالهما  اأ�شغر  وولدة  زواجهما 

وهو ما يزال قا�شرا.
وت����زوح ت���ود و���ش��اره ب��اي��ل��ن املوؤيدة 
 1988 ع����ام  ل����رتام����ب، يف  ب�����ش��دة 

ولهما 5 اأولد.
الواجهة  اإىل  بايلن  عائلة  وب��رزت 
خ���������لل احل�����م�����ل�����ة الن����ت����خ����اب����ي����ة 
اختار  2008، عندما  الرئا�شية يف 
امل��ر���ش��ح اجل��م��ه��وري ج���ون ماكني 
ملن�شب  معه  مر�شحة  بايلن  �شارة 
باراك  حينها  وفاز  الرئي�س.  نائبة 

اأوباما وجو بايدن.
ال�شعوبية  امل���ر����ش���ح���ة  و����ش���ارك���ت 
اأ�شماك  ����ش���ي���اد  وه�����و  وزوج�����ه�����ا؛ 
من�شات  ع���ل���ى  وي���ع���م���ل  حم�����رتف 
ال��ك��ث��ري من  ال��ب��ح��ر، يف  نفطية يف 

الرامج التلفزيونية.
وبعد ا�شتقالتها من من�شب حاكم 
ان�������ش���وت ���ش��م��ن حركة  األ����ش���ك���ا، 
ح��زب ال�����ش��اي امل��ح��اف��ظ ج��دا التي 
دون���ال���د ترامب  ل��و���ش��ول  م��ه��دت 
حملة  بايلن  واأي���دت  ال�شلطة،  اإىل 

ترامب النتخابية يف 2016.

�سر اللون الأحمر يف اجلزء ال�سفلي من ال�سفن
لب��د واأن���ك راأي���ت ال��ل��ون الأح��م��ر ال���ذي يتواجد 
اأ�شفل ال�شفن، �شواء كنت يف امليناء اأو على �شا�شة 
التليفزيون، فهذا اللون دفع كثريين اإىل البحث 
اأزرق  يكون  ومل��اذا ل  بالذات،  اختياره  عن حقيقة 
اختيار  اأن  العلمية  الدرا�شات  وتك�شف  اأخ�شر.  اأو 
ال��ل��ون الأح��م��ر ع��ن �شائر الأل����وان الأخ����رى جاء 
ي�شهل  اأنه  اإىل  ي�شري  لأ�شباب خمتلفة، فمنها ما 
ب��ع��د ك��ون��ه متناق�شا ج���دا م��ع لون  مت��ي��ي��زه ع��ن 
املحيط. واأخرى تذكر اأنه جاء ب�شبب و�شع طبقة 
نحا�س اأو ر�شا�س مع اأك�شيد النحا�س على اأ�شفل 
ال�شفينة، لتكون مبثابة عازل بني هيكلة ال�شفينة 
وال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة، وه���و اأ���ش��ا���س ت��ك��ون اللون 
اأن اختيار  اإىل  اأخرى  اأ�شارت درا�شة  الحمر. كما 
املياه تعد مبثابة  اأن  اإىل  بالذات يعود  اللون  هذا 
البحرية  الأع�شاب  من  البحرية  الكائنات  ع��امل 
اخل�شبية،  الهياكل  على  تتغذى  التي  وال��دي��دان، 
�شتوؤدي  ال�شفينة  باأ�شفل  الت�شقت  م��ا  اإذا  وه��ي 

اإىل تدهورها واإبطائها عر العبث بديناميكيتها 
ورفع  امل��ح��رك  ال�شغط على  ي��زي��د  م��ا  ال��ه��وائ��ي��ة 
ا�شتهلك الوقود، لذا مت ا�شتخدام اللون الأحمر 

ب�شبب العازل النحا�شي امل�شتخدم.
اأن���درو كولينز،  اأح��د اخل���راء،  اأ���ش��ار  م��ن جانبه، 
حتمي  ك��ان��ت  امل��ب��ك��رة  ال�����ش��راع��ي��ة  ال�شفن  اأن  اإىل 
التي  وال��دي��دان،  البحرية  الأع�����ش��اب  م��ن  نف�شها 
تاأكل الأخ�شاب من خلل تغطية هياكلها بالعازل 

النحا�شي ليكون مبثابة مبيدا بيولوجيا.
اأي�شا  اأن اللون الأحمر ي�شاعد املراقبني  واأ�شاف 
غالبا  ال�شبب  ولهذا  ال�شفينة،  حمولة  قيا�س  يف 
على ج�شم  راأ�شي  ب�شكل  مكتوبة  اأرق��ام��ا  ن��رى  ما 
ال�شفينة. وبح�شب اآخر الدرا�شات، فاإنه مع تطور 
اأ�شبح بالإمكان �شناعة الطبقات احلامية  العلم 
الأحمر يف  اللون  اأن العتماد على  اإل  ل��ون،  ب��اأي 
من  معنى  اأي  ي��وج��د  ل  ال�شفينة  اأ���ش��ف��ل  ط���لء 

تغيريه.

جينيفر لوبيز باإطاللة جينز 
ح�شرت النجمة العاملية  جينيفر لوبيز  عر�س فيلمها اجلديد Hustlers يوم 

اأم�س الأول يف نيويورك.
جينيفر متيزت بت�شميم جينز من دار Balmain من جمموعة خريف �شتاء 

.2019
والتقت جينيفر حمبيها يف عر�س الفيلم وقد ح�شلوا على توقيعها.

جتدر الإ�شارة اأن الفيلم �شينطلق يف دور العر�س الأمريكية يوم اجلمعة.
تاأليف  ك��اردي بي وه��و من  ال�شهرية  ال��راب  العمل جنمة  وت�شارك يف بطولة 
ومادلني  �شتيلز  جوليا  اأي�شاً  بطولته  ي�شارك يف  و  �شكافاريا،  لورين  واإخ��راج 

بريور وكيكي باملر وليزو وغريهم.
 The Hustlers« الفيلم امل�شتوحى من مقال ن�شرته جملة نيويورك بعنوان
ل��ل��ت��ع��ري، يجتمعن معا  ن���ادي  راق�����ش��ات  ع���ن   ال��ع��م��ل  وق�����ش��ة   .»at Scores

لل�شتفادة من عملء وول �شرتيت.


