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بتوجيهات حممد بن را�شد 
ثالث رحالت اإ�سافية �سمن اجل�سر 

اجلوي الإغاثة الجئي الروهينجا
•• دبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بتمديد  اهلل،  رع�����اه  دب�����ي،  ح���اك���م  ال�������وزراء 
الروهينجا  الجئي  الإغ��اث��ة  اجل��وي  اجل�شر 
بثالث رحالت اإ�شافية، وذلك دعما للجهود 
من  واح���دة  مواجهة  اإىل  الرامية  الدولية 
اأ�شعب االأزمات االإن�شانية التي خلفها نزوح 
ميامنار  من  الروهينجا  من  االآالف  مئات 
هربا من اأعمال العنف واال�شطهاد املرتكبة 
ماأوى  على  للح�شول  و�شعيا  هناك  �شدهم 

اآمن يف بنغالدي�س املجاورة.
املدينة  ب���داأت  �شموه،  توجيهات  على  وب��ن��اء 
كافة  اتخاذ  يف  االإن�شانية  للخدمات  العاملية 
اجلوية  ال���رح���الت  لت�شيري  اال���ش��ت��ع��دادات 
الثالث اإىل مطار داكا يف بنغالد�س لتوفري 
االأ�شا�شية  االإغ����اث����ة  ام�������دادات  م���ن  امل���زي���د 
ال�شت  للرحالت  ا�شتكماال  وذلك  لالجئني، 
باإجمايل  ب��ال��ف��ع��ل،  امل��دي��ن��ة  ���ش��ريت��ه��ا  ال��ت��ي 
اأربع رحالت يف 2 و11 و13 و15 اأكتوبر 
اجلاري، اإ�شافة اإىل رحلتني انطلقتا يف 12 
يزيد  مب��ا  حمملة  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب  و26 
على 550 طنا من االإمدادات بقيمة و�شلت 
 2.31 8.5 مليون دره��م ح��وايل  اإىل نحو 

مليون دوالر.
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القوات العراقية الفيدرالية ت�شيطر على حقول النفط يف حمافظة كركوك )رويرتز(

عنا�شر قوات �شوريا الدميوقراطية تطارد فلول داع�س يف الرقة )رويرتز(

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا احتاديا 
ب�ساأن امل�ستح�سرات البيطرية

•• دبي-وام: 

نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اأ�شدر �شاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل القانون االحتادي رقم 9 ل�شنة 
2017 ب�شاأن امل�شتح�شرات البيطرية الذي يهدف اإىل 
وطرق  البيطرية  امل�شتح�شرات  ت���داول  عملية  تنظيم 
ال�شركات  ت�شجيل  اإل��غ��اء  وح���االت  مراقبتها  و���ش��واب��ط 
وامل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ب��ي��ط��ري��ة وت��ل��ك ال��ت��ي ي��ح��ظ��ر فيها 
ا�شترياد اأو وقف توزيع اأو منع تداول اأو تعليق ت�شجيل اأو 
اإلغاء ت�شجيل اأو �شحب اأو ا�شرتجاع امل�شتح�شر البيطري 
واالأ�ش�س التي يجب اتباعها لتخزين االأدوية البيطرية 
وتلك الالزمة ملمار�شة الت�شنيع اجليد للم�شتح�شرات 

البيطرية.                      )التفا�شيل �س3(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله وزيرة االقت�شاد وال�شياحة والعلوم واالأبحاث يف اإقليم �شترييا النم�شاوي )وام(

ا�شتقبل وزيرة القت�شاد وال�شياحة والعلوم والأبحاث يف اإقليم �شترييا
حممد بن زايد يبحث مع باربرة عالقات التعاون 
واأهميـــة بنــاء ال�سـراكـات وتبــادل اخلبــرات 

•• اأبوظبي-وام:

ا���ش��ت��ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
البحر  ام�س يف ق�شر  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
معايل باربرة اإيبينجر ميدل وزيرة االقت�شاد 
وال�شياحة والعلوم واالأبحاث يف اإقليم �شترييا 
بجمهورية النم�شا والتي تزور الدولة حل�شور 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م ب���ني ال��ل��ج��ن��ة املحلية 

لالأوملبياد  ال��ع��امل��ي��ة  االأل���ع���اب  ل����دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
اأبوظبي، واللجنة املحلية  2019 يف  اخلا�س 
ال�شتوية  ال��ع��امل��ي��ة  االأل����ع����اب  ل�����دورة  امل��ن��ظ��م��ة 
والتي  النم�شا  يف  اخلا�س2017  لالأوملبياد 
ح�شورها  اىل  اإ����ش���اف���ة  ام�������س،  ���ش��ب��اح  ج����رت 
م�شابقة املهارات العاملية التي تقام يف ابوظبي 

حاليا.
التعاون  ع����الق����ات  ب���ح���ث  ال���ل���ق���اء  خ�����الل  مت 
وال�شداقة بني دولة االمارات العربية املتحدة 

مقتل م�شلحني اأكراد وفرار اآلف املدنيني

القوات العراقية ت�سيطر على من�ساآت نفطية وع�سكرية يف كركوك
•• بغداد-وكاالت:

ق��ت��ل ع�����ش��رة م��ق��ات��ل��ني اأك�����راد من 
الإقليم  التابعة  الب�شمركة  ق��وات 
ليلية  م���ع���ارك  ك��رد���ش��ت��ان خ����الل 
العراقية يف حمافظة  القوات  مع 

كركوك. 
ال�شكان من مدينة  اآالف  فر  وقد 
كركوك مع تقدم القوات العراقية 

باجتاهها. 
العراقية  ال����ق����وات  وا����ش���ت���ع���ادت 
على  اأم�س  كامل  ب�شكل  ال�شيطرة 
وم���ط���ار كركوك  ن��ف��ط��ي��ة  ح���ق���ول 
ع�شكرية  قاعدة  واأك��رب  الع�شكري 
قوات  كانت  ك��رك��وك  حمافظة  يف 
الب�شمركة الكردية �شيطرت عليها 
الفو�شى  خ�����ش��م  يف   2014 يف 
تنظيم  ا�شتيالء  بعد  ���ش��ادت  التي 
داع�س االإرهابي على اأجزاء وا�شعة 

من �شمال العراق وغربه.
العراقية  ال����ق����وات  ت���ق���دم  وج�����اء 
���ش��ري��ع��ا م���ا ي���وح���ي ب���ع���دم وج���ود 
م�����ق�����اوم�����ة ك������ب������رية م�������ن ق�������وات 
هذا  وي��اأت��ي  العراقية.  الب�شمركة 
توتر  بعد  االر���س  على  الت�شعيد 
بغداد  ح���ك���وم���ة  ب����ني  م��ت�����ش��اع��د 
ال����ذي يتمتع  ك��رد���ش��ت��ان  واإق��ل��ي��م 

املناطق  يف  ومت���رك���زت  امل��ح��اف��ظ��ة 
ال�شرطة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املحيطة 
وتقدمت  امل����دي����ن����ة.  يف  امل���ح���ل���ي���ة 
القوات اخلا�شة اإىل املدينة قادمة 
من املطار الذي انتزعت ال�شيطرة 
عليه يف وقت �شابق ام�س من اأيدي 

القوات الكردية.
العراقي  ال����وزراء  رئي�س  واأ���ش��در 
العلم  اأوام��ر برفع  العبادي  حيدر 
ك��رك��وك ومناطق  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي 
اأخ���رى حم��ل ن���زاع ب��ني احلكومة 
اإقليم  وحكومة  بغداد  يف  املركزية 

كرد�شتان.
ومت��ك��ن��ت ال���ق���وات امل�����ش��رتك��ة من 
من�شاآت  ع��ل��ى  ���ش��ي��ط��رت��ه��ا  ف��ر���س 
ن��ف��ط��ي��ة واأم���ن���ي���ة وط������رق واأرب������ع 
اجلنوبية  ال�����ش��واح��ي  يف  ن��واح��ي 
وتهدف  ك��رك��وك.  ملدينة  الغربية 
العملية الع�شكرية ا�شا�شا، بح�شب 
ما اأعلن م�شوؤولون عراقيون، اىل 
املن�شاآت  على  ال�شيطرة  ا�شتعادة 
حمافظة  يف  النفطية  واحل��ق��ول 

كركوك الغنية بالنفط.
ويقع املطار الع�شكري اىل ال�شرق 
نواة  ويعترب  كركوك،  مدينة  من 
عام  ب��ع��د  اجل��وي��ة  ال��ق��وة  تاأ�شي�س 

.2003

اال�شتفتاء على  ذاتي، عقب  بحكم 
اال�شتقالل الذي نظمه االقليم يف 

�شبتمرب. اأيلول   25
للقوات  امل�شرتكة  القيادة  واأف��ادت 
العراقية يف بيانات متالحقة عن 
مكافحة  ج��ه��از  ق����وات  ا���ش��ت��ك��م��ال 
االره��اب اإع��ادة االنت�شار يف قاعدة 
كيه 1 ب�شكل كامل، ثم عن فر�س 

القوات امل�شرتكة االمن على ناحية 
باباكركر  ن��ف��ط  وح���ق���ول  ل��ي��الن 
و���ش��رك��ة ن��ف��ط ال�����ش��م��ال، ث���م عن 
االحتادية  ال�شرطة  ق��وات  فر�س 
االم��ن على مطار  ال�شريع  وال��رد 

كركوك )قاعدة احلرية(.
و�شكان  اأمنية  م�شادر  وقالت  هذا 
العراقية  ال���ق���وات  م���ن  رت����ال  اإن 

مبنى  ع���ل���ى  ����ش���ي���ط���ر  اخل����ا�����ش����ة 
املحافظة يف و�شط كركوك دون اأي 
القوات  من  مقاومة  وال  ا�شتباك 

الكردية املنت�شرة يف املدينة.
وقالت امل�شادر اإن نحو 12 �شيارة 
م���ن ط����راز ه��م��ف��ي ت��اب��ع��ة لقوات 
دربتها  ال��ت��ي  االإره������اب  م��ك��اف��ح��ة 
الواليات املتحدة و�شلت اإىل مبنى 

»قطع راأ�س االأفعى« عملية ع�سكرية مينية ت�ستهدف زعيم احلوثيني
•• عدن-وكاالت:

تنفيذ  ع��ن  اليمني،  اجلي�س  يف  ع�شكري  ق��ائ��د  ك�شف 
�شمال  اأق�شى  �شعدة  قلب  يف  وا�شعة  ع�شكرية  عملية 
اإىل زعيم  اإ����ش���ارة  راأ������س االأف���ع���ى، يف  ل��ق��ط��ع  ال���ب���الد، 
احلوثيني عبدامللك احلوثي، ومعقله الرئي�س بكهوف 

جبال مران.
واأو�شح قائد اللواء االأول حر�س حدود العميد هيكل 
مران  جبال  اإىل  للو�شول  تهدف  العملية  اأن  حنتف، 
املعقل الرئي�س مليلي�شيات احلوثي، وتطهري حمافظة 
�شعدة من دن�س هذه الع�شابات الدموية التي اأو�شلت 
البالد اإىل مرحلة من الدمار مل ي�شبق لها مثيل يف 

تاريخنا، بح�شب تعبريه.
حر�س  االأول  اللواء  يخو�شها  التي  املعركة  اأن  واأك��د، 

حدود يف اأطراف حمافظة اجلوف هي امتداد للعملية 
الع�شكرية الرامية لقطع راأ�س االأفعى يف قلب �شعدة 
والو�شول  �شعدة  حم��ور  مع  اجل��وف  حم��ور  والتحام 

اإىل جبال مران.
االإخباري  للموقع  ت�شريح  يف  حنتف،  العميد  و�شدد 
املعارك يف  اأهمية  اليمني، على  با�شم اجلي�س  الناطق 
اأن ا�شتكمال حترير املناطق  هذه اجلبهة، م�شريا اإىل 
واالأجزاء ال�شمالية ال�شرقية ملحافظة اجلوف كاليتمة، 
التحام جبهات اجلوف مع حمور �شعدة  اإىل  �شيوؤدي 

والو�شول اإىل معقل التمرد وقطع راأ�س االأفعى.
واأكد عزمهم اجتثاث هذه ال�شجرة اخلبيثة من اأر�س 
واأنهم  وم�شتقرة  اآم��ن��ة  بحياة  ال�شعب  لينعم  ال��وط��ن 
تراجع  باملقابل  ي���وم،  ك��ل  ملحوظاً  ت��ق��دم��اً  ي��ح��رزون 

وانك�شارات امليلي�شيا.

�سيطرتها  مدريد تلوح بفر�س 
كاتالونيا عــلــى  املــبــا�ــســرة 

•• بر�شلونة-اأ ف ب:

رئي�س  اال�شبانية  احلكومة  اعطت 
كارلي�س  االن���ف�������ش���ايل  ك��ات��ال��ون��ي��ا 
جديدة  مهلة  االث��ن��ني  بوت�شيمون 
"وا�شحة  اإج��اب��ة  م��ن اج���ل ت��ق��دمي 
اأعلن  ك��ان  اذا  م��ا  و�شريحة" ح��ول 
ع��م��ل��ي��ا ا���ش��ت��ق��الل ك��ات��ال��ون��ي��ا عن 
اوىل  مهلة  انق�شاء  بعد  ا�شبانيا، 
ب���رد مل يو�شح  اأع��ق��اب��ه��ا  اك��ت��ف��ى يف 

فيه االلتبا�س املحيط باالأمر.
�شتفر�س  انها  وح��ذرت مدريد من 
كاتالونيا  على  املبا�شرة  �شيطرتها 

اذا اأ�شر االقليم على االنف�شال.
واع���ل���ن���ت ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������س ال�������وزراء 
اال�����ش����ب����اين �����ش����وراي����ا ����ش���اي���ن���ز دي 
تاأ�شف  احل��ك��وم��ة  ان  م��اري��ا  ���ش��ان��ت��ا 
عدم  الكاتالونية  احلكومة  ل��ق��رار 
واعطت  لطلبها"،  اال����ش���ت���ج���اب���ة 
ت��ن��ت��ه��ي عند  ب���وت�������ش���ي���م���ون م���ه���ل���ة 
اخلمي�س  ����ش���ب���اح  م����ن  ال���ع���ا����ش���رة 
تقدمي  اج���ل  م���ن  غ(  ت  )ال��ث��ام��ن��ة 

اإجابة وا�شحة و�شريحة.
وكان بوت�شيمون دعا رئي�س الوزراء 
اال�شباين اىل اجتماع يف اقرب وقت 
ممكن حلل ا�شواأ ازمة �شيا�شية متر 

بها البالد.

اأطلق ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي
حممد بن را�سد: املرحلة التنموية اجلديدة 

�ستعتمد الذكاء اال�سطناعي يف كافة قطاعاتنا

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية الذكاء اال�شطناعي يف كافة اخلدمات والقطاعات والبنية التحتية  )�شورة اأر�شيفيه(

•• دبي-وام:

اأطلق �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ا�شرتاتيجية  اهلل،  رع��اه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء 
م�شروع  اأول  اال�شطناعي،  للذكاء  االإم��ارات 
 ،2071 ���ش��خ��م ���ش��م��ن م��ئ��وي��ة االإم��������ارات 
املوجة اجلديدة بعد احلكومة  والذي ميثل 
اخلدمات  عليها  �شتعتمد  بحيث  ال��ذك��ي��ة، 

يف  امل�شتقبلية  التحتية  والبنية  والقطاعات 
الدولة.

من  االأوىل  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ه�����ذه  وت���ع���د 
باالأداء  والعامل، لالرتقاء  املنطقة  نوعها يف 
احلكومي وت�شريع االإجناز وخلق بيئات عمل 
وذلك  عالية،  اإنتاجية  ذات  ومبتكرة  مبدعة 
واأدوات  تقنيات  اأح���دث  ا�شتثمار  خ��الل  م��ن 
ال���ذك���اء اال���ش��ط��ن��اع��ي وت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف �شتى 

ميادين العمل بكفاءة رفيعة امل�شتوى.

»ق�سد« تقرتب من تطهري الرقة من داع�س 
•• بريوت-اأ.ف.ب:

ت�������خ�������و��������س ق�����������������وات �������ش������وري������ا 
ف�شائل  حتالف  الدميوقراطية، 
كردية وعربية، معارك هي االقوى 
���ش��د تنظيم داع�����س االإره���اب���ي يف 
مدينة الرقة يف هجومها االأخري 
املتبقية  االره��اب��ي��ني  ج��ي��وب  �شد 
وفق  ���ش��اب��ق��ا،  االب����رز  معقلهم  يف 
االثنني  اأم�����س  متحدثة  قالت  م��ا 

لوكالة فران�س بر�س.
ب��ا���ش��م حملة  امل��ت��ح��دث��ة  وق���ال���ت 
�شيخ  ج���ي���ه���ان  ال�����ف�����رات  غ�������ش���ب 
اح�����م�����د ل����ف����ران���������س ب�����ر������س عرب 
�شوريا  ق�����وات  ت��خ��و���س  ال���ه���ات���ف 
الدميوقراطية حاليا معارك هي 
الرقة، م�شرية  االق��وى يف مدينة 
املعركة  اأن���ه م��ن خ���الل ه���ذه  اإىل 
الداع�شي  ال��وج��ود  ان��ه��اء  �شيكون 
وه���ذا ب��ح��د ذات���ه يعني ام���ا موت 
الق�شاء  اي  ا�شت�شالمه،  او  داع�س 

عليه يف كال احلالتني.
واع��������ل��������ن��������ت ق����������������وات �������ش������وري������ا 

الهجوم  ع����ن  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
تنظيم  وج������ود  الن����ه����اء  االخ������ري 
داع�����س يف ال��رق��ة، وال���ذي ال يزال 
و�شط  يتح�شن يف مواقع عدة يف 
احياء  ب��ي��ن��ه��ا  امل���دي���ن���ة  و����ش���م���ال 
االن��دل�����س وال��ب��دو ك��م��ا يف امللعب 

البلدي وامل�شت�شفى الوطني.
عنا�شر  ان  احمد  �شيخ  واو�شحت 
خا�شة  يقاومون  املتبقني  داع�����س 

م��ن��ذ زمن  ال��ت��ح�����ش��ري  ان ج����رى 
ل���ل���م���ع���رك���ة يف االح����ي����اء  ط����وي����ل 
الذين ال يزالون يتواجدون فيها 
املطحنة  مثل حيي  املدينة  �شمال 

واالندل�س.
كان  داع�����س  تنظيم  ان  وا���ش��اف��ت 
اجلبهة  ه��ذه  على  املعركة  يتوقع 
حم�شنة  مناطق  فاإنها  وبالتايل 

ومزروعة بالغام كثيفة.

هدم من�شاآت �شكنية وزراعية قرب القد�س
االحتالل يقر بناء 31 وحدة ا�ستيطانية يف اخلليل 

•• القد�س املحتلة--وكاالت:

وافقت ا�شرائيل اأم�س على بناء 31 وحدة ا�شتيطانية يف مدينة اخلليل 
منظمة  اعلنت  ما  بح�شب   ،2002 ع��ام  منذ  االوىل  للمرة  ال�شفة،  يف 
فران�س  لوكالة  املنظمة  يف  م�شوؤولة  وقالت  اال�شرائيلية.  االآن  ال�شالم 
بر�س انه متت املوافقة على 31 وحدة �شكنية ا�شتيطانية و�شط مدينة 

اخلليل.
وزراعية يف  �شكنية  االحتالل من�شاأت  �شلطات  اأخ��رى، هدمت  من جهة 

قرية عرب اجلهالني يف العيزرية قرب القد�س املحتلة ظهر اأم�س.
وافاد ابو عماد اجلهالني رئي�س املجل�س القروي يف عرب اجلهالني، ان 
االحتالل  جي�س  من  كبرية  وق��وات  املدنية  ب�����االداره  تعرف  ما  طواقم 
اقتحمت قرية عرب اجلهالني وهدمت برك�شني �شكنيني وبرك�س زراعي 

اإ�سرائيل تق�سف بطارية �سواريخ �سورية
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ه���اج���م ال�����ش��الح اجل�����وي االإ���ش��رائ��ي��ل��ي اأم�������س االثنني 
اإنها  اإ�شرائيل  قالت  للطائرات  م�شادة  �شورية  بطارية 
اأطلقت �شاروخا على طائراتها اأثناء حتليقها يف مهمة 

ا�شتطالع فوق لبنان.
وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكو�س املتحدث 
اأي  ت�شب  اإن���ه مل  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  االإح��ت��الل  با�شم جي�س 
اأن  م�شيفا  ال�شورية  ال�شربة  يف  اإ�شرائيلية  ط��ائ��رات 
واأعطبت  ب�شاعتني  ذل��ك  بعد  وقعت  امل�����ش��ادة  ال�شربة 

على  تقع  والتي  للطائرات  امل�شادة  ال�شورية  البطارية 
كونريكو�س  وق��ال  دم�شق.  �شرقي  كيلومرتا   50 بعد 
على حد معلوماتنا اال�شتخباراتية كانت بطارية م�شادة 
ونحمل  ال�����ش��وري،  ال��ن��ظ��ام  عليها  ي�شيطر  ل��ل��ط��ائ��رات 

النظام ال�شوري م�شوؤولية اإطالق النريان.
ومل يرد تعليق من �شوريا التي نادرا ما تتبادل ال�شربات 
مع اإ�شرائيل ب�شكل مبا�شر منذ اتفاق وقف اإطالق النار 
عام 1974. ومن غري املعتاد اأن تن�شر اإ�شرائيل اأخبار 
مثل هذه احلوادث ونادرا ما تعطي تفا�شيل عن اأن�شطة 

�شالحها اجلوي فوق لبنان و�شوريا.

ـــودي  ــــي ي ــــاب هـــجـــوم اإره
�سيناء ــال  ــم ــس �  5 ــاة  ــي ــح ب

•• القاهرة-رويرتز:

اإن  امل�شرية  الداخلية  وزارة  قالت 
من  ثالثة  بينهم  اأ�شخا�س  خم�شة 
م�شرعهم  ل��ق��وا  ال�����ش��رط��ة  رج����ال 
�شنه  ه���ج���وم  اآخ������رون يف  واأ����ش���ي���ب 
وبنك  اأمنية  نقاط  على  مت�شددون 
مب���دي���ن���ة ال���ع���ري�������س ك������ربى م���دن 

حمافظة �شمال �شيناء ام�س.
جمموعات  اإن  ب���ي���ان  يف  وق����ال����ت 
امل�شلحة  االإره��اب��ي��ة  العنا�شر  م��ن 
مكلفة  اأمنية  مت��رك��زات  ا�شتهدفت 
ب�شارع  ه���ام���ة  م���ن�������ش���اآت  ب���ت���اأم���ني 
النار  واأطلقت  العري�س  يف  رئي�شي 
على ق���وات االأم���ن وف��ج��رت عبوات 
الهجوم  اأن  واأ�����ش����اف����ت  ن���ا����ش���ف���ة. 
البنوك  اأح��د  ف��رع  ا�شتهداف  �شمل 
نارية  اأ�شلحة  با�شتخدام  باملنطقة 
واأ���ش��ف��ر الهجوم  ن��ا���ش��ف��ة.  وع��ب��وات 
ثالثة  ا�شت�شهاد  عن  البيان  ح�شب 
من رجال ال�شرطة ووفاة اأحد اأفراد 
ومواطنة  بالبنك  االإداري  االأم���ن 

ت�شادف تواجدها داخل البنك.
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اأخبـار الإمـارات

اطلق ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء ال�شطناعي

حممد بن را�سد: املرحلة التنموية اجلديدة �ستعتمد الذكاء اال�سطناعي يف كافة قطاعاتنا

يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��خ��ف�����س ال���ه���در يف 
اأو توفري  عدد املعامالت الورقية 
ال����ت����ي يتم  ال�������ش���اع���ات  م����الي����ني 
اإه����داره����ا ���ش��ن��وي��اً يف اإجن�����از هذه 
اال�شتثمار  يعمل  كما  امل��ع��ام��الت، 
الكفوؤ يف الذكاء اال�شطناعي على 
وخف�س  ال��ن��ق��ل،  تكاليف  ت��وف��ري 
وحتقيق  امل�شاريع،  اإجن��از  تكاليف 
املحلي  الناجت  يف  ملحوظ  ارتفاع 
ا�شرتاتيجية  وتتاألف  االإج��م��ايل. 
اال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  االإم�������ارات 
اأ�شا�شية  عمل  حم��اور  خم�شة  من 
ت�شكل  ب��ي��ن��ه��ا،  ف��ي��م��ا  م���رتاب���ط���ة 
م���راح���ل ت��ط��وي��ر وب��ح��ث واإع�����داد 
لتقنيات  ت����دري����ج����ي  وت���ط���ب���ي���ق 
اال�شطناعي  ال����ذك����اء  واأدوات 
و�شرايني  م��ف��ا���ش��ل  خم��ت��ل��ف  يف 
ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي يف ال����دول����ة، 
وذل����ك ع��ل��ى م���دى ج����دول زمني 
ت�����ش��ع��ى خمرجات  حم����دد، ح��ي��ث 
االأ�شا�س  يف  اال�شرتاتيجية  ه��ذه 
القطاع  يف  امل��وظ��ف��ني  دع����م  اإىل 
احل���ك���وم���ي واخل�����ا������س، واإت����اح����ة 
طاقاتهم  ل��ت��وج��ي��ه  ل��ه��م  امل���ج���ال 
اأع�����م�����ال وم���ه���ام  وق����دارت����ه����م يف 
ت�شمل  ك��م��ا  اإب���داع���ي���ة وخ���الق���ة. 
وثيقة  و����ش���ع  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 
االآمن  اال�شتخدام  ب�شاأن  ر�شمية 
الب�شر  ب��ني  اال�شطناعي  للذكاء 
واالآلة، �شمن اإطار قانوين، وهي 
من  االأوىل  احل��ك��وم��ي��ة  ال��وث��ي��ق��ة 

احل��ك��وم��ي يف ال��دول��ة مب��ا ي�شهم 
املت�شارعة  امل��ت��غ��ريات  مواجهة  يف 
االأداء  ن��وع��ي يف  ت��ط��ور  وحت��ق��ي��ق 
عرب  امل�شتويات  ك��اف��ة  على  ال��ع��ام 
كاملة  ذكية  بناء منظومة رقمية 
ومت�شلة تت�شدى للتحديات اأوال 
باأول وتقدم حلواًل عملية و�شريعة، 

تت�شم باجلودة والكفاءة.
االإم����ارات  ا�شرتاتيجية  وت��ه��دف 
للذكاء اال�شطناعي اإىل اأن تكون 
حكومة االإمارات االأوىل يف العامل 
اال�شطناعي  ال��ذك��اء  ا�شتثمار  يف 
احليوية،  قطاعاتها  خمتلف  يف 
وخ���ل���ق ����ش���وق ج���دي���دة واع������دة يف 
اقت�شادية  ق��ي��م��ة  ذات  امل��ن��ط��ق��ة 
القطاع  م���ب���ادرات  ودع����م  ع��ال��ي��ة، 
اخل�����ا������س وزي����������ادة االإن����ت����اج����ي����ة، 
باالإ�شافة اإىل بناء قاعدة قوية يف 
جمال البحث والتطوير، واأن يتم 
االعتماد على الذكاء اال�شطناعي 
البيانات  وحت��ل��ي��ل  اخل���دم���ات  يف 
العام  ب��ح��ل��ول   100% مب��ع��دل 
2031، بحيث يتعني على جميع 
الدولة  يف  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
اعتماد الذكاء اال�شطناعي وذلك 
االإم�����ارات  وم��ئ��وي��ة  ين�شجم  مب���ا 
تكون  اأن  اإىل  ال�شاعية   2071
العام  االأف�شل يف  االإم���ارات  دول��ة 

يف كافة املجاالت.
وت�شتهدف ا�شرتاتيجية االإمارات 
للذكاء اال�شطناعي عدة قطاعات 

جمال الذكاء اال�شطناعي، ورفع 
املت�شلة  الوظائف  جميع  مهارات 
دورات  وت��ن��ظ��ي��م  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، 
احلكوميني  للموظفني  تدريبية 
جانب  اإىل  ال��ق��ط��اع��ات،  ���ش��ت��ى  يف 
حت����دي����د ن�������ش���ب���ة م�����ن ال����ربام����ج 
ال����درا�����ش����ي����ة ل��ل��م��ب��ت��ع��ث��ني خ����ارج 
التخ�ش�شات  ل���درا����ش���ة  ال���دول���ة 
اال�شطناعي،  ب��ال��ذك��اء  املتعلقة 
ق��اع��دة عري�شة  ل��ت��ط��وي��ر  وذل���ك 
املوؤهلة يف  الكوادر احلكومية  من 
الرابع  املحور  املجال. ويركز  هذا 
على التطبيق، عرب توفري 100 
االأول  املئة من خدمات اخلط  يف 
ل��ل��ج��م��ه��ور م����ن خ�����الل ال����ذك����اء 
اال����ش���ط���ن���اع���ي، ودم�������ج ال����ذك����اء 
100 يف  ب��ن�����ش��ب��ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
ودمج  الطبية،  اخلدمات  يف  املئة 
اخلدمات  يف  اال�شطناعي  الذكاء 
بتحديد  اخل����ا�����ش����ة  االأم�����ن�����ي�����ة 
ال���ه���وي���ة، وزي������ادة االع���ت���م���اد على 
الوظائف  يف  اال�شطناعي  الذكاء 
توفري  بغية  ذل��ك  كل  الروتينية، 
ال��وق��ت واجل��ه��د وت��ع��زي��ز الكفاءة 
املوارد  على  واحل��ف��اظ  االإنتاجية 
ه����در،  دون  وامل�����ادي�����ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
اإىل  ت�شعى  طموحة  روؤي���ة  �شمن 
املطلق  واال���ش��ت��غ��الل  اال���ش��ت��ث��م��ار 
ل��ك��اف��ة ال���ط���اق���ات واالإم����ك����ان����ات، 
معدالت  اإىل  ال��ه��در  ي�شل  بحيث 
العمل  ق����ط����اع����ات  ك�����ل  يف  دن����ي����ا 

اال�شطناعي  ال���ذك���اء  وت��ق��ن��ي��ات 
ب���االأداء  االرت��ق��اء  مب��ا يعمل على 

احلكومي على كافة امل�شتويات.
دول�����ة  اأن  اإىل  ����ش���م���وه  واأ�������ش������ار 
االإم��ارات ت�شعى الأن تكون مركزاً 
اآليات وتقنيات  جديداً يف تطوير 
اال�شطناعي،  الذكاء  وت�شريعات 
للعام  ا�شرتاتيجيتنا  اأن  م��وؤك��داً 
جمموعة  ع��ل��ى  ت���ق���وم   2071
اأ����ش�������س اأه���م���ه���ا اع���ت���م���اد ال���ذك���اء 
قطاعاتنا  ك��اف��ة  يف  اال�شطناعي 
وتابع  واخل����ا�����ش����ة.  احل���ك���وم���ي���ة 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
حتتاج  املقبلة  »امل��رح��ل��ة  اأن  را���ش��د 
م��ت��خ�����ش�����ش��ني يف  م��واط��ن��ني  اإىل 
خلدمة  اال����ش���ط���ن���اع���ي  ال����ذك����اء 
م�شاحلنا الوطنية العليا«، مبيناً 
الذكاء  تقنيات  »تطبيق  اأن  �شموه 
اال�شطناعي �شيحقق وفراً ويطور 
ق��ط��اع��ات ج��دي��دة وي��وف��ر فر�شاً 

خمتلفة القت�شادنا الوطني«.
وتعد ا�شرتاتيجية االإمارات للذكاء 
نوعها  م��ن  االأوىل  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
القطاعات  حيث  م��ن  املنطقة  يف 
اخلدمات  ون��ط��اق  تغطيها  ال��ت��ي 
الروؤية  وتكاملية  ت�شملها  ال��ت��ي 
امل�شتقبلية التي ت�شت�شرفها، حيث 
تطوير  اإىل  االأ����ش���ا����س  يف  ت�����ش��ع��ى 
اأدوات تكنولوجيا الذكاء  وتنظيم 
جزءاً  ت��ك��ون  بحيث  اال�شطناعي 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال 

نوعها على م�شتوى العامل.
يف  االأول  امل�������ح�������ور  وي����ت����م����ث����ل 
للذكاء  االإم������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
فريق  ب����ن����اء  يف  اال����ش���ط���ن���اع���ي 
ع����م����ل ال������ذك������اء اال����ش���ط���ن���اع���ي، 
الذكاء  جمل�س  ت�شكيل  ويت�شمن 
اال�شطناعي للدولة، واإن�شاء فرق 
التنفيذيني  ال���روؤ����ش���اء  م��ع  ع��م��ل 
احلكومية،  اجل��ه��ات  يف  لالبتكار 
اال�شرتاتيجية  اخلطط  و�شياغة 
العاملية  ال����ق����م����ة  يف  ون���������ش����ره����ا 
ويعد   ،2018 ل��ع��ام  للحكومات 
ك��ون��ه ي�شكل  ه����ذا امل���ح���ور م��ه��م��اً 
ال��ت��ي ُتبنى  ال��ق��اع��دة االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
الوطنية  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  عليها 

للذكاء اال�شطناعي.
ويتمثل املحور الثاين يف التفعيل، 
م��ن خ��الل ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
واملبادرات من بينها تنظيم زيارات 
احلكومية  ل��ل��ج��ه��ات  م���ي���دان���ي���ة 
اال�شطناعي،  الذكاء  قطاع  لفهم 
وت��ن��ظ��ي��م ودع����م ور�����س ال��ع��م��ل يف 
احل��ك��وم��ي��ة حول  اجل��ه��ات  جميع 
للذكاء  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  االآل������ي������ات 
اال�شطناعي يف خمتلف جماالت 
قمة  وتنظيم  احل��ك��وم��ي،  ال��ع��م��ل 
امل�شرعات  واإط��الق  �شنوية،  عاملية 

احلكومية للذكاء اال�شطناعي.
اأم����ا امل���ح���ور ال��ث��ال��ث ف��ه��و تنمية 
ال����ق����درات، ع���رب ت��ط��وي��ر ق����درات 
ال���ق���ي���ادات احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا يف 

ال��دول��ة؛ من بني هذه  حيوية يف 
ال���ق���ط���اع���ات ق����ط����اع ال���ن���ق���ل من 
خالل تقليل احلوادث والتكاليف 
من  ال�شحة  وق��ط��اع  الت�شغيلية، 
خ����الل ت��ق��ل��ي��ل ن�����ش��ب��ة االأم���را����س 
امل����زم����ن����ة واخل������ط������رية، وق���ط���اع 
الف�شاء باإجراء التجارب الدقيقة 
املكلفة،  االأخ���ط���اء  ن�شب  وتقليل 
وق���ط���اع ال��ط��اق��ة امل���ت���ج���ددة عرب 
اإدارة املرافق واال�شتهالك الذكي، 
وقطاع املياه عرب اإجراء التحليل 
لتوفري  ال��دق��ي��ق��ة  وال����درا�����ش����ات 
من  التكنولوجيا  وقطاع  امل���وارد، 
خالل رفع ن�شبة االإنتاج وال�شرف 
خالل  من  التعليم  وقطاع  العام، 
ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ال��ت��ك��ال��ي��ف وزي����ادة 
البيئة  وقطاع  التعلم،  يف  الرغبة 
عرب زيادة ن�شبة الت�شجري وزراعة 

النباتات املنا�شبة.
التطبيق  �شاأن  فاإن من  اإىل ذلك، 
االأم��ث��ل ل��ل��ذك��اء اال���ش��ط��ن��اع��ي يف 
ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي اأن ي�����ش��اع��د يف 
و�شع ا�شرتاتيجية تنبوؤية ت�شاعد 
كالتنبوؤ  وقائية  اآليات  تطوير  يف 
املرورية،  باحلوادث واالزدحامات 
بحيث يتم على �شوء ذلك، و�شع 
اأك���ر فاعلية  ���ش��ي��ا���ش��ات م��روري��ة 
وكذلك ميكن للحكومة مع خالل 
توفر  اأن  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
التكاليف  م��ن  امل��ئ��ة  يف   50 ن��ح��و 
�شواء  احلكومي،  للعمل  ال�شنوية 

•• دبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأط���ل���ق 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل«، 
للذكاء  االإم������ارات  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
�شخم  م�شروع  اأول  اال�شطناعي، 
 ،2071 االإم���ارات  مئوية  �شمن 
والذي ميثل املوجة اجلديدة بعد 
احلكومة الذكية، بحيث �شتعتمد 
والقطاعات  اخل����دم����ات  ع��ل��ي��ه��ا 
يف  امل�شتقبلية  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

الدولة.
االأوىل  اال�شرتاتيجية  هذه  وتعد 
والعامل،  املنطقة  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن 
احلكومي  ب�����������االأداء  ل����الرت����ق����اء 
وت�����ش��ري��ع االإجن������از وخ��ل��ق بيئات 
م���ب���دع���ة وم���ب���ت���ك���رة ذات  ع���م���ل 
وذل��ك من خالل  اإنتاجية عالية، 
واأدوات  تقنيات  اأح���دث  ا�شتثمار 
الذكاء اال�شطناعي وتطبيقها يف 
�شتى ميادين العمل بكفاءة رفيعة 
امل�شتوى، وا�شتثمار كافة الطاقات 
وا�شتغالل  االأم���ث���ل  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى 
الب�شرية  واالإم����ك����ان����ات  امل��������وارد 
خالقة  بطريقة  املتوفرة  واملادية 
وامل�شاريع  الربامج  تنفيذ  ل  تعجِّ

التنموية لبلوغ امل�شتقبل.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  وق������ال 
مكتوم:  اآل  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
االآن  ت����ب����داأ  االإم������������ارات  م���ئ���وي���ة 
ب���اإط���الق م�����ش��اري��ع ���ش��خ��م��ة مثل 
للتاأ�شي�س  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 
�شموه  م��وؤك��داً  املقبلة«،  للمرحلة 
اأن »الذكاء اال�شطناعي هو املوجة 
الذكية  احل��ك��وم��ة  بعد  اجل��دي��دة 
خدماتنا  ع��ل��ي��ه��ا  �شتعتمد  ال��ت��ي 
التحتية  وب��ن��ي��ت��ن��ا  وق���ط���اع���ات���ن���ا 
امل�شتقبلية. واأ�شاف �شموه: بداأنا 
�شتة  قبل  االإلكرتونية  اخلدمات 
ب�شدد  ن��ح��ن  وال��ي��وم  ع��ام��اً  ع�شر 
اإط������الق م��رح��ل��ة ���ش��ت��ع��ت��م��د على 
الذكاء اال�شطناعي«، الفتاً �شموه 
اإىل اأننا »ن�شعى اإىل تبني كل اأدوات 

احلكومي يف الدولة.
اإىل ذلك، يتناول املحور اخلام�س 
يف اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ال��ق��ي��ادة، من 
املجل�س اال�شت�شاري  خالل تعيني 
واإ�شدار  اال���ش��ط��ن��اع��ي،  ل��ل��ذك��اء 
ب�شاأن  ح���ك���وم���ي  ق����ان����ون  ون�������ش���ر 
اال�����ش����ت����خ����دام االآم����������ن ل���ل���ذك���اء 
اال�شطناعي، هو االأول من نوعه 
من  �شل�شلة  وتنظيم  املنطقة،  يف 
املوؤمترات ل�شبط وتنظيم الذكاء 
ي�شمل  ك����ذل����ك  اال����ش���ط���ن���اع���ي. 
وثيقة  اأول  ت��ط��وي��ر  امل��ح��ور  ه���ذا 
ع��امل��ي��ة م��ن ن��وع��ه��ا ب��ال��ت��ع��اون مع 
املجال  يف  ال����رائ����دة  احل���ك���وم���ات 
ال�شوابط  حت���دد  ب��ح��ي��ث  ن��ف�����ش��ه، 
ل�شمان  ال������الزم������ة  وامل�����ع�����اي�����ري 
وال�شليم  االآم�������ن  اال����ش���ت���خ���دام 
للذكاء اال�شطناعي على م�شتوى 
املتوفرة  العامل. وت�شري املعطيات 
ترتجمها  كما  الواقع  اأر���س  على 
موؤ�شرات التنمية اإىل اأن االإمارات 
ا�شتعداداً  املنطقة  دول  اأك��ر  من 
م�شتدامة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  لتبني 
بف�شل  اال����ش���ط���ن���اع���ي،  ل���ل���ذك���اء 
متطورة  عمل  وب��رام��ج  �شيا�شات 
تكنولوجية اعتمدتها يف العقدين 
االأخ���ريي���ن حت���دي���داً؛ ف��ق��د كانت 
املنطقة  يف  دول����ة  اأول  االإم������ارات 
االإلكرتونية«،  »احلكومة  تتبنى 
ث��م ���ش��رع��ان م��ا مت حت��وي��ل��ه��ا اإىل 
العام  يف  ال����ذك����ي����ة«  »احل����ك����وم����ة 
املنطقة  يف  �شابقة  يف   ،2013
روؤية  م��ن  انطالقاً  وذل��ك  اأي�����ش��اً، 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
اأف�شل  الإت��اح��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د 
واأ�شرع اخلدمات احلكومية للنا�س 
يف الدولة بكفاءة وجودة عاليتني، 
بكافة  واالرتقاء  اإ�شعادهم  بهدف 

مناح العمل واحلياة يف الدولة.
وت�����ش��ك��ل ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة االإم�����ارات 
ا�شتكمااًل  اال���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
تقدم  لتحقيق  الذكية،  للحكومة 
العمل  ميادين  كافة  يف  ملمو�س 
ب���االأداء على  احلكومي واالرت��ق��اء 

امل�شتوى املوؤ�ش�شي، اأفقياً وراأ�شياً.

ا�شتقبل وزيرة القت�شاد وال�شياحة والعلوم والأبحاث يف اإقليم �شترييا

حممد بن زايد يبحث مع باربرة عالقات التعاون واأهمية بناء ال�سراكات وتبادل اخلربات 
•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
باربرة  البحر معايل  ام�س يف ق�شر  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
اإقليم  يف  واالأب��ح��اث  والعلوم  وال�شياحة  االقت�شاد  وزي��رة  ميدل  اإيبينجر 
مذكرة  توقيع  حل�شور  ال��دول��ة  ت��زور  وال��ت��ي  النم�شا  بجمهورية  �شترييا 
لالأوملبياد  العاملية  االأل��ع��اب  ل���دورة  املنظمة  املحلية  اللجنة  ب��ني  تفاهم 
االألعاب  ل���دورة  املنظمة  املحلية  واللجنة  اأب��وظ��ب��ي،  يف   2019 اخل��ا���س 
العاملية ال�شتوية لالأوملبياد اخلا�س2017 يف النم�شا والتي جرت �شباح 
ام�س، اإ�شافة اىل ح�شورها م�شابقة املهارات العاملية التي تقام يف ابوظبي 

حاليا. مت خالل اللقاء بحث عالقات التعاون وال�شداقة بني دولة االمارات 
العربية املتحدة وجمهورية النم�شا والتاأكيد على احلر�س امل�شرتك على 

تعزيزها وتطويرها مبا يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.
كما تبادل �شموه احلديث مع امل�شوؤولة النم�شاوية حول جماالت التعاون 
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  االأل��ع��اب  ل���دورة  املنظمة  املحلية  اللجنة  ب��ني 
العاملية  االأل��ع��اب  ل��دورة  املنظمة  املحلية  واللجنة  اأبوظبي،  يف   2019
ال�شراكات  بناء  واأهمية  النم�شا  يف  اخلا�س2017  لالأوملبياد  ال�شتوية 
لة من اجل تعزيز جناح مثل هذه  وتبادل اخلربات بني املوؤ�ش�شات ذات ال�شِّ

البطوالت الريا�شية واالإن�شانية.
املزيد  �شموه  متمنيا  اجلانبني  بني  التعاون  اتفاقية  توقيع  �شموه  وب��ارك 

االحتياجات  ل��ذوي  املخ�ش�شة  امل�شابقات  هذه  ملثل  والتوفيق  النجاح  من 
وقدرتها  الفئة  بدور هذه  االجتماعي  الوعي  وتعزيز  الذهنية  واالإعاقات 

على العمل واالإنتاج والعطاء.
املهارات  مب�شابقة  اخلا�شة  الفعاليات  حول  احلديث  اجلانبان  تبادل  كما 
العاملية واأهمية هذه امل�شابقة يف اكت�شاف املواهب والقدرات واملهارات لدى 
واالبداع  التميز  يف  جهودهم  موا�شلة  على  وحثهم  وت�شجيعهم  الطلبة 

وطرح م�شاريعهم االبتكارية.
لالألعاب  التنفيذي  الرئي�س  بيكلري  ..ماركو�س  النم�شاوية  الوزيرة  رافق 
�شفري  ليبمان  اأن��دري��ا���س  و���ش��ع��ادة  بالنم�شا  ال�شتوية  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد 

جمهورية النم�شا لدى الدولة وعدد من امل�شوؤولني يف النم�شا.

احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ  و�شمو  العني  منطقة  يف 
نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل 
نهيان لالأعمال اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ حامد 
ال�شيخ عبداهلل  اأبوظبي و�شمو  دي��وان ويل عهد  اآل نهيان رئي�س  زايد  بن 
بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو ال�شيخ عمر بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
اآل نهيان  لالأعمال اخلريية واالإن�شانية ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك 

وزير الثقافة وتنمية املعرفة .
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اأخبـار الإمـارات

مراكزها جميع  الدار” يف  “بركة  برناجمها  االأ�سرية” تطلق  “التنمية 
•• اأبوظبي-وام:

جميع  الدار” يف  “ ب��رك��ة  ب��رن��ام��ج  االأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأط��ل��ق��ت 
اجتماعية  حياة  لدعم  والعني  الظفرة  ومنطقتي  اأبوظبي  يف  مراكزها 
لديهم  االجتماعية  امل�شوؤولية  وتعزيز  وتبني حقوقهم  للم�شنني  كرمية 

والرتكيز على دور االأ�شر جتاههم لدجمهم يف املجتمع.
وي�شتهدف الربنامج كبار ال�شن الذين تبلغ اأعمارهم 60 عاما فما فوق 
من  وجل�شائهم  اأ�شرهم  اىل  اإ�شافة  ال�شيخوخة  مرحلة  على  واملقبلني 

اأفراد االأ�شرة.
وجماالت  املوؤ�ش�شة  ور�شالة  روؤي��ة  من  انطالقا  الربنامج  اإط��الق  ياأتي 

�شلة  وتعزيز  للم�شنني  وال�شامل  املتكامل  الدعم  يف  املتمثلة  اهتمامها 
وال�شحية  النف�شية  واالحتياجات  باملتطلبات  االأ�شر  وتوعية  بهم  االأبناء 
ي�شمن  مب��ا  املتقدمة  العمرية  للمراحل  واالق��ت�����ش��ادي��ة  واالجتماعية 
واآمنة  كرمية  حياة  وت��وف��ري  املختلفة  فئاته  م��ع  املجتمع  يف  اندماجها 

الأفرادها.
ويهدف الربنامج االجتماعي التوعوي -الذي ي�شتمر حتى نهاية �شهر 
ال�شيخوخة  مرحلة  تقبل  من  ال�شن  كبار  متكني  اإىل   - املقبل  نوفمرب 
واإك�شابهم مهارات التكيف والتوافق مع هذه املرحلة وتعزيز اآليات اندماج 
الروح  ورف��ع  خمتلفة  عمرية  فئات  م��ع  االجتماعية  احل��ي��اة  يف  امل�شنني 
املعنوية يف نفو�س مرتادي املجل�س من املتقاعدين وكبار ال�شن وجتديد 

ن�شاطهم واإعادة احليوية اإىل نفو�شهم اإ�شافة اإىل اإك�شاب اأ�شر كبار ال�شن 
وتعزز  رفاهيتهم  ت�شمن  واآل��ي��ة  منهجية  وف��ق  معهم  التعامل  م��ه��ارات 
واالحتياجات  باملتطلبات  االأ�شر  توعية  بجانب  جمتمعهم  يف  انتماءهم 

النف�شية وال�شحية واالجتماعية للم�شنني واآلية تلبيتها.
وت�شعى موؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية من تنفيذها لربنامج “ بركة الدار “ 
اإىل اإك�شاب امل�شنني معارف ومهارات للتكيف مع مرحلة ال�شيخوخة مبا 
يعزز طاقاتهم االإيجابية وميكنهم من التفاعل واالن�شجام حول البيئة 
املحيطة بهم اإ�شافة اإىل تنمية قدراتهم لالندماج يف احلياة االجتماعية 
لهم  ويكفل  وا�شتقرارهم  �شعادتهم  ي�شمن  مبا  وجمتمعهم  اأ�شرهم  مع 
التثقيفية  امل��ن�����ش��ورات  م��ن  جمموعة  املوؤ�ش�شة  واأ����ش���درت  اآم��ن��ة.   ح��ي��اة 

التوعوية لتعريف امل�شاركني بطبيعة املرحلة العمرية التي مير بها امل�شن 
والتغريات امل�شاحبة لها ويتم توزيعها خالل فرتة تنفيذ الربنامج.

اليوم  فعاليات  و�شمن  االأ���ش��ري��ة  التنمية  موؤ�ش�شة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
الدويل للم�شنني - الذي ي�شادف االأول من اأكتوبر من كل عام - نظمت 
احلايل  ال�شهر  ب��داي��ة  امل�شتقبل”  واأم���ل  احل��ا���ش��ر  �شم�س  “مهرجان 
االإم���ارات  ت��راث  ون���ادي  اأب��وظ��ب��ي  ل�شرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م��ع  بالتعاون 
وال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي - �شمان يف القرية الرتاثية بنادي 
تراث االإمارات وبرعاية �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة االحتاد 
الن�شائي العام الرئي�شة االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�س 

االأعلى لالأمومة والطفولة “ اأم االمارات”.

رئي�س الدولة ي�سدر قانونا احتاديا ب�ساأن امل�ستح�سرات البيطرية

ج��زاءات اإداري��ة �شملت : - االإنذار 
اأو  م�����ش��ن��ع  اأو  ����ش���رك���ة  واإغ���������الق 
البيطري  امل�����ش��ت��ح�����ش��ر  م�����ش��ت��ودع 
اأو  اأ����ش���ه���ر   6 ع���ل���ى  ت���زي���د  مل�����دة ال 
اإغالق �شركة اأو م�شنع اأو م�شتودع 
نهائيا.  ال��ب��ي��ط��ري  امل�����ش��ت��ح�����ش��ر 
ك��م��ا ن�����س ال��ق��ان��ون ع��ل��ى عقوبات 
والغرامة  احلب�س  ت�شم  ج��زائ��ي��ة 
درهم   10000 ع��ن  تقل  ال  التي 
درهم   500000 على  ت��زي��د  وال 
كل  العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
من باع اأو عر�س اأو حاز اأو �شنع اأو 
ركب م�شتح�شرا بيطريا مغ�شو�شا 
اأو  ال�شالحية  اأو منتهي  فا�شدا  اأو 
مقلدا  اأو  املنتج  لبيانات  خمالفا 
اأغلفة  اأو  ع��ب��وات  اإدخ�����ال  ح���ال  اأو 
بق�شد  معني  بيطري  مل�شتح�شر 
اأو  ال��دول��ة  اإىل  التقليد  اأو  الغ�س 
اأو  بيع  اأو  ح��ي��ازة  اأو  طبع  اأو  �شنع 
مل�شتح�شر  اأغلفة  اأو  عر�س عبوات 
ب��ي��ط��ري م��ع��ني ب��ق�����ش��د ال��غ�����س اأو 
اأو  ا�شترياد  اأو  �شناعة  اأو  التقليد 
م�شتح�شر  اأي  ت���داول  اأو  ت�شويق 
احل�شول  دون  م�����ش��ج��ل  ب��ي��ط��ري 
املناخي  التغري  على موافقة وزارة 
والبيئة ويف جميع االأح��وال حتكم 
املحكمة مب�شادرة املواد امل�شبوطة 

حمل املخالفة.
والغرامة  ب��احل��ب�����س  ي��ع��اق��ب  ك��م��ا 
درهم   50000 ع��ن  تقل  ال  التي 
درهم   500000 على  ت��زي��د  وال 
كل  العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
�شوق  اأو  ت�����داول  اأو  ا����ش���ت���ورد  م���ن 
م�شجل  ب��ي��ط��ري  م�شتح�شر  اأي 
تعديل  اأو  تغيري  اأي  عليه  اأدخ����ل 
وزارة  موافقة  على  احل�شول  دون 
ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي وال��ب��ي��ئ��ة وذل���ك 

بح�شب ماورد يف املادة 24 .

اأي  ا���ش��ت��رياد عينات م��ن  ويف ح��ال 
م�����ش��ت��ح�����ش��ر ب���ي���ط���ري الأغ����را�����س 
االأبحاث اأو الت�شويق دون احل�شول 
على موافقة الوزارة فذكر القانون 
اأنه يعاقب باحلب�س والغرامة التي 
وال  دره����م   20000 ع��ن  ت��ق��ل  ال 
اأو  دره���م   100000 ع��ل��ى  ت��زي��د 
باإحدى هاتني العقوبتني .. بينما 
والغرامة  باحلب�س  القانون  ن�س 
درهم   50000 ه��م  تقل  ال  ال��ت��ي 
درهم   500000 على  ت��زي��د  وال 
كل  العقوبتني  ه��ات��ني  ب��اإح��دى  اأو 
امل�شتح�شرات  م�شنع  ا�شتعمل  من 
غري  اآخ���ر  غ��ر���س  الأي  البيطرية 
البيطرية  امل�شتح�شرات  ت�شنيع 
وزارة  موافقة  على  احل�شول  دون 

التغري املناخي والبيئة.
ب��غ��رام��ة ال تقل  واأخ������ريا ي��ع��اق��ب 
عن 10000 درهم وال تزيد عن 
قدم  م���ن  ك���ل  دره����م   200000
متعلقة  �شحيحة  غ��ري  معلومات 
امتنع  اأو  ال��ب��ي��ط��ري  بامل�شتح�شر 
عن تقدمي معلومات طلبتها وزارة 
التغري املناخي والبيئة اأو ا�شتعمل 
للرتويج  �شحيحة  غري  معلومات 
على  �شواء  البيطري  للم�شتح�شر 
اأعلن  اأو  ل��ه  ال��دع��اي��ة  اأو يف  امل��ن��ت��ج 
ع��ن امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ب��ي��ط��ري��ة يف 
و�شائل االإعالم دون احل�شول على 

موافقة الوزارة.
وذك������ر ال���ق���ان���ون اأن������ه ي���ج���ب على 
وم�شتودعات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
بالدولة  البيطرية  امل�شتح�شرات 
احل�شول على ترخي�س من وزارة 
وال���ب���ي���ئ���ة وفقا  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
لل�شروط وال�شوابط التي حتددها 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون .. 
كما يتعني على ال�شركات وم�شانع 

•• دبي-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
»ح��ف��ظ��ه اهلل« ال��ق��ان��ون االحت���ادي 
ب�شاأن   2017 ل�����ش��ن��ة   9 رق������م 
الذي  ال��ب��ي��ط��ري��ة  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات 
تداول  عملية  تنظيم  اإىل  ي��ه��دف 
وطرق  ال��ب��ي��ط��ري��ة  امل�شتح�شرات 
اإلغاء  وح��االت  مراقبتها  و�شوابط 
وامل�شتح�شرات  ال�شركات  ت�شجيل 
البيطرية وتلك التي يحظر فيها 
منع  اأو  ت��وزي��ع  وق���ف  اأو  ا���ش��ت��رياد 
اإلغاء  اأو  ت�شجيل  تعليق  اأو  ت��داول 
ا�شرتجاع  اأو  ���ش��ح��ب  اأو  ت�����ش��ج��ي��ل 
واالأ�ش�س  ال��ب��ي��ط��ري  امل�شتح�شر 
التي يجب اتباعها لتخزين االأدوية 
ملمار�شة  الالزمة  وتلك  البيطرية 
للم�شتح�شرات  اجل��ي��د  الت�شنيع 
ال��ب��ي��ط��ري��ة وط����رق ال��ت��خ��ل�����س من 
التي  ال��ب��ي��ط��ري��ة  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات 
�شالحيتها  تنتهي  اأو  اإتالفها  يتم 
البيطرية  امل�شتح�شرات  وت�شعري 
تفر�س يف حال  ال��ت��ي  واجل�����زاءات 
هذا  اأح��ك��ام  م��ن  حكم  اأي  خمالفة 

القانون اأو الئحته التنفيذية .
وي���اأت���ي ال��ق��ان��ون ل��ي��وؤك��د ع��ل��ى اأن 
البيطرية  امل�شتح�شرات  اأه��م��ي��ة 
الب�شري كونها  ال��دواء  ال تقل عن 
تطوير  يف  الرئي�شية  العوامل  من 
االإنتاج احليواين وحماية ال�شحة 
على  العامة  وال�شحة  احليوانية 
ح��د ���ش��واء. وي��ه��دف ال��ق��ان��ون اإىل 
تنظيم عملية تداول امل�شتح�شرات 
البيطرية ملا لها من تاأثري مبا�شر 
على ال�شحة احليوانية وما يتبعه 
ال�����ش��ح��ة العامة  ت���اأث���ري ع��ل��ى  م���ن 
انت�شار  خم��اط��ر  وخف�س  والبيئة 
وما  وامل��ع��دي��ة  الوبائية  االأم��را���س 
يرتتب على ذلك من رفع معدالت 
االأم�����ن احل���ي���وي وت��ع��زي��ز �شالمة 
ال���غ���ذاء وحت��ق��ي��ق روؤي�����ة االم�����ارات 
اال�شرتاتيجية  واالأهداف   2021
والبيئة  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ل������وزارة 
الروة  وتنمية  بحماية  واملتعلقة 

احليوانية.
لتنظيم  القانون  اإ���ش��دار  ج��اء  كما 
ط����رق و����ش���واب���ط م��راق��ب��ة ت����داول 
ونوعيتها  البيطرية  امل�شتح�شرات 
الناجتة  ال���ت���ج���اوزات  م���ن  ل��ل��ح��د 
عملية  يف  اخلاطئة  املمار�شات  عن 
التداول وذلك يف ظل اإقرار قانون 
البيطرية  امل�شتح�شرات   « نظام   «
ل�������دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون ل����دول 
اخلليج العربية والئحته التنفيذية 
ل���ت���ن���ظ���ي���م ت�������ش���ج���ي���ل ال�������ش���رك���ات 
وم�شتح�شراتها  وم�������ش���ان���ع���ه���ا 
البيطرية طبقا الأف�شل املمار�شات 

واملعايري العلمية والدولية.
وت���������ش����م����ن ال������ق������ان������ون ت���ع���ري���ف 

العاملة  البيطرية  امل�شتح�شرات 
خ������ارج ال����دول����ة ال��ت�����ش��ج��ي��ل لدى 
ن�شاط  اأي  م��ب��ا���ش��رة  ق��ب��ل  ال�����وزارة 
داخل الدولة .. كما يجب ت�شجيل 
ال��ب��ي��ط��ري��ة لدى  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات 
الوزارة وفقا لل�شروط وال�شوابط 
التنفيذية  الالئحة  حتددها  التي 

لهذا القانون.
واأ�شار القانون اإىل اأن وزارة التغري 
املناخي والبيئة متنح �شهادة ت�شجيل 
امل�شتح�شرات  وم�شانع  ل�شركات 
البيطرية وللم�شتح�شر البيطري 
�شنوات  خ���م�������س  م���دت���ه���ا  وت����ك����ون 
وفقا  مماثلة  مل��دد  للتجديد  قابلة 
لل�شروط وال�شوابط التي حتددها 
الالئخة التنفيذية لهذا القانون.

مبا�شرة  ع���ل���ى  ال����ق����ان����ون  واأك��������د 
ال�شلطات املخت�شة كافة االإجراءات 
بالرتخي�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأخ��������رى 
املذكور  بالبند  االإخ���الل  ع��دم  م��ع 
ت���رخ���ي�������س  وه��������و  ال������ق������ان������ون  يف 
وم�شتودعات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 

امل�شتح�شرات البيطرية بالدولة.
اأن���ه ال يجوز  ال��ق��ان��ون  اأو���ش��ح  كما 
البيطرية  امل�����ش��ت��ح�����ش��رات  مل�شنع 
االإنتاج  يبداأ  اأن  بالدولة  املرخ�س 
اإال بعد ت�شجيل املنتجات لدى وزارة 
يجوز  وال  والبيئة  املناخي  التغري 
امل�شتح�شرات  م�����ش��ن��ع  ا���ش��ت��ع��م��ال 
غري  اآخ���ر  غ��ر���س  الأي  البيطرية 
البيطرية  امل�شتح�شرات  ت�شنيع 
املرخ�س بت�شنيعها اإال بعد موافقة 

وزارة التغري املناخي والبيئة.
ون�������س ال����ق����ان����ون االحت��������ادي اأن����ه 
الت�شجيل  ط��ال��ب  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 
م�شتودع  ت��رخ��ي�����س  ع��ل��ى  ح��ا���ش��ال 
البيطرية  بامل�شتح�شرات  لالإجتار 

باجلملة.
ت�شجيل  يلغى  اأن���ه  ال��ق��ان��ون  وذك���ر 
البيطرية  امل�شتح�شرات  �شركات 
وم�شانعها بقرار من وزارة التغري 
املناخي والبيئة يف حال التزوير اأو 
التالعب بالوثائق املقدمة اأو غلق 
ا�شتخدام  منع  اأو  نهائيا  ال�شركة 
حال  يف  اأو  م�شتح�شراتها  ك��اف��ة 
امل�شتح�شر  مب��ح��ت��وى  ال��ت��الع��ب 
البيطري باملخالفة لقرار ت�شجيله 
اأو خمالفة �شروط الت�شجيل اأو اأي 
اأخ����رى حت��دده��ا الالئحة  ح���االت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة. ك��م��ا ي���ج���وز ل�����وزارة 
ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي وال��ب��ي��ئ��ة اإل�����زام 
امل�شتح�شرات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
وامل�شتودعات  امل�شجلة  البيطرية 
بتوفري م�شتح�شراتها  لها�  املمثلة 
عدم  ح��ال��ة  يف  امل�شجلة  البيطرية 

توفر البديل.
ا�شترياد  يحظر  اأنه  القانون  وذكر 
امل�شتح�شرات  ت��داول  اأو  ت�شويق  اأو 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ق��ب��ل ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا لدى 
ال������وزارة ك��م��ا ي��ح��ظ��ر ا���ش��ت��رياد اأو 

ا�شرتجاع  اأو  ���ش��ح��ب  اأو  ت������داول 
اأو  تعليق  اأو  البيطري  امل�شتح�شر 
تغيريات  اإدخ��ال  اأو  ت�شجيله  اإلغاء 
اأو تعديالت عليه دون اأخذ موافقة 
للوزارة  ت��ق��اري��ر  ت��وف��ر  اأو  ال����وزارة 
البيطري  امل�شتح�شر  �شمية  ع��ن 
له  خطرية  جانبية  اآث��ار  ظهور  اأو 
ل��ل��وزارة ع��ن وجود  وت��وف��ر تقارير 
اأو  ف��ع��ال��ي��ت��ه  اأو  ج���ودت���ه  يف  خ��ل��ل 
ا�شتعماله بناء على تو�شية  توقف 
الرقابية  الهيئات  اأو  املنظمات  من 
�شطب  اأو  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��دول��ي��ة 
بلد  اإنتاجه من  اأوق��ف  اأو  ت�شجيله 
�شحة  ع��دم  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  املن�شاأ 
واملقدمة  ب���ه  امل��ت��ع��ل��ق��ة  امل��ع��ل��وم��ات 
تقدير  وع���دم  الت�شجيل  م��ل��ف  يف 
جتديد  ط��ل��ب  وكيلها  اأو  ال�����ش��رك��ة 
ت�شجيل امل�شتح�شر البيطري قبل 
من  يوما   180 ع��ن  م��دة ال تقل 
اأو  الت�شجيل  �شهادة  انتهاء  تاريخ 
اأي حاالت اأخرى حتددها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
البيطرية  امل�شتح�شرات  حال  ويف 
تنتهي  اأو  ات����الف����ه����ا  ي���ت���م  ال����ت����ي 
���ش��الح��ي��ت��ه��ا، ذك����ر ال���ق���ان���ون اأن���ه 
وم�شانع  ال�������ش���رك���ات  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
امل�شتح�شرات  وم���������ش����ت����ودع����ات 
البيطرية التخل�س منها بطريقة 
العامة  ال�شالمة  ���ش��روط  ت��راع��ي 
وفقا  البيئة  ت��ل��وث  اإىل  ت���وؤدي  وال 
للت�شريعات النافذة. ووفقا للمادة 
اأن  االحت�����ادي  ال��ق��ان��ون  م��ن   31
ال��ذي��ن ي�شدر  ل��ل��م��وظ��ف��ني  ي��ك��ون 
ب���ت���ح���دي���ده���م ق���������رار م�����ن وزي�����ر 
ال��ع��دل ب��االت��ف��اق م��ع وزي��ر التغري 
ال�شلطة  رئي�س  اأو  والبيئة  املناخي 
ال�شبط  م��اأم��وري  �شفة  املخت�شة 
التي  االأف��ع��ال  اإث��ب��ات  يف  الق�شائي 
تقع باملخالفة الأحكام هذا القانون 
ال�شادرة  وال�����ق�����رارات  وال���ل���وائ���ح 

مبوجبه.
على  اأن���������ه   32 امل����������ادة  وذك����������رت 
وم�شتودعات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
القائمة  البيطرية  امل�شتح�شرات 
وق�����ت ال���ع���م���ل ب���ه���ذا ال���ق���ان���ون اأن 
هذا  الأحكام  طبقا  اأو�شاعها  توفق 
القانون وذلك خالل 6 اأ�شهر من 
التمديد  وي��ج��وز  ب��ه  العمل  ت��اري��خ 
مل����دة مم��اث��ل��ة ب���ق���رار م���ن جمل�س 
الوزراء. و�شي�شدر جمل�س الوزراء 
املقررة  ال��ر���ش��وم  ب��ت��ح��دي��د  ق�����رارا 
ط��ب��ق��ا الأح���ك���ام ه���ذا ال��ق��ان��ون كما 
لهذا  التنفيذية  الالئحة  �شي�شدر 
ال���ق���ان���ون خ����الل ���ش��ت��ة اأ���ش��ه��ر من 

العمل بالقانون.
اأو  يخالف  حكم  كل  يلغى  واأخ���ريا 
القانون  ه��ذا  اأح��ك��ام  م��ع  يتعار�س 
الر�شمية  اجل����ري����دة  يف  وي��ن�����ش��ر 
ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره.

امل�����ش��ت��ح�����ش��ر ال���ب���ي���ط���ري مب�����ادة 
ملادة  م��دخ��ل  اأو  م����واد  ت��رك��ي��ب��ة  اأو 
اأو  ال��وق��اي��ة  اأو  ل��ل��ع��الج  حم�����ش��رة 
لت�شخي�س حاالت طبية اأو اإ�شالح 
الف�شيولوجية  الوظائف  تغيري  اأو 
يف احليوان واإلزام �شركات وم�شانع 
امل�شتح�شرات  وم���������ش����ت����ودع����ات 
على  احل�شول  بالدولة  البيطرية 
و�شركات  ال�������وزارة  م���ن  ت��رخ��ي�����س 
البيطرية  امل�شتح�شرات  وم�شانع 
الت�شجيل  ال��دول��ة  خ���ارج  ال��ع��ام��ل��ة 
ل����دى ال�������وزارة ق��ب��ل م��ب��ا���ش��رة اأي 

ن�شاط داخل الدولة.
ال���ق���ان���ون م���ه���ام وزارة  ك��م��ا ح����دد 
وال���ب���ي���ئ���ة فيما  امل���ن���اخ���ي  ال���ت���غ���ري 
وم�شانع  �شركات  ترخي�س  يخ�س 
امل�شتح�شرات  وم���������ش����ت����ودع����ات 
وت�شجيل  ب���ال���دول���ة  ال��ب��ي��ط��ري��ة 
امل�شتح�شرات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
الدولة  خ���ارج  العاملة  البيطرية 
قبل مبا�شرة ن�شاطها داخل الدولة 
البيطري  امل�شتح�شر  وت�����ش��ج��ي��ل 
ودرا�شة التقارير الفنية الواردة من 
املنظمات اأو الهيئات الدولية حول 
امل�شتح�شرات البيطرية و�شركاتها 
باالإ�شافة  ب�شاأنها  يلزم  ما  واتخاذ 
امل�شتح�شرات  م����راق����ب����ة  اإىل 
وتلقي  ت�شويقها  ب��ع��د  ال��ب��ي��ط��ري��ة 
اأو  امل�شت�شفيات  قبل  من  التقارير 
جودتها  ع��ن  البيطرية  ال��ع��ي��ادان 
ب�شاأنها  و�شالمتها واتخاذ ما يلزم 
وو�شع ون�شر قوائم بامل�شتح�شرات 
البيطرية املحظور ا�شتخدامها يف 
اأنواع احليوانات املختلفة وحتديد 
الالزمة  وال�������ش���روط  االإج��������راءات 

لت�شجيلها وجتديد ت�شجيلها.
وح����دد اأي�����ش��ا احل�����االت ال��ت��ي يتم 
ال�شركات  ت�����ش��ج��ي��ل  اإل����غ����اء  ف��ي��ه��ا 
اإ�شافة  البيطرية  وامل�شتح�شرات 
فيها  ي��ح��ظ��ر  ال��ت��ي  احل�����االت  اإىل 
منع  اأو  ت��وزي��ع  وق���ف  اأو  ا���ش��ت��رياد 
اإلغاء  اأو  ت�شجيل  تعليق  اأو  ت��داول 
ا�شرتجاع  اأو  ���ش��ح��ب  اأو  ت�����ش��ج��ي��ل 
خالل  م��ن  البيطري  امل�شتح�شر 
جل��ن��ة ت�����ش��ك��ل ب���ق���رار م���ن معايل 

الوزير .
ك��م��ا رك���ز ال��ق��ان��ون يف م����واده على 
االأ����ش�������س ال���ت���ي ي��ج��ب ات��ب��اع��ه��ا يف 
تخزين االأدوية البيطرية واالأ�ش�س 
اجليد  الت�شنيع  ملمار�شة  الالزمة 
وطرق  البيطرية  للم�شتح�شرات 
امل�شتح�شرات  م�����ن  ال���ت���خ���ل�������س 
ال��ب��ي��ط��ري��ة ال��ت��ي ي��ت��م اإت��الف��ه��ا اأو 
تراعي  بطرق  �شالحيتها  تنتهي 
�شروط ال�شالمة العامة وال توؤدي 
ت�شعري  واأخ����ريا  البيئة  ت��ل��وث  اإىل 

امل�شتح�شرات البيطرية.
من  ح��ك��م  اأي  خم��ال��ف��ة  ح����ال  ويف 
الئحته  اأو  ال���ق���ان���ون  ه����ذا  اأح���ك���ام 
على  ال��ق��رار  ن�س  فقد  التنفيذية 

م�شتح�شر  اأي  ت�شويق  اأو  ت���داول 
عليه  اأدخ�����ل  اإذا  م�����ش��ج��ل  ب��ي��ط��ري 
مبوافقة  اإال  تعديل  اأو  تغيري  اأي 
 .. امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ت��غ��ري  وزارة 
ك��م��ا ي��ح��ظ��ر ا���ش��ت��رياد ع��ي��ن��ات من 
الأغرا�س  بيطري  م�شتح�شر  اأي 
مبوافقة  اإال  الت�شويق  اأو  االأبحاث 

وزارة التغري املناخي والبيئة.
ولفت القرار اإىل اأن لوزير التغري 
با�شترياد  ال�شماح  والبيئة  املناخي 
امل�����ش��ت��ح�����ش��رات ال��ب��ي��ط��ري��ة غري 
املحظورة قبل الت�شجيل وذلك وفقا 
ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا 
ال��ق��ان��ون وذل���ك وف��ق��ا ل��ل��م��ادة 15 
امل�شتح�شرات  ت�شنيع  يجوز  بينما 
ال��ب��ي��ط��ري��ة غ���ري امل�����ش��ج��ل��ة وغري 
وفقا  الت�شدير  لغر�س  املحظورة 
لل�شروط وال�شوابط التي حتددها 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

واأ����ش���اف ال��ق��ان��ون اأن���ه ي��ج��ب على 
وم�شتودعات  وامل�شانع  ال�شركات 
اإخطار  البيطرية  امل�شتح�شرات 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزارة 
ت����ط����راأ على  ال����ت����ي  ب���ال���ت���غ���ي���ريات 
ال�شركة  اأو  البيطري  امل�شتح�شر 
ال�شادرة  وال���ت���ح���ذي���رات  امل��ن��ت��ج��ة 
م��ن ال�����ش��رك��ة مب��ا ي��خ�����س �شالمة 
اأو  البيطري  امل�شتح�شر  وفاعلية 
يف حالة اإيقاف ت�شنيع امل�شتح�شر 
بلد  تداوله يف  تعليق  اأو  البيطري 
عن  االإب���الغ  اإىل  باالإ�شافة  املن�شاأ 
اإليها  ال�����واردة  امل��ت��ك��ررة  ال�����ش��ك��اوى 

ب�شاأن م�شتح�شراتها البيطرية.
ي�شمح  ال  ف��اإن��ه  ال��ق��ان��ون  وبح�شب 
وم�شتودعات  وامل�شانع  لل�شركات 
االإعالن  البيطرية  امل�شتح�شرات 
و�شائل  يف  بيطري  م�شتح�شر  عن 
االإع��الم اإال مبوافقة وزارة التغري 
لل�شروط  وف��ق��ا  وال��ب��ي��ئ��ة  امل��ن��اخ��ي 
وال�شوابط التي حتددها الالئحة 

التنفيذية لهذا القانون.
القانون  م���ن   19 امل������ادة  ون�����ش��ت 
جلنة   « ت�����ش��م��ى  جل���ن���ة  ب���اإن�������ش���اء 
البيطرية  امل�شتح�شرات  ت�شجيل 
التغري  وزارة  يف  و����ش���رك���ات���ه���ا« 
ت�شكيلها  وي�شدر  والبيئة  املناخي 
من  التظلم  واآل��ي��ة  عملها  ون��ظ��ام 
القرارات التي ت�شدرها بقرار من 
بت�شجيل  اللجنة  وتخت�س  الوزير 
امل�شتح�شرات  وم�����ش��ان��ع  ���ش��رك��ات 
امل�شتح�شرات  وت�شجيل  البيطرية 
وال���ت���اأك���د م���ن تطبيق  ال��ب��ي��ط��ري��ة 
البيطرية  امل�شتح�شرات  م�شانع 
للت�شنيع  اجليدة  املمار�شة  الأ�ش�س 
اإ�شافة اإىل  الدوائي عن الت�شجيل 
اأي اخت�شا�شات اأخرى ذات عالقة 

تكلف بها من قبل الوزير.
وذك��رت امل��ادة 20 اأن��ه يحق لوزارة 
ال���ت���غ���ري امل���ن���اخ���ي وال���ب���ي���ئ���ة حظر 
منع  اأو  ت��وزي��ع  وق���ف  اأو  ا���ش��ت��رياد 

بتوجيهات حممد بن را�شد 

ثالث رحالت اإ�سافية �سمن اجل�سر اجلوي الإغاثة الجئي الروهينجا
•• دبي-وام:

وجه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اجل�شر  ب��ت��م��دي��د  اهلل،  رع����اه  دب����ي، 
الروهينجا  الجئي  الإغاثة  اجلوي 
اإ����ش���اف���ي���ة، وذلك  ب���ث���الث رح�����الت 
الرامية  ال��دول��ي��ة  ل��ل��ج��ه��ود  دع��م��ا 
اأ�شعب  م��ن  واح����دة  م��واج��ه��ة  اإىل 
ال��ت��ي خلفها  االأزم�����ات االإن�����ش��ان��ي��ة 
نزوح مئات االآالف من الروهينجا 
من ميامنار هربا من اأعمال العنف 

واال�شطهاد املرتكبة �شدهم هناك 
اآمن  م��اأوى  على  للح�شول  و�شعيا 

يف بنغالدي�س املجاورة.
بداأت  �شموه،  توجيهات  على  وبناء 
املدينة العاملية للخدمات االإن�شانية 
ك����اف����ة اال�����ش����ت����ع����دادات  ات����خ����اذ  يف 
الثالث  اجلوية  الرحالت  لت�شيري 
بنغالد�س  يف  داك�������ا  م����ط����ار  اإىل 
ل����ت����وف����ري امل�����زي�����د م�����ن ام����������دادات 
االإغاثة االأ�شا�شية لالجئني، وذلك 
ا���ش��ت��ك��م��اال ل��ل��رح��الت ال�����ش��ت التي 
باإجمايل  بالفعل،  املدينة  �شريتها 
و13  و11   2 يف  رح�����الت  اأرب������ع 

ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة 
ال�شحة العاملية ومنظمة الت�شامن 

العاملي وجمعية �شلرت بوك�س.
وي��اأت��ي متديد اجل�شر اجل��وي من 
امل�شاعدات  من  املزيد  تقدمي  اأج��ل 
اأن ي�شتفيد منها  املنتظر  التي من 
�شخ�س  األ��ف   230 على  يزيد  م��ا 
فروا من ديارهم يف ميامنار جراء 
امل���وج���ه���ة �شدهم  ال��ع��ن��ف  اأع����م����ال 
يف  وت�شببت  امل��ئ��ات  ب��ح��ي��اة  واأودت 
من  واح������دة  يف  االآالف،  ت�����ش��ري��د 
اأ�شوا االأزمات االإن�شانية يف التاريخ 
�شغوط  من  ت�شكله  ومبا  احلديث 

واالأغطية  االإي��واء  خيام  مقدمتها 
التي  ال���ت���ج���ه���ي���زات  م����ن  وغ����ريه����ا 
احتياجاتهم  ت���وف���ري  يف  ت�����ش��ه��م 
اليومية يف ظل تفاقم االزمة التي 
اأدت حتى االآن اإىل ن��زوح اأك��ر من 
اأغ�شط�س  منذ  �شخ�س  األف   520
العاملية  املدينة  اأن  يذكر  املا�شي.  
يف  تاأ�ش�شت  االإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات 
دبي عام 2003 لتعزز مكانة دولة 
للعمل  حم���وري  كمركز  االإم�����ارات 
ع���رب توظيف  ال��ع��امل��ي  االإن�������ش���اين 
يف  املتقدمة  اللوج�شتية  االإمكانات 
املدينة  �شركاء  مع  وبالتعاون  دب��ي 

اإىل  اإ�شافة  اجل��اري،  اأكتوبر  و15 
و26   12 يف  ان��ط��ل��ق��ت��ا  رح��ل��ت��ني 
�شبتمرب املا�شي، حمملة مبا يزيد 
550 ط��ن��ا م���ن االإم�������دادات  ع��ل��ى 
بقيمة و�شلت اإىل نحو 8.5 مليون 
دوالر  2.31 مليون  درهم حوايل 
ال�شامية  املفو�شية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
الالجئني،  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم 
واالحتاد الدويل جلمعيات ال�شليب 
االأحمر والهالل االأحمر، والهالل 
اأطباء  ومنظمة  االإماراتي  االأحمر 
االأمم  بال حدود و�شركاء م�شتودع 
االإن�شانية،  ل��ال���ش��ت��ج��اب��ة  امل��ت��ح��دة 

م�شتمرة على منظمات وموؤ�ش�شات 
العمل االإن�شاين حول العامل.

للخدمات  العاملية  املدينة  وتعمل 
�شاحب  ح��رم  باإ�شراف  االإن�شانية، 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را�شد 
بنت  هيا  االأم��رية  �شمو  مكتوم،  اآل 
وبدعم  امل��دي��ن��ة،  رئي�شة  احل�����ش��ني، 
توفري  على  اإدارت���ه���ا،  جمل�س  م��ن 
االإعا�شة  ومتطلبات  االإغاثة  م��واد 
الجئي  مل��ع��اون��ة  م�شتودعاتها  م��ن 
املناطق  اإىل  ال��ف��اري��ن  الروهينجا 
الظروف  مواجهة  على  احلدودية 
ال�����ش��ع��ب��ة ال���ت���ي مي������رون ب���ه���ا ويف 

م����ن امل���ن���ظ���م���ات ال���ت���اب���ع���ة ل����الأمم 
املوؤ�ش�شات  م���ن  وغ���ريه���ا  امل��ت��ح��دة 
غري احلكومية العاملة بها يف اإطار 
توفري  يف  ت�شهم  متكاملة  �شبكة 
ب�شرعة  للمحتاجني  االإغاثة  مواد 
وكفاءة عالية نظرا للموقع املتميز 
العامل  ق��ل��ب  االإم�������ارات يف  ل���دول���ة 
امل�شاعدات  و�شول  �شرعة  يتيح  ما 
العاجلة ملقا�شدها يف اأق�شر االأطر 
تقدمي  يف  ي�شهم  ومب���ا  ال��زم��ن��ي��ة، 
العون للمت�شررين جراء الكوارث 
يف  امل�شلحة  النزاعات  اأو  الطبيعية 

كافة اأنحاء العامل.

 

امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة



الثالثاء   17   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12149  
Tuesday  17   October   2017  -  Issue No   12149

04

اأخبـار الإمـارات
اال�ستعدادات لالحتفال باليوم الوطني ال�ساد�س واالأربعني االإمارات” يناق�س  “ق�سر 

•• ابوظبي-وام:

ق�شر  “�شركة  اإدارة  ملجل�س  اجتماعا  الرئا�شة،  �شوؤون  ل��وزارة  العام  االأم��ني  اأحمد حممد احلمريي،  معايل  تراأ�س 
االإمارات” يف “فندق ق�شر االإمارات” ملناق�شة التح�شريات لفعاليات االحتفال باليوم الوطني ال�شاد�س واالأربعني 
لدولة االإمارات العربية املتحدة، بحيث تعك�س هذه الفعاليات والربامج االحتفالية اأهمية هذه املنا�شبة الوطنية 
الغالية، التي حتّل واالإمارات تخطو بثبات يف م�شرية النه�شة والتطّور والتحديث وتعزيز اأمنها وا�شتقرارها يف ظّل 

القيادة الر�شيدة. 
املعامل  اأب��رز  كاأحد  موقعه  لتعزيز  االإمارات”  ق�شر  “لفندق  التطويرية  امل�شروعات  االإدارة  جمل�س  وا�شتعر�س 

احل�شارية يف اإمارة اأبوظبي، ويف خارطة ال�شياحة بالدولة.
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و�شعادة  الو�شوا�شي،  حممد  �شالح  و�شعادة  املنتدب،  الع�شو  احلمريي،  �شاحي  �شلطان  �شعادة  من:  كلٌّ  االجتماع 

حممد عبد اهلل اجلنيبي، و�شعادة �شيف �شعيد غبا�س.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل ال�سفري الفرن�سي
•• راأ�س اخليمة-وام:

االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
�شعادة  ام�����س  حممد  ب��ن  �شقر  مدينة  يف  �شموه  ق�شر  يف  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م 
�شموه  على  لل�شالم  ق��دم  ال���ذي  الفرن�شية  اجل��م��ه��وري��ة  �شفري  ب��وي  ل��ودوف��ي��ك 
مبنا�شبة توليه مهام عمله اجلديد لدى الدولة يرافقه جمدي عابد القن�شل 

العام الفرن�شي يف دبي.
له  متمنيا   .. الفرن�شي  بال�شفري  اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ورح���ب 
التوفيق والنجاح يف اأداء مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة االإمارات 

وفرن�شا.
راأ�س  ال�شمو حاكم  ال�شال م�شت�شار �شاحب  اأحمد  �شعادة �شالح   .. اللقاء  ح�شر 

اخليمة و�شعادة حممد اأحمد الكيت امل�شت�شار يف الديوان االأمريي .

ال�سكان يف بع�س مناطق راأ�س اخليمة ي�ستكون من ظاهرة »اخلرب�سة« على جدران منازلهم  

ال���ب���ي���وت وال�����ش��ع��ي ل�����ش��غ��ل اأوق�����ات 
ف���راغ���ه���م ب���االن�������ش���م���ام  ل������دورات 
العربية  لغتهم  حت�شن  ت��دري��ب��ي��ة 
ت���ف�������ش���ح خ���ط���وط���ه���م على  ال����ت����ي 
احلوائط عدم معرفتهم بالقواعد 
اىل  الكتابة  حتى  واأي�����ش��ا  اللغوية 
�شتى  يف  ه��واي��ات��ه��م  تنمية  ج��ان��ب 

املجاالت مثل الر�شم  واخلط .

غياب الرقابة :
اأما �شعيد ال�شحي فتحدث م�شريا 
اىل اأن الكتابة على احلوائط يكون 
ل��ه��ا وج�����ود ب�����ش��ورة م���ت���زاي���دة  يف 
الرقابة  اأعني  البعيدة عن  املناطق 
م���ث���ل ال����ق����رى اجل���ب���ل���ي���ة واأي�������ش���ا 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ال�����ش��واط��ئ ومتثل 
والقرى  امل����دن  امل��ه��م��ل��ة يف  امل��ب��اين 

�شيئة الأن م�شدرها اأي من يكتبها 
اأ����ش���ال ي��ك��ون ه���و ���ش��يء االأخ����الق 
العام  ال����ذوق  وت��ت�����ش��ب��ب يف خ��د���س 
االأهمية  من  يكون  لذلك  ونتيجة 
تكثيف احلمالت االأمنية املناه�شة 
وت�شديد  ال��ت�����ش��رف��ات  ت��ل��ك  مل��ث��ل 
الذين  االأ�شخا�س  ل�شبط  البحث 
ال�شيئة  ال��ه��واي��ة  ت��ل��ك  مي��ار���ش��ون 
القانونية  للم�شاءلة  وت��ق��دمي��ه��م 
رادعة  العقوبة  تكون  ب��اأن  واأطالب 
ل���ك���ل م����ن ي����ق����وم ب���ال���ك���ت���اب���ة على 

احلوائط.

�شوء ال�شخبطة :
معلمة  وه����ي  ���ش��ال��ح«  »اأم  وت�����رى 
ممار�شة  اأن  امل����دار�����س  اح�����دى  يف 
ال�شخبطة على احل��وائ��ط  ما من 

اجل���دران  . ويف خطوة تعد مهمة 
�شوهت  ال���ت���ي  ال���ظ���اه���رة  مل��واج��ه��ة 
واملمتلكات  امل���راف���ق  م���ن  ال��ع��دي��د 
العامة واخلا�شة بادر فرع ال�شرطة 
املعمورة  �شرطة  مبركز  املجتمعية 
باإطالق  ب���راأ����س اخل��ي��م��ة  ال�����ش��ام��ل 
حملة توعوية �شماها  » ال للكتابة 

على اجلدران » .

  اجلهود الأمنية :
فرع  م��دي��ر  ب��ل��ه��ون  را���ش��د  النقيب 
�شرطة  املجتمعية مبركز  ال�شرطة 
ظاهرة  ي�شف   ، ال�شامل  امل��ع��م��ورة 
ع���ل���ى اجل�����������دران بغري  ال���ك���ت���اب���ة 
احل�������ش���اري���ة وت�������ش���وه ال��ك��ث��ري من 
املرافق العامة  واملنازل ، وهي من 
عامة  بني  انت�شرت  التي  الظواهر 

عبارات  بكتابة  فوجئت  حكومية  
ع��ل��ى اجل����دار اخل���ارج���ي ال حتمل 
ف��ا���ش��ط��ت غ�شبا  وا����ش���ح���ا  م��ع��ن��ى 
وت��ل��ف��ت مي��ن��ة وي�����ش��رة ب��اح��ث��ا عمن 
له  اأج���د  لكنني مل  ذل��ك  ت�شبب يف 
اأثرا فلم اأجد خيارا يحمي منزيل 
م���ن ت��ل��ك االأف����ع����ال ���ش��وى تغليف 
اجل��دار بطبقة من احلجر عالوة 
علها  مراقبة  كامريا  تركيب  على 
ت�شاعدين يف  �شبط  هواة الكتابة 
على احلوائط  علما باأنني �شرفت 
مبلغا من امل��ال يف ازال��ة اخلطوط 

التي على اجلدار.
عي�شى  هو  اخ��ر  ل�شخ�س  بالن�شبة 
حممد فان العبارات التي تتخذ من 
حوائط  البيوت مكانا لكتابتها هي 
يف الغالب االأع��م تكون ذات الفاظ 

���ش��ب��ورة ل��ه��واة عبث ال��ك��ت��اب��ة  فهي 
اىل ج��ان��ب ك��ون��ه��ا ظ���اه���رة حتمل 
ب��ذي��ئ��ة تخد�س  األ���ف���اظ���ا  اأح���ي���ان���ا  
املظاهر  ت�شعف  فهي  العام  ال��ذوق 
امل���ج���ت���م���ع وت����رتك  اجل���م���ال���ي���ة يف 
انطباعا لدى الزائرين باأنها تعرب 

عن املجتمع  .
اأن  ال�شحي  ومن وجهة نظر خالد 
الكتابة على حوائط البيوت تت�شبب 
يف م�شاكل بيئية وا�شرار جمتمعية 
وم�شاكل اأ�شرية مما يدفع اأ�شحاب 
طائلة  اأم��وال  النفاق  البيوت  تلك 
وينبغي  احل���وائ���ط  م���ن  الإزال���ت���ه���ا 
ملحاربتها منع و�شول االأ�شباغ اىل 
االأطفال وعمل ندوات تثقيفية يف 
�شرح  تت�شمن  واالأن���دي���ة  امل��دار���س 
امل�شاكل  الناجمة عن الكتابة على 

اأن الذين هم وراءه��ا فئة  �شك يف  
امل��ج��ت��م��ع  يتمتعون يف  اأف�����راد  م��ن 
����ش���يء ولهذا  ب�����ش��ل��وك  دواخ���ل���ه���م  
اأت��ف��ق م��ع غ���ريي م��ن ال��ن��ا���س على 
ممار�شاتهم  ���ش��د  ب��ح��زم  ال���وق���وف 
وحما�شبتهم ب�شكل رادع على �شوء 
ح�شن  نظر  وجهة  ومن   . اأفعالهم 
على  تقت�شر  مل  الكتابة  اأن  �شعيد 
لت�شمل  متتد  ب��ل  البيوت  ح��وائ��ط 
املدار�س وهي متثل ر�شالة باألفاظ 
�شيئة ويف الغالب فان من يفعلون 
ذلك هم فئة من ال�شباب كنوع من 
املعاجلة  اأن  ت�����ش��وري  ويف  ال��ع��ب��ث 
لهذه امل�شكلة تتطلب التوا�شل مع  
االأخطار  و���ش��رح  عليها  ال��ق��ائ��م��ني 
ال�شيئة  امل��م��ار���ش��ات  ع��ل��ى  امل��رتت��ب��ة 
ال��ت��ي ي��ق��وم��ون ب��ه��ا ع��ل��ى ج����دران 
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�شكا العديد من ال�شكان يف مناطق 
م��ن ظاهرة  راأ����س اخليمة  ب��اإم��ارة 
مما  بيوتهم  ج���دران  على  الكتابة 
ت�شبب يف اأ�شرار اجتماعية واأ�شرار 
بيئية وا�شعاف للمظاهر اجلمالية 
العبارات  اأن  ذل����ك  يف  واالأ������ش�����واأ 
املكتوبة تنطوي على األفاظ بذيئة 

تخد�س احلياء والذوق العام .
خ���الل ج��ول��ة ق��ام��ت ب��ه��ا �شحيفة 
الفجر جراء تلقيها ال�شكاوى التي 
ال�شكان يف  اليها من بع�س  و�شلت 
واجلوالن  ال�شري�شة  مثل  مناطق 
وجلفار كربى االأحياء ال�شكنية يف 
االإم��ارة تبني اأن هواة الكتابة على 
اجل����دران مل ي��ف��رق��وا ب��ني البيوت 
ال��ت��ي ي�����ش��ك��ن��ه��ا اأ���ش��ح��اب��ه��ا اأوغ����ري 
على  خرب�شة  عاثوا  فقد  امل�شكونة 
يجدون  ال���ت���ي  امل�����ش��اك��ن  ح���وائ���ط 
اأنف�شهم بالقرب منها ويالحظ اأن 
ت��زال حتت  ما  امل�شاكن  تلك  بع�س 

االن�شاء .

ر�شالة �شيئة:
اأحد  ق����ال  امل�����ش��ك��ل��ة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ويف 
ال�����ش��ك��ان وا����ش���م���ه اأح���م���د ����ش���امل : 
ب��ن��ي��ت ف��ي��ال م��ن ط��اب��ق��ني كلفتني 
اأف�شل  لها  واأخ���رتت  طائلة  مبالغ 
وعندما  وال��دي��ك��ورات  الت�شاميم 
لت�شغيل  �شباح  ذات  منها  خرجت 
���ش��ي��ارت��ي ا���ش��ت��ع��دادا ل��ل��ت��وج��ه اىل 
ح���ي���ث اأ����ش���غ���ل وظ���ي���ف���ة يف دائ�����رة 

ال�����ش��ب��اب م��ن طلبة امل���دار����س ب��ل و 
�شلوكياً  م��ن��ح��دراً  مت��ث��ل  اأ���ش��ب��ح��ت 
�شيئاً يف بع�س املواقف وهي مل تاأت 
ممار�شات  نتيجة  وامن���ا  ف���راغ  م��ن 
مواجهتها  ت�����ش��ت��دع��ي  ���ش��ل��وك��ي��ة 

وال�شعي الإ�شالحها .
اأن احلملة حققت  وب��راأي بلهون    
نتائج ايجابية مهمة بدت وا�شحة 
يف تفاعل املجتمع معها كدليل على 
وعي املواطن باأهمية املحافظة على 
ال��وج��ه احل�����ش��اري جل��م��ال املباين 
ت��ك��ون خ��ال��ي��ة م��ن الكتابة  ع��ن��دم��ا 
عبارات  اأي  اأو   ، ج���دران���ه���ا   ع��ل��ى 
، م�شدداً  ال��ع��ام  ال���ذوق  م��ع  تتنافى 
خا�شة  ال�����ش��ب��اب  �شريحة  اأن  ع��ل��ى 
اإىل  املراهقني منهم بحاجة ما�شة 
ال�شلبية  ال�شلوكيات  عن  التوعية 
اجل���دران  ت�شويه  بينها  م��ن  ال��ت��ي 

من خالل الكتابة عليها .
  وق����ال: م��ن خ���الل احل��م��ل��ة التي 
ن��ف��ذه��ا ال��ف��رع ، مت ال��رتك��ي��ز على 
ال����ربو�����ش����ورات ع��ل��ى رواد  ت���وزي���ع 
وه�������ي حتمل  امل����ع����ريي���������س  ب����ح����ر 
على  املحافظة  ل�شرورة  تو�شيحا 
املمتلكات خالية من الت�شويه الذي 
اإىل  ال��ع�����ش��وائ��ي��ة  ال��ك��ت��اب��ات  ت�شببه 
ج��ان��ب ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز املظهر 
احل�����ش��اري ل��الإم��ارة ان��ط��الق��اً من 
مبداأ اأن اجلميع يتحمل امل�شوؤولية 
يف املحافظة على بيئته ، باالإ�شافة 
املواهب  لتفريغ  ل��وح��ة  و���ش��ع  اإىل 
وال���ط���اق���ات ب��ا���ش��ت��خ��دام االأق�����الم 

واالألوان للكبار وال�شغار.

 �سرطة راأ�س اخليمة تكرم فاطمة ال�سحي ملروءتها

تابعها ال�شم بلغة الإ�شارة

نادي راأ�س اخليمة يطلق ن�ساطه الثقايف مبحا�سرة 
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كرم اللواء علي بن علوان النعيمي 
، ال���ق���ائ���د ال���ع���ام ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
اخليمة ، املواطنة »فاطمة حممد 
اأحمد ال�شحي« بعد قيامها بعمل 
�شجاع واإن�شاين متثل يف تقدميها 
امل�شابات  الإح������دى  ل��ل��م�����ش��اع��دة 
امل����واط����ن����ات يف ح�������ادث م�����روري 

ب�شفة  فيها  الفعالة  وم�شاركتها 
العديد  على  وح�شولها  م�شتمرة 
التدريبية اخلا�شة  ال��دورات  من 
ب��ك��ي��ف��ي��ة اإ����ش���ع���اف امل�������ش���اب���ني يف 

احلوادث املرورية .
م����وؤك����دة ب�����اأن ه����ذا ال��ع��م��ل لي�س 
هذه  دائماً  تقدم  واأنها  لها  االأول 
امل�����ش��اع��دات ان��ط��الق��اً م��ن دورها 

املجتمعي .

العوامل  واأق��������وى  اأه������م  ت�����ش��ك��ل 
دور  عالية  وب��ج��دارة  تثبت  ال��ت��ي 
واملوؤهل  الواعي  واملجتمع  الفرد 
الطارئة  احل����االت  م��ع  للتعامل 
ف��ج��اأة يف خمتلف  تن�شاأ  ق��د  ال��ت��ي 
االأوق�����ات وامل���واق���ع .    ج���اء ذلك 
مكتبه   يف  �شعادته  ت��ك��رمي  خ��الل 
قيامها  ب��ع��د  ل��ل��م��واط��ن��ة  ال���ي���وم 
بعمل ���ش��ج��اع واإن�����ش��اين مت��ث��ل يف 

ث���ن���اءه وت���ق���دي���ره جلميع  وق�����دم 
امل��ت��ع��اون��ني م��ن املواطنني  ج��ه��ود 
اأعمال  يبذلونه من  ملا  واملقيمني 
اإن�شانية تطوعية وبطولية تعك�س 
 ، النهج القومي ملجتمع االإم��ارات 
موؤكداً على اأن اخل�شال احلميدة 
االإن�شانية  بامل�شوؤولية  وال�شعور 
واحل�����ر������س ع���ل���ى امل���������ش����ارك����ة يف 
حتقيق االأمن واالأمان يف املجتمع 

ت��ق��دمي��ه��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة الإح����دى 
حلادث  تعر�شت  ال��ت��ي  امل�����ش��اب��ات 
ت�����ش��ادم م��ع م��رك��ب��ة اأخ����رى عرب 
االأولية  ل��الإ���ش��ع��اف��ات  ت��ق��دمي��ه��ا 
ال���الزم���ة حل��ني و���ش��ول دوري����ات 
ال�شرطة و�شيارات االإ�شعاف ملوقع 

احلادث .
الوا�شعة  رح��ل��ت��ه��ا  ع��ل��ى  م��ع��ت��م��دة 
املختلفة  ال����ت����ط����وع  ب����رام����ج  يف 
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ك��ي��ف ت���ك���ون م����ب����ادراً وم��ن��ظ��م��اً يف 
ح��ي��ات��ك ؟ ب���ه���ذا ال�������ش���وؤال ب����داأت 
رئي�س  م���ط���ر  م�����رمي  ال����دك����ت����ورة 
االأمرا�س  جمعية  ادارة  جم��ل�����س 
م�شاء  حم���ا����ش���رت���ه���ا  اجل���ي���ن���ي���ة 
الثقايف  امل��و���ش��م  �شمن  اأم�����س  اأول 
راأ�����س  ل���ن���ادي  االأول  االإج��ت��م��اع��ي 
اخليمة الريا�شي الثقايف، ونقلتها 

املجتمع من املعلومات القيمة التي 
قدمتها املحا�شرة. 

رئي�شة  �شيف  ح�شة  ك��رم��ت  بينما 
االجتماعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
الريا�شي  اخليمة  راأ����س  ن���ادي  يف  
لتفاعلها  مطر،  م��رمي  د.  الثقايف 
االجتماعي  ال��ث��ق��ايف  امل��و���ش��م  م���ع 
لغة  خ��ب��رية  ك��رم��ت  ك��م��ا    ، االأول 
االإ�شارة موزة جا�شم، لتطوعها يف 

نقل املحا�شرة الأ�شحاب الهمم . 

 ن��ظ��م��ت امل��ح��ا���ش��رة دائ�����رة امل����وارد 
الب�شرية يف راأ�س اخليمة بالتعاون 
مع اأكادميية املعارف وذلك تفاعال 
مع )عام اخلري ( وح�شرها  لفيف 
جمموعة  ب��ي��ن��ه��م  اجل���م���ه���ور  م���ن 
م��ن اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م م��ن ال�����ش��م ، 
الذين تابعوا املحا�شرة من خالل 
على  ترجمتها  ال��ت��ي  اال���ش��ارة  لغة 
مدى �شاعتني موزة جا�شم مدربة 
راأ������س اخليمة  م��رك��ز  االإ�����ش����ارة يف 

اىل لغة اال�شارة موزة جا�شم  .
 واأج��اب��ة على ذل��ك ال�����ش��وؤال ذكرت 
م�����رمي ج��م��ل��ة م����ن االم�������ور التي 
جتعل االن�شان يتمتع بروح املبادرة 
وال���ن���ظ���ام  يف م�����ش��رية ح��ي��ات��ه ويف 
العالقة  يف  ال�����ش��دق  تلك  مقدمة 
ال��روح��ان��ي��ة م��ع اخل��ال��ق ع��ز وجل، 
بالتغذية  املبكر واالهتمام  النوم  و 
�شبكة  ع���ل���ى  وامل���ح���اف���ظ���ة  امل���ث���ل���ى، 

العالقات االجتماعية .

اأ���ش��ح��اب الهمم  ل��رع��اي��ة وت��اأه��ي��ل 
التابع لوزارة تنمية املجتمع.

�شيخة  كرمت  املحا�شرة  ختام  ويف 
التطوير  مكتب  م��دي��ر  احل��ب�����ش��ي  
املوؤ�ش�شي يف  دائرة املوارد الب�شرية 
مبادرتها  وثمنت  مطر،   مرمي  د. 
يف ط����رح امل���ح���ا����ش���رة ت���ف���اع���اًل مع 
اأن مبادرة  عام اخلري، م�شرية اىل 
اأطلقتها  ال��ت��ي  امل��ع��ارف  اأك��ادمي��ي��ة 
اأفراد  ا�شتفادة  اىل  تهدف  الدائرة 

�سرطة اأبوظبي وهيئة “اأمن املنافذ” تبحثان تعزيز التعاون
•• ابوظبي-وام:

بحثت اإدارة االزمات والكوارث ب�شرطة اأبوظبي، والهيئة العامة الأمن املنافذ 
واحلدود واملناطق احلرة، تعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك يف اجتماع بني 
املوؤ�ش�شات  ب��ني  والتوا�شل  التعاون  تعزيز  �شمن  الهيئة،  مبقر  اجلانبني 

احلكومية.
وناق�س اجلانبان عدداً من املو�شوعات ذات االهتمام امل�شرتك و�شبل تعزيز 
اأوجه التعاون والتن�شيق وتبادل اخلربات يف جماالت العمل مبا يحقق اأعلى 

م�شتويات االإجناز والتطوير للعمل احلكومي.
املنافذ  العامة الأم��ن  الهيئة  الزعابي مدير عام  �شعادة جا�شم حممد  واك��د 

واحلدود واملناطق احلرة حر�س الهيئة على االطالع ،على اأف�شل املمار�شات 
املطبقة، م�شيداً بجهود �شرطة اأبوظبي التطويرية  والتعاون امل�شرتك .

ب�شرطة  وال��ك��وارث  االزم��ات  اإدارة  مدير  الكندي  نا�شر  اأحمد  املقدم  واأ�شار 
التن�شيقية يف تعزيز االإمكانيات، وتوحيد  اأهمية االجتماعات  اأبوظبي، اىل 
جهود اجلهات املعنية والتعاون يف دعم القدرات ذات ال�شلة بتطبيق اف�شل 

املمار�شات.
ح�شر االجتماع ، الرائد اأحمد حممد ال�شحي ، مدير فرع القيادة وال�شيطرة 
ب��اإدارة االزمات   ، اأول طالل املخيني مدير فرع تن�شيق ال�شركات  ، وامل��الزم 
والكوارث، وعدد من مديري االإدارات و روؤ�شاء االق�شام ومدراء االفرع لدى 

الهيئة.

�سرطة ال�سارقة تطلع على جتربة �سرطة راأ�س اخليمة االإلكرتونية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اطلع وفد من �شرطة ال�شارقة على 
جتربة القيادة العامة ل�شرطة راأ�س 
املوؤ�ش�شي  التميز  جمال  يف  اخليمة، 
ن��وع��ه على  االل��ك��رتوين االول م��ن 

م�شتوى الدولة.
مدير  نائب  العود  عمر  املقدم  ك��ان 
االإل����ك����رتون����ي����ة  اخل�����دم�����ات  اإدارة 
اخليمة،  راأ�س  ب�شرطة  واالت�شاالت 
ال�شارقة  �شرطة  وف��د  ا�شتقبال  يف 
ي��ع��ق��وب احلمادي  ال��رائ��د  ب��رئ��ا���ش��ة 
والنظم  ال�����ربام�����ج  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
بح�شور مالزم اول طالب املندو�س 
رئ��ي�����س ق�����ش��م ال����ربام����ج ب���االإن���اب���ة، 
اخلدمات  اإدارة  �شباط  م��ن  وع���دد 

االإلكرتونية واالت�شاالت .
وبعد الرتحيب بالوفد الزائر �شرح 
املقدم عمر العود ، منظومة التميز 
اخليمة،  راأ����س  �شرطة  يف  املوؤ�ش�شي 
واخلدمات  االأداء  ت��ط��وي��ر  واآل���ي���ة 

املوؤ�ش�شي  التميز  اأنظمة  جميع  ب��اأن 
حتويلها  ط������ور  يف  االل������ك������رتوين 
مع  متا�شياً  وذل���ك  ال��ذك��ي،  للنمط 

جهود الدولة يف التحول الذكي.
يف ختام الزيارة، وجه الوفد الزائر 
ال�شكر والثناء ل�شرطة راأ�س اخليمة، 
واال�شتقبال،  ال�شيافة  ح�شن  على 

املقدمة،  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
عالوة على برنامج التميز املوؤ�ش�شي 
قاعدة  ي���ق���دم  ال�����ذي  االل����ك����رتوين 
ومتابعة  لتنفيذ  متكاملة  ب��ي��ان��ات 
من  املوؤ�ش�شي  اال�شرتاتيجي  االأداء 
لالأنظمة  امل��ت��ك��ام��ل��ة  البنية  خ���الل 
مو�شحاً  االإداري��������ة،  االل��ك��رتون��ي��ة 

مثمنني جهود �شرطة راأ�س اخليمة، 
العمل  منظومة  وت��ط��وي��ر  دع���م  يف 
املوؤ�ش�شي االلكرتوين باالعتماد على 
تطوير النظم االإلكرتونية، متمنني 
املزيد من االرتقاء مبنظومة التميز 
املجال  يف  االإل����ك����رتوين  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

ال�شرطي.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم عجمان ي�ستقبل ال�سفري االأ�سرتايل

•• عجمان-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�شو املجل�س االأعلى حاكم عجمان مبكتبه يف الديوان ام�س 
�شعادة ارثر ميلتون �شبايرو �شفري اأ�شرتاليا لدى الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه. ورحب �شموه خالل اللقاء 
اأوا�شر التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني على  بال�شفري االأ�شرتايل متمنيا له التوفيق وال�شداد يف تعزيز 
خمتلف االأ�شعدة. وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س عالقات التعاون الثنائية و�شبل توطيدها بني البلدين ال�شديقني 
التي ت�شهدها دولة االإم��ارات عامة وعجمان  ال�شفري االأ�شرتايل بالنه�شة احل�شارية  واأ�شاد  امليادين.   يف خمتلف 
خا�شة يف كافة القطاعات االقت�شادية والثقافية وال�شحية وال�شيا�شية وغريها. ح�شر اللقاء معايل ال�شيخ الدكتور 
ماجد بن �شعيد النعيمي رئي�س ديوان حاكم عجمان و�شعادة حمد را�شد النعيمي مدير الديوان و�شعادة �شامل �شيف 
املطرو�شي نائب مدير الديوان و�شعادة طارق بن غليطة مدير مكتب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان و�شعادة يو�شف 

حممد النعيمي مدير عام اإدارة الت�شريفات وال�شيافة وعدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني.

�شاهم ب�شكل كبري يف احلد من ظاهرة الباعة اجلائلني

»�سوق البازار« يف م�سفح حقق ن�سبة اإ�سغال 100 % وا�ستقطابا كبريا للمت�سوقني
•• اأبوظبي-الفجر:

م�شفح  يف  ال�����ب�����ازار  ����ش���وق  ح���ق���ق 
ب��ل��دي��ة مدينة  اف��ت��ت��ح��ت��ه  وال�����ذي 
ن�شبة  امل���ا����ش���ي  اأب����ري����ل  اأب���وظ���ب���ي 
اإ����ش���غ���ال م���ن ق��ب��ل ال���ب���اع���ة بلغت 
يف  ال�شوق  جنح  كما   ،  %  100
الذين  املت�شوقني  اآالف  ا�شتقطاب 
بيئة  يف  احتياجاتهم  فيه  وج���دوا 
اإيجابية  ومعايري �شحية  نظامية 
وخدمات ع�شرية حتر�س البلدية 
و�شركاوؤها ممثلني مبركز اأبوظبي 
و�شرطة  ت��دوي��ر  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة 
للرقابة  اأبوظبي  وجهاز  اأبوظبي 
ال��غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ت��ق��دمي��ه��ا الأف����راد 

املجتمع .
���ش��م��ن ه���ذا االإط�����ار اأك����دت بلدية 
ال���ه���دف  اأن  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 
اإن�شاء  عليه  ق��ام  ال���ذي  االأ���ش��ا���ش��ي 
ظاهرة  مواجهة  هو  ال��ب��ازار  �شوق 
املرخ�شني  غ��ري  اجلائلني  الباعة 
اآثارهم  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  وح��م��اي��ة   ،
اأ�شهم  وق��د   ، وال�شحية  ال�شلبية 
ال�شوق يف الق�شاء تقريبا على هذه 

ال�����ش��وق اإق��ب��اال ك��ب��ريا م��ن الباعة 
البيع  من�شات  جميع  اإ�شغال  ومت 

البالغ عددها 500 من�شة.
ال��ب��اع��ة عن  اأع����رب  وم���ن جانبهم 
�شكرهم وتقديرهم لبلدية مدينة 

،وامل���راق���ب���ة امل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي تقوم 
ب��ه��ا جل����ان ال��ت��ف��ت��ي�����س م���ن مركز 
م�شفح والهادفة اإىل تقدمي اأرقى 

اخلدمات.
مدينة  بلدية  اأن  بالذكر  اجلدير 

الظاهرة يف املنطقة ، وفتح جماال 
وا���ش��ع��ا اأم���ام ال��ب��اع��ة ال��راغ��ب��ني يف 
يف  املختلفة  امل���واد  جت��ارة  ممار�شة 
واال�شتفادة   ، ال�شوق  هذا  ا�شتثمار 
م��ن خ��دم��ات��ه ، ول��ه��ذا ف��ق��د �شهد 

اأبوظبي و�شركائها اال�شرتاتيجيني 
الإت���اح���ت���ه���م م���ث���ل ه�����ذا ال�������ش���وق ، 
االأعمال  تنظيم  على  واالإ����ش���راف 
تقدمي  ع����ل����ى  وح����ر�����ش����ه����م  ف����ي����ه 
الالزمة  واخل��دم��ات  الت�شهيالت 

البازار  �شوق  افتتحت  قد  اأبوظبي 
ال�شناعية  م�����ش��ف��ح  م��ن��ط��ق��ة  يف 
املا�شي؛  اإبريل  �شهر  نهاية  ر�شمياً 
للحد من ظاهرة الباعة اجلائلني 
يف املنطقة، مت�شمناً 500 من�شة 
بيع للعمال وهي عبارة عن 250 
ي���ت���م عر�س  م�����زدوج�����ة،  ط����اول����ة 
ب�شكل  ع��ل��ي��ه��ا  وامل�������واد  ال��ب�����ش��ائ��ع 

منظم .
وتبلغ الطاقة اال�شتيعابية لل�شوق 
وتبلغ  زائ�����ر،   2500 م���ن  اأك�����ر 
م�شاحته االإجمالية 22 األف مرت 
 30 بلغت  اإجمالية  بتكلفة  مربع 

مليون درهم.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك������دت 
اإن�شاء ال�شوق اأف�شل  اأنها راعت يف 
اإذ  التحتية،  البنية  اإن�شاء  معايري 
اأمطار  �شرف  ب�شبكة  ت��زوي��ده  مت 
ات�������ش���االت و���ش��ب��ك��ة مياه  و���ش��ب��ك��ة 
للبيئة،  ���ش��دي��ق��ة  اإن�����ارة  واأع���م���دة 
����ش���ي���ارات  م����وق����ف   150 ون����ح����و 
م���واق���ف  اإىل  اإ�����ش����اف����ة  ل������ل������زوار، 
م�شاه  ومم��رات  الب�شائع،  لتنزيل 
تبلغ  طولية  مب�شاحه  وال�شيارات 

مرت. كيلو   2.5
قيمة  اأن  ال���ب���ل���دي���ة  واأو�����ش����ح����ت 

خم��ال��ف��ة ال��ب��اع��ة اجل��ائ��ل��ني تبلغ 
1000 درهم، حيث تقوم البلدية 
معاودة  ع���دم  اإىل  ال��ب��اع��ة  بتنبيه 
مزاولة هذا الن�شاط، كما تدعوهم 
القوانني  اإىل  اللجوء  اأهمية  اإىل 
تراخي�س  ال���ش��ت��خ��راج  ال��ر���ش��م��ي��ة 
امل�������واد وفقاً  ب���ي���ع  م��ه��ن��ة  م�������زاول 
ومتطلبات  وا���ش��رتاط��ات  مل��ع��اي��ري 
ت�شاهم يف حفظ �شحة امل�شتهلكني 
و���ش��الم��ت��ه��م، داع��ي��ة اجل��م��ي��ع اإىل 
االل�����ت�����زام ب���ال���ق���وان���ني وال���ل���وائ���ح 
املهن  خمتلف  مل��م��ار���ش��ة  ال��ن��اظ��م��ة 

واالأعمال . 

جامعة عجمان تطلق 14 فرعا جلمعية اخلريجني يف خمتلف اأنحاء العامل

�سيف بن زايد ي�سهد اأعمال قمة االأدلة اجلنائية الرقمية امل�ستقبلية وحتليلها بدول التعاون

�سحة دبي: اعتالل �سبكية العني ال�سبب االأول لالإ�سابة بالعمى يف االإمارات

بح�شور 150 �شيدليا من دول ال�شرق الأو�شط

دبي ت�ست�سيف موؤمترًا طبيًا حول اقت�ساديات الدواء واأثره يف تطوير عمل ال�سيادلة

•• عجمان ـ الفجر 

بجامعة  اخلريجني  مكتب  اأط��ل��ق 
جلمعية  ف�����رع�����ا   14 ع����ج����م����ان 
دول  م�����ن  ع������دد  يف  اخل����ري����ج����ني 
بهدف  واالأجنبية  العربية  العامل 
ال�شعيد  على  اجلامعة  دور  اإب���راز 
ال���ع���امل���ي م���ن خ����الل امل�������ش���ارك���ة يف 
اأن�شطة  واإق��ام��ة  دولية،  م��وؤمت��رات 
ب��ا���ش��م اجل��ام��ع��ة، ول��ف��ت��ح االأب����واب 
موؤ�ش�شات  م��ع  ات��ف��اق��ي��ات  لتوقيع 
ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م�����ن خم���ت���ل���ف اأن����ح����اء 
موؤ�ش�شات  اإىل  باالإ�شافة  ال��ع��امل، 
ال��ق��ط��اع��ني اخل��ا���س وال���ع���ام. كما 
تقوم هذه الفروع بتقدمي االإر�شاد 

ل���ي���ن���ب���ث���ق ع���ن���ه���ا جم����م����وع����ة من 
دول������ه  م����ق����ره����م يف  االأع�������������ش������اء 
االمارات، ا�شتعدادا لالنطالق اإىل 
خارج الدولة، لتنفيذ خطة مكتب 
فرعا   ١٤ اإن�������ش���اء  يف  اخل���ري���ج���ني 
ي��ت�����ش��ك��ل كل  ب��ح��ي��ث  يف ١٤ دول�����ة، 
واأع�شاء  اإداري���ني  ف��رع من خم�شة 
بناًء  ل��ل��م��ن��ا���ش��ب  اخ��ت��ي��اره��م  ي��ت��م 
وال�شهادة  واملن�شب  اخل���ربة  على 

وغريها.
اأما خريجو فرع لبنان فقد عرّبوا 
الغامرة  وفرحتهم  �شعادتهم  عن 
يف اإن�شاء فرعا جلمعية اخلريجني 
اعتزازهم  م��وؤك��دي��ن  ب���الده���م،  يف 
حري�شة  جامعتهم  ب��اأن  وفخرهم 

والكويت  وبريطانيا  وال��ب��ح��ري��ن 
واليابان وغانا وال�شودان واملغرب.

وكان مكتب اخلريجني قد التقى 
خريجي  م�����ن  ع��������ددا  ل���ب���ن���ان  يف 
عبد  ال��دك��ت��ور  بح�شور  اجل��ام��ع��ة، 
احلق النعيمي، نائب مدير جامعة 
ع���ج���م���ان ل��ل��ت��ط��وي��ر واالت�������ش���ال، 
مدير  ا�شتيتية،  ح�شام  واالأ���ش��ت��اذ 
م��ك��ت��ب اخل����ري����ج����ني، وع������دد من 
احتفاال  اجل��ام��ع��ة،  امل�����ش��وؤول��ني يف 

باإطالق فرع اجلمعية يف لبنان.
اإىل  ا�شتيتية  االأ�شتاذ ح�شام  واأ�شار 
مع  للتوا�شل  اجلامعة  حر�س  اأن 
�شفراء  اأف�شل  كونهم  اخلريجني 
جل���ام���ع���ت���ه���م مل�����ا ي���ح���م���ل���ون���ه من 

احلاليني  ل���ل���ط���الب  وال���ت���وج���ي���ه 
واخلريجني، وتوؤّمن جميع ال�شبل 
وتوفري  املهنية  حياتهم  لت�شهيل 

فر�س العمل املنا�شبة ملوؤهالتهم.
ذل��ك انطالقا م��ن حر�س  وي��اأت��ي 
ومكتب  ع������ام  ب�����ش��ك��ل  اجل����ام����ع����ة 
اخل�شو�س  وج��ه  على  اخلريجني 
والذي  اخل��ري��ج��ني  م��ع  للتوا�شل 
األ�����ف   33 ع�����ن  ع�����دده�����م  ي����زي����د 
خ��ري��ج، ي��ن��ح��درون م��ن اأك���ر من 
اأنحاء  ك���اف���ة  م���ن  ج��ن�����ش��ي��ة   76
ال��ع��امل. ه��ذا وتتواجد ال��ف��روع يف 
والواليات  واالأردن  لبنان  من  كل 
واأملانيا  وكندا  االأمريكية  املتحدة 
عمان  و����ش���ل���ط���ن���ة  وال���������ش����ع����ودي����ة 

ذكريات جميله اأثناء الدرا�شة مبا 
يجعلهم خري ممثلي جلامعتهم يف 
كافة امليادين على م�شتوى العامل. 
اخلريجني  مكتب  اأن  على  موؤكدا 
ق���د و����ش���ع خ��ط��ط��ا ت��ت��م��ا���ش��ى مع 
اإىل  ال����رام����ي����ة  خ���ط���ه اجل����ام����ع����ة 
اإع���������ادة وت���ع���زي���ز ال���ت���وا����ش���ل مع 
عقد  خ��������الل  م������ن  اخل�����ري�����ج�����ني 
الندوات واالجتماعات واالأن�شطة، 
لت�شكيل  انتخابات  ع��ن  واالإع���الن 
جانب  اإىل  اخل���ري���ج���ني،  جم��ل�����س 

تقدمي العديد من اخلدمات.
مكتب  اأن  ا����ش���ت���ي���ت���ي���ة  واأو�������ش������ح 
اخلريجني قد اأعلن عن انتخابات 
اخلريجني  جم���ل�������س  ل��ت�����ش��ك��ي��ل 

•• اأبوظبي-وام:

�شيف  ال�شيخ  �شمو  ال��ف��ري��ق  �شهد 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
الداخلية  وزي���ر  ال�����وزراء  جمل�س 
اأعمال قمة االأدل��ة اجلنائية  ام�س 
وحتليلها  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��رق��م��ي��ة 
ب������دول جم��ل�����س ال����ت����ع����اون ل����دول 
اخلليج العربية، التي تاأتي �شمن 
ا�شت�شراف  ب���رن���ام���ج  ف���ع���ال���ي���ات 
الذي  الداخلية  ل���وزارة  امل�شتقبل 
ا�شرتاتيجيات  تطوير  ي�شتهدف 
حلول  لت�شكيل  وخطط  تطلعية، 
م�شتقبلية و�شمان التطوير الدائم 
ملواجهة التحديات يف جمال العمل 
ال�شرطي ودعم مبادرات ا�شتباقية 

عمادها اال�شت�شراف.
و���ش��ه��د ���ش��م��وه ج��ان��ب��اً م���ن ور�شة 
نقا�شية  حلقة  مبثابة  وتعد  عمل 
وخمت�شون  خ����رباء  ف��ي��ه��ا  ����ش���ارك 
اجلنائية  االأدل�������ة  يف  وحم���ل���ل���ون 
�شرعيون،  واأط����ب����اء  وال��ت�����ش��وي��ر 
وم����ق����دم����و خ�����دم�����ات ت���ق���ن���ي���ة يف 
املعلومات  واأم���ن  البيانات  حماية 
التحقيقات  م�شتقبل  ر���ش��م  ح��ول 
ال���رق���م���ي���ة، وم���اه���ي���ة االإج��������راءات 

خمتلف القطاعات االأمنية بوزارة 
املكانة  على  للمحافظة  الداخلية 
باأن  االإم���ارات  دول��ة  حققتها  التي 
ت��ك��ون م���ن اأك����ر ال�����دول ام���ان���ا يف 

العامل.
هذه  ب����اأن  في�شل  ال��دك��ت��ور  واأك����د 
القمة �شتكون جزءا من جمموعة 
موؤمترات وقمم وفعاليات �شتنفذها 
وزارة الداخلية ال�شت�شراف العمل 
جماالت  ويف  وال�����ش��رط��ي  االم��ن��ي 
املرورية  وال�شالمة  املدين  الدفاع 
اأعرب  كلمته  خ��ت��ام  ويف  وغ��ريه��ا. 
القمة  حت����ق����ق  ب��������اأن  اأم�����ل�����ه  ع�����ن 
االأهداف املرجوة واال�شتفادة منها 
يف تطوير العمل االأمني واالرتقاء 
متمنياً  امل�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى  اإىل  ب��ه 

للجميع التوفيق وال�شداد.
اأعمالها  ب����داأت  ال��ق��م��ة ق��د  وك��ان��ت 
جل�شات  عقدت  حيث  ام�س  �شباح 
ا�شتعرا�س  خ��الل��ه��ا  ومت  ال��ع��م��ل 
العمل  اأوراق  م��ن  ع��دد  ومناق�شة 
م���ن���ه���ا ع�����ر������س ت����ق����دمي����ي ح����ول 
ا����ش���ت�������ش���راف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ل���الأدل���ة 
ال������دور   « ال���رق���م���ي���ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ل���وا امييليا،  ق��دم��ت��ه  وامل�����ش��م��ون« 
م�����دي�����ر ع��������ام اال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

و�شعادة  ل���ل���ج���م���ارك  االحت�����ادي�����ة 
ال���دك���ت���ور ح��م��د �شيف  امل�����ش��ت�����ش��ار 
للدولة  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  ال�شام�شي 
العميمي   عجالن  حمد  والعميد 
اجلنائية  ال�����ش��رط��ة  ع����ام  م���دي���ر 
وعدد  الداخلية  ب��وزارة  االحتادية 

من �شباط الوزارة.
فيها  و�������ش������ارك  ح�������ش���ره���ا  ك����م����ا 
ممثلون عن النيابة العامة بدائرة 
الق�شاء واالإدارة العامة للخدمات 
تنظيم  وه���ي���ئ���ة  االإل����ك����رتون����ي����ة 
الوطنية  وال��ه��ي��ئ��ة  االت�������ش���االت 
ل���الأم���ن االل����ك����رتوين وع�����دد من 
����ش���ب���اط امل���خ���ت���رب االإل�����ك�����رتوين 
ب��ك��ٍل م���ن ���ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي ودبي 
اجل�����رمي�����ة  م�����������ش�����رح  واإدارات 
وجمموعة  اجلنائية  وامل��خ��ت��ربات 
/ العليا  التقنية  كلية  طلبة  م��ن 
وجمموعة  ال���رق���م���ي���ة/  االأدل���������ة 
كلية  يف  املر�شحات  الطالبات  م��ن 

ال�شرطة.
دملوج  حميد  حممد  العميد  واأك���د 
الظاهري االأمني العام ملكتب �شمو 
هذه  اأن  ب��االإن��اب��ة  الداخلية  وزي���ر 
ل��ت��وح��ي��د اجلهود  ت���ه���دف  ال��ق��م��ة 
التحديات  ملواجهة  االآراء  وتبادل 

ا�شرتاتيجية  ل���و����ش���ع  ال����الزم����ة 
للتحقيقات  امل�شتقبل  ال�شت�شراف 
تطور  ا�شتك�شاف  و�شبل  الرقمية، 
للتنبوؤ  االل���ك���رتون���ي���ة  اجل����رائ����م 
بال�شيناريوهات امل�شتقبلية، ومت يف 
و�شع  اأ�ش�س  ا�شتعرا�س  النقا�شات 
ملواجهة  اجلاهزية  ا�شرتاتيجيات 
امل�شتقبلية  االلكرتونية  اجل��رائ��م 
و�شبل الك�شف عن هوية اجلناة يف 
ال��ع��امل ال��رق��م��ي.  كما اأط��ل��ع �شمو 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
التقنيات  من  عدد  على  الداخلية 
واالأدل����ة  التحقيقات  جم���االت  يف 
امل�شتقبلية  ال��رق��م��ي��ة  اجل��ن��ائ��ي��ة 
ق���دم���ت���ه���ا ع������دد م�����ن ال�������ش���رك���ات 
معر�س  يف  املتخ�ش�شة  والهيئات 
القمة. وت�شتمر  م�شاحب الأعمال 
وتنظمها  ي����وم����ني  م�����دة  ال���ق���م���ة 
لال�شرتاتيجية  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
الداخلية  ب���وزارة  االأداء  وتطوير 
ال�شركات  اح�����دى  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل��خ��ت�����ش��ة يف ت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات 
وي�شنت  ف��ن��دق  يف  وذل���ك  العلمية 
جولف باأبوظبي.  ح�شر فعاليات 
ال��ق��م��ة م��ع��ايل امل��ف��و���س ع��ل��ي بن 
الهيئة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي،  ���ش��ب��ي��ح 

وحتديد  املتميزة  احل��ل��ول  وو���ش��ع 
االأول����وي����ات ب��زم��ن ق��ي��ا���ش��ي ودعم 
ا�شت�شراف  م���ب���ادرة  دم����ج  ع��م��ل��ي��ة 
الرئي�شية  القطاعات  يف  امل�شتقبل 
احلايل  االأم����ن  ل�شمان  ب���ال���وزارة 
وامل�شتقبلي.  وكان العقيد الدكتور 
مدير  ال�شعيبي  ���ش��ل��ط��ان  في�شل 
وتطوير  اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  ع�����ام 
الداخلية  ب����وزارة  ب��االإن��اب��ة  االأداء 
رحب  القمة  افتتاح  يف  كلمة  األقى 
فيها باحل�شور ..وقال اإن التطور 
وال��ت��م��ي��ز ال�����ذي ت��ت��م��ت��ع ب���ه دول���ة 
االإم��ارات العربية املتحدة مل يكن 
نتيجة  ك��ان  وامن���ا  ال�شدفة  ول��ي��د 
طويلة  ���ش��ن��وات  م��ن��ذ  دوؤوب  ع��م��ل 
دولة  ق��ي��ادة حكومة  ل��روؤي��ة  وف��ق��اً 
االإمارات التي اأولت اهتماما كبريا 
الب�شرية  الكوادر  وتدريب  بتاأهيل 
التي تعترب ا�شا�س التنمية والتقدم 
وحتقيق االجن��ازات التي ت�شهدها 

دولتنا يف خمتلف امليادين.
كبرية  هناك حتديات  اإن  واأ���ش��اف 
يتطلب  ال�����ذي  االأم������ر  ت��واج��ه��ن��ا 
التحديات  ه������ذه  م���واك���ب���ة  م���ن���ا 
لتطوير  امل�����ش��ت��ق��ب��ل  وا���ش��ت�����ش��راف 
ال���ع���م���ل االأم�����ن�����ي وال�������ش���رط���ي يف 

•• دبي-الفجر:  

طبياً  م����وؤمت����راً   ، دب����ي  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 
وت����دري����ب  ’موؤمتر  ع����ن����وان  حت����ت 
ال�شيدلة  نظم  يف  املتقدم  االم��ت��ي��از 
باير  �شركة  من  بتنظيم  ال�شريرية، 
ال�����ش��رق االأو����ش���ط ب��ح�����ش��ور  150 
املنطقة،  اأرج����اء  ك��اف��ة  م��ن  �شيدلياً 
احلا�شل  التغري  على  فيه  وتعرفوا 
ب���ق���ط���اع ال�����ش��ي��دل��ة ال�������ش���ري���ري���ة يف 

على  فيه  وناق�شوا  االأو���ش��ط،  ال�شرق 
املمار�شات  اأف�شل  اأي���ام  ثالثة  م��دى 
التخطيط  وم���ع���اي���ري  ال�����ش��ي��دل��ي��ة 
وح��ف��ظ االأدوي�����ة، م��ع ال��رتك��ي��ز على 
ث����الث����ة جم�������االت ع����الج����ي����ة، وه���ي 
العيون  وط����ب  االأذي����ن����ي  ال���رج���ف���ان 
�شارك  وق����د  ه����ذا  االأورام.   وع���ل���م 
احل���������ش����ور مب���ج���م���وع���ة م����ن ور�����س 
العمل حول اأهمية تطوير ال�شيادلة 
ال�شريرية  ال�شيدليات  يف  ملهاراتهم 

التكلفة  ف���ائ���دة  وحت��ل��ي��ل  ال��ن��ف��ق��ات 
الدوائية  امل��ن��ت��ج��ات  ب��ني  ل��ل��م��ق��ارن��ة 
ويعّد  ال�����ع�����الج.  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ات 
منوذجاً  ال��دواء  اقت�شاديات  مفهوم 
م�شاعداً  وع��ام��اًل  لل�شيادلة  ه��ام��اً 
الرعاية  القرار يف قطاع  ميّد �شناع 
ويتيح  القّيمة  باملعلومات  ال�شحية 
للموارد  االأم���ث���ل  التخ�شي�س  ل��ه��م 
اأه��م��ي��ة ح�شول  امل����ح����دودة، وت�����زداد 
ال�����ش��ي��ادل��ة ع��ل��ى امل���ع���ل���وم���ات حول 

التغريات  ع���ل���ى  ت���اأث���ريه���ا  وم������دى 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��ع��ل��ق االأم����ر 

بال�شيدلة وميزانيتهم ال�شنوية.

امل�شت�شفيات  م�����ن  ع�������دد  ����ش���م���ن 
احل���ك���وم���ي���ة ب��امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي متنح 
من  م��ع��ت��م��دة  ���ش��ه��ادات  للم�شاركني 
املتحدة،  اململكة  ب��ورمن��وث،  جامعة 
برنامج  من  ج��زءاً  بذلك  لي�شبحوا 
امل�����درب�����ني.  وم����ن اجلدير  ت���دري���ب 
يقدم  ال���ربن���ام���ج   ه����ذا  اأن  ب��ال��ذك��ر 
لل�شيادلة تدريب متكامل من خالل 
دورات تعليمية وور�س عمل ت�شهم يف 
مهارتهم  وتطوير  ثقافتهم  تعزيز 

يواجهونها  التي  االقت�شاد  تغريات 
ذل����ك على  ي���وؤث���ر  اأن  وك���ي���ف مي��ك��ن 
�شبل  ج��ان��ب  اإىل  ال��ي��وم��ي،  ع��م��ل��ه��م 
العامة  ال���ن���ف���ق���ات  ك����ف����اءة  حت���ل���ي���ل 
يتبعونها.  ال��ت��ي  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
هذا واأ�شبح منوذج بحوث االقت�شاد 
 HERO ال�������ش���ح���ي���ة  وال���ن���ت���ائ���ج 
الأي منتج و�شفي  اإل��زام��ي��اً  من��وذج��اً 
مدرج يف الواليات املتحدة االأمريكية 
ي���زال يف منطقة  م��ا  لكنه  واأوروب������ا، 

التعليمية  وامل���واد  ب��امل��وارد  ومت��ده��م 
املالئمة. وع��الوة على ذل��ك، يهدف 
ال�شيادلة  مل�شاعدة  اأي�شاً  الربنامج 
على التفوق يف اأدواره��م كاأخ�شائيي 
الرعاية  �شل�شلة  يف  �شحية  رع��اي��ة 
ال�شحية ودعمهم باالأدوات املنا�شبة. 
تعريٍف  اإىل  امل�شاركون  وا�شتمع  هذا 
الذي ميّثل  الدواء  اقت�شاديات  باأثر 
اأحد فروع االقت�شاد وي�شّخر عوامل 
امل��ي��زان��ي��ة وكفاءة  اأث����ر  م��ث��ل حت��ل��ي��ل 

املراحل  ���ش��م��ن  االأو�����ش����ط  ال�������ش���رق 
ما  اإذ  والن�شر،  االعتماد  من  االأوىل 
تزال احلكومات تدر�س االأثر الناجم 
نفقات  يف  النموذج  ه��ذا  تطبيق  عن 
له  �شيكون  وكيف  ال�شحية  الرعاية 
ال�����ش��ي��ادل��ة. واإ�شافة  اأث���ر ع���ام ع��ل��ى 
عاماًل  القطاع  ه��ذا  ي��ع��ّد  ذل���ك،  اإىل 
هاماً بالن�شبة لل�شيادلة العاملني يف 
ملعرفة  حلاجتهم  احلكومي  القطاع 
امل���زي���د ح����ول اق���ت�������ش���ادي���ات ال�����دواء 

�شنوف  ���ش��ت��ى  اأك�����ش��ب��ت��ه��م  اأن  ب��ع��د 
ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، واأه��ل��ت��ه��م ل�شغل 

على التوا�شل معهم، ودعمهم بكل 
املهنية  حياتهم  يف  يحتاجونه  م��ا 

العمل  ���ش��وق  يف  متنوعة  وظ��ائ��ف 
املحلي واالإقليمي والدويل.

نف�س الوقت.
احللقات  ع���ق���دت  مت  ذل�����ك  ب���ع���د 
ر�شم  اي�شاً  تناولت  التي  نقا�شية 
الرقمية  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
لو�شع  ال�����الزم�����ة  واالإج�������������راءات 
ا�شرتاتيجية ال�شت�شراف امل�شتقبل 
وا�شتك�شاف  الرقمية  للتحقيقات 
تطور اجلرائم االلكرتونية للتنبوؤ 
و�شع  امل�شتقبلية  بال�شيناريوهات 
ملواجهة  اجلاهزية  ا�شرتاتيجيات 
امل�شتقبلية،  االلكرتونية  اجلرائم 
تناولت  مغلقة  ور���ش��ة  ج��ان��ب  اإىل 

كوانتانارم  يف  االأمنية  واملعلومات 
.. ث��م ق��دم ال��دك��ت��ور اأن���درو جونز 
م��ن ج��ام��ع��ة ه��ريت��ف��ورد ���ش��اي��ر يف 
املباين  ح����ول  ع��ر���ش��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
القدرة  ت��ط��وي��ر  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ذك��ي��ة 
لتح�شني البيانات التي يتم جمعها 
والتحقيقات  ال��ذك��ي��ة  امل��ب��اين  م��ن 
ورف����ع  ال���ك���ب���رية،  ال���ب���ي���ان���ات  ذات 
الرقميني  امل���ح���ق���ق���ني  م�������ش���ت���وى 
وال�����ط�����رق  االأدوات  ل�����ت�����ج�����اوز 
فح�س  من  ومتكينهم  التقليدية 
اأدلة متعددة يف  حمتويات م�شادر 

مو�شوع التحليل واالأدلة اجلنائية 
ال���رق���م���ي���ة امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة واالأدل�������ة 
ع�شر  يف  ال���رق���م���ي���ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
ال�شيناريوهات  وحتديد  االنرتنت 
املتوقعة يف عاملنا ال�شغري املرتابط 
لتطوير حتقيقات االأدلة اجلنائية 

امل�شتقبلية.
وت���وا����ش���ل ال��ق��م��ة اأع���م���ال���ه���ا غدا 
العمل  اأوراق  وا�شتعرا�س  ملناق�شة 
واملخت�شني  اخل��رباء  من  املقدمة 
االأدل���������ة  ال�����دول�����ي�����ني يف جم��������ال 

اجلنائية الرقمية.

•• دبي-وام:

اأكدت هيئة ال�شحة بدبي اأن اعتالل �شبكية العني هو ال�شبب 
اأهمية  على  م�����ش��ددة  االم����ارات  يف  بالعمى  ل��الإ���ش��اب��ة  االأول 
الك�شف املبكر الأمرا�س العيون لتفادي م�شاعفاتها ال�شلبية 

والتي قد توؤدي اىل العمى التام.
ام�س  الهيئة  نظمتها  التي  الذكية  العيادة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مبنا�شبة »اليوم العاملي لالإب�شار« مب�شاركة الدكتور عبداهلل 

النقي ا�شت�شاري اأمرا�س العيون مب�شت�شفى دبي.
واأ�شار الدكتور النقي اإىل اإمكانية الوقاية من العمى الدائم 
بن�شبة 80 باملائة يف حال الك�شف املبكر عن املر�س مو�شحا 
ان اعتالل �شبكية العني ب�شبب ال�شكري يعد ال�شبب الرئي�شي 

مر�س  بينما  االم�����ارات  دول����ة  يف  ب��ال��ع��م��ى  ل��الإ���ش��اب��ة  االأول 
اجللوكوما »املياه الزرقاء« يعد ال�شبب الثاين للعمى وال�شبب 

الثالث هو تغيري مركز االب�شار لدى بع�س املر�شى.
وقدم العديد من الن�شائح واالإر�شادات واال�شت�شارات الطبية 
عن  واالبتعاد  العيون  باأمرا�س  االإ�شابة  لتفادي  للمر�شى 
اع��را���س مر�شية  اأي��ة  عوامل اخل��ط��ورة والتعامل اجل��اد مع 
قد ت�شبب العمى يف وقت متاأخر. وا�شتعر�س الدكتور النقي 
اأي  يف  ال�شخ�س  ت�شيب  ق��د  التي  املختلفة  العيون  اأم��را���س 
العني  وح�شا�شية  النظر  وق�شر  طول  ومنها  عمرية  مرحلة 
وانف�شال  ال��ع��ني  وج��ف��اف  ال��زرق��اء  وامل��ي��اه  البي�شاء  وامل��ي��اه 
وانحراف  ال��ع��ني  وك�شل  واحل���ول  الليلي  والع�شى  ال�شبكية 
واأكد  االأمرا�س.  من  وغريها  املخروطية  والقرنية  القرنية 

ب�ال�شارق  املياه الزرقاء التي ت�شمى  اأهمية الك�شف املبكر عن 
ال�شامت واتخاذ االإجراءات الطبية الالزمة للعالج يف حال 
وجود املر�س لل�شيطرة على �شغط العني ل�شمان عدم عودة 
اخلطورة  عوامل  النقي  الدكتور  وا�شتعر�س  الزرقاء.  املياه 
التاريخ  وم��ن��ه��ا  اجل��ل��وك��وم��ا  م��ر���س  تت�شبب يف ظ��ه��ور  ال��ت��ي 
وغريها  ال�شقيقة  ومر�س  للعني  ال�شحية  واحلالة  العائلي 
للك�شف  ال��دوري  الفح�س  اأهمية  اىل  ..م�شريا  العوامل  من 
كل  واح���دة  م��رة  �شنة مب��ع��دل   40 �شن  بعد  ع��ن اجللوكوما 
�شنتني لل�شخ�س العادي ومرة واحدة ملن لديه عامل خطورة 
35 �شنة يف حني ين�شح للمر�شى امل�شابني  ابتداء من عمر 
باملر�س باملتابعة الدورية مع الطبيب كل 3 اأ�شهر وااللتزام 

باالأدوية لتفادي امل�شاعفات ال�شلبية للمر�س.
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اأخبـار الإمـارات

حمدان بن زايد يتفقد عددا من امل�ساريع يف غياثي ويح�سر زفاف مواطن

اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  دي�����وان 
وح�����ش��ب ال��ت�����ش��ام��ي��م واالأح����ج����ام 
االإع��ت��ي��ادي��ة مل��ج��ال�����س االأح���ي���اء يف 
املجل�س  و�شي�شهم  اأبوظبي.  اإم��ارة 
الذي من املتوقع ان يتم االإنتهاء 
منه بعد خم�شة اأ�شهر يف اإحت�شان 

وهناأ �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 
لهما  وب��ارك  العري�شني  نهيان  اآل 
امل��ي��م��ون راج���ي���ا املوىل  زف��اف��ه��م��ا 
مباركاً  زفافاً  يجعله  اأن  وج��ل  عز 

وزواجاً �شعيداً.
للفرق  ع��رو���س  احل��ف��ل  وتخللت 

املا�شي. كما تفقد �شموه بعد ذلك 
م�شروع م�شجد غياثي الذي يت�شع 
حلوايل 1000 م�شل .. و�شيخدم 
امل�شجد الذي يتم متويله من قبل 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
ال�شوؤون  ه��ي��ئ��ة  ع��ل��ي��ه  وت�������ش���رف 

وك���ي���ل دي������وان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
املهند�س  و�شعادة  الظفرة  منطقة 
عتيق خمي�س املزروعي مدير عام 
باالإنابة  ال��ظ��ف��رة  منطقة  ب��ل��دي��ة 
العرو�شني  واأق��ارب  البالد  واأعيان 

واملدعوين.

اأبناء مدينة غياثي و�شيلعب دورا 
م��ه��م��ا يف ال��ت��الح��م ال��وط��ن��ي بني 
التوا�شل  و�شيعزز  املنطقة  اأب��ن��اء 
يجمعهم  يومي  ملتقى  يف  بينهم 
وع�شريتهم  واأهلهم  مع جريانهم 
ك��م��ا ه���و ����ش���اأن ه����ذه امل��ج��ال�����س يف 

ال�شعبية من الرتاث االإماراتي.
ك��م��ا ت��ف��ق��د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حمدان 
اآل نهيان يرافقه معايل  زاي��د  بن 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
يتم  الذي  م�شروع جمل�س غياثي 
ب��ن��اوؤه واالإ����ش���راف عليه م��ن قبل 

•• غياثي-وام:

زايد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  قام 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
م��دي��ن��ة غياثي  ب���زي���ارة  ال��ظ��ف��رة 
امل�شاريع  من  ع��ددا  خاللها  تفقد 
حر�س  اإط���ار  يف  وذل���ك  التنموية 
واهتمام �شموه على متابعة اأحوال 
تقدم  التي  واخل��دم��ات  املواطنني 

لهم.
الزيارة  ب��داي��ة  يف  �شموه  وح�شر 
را�شد  ال�شيد  اأق��ام��ه  ال��ذي  احلفل 
املن�شوري  خم���ي���زن  ب���ن  خ��م��ي�����س 
زف�����اف جن��ل��ه عبداهلل  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
اإىل كرمية ال�شيد مر�شود حممد 

عي�شى املن�شوري.
كما ح�شر احلفل - الذي اأقيم يف 
معايل   - ل��الأف��راح  غياثي  �شالة 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزي�����ر 
وم��ع��ايل م��ب��ارك را���ش��د املن�شوري 
حمافظ امل�شرف املركزي و�شعادة 
املزروعي  ع���زان  ب��ن  حمد  حممد 

�شريحة  واالأوق�������اف  االإ���ش��الم��ي��ة 
كبرية من اأهايل املدينة.

اآخ���ر ق��ام �شمو ال�شيخ  م��ن ج��ان��ب 
بزيارة  نهيان  اآل  زايد  بن  حمدان 
املواطن مبارك بن قران املن�شوري 

وذلك مبنزله يف مدينة غياثي.
وتبادل �شموه االأحاديث الودية مع 
املن�شوري واأفراد العائلة مطمئنا 

�شموه على �شحته واأحواله.
وث��م��ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح���م���دان بن 
املخل�شة  اجل��ه��ود  نهيان  اآل  زاي��د 
التي قدمها اأبناء منطقة الظفرة 
ومازال  التنمية  م�شرية  ب��ن��اء  يف 
اإ�����ش����داء  ع���ط���اوؤه���م ي���ت���وا����ش���ل يف 
وتوجيه  ال����ي����وم  ح���ت���ى  ال���ن�������ش���ح 
والتن�شئة  امل���ع���ا����ش���رة  االأج�����ي�����ال 

ال�شاحلة لالأبناء.
من جانبه رحب مبارك بن قران 
واأبناء  اأ���ش��رت��ه  واأف����راد  املن�شوري 
الكرمية  ب��ال��زي��ارة  غياثي  مدينة 
اآل  زاي��د  ال�شيخ حمدان بن  ل�شمو 
ل��ه��م وحر�شه  وت�����ش��ري��ف��ه  ن��ه��ي��ان 

على زيارتهم ومتابعة اأحوالهم. 

وزارة الدفاع تنظم موؤمتر “القادة حلروب القرن الواحد والع�سرين”22 اأكتوبر اجلاري
•• اأبوظبي-وام:

رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  رعاية �شاحب  حتت 
االأحد  ي��وم  “رعاه اهلل” تنطلق  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
“موؤمتر  املقبل فعاليات املوؤمتر ال�شنوي لوزارة الدفاع الذي يحمل عنوان 

القادة حلروب القرن الواحد والع�شرين”.
واأكد �شعادة مطر الظاهري وكيل وزارة الدفاع يف ت�شريح له بهذه املنا�شبة 
احلادي  ال��ق��رن  حل���روب  “القادة  مل��وؤمت��ر  ال��دف��اع  وزارة  تنظيم  اأهمية  على 
اإعداد قادة امل�شتقبل  اإىل  والع�شرين 2017” م�شريا اىل ان املوؤمتر ي�شعى 
املتطورة  ال�شريعة  االأمنية  التحديات  ومعاجلة  ا�شت�شراف  على  القادرين 

واملعقدة وا�شتجابة دولة االإمارات العربية املتحدة لها.
واأ�شاف �شعادته” تاأتي اأهمية انعقاد هذا املوؤمتر يف وقت ي�شهد فيه العامل 
حتوالت جذرية يف املفاهيم ويف طبيعة احلروب احلالية وامل�شتقبلية وياأتي 
دور وزارة الدفاع كموؤ�ش�شة ا�شتباقية معنية با�شت�شراف امل�شتقبل واال�شتعداد 

له واإعداد قادته من خالل متكينهم وت�شليحهم بالوعي واملعرفة”.
االأمن  فاعل يف منظومة  رئي�شي  الدفاع هي عن�شر  وزارة  اإن  �شعادته  وقال 
املوؤمتر  املتحدة ومن خالل تنظيم هذا  العربية  االإم��ارات  الوطني يف دولة 
بني  اال�شرتاتيجية  العالقات  لتعزيز  منا�شب  منرب  بتوفري  ال���وزارة  تقوم 
وزارة الدفاع واملوؤ�ش�شات الوطنية االأخرى وال�شركاء االإقليميني والدوليني 
املتطورة  االأم��ن  لتهديدات  م�شرتك  فهم  اإىل  التو�شل  املوؤمتر  لنا  و�شيتيح 

وتاأثريها املحتمل حمليا واإقليميا وعامليا.
من جانبه اأكد �شعادة اللواء الركن الطيار فالح القحطاين الوكيل امل�شاعد 
الر�شمي لوزارة  املتحدث  الدفاع  لل�شيا�شات وال�شوؤون اال�شرتاتيجية بوزارة 
موؤمترها  تنظيم  خ��الل  م��ن  ال��وع��ي  ن�شر  اإىل  ال����وزارة  �شعي  على  ال��دف��اع 

القرن  حل���روب  ال��ق��ادة  اإع���داد  على  ال�شوء  ي�شلط  ال���ذي   2017 ال�شنوي 
الواحد والع�شرين حيث تغريت طبيعة ال�شراعات احلالية واتخذت اأ�شكال 
خمتلفة متعددة ومنها احلروب التي ت�شيطر على العقل من خالل التاأثري 
ملجموعة  براقة  ب�شور  وتغليفها  تلميعها  يتم  باأفكار هدامة متطرفة  عليه 
من املبادئ التي يتم الرتويج لها من خالل كافة الو�شائل املتوفرة والتي يف 
متناول املجتمع بجميع �شرائحه وخا�شة و�شائل التوا�شل االجتماعي التي 

تتميز ب�شرعة االنت�شار وقوة التاأثري.
واأ�شاف �شعادته واجبنا هو فهم طبيعة هذه ال�شراعات واال�شتعداد لها على 
نحو �شامل للت�شدي لكافة التهديدات والتحديات التي قد تتعر�س لها دولة 

االإمارات العربية املتحدة و�شركاوؤها االإقليميني.
بالدور  ال��دف��اع  ل���وزارة  الر�شمي  املتحدث  القحطاين  ال��ل��واء  �شعادة  واأ���ش��اد 
االأمن  ال��وط��ن��ي��ة يف جم���ال  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ب��ه جميع  ت�شطلع  ال���ذي  احل��ي��وي 
التهديدات  بيئة  معاجلة  اأج���ل  م��ن  اأن���ه  اإىل  م�شريا  ال��دول��ة  ع��ن  وال��دف��اع 
املعقدة والديناميكية والتحديات النا�شئة يجب على منظمات الدفاع تكييف 
مع  جديدة  تن�شيق  �شراكات  واإق��ام��ة  متقدمة  ق��درات  واكت�شاب  مفاهيمها 
املوؤ�ش�شات الوطنية االأخرى وهو ما ت�شعى اإليه وزارة الدفاع من خالل مد 
والتالحم  التعاون  مفهوم  وتر�شيخ  وتعزيز  اال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ج�شور 
اأمنها  ع��ل��ى  للحفاظ  اجل��ه��ود  وت�����ش��اف��ر  ال��دول��ة  اأرك����ان  لتوطيد  ال��وط��ن��ي 

وا�شتقرارها.
امل�شلحة يف  القوات  ن��ادي �شباط  اليوم موؤمترا �شحفيا يف  ال��وزارة  وعقدت 
اأبوظبي لالإعالن عن برنامج املوؤمتر الذي �شتقام فعالياته يومي 22و23 
اأكتوبر اجلاري يف مقر مركز االإم��ارات للدرا�شات والبحوث اال�شرتاتيجية 

ومقر اأكادميية ربدان يف اأبوظبي.
احلدث  ان  للموؤمتر  الر�شمي  املتحدث  البلو�شي  اإ�شماعيل  الدكتور  وق��ال 

يف  املتمثلة  الهامة  اال�شرتاتيجية  املو�شوعات  م��ن  ع��ددا  ي�شتعر�س  �شوف 
والع�شرين”  الواحد  القرن  يف  املتغري  احل��رب  “�شكل  بعنوان  رئي�شية  كلمة 
تليها كلمة رئي�شية اأخرى بعنوان “ا�شتخدام و�شائل االإعالم والدبلوما�شية 

الرقمية يف احلروب”.
واأو�شح خالل املوؤمتر ال�شحفي اأن اجلل�شة االأوىل �شتتناول “اال�شرتاتيجيات 
احلكومية الالزمة ملواجهة التهديدات النا�شئة واآليات اال�شتجابة الفعالة” 
بينما  والتاأثري”  اال�شرتاتيجي  “اخلطاب  الثانية  اجلل�شة  �شتتناول  فيما 

�شتناق�س اجلل�شة الثالثة “جيو�شيا�شية التقدم التقني واالقت�شادي”.
واأ�شاف الدكتور ا�شماعيل البلو�شي اأن اليوم الثاين من املوؤمتر �شريكز على 
للخروج  االأول  اليوم  وتو�شيات  خمرجات  على  بناء  تخ�ش�شية  عمل  ور���س 

بالروؤى التكاملية والتوافقية على م�شتوى جميع املكونات الوطنية.
موؤ�ش�شة  كونها  اإط��ار  يف  موؤمترها  اخ��ت��ارت مو�شوع  ال��دف��اع  وزارة  اإن  وق��ال 
ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة ت�����ش��ت�����ش��رف امل�����ش��ت��ق��ب��ل وت��ت��ع��ام��ل م���ع ال��ت��ح��دي��ات ع��ل��ى امل�شتوى 
اال���ش��رتات��ي��ج��ي ل��ل��دف��اع وت���ت���زام���ن م���ع ال��ت��ط��ل��ع��ات امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة واخلطط 
لر�شالتها  والتزاما  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  اال�شرتاتيجية حلكومة 
م��ن خ��الل فهم  االإم����ارات وحماية م�شاحلها  دول���ة  ع��ن  ال��دف��اع  يف �شمان 
نحو  دفاع موجهة  وا�شرتاتيجيات  �شيا�شات  وت�شميم  اال�شرتاتيجية  البيئة 

امل�شتقبل.
وذكر اأن املعرفة اال�شرتاتيجية واال�شتعداد امل�شبق اأ�شبحا ي�شكالن �شرورة 
�شيتيح  امل��وؤمت��ر  اأن  اإىل  م�شريا  املعا�شرة  االأم��ن��ي��ة  البيئة  يف  ا�شرتاتيجية 
املحتمل  وتاأثريها  املتطورة  االأم��ن  لتهديدات  م�شرتك  فهم  اإىل  التو�شل 
حمليا واإقليميا و�شي�شهم يف زيادة املعرفة اال�شرتاتيجية ال�شرورية بطبيعة 
املتعلقة  ال��روؤى  اأح��دث  تقدمي  خالل  من  وامل�شتقبلية  املعا�شرة  ال�شراعات 
بحروب القرن الواحد والع�شرين وا�شتعرا�س تاأثريات التهديدات املحتملة 

جل�شات  عرب  ذلك  و  اال�شرتاتيجية  االأمنية  البيئة  على  واملتغرية  النا�شئة 
القطاعات  واخل��رباء من  القيادات  نخبة من  �شيحيها  التي  املوؤمتر  وور���س 
ذوي  م��ن  ال����دويل  املجتمع  وم���ن  ال��دول��ة  وامل��دن��ي��ة يف  الع�شكرية  ال��وط��ن��ي��ة 
االخت�شا�س املعنيني مبجاالت اال�شت�شراف اال�شرتاتيجي للم�شتقبل والبيئة 

االأمنية اال�شرتاتيجية.
البلو�شي  اإ�شماعيل  الدكتور  الدفاع  وزارة  ملوؤمتر  الر�شمي  املتحدث  واأو�شح 
القادة  ك��ب��ار  م��ن  �شيف   500 م��ن  اأك���ر  ح�شور  ي�شهد  ���ش��وف  امل��وؤمت��ر  اإن 
واملتخ�ش�شني  واخل���رباء  امل�شوؤولني  وم��ن  وامل��دين  الع�شكري  امل�شتوى  على 
منت�شبي  ومن  وال��دويل  واالإقليمي  الوطني  ال�شعيدين  على  واالأكادمييني 
املوؤ�ش�شات الوطنية يف خمتلف قطاعات وم�شتويات مكونات القوى الوطنية 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة.
الواحد  ال��ق��رن  ح���روب  يف  ال�����ش��راع  اأن  البلو�شي  اإ�شماعيل  ال��دك��ت��ور  وذك���ر 
والع�شرين بات ي�شمل جميع مكونات املجتمع م�شريا اإىل اأن اأمناط احلروب 
التي تتعلق بعامل ال�شيا�شة وعامل االقت�شاد واملال وعامل الطاقة واحلروب 
االإلكرتونية واملعلوماتية والبيولوجية والبيئية والتهديدات التي ت�شتهدف 
عقيدة االإن�شان ووالءه واأفكاره واحلروب االت�شالية واالإعالمية والنف�شية 

بالغة االأثر التي ي�شهدها العامل.
والع�شرين  الواحد  القرن  التغري حل��روب  �شريعة  للطبيعة  اأن��ه نظرا  واأك��د 
اأ�شبح من ال�شروري ا�شتجالء وتوقع ما قد يحدث م�شتقبال فم�شطلحات 
االأبعاد  ثالثية  والطباعة  الذاتي  التحكم  ونظم  اال�شطناعي  الذكاء  مثل 
امل����وارد وت�شحيح اجل��ي��ن��ات والتحول  امل��ن��اخ ون���درة  ال��ك��ربى وت��غ��ري  وامل���دن 
بني  والعالقة  ال�شريع  والتح�شر  االقت�شادية  القوة  وانتقال  الدميغرايف 
التطورات التكنولوجية وامل�شوؤولية القانونية جميعها عوامل واأدوات موؤثرة 

وفعالة يف حروب القرن الواحد والع�شرين.

اللجنة العليا لل�سوؤون الق�سائية مبحاكم دبي تعقد اجتماعًا ملناق�سة اخلدمات الق�سائيةانطالق ملتقى الظفرة املفتوح مبدينة زايد 2017 م�ساء اليوم
•• الظفرة-الفجر:

ت��ن��ط��ل��ق م�����ش��اء ال���ي���وم ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى الظفرة 
املفتوح مبدينة زايد 2017 والذي ياأتي انطالقاً 
مع  بالتعاون  الر�شيدة،  حكومتنا  توجيهات  من 
العام  القطاعني  م��ن  اال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 

واخلا�س وبتنظيم من بلدية منطقة الظفرة.
زايد  مدينة  مبجل�س  يقام  ال��ذي  امللتقى  ويهدف 
اليوم الثالثاء بعد �شالة املغرب مبجل�س مدينة 
وم�شاركتهم  امل��واط��ن��ني  م��ع  ال��ت��ف��اع��ل  اإىل  زاي����د 
يف ات���خ���اذ ال���ق���رار واال���ش��ت��ف��ادة م���ن اأف���ك���اره���م يف 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  عملية  دع���م 
املنطقة، وتويل حكومتنا الر�شيدة اهتماماً كبرياً 
باملواطنني وحتر�س على توفري اأف�شل اخلدمات 
و�شبل العي�س لكل مواطن.   وت�شعى بلدية منطقة 
اأراء  اإىل  اال�شتماع  اإىل  اللقاء  هذا  الظفرة خالل 
ودورها  حر�شها  اإط��ار  يف  ومقرتحاتهم  االأه���ايل 
عجلة  دفع  يف  اال�شتمرار  على  املنطقة  يف  الفعال 
اال�شتفادة من  اإىل  باالإ�شافة  والتطوير.  التنمية 
اأجل خدمة  التنمية، من  اأفكارهم يف دعم عملية 

للتعبري  واملجاالت  الفر�س  وفتح  املحلي  املجتمع 
ع���ن م��ت��ط��ل��ب��ات��ه��م يف م��ل��ت��ق��ى م��ب��ا���ش��ر ي�����ش��م كل 
ممثلي اجلهات والهيئات احلكومية واخلا�شة يف 
املنطقة الظفرة. ويعترب ملتقى مدينة زايد بداية 
�شت�شهدها  التي  ال��ل��ق��اءات  م��ن  العديد  الن��ط��الق 
مدن املنطقة، حيث ينطلق اللقاء القادم يف مدينة 
�شهر  من  ع�شر  الرابع  املوافق  الثالثاء  ي��وم  ليوا 

الثالثاء  ي��وم  امل��رف��اأ  مدينة  ويف  امل��ق��ب��ل،  نوفمرب 
املوافق الثاين ع�شر من �شهر دي�شمرب املقبل.   ويف 
من  ال�شاد�س  املوافق  الثالثاء  يوم  غياثي  مدينة 
امللتقى يف مدينة  وينطلق   ،2018 �شهر فرباير 
دمل��ا ي��وم ال��ث��الث��اء امل��واف��ق ال��راب��ع ع�شر م��ن �شهر 
الثالثاء  ي��وم  ال�شلع  مدينة  ويف   ،2018 مار�س 

املوافق ال�شابع ع�شر من �شهر ابريل 2018.  

•• دبي –الفجر:

اجتمعت اللجنة العليا لل�شوؤون الق�شائية برئا�شة 
�شعادة طار�س عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي، 
الق�شائية،  لل�شوؤون  العليا  اللجنة  اأن  اأو���ش��ح  حيث 
دبي  حماكم  تبذلها  التي  ال��دوؤوب��ة  اجل��ه��ود  جت�شد 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة، وتوفري  امل��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  ���ش��ب��ي��ل  يف 
اإىل  م�شرياً  املحلي،  املجتمع  تخدم  قانونية  خدمات 
املت�شارع  التطور  تواكب  جديدة  خدمات  اإط��الق  اأن 
الروؤية  مع  متا�شياً  ياأتي  دب��ي،  اإم���ارة  ت�شهده  ال��ذي 
ال��ث��اق��ب��ة وال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��دي��دة ل�����ش��اح��ب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف جعل دبي مدينة 
العامل يف ج��ودة احلياة بحلول  االأف�شل يف  ت�شاهي 

عام 2021.
اللجنة  اخت�شا�س  نطاق  اأن  اإىل  املن�شوري  واأ���ش��ار 
امل�شاريع  واإق�����رار  ودرا����ش���ة  م��راج��ع��ة  ح���ول  يتمحور 
بالقطاع  املتعلقة  اجل��دي��دة  وامل��ب��ادرات  وامل��ق��رتح��ات 
ال��ق�����ش��ائ��ي، ف�����ش��اًل ع���ن اع��ت��م��اد م���وؤ����ش���رات االأداء 
واقرتاح  النتائج  وتقييم  ال�شنوية،  وامل�شتهدفات 

يف  ت�شهم  ال��ت��ي  الت�شحيحية،  االإج������راءات  وتنفيذ 
حت�شني جودة وكفاءة وموثوقية اخلدمات القانونية 
ورفاهية  املتعاملني  �شعادة  يحقق  مبا  والق�شائية، 
املجتمع. وتتوىل اللجنة اإىل جانب مهامها الرئي�شة 
املتعلقة  التو�شيات  ورف��ع  درا���ش��ة  م�شوؤولية  اأي�����ش��اً، 
وبحث  املعنية،  للجهات  الق�شائية  الهيئة  ب�شوؤون 
كافة ال�شبل املتاحة لتح�شني ظروف العمل الق�شائي 
املقدمة  الطلبات  تقييم  اإىل جانب  دب��ي،  يف حماكم 

بهذا  املنا�شب  القرار  واتخاذ  الق�شائية،  الهيئة  من 
يف  الق�شائية  لل�شوؤون  العليا  اللجنة  وت�شم  ال�شاأن. 
حماكم دبي يف ع�شويتها، �شعادة القا�شي عبدالقادر 
مو�شى نائب مدير عام حماكم دبي،  و�شعادة القا�شي 
الدكتور علي االإمام رئي�س حمكمة التمييز، و �شعادة 
القا�شي عي�شى ال�شريف رئي�س حمكمة اال�شتئناف، و 
�شعادة القا�شي جا�شم باقر رئي�س املحاكم االبتدائية، 

وروؤ�شاء املحاكم االبتدائية. 

»نداء« تعر�س قدرات �سبكة اجليل الرابع يف ملتقى الطائرات بدون طيار
•• دبي – د.حممود علياء

املتخ�ش�شة  االت�����ش��االت  موؤ�ش�شة  ���ش��ارك��ت 
»نداء«، املزود احل�شري ل�شبكات االّت�شاالت 
يوم  دب���ي،  حكومة  ل��دى  واملعتمد  االأم��ن��ي��ة 
ملتقى  يف  16اأكتوبر(  يف  االثنني   ( اأم�س 
الطائرات بدون طيار والذي نظمته القيادة 
العامة ل�شرطة دبي بالتعاون مع هيئة دبي 
اأكتوبر ت�شرين   17 للطريان املدين لغاية 
االأول اجلاري يف فندق بالزو فري�شات�شي يف 
دبي. وتعر�س »نداء« يف من�شة �شرطة دبي 
الرابع اخلا�شة باالأمن  قدرة �شبكة اجليل 

ت�شغيل  يف  ت�����ش��ت��خ��دم  وال���ت���ي  وال�������ش���الم���ة 
الطائرات بدون طيار ومدى فائدة ذلك يف 
االأزم��ات والطوارئ ور�شد احلركة  ح��االت 
ال���ط���رق وت�����ش��ه��ي��ل عمليات  امل���روري���ة ع��ل��ى 

املراقبة عن بعد وعمليات االإنقاذ. 
وق����ال ���ش��ع��ادة م��ن�����ش��ور ب��وع�����ش��ي��ب��ه، املدير 
ملتقى  يعد  »ن��داء«:  موؤ�ش�شة  يف  التنفيذي 
مثالية  م��ن�����ش��ة  ط���ي���ار  ب�����دون  ال���ط���ائ���رات 
التي  �شبكتنا  ق���درات  لعر�س  لنا  بالن�شبة 
حيث   ،)LTE( ال��راب��ع  اجل��ي��ل  ت�شتخدم  
ال�شبكة ���ش��روري��اً يف  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام  ب���ات 
ظ��ل ظ��ه��ور ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ط��ائ��رات بدون 

ط����ريان وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ال���وا����ش���ع م���ن قبل 
قطاعات حيوية، مبا يف ذلك مراقبة حركة 
امل�����رور وع��م��ل��ي��ات االإ����ش���ع���اف ع��ل��ى الطرق 
اجلوي  وامل�شح  احليوية  املن�شاآت  ومراقبة 
من  وغريها  ال��زراع��ي  والقطاع  لالأرا�شي 
حري�شون  ون��ح��ن  ال��ه��ام��ة.  اال�شتخدامات 
ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي تركز 
على ا�شتخدام تقنيات االت�شاالت احلديثة 
واأه��م��ي��ت��ه��ا يف اإط�����ار ���ش��ع��ي��ن��ا امل�����ش��ت��م��ر اإىل 
تقدمي كل ما هو جديد ومبتكر يف جمال 
االأم���ن���ي���ة وخ��ا���ش��ة يف حاالت  االت�������ش���االت 

االأزمات والطوارئ.

وزير الرتبية يطلع على ابتكارات من�سة 
�سرطة اأبوظبي يف م�سابقة املهارات العاملية

•• ابوظبي-وام: 

يف  اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  من�شة  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احلمادي  اإبراهيم  بن  ح�شني  معايل  زار 
فعاليات م�شابقة املهارات العاملية، مبركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.

واطلع معاليه برفقة العميد الدكتور مهند�س اإبراهيم الهنائي، مدير مركز اال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي، 
رئي�س فريق تنظيم م�شابقة املهارات العاملية يف �شرطة اأبوظبي على اأحدث االبتكارات واالأن�شطة التي تقدمها 
�شرطة اأبوظبي يف من�شتها معربا عن اإعجابه مبا �شاهده من خدمات  �شرطية مبتكرة �شمن فعاليات امل�شابقة  

العاملية.
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•• دبي-وام:

حممد  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  افتتح 
امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  اآل م��ك��ت��وم،  را���ش��د  ب��ن 
الطائرات بدون طيار،  باأنظمة  اخلا�س 
ب���ف���ن���دق ب������الزو ف��ري���ش��ات�����ش��ي يف دب����ي، 
خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  بح�شور 
مت��ي��م، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة واالأم����ن 
ال��ع��ام ب��دب��ي، و���ش��ع��ادة ال���ل���واء ع��ب��د اهلل 
ال���ع���ام ل�شرطة  ال��ق��ائ��د  امل�����ري،  خ��ل��ي��ف��ة 
العام، ومديري  القائد  دبي، وم�شاعدي 

االإدارات العامة ومراكز ال�شرطة.
املعر�س  اأج��ن��ح��ة  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  وجت����ول 
ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  للفعالية  امل�����ش��اح��ب 
ف��ن��دق ب����الزو ف��ري���ش��ات�����ش��ي ع��ل��ى مدى 
التقنيات  اأح����دث  ع��ل��ى  ي��وم��ني، واط��ل��ع 
وال��ت��ط��ورات يف ق��ط��اع ال��ط��ائ��رات بدون 
ال�شريع  ب��ن��م��وه  ي��ت��م��ّي��ز  وال�����ذي  ط���ي���ار 
وامل���ّط���رد. وق���ال ال��ل��واء ع��ب��داهلل خليفة 
امل����ري ان���ه م��ع ان��ت�����ش��ار ت��ق��ن��ي��ات اأنظمة 
الطائرات بدون طيار ودخولها خمتلف 
القطاعات، بات من املهم تعزيز التوعية 
ح����ول ���ش��ب��ل اإدم�������اج ه����ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات يف 
التجارية ويف خمتلف مفا�شل  االأعمال 
اأن����ه  اإىل  ..م�������ش���ريا  ال���ي���وم���ي���ة  ح��ي��ات��ن��ا 
ال��روؤي��ة، البد من خ�شوع  لتحقيق هذه 
م�شغلي هذه الطائرات لدوراٍت تدريبية 

والرتاخي�س  ال�شهادات  على  للح�شول 
ال�شالمة  م�شتويات  اأعلى  ت�شمن  التي 

واالمتثال.
واأ�شاف �شعادته اأننا كلنا ثقة باأن املجال 
ن�شاطاً  ���ش��ي�����ش��ه��د  دب����ي  الإم������ارة  اجل����وي 
م��ت��زاي��داً م��ع ان��ت�����ش��ار اب��ت��ك��ارات اأنظمة 
الطائرات بدون طيار، وياأتي انعقاد هذا 
امللتقى لتعريف امل�شتخدمني التجاريني 
لهم  ت�شمن  ال��ت��ي  امل��م��ار���ش��ات  ب��اأف�����ش��ل 

واال�شتفادة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ه����ذه  ت��وظ��ي��ف 
اآمن  ب�شكٍل  القطاعات  خمتلف  يف  منها 

وقانوين.
بكلمٍة  الفعالية  من  االأول  اليوم  وَحِفل 
كامل  املهند�س  العميد  األقاها  رئي�شية 
العامة  االإدارة  مدير  ال�شويدي،  بطي 
اأخرى  وكلمٍة  دب��ي،  �شرطة  للعمليات يف 
التنفيذي  املدير  العريف،  خالد  لل�شيد 
ل��ق��ط��اع ���ش��وؤون ���ش��الم��ة ال��ط��ريان لدى 

الهيئة العامة للطريان املدين يف دبي.
جل�شاٍت  االأول  اليوم  برنامج  واحت�شن 
تدريبية قدمتها اأكادميية �شند، والهيئة 
العامة للطريان املدين يف دبي وح�شرها 
العديد من هواة الطائرات بدون طيار.

وخالل اجلل�شة التدريبية، ناق�س اللواء 
ث���اين، م�شاعد  ب��ن  اأح��م��د حممد  ط��ي��ار 
ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����ش��وؤون امل��ن��اف��ذ، خمتلف 
النافذة  القانونية  واالأط���ر  ال�شيا�شات 

اأنظمة  ا����ش���ت���خ���دام  ����ش���الم���ة  ل�����ش��م��ان 
الطائرات بدون طيار.

رئي�س  رودول����ف،  ميخائيل  ���ش��ارك  كما 
ق��ط��اع ����ش���وؤون ���ش��الم��ة ال���ط���ريان لدى 
التابع  املطارات والطريان  اإدارة �شالمة 
دبي  يف  امل��دين  للطريان  العامة  للهيئة 
التنظيمية  االأط���ر  حيال  نظره  بوجهة 
الطريان  هيئات  ودور  الطريان  لقطاع 
يف �شمان اأعلى م�شتويات ال�شالمة عند 

ا�شتخدام الطائرات بدون طيار.
ون��اق�����س جم��م��وع��ة م��ن خ���رباء القطاع 
املوجودة  وامل�شوؤوليات  الفر�س  خمتلف 
يف ال��ق��ط��اع ..و���ش��م��ل��ت امل��ج��م��وع��ة كاًل 
م����ن ال����ل����واء ط���ي���ار اأح����م����د حم���م���د بن 
اآل  وم��اج��د  رودول����ف،  وميخائيل  ث��اين 
الت�شريح  خل��دم��ات  االأول  امل��دي��ر  ع��ل��ي، 
اجل��م��رك��ي ل���دى ج��م��ارك دب���ي، واأحمد 
ال�شالمة  لقطاع  االإقليمي  امل��دي��ر  ف��رج 
والدفاع احلكومي والعام التابع ملجموعة 
مايكرو�شوفت اخلليج، و�شالح امل�شعبي 
مدير اإدارة الطيف الرتددي لدى هيئة 
العربية  االإم��ارات  االت�شاالت يف  تنظيم 
امل��ت��ح��دة.  وحت���ّدث امل���الزم حممد عمر 
امل��ه��ريي م��ن ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة 
دبي عن جتربته ال�شخ�شية خالل رحلة 
اأنظمة  م�شغلي  من  فريٍق  اأول  تاأ�شي�س 
ال���ط���ائ���رات ب�����دون ط���ي���ار امل��رخ�����ش��ة يف 

املنطقة. من ناحيته ناق�س اأندرو جيم�س 
هاميلتون، مدير وحدة الطائرات بدون 
طيار التابعة لق�شم �شرطة بليمبتون يف 
اململكة املتحدة اأهم الدرو�س امل�شتخل�شة 

من ا�شتخدام هذه التقنية.
و�شّلط و�شاح الزاهمي، اأخ�شائي تقنيات 
االأبحاث والتطوير لدى ق�شم االأبحاث 
دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  يف  والتطوير 
لتقنيات  امل��م��ك��ن��ة  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  خم��ت��ل��ف 

الطائرات بدون طيار.
اأما �شتيف ماك ليندن، مدير جمموعة 
خدمات اإطفاء احلرائق واالإنقاذ يف ويلز 

خالل  ناق�س  فقد  والغربية،  الو�شطى 
عر�ٍس تقدميي اأف�شل املمار�شات املمكنة 
اأنظمة الطائرات بدون طيار يف  الإدماج 

اأنظمة اال�شتجابة للطوارئ.
اإل  داي، مدير جي  ب��دوره، بحث ماثيو 
اأدوات  دور  يف  امل��ح��دودة  �شبي�شيلتي  ت��ي 
اأنظمة الطائرات بدون طيار يف تر�شيخ 
ثقافة ال�شالمة يف الطريان. بعد ذلك، 
مي�شيل  قدمه  عر�شاً  امل�شاركون  ح�شر 
ك���ارل�������ش���ون، م���دي���ر ت���ط���وي���ر ط���ائ���رات 
اأنظمة  م��الح��ي  ورئ��ي�����س  “اإنداغو” 
ل����دى �شركة  ب�����دون ط���ي���ار  ال���ط���ائ���رات 

ل��وك��ه��ي��د م���ارت���ن. ت���ال ذل���ك ع��ق��د عدٍد 
من اجلل�شات احلوارية، حيث ركزت كل 
وفوائد  االأمثل  اال�شتخدام  على  جل�شٍة 
للطائرات  امل�����ش��ّغ��رة  االأن��ظ��م��ة  تطبيق 
والر�شد  امل��راق��ب��ة  مهام  يف  طيار  ب��دون 
ور����ش���م اخل����رائ����ط ث��الث��ي��ة االأب����ع����اد يف 
اجلل�شات  و�شلطت  القطاعات.  خمتلف 
ال�شوء على فهم اأف�شل ال�شبل لتوظيف 
وتوظيف  الفعلي،  ال��وق��ت  يف  ال��ب��ي��ان��ات 
جانب  اإىل  املجتمع،  خلدمة  االبتكارات 
الطائرات  اأنظمة  ابتكارات  اأحدث  اإب��راز 

بدون طيار.

•• منطقة الظفرة –
 لطيفة جابر 

للتمور  ليوا  م��زاد  فعاليات   اختتمت  
بتنظيم  االأوىل  ن�شخته  يف  ال��ف��اخ��رة 
املهرجانات والربامج  اإدارة  من جلنة 
على  اأبوظبي  يف  والرتاثية  الثقافية 
منطقة  يف  امل���ع���ار����س  ار�������س  م���وق���ع 
�شهدت  والتي  ليوا   مبدينة  مزيرعة 
قبل  م��ن  اك��رب  وتفاعل  كبري  ح�شور 
التمور  وع�شاق  واجلمهور  امل��زارع��ني 

وزراعة النخيل.
واأو�شح عبيد خلفان املزروعي ، مدير 
جلنة  يف  وامل�شاريع  التخطيط   اإدارة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
اإجمايل  اأن  اأب��وظ��ب��ي،   - وال��رتاث��ي��ة 
امل��ب��ي��ع��ات ال���ت���ي ���ش��ه��ده��ا م�����زاد ليوا 
االأوىل  ن�شختها  يف  ال��ف��اخ��رة  للتمور 
األ����ف درهم   700 م���ن  اأك����ر  جت����اوز 
ع��ل��ى م���دى اأي����ام امل����زاد ال��ع�����ش��ر �شواء 
التي اأقيمت يف ار�س املعار�س يف ليوا 
او مدينة زايد او ابوظبي حيث �شهد 
اإقبال كبري من املهتمني  امل��واد  موقع 
ون�شطت  وال��ت��م��ور  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة 
التي  املتميزة  مبيعات ف�شائل النخيل 
�شمن  امل����زاد  م��وق��ع  اأج��ن��ح��ة  �شملتها 
اأجنحة املعار�س بجانب مبيعات �شوق 
التمور بخالف املزاد الرئي�شي للتمور 
توفري  يف  ك��ب��ري  ب�شكل  ���ش��اه��م  ال����ذي 
ملزارعي  اإ���ش��اف��ي��ة  ت�شويقية  من�شة 

النخيل ومنتجي التمور يف الدولة.
الن�شخة  اأن  اإىل  امل����زروع����ي  واأ�����ش����ار 
تطويرا  �شت�شهد  امل���زاد  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
جديدا ي�شفي مزيد من النجاح بعد 
النجاح الكبري الذي حتقق يف الن�شخة 
اللجنة  وان  خا�شة  امل��زاد  من  االأوىل 
االآليات  لتوفري  دائما  ت�شعى  املنظمة 
احتياجات  ت��ل��ب��ي��ة  يف  ت�����ش��اه��م  ال���ت���ي 
اجلمهور والزوار وان يكون مزاد ليوا 
لدى  فارقة  عالمة  الفاخرة  للتمور 
والتمور  ال��ن��خ��ي��ل  ب���زراع���ة  امل��ه��ت��م��ني 
وذلك  فقط  ت�شويقية  من�شة  ولي�س 
من خالل حتقيق التوا�شل االيجابي 
ي�شاهم  واملزارعني مما  ال�شركات  بني 
وال���ع���م���ل على  اخل�������ربات  ت����ب����ادل  يف 
يكون  وان  التمور  ب�شناعة  االرت��ق��اء 
النخيل  وخا�شة  ال��زراع��ي  القطاعي 
املردود  ويحقق  ل��ل��دول��ة  منتج  ق��ط��اع 
االقت�شادي الذي يطمح اإليه مزارعي 

النخيل والتمور يف الدولة .

جُت�شد  النخلة  اأن  امل��زروع��ي  واأ���ش��اف 
هي وثمارها املباركة، مكانة مرموقة 
العربية  االإم��������ارات  دول�����ة  ت���اري���خ  يف 
العريق  اإرث�����ه�����ا  وج���������ذور  امل����ت����ح����دة 
ال�شاربة يف القدم، كما وتعد من اأهم 
الروات الوطنية التي بدورها �شكلت 
لكونها  لي�س  للدولة،  اقت�شادية  نقلة 
م�شدر غذاء فقط ولكن لكونها اأي�شاً 
على  وح�شارياً  وثقافياً  وطنياً  رم��زاً 
ون�شعى من خالل  ال��دول��ة  تاريخ  مر 
اإىل غ��ر���س تلك  ل��ل��ت��م��ور  ل��ي��وا  م����زاد 

القيم واحلفاظ عليها.
املن�شوري  ���ش��ل��ط��ان  م���و����ش���ى  واأك�������د 
يف  للتمور  ليوا  م��زاد  ان  امل���زاد  مدير 

مزاد  جم��رد  يكن  مل  االأوىل  ن�شخته 
البائع  ت��رب��ط  ومن�شة  ال��ت��م��ور  لبيع 
نقطة  ك��ان  ولكنه  فح�شب  بامل�شرتى 
ه����ام����ة ل���ت���الق���ي امل���ه���ت���م���ني ب����زراع����ة 
ال��ن��خ��ي��ل وال��ت��م��ور ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
لالرتقاء  امل��م��ك��ن��ة  ال��و���ش��ائ��ل  وب��ح��ث 
ب����ج����ودة ال���ت���م���ور م����ن خ�����الل توفري 
من�شات لل�شركات املتخ�ش�شة مبجال 
ال��ت��م��ور مي��ك��ن م��ن خ��الل��ه��ا االطالع 
على اأف�شل واحدث الو�شائل يف جمال 
فتح  بجانب  التمور  وتغليف  �شناعة 
للمزارعني  و�شرائية  تناف�شية  قنوات 
اأن  اإىل  املن�شوري  واأ���ش��ار  واجل��م��ه��ور 
قفزة  حقق  اجل��دي��دة  حلته  يف  امل���زاد 

ك��ب��رياً، يف اإطار  اق��ت�����ش��ادي��ة وجن��اح��اً 
املحلية  ال��ت��م��ور  م���ن  االإن����ت����اج  ج����ودة 
له  االإم��ارات��ي  املنتج  اأن  اأثبتت  وال��ت��ي 
يف  التمور  ع�شاق  ل��دى  كبرية  مكانة 
�شاهم  امل��زاد  اأن  الدولة وخارجها كما 
وال�شرائية  التناف�شية  القوة  رف��ع  يف  
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  االإم������ارات  دول���ة  يف 
وهو ما عك�شته املبيعات الكبرية التي 
للنظر يف  ال��الف��ت  واالإق��ب��ال  حتققت 
اللجنة  نظمتها  التي  امل���زادات  جميع 
اأو  ليوا  امل��زاد مبدينة  �شواء يف موقع 
امل����زاد ال���ذي اأق��ي��م يف ���ش��اح��ة جمل�س 
امل�����ش��رف وك��ذل��ك م����زاد م��دي��ن��ة زايد 
و�شهد  اخلتامي  اليوم  يف  اأقيم  ال��ذي 

م��ب��ي��ع��ات م��ت��م��ي��زة واإق���ب���ال ك��ب��ري من 
ع�شاق �شناعة التمور.

واأع��رب عبيد خلفان املزروعي، مدير 
جلنة  يف  وامل�����ش��اري��ع  التخطيط  اإدارة 
الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة 
ب���اأب���وظ���ب���ي، ع����ن مدى  وال����رتاث����ي����ة 
اعتزازه بامل�شتوى املتميز الذي قدمه 
مزاد  من  االأوىل  للن�شخة  امل�شاركون 
حر�شهم  ع��ال��ي��اً  وث��م��ن  للتمور،  ل��ي��وا 
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى امل����وروث الثقايف 
واالج���ت���م���اع���ي، و���ش��ن��اع��ات االأج�����داد 
والتي  امل��ب��ارك��ة،  بال�شجرة  املرتبطة 
ل�شمان  ال�������ش���اب  ل��ل��ج��ي��ل  ق���دم���وه���ا 
العريق،  ال������رتاث  ه����ذا  ا���ش��ت��م��راري��ة 

م�شريا اإىل اأن اليوم اخلتامي للمزاد، 
كما حقق  اللجنة،  ور�شالة  روؤي��ة  ت��وج 
روؤية القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على 
والرتاث  والتقاليد  ال��ع��ادات  م��وروث 
و�شناعات  زراع�������ات  م���ن  ال�����ش��ع��ب��ي، 
زراعة  مقدمها  ويف  ي��دوي��ة،  وح���رف 

النخيل واإنتاج التمور.
التمور  اأن�������واع  اإن  امل����زروع����ي  وق�����ال 
قيمة  وتظهر  مميزة  كانت  امل�شاركة  
املزاد  اأن  اإىل  املنتج االإم��ارات��ي، منوها 
اإىل حتقيق  ال��رام��ي��ة  اأه���داف���ه  ح��ق��ق 
ت��ن��م��ي��ة زراع������ة ال��ن��خ��ي��ل، واالرت����ق����اء 
اإىل مزيد  ب��اأ���ش��ن��اف مت���ور االإم�����ارات 
ودولياً،  حملياً  واملناف�شة  التميز  من 

االهتمام  ع��ل��ى  امل���زارع���ني  وت�����ش��ج��ي��ع 
اإىل  وتوعيتهم  التمور  اإن��ت��اج  ب��ج��ودة 
والعناية  احل��دي��ث��ة  ال����زراع����ة  ط����رق 
ب��اأ���ش��ج��ار ال��ن��خ��ي��ل، وت��ر���ش��ي��خ احلدث 
ك��م��ن��ا���ش��ب��ة ���ش��ن��وي��ة ل��ت��ب��ادل اخل���ربات 
ال��ف��ن��ي��ة ب���ني امل����زارع����ني، ح��ي��ث جنح 
اإىل  مزاد ليوا للتمور يف حتويل ليوا 
خلية نحل تكتظ بالزائرين وال�شياح، 
وت�����ش��ت��ق��ط��ب ال��ت��ج��ار وال���راغ���ب���ني يف 
باأ�شعار  و  ال��ف��اخ��رة  ال��ت��م��ور  اق��ت��ن��اء 

منا�شبة للجميع.
»خدمات املزارعني« يحفز 

املزارعني لإنتاج اأجود اأنواع التمور
�����ش����ارك م����رك����ز خ����دم����ات امل����زارع����ني 
االأوىل  ال�����دورة  ب��اأب��وظ��ب��ي يف رع��اي��ة 
ملزاد ليوا للتمور، حيث حر�س املركز 
امل��زارع ومنتجي  اأ�شحاب  على حتفيز 
التمور على امل�شاركة باأجود ما لديهم 
اإبراز  باأهمية  منه  اإمي��ان��اً  مت��ور  م��ن 
االنتاج املحلي لتمور منطقة الظفرة 
باأنواعها املميزة، وامل�شاهمة يف حتويل 
املرتبطة  وال�شناعات  التمور  زراع���ة 
بها اإىل ن�شاط اقت�شادي ا�شرتاتيجي 

يعزز التنمية الزراعية امل�شتدامة.
واأك���������د م����رك����ز خ�����دم�����ات امل�����زارع�����ني 
الر�شيدة  القيادة  بتوجيهات  التزامه 
احلكومية  اجلهات  جميع  مع  للعمل 

اإمارة  �شاأن  اإع��الء  اأجل  واخلا�شة من 
اأب��وظ��ب��ي وت��اأك��ي��د ري��ادت��ه��ا يف تنظيم 
واملعار�س  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ه��رج��ان��ات 
يف  م�شاركته  تاأتي  حيث  املتخ�ش�شة، 
رعاية ودعم مزاد التمور ترجمة لهذا 
االلتزام باالإ�شافة اإىل اأهمية املزاد يف 
دع��م امل��زارع��ني واإب���راز مكانة منطقة 
اإرث  وتخليد  لها  وال��رتوي��ج  الظفرة 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف االهتمام 

بالنخيل واإنتاج التمور.
اأن��ه يعمل على دع��م كافة  اإىل  واأ���ش��ار 
القنوات الت�شويقية للمنتجات املحلية 
ت�شويقها  ي���ت���وىل  ال���ت���ي  ت��ل��ك  ����ش���واء 
بنف�شه عرب من�شات الت�شويق املختلفة 
ومبيعات  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  ال��ب��ي��ع  ك��م��ن��اف��ذ 
اأية  اأو  املوؤ�ش�شات  مبيعات  اأو  اجلملة 
ق��ن��وات اأخ����رى ك���امل���زادات واالأ����ش���واق 
ال��ع��ام��ة وذل����ك ل�����ش��م��ان ع��ائ��د مادي 
يوفر  ح���ي���ث  ل����ل����م����زارع����ني،  جم������زي 
التمور  م��زاد  يف  امل�شاركني  الأع�شائه 
املزارع  م��ن  منتجاتهم  لنقل  و�شيلة 
مربدة  �شيارات  عرب  امل��زاد  موقع  اإىل 
االخت�شا�س  ذوي  اإ�����ش����راف  وحت����ت 
باأ�شجار  العناية  جم��ال  يف  واخل���ربة 

النخيل والتمور.
وح����ث امل���رك���ز اأ����ش���ح���اب امل�������زارع عن 
والعناية  ال�����ربام�����ج  ه�����ذه  ت��ط��ب��ي��ق 
متثل  واأنها  ال�شيما  النخيل  باأ�شجار 
عائد  ت����در  اأن  ح��ق��ي��ق��ة مي��ك��ن  ث�����روة 
اإىل  امل���زارع  اأ�شحاب  دع��ا  �شنوياً  جيد 
يف  املنت�شرة  االإر���ش��اد  مراكز  مراجعة 
خمتلف مناطق االإم��ارة عند احلاجة 
بخدمة  ت��ت�����ش��ل  ا���ش��ت�����ش��ارة  اي����ة  اإىل 
اأ�شجار النخيل والعناية بها من بداية 

املو�شم وحتى فرتة احل�شاد.
ق�شم امل�شانع تقنيات حديثة 
لتنقية املياه يف مزارع النخيل

على  امل��ق��ام  امل�����ش��ان��ع  ق�شم  ا�شتقطب 
ل��ل��ت��م��ور العديد  ل��ي��وا  ه��ام�����س م����زاد 
تخدم  التي  واالبتكارات  امل�شانع  من 
ق���ط���اع ال����زراع����ة وخ�����ش��و���ش��ا زراع����ة 
ال���ن���خ���ي���ل، ح���ي���ث ������ش�����ارك ع������دد من 
امل�����ش��ان��ع وال�������ش���رك���ات ���ش��م��ن امل�����زاد، 
والتي ا�شتعر�شت من خالل اأجنحتها 
حمطات  جم��ال  يف  التقنيات  اأح���دث 
وكذلك  باملزارع  املياه اخلا�شة  حتلية 
اخل���ا����ش���ة ب���امل���ن���ازل، ب���االإ����ش���اف���ة اإىل 
الغيار  وقطع  الفالتر،  اأن���واع  اأح���دث 
وخدمات ال�شيانة، والفالتر الرملية 

عددة الطبقات.

•• اأبوظبي-وام:

اقامت ال�شفارة امل�شرية لدى الدولة حفل ا�شتقبال الليلة 
قبل املا�شية فى اإطار االحتفاء بالذكرى 44 الإنت�شارات 

اأكتوبر املجيدة.
ح�����ش��ر احل��ف��ل ���ش��ع��ادة وائ����ل ال�����ش��ي��د حم��م��د ج���اد �شفري 
جمهورية م�شر العربية لدى الدولة واللواء الركن طيار 
عقاب  الركن  وال��ل��واء  الدفاع  وزارة  من  البلو�شي  اإ�شحاق 
امل�شلحة وع���دد من  ل��ل��ق��وات  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  �شاهني م��ن 
املعتمدين  واالجنبي  العربي  الدبلوما�شي  ال�شلك  اع�شاء 
لدى الدولة وامللحقني الع�شكريني وعدد من ابناء اجلالية 

امل�شرية املقيمة بالدولة .
ويف كلمته اأ�شار العقيد اأحمد زاهر ملحق الدفاع امل�شري 
باأبو ظبي اىل التعاون الوثيق بني القوات امل�شلحة امل�شرية 
واالإماراتية وحر�شهما الدائم على ا�شتمرار هذا التعاون 
اجلي�س  دور  على  موؤكداً   ، امل�شتقبل  يف  لتعزيزه  ال�شعي  و 
امل�شري منذ فجر التاريخ يف احلفاظ على ا�شتقرار م�شر 

رغم كل التهديدات وال�شعوبات التي مرت بها املنطقة .
وت�شمن احلفل معر�شا لعدة ثقافات م�شرية كالفرعونية 
والبدوية ف�شاًل عن عر�س الأ�شهر االأماكن ال�شياحية يف 
وطنية  مو�شيقية  ملقطوعات  احل�شور  اأ�شتمع  فيما  م�شر 

م�شرية .

ال�سفارة امل�سرية لدى الدولة حتتفي بذكرى انت�سارات اكتوبر

من�سور بن حممد بن را�سد يفتتح امللتقى اخلا�س باأنظمة الطائرات بدون طيار

زوار وجمهور مزاد ليوا للتمور ي�شيد بنجاح الن�شخة الأوىل

عبيد املزروعي: مالحظات واآراء اجلمهور ن�سعها ن�سب اأعيينا وخطة لتطوير الن�سخة القادمة
مو�شى �شلطان :  الإقبال الكبري دليل على قوة املزاد وجناح الن�شخة الأوىل 

اجلمهور : ن�شكر اللجنة املنظمة على جهودها لإجناح املزاد يف دورته الأوىل 

فار�س خلف املزروعي

عبداهلل بطي القبي�شي

�شيف املزروعي

حممد �شالح املزروعي

�شامل اأحمد املزروعي

يو�شف �شعيد حممد احلمادي

حمد �شامل الهاملي

عبيد خلفان املزروعي

احمد را�شد املزروعي

مو�شى �شلطان املن�شوري

�شامل املزروعى
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اإعــــــــــالن
بالنيت  ال�ش�����ادة/رويال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

انرتنا�شيونال للمقاوالت وال�شيانة العامة
 رخ�شة رقم:CN 1827056 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خليفه حممد احمد فرج املحريبي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد �شالح احمد �شعد املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الكوكب الذهبي  تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان 
ملواد البناء  رخ�شة رقم:CN 1057988 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل الزرعوين املازمي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم علي نا�شر �شكري املرزوقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم �شنغهاي �شربرايز 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2240302 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة راكي�س كومار جاين %25
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة بدر نا�شر �شيف عبود الكعبي %5١
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف با�شانتاين �شوري�س �شانرياي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بهجه حممد من�شور

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/يوين كون�شبت�س لال�شتثمار 

التجاري ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1160161 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خلف حممد علي النكا�س %5١
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اجيت كومار �شانتااليام ٤9%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف علي عبدالرحمن ربيع حممد العماري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف خلف حممد علي النكا�س
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان  االقت�شادية خالل 
حيث  املدة  هذه  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/م�شبغة التنظيف الدائم 

رخ�شة رقم:CN 1020706 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبدال�شالم باربارمبيل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حممد يو�شف نا�شر جا�شم الزعابي من مالك اىل وكيل خدمات
تعديل ن�شب ال�شركاء

حممد يو�شف نا�شر جا�شم الزعابي من ١00% اىل %0
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رو�شن في�شل اباد 

للنقليات العامة
 رخ�شة رقم:CN 1820060 قد تقدموا الينا بطلب

عبدالكرمي  عبدالرحمن  وبيع/ا�شافة  تنازل  ال�شركاء  تعديل 
حممد عبدالكرمي املال ال�شحي ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف فرج �شالح حممد حمود�س العمر

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شكيب ون العقارية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1153065 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 تعديل ا�شم جتاري من/�شكيب ون العقارية

SCAPE ONE REAL ESTATE

اىل/�شكيب ون العقارية- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م  
SCAPE ONE REAL ESTATE SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
الركاب  لنقل  ال�ش�����ادة/ال�شياء  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب باحلافالت املوؤجره  رخ�شة رقم:1144988 

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة ١*١ اىل ١*١
 تعديل ا�شم جتاري من/ال�شياء لنقل الركاب باحلافالت املوؤجره

DAZZLE PASSENGERS TRANSPORT BY RENTED BUSES

اىل/دازل لنقل باحلافالت املدر�شية  
DAZZLE SCHOOL BUSES TRANSPORTATION

تعديل ن�شاط/حذف نقل الركاب باحلافالت املوؤجرة )٤922006(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ايه دي ايه الدارة العقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1160043 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

�شركة طريان ابوظبي ABU DHABI AVIATION من �شريك اىل مالك
تعديل ن�شب ال�شركاء

�شركة طريان ابوظبي ABU DHABI AVIATION من 99% اىل ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد ابراهيم حممد املزروعي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة ٤*2 اىل ١*١
تعديل ا�شم جتاري من/ ايه دي ايه الدارة العقارات وال�شيانة العامة ذ.م.م

ADA REAL ESTATE MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE LLC

اىل/ ايه دي ايه الدارة العقارات وال�شيانة العامة - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م 
 ADA REAL ESTATE MANAGEMENT & GENERAL MAINTENANCE -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية خالل 
اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ائي دبليو 

CN 1001371:شيبولت و�شركاه رخ�شة رقم�
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/الكوكب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1079850:الألعاب االطفال رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هاي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

فايف لالألعاب االلكرتونية - فرع 3
رخ�شة رقم:CN 1148692-3 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

حامت اجلوهر للهدايا وااللعاب والقرطا�شية
رخ�شة رقم:CN 1020906-2 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/�شناك�س  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1449738:لتجارة املواد الغذائية رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
لزينة  الف�شي  ال�ش�����ادة/امل�شتقبل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات رخ�شة رقم:2005850 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 3*١.20 اىل ١*١

 تعديل ا�شم جتاري من/امل�شتقبل الف�شي لزينة ال�شيارات
ALMOSTAQBAL ALFATHI AUTO ACCESSORIES

اىل/مل�شات لالطارات  
LAMASAT FOR TIRES

تعديل ن�شاط/ا�شافة تبديل وا�شالح االطارات )٤520007(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )٤5300١0(

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ناديا ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1155461 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة بدريه عبداهلل حممد العبيديل ١00%

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ناديه جا�شم فار�س
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شيف حميد �شيف الزعابي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�شاحة 2.5*١.22 اىل ٤*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل موؤ�ش�شة فردية

تعديل ا�شم جتاري من/ �شيدلية ناديا ذ.م.م
NADIA PHARMACY LLC

اىل/ �شيدلية ناديا 
NADIA PHARMACY

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

 اإعـــالن �سطب قيد
تعلن وزارة االقت�شاد باأن ال�شادة/�شركة دجيه ام دجيه اأ�شو�شيت�س 
قيد  �شطب  بطلب  تقدمت  قد  املتحدة(  )اجلن�شية:اململكه  ليمتد 
فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: الكورني�س- �شمو ال�شيخ 
رقم  حتت  واملقيدة   )220١٤ �س.ب:  نهيان،  اآل  طحنون  بن  حمد 
الحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )٤٤٤2(
القانون االحتادي رقم )2( ل�شنة 20١5م يف �شاأن ال�شركات التجارية 
�شاأن  يف  20١0م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري  القرار  و  وتعديالتة 
اعتماد دليل اجراءات الرتخي�س لفروع ومكاتب املن�شاآت املوؤ�ش�شة 
باخلارج واملناطق احلرة بالدولة . يرجى من ال�شادة ا�شحاب احلق 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االعرتا�س  يف 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد 

اإدارة الت�شجيل التجاري �س.ب:)90١( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء اأبوظبي- بوحدة 
غرفة جتارة ابوظبي باأن ال�شادة/ م�شنع الفالح للخر�شانة 
ال�شناعية، قد  ذ.م.م-  وعنوانه: مدينة م�شفح  اجلاهزة 
ل�شالح  جتاري  رهن  عقد  ت�شديق  بطلب  اإلينا  تقدموا 
ثابتة  اأ�شول  رهن:  مقابل  وذلك  االأول(   اأبوظبي  )بنك 
ومنقولة مكونه من معدات واآالت. واعمااًل للفقرة 5 من 
املادة ١٤ من القانون رقم ٤ ل�شنة 20١3 ب�شاأن تنظيم مهنة 
الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة ع�شر يوماً على االأقل من 
تاريخ ن�شر هذا االعالن فاإن الكاتب العدل �شيقوم بتوثيق 

هذا العقد بناًء على طلب اأ�شحاب ال�شاأن.
الكاتب العدل

اعالن رهن جتاري

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية االقت�شادية  دائ���رة  تعلن 

يون�س بخ�س العمال النجارة واحلداده امل�شلحة
 رخ�شة رقم:CN 1854953 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12149 بتاريخ 2017/10/17

اإعــــــــــالن
االدراج  ال�ش�����ادة/معمل  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للطابوق رخ�شة رقم:CN 1011947 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مرمي خليفه علي �شعيد الغيثي ١00%
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف احمد علي حممد عبداهلل احل�شاين
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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•• اأبوظبي-وام:
اآل  بن مبارك  نهيان  ال�شيخ  اأك��د معايل 
ن��ه��ي��ان وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة وت��ن��م��ي��ة املعرفة 
اأهمية ا�شت�شافة دولة االإمارات م�شابقة 

املهارات العاملية “اأبوظبي 7102« .
لهذه  ال�����دول�����ة  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  م�������ش���ريا 
اقت�شاد  ب��ن��اء  ي��دع��م  العاملية  التظاهرة 
العامل  ثقة  ويعك�س  املعرفة  على  قائم 
اأرقى  تنظيم  على  وق��درت��ه��ا  ال��دول��ة  يف 

الفعاليات العاملية.
عقب  ملعاليه  ت�شريحات  يف  ذل���ك  ج���اء 
زيارته ام�س ل�”م�شابقة املهارات العاملية 
حتت  تعقد  وال��ت��ي   ”7102 اأب��وظ��ب��ي 
رعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
..حيث  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 

ت��ف��ق��د م��ع��ال��ي��ه االج��ن��ح��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
املعر�س امل�شاحب للم�شابقة التي ت�شتمر 
يف  اجل��اري  91 اأكتوبر  حتى  فعالياتها 

مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س.
واجلولة  ال���زي���ارة  خ���الل  معاليه  راف���ق 
التفقدية معايل الدكتور مغري خمي�س 
املجتمع  تنمية  دائ����رة  رئ��ي�����س  اخلييلي 
ع�شو املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي 
وم��ع��ايل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي را���ش��د النعيمي 
ع�شو  وامل��ع��رف��ة  التعليم  دائ����رة  رئ��ي�����س 
اأبوظبي  الإم�������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
مدير  ال�شام�شي  �شعيد  مبارك  و�شعادة 
والتدريب  للتعليم  اأبوظبي  مركز  ع��ام 

التقني واملهني وعدد من امل�شوؤولني.
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأك���د 
اأن جن���اح دول���ة االإم������ارات يف  ن��ه��ي��ان  اآل 

يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ظ��اه��رة  ه���ذه  ا�شت�شافة 
جمال التعليم التقني واملهني نتاج عمل 
املغفور  اأوىل  ح��ي��ث  ال���ي���وم  ول��ي��د  ل��ي�����س 
نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه 
كبريا  اهتماما   – ث���راه  اهلل  طيب   –
تقدم  الر�شيدة  قيادتنا  اأن  كما  بالتعليم 
دعما ال حم��دود للتعليم وحتر�س على 
الأبنائنا  التعليمية  الفرق  اأرق��ى  توفري 

داخل الدولة وخارجها.
التعليم  م�شرية  اأن  اإىل  معاليه  واأ���ش��ار 
�شاحب  واهتمام  ورع��اي��ة  بدعم  حظيت 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
دعم  اأن  اإىل  ..م�����ش��ريا  امل�شلحة  للقوات 
وبناتنا  الأب��ن��ائ��ن��ا  احل���اف���ز  ك����ان  ���ش��م��وه 
للتميز .. ف�شبابنا يتمتعون حاليا باأرقى 

املهارات العاملية وي�شغلون اأرقى املنا�شب. 
واأكد معاليه اأن م�شابقة املهارات العاملية 
���ش��ه��دت خ���الل ال����دورة احل��ال��ي��ة تواجد 
اأع�����داد ك��ب��رية م��ن امل�����ش��ارك��ني م��ن نحو 
هي  احلالية  ال���دورة  لتكون  دول��ة   06
اإىل  ..م�شريا  امل�شابقة  تاريخ  يف  االأك��رب 
العاملية  للم�شابقة  امل�شاحب  املعر�س  ان 
من  م�شبوقة  غ��ري  اع����دادا  اأي�����ش��ا  �شهد 

الزوار.
م��ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن ���ش��ع��ادة م��ب��ارك �شعيد 
ال�شام�شي زيارة معايل ال�شيخ نهيان بن 
وتنمية  الثقافة  وزي��ر  نهيان  اآل  مبارك 
العاملية  امل���ه���ارات  م�شابقة  اإىل  امل��ع��رف��ة 
املعر�س  يف  امل�شاركة  لالأجنحة  وتفقده 

امل�شاحب.
وقال �شعادته يف ت�شريح خا�س ل�”وكالة 

دولة  ا���ش��ت�����ش��اف��ة  اإن  االإمارات”  اأن���ب���اء 
ياأتي  العاملية  املهارات  مل�شابقة  االإم��ارات 
الذي  ال��دع��م وااله��ت��م��ام  مل��دى  جت�شيدا 
للتعليم  الر�شيدة  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  توليه 
لل�شباب  توليها  ال��ت��ي  ال��رع��اي��ة  وم���دى 
واالأج����ي����ال ال��ن��ا���ش��ئ��ة مب���ا ي��ج�����ش��د نهج 

الدولة الرا�شخ يف بناء االن�شان.
واأكد �شعادته اأن م�شابقة املهارات العاملية 
اأجل  من  لل�شباب  مثالية  من�شة  وف��رت 
باملعارف  وت��زوي��ده��م  م��ه��ارات��ه��م  تنمية 
احل���دي���ث���ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��م يف اإع����داده����م 
وتهيئتهم  للم�شتقبل  االأم��ث��ل  بال�شكل 

ل�شوق العمل.
العاملية  امل�����ه�����ارات  م�����ش��اب��ق��ة  وت�����ش��ه��د 
 0031 7102 “ م�شاركة  “اأبوظبي 
يف  ي��ت��ن��اف�����ش��ون  95 دول����ة  م��ن  مت�شابق 

يف ذلك �شيانة  مبا  متنوعة  15 مهارة 
الطائرات والروبوتات املتحركة وتن�شيق 
والت�شميم  االأزي������اء  وت��ق��ن��ي��ة  احل���دائ���ق 
ال��ك��ث��ري. وتهدف  ال��غ��راف��ي��ك��ي وغ��ريه��ا 

“اأبوظبي  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ه���ارات  م�����ش��اب��ق��ة 
االإل��ه��ام يف  اإىل غر�س ج��ذوة   ”7102
االنخراط  على  وحثهم  ال�شباب  نفو�س 
املهنية  وامل����ه����ارات  ال��ت��ق��ن��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف 

باإن�شاء  لهم  ت�شمح  ال��ت��ي  االأداة  لتكون 
م�شتوى  ورف�������ع  اخل���ا����ش���ة  اأع���م���ال���ه���م 
م��ع خطة  ال��وظ��ي��ف��ي متا�شيا  ت��ط��وره��م 

اأبوظبي للتنويع االقت�شادي 0302.

•• عجمان-وام: 

النعيمي  بن حميد  را�شد  ال�شيخ  �شارك 
والتخطيط  ال��ب��ل��دي��ة  دائ������رة  رئ��ي�����س 
يف  وخ��ربات��ه  جت��ارب��ه  ال�شباب  بعجمان 
العمل احل��ك��وم��ي واخل��ا���س م��ن خالل 
“ ال��ت��ي نظمها  “ 001 م��وج��ه  جل�شة 
قاعة  ل��ل�����ش��ب��اب يف  االإم���������ارات  جم��ل�����س 
بح�شور  عجمان  بجامعة  زاي��د  ال�شيخ 
ب����ن فار�س  ���ش��ه��ي��ل  ب���ن���ت  ���ش��م��ا  م���ع���ايل 
ال�شباب  ل�شوؤون  دول��ة  وزي���رة  امل��زروع��ي 
وعدد من امل�شوؤولني احلكوميني واأكر 

من 009 �شاب و�شابة.
خالل  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ  وحت��دث 
يف  امليدانية  ال��زي��ارات  دور  عن  اجلل�شة 

التخطيط امل�شبق للم�شاريع .
موؤكدا اأن املعاينة امل�شتمرة ل�شري تطور 
التي  املعوقات  ت��اليف  يف  ي�شهم  امل�شروع 
التوا�شل  واأن  م�شروع  اأي  ت�شادف  ق��د 

امل�شروع  يف  وال��ع��ام��ل��ني  امل��وظ��ف��ني  م���ع 
مبختلف فئاتهم ي�شاعد القائد يف فهم 

امل�شروع ب�شكل اأف�شل.
وتطرق ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي 
التكنولوجيا  اأهمية  اإىل  اجلل�شة  اأثناء 
لل�شباب االإماراتي للو�شول اإىل العاملية 
امل�شتقبل هو ملن يربعون  اأن  اإىل  واأ�شار 
وت�شميم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا���ش��ت��خ��دام  يف 
العمل  ع���ل���ى  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي  ال����ربام����ج 
والتعلم موؤكدا اأن دولة االإمارات هيئت 
البيئة املنا�شبة ل�شبابها ليكونوا رائدين 

يف �شناعة التكنولوجيا.
ال�شاب  دع����م  يف  االأ�����ش����رة  دور  وت���ن���اول 
ومنتجا  ف��ع��اال  �شابا  ليكون  االإم���ارات���ي 
يف املجتمع حيث �شارك ال�شباب جتربته 
عندما بداأ وهو ب�شن ال� 71 يف م�شاركة 
ال�شيخ حميد بن  ال�شمو  وال��ده �شاحب 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را���ش��د 
ح��اك��م ع��ج��م��ان يف االط����الع ع��ل��ى �شري 

امل�شاريع التنموية يف االإمارة مما �شاعده 
يف فهم املنظور العام للعمل احلكومي.

وف��ي��م��ا ي��خ�����س م���ه���ارات ال��ع��م��ل �شمن 
فريق اأكد ال�شيخ را�شد بن حميد اأهمية 
تقدير عمل املوظفني كحافز لهم على 

العمل واالإنتاج امل�شتمر .
اأدق  ت��راق��ب  اأن  امل��ه��م  وق����ال: لي�س م��ن 
تفا�شيل املوظفني بل االأهم اأن حت�شل 
ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج م��ب��ه��رة ل����الأه����داف ال���ذي 
تقيد  دائ��م��ا  املراقبة   .. القائد  ي�شعها 
ال�شغرية  امل�����ش��اري��ع  وح�����ول  االإب��������داع. 
اأكد  ال�شباب  بها  يبداأ  التي  واملتو�شطة 
على  يجب  اأن��ه  حميد  بن  را�شد  ال�شيخ 
التجاري  مل�شروعه  يريد  ال��ذي  ال�شاب 
بكافة  ملما  يكون  اأن  للعاملية  ي�شل  اأن 
للم�شروع  واالإداري������ة  امل��ال��ي��ة  اجل��وان��ب 
املجاالت  ت��ل��ك  يف  حم��رتف��ا  ي��ك��ون  واأن 
جامعا كل اخلربات وت�شخريها خلدمة 
النعيمي  را���ش��د  ال�شيخ  وق���ال  امل�����ش��روع. 

اأن  امل��وظ��ف  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اأث��ن��اء اجلل�شة 
يخرج من روتني العمل اليومي ليطلع 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل م���ن م��ن��ظ��ور اأع���ل���ى كمن 
ي�����ش��اه��د امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا من 
الطائرة وهذا ي�شاعد يف و�شع اخلطط 
املوؤ�ش�شة  يف  العمل  لتطوير  امل�شتقبلية 
اأهمية القراءة  بال�شكل االأمثل . وحول 
اأنه  اأرى  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ق���ال 
يجب على ال�شباب اأن يقراأوا ما يحبون 
اإ�شافة  ينا�شبهم  ال��ذي  التخ�ش�س  ويف 
يف  ت�شهم  التي  التخ�ش�شات  بع�س  اإىل 
مهارات  على  والتعرف  اأو�شع  اآف��اق  فتح 

اأكر .
اال����ش���ت���ع���ان���ة  اأه�����م�����ي�����ة  اإىل  م���������ش����ريا 
كاملكتبات  احل���دي���ث���ة  ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
للمحا�شرات  ل��ال���ش��ت��م��اع  ال�����ش��وت��ي��ة 
وال��ك��ل��م��ات امل��ل��ه��م��ة ال��ت��ي ت�����ش��اع��د على 
تطوير الذات . واختتم ال�شيخ را�شد بن 
اليومية  ال��ع��ادات  باأهم  النعيمي  حميد 

التحلي بها  ال�����ش��ب��اب  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
ك���احل���ف���اظ ع���ل���ى ال�����ش��ح��ة م����ن خالل 
الريا�شة امل�شتمرة وتنظيم اأوقات العمل 
مبا ال يوؤثر على �شحة االإن�شان واأهمية 
ات���ب���اع من���ط ح��ي��اة ���ش��ح��ي اإ���ش��اف��ة اإىل 
ال�شعوب  ثقافات  على  التعرف  اأهمية 
بقيمنا  متم�شكني  االأخ����رى  ال����دول  يف 
والت�شامح وحب  كاالإيجابية  االإماراتية 
ال���وط���ن وم�����ش��اع��دة االآخ����ري����ن. وبهذه 
�شهيل  بنت  �شما  معايل  قالت  املنا�شبة 
ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  اإن  امل��زروع��ي: 
الذي  ال�����ش��اب  للقائد  من���وذج  النعيمي 
ا���ش��ت��ط��اع ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل احل��ك��وم��ي يف 
اإمارة عجمان من خالل تر�شيخ مفهوم 
البلدية  دائ������رة  يف  اجل���م���اع���ي  ال��ع��م��ل 
والتخطيط بعجمان واليوم نحن نتعلم 
من هذه التجارب ليكون �شباب االإمارات 
مبدعني يف تطوير العمل احلكومي يف 

دولة�س االإمارات.

واأكدت املزروعي اأن برنامج 001 موجه 
مفهوم  تغيري  ق�شري  زم��ن  يف  ا�شتطاع 
جل�شات  لت�شبح  التوجيهية  اجلل�شات 
اأك����رب �شريحة  ت��ف��ي��د  ج��م��اع��ي��ة م��ل��ه��م��ة 
اخلربات  نقل  يف  وت�شهم  املجتمع  م��ن 

العملية والعلمية ل�شباب االإمارات.
يذكر اأن برنامج 001 موجه هو اإحدى 

الربامج التي ينظمها جمل�س االإمارات 
ال�شيخ  ���ش��م��و  رع����اي����ة  حت����ت  ل��ل�����ش��ب��اب 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  حمدان 
ويل عهد دبي ويهدف اإىل بناء جيل من 
ا�شت�شافة عدد من  االأبطال من خالل 
ال�شخ�شيات القيادية يف الدولة. و�شبق 
اأن ا�شت�شاف الربنامج �شخ�شيات قيادية 

القرقاوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  كمعايل 
وامل�شتقبل  ال��وزراء  �شوؤون جمل�س  وزير 
ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
دولة ل�شوؤون املجل�س الوطني االحتادي 
امل��ب��ارك رئي�س  وم��ع��ايل خ��ل��دون خليفة 
جهاز ال�شوؤون التنفيذية ع�شو املجل�س 

التنفيذي.

نهيان بن مبارك: “املهارات العاملية اأبوظبي 7102” تظاهرة فريدة تدعم بناء اقت�ساد املعرفة

را�سد بن حميد ي�سارك ال�سباب جتاربه يف فنون االإدارة �سمن برنامج » 100 موجه«

بدء الت�سفيات النهائية الختيار 3 طالب يتناف�سون على لقب » بطل التحدي «
•• دبي - وام:

القراءة  لتحدي  العليا  اللجنة  عقدت 
اآليات  ملناق�شة  اجتماعا  ام�س  العربي 
لي�شارك  وتطويره  امل�شروع  ا�شتدامة 
فيه اأكرب عدد من املدار�س على امتداد 
خريطة العامل العربي واالطالع على 
اآخر امل�شتجدات والتح�شريات للحفل 
اخل��ت��ام��ي ال����ذي ���ش��ي��ق��ام ع��ل��ى م�شرح 
اأوب����را دب���ي ب��رع��اي��ة وح�����ش��ور �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
بطل  ال��ط��ال��ب  لتتويج  االأرب���ع���اء  غ���دا 
املتميزة  ال��ف��ائ��زة  وامل��در���ش��ة  ال��ت��ح��دي 

وامل�شرف املتميز.
االأفكار  م��ن  جملة  اللجنة  ون��اق�����ش��ت 
امل��ق��رتح��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ه��ا ال����دول 
بهدف  التحدي  يف  امل�شاركة  العربية 
لي�شم  عربيا  التحدي  انت�شار  تطوير 
اأك����رب ع���دد م��ن امل���دار����س وال��ط��ل��ب��ة يف 
العامل العربي وليحقق الغاية املرجوة 
على  ال��ع��رب  ال��ط��الب  ت�شجيع  منه يف 
باأهميتها  ال���وع���ي  وت��ن��م��ي��ة  ال����ق����راءة 
الفكر  ت���ط���وي���ر  يف  دوره��������ا  وت���ع���زي���ز 
ال��ط��ل��ب��ة يف خمتلف  ل����دى  وال��ث��ق��اف��ة 

املراحل الدرا�شية.
املقرتحة  االآليات  اللجنة  ناق�شت  كما 
ال�شنوات  خ���الل  امل�����ش��روع  ال���ش��ت��دام��ة 
املقبلة وو�شعت جمموعة من االأهداف 
امل�شتقبلية حتى ت�شكل القراءة ظاهرة 
الدول  خمتلف  يف  �شاملة  جمتمعية 
ب��ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وجت����ذب اأك����رب عدد 
�شري  على  اطلعت  كما   .. الطلبة  م��ن 
الذي  اخلتامي  للحفل  التح�شريات 
���ش��ي��ح�����ش��ره مم��ث��ل��ون م���ن 52 دول���ة 

عربية واأجنبية م�شاركة بالتحدي.
لتحدي  العليا  اللجنة  اجتماع  وج��اء 
القراءة العربي على هام�س الت�شفيات 

االإثنني  اليوم  انطلقت  التي  النهائية 
وت�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى ي���وم غ���د ال��ث��الث��اء يف 
حيث  ب��دب��ي  العلمي  ال��ب��ح��ث  م��در���ش��ة 
3 طلبة  �شتختار جلنة حتكيم خا�شة 
من بني 61 طالبا وطالبة يتناف�شون 
القراءة  لتحدي  النهائي  اللقب  على 
احلفل  يف  اجل���م���ه���ور  اأم�������ام  ال���ع���رب���ي 
اخل��ت��ام��ي ب��ع��دم��ا ت��ن��اف�����ش��وا م���ع اأكر 
طالب  و004 األ����ف  7 م��الي��ني  م���ن 
 14 م��ن  التحدي  يف  �شاركوا  وطالبة 
عربية  دول�����ة   51 يف  م���در����ش���ة  األ�����ف 
تر�شحت منها 6 مدار�س تتناف�س فيما 
التحدي  االأول يف  باملركز  للفوز  بينها 
ومب���ج���م���وع ج����وائ����ز م���ال���ي���ة ت��ب��ل��غ 3 
4 ماليني  ماليني دوالر وق��د تفاعل 
الت�شويت  حملة  م��ع  ت��ف��اع��ل��وا  ع��رب��ي 
املليون  ب��ج��ائ��زة  ال���ف���ائ���زة  ل��ل��م��در���ش��ة 

دوالر.
وق�������ال م����ع����ايل حم���م���د ب�����ن ع���ب���داهلل 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�س الوزراء 
وامل�شتقبل االأمني العام ملبادرات حممد 
بن را�شد اآل مكتوم العاملية : “ يوؤمن 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
واملعرفة  ال��ك��ت��اب  ق���وة  اأن  م��ك��ت��وم  اآل 
التي  الرئي�شية  ال��ق��وة  ه��ي  وال��ث��ق��اف��ة 
ميكن اأن تغري م�شتقبل ال�شباب العرب 
التطرف  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب  ل��الأف�����ش��ل 
ال��ف��ك��ري ي��ك��ون مب��لء ع��ق��ول الطالب 
باالأفكار امل�شتنرية والكتب املفيدة التي 
والت�شامح  االآخ����ر  تقبل  ع��ل��ى  ت�شجع 

واالنفتاح واحلوار«.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ان   : واأ���ش��اف 
باأن  يوؤمن  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
ق��وة املعرفة وال��ك��ت��اب ه��ي ال��ق��وة التي 
الوطن  يف  ال�����ش��ب��اب  م�شتقبل  �شتغري 

العربي .
وفيما يرتبط بتحدي القراءة العربي 
ال��ق��رق��اوي : لقد اجتمع  ق��ال م��ع��ايل 
اأك���ر م��ن 7 م��الي��ني ط��ال��ب وطالبة 

57 األ��ف م�شرف ومن�شق  واأك���ر م��ن 
و0051  م��در���ش��ة  م��دي��ر  و14 األ����ف 
ال��ق��راءة ومتكنوا  حمكم ح��ول حت��دي 
وتو�شيع  التحدي  ر�شالة  حتقيق  م��ن 
القراءة  حت���دي  اأرق�����ام  اإن   .. اآف��اق��ه��ا 
خمتلف  ب��ني  التكامل  تعك�س  العربي 
االأطراف املعنية يف التحدي : الطالب 
وامل��ع��ل��م وامل��در���ش��ة واالأ����ش���رة واملجتمع 

املحلي.
القراءة  حت���دي  اأن  ال��ق��رق��اوي  وذك����ر 
من  االآالف  ع�شرات  اأن  اأث��ب��ت  العربي 
يعملوا  اأن  مي��ك��ن  ال��ع��رب  امل��ت��ط��وع��ني 
على م�شروع واح��د .. وحت��د واح��د .. 

ويحققوا فيه جناحا مبهرا .
م�شرقة  من�������اذج  ه����ن����اك   : واأ������ش�����اف 
اأب���ن���اء وب���ن���ات الوطن  وم�����ش��رف��ة م���ن 
ال��ع��رب��ي م����وج����ودون يف م����دن وق���رى 
ت�شليط  واج��ب��ن��ا  وم��ن  ال��ع��رب��ي  وطننا 
ال�شوء على هذه النماذج اال�شتثنائية.

خالل  باأنه  متاأكد  اأن��ا  قائال:  واختتم 
احل����ف����ل ���ش��ن�����ش��اه��د ج�������زءا م����ن هذه 
النماذج امللهمة .. وه��وؤالء هم النجوم 
الإبرازهم  ن�شعى  ال��ذي��ن  احلقيقيون 
النجومية  يف  ح���ق���ه���م  واإع����ط����ائ����ه����م 

واالأ�شواء.
لتحدي  العليا  اللجنة  اجتماع  ح�شر 
القراءة العربي كل من معايل حممد 
القرقاوي ومعايل جميلة  بن عبداهلل 
بنت �شامل م�شبح املهريي وزيرة دولة 
اأحمد  و�شعادة  ال��ع��ام  التعليم  ل�شوؤون 
�شاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية 
و�شعادة  ب���االإن���اب���ة  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
الثقافة  وزارة  وكيل  ال�شابري  عفراء 
العطر  �شعيد  و�شعادة  املعرفة  وتنمية 
حممد  ملبادرات  امل�شاعد  العام  االأم��ني 
و�شعادة  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
جنالء ال�شام�شي االأمني العام مل�شروع 
حت��دي ال��ق��راءة العربي وم��ازن حايك 
اإم  جمموعة  با�شم  الر�شمي  املتحدث 

بي �شي.
وق����ال����ت م����ع����ايل ج��م��ي��ل��ة امل����ه����ريي : 
الثانية  ال����دورة  يف  الطلبة  ن��ت��ائ��ج  اإن 
متيزا  تظهر  العربي  ال��ق��راءة  لتحدي 
يدل  م��ا  وه��و  عالية  ومناف�شة  ك��ب��ريا 
النه�شوي  امل�������ش���روع  ه�����ذا  اأن  ع���ل���ى 
ال��ت��وع��وي ال��ذي انطلق م��ن االإم���ارات 
ال��غ��اي��ة املرجوة  ب���روؤي���ة ع��رب��ي��ة ح��ق��ق 
منه يف تر�شيخ القراءة نهجا ومفهوما 
لدى العديد من الطلبة وعزز الوعي 
لديهم الإن�شاء جيل قارئ م�شوؤول واع 
اإىل امل�شتقبل الذي نعول عليه  يتطلع 

جميعنا.

لقدرات  التحدي  تعزيز  اأن  واأو�شحت 
وتو�شيع  ال��ق��رائ��ي��ة  ال��ط��ل��ب��ة  اأب���ن���اءن���ا 
على  �شينعك�س  ال��ث��ق��اف��ي��ة  م��دارك��ه��م 
�شيوؤثر  ك��م��ا  اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ق��درات��ه��م 
حت�شيلهم  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى  اإي����ج����اب����ا 
حالة  ل��ي�����ش��ت  ال����ق����راءة  الأن  ال��ع��ل��م��ي 
يف  ت�شهم  بل  اأو معرفية فقط  ثقافية 
واالأكادميية  التعليمية  ال��ق��درات  بناء 
اال�شتيعاب  على  قدراتهم  من  وتنمي 
ورف������ع حت�����ش��ي��ل��ه��م ال��ع��ل��م��ي وه�����و ما 
على  وجامعاتنا  مدار�شنا  يف  �شن�شهده 

امتداد عاملنا العربي.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اع���ت���ربت ���ش��ع��ادة عفراء 
العربي  القراءة  “حتدي  اأن  ال�شابري 
امل�شتقبل  جيل  م��ن  ي�شنع  اإجن���از  ه��و 
الثقايف  االإن�����ت�����اج  ع���ل���ى  ق�������ادرا  ج���ي���ال 
مل��ا يتوفر ل��دي��ه م��ن خمزون  وامل��ع��ريف 
ق���رائ���ي ���ش��خ��م االأم�����ر ال����ذي �شيري 
العربي  عاملنا  يف  ال��ث��ق��ايف  امل�شهد  م��ن 
ويطوره ويح�شن من مهارات املثقفني 

العرب امل�شتقبليني«.
التي جت�شد  املبادرة  “ اإن هذه  وقالت 
روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
را�شد يف تطوير مهارات اأبنائنا الطلبة 
يف القراءة للخروج بجيل مبدع متميز 
املدار�س  م���ن  ل��ل��ع��دي��د  م��ل��ه��م��ة  ك��ان��ت 
يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ح��ت��ى حت�����ش��ن من 
من  بالعديد  وت��ق��وم  طلبتها  م�شتوى 
التي  الرتبوية  التعليمية  الن�شاطات 
لديهم  ال���ق���راءة  م�شتوى  م��ن  حت�شن 
وه�����و االأم�������ر ال������ذي ���ش��ي�����ش��ت��ف��ي��د منه 
ال��ط��ل��ب��ة ب�����ش��ك��ل م�����ش��ت��دام وي���ع���زز من 

م�شتواهم الثقايف واملعريف«.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ���ش��ع��ادة اأح��م��د �شاري 
عاملنا  ط��ل��ب��ة  ق�������راءة  اإن  امل�����زروع�����ي: 
ال��ع��رب��ي خ����الل ال������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
حت���دي ال���ق���راءة ال��ع��رب��ي ن��ح��و 002 
مليون كتاب من خمتلف اأقطار العامل 
العربي والتقاء الطلبة الذين ميثلون 
هذا  يعزز  واأجنبية  عربية  دولة   52
وي�شاهم  ال�����ش��خ��م  ال��ع��رب��ي  ال��ت��الق��ي 
االآخر  ع��ل��ى  طلبتنا  ان��ف��ت��اح  ت��ع��زي��ز  يف 

والتعرف على ثقافات خمتلفة«.
الظنحاين  العطر  �شعيد  �شعادة  وق��ال 
العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  م�شروع  اإن   :
الق�ش�س  م����ن  ال���ع���دي���د  ع����ن  ك�����ش��ف 
م�شدر  �شكلت  ال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة  امللهمة 
اإل���ه���ام وف��خ��ر ل��ن��ا ب���وج���ود من����اذج من 
ال��ق��در من  اأب��ن��ائ��ن��ا الطلبة ع��ل��ى ه���ذا 
ال��ف��ك��ر وال��ث��ق��اف��ة وه����و م���ا ي��زي��د من 
روؤية  حتقيق  على  واإ�شرارنا  عزميتنا 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 

طالب  ك���ل  ي�����ش��ارك  اأن  يف  م��ك��ت��وم  اآل 
�شقل  يف  لي�شاعده  التحدي  يف  عربي 
الثقايف  م�شتواه  وحت�شني  �شخ�شيته 

واملعريف والتعليمي .
كموؤ�ش�شة  ن��ح��ن  ح�����اي��ك  م�����ازن  وق����ال 
اإع��الم��ي��ة رائ����دة ف���خ���ورون ب���اأن نكون 
�شريكا يف هذا امل�شروع الثقايف واملعريف 
امتداد  وع��ل��ى  االإم�����ارات  م��ن  ال�شخم 
القارات  اإىل  و���ش��وال  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل 

اخلم�س .
كربى  م�شوؤولية  لالإعالم  اإن  واأ�شاف 
املبادرات  ه��ذه  مثل  على  االإ����ش���اءة  يف 
وا�شت�شراف  لتحفيز  اأداة  ت�شكل  التي 
وا�شتدامة  الطلبة  اأب��ن��ائ��ن��ا  م�شتقبل 

الثقافة والقراءة عربيا.
الهادف  االإع���الم  “ اأن   : وذك��ر ح�ايك 
مدماكا  ي�����ش��ك��ل  ل��ر���ش��ال��ت��ه  وامل�������درك 
اأ�شا�شيا يف بناء اقت�شاديات املعرفة من 
امل�شتقبل،  جيل  م��ه��ارات  �شقل  خ��الل 
املبادرات  تلك  اأب��رز  وم��ن  وقالباً،  قلباً 

اليوم ياأتي حتدي القراءة العربي«.
من  االأول  ال����ي����وم  خ�����الل  وت���ن���اف�������س 
حف�شة  الطالبة  النهائية  الت�شفيات 
والطالب  االإم�������ارات  م���ن  ال��ظ��ن��ح��اين 
موريتانيا  م���ن  اع����ب����دادي  م�����ش��ط��ف��ى 
ب�شرى مي�شوم من اجلزائر  والطالبة 
من  ح�شني  حممود  �شحى  والطالبة 
من  �شريف  ع��ف��اف  وال��ط��ال��ب��ة  االأردن 
مبارك  رب�����اب  وال���ط���ال���ب���ة  ف��ل�����ش��ط��ني 
والطالبة  ت��ون�����س  م���ن  ع��ب��دال��ن��اظ��ر 
املغرب والطالبة  العدناين من  عتيقة 

اآالء جعفر الب�شري من ال�شودان.
وحول مناف�شات اليوم االأول قال علي 
���ش��ي��ف ال�����ش��ع��ايل رئ��ي�����س جل��ن��ة حتكيم 
“حتدي  يف  ال���ن���ه���ائ���ي���ة  ال���ت�������ش���ف���ي���ات 
القراءة  حت���دي   : العربي”  ال���ق���راءة 
لتحفيز  االأجن���ح  امل�����ش��روع  ه��و  العربي 
ال��ق��راءة ورف��د املعرفة واالإب����داع لدى 

االأطفال والفتيان وال�شباب .
واأ����ش���اف “ االأج���ي���ال ال�����ش��اع��دة حتب 
يتجلى  وه������ذا  وامل���ن���اف�������ش���ة  ال���ت���ح���دي 
ريا�شية  م��ن��اف�����ش��ات  يف  ان��ه��م��اك��ه��ا  يف 
واإلكرتونية عديدة وقد قبلوا الدعوة 
التجربة  غ���م���ار  خل���و����س  ال���ك���رمي���ة 
تتحقق  امل��ت�����ش��اف��رة  اجل���ه���ود  وب���ه���ذه 
وتغيري  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ت���ط���وي���ر  روؤى 
الواقع نحو م�شتقبل م�شرق .. مقدما 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شكر 
روؤاه  و���ش��ع  على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
الفذة حيز التنفيذ وقيادة نقلة نوعية 
وركائز  والثقافة  الفكر  م�شتوى  على 

نهو�س االأمم.

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  اأبوظبي، تدوين كلمات حمبة و�شكر ووفاء للمغفور له،  اأتاحت �شرطة 
اإلكرتونية د�شنتها  “، عرب �شا�شة  “ طيب اهلل ثراه  اآل نهيان  زايد بن �شلطان 
8102، يف  اإ�شراف فريقها  لتنظيم امل�شابقة الدولية، احتفاًء بعام زايد  حتت 

اإطار م�شاركتها بفعاليات م�شابقة املهارات العاملية .
ودعا مركز اال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي يف �شرطة اأبوظبي، اجلمهور، اإىل 
//:ptth« KNILREPYH امل�شاركة املجتمعية من خالل ت�شفح الرابط

الرمز  واإ���ش��اف��ة   moc.itnem.www»/moc.itnem.www
�شوؤال: ماذا  تليها كتابة كلمة واحدة، جواباً عن  936845 لتفعيل اخلدمة، 
تعلمت من زايد اخلري؟. واأع��رب املواطنون واملقيمون وال��زّوار، عن تعابريهم 

ال�شادقة، خالل زيارتهم ركن ال�شيخ زايد، �شمن املن�شة متعددة اخلدمات التي 
ي�شرف عليها مركز اال�شرتاتيجية والتطوير املوؤ�ش�شي يف �شرطة اأبوظبي.

واإرثه  اخل��ري  زاي��د  ملاآثر  جمالية  لوحة  للم�شاركني،  امل��وؤث��رة  الكلمات  ور�شمت 
العظيم و�شريته العطرة، موؤكدين مدى احلب والعرفان الذي يكنه اجلميع، 

للقائد املوؤ�ش�س “طيب اهلل ثراه«.
وقالت املالزم عفاف  اجلنيبي ع�شو فريق تنظيم م�شابقة املهارات العاملية يف 
�شرطة  اإن  املوؤ�ش�شي،  والتطوير  اال�شرتاتيجية  مركز  مدير   ، اأبوظبي  �شرطة 
الكبري،  الوطني  العمل  هذا  لتفعيل  التقنية  االإمكانات  جميع  وف��رت  اأبوظبي 
للتعبري عّما تركه “زايد اخلري” من مرياث عميق من القيم واملبادئ والتقاليد 
يف  ويعي�شون  بثمارها،  اجلميع  ينعم  حقيقية  تنموية  جتربة  لبناء  الرا�شخة 

ظاللها يف اأمن وا�شتقرار.

جمهور م�سابقة املهارات العاملية يدونون »ماذا تعلمت من زايد اخلري«

•• املنامة -وام:

زار معايل الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س 
وموؤمتر  معر�س  له  املرافق  والوفد  امل�شلحة  القوات  اأرك��ان 
فعالياته  انطلقت  7102 ال��ذي  للدفاع  ال��دويل  البحرين 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة امل��ن��ام��ة ام�������س. وق����ام م��ع��ايل رئ��ي�����س االأرك�����ان 
بجولة يف املعر�س �شملت عددا من اأجنحة ومن�شات الدول 
واملعدات  االأ�شلحة  جمال  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  وال�شركات 
اإعجابه  معاليه  واأب����دى  ال��ع��امل.  يف  ال��دف��اع��ي��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
املعدات  خمتلف  م��ن  ال�شركات  معرو�شات  م��ن  �شاهده  مب��ا 

الدعوة  مثمنا   .. احلديثة  واالأ���ش��ل��ح��ة  واالأج��ه��زة  امل��ت��ط��ورة 
حل�شور فعاليات املعر�س وح�شن تنظيمه وامل�شاركة الوا�شعة 
دول  �شتى  ال��دف��اع من  ال��رائ��دة يف قطاع  ال�شركات  لكربيات 
العامل. يذكر اأن املعر�س يقام حتت رعاية �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين القائد 
ن�شخته  تنظيم  وي��ت��م  البحرينية  امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
االأوىل مبركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات خالل 
الفرتة من 61 اىل 81 اأكتوبر اجلاري. وي�شارك يف املعر�س 
الدفاعية  الو�شائل  ويت�شمن  93 دولة  من  عار�شا   081

الثالث “ الربية واجلوية والبحرية«.

رئي�س االأركان يزور معر�س وموؤمتر البحرين الدويل للدفاع

•• اأبوظبي -وام: 

خالد  بنت  لبنى  ال�شيخة  معايل  اأك��دت 
ال��ق��ا���ش��م��ي وزي�����رة دول����ة ل��ل��ت�����ش��ام��ح اأن 
دورا  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة 
يف  ب���ارزة  اإن�شانية  وج��ه��ودا  رائ���دا  عامليا 
مناطق  مبختلف  الفقر  على  الق�شاء 
منوذجا  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى  ال��ع��امل  ودول 
التنمية  اأه���داف  حتقيق  يف  ب��ه  يحتذى 

امل�شتدامة واأولها الق�شاء على الفقر.
وقالت معاليها - مبنا�شبة اليوم الدويل 
 71 الذي ي�شادف  الفقر  للق�شاء على 
فل�شفة  اإن   - ع�����ام  ك����ل  م����ن  اأك����ت����وب����ر 
االإمارات االإن�شانية قائمة على الت�شامح 
وحتقيق  وامل�������ودة  وال���ت���ك���اف���ل  وامل���ح���ب���ة 
احل���ي���اة ال��ك��رمي��ة ل��ك��ل ���ش��ع��وب العامل 
واألوانهم  اأ���ش��ول��ه��م  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س 
واأديانهم وثقافاتهم وهذه  وجن�شياتهم 
ال��ف��ل�����ش��ف��ة اأر����ش���ى دع��ائ��م��ه��ا امل��غ��ف��ور له 
االآباء  واإخوانه  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
“طيب اهلل ثراهم” وعززها  املوؤ�ش�شون 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
واإخوانهم  امل�����ش��ل��ح��ة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى 
االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب 
الكرام  العهود  واأول��ي��اء  االإم���ارات  حكام 

وج�شدها �شعب االإمارات االأ�شيل.
واأ�شارت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد 
االإمارات  اإىل ما تقدمه دولة  القا�شمي 
خا�شًة  كبرية  خارجية  م�شاعدات  م��ن 
يف البلدان النامية واملناطق التي ت�شهد 

توا�شل  اإذ  الفقر  من  مرتفعة  معدالت 
الق�شاء  يف  ال��رائ��دة  جهودها  االإم����ارات 
ال��ف��ق��ر م���ن خ���الل دع���م التنمية  ع��ل��ى 
ال��دول��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع���ام وو����ش���ع اخلطط 
القطاعات  يف  االإم���ارات���ي���ة  وال����ربام����ج 
ال��ت��ن��م��وي��ة واخل���ريي���ة مب���ا ي���ت���الءم مع 
اال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ل����الأه����داف 
االإمنائية امل�شتدامة ب�شكل خا�س االأمر 
ال��ذي جعل دول��ة االإم���ارات تتبواأ املركز 
لالأعوام  امل�شاعدات اخلارجية  االأول يف 
قيا�شاً  و6102  و4102   3102
منظمة  بح�شب  القومي  دخلها  بن�شبة 

التعاون االقت�شادي والتنمية.
اأن لدولة االإمارات  اإىل  ولفتت معاليها 
م�شهودة  واإجن��������������ازات  خ�����ال�����دا  اإرث���������ا 
ف��اع��ل��ة يف حت�����ش��ني احلياة  وم�����ش��ارك��ات 
من  واحل���د  ال�شعوب  ملختلف  ال��ك��رمي��ة 
من  العديد  يف  الفقر  م��ع��دالت  انت�شار 
بلدان العامل ويف خمتلف املجاالت ذات 
البلدان مثل حت�شني  تلك  االأول��وي��ة يف 
امل�شتوى املعي�شي ودعم قطاعات التعليم 
و�شبكات  الكهرباء  وخ��ط��وط  وال�شحة 

املياه والطرق والطاقة وغريها.

لبنى القا�سمي : االإمارات منوذج يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة

فقدان جواز �سفرت
املدعو/�شوما�شوندران  فقد 
الهند    ، بارامبيل  كوداكاتو 
رقم  �شفره  ج���واز  اجلن�شية 
)K4624901( - يرجى 
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
اقرب  او  الهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفرت
ولفجاجن   / امل��دع��و  ف��ق��د 
النم�شا   ، ف���ان���ك  ان���ط���ون 
�شفره  ج���واز   - اجلن�شية 
 )3207430( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������ش���ال 
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اأمل القبي�سي: منع التطرف وحماربة اأيديولوجيات العنف م�سار حتمي ال بديل له

انتهاء الت�شفيات النهائية اليوم وتتويج الفائز غدًا

القرقاوي: حتدي القراءة العربي يحت�سن مناذج عربية م�سرفة

••�شان بطر�شبورغ -وام: 

رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل  اأم��ل  الدكتورة  معايل  اأك��دت 
تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  اأن  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
�شركائها  بالتعاون مع  املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة 
االإق��ل��ي��م��ي��ني وال���دول���ي���ني م���ن اأج�����ل ت��وط��ي��د االأم����ن 
واال����ش���ت���ق���رار وحت��ق��ي��ق ال�����ش��الم وم��ك��اف��ح��ة االإره�����اب 
وتنظيماته ت�شطدم يف اأحيان كثرية باأدوار م�شادة من 
املعادية  التنظيمات  تتخذ من هذه  التي  ال��دول  بع�س 
من  م�شاحلها  لتحقيق  و�شيلة  واالإن�شانية  للح�شارة 
واأن  ب��اأم��ان  العي�س  يف  ال�شعوب  حلق  اعتبار  اأدن��ى  دون 

حتافظ على �شيادة دولها ومكت�شباتها الوطنية.
وقالت القبي�شي - يف الكلمة التي األقتها اأمام اجتماعات 
الدويل  الربملاين  لالحتاد   731 ال�  العامة  اجلمعية 
اإن   - ال��رو���ش��ي��ة  ���ش��ان بطر�شبريغ  م��دي��ن��ة  امل��ن��ع��ق��دة يف 
دول����ة االإم������ارات ات��خ��ذت ب��ال��ت��ع��اون م��ع ب��ع�����س ال���دول 
اإج��راءات �شمن حقوقها ال�شيادية دفاعا عن  ال�شقيقة 

النف�س و�شونا الأمن �شعوبنا.
اأن قطع التمويل  اأنه لي�س لدينا �شك يف  و�شددت على 
عن االإرهاب املدفوع وجتفيف منابعه اأحد اأهم و�شائل 
ال��ظ��اه��رة اخل��ب��ي��ث��ة واأن منع  ال��ت�����ش��دي خل��ط��ر ه���ذه 
حتمي  م�شار  العنف  اأيديولوجيات  وحماربة  التطرف 
ال ب��دي��ل ل���ه. ي�شم وف���د امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت���ادي 
 .. كل من  �شعادة  االجتماعات يف ع�شويته  امل�شارك يف 
املحرزي  اهلل  عبد  حممد  والدكتور  اأحمد  جا�شم  على 
و�شعيد  الغفلي وجمال حممد احل��اي  وحمد عبد اهلل 
�شالح الرميثي وعلياء �شليمان اجلا�شم و�شعادة اأحمد 

�شبيب الظاهري االأمني العام للمجل�س.
ع��ل��ى موا�شلة  االإم������ارات حت��ر���س  اأن دول���ة  واأ���ش��اف��ت 
التزامها ونهجها الثابت على �شعيد تقدمي امل�شاعدات 
و�شعوبا  دوال  للمحتاجني  واالإغاثي  االإن�شاين  والدعم 
يف ك��ل م��ك��ان وم���ن دون ت��ف��رق��ة ول���ن ن��ف��ق��د االأم����ل يف 
ويف  احل�شارية  واأه��داف��ه��ا  االإن�شانية  ر�شالتنا  ج��دوى 

ن�شر ال�شالم وقيم اخلري واحلد من نوازع ال�شر.
وقالت معايل الدكتورة القبي�شي اإننا يف دولة االإمارات 
العربية املتحدة نوؤمن باأن علينا واجب والتزام اإن�شاين 
مهم فاالإمارات التي ت�شتند منذ تاأ�شي�شها على مبادئ 
بن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  موؤ�ش�شها  غر�شها  وق��ي��م 
اأن جناحها  اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - ترى  �شلطان 
اأر�شها  على  والت�شامح  للتعاي�س  مثايل  منوذج  بناء  يف 
اأجل  واملتوا�شل من  اجل��اد  العمل  عليها �شرورة  ميلي 
ي�شعر  عامل  لبناء  امل�شرتك  والعي�س  التعددية  تكري�س 

اجلميع فيه باالأمان وال�شالم .
واأ�شافت اأنها ر�شالة االإمارات وبتوجيهات من �شاحب 
الدولة  اآل نهيان رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اخلري” كل  “عام  �شعار  ظل  يف  اهلل” توظف  “حفظه 
ن�شر اخلري يف  اأجل  االإن�شانية من  واملبادرات  الطاقات 

منطقتنا والعامل.
االحت����ادي ال  ال��وط��ن��ي  املجل�س  رئي�شة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
ميكن احلديث عن احل�شارة مبعزل عن القيم واملبادئ 
فالقيم  للحياة  ونظرتها  ال�شعوب  تعك�س موروث  التي 
هي قوة بناء ت�شتند عليها ال�شعوب يف �شناعة ح�شارتها 

واملبادئ تتكامل وترتابط .
احرتام  دون  ت�شامح  ع��ن  ح��دي��ث  ال  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ارت 

لالآخر وال حديث عن اعتدال دون اإعالء لقيمة احلوار 
فاملبادئ ال تتجزاأ وهذه هي قناعتنا الرا�شخة .. موؤكدة 
اأن هذا ما نحتاجه ب�شدة يف منطقتنا التي تعاين �شعف 

قيم التعاي�س وطغيان الطائفية واملذهبية.
“ وال��ت��زام��ا بهذه  القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
امل���ب���ادئ ف��اإن��ن��ا ن��دي��ن االن��ت��ه��اك��ات ال��ت��ي ت��رت��ك��ب �شد 
االإن�شانية يف اأي مكان فنحن ندين منع و�شول االأدوية 
اليمنيني  مل��الي��ني  االإن�شانية  وامل�����ش��اع��دات  واالأم�����ش��ال 
“احلوثي”  ميل�شيات  عليها  ت�شيطر  التي  املناطق  يف 
و�شالح ونندد اأي�شا با�شتخدام االأطفال كدروع ب�شرية 
يف ���ش��اح��ات امل���ع���ارك م���ن ج��ان��ب ه���ذه امل��ي��ل�����ش��ي��ات كما 
اأقلية  ترتكب �شد  التي  االإن�شانية  ندين اجلرائم �شد 

الروهينيجا يف ميامنار«.
على  ع���ار  و���ش��م��ة  �شتبقى  اجل���رائ���م  ه���ذه  اأن  واأك�����دت 
جبني االإن�شانية واأن هناك م�شوؤولية تقع على عاتقنا 
كربملانيني للت�شدي لهذه االنتهاكات وترجمة التزامنا 
الدويل  وبالقانون  ال��دويل  الربملاين  االحت��اد  باأهداف 
الإنهاء  دوليا عاجال  ن�شهد حتركا  اأن  وناأمل  االإن�شاين 

هذه اجلرائم.
حيوية  م�شوؤولية  اأي�شا  كربملانيني  علينا  اأن  واأ�شافت 
املتحدة  االأمم  مبيثاق  اال�شتهانة  خلطر  الت�شدي  يف 
وال��ق��ان��ون ال���دويل ون��وؤك��د اأن ال�شمت ب��ات خ��ي��ارا غري 
مطروح يف ظل ا�شتمرار بع�س الدول يف تقوي�س اأ�ش�س 

االأمن واال�شتقرار االإقليمي والدويل.
ونبهت اإىل اأن منطقتنا تعاين مع�شالت معقدة ومزيج 
مت�شابك من االإرهاب والتطرف ف�شال عن التدخالت 

التو�شعية للقوى االإقليمية.

الهيمنة  ف��ك��ر  اإن����ه����اء  ب�������ش���رورة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي  وط���ال���ب���ت 
ب��ق��واع��د ومبادئ  وامل��خ��ط��ط��ات ال��ت��و���ش��ع��ي��ة واالل���ت���زام 
القانون الدويل وال �شيما احرتام �شيادة الدول ومبادئ 
ح�شن اجل��وار وعدم التدخل يف �شوؤون ال��دول االأخرى 
اأ�شباب التوتر ويف مقدمة ذلك تاأتي  والعمل على نزع 
دع��وت��ن��ا امل��ت��ك��ررة الإن���ه���اء االح���ت���الل االإي�����راين للجزر 
ال�شغرى  وطنب  الكربى  “ طنب  الثالث  االإم��ارات��ي��ة 
واأبومو�شى “ وت�شوية الق�شية �شلميا �شواء عرب احلوار 
عن  التخلي  ع��دم  ون��وؤك��د  ال���دويل  التحكيم  اأو  املبا�شر 
اإ�شاعة  اأج��ل  ال�شدد وذل��ك م��ن  امل�����ش��روع يف ه��ذا  حقنا 

االأمن واال�شتقرار يف منطقة اخلليج العربي.
مثاال  اليمنية  االأزم���ة  تعد  اأي�شا  منطقتنا  يف  وق��ال��ت 
قدمت  فقد  االأوراق  وخلط  امل�شللة  ال��دع��اي��ة  لتاأثري 
ال�شعب  دع��م  اأج���ل  م��ن  الكثري  العربي  التحالف  دول 
واالإن�شانية  ال�شيا�شية  ال�شعد  على  وم�شاعدته  اليمني 
لل�شرعية  وفقا  متت  الع�شكرية  وعملياتها  وال�شحية 

الدولية واأنقذت ال�شعب اليمني مما كان يخطط له.
واأ�شافت اأنه علينا اأن نتذكر جيدا اأن ال�شبب الرئي�شي 
لدعم  ال�شافر  اخل��ارج��ي  التدخل  ه��و  العمليات  لهذه 
يف  واال�شتقرار  االأم���ن  تهدد  التي  انقالبية  ميل�شيات 
الدول املجاورة لليمن واملالحة الدولية يف باب املندب 
االإن�شانية  االأو�شاع  ف��اإن  لذا  وخطريا  مبا�شرا  تهديدا 
دور  ع��ن  ناجمة  لي�شت  ال�شقيق  البلد  ه��ذا  يف  املعقدة 

التحالف العربي.
التقرير  ورد يف  ما  ن�شتغرب  �شبق  ما  وقالت ويف �شوء 
االأممي االأخري ب�شاأن انتهاكات حقوق االإن�شان يف اليمن 
الذي اتهم دول التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

ال�شعودية بهدم املدار�س وامل�شت�شفيات ونرى اأن اعتماد 
بتوزيع  واك��ت��ف��ائ��ه  مغلوطة  م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ري��ر 
ال  االأزمات”  “تدوير  لنهج  ا�شتمرار  ه��و  امل�شوؤوليات 
اأن ت�شاعد دول  حتديد امل�شوؤوليات فلي�س من املنطقي 
باليد  وتخذلهم  بيد  ال�شقيق  اليمن  اأطفال  التحالف 
مع  التاريخية  العالقات  خ�شو�شية  اأن  كما  االأخ���رى 
اأو  اأي اأخطاء  ال�شعب اليمني حتول بيننا وبني ارتكاب 

جتاوزات اإن�شانية بحق هذا ال�شعب ال�شقيق.
الفل�شطينية  االأرا����ش���ي  يف  ي��ح��دث  م��ا  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
امل��ح��ت��ل��ة ال��ت��ي ت���رزح م��ن��ذ ن��ح��و 07 ع��ام��ا حت��ت وطاأة 
اأ�شباب  اأه��م  اأح��د  و�شيظل  ك��ان  االإ�شرائيلي  االح��ت��الل 

عدم اال�شتقرار يف منطقة ال�شرق االأو�شط .
اأن الق�شية الفل�شطينية �شتبقى دائما ق�شيتنا  واأكدت 
االأهم كعرب و�شنوا�شل الدفاع عن املقد�شات االإ�شالمية 
االإن�شاين  االإرث  م���ن  ي��ت��ج��زاأ  ال  ج�����زءا  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي 
واحل�����ش��اري .. م�����ش��ددة ع��ل��ى اأن اإح����الل ال�����ش��الم لن 
يتحقق �شوى من خالل ت�شوية حقيقية لهذا ال�شراع 
.. ك��م��ا ن��ع��رب ع��ن ت��ق��دي��رن��ا ل��ل��دور امل�����ش��ري احليوي 
اأن  اأك���دت  كما  الفل�شطينيني.  ب��ني  اخل���الف  اإن��ه��اء  يف 
الإيران  ال�شاروخية  التجارب  عن  الناجمة  التهديدات 
لالأمن  اخلطورة  بالغ  حتديا  متثل  ال�شمالية  وكوريا 
من  احلد  اتفاقيات  تطبيق  واأن  الدوليني  واال�شتقرار 
جادة  دولية  وقفة  يتطلب  ال��ن��ووي  واالنت�شار  الت�شلح 

التزاما مب�شوؤولياتنا كربملانيني اأمام �شعوبنا.
وقالت نتطلع اإىل حترير كامل املدن واالأرا�شي العراقية 
وال�شورية والليبية من قب�شة داع�س وا�شتئ�شال جذور 
اأجمع وفتح الباب  ال��دول العربية والعامل  االإره��اب يف 

ديارهم  اإىل  وال���ن���ازح���ني  ال��الج��ئ��ني  م��الي��ني  ل���ع���ودة 
العي�س  ت�شمن  ع��ادل��ة  �شيا�شية  ح��ل��ول  اإىل  والتو�شل 
طموحات  وتنهي  ومتا�شكها  ال���دول  ووح���دة  امل�شرتك 
ال��ه��ي��م��ن��ة وامل��خ��ط��ط��ات ال��ع��دائ��ي��ة ال��ت��و���ش��ع��ي��ة للقوى 
م��ا �شبق م��ن حتديات  ك��ل  واأ���ش��اف��ت ورغ��م  االقليمية. 
يبقى لدينا ر�شيد كبري من التفاوؤل بغد اأف�شل فعملنا 
باإطالق  كفيل  كربملانيني  ب��دورن��ا  واإمي��ان��ن��ا  املتوا�شل 
الطاقات االإيجابية الكامنة واحتادنا وتعاوننا يبقى قوة 
ال ي�شتهان بها ل�شياغة امل�شتقبل الذي حتلم به اأجيالنا 
املقبلة. وكانت معايل الدكتورة القبي�شي قد اأعربت يف 
بداية كلمتها عن �شكر دولة االإمارات واملجل�س الوطني 
االحتادي اإىل معايل فالنتينا ماتفيينكو رئي�شة جمل�س 
ال�شديقة على  االحتادية  رو�شيا  االحت��اد يف جمهورية 
الرائع  والتنظيم  اال���ش��ت��ق��ب��ال  وح�����ش��ن  ال�شيافة  ك���رم 
ت�شودري  �شابر  الدكتور  معايل  اإىل  بال�شكر  وتوجهت 
ال���دويل وم��ارت��ن �شاجنوجن  ال��ربمل��اين  رئي�س االحت���اد 
االأمني العام لالحتاد. وقالت اإن قيادة معايل الدكتور 
�شابر �شودري للعمل الربملاين الدويل خالل ال�شنوات 
عمل  تطوير  يف  االأث���ر  كبري  لها  ك��ان  املا�شية  ال��ث��الث 
االحتاد الربملاين الدويل و�شتظل فرتة مميزة يف تاريخ 

العمل الربملاين .
لرئي�س  ومتمنية  ملمو�شة  جهود  من  بذله  ما  مثمنة 

االحتاد املقبل التوفيق والنجاح .
احتادنا  اأن  نثق  القيب�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  واأ���ش��اف��ت 
لل�شعوب  �شوتا  و�شيبقى  ال���درب  نف�س  على  �شيم�شي 
وم���ن���ربا ح����را ل���ل���دف���اع ع���ن ال��ق��ي��م وامل����ب����ادئ واالأم�����ن 

واال�شتقرار.

•• دبي- حم�شن را�شد:

القرقاوي،  ع��ب��داهلل  ب��ن  حممد  اأك���د 
ال��وزراء االأمني  وزي��ر �شوؤون جمل�س 
ال��ع��ام مل��ب��ادرات حممد ب��ن را���ش��د اآل 
القراءة  حت��دي  اأن  ال��ع��امل��ي��ة،  مكتوم 
االآالف  ع�����ش��رات  اأن  اأث���ب���ت  ال��ع��رب��ي 
م���ن امل��ت��ط��وع��ني ال���ع���رب مي��ك��ن اأن 
وحتٍد  واح����د،  م�����ش��روع  ع��ل��ى  يعملوا 
مبهرا،  جناحا  فيه  ويحققوا  واح��د، 
ماليني   7 م���ن  اأك�����ر  اأن  ال���ش��ي��م��ا 
57 األف  طالب وطالبة، واأك��ر من 
م�����ش��رف وم��ن�����ش��ق، و14 األ���ف مدير 
حول  حم��ك��م��اً  و0051  م���در����ش���ة، 
ال��ق��راءة، متكنوا من حتقيق  حت��دي 
اآفاقها،  وت��و���ش��ي��ع  ال��ت��ح��دي  ر���ش��ال��ة 
بني  التكامل  تعك�س  التحدي  فاأرقام 
“ الطالب  خمتلف االأط��راف املعنية 
واملجتمع  واالأ���ش��رة  واملدر�شة  واملعلم 

املحلي”.
ال�شمو  �شاحب  اإن  ال��ق��رق��اوي  وق��ال 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س   ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل، يوؤمن 
باأن قوة الكتاب واملعرفة والثقافة هي 
القوة الرئي�شية التي ميكن اأن تغري 
لالأف�شل،  ال��ع��رب  ال�شباب  م�شتقبل 
الفكري  ال���ت���ط���رف  ع��ل��ى  وال��ت��غ��ل��ب 
باالأفكار  الطالب  يكون مبلء عقول 
امل�شتنرية والكتب املفيدة التي ت�شجع 

على تقبل االآخر والت�شامح واالنفتاح 
يوؤمن  �شموه   اأن  م�شيفا  واحل����وار، 
القوة  هي  والكتاب  املعرفة  ق��وة  ب��اأن 
يف  ال�����ش��ب��اب  م�شتقبل  ���ش��ت��غ��ري  ال��ت��ي 

الوطن العربي.
اللجنة  اج���ت���م���اع  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
على  العربي  القراءة  لتحدي  العليا 
ه��ام�����س ال��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة التي 
البحث  م��در���ش��ة  اأم�������س يف  اأج���ري���ت 
بنت  جميلة  بح�شور  بدبي،  العلمي 
�شامل املهريي، وزيرة الدولة ل�شوؤون 
التعليم العام، واأحمد �شاري املزروعي، 
والتعاون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  وك���ي���ل 
ال�شابري،  وعفراء  باالإنابة،  الدويل 
املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزارة  وكيل 
و�شعيد العطر، االأمني العام امل�شاعد 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  مل��ب��ادرات 
االأمني  ال�شام�شي،  وجن��الء  العاملية، 
العام مل�شروع حتدي القراءة العربي، 
ومازن حايك املتحدث الر�شمي باإ�شم 

جمموعة اإم بي �شي.
مناذج  ه���ن���اك  اإن  ال���ق���رق���اوي  وق�����ال 
وبنات  اأب��ن��اء  م��ن  وم�شرفة  م�شرقة 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي م��وج��ودون يف مدن 
واجبنا  وم��ن  العربي،  وطننا  وق��رى 
النماذج  ه���ذه  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط 
اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، م���وؤك���دا ح��ف��ل اخلتام 
النماذج  ت��ل��ك  م���ن  ج�����زءا  ���ش��ي�����ش��ه��د 
التي تعد جنوماً حقيقيون،  امللهمة، 

ن�شعى الإبرازهم واإعطائهم حقهم.

مناف�شة عالية
�شامل  بنت  جميلة  قالت  جانبها  من 
املهريي اإن “نتائج الطلبة يف الدورة 
العربي  ال����ق����راءة  ل��ت��ح��دي  ال��ث��ان��ي��ة 
عالية،  ومناف�شة  كبريا  تظهر متيزا 
امل�شروع  اأن  ع��ل��ى  ي���دل  ال���ذي  االم���ر 
النه�شوي التوعوي، الذي انطلق من 
االإمارات بروؤية عربية، ا�شهم بقوة يف 
تر�شيخ القراءة نهجا ومفهوما لدى 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ط��ل��ب��ة وع����زز الوعي 
م�شوؤول  ق���ارئ  جيل  الإن�����ش��اء  لديهم 
واع يتطلع اإىل امل�شتقبل الذي نعول 

عليه جميعنا”.
وك�شفت يف ت�شريحات �شحفيه، عن 
زودت  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن 
عناوين  م���ن  مب��ج��م��وع��ة  امل����دار�����س 
4001 عنواناً،  الكتب بلغت حوايل 
التي دخلت  الكتب  بلغ ع��دد  يف وق��ت 
املكتبات املدر�شية 015 األفاً و749 
القراءة  الطلبة على  لت�شجيع  كتاباً، 
يف خم��ت��ل��ف امل����ج����االت، م����وؤك����ده  اأن 
اأبناءنا  ل����ق����درات  ال���ت���ح���دي  ت��ع��زي��ز 
مداركهم  وتو�شيع  القرائية  الطلبة 
قدراتهم  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك�����س  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة، وي���وؤث���ر اإي��ج��اب��ا على 
العلمي، معتربه  م�شتوى حت�شيلهم 
اأو  اأك���ر م��ن ح��ال��ة ثقافية  ال��ق��راءة 
القدرات  بناء  يف  ت�شهم  بل  معرفية، 
من  وتنمي  واالأك��ادمي��ي��ة،  التعليمية 
ق���درات���ه���م ع��ل��ى اال���ش��ت��ي��ع��اب ورف���ع 

ن�شهده  ما  وه��ذا  العلمي،  حت�شيلهم 
امتداد  على  وجامعاتنا  مدار�شنا  يف 

عاملنا العربي.
جيل امل�شتقبل

واع���ت���ربت ع��ف��راء ال�����ش��اب��ري، وكيل 
اأن  امل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
اإجناز  هو  العربي  ال��ق��راءة  “حتدي 
ي�شنع من جيل امل�شتقبل جيال قادرا 
على االإنتاج الثقايف واملعريف ملا يتوفر 
ل���دي���ه م���ن خم�����زون ق���رائ���ي �شخم 
امل�شهد  م���ن  ���ش��ي��ري  ال�����ذي  االأم������ر 
ال��ع��رب��ي ويطوره  ع��امل��ن��ا  ال��ث��ق��ايف يف 
املثقفني  م�����ه�����ارات  م�����ن  وي���ح�������ش���ن 
تلك  اأن  وت��رى  امل�شتقبليني،  ال��ع��رب 
ال�شمو  روؤي��ة �شاحب  امل��ب��ادرة جت�شد 
رع��اه اهلل،  را���ش��د،  ب��ن  ال�شيخ حممد 
الطلبة يف  اأبنائنا  يف تطوير مهارات 
القراءة للخروج بجيل مبدع متميز 
املدار�س  م��ن  للعديد  ملهمة  ك��ان��ت 
من  حت�شن  حتى  العربي  ال��وط��ن  يف 
بالعديد من  م�شتوى طلبتها وتقوم 
التي  الرتبوية  التعليمية  الن�شاطات 
لديهم،  القراءة  حت�شن من م�شتوى 
منه  �شي�شتفيد  ال����ذي  االأم�����ر  وه����و 
من  وي��ع��زز  م�����ش��ت��دام  ب�شكل  الطلبة 

م�شتواهم الثقايف واملعريف”.
وق��ال اأح��م��د ���ش��اري امل��زروع��ي، وكيل 
الدويل  وال��ت��ع��اون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
عاملنا  ط��ل��ب��ة  “قراءة  اإن  ب���االإن���اب���ة، 
ال��ع��رب��ي خ���الل ال����دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
 002 نحو  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي 
اأقطار  م���ن خم��ت��ل��ف  ك���ت���اب  م��ل��ي��ون 
الطلبة  وال���ت���ق���اء  ال���ع���رب���ي،  ال���ع���امل 
عربية  دول������ة   52 مي���ث���ل���ون  ال����ذي����ن 
العربي  التالقي  هذا  يعزز  واجنبية 
انفتاح  ت��ع��زي��ز  يف  وي�����ش��اه��م  ال�شخم 
على  وال��ت��ع��رف  االآخ����ر  ع��ل��ى  طلبتنا 

ثقافات خمتلفة”.
ق�ش�س ملهمة

الظنحاين،  ال��ع��ط��ر  ���ش��ع��ي��د  وي�����رى 
االأمني العام امل�شاعد ملبادرات حممد 
“م�شروع  اإن  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 

ك�شف  ال����ع����رب����ي  ال������ق������راءة  حت������دي 
ع��ن ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����ش�����س امللهمة 
اإلهام  م�شدر  �شكلت  ال��ت��ي  وامل��ب��دع��ة 
اأبناءنا  من  من��اذج  بوجود  لنا  وفخر 
الفكر  م��ن  ال��ق��در  ه��ذا  على  الطلبة 
والثقافة، وهو ما يزيد من عزميتنا 
روؤية �شاحب  واإ�شرارنا على حتقيق 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم، 
رعاه  دب���ي،  ح��اك��م  ال������وزراء،  جمل�س 
عربي  طالب  كل  ي�شارك  اأن  يف  اهلل، 
�شقل  يف  ل���ي�������ش���اع���ده  ال���ت���ح���دي  يف 
�شخ�شيته، وحت�شني م�شتواه الثقايف 

واملعريف والتعليمي”.
ث الر�شمي  واأكد م�ازن ح�ايك، املتحدِّ
 :”CBM “جمموعة  ب����ا�����ش����م 
رائدة  اإع��الم��ي��ة  كموؤ�ش�شة  “نحن 
�شريكا يف هذا  ن��ك��ون  ب���اأن  ف��خ��ورون 
ال�شخم،  وامل��ع��ريف  ال��ث��ق��ايف  امل�����ش��روع 
م��ن االإم�����ارات وع��ل��ى ام��ت��داد العامل 
العربي و�شواًل اإىل القارات اخلم�س. 
ط��ب��ع��اً، ل���الإع���الم م�����ش��وؤول��ي��ة كربى 
املبادرات  يف االإ���ش��اءة على مثل ه��ذه 
وا�شت�شراف  لتحفيز  اأداة  ت�شّكل  التي 
وا�شتدامة  الطلبة  اأبناءنا  م�شتقبل 
واأ�شاف  عربياً”،  وال��ق��راءة  الثقافة 
ح�ايك: “اإن االإعالم الهادف واملدرك 
يف  اأ�شا�شياً  مدماكاً  ي�شّكل  لر�شالته 
خالل  من  املعرفة،  اقت�شاديات  بناء 
قلباً  امل�شتقبل،  جيل  م��ه��ارات  �شقل 
وقالباً، ومن اأبرز تلك املبادرات اليوم، 

ياأتي حتّدي القراءة العربي”.
ا�شتدامة التحدي

اآليات  على  اللجنة  مناق�شات  ورك��زت 
ا���ش��ت��دام��ة امل�����ش��روع وت��ط��وي��ره خالل 
اأكرب  فيه  لي�شارك  املقبلة،  ال�شنوات 
عدد من املدار�س على امتداد خريطة 
ال���ع���امل ال���ع���رب���ي، ف�����ش��ال ع���ن و�شع 
امل�شتقبلية  االأه����داف  م��ن  جمموعة 
حتى ت�شكل القراءة ظاهرة جمتمعية 
بالعامل  ال�����دول  ���ش��ام��ل��ة يف خم��ت��ل��ف 
ال����ع����رب����ي، وجت������ذب اأك������رب ع�����دد من 

الطلبة. 
امل�شتجدات  اآخ�������ر  ع���ل���ى  واط����ل����ع����ت 
اخلتامي،  ل��ل��ح��ف��ل  وال���ت���ح�������ش���ريات 
دبي  اأوب���را  م�شرح  على  �شيقام  ال��ذي 
غداً، برعاية وح�شور �شاحب ال�شمو 
مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب 
الوزراء، حاكم دبي، رعاه اهلل، لتتويج 
الفائزة  واملدر�شة  التحدي”،  “بطل 

املتميزة، وامل�شرف املتميز.
مناف�شة قوية

 قال الطالب م�شطفى اعبدادي من 
قوية  ب��ات��ت  املناف�شة  اإن  م��وري��ت��ان��ي��ا، 
اإذ  الت�شفيات،  م��ن  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  يف 
الوطن  يف  ال��ط��ل��ب��ة  ����ش���ف���وة  جت���م���ع 
ال���ق���راءة غذاء  اأن  م���وؤك���داً  ال��ع��رب��ي، 
االإن�شان  م��ه��ارات  تنمية  و�شر  ال���روح 
التحدي  لعب  اإذ  اأن��واع��ه��ا،  مبختلف 
دورا كبريا يف اكت�شاف مواهب عربية 
امل�شتقبل  مواكبة  على  القدرة  لديها 

وجمابهة حتدياته.
تون�س  الناظر من  رب��اب عبد  وقالت 
�شيئا  زال  وال  ك���ان  ال���ق���راءة  ح��ب  اإن 
فطرت عليه منذ �شغري، اإذ يدفعني 
الف�شول وحب اال�شتطالع ملعرفة كل 
�شيء حويل، فكّونت مكتبتي اخلا�شة 
واأنا يف الثامنة من عمري، موؤكده اأن 
جتربة التحدي ال تن�شى فقد جمعت 
اجلهد واملتعة واالإ�شرار، ومن خالل 
امل�����ش��اب��ق��ة ق����راأت ال��ع��دي��د م��ن الكتب 
واالدب  ج��ربان  خليل  ج��ربان  منها: 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي. اأم����ا ال��ط��ال��ب حممد 
اإ�شحاق الذي يدر�س يف ال�شف احلادي 
ال���ق���راءة  اأن  ي����رى  ال��ه��ن��د،  ع�����ش��ر يف 
وحددت  �شخ�شيته،  بناء  يف  اأ�شهمت 
اإجتاهاته وميوله امل�شتقبلية، وجعلته 
الثقافات  ال��ع��دي��د م��ن  ي��ت��ع��رف ع��ل��ى 
موؤكدا  املطالعة،  خ��الل  من  العاملية 
القوية  املناف�شة  من  الرغم  على  اأن��ه 
املرحلة،  تلك  فائز يف  اأن اجلميع  اإال 
اإذ جتمع اأف�شل العنا�شر  التي تتمتع 

مبهارات مميزة يف القراءة.

فر�شة ذهبية
وترى الطالبة عفاف رائد �شريف من 
الثاين  ال�شف  يف  وت��در���س  فل�شطني 
ع�شر، اأن حتدى القراءة فر�شة ذهبية 
م�شرية  يف  جديدة  مواهب  الإكت�شاف 
اأنها  موؤكده  العربي،  واملعرفة  العلم 
قراأت اأكر من 07 كتاباً، على الرغم 
اأن التحدي حدد لها 05 كتاباً فقط، 
اأ�شهم التحدي يف �شغفها للقراءة،  اإذ 
التاريخية  يف جم��االت متنوعة منها 
والعلمية والروايات والتنمية الذاتية 
ال�شخ�شية،  وت���ط���وي���ر  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
مو�شحه اأنها كانت ت�شتمتع بالقراءة 
ط����وال ال���وق���ت وي��وم��ي��اً ب���ال م��ل��ل اأو 
مي�شوم  ب�شرى  الطالبات  اأم��ا  وه��ن. 
من اجلزائر، و�شحى حممود ح�شني 
من  ال��ع��دن��اين  وعتيقة  االأردن،  م��ن 
من  ال��ب�����ش��ري  ج��ع��ف��ر  واآالء  امل���غ���رب، 
التحدي  ���ش��ب��اق  اأن  ي���رن  ال�������ش���ودان، 
وبنات  الأب��ن��اء  ج��دي��دة  مرحلة  ي�شكل 
العلم  م��ي��ادي��ن  ال��ع��رب��ي يف  ال���وط���ن 
التي  البيئة  وج��ود  موؤكدن  واملعرفة، 
للقراءة  وميوليهن  رغباتهن  ت�شبع 
واملطالعة لكل الكتب، االمر الذي زاد 
من  حتفيزيهن ودافعيتهن، ووجدن 
�شالتهن املن�شودة يف )حتدي القراءة 
العربي(؛ الذي زاد �شغفهن للقراءة، 
واأ�شافن اأن )حتدي القراءة( جعلهن 
ي���ق���راأن  جم��م��وع��ة م��ن ال��ك��ت��ب منها 
اأ�شافت  ال���ت���ي  وال��ع��ل��م��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 

اللغوية  ذخ���ريت���ه���ن  اإىل  ال���ك���ث���ري 
وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة. اأك�����دت االإم���ارات���ي���ة 
حف�شة الظنحاين بطلة االإمارات يف 
التحدي، اإنها ت�شرفت بتمثل بالدها 
العظيمة  العربية  امل��ب��ادرة  تلك  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم لينري 
عربياً،   وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  دروب  ب��ه��ا 
رفيقتها  كانت  القراءة  اأن  مو�شحه 
منذ املرحلة االإبتدائية، حيث جتاوز 
الكتب،   واأن�����واع  ال��ع��ل��وم  ك��ل  �شغفها 
وتطمح يف الفوز باللقب هذا العام. 
التحدي  قراأت خالل  اأنها  واأ�شافت 
جمموعة خمتارة من الكتب القيمة 
وقوة  �شفحاتها  ل��ع��دد  النظر  دون 
الرغم  على  بها،  امل�شتخدمة  اللغة 
اأنني كنت على موعد مع  امتحانات 
ال��ث��ان��وي��ة ال���ع���ام���ة، وم�����ش��ارك��ت��ي يف 
ال���ت���ح���دي ك�����ان ل����ه ب���ال���غ االأث�������ر يف 
�شخ�شيتي  و���ش��ق��ل  ف���ك���ري  ت��ن��م��ي��ة 
وال��ك�����ش��ف ع��ن ق��درات��ي ع��ل��ى حتدي 
ال��ظ��روف وال��زم��ن واالإ����ش���رار على 
القراءة  اأن  واأك��دت  الهدف.  حتقيق 
مت���ن���ح���ه���ا م���ت���ع���ة ور�������ش������ى ذات�������ي، 
العامة  االفكار  ا�شتخراج  وت�شهم يف 
مو�شحه  وف��وائ��ده��ا،  والتف�شيلية 
االن�شان،  ح��ي��اة  يف  ال���ق���راءة  اأه��م��ي��ة 
حيث ت�شئ له دروب العلم واملعرفة، 
وت�شاعده يف جمابهة حتديد االمية 

واجلهل والفقر.

•• دبي-وام:

088 م��ت��درب��ا رخ�شة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  دب��ي  هيئة  منحت 
قيادة طائرة بدون طيار هذا العام و مت ترخي�س معهد �شند 
و اك�شبوننت للتدريب للح�شول على رخ�شة قيادة الطائرة 

بدون طيار .
تنويع  يف  دب��ي  توجهات  م��ع  الهيئة  ا�شرتاتيجية  وتتما�شى 
التاك�شي  م�����ش��روع  ج��وا منها  و  ب��ح��را  و  ب��را  التنقل  و���ش��ائ��ل 
الطائر ذاتي التحكم. و قال خالد العارف املدير التنفيذي 
لقطاع �شالمة و بيئة الطريان يف هيئة دبي للطريان املدين 
�شعبة  حتديات  يطرح  طيار  ب��دون  الطائرات  ا�شتخدام  ان 
للجهات التنظيمية فيما يتعلق بدمج الطائرات مع احلركة 
وا�شعا  ان��ت�����ش��ارا  ت�شهد  ب��ي��ئ��ة  اجل����وي يف  امل��ج��ال  اجل��وي��ة يف 

اعدادهم  �شريع يف  و منو  ب��دون طيار  الطائرات  ال�شتخدام 
مع تطبيق قانون الذي مت ت�شريعه يف 5102 ي�شمن االمن 
و ال�شالمة يف املجال اجلوي و هو اول قانون حول العام جاء 

لتنظيم عمل الطائرات بدون طيار.
و اأ�شاف اأن الطائرات بدون طيار �شالح ذو حدين فيه جوانب 
اال�شتخدام  ب�شبب  الهواة  تاأتي من  �شلبية  اأخرى  و  ايجابية 
ملم  غ��ري  ال��ه��اوي  ي��ك��ون  حيث  الت�شلية  او  للرتفيه  امل��وج��ه 
و  ال��ق��وان��ني  بجميع  ال��ه��واة  توعية  وج��ب  ل��ذل��ك  بالقوانني 

ال�شوابط التي حتكم هذا املجال .
واو�شح ان عملية ا�شتخدام الطائرات بدون طيار يف املجال 

التجاري مقيدة باال�شرتاطات لذلك مت تنظيم العديد من 
املوؤمترات منها موؤمتر ال�شالمة ملناق�شة توعية الهواة .

باأنظمة الطائرات بدون طيار و  امللتقى اخلا�س  اأقيم  و قد 
الذي �شاحبه تدريب الهواة ملدة يومني ويتم تدريب 002 
والعملي  وال��ت��ح��ري��ري  ال�شفوي  اجل��ان��ب  ي�شمل  و  �شخ�س 
على  بعد  فيما  ال��ه��اوي  ليح�شل  دب��ي  �شرطة  م��ع  بالتعاون 
رخ�شة طريان متكنه من ممار�شة هوايته م�شتقبال دون اأي 
م�شاكل و ي�شرتط فيها ملكية الهاوي للطائرة وهي جتدد 
يف  ال�����ش��ادر  للقانون  يخ�شع  خمالفة  اي  حالة  يف  و  �شنويا 
االجواء  ل�شالمة  تهديد  هو  خ��رق  اي  اأن  بحيث   6102

ت��اأم��ني احلماية  وج��ب  لذلك  امل��ط��ارات  �شلبيا على  ي��وؤث��ر  و 
التزام  م���دى  وم��ت��اب��ع��ة  خ���رق  اأي  وج���ود  ح��ال��ة  يف  للمن�شاآت 

اال�شخا�س باملعايري.
ونوه اىل انه مت تطبيق قانون التتبع وهو موجه للطائرات 
اجلهاز  فيو�شع  ال��ه��واة  ام��ا  حاليا  احلكومية  و  ال��ت��ج��اري��ة 
كانت  اذا  املنطقة  حت��دي��د  و  موقعها  ملعرفة  ال��ط��ائ��رة  على 
و م��دى قربها من  ال��ط��ريان فيها  املحظور  �شمن االم��اك��ن 
ارت��ف��اع الب��د ان ال  ارت��ف��اع الطائرة حيث ان اق�شى  املطار و 
الطائرة  ر�شد  يتم  ال��ط��ريان  حالة  ويف  004قدم  يتجاوز 
�شمن احلدود امل�شرح بها وعند جتاوزها الأي من اخلطوط 

امل�����ش��م��وح ب��ه��ا ي��ت��م اط����الق اإن������ذار واالت�������ش���ال م��ب��ا���ش��رة مع 
ال�شخ�س و تنبيهه اىل �شرورة العودة و عند تكرار املخالفة 

يتم توقيفه .
وقال اإنه اذا كانت املخالفة توؤثر على ال�شالمة اجلوية ففي 
اطار التعاون مع �شرطة دبي و موؤ�ش�شة دبي املالحية و يتم 
العلم ان هناك منطقة  ب��االخ��رتاق مع  املراقبة  ب��رج  اع��الن 
5 كلم يف حميط امل��ط��ار ال ميكن  الميكن جت��اوزه��ا ت��ق��ارب 
جلميع الطائرات جتاوزها وعن طريق تقنية اجلي بي اأ�س 
الميكن للطائرة الطريان بكل حال من االحوال. ونوه اىل 
انه بعد تطبيق ال�شروط و القوانني منذ 6102 مل ن�شجل 
و  التجارية  للطائرات  اجباري  التاأمني  اأن  يذكر  خ��رق.  اأي 
اأن الطائرات بدون طيار املوجهة للهواة  احلكومية يف حني 

لي�س اجباريا.

الرتخي�س لـ 088 متدربا لـقيادة »الطائرة بدون طيار« 
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عربي ودويل

•• �شان بطر�شبورع-وام:

ال��دويل ام�س باالأغلبية على  واف��ق االحت��اد الربملاين 
الوطني  املجل�س  وف��د  ب��ه  تقدم  ال��ذي  ال��ط��ارئ  البند 
االحت�����ادي ب��رئ��ا���ش��ة م��ع��ايل ال���دك���ت���ورة اأم����ل عبداهلل 
االإن�شانية  املعاناة  ح��ول   .. املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
وذلك  باالأغلبية  الروهينيجا  اأقلية  منها  تعاين  التي 
خالل اجتماعات اجلمعية ال� 137 لالحتاد واملنعقدة 

يف مدينة �شان بطر�شربغ الرو�شية.
ت�شريحات  يف   - القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت 
يحمل  ال��ذي  ال��ط��ارئ  البند  على  الت�شويت  بعد  لها 
عنوان “اإنهاء االأزمة االإن�شانية اخلطرية واال�شطهاد 
باعتبارها  ال��روه��ي��ن��ي��غ��ي��ا  ع��ل��ى  ال��ع��ن��ي��ف��ة  وال��ه��ج��م��ات 
و���ش��م��ان عودتهم  ال��دول��ي��ني  واالأم����ن  لل�شلم  ت��ه��دي��دا 
غري امل�شروطة واالآمنة اإىل وطنهم يف ميامنار”- لقد 
تكللت بالنجاح جهود وفد املجل�س الوطني االحتادي 
الدويل  ال��ربمل��اين  ال��ب��ن��اءة خ��الل اجتماعات االحت���اد 
والق�شية  االإماراتي  للمقرتح  والتاأييد  الدعم  حل�شد 
العادلة  وامل��ط��ال��ب��ة  املجل�س  ب��ه��ا  ت��ق��دم  ال��ت��ي  ال��ع��ادل��ة 
التي  االإن�شانية  اإدان��ة اجلرائم �شد  كبند ط��ارئ وهي 
موقف  اإىل  والدعوة  الروهينيجا  اأقلية  بحق  متار�س 
اجماع كبري  اأن كان هناك  اإىل  واأ���ش��ارت  دويل عاجل. 
والذي  االإماراتي  املقرتح  دعم  على  �شاحقة  وباأغلبية 
ان�شمت اإليه دول اأخرى عربية واإ�شالمية خا�شة واأن 
برئا�شة  وب��االإج��م��اع  كلف  االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
البنود  ح��ول  والت�شاور  التن�شيق  تتوىل  عربية  جلنة 

الطارئة وح�شد الدعم والتاأييد لها .
وق��ال��ت رئ��ي�����ش��ة امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي االحت�����ادي اإن هذا 
املوؤمتر ينعقد حتت “ �شعار احرتام التعددية الثقافية 
من  املختلفة” وك����ان  واالع������راق  االأدي������ان  واح������رتام 
اإىل  اإ�شافة  الربملانيني  دور  نوؤكد  اأن  مبكان  االأهمية 
ال�شيا�شي  ال�شعيد  االإم��ارات وجهودها على  دولة  دور 
واالإن�����ش��اين وامل�����ش��اع��دات وال��دع��م ال��ذي تقدمه لهذه 
ال��ق�����ش��ي��ة االإن�����ش��ان��ي��ة وال���ت���ي ل��الأ���ش��ف ت���ت���اأزم وهناك 
القرارات وتبني  اإىل هذه  باأم�س احلاجة  الجئون هم 

مثل هذا البند املهم.
واأ���ش��اف��ت اأن���ه ك���ان ال ب��د ان يف ظ��ل ال��و���ش��ع احلايل 
االإمارات  نوؤكد على نظرة دولة  اأن  العاملي واالإقليمي 
التفاوؤلية .. الفتة اإىل اأن االإمارات تتفاءل بغد اأف�شل 
ومنظمات  م��وؤ���ش�����ش��ات  خم��ت��ل��ف  ت��ع��اون��ت  اإذا  ح���ال  يف 
واالأهداف  امل�شرتك  بالعمل  ونوؤمن  ال��دويل  املجتمع 
االإمارات  دول��ة  عليها  تاأ�ش�شت  التي  وامل��ب��ادئ  والقيم 

تفعيل  خالل  من  النهج  هذا  موا�شلة  على  ونحر�س 
الدبلوما�شية الربملانية .

واأع���رب���ت ع���ن ���ش��ك��ره��ا جل��م��ي��ع م���ن دع���م املقرتحات 
ن���ظ���را لل�شمعة  االإم���������ارات  ب��ه��ا دول�����ة  ت��ت��ق��دم  ال���ت���ي 
الدولة  بها  حتظى  التي  العالية  وامل�شداقية  الطيبة 

ودبلوما�شيتها الر�شمية والربملانية.
اأوكلت  العربية  املجموعة  اإن  القبي�شي  معايل  وقالت 
الت�شاور  ب���االإج���م���اع  االحت������ادي  ال��وط��ن��ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
بها  تقدمت  ال��ت��ي  ال��ط��ارئ��ة  ال��ب��ن��ود  ب�����ش��اأن  والتن�شيق 
املجموعات  م��ع  وال��ت�����ش��اور  للتن�شيق  العربية  ال���دول 
لتقدمي  ببنود  تقدمت  التي  االأخ���رى  اجليو�شيا�شية 
يدل على  الروهينيجا وهذا  باأقلية  يتعلق  �شامل  بند 
خالل  حتقيقها  مت  التي  واالإجن����ازات  الفاعل  ال���دور 

امل�شاركات ال�شابقة.
الطارئ  البند  يف  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  وطالب 
حلقوق  اجل�شيمة  االن��ت��ه��اك��ات  جميع  وب��ق��وة  ب���اإدان���ة 
ال��ع��دي��د م���ن االأرواح  االإن�������ش���ان مب���ا يف ذل���ك ف���ق���دان 
الربيئة يف والية راخني يف ميامنار وال �شيما املمار�شة 
وبدعوة  العرقي”  “التطهري  يف  املتمثلة  البغي�شة 
ح��ك��وم��ة م��ي��امن��ار اإىل وق���ف ه���ذه االن��ت��ه��اك��ات فورا 
و�شمان االحرتام الكامل وحقوق االإن�شان واحلريات 
االأ�شا�شية للجميع دون متييز ب�شبب العرق اأو الدين.

على  امل��ت��ح��دة  االأمم  �شيما  ال  ال���دويل  املجتمع  وح��ث 
النظر بجدية يف اتخاذ مزيد من االإج��راءات ملعاجلة 
املتحدة  واأن تر�شل االأمم  االأزم��ة اجلارية يف ميامنار 
اإىل  احل��ق��ائ��ق  لتق�شي  بعثة  اال���ش��ت��ع��ج��ال  وج���ه  ع��ل��ى 

االأعمال  يف  وم�شتقل  �شامل  حتقيق  الإج��راء  ميامنار 
حلقوق  اجل�شيمة  واالن��ت��ه��اك��ات  امل��زع��وم��ة  الوح�شية 

االإن�شان يف والية راخني.
وطالب الوطني االحتادي يف البند الطارىء جمل�س 
االأمن التابع لالأمم املتحدة وجمل�س حقوق االإن�شان 
االإق��ل��ي��م��ي��ة واحل��ك��وم��ي��ة املخت�شة  ال��ه��ي��ئ��ات  وج��م��ي��ع 
االإن�شانية  امل��اأ���ش��اة  وق��ف  اأج���ل  م��ن  ب�شرعة  بالتدخل 
الأقلية الروهينيجا والت�شدي لهذه االأزمة الأنها متثل 

تهديدا لالأمن وال�شلم الدوليني.
واأع����رب املجل�س ال��وط��ن��ي االحت����ادي ع��ن ت��اأي��ي��د قرار 
جمل�س حقوق االإن�شان التابع لالأمم املتحدة باإر�شال 
للم�شاءلة  وخا�شع  م�شتقل  اجلن�شيات  متعدد  فريق 
للتحقيق يف االنتهاكات املزعومة حلقوق االإن�شان التي 

ارتكبتها قوات االأمن يف والية راخني.
كما اأعرب عن بالغ القلق اإزاء الفظائع التي ارتكبتها 
املتطرفون  املدنيون  و�شركاوؤها  االأم��ن  ق��وات  موؤخرا 
خطريا  انتهاكا  ي�شكل  مب��ا  الروهينيجا  اأق��ل��ي��ة  �شد 
و�شارخا للقوانني الدولية .. مطالبا �شلطات ميامنار 
جلميع  حد  لو�شع  وفورية  عاجلة  تدابري  تتخذ  ب��اأن 
اأعمال العنف ومواجهة جميع املمار�شات التي تنتهك 

حقوق االإن�شان والقانون الدويل والعهود الدولية.
اجلهود  البند  يف  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  وث��م��ن 
من  يقرب  ملا  لتوفري  بنغالد�س  حكومة  تبذلها  التي 
مليون م�شرد من الروهينيجا جملة اأمور منها املاأوى 
الطبية  والرعاية  وامل��ي��اه  ال�شحية  وامل��راف��ق  وال��غ��ذاء 
الع�شكري  االإ�شالح  لعملية  اإندوني�شيا  دعم  مثمنا   ..

وعملية التحول الدميقراطي يف ميامنار لتج�شيد قيم 
الدميقراطية واحرتام االأكرية وحماية االأقليات .

معربا عن تقديره للبلدان االأخرى اإ�شافة اإىل وكاالت 
التي  االأخ�����رى  ال��دول��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات  امل��ت��ح��دة  االأمم 
اأعربت عن ت�شامنها وقدمت دعمها وم�شاعدتها اإىل 

الروهينيغيا امل�شردين ق�شرا.
االأع�����ش��اء يف االحتاد  ال��ربمل��ان��ات  املجل�س جميع  ودع��ا 
ت��اأم��ني احلقوق  امل�����ش��اع��دة يف  اإىل  ال����دويل  ال��ربمل��اين 
االإن�شاين  ال��دع��م  وت��ق��دمي  للروهينيجيا  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
واملجتمع  ب��ن��غ��الد���س  ج��ه��ود  اإىل  واالن�����ش��م��ام  اإل��ي��ه��م 
اإىل  للروهينيجا  امل�شتدامة  العودة  اأج��ل  من  ال��دويل 
وط��ن��ه��م يف والي����ة راخ����ني يف م��ي��امن��ار وامل�����ش��اه��م��ة يف 

ا�شتعادة اال�شتقرار واالأمن يف الوالية.
و���ش��دد ال��ب��ن��د ال���ط���ارىء ع��ل��ى اأن���ه ينبغي مل��ي��امن��ار اأن 
احلرمان  ذلك  مبا يف  اجلذرية  االأ�شباب  على  تق�شي 
من اجلن�شية ا�شتنادا اإىل قانون اجلن�شية لعام 1982 
الذي اأدى اإىل انعدام اجلن�شية وانتهاك حقوق م�شلمي 
الروهينيجا وا�شتمرار جتريدهم من امللكية والتمييز 
املواطنة  حقوق  على  ميامنار  �شلطات  وحث  �شدهم. 
اأخرى  قانونية  ح��ق��وق  اأي  اإىل  اإ���ش��اف��ة  للروهينيجا 
مبا يف ذلك حرية التنقل والو�شول اإىل اأ�شواق العمل 

وخدمات التعليم وال�شحة.
ودعا البند حكومة ميامنار اإىل وقف العنف وممار�شة 
التطهري العرقي يف والية راخني فورا وبدون قيد اأو 
جلميع  امل�شتدامة  ال��ع��ودة  و�شمان  االأب��د  واإىل  �شرط 
اأف�����راد ال��روه��ي��ن��ي��ج��ا امل�����ش��ردي��ن ق�����ش��را ال��الج��ئ��ني يف 
بنغالد�س اإىل ديارهم يف ميامنار يف اأقرب وقت ممكن 
وتنفيذ تو�شيات تقرير جلنة كويف عنان فورا وبدون 

قيد اأو �شرط .
حتت  ميامنار  اآمنة” داخ��ل  “مناطق  باإن�شاء  واأو�شى 
بغ�س  املدنيني  جميع  حلماية  املتحدة  االأمم  اإ�شراف 
النظر عن الدين والعرق واإيجاد حل م�شتدام حلالة 
ح��ق��وق االإن�����ش��ان يف والي����ة راخ����ني ع��ن ط��ري��ق و�شع 
ال�شتيعاب  �شاملة  برامج  وو�شع  ال�شالم  لبناء  خطة 
الالجئني الروهينيجا يف البلدان امل�شتقبلة واملطالبة 
دون  االإن�شانية  واملنظمات  االإع���الم  و�شائط  ب��دخ��ول 

عوائق يف والية راخني ال�شمالية.
ت�شجيع  على  الربملانات  جميع  الطارىء  البند  وحث 
حكوماتها لتكثيف ال�شغط الدبلوما�شي على ميامنار 
املاأ�شاوية يف  على جميع امل�شتويات لو�شع حد للحالة 
التي ت�شكل تهديدا خطريا  والي��ة راخ��ني يف ميامنار 

لل�شلم واالأمن الدوليني.

•• لوك�شمبورغ-اأ ف ب:

اأبدى االحتاد االأوروب��ي ام�س ت�شميمه على احلفاظ 
على االتفاق النووي االإيراين بعد تهديدات الرئي�س 
االم���ريك���ي دون���ال���د ت���رام���ب ب��االن�����ش��ح��اب م��ن��ه فيما 
التاريخية  الت�شوية  ه��ذه  ان  ع��وا���ش��م  ع��دة  اع��ت��ربت 
طاولة  اىل  بالعودة  ال�شمالية  كوريا  الإقناع  �شرورية 
االوروبي  وزي��رة خارجية االحت��اد  وت��زور  املفاو�شات. 
فيديريكا موغرييني مطلع نوفمرب الواليات املتحدة 
ل��ل��دف��اع ع��ن االت��ف��اق ال��ن��ووي ب��ع��دم��ا رف�����س ترامب 
اجلمعة االقرار بالتزام ايران باالتفاق مهاجما ب�شدة 

اجلمهورية االإيرانية.
و�شارعت الدول الكربى اخلم�س االخرى املوقعة على 
رو�شيا   ،2015 يف  امل��ربم  التاريخي  النووي  االتفاق 
اىل  باالإجماع  وبريطانيا،  واملانيا  وفرن�شا  وال�شني 

الدفاع عنه.
عن  وبرلني  ولندن  باري�س  عربت  م�شرتك  بيان  ويف 
املتحدة  ال��والي��ات  اأم���ن  على  ال��ت��داع��ي��ات  اإزاء  القلق 
التي  االج�����راءات  تخلفها  ان  ميكن  ال��ت��ي  وحلفائها 

يطالب بها ترامب.
وق���ال���ت م��وغ��ريي��ن��ي ���ش��ب��اح االث���ن���ني ع��ن��د و�شولها 
حل�شور اجتماع الدول ال28 االع�شاء يف االحتاد يف 
لوك�شمبورغ انه اتفاق يعمل جيدا ونحتاجه من اجل 

اأمننا.
وا�شنطن يف مطلع  اىل  زي���ارة  ع��ن  اعلنت الح��ق��ا  ث��م 
نوفمرب حلث اع�شاء الكونغر�س االمريكي على عدم 

االن�شحاب من االتفاق النووي.
اأمن املنطقة”  اأجل  وقالت هذا االتفاق �شروري من 

متحدثة با�شم الدول االع�شاء ال� 28.
وا�شافت انه يف اطار من التوتر النووي ال�شديد مع 
نظام الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جون اون، �شيجعل 
االن�شحاب من االتفاق فتح حوار او و�شاطة مع كوريا 

ال�شمالية اأكر �شعوبة.
الطويلة  املفاو�شات  تراأ�شت  التي  موغرييني  وكانت 
التي ادت اىل االتفاق التاريخي �شرحت �شابقا اي�شا ان 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي جتري عمليات 
التفتي�س يف املواقع النووية االإيرانية مل تخل�س ابدا 

اىل اي اخالل باالتفاق من جانب طهران.
الوزراء  رئي�شة  بني  م�شاء  هاتفي  ات�شال  و�شيجري 
الربيطانية ترييزا ماي والرئي�س الفرن�شي اميانويل 
االإي�����راين وكذلك  ال��ن��ووي  م��اك��رون لبحث االت��ف��اق 
مفاو�شات بريك�شت كما اعلن متحدث با�شم احلكومة 

الربيطانية.
ويف اوروبا، اثارت مواقف ترامب حول االتفاق النووي 
انتقادات اي�شا. وقال وزير اخلارجية االملانية �شيغمار 
ال��ع��ودة اىل مواجهة  ت��ق��ودن��ا اىل  ان  غ��اب��ري��ل مي��ك��ن 

ع�شكرية بني الواليات املتحدة وايران.
وق����ال وزي����ر خ��ارج��ي��ة ل��وك�����ش��م��ب��ورغ ج��غ��راف��ي��ا نحن 
ق��ري��ب��ون ج���دا م���ن اي�����ران، اك���ر مم���ا ه���ي الواليات 
ل��ه��ذا االت��ف��اق الذي  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  امل��ت��ح��دة م�شيفا 
انها  ال��ذري��ة،  القنبلة  �شنع  االإي��ران��ي��ني  على  يحظر 

م�شلحتنا االأ�شا�شية.

•• ياجنون-رويرتز:

قال �شهود عيان من رويرتز اإن اآالفا من الروهينجا ينه�شهم 
اجلوع والعوز واخلوف عربوا احلدود يف وقت مبكر من �شباح 
ام�س االثنني من ميامنار اإىل بنجالد�س هربا من قلة الغذاء 

وهجمات بوذيني ت�شفها االأمم املتحدة باأنها تطهري عرقي.
وقالوا  اأطفالهم،  ومعهم  عميقة  مياه  عرب  الجئون  وخا�س 
لرويرتز اإنهم �شاروا اأياما عرب اأحرا�س وممرات مائية ارتفعت 
منا�شيبها ب�شبب االأمطار املو�شمية. ودخل �شيل من الالجئني 
يبدو بال نهاية اإىل بنجالد�س قرب قرية بالوجن كايل. وكان 
كثري منهم جرحى بينما حمل النازحون اأقاربهم امل�شنني على 
االأرز  واأجولة  الطهي  اأواين  نقل  الن�شاء  تولت  فيما  حمفات 

واملالب�س على روؤو�شهن.
امل��ن��زل خالل  “مل ن�شتطع اخل���روج م��ن  وق��ال حممد �شعيب 
ال�����ش��ه��ر امل��ن�����ش��رم الأن اجل��ي�����س ك���ان ينهب ال���ن���ا����س.... ب���داأوا 
باإطالق النار على القرية ولذلك فررنا اإىل اأخ��رى... ويوما 
بعد يوم بداأت االأمور تتدهور. فبداأنا التحرك نحو بنجالد�س 
وقبل اأن نغادر عدت قرب قريتي الأرى منزيل وكانت القرية 
 536 باأكملها حمرتقة«. وان�شم الالجئون اجلدد اإىل نحو 
منذ  ميامنار  من  ف��روا  الذين  الروهينجا  م�شلمي  من  األفا 
اآب عندما ت�شببت هجمات من�شقة مل�شلحني من  اأغ�شط�س   25

الروهينجا يف رد فعل عنيف من اجلي�س. واتهم فارون قوات 
االأمن باإ�شرام احلرائق والقتل واالغت�شاب.

وترف�س ميامنار اتهامات التطهري العرقي وت�شف امل�شلحني 
قتلوا  اإرهابيون  باأنهم  اأراك��ان  يف  الروهينجا  اإنقاذ  من جي�س 

املدنيني واأحرقوا قرى.
ومل يتمكن اجلميع من بلوغ بنجالد�س على قيد احلياة اليوم 
يقل  ك��ان  ق��ارب��ا  اإن  بنجالد�س  ال�شلطات يف  وق��ال��ت  االث��ن��ني. 
الفجر على بعد عدة كيلومرتات  ع�شرات الالجئني غرق يف 
على  �شخ�شا   12 مقتل  ع��ن  اأ�شفر  مم��ا  بالوجنكايل  جنوبي 

�شخ�شا.  21 جنا  فيما  اآخرين  االأقل وفقدان 35 
ن��زح��وا ب�شبب  اإن��ه��م  وق��ال الج��ئ��ون متكنوا م��ن قطع الرحلة 
اأغلقت  االأ���ش��واق يف والي���ة راخ���ني غ��رب ميامنار  اجل���وع الأن 
اأبوابها كما اأن معونات االإغاثة مقيدة. كما حتدث الالجئون 

عن هجمات �شنها اجلي�س وبوذيون يف راخني عليهم.
االثنني  ال��ي��وم  االأح��م��ر  لل�شليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  وف��ت��ح��ت 
القدم  لكرة  ملعبني  ت��ع��ادل  م�شاحة  على  ميدانيا  م�شت�شفى 
العمليات  الإج���راء  وغرفة  اأق�شام  وثالثة  �شريرا   60 وت�شم 

اجلراحية ووحدة للوالدة واأخرى للدعم النف�شي.
وق���ال م�����ش��وؤول��ون ل���روي���رتز اإن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة واالحت���اد 
اجلي�س  ق��ادة  �شد  موجهة  عقوبات  فر�س  يبحثان  االأوروب���ي 

يف ميامنار.

االحتاد االأوروبي يت�سمك 
باالتفاق النووي االإيراين  

موجة هروب جديدة للروهينجا اإىل بنجالد�س 

ي�شكل اإعالن مقتل قائد تنظيم داع�س االإرهابي يف جنوب �شرق اآ�شيا 
�شربة لالإرهابيني اإال اأن املحللني يحذرون من اأن تهديد اجلماعة 
ال�شرق  م��ن  متمر�شني  مقاتلني  ع���ودة  اإمكانية  م��ع  قائما  ي���زال  ال 

االأو�شط.
واأعلن اجلي�س الفيليبيني اأن زعيم تنظيم داع�س االإقليمي اي�شنيلون 
هابيلون قتل يف وقت مبكر االثنني خالل عملية ع�شكرية يف جنوب 
�شهور  لعدة  ا�شتمر  ال��ذي  م��راوي  مدينة  ح�شار  الإن��ه��اء  الفيليبني 

واأ�شفر عن مقتل املئات.
املتحدة  ال��والي��ات  قائمة  على  ك��ان  ال���ذي  القائد  اأن  اجلي�س  واأف���اد 
الأكر االإرهابيني املطلوبني ، قتل اإىل جانب عمر خيام ماوتي، الذي 
عملية  خ��الل  املدينة،  على  ال�شيطرة  خطة  يف  هابيلون  مع  حتالف 

ع�شكرية انطلقت الفجر.
اأكرب  مايو  يف  االإره��اب��ي  داع�س  لتنظيم  م��وؤي��دون  م�شلحون  واجتاح 
مدينة م�شلمة يف البلد ذي االأكرية الكاثوليكية بعد حماولة فا�شلة 

من قبل قوى االأمن لتوقيف هابيلون.
وبرز هابيلون، الذي يعد �شخ�شية رئي�شية يف جماعة اأبو �شياف التي 
تقوم بعمليات خطف مقابل احل�شول على فدية، على راأ�س تنظيم 
ت�شجيل  انت�شر  ع��ن��دم��ا   2016 ع���ام  اآ���ش��ي��ا  ���ش��رق  ج��ن��وب  داع�����س يف 
الوحدة  على  املتطرفني  يحثون  املجموعة  م�شلحي  يظهر  م�شور 

حتت قيادته.
وكان عمر خيام ماوتي قائدا جلماعة ماوتي التي ت�شكلت اإثر مترد 
عقود.  قبل  انطلق  اجلنوبية  مينداناو  جزيرة  يف  انف�شايل  م�شلم 
هابيلون  عنا�شر  اإىل  وان�شمت  داع�����س  تنظيم  جمموعته  وبايعت 

الجتياح مراوي.
الذين �شمدوا يف وجه  املتطرفني  قادة  اآخر  وكان هابيلون وماوتي 
العملية الع�شكرية الهادفة اإىل طرد امل�شلحني من مراوي. وال�شهر 
التي حتمل  اجلماعة  ق��ادة  كبار  اأح��د  م��اوت��ي،  عبداهلل  قتل  املا�شي، 

ا�شمه و�شقيق عمر خيام، يف املعارك.
ولعب هابيلون دورا رئي�شيا يف جهود تنظيم داع�س لرت�شيخ وجوده 
يف جنوب �شرق اآ�شيا مع اندحار التنظيم يف ال�شرق االأو�شط. ويوؤكد 

حمللون اأن مقتله ي�شكل بال �شك �شربة لالإرهابيني.
واأ�شار اخلبري يف جمال االإرهاب من معهد ا�س. راجارتنام للدرا�شات 
هامة  عملياتية  �شربة  ي�شكل  مقتله  اأن  اإىل  �شنغافورة  يف  الدولية 
ورمزية للمجموعات املرتبطة بتنظيم داع�س يف مينداناو وللقيادة 

املركزية للتنظيم يف �شوريا كذلك.
اإال اأنه حذر من اأن نهاية تنظيم داع�س يف جنوب الفيليبني اأو جنوب 

�شرق اآ�شيا ال تزال بعيدة.

لبنان مل يعد قادرا  اإن  ام�س  اللبناين مي�شال عون  الرئي�س  قال 
القوى  ودعا  اأرا�شيه  على  ال�شوريني  الالجئني  عدد  حتمل  على 
الهدوء  ي�شودها  التي  املناطق  اإىل  اإعادتهم  يف  للم�شاعدة  العاملية 

ببالدهم.
اإقليمية  االأج��ان��ب وممثلي منظمات  ال�شفراء  لعدد من  ع��ون  وق��ال 
باأمان  العودة  على  الالجئني  مل�شاعدة  �شبل  اإيجاد  يريد  اإنه  ودولية 
اأن  الأم��اك��ن ميكن  ال��ع��ودة  اإج��ب��اره��م على  ينوي  واإن���ه ال  �شوريا  اإىل 

يتعر�شوا فيها لال�شطهاد.
وذكر املكتب االإعالمي للرئا�شة اللبنانية اإن عون قال ملمثلي االحتاد 
دائمة  اخلم�س  ال���دول  و�شفراء  العربية  ال���دول  وجامعة  االأوروب����ي 
“وطني مل يعد  الع�شوية مبجل�س االأم��ن خالل اجتماع يف بريوت 

قادرا على حتمل املزيد«.
وقال متحدث با�شم املكتب االإعالمي اإن عون قال لل�شفراء اإن هناك 
مناطق يف �شوريا االآن خارج اإطار احلرب ومناطق عاد اإليها الهدوء.

وقال عون اإن من م�شلحة املجتمع الدويل معاجلة ق�شية الالجئني 
يف  واالجتماعية  واالقت�شادية  ال�شيا�شية  امل�شكالت  خل��روج  تالفيا 

لبنان عن ال�شيطرة.
وبعد اأكر من �شت �شنوات من احلرب يف �شوريا يوجد حاليا 1.5 

مليون �شوري يف لبنان يعادلون ربع عدد �شكان البالد.

م�شرتكة  بحرية  تدريبات  املتحدة  والواليات  اجلنوبية  كوريا  بداأت 
ام�س  الكورية  اجلزيرة  �شبه  حول  الواقعة  املياه  يف  اأ�شبوعا  ت�شتمر 
النووي  ال�شمالية  ك��وري��ا  ب��رن��ام��ج  ب�����ش��اأن  م��ت��زاي��دة  ت��وت��رات  و���ش��ط 

وال�شاروخي.
نحو  اإن  ام�س  اجلنوبية  الكورية  الدفاع  وزارة  با�شم  متحدث  وق��ال 
40 �شفينة للقوات البحرية من البلدين ت�شارك يف التدريبات على 
ال�شاحلني ال�شرقي والغربي ل�شبه اجلزيرة الكورية من 16 اأكتوبر 
ال�شفن  نف�شه. ومن بني هذه  ال�شهر  20 من  االأول وحتى  ت�شرين 
رونالد  النووية  بالطاقة  تعمل  التي  االأمريكية  الطائرات  حاملة 

ريجان.
بني  امل�شرتكة  الع�شكرية  التدريبات  هذه  ال�شمالية  كوريا  وو�شفت 

الواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية باأنها “تدريب للحرب«.
وق��ال وزي��ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي ريك�س تيلر�شون ي��وم االأح���د  اإن 
الدبلوما�شية  اجلهود  موا�شلة  منه  طلب  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س 
“هذه  اإن  قائال  ال�شمالية  كوريا  مع  املت�شاعدة  التوترات  لتهدئة 

اجلهود الدبلوما�شية �شت�شتمر حتى اإلقاء اأول قنبلة«.
االأ�شابيع  يف  ب�شدة  الكورية  اجل��زي��رة  �شبه  يف  التوترات  وت�شاعدت 
االأ�شلحة  جت���ارب  م��ن  �شل�شلة  بيوجنياجن  اأج���رت  اأن  بعد  االأخ����رية 
اأيلول  ت�شمنت �شاد�س واأق��وى جتربة نووية يف الثالث من �شبتمرب 
الواليات  بني  كالمية  حرب  وبعد  اليابان  فوق  �شاروخني  واإط��الق 

املتحدة وكوريا ال�شمالية.

عوا�شم

�سيول

كواالملبور

بريوت

»الربملاين الدويل« يوافق باالأغلبية على بند اإماراتي طارئ 
يدين اجلرائم �سد اأقلية الروهينيجا

االإمارات توؤكد يف االأمم املتحدة التزامها بتعزيز حقوق االإن�سان وحمايتها •• نيويورك-وام:
اأعلنت دولة االإمارات عن التزامها الثابت بتعزيز حقوق االإن�شان 

وحمايتها �شمن االطار القانوين للدولة.
اأدل��ت به االآن�شة  ال��ذي  ال��دول��ة الر�شمي  ج��اء ذل��ك خ��الل بيان 
اأمام  امل��ت��ح��دة  ل���دى االأمم  ال��دول��ة  ���ش��اه��ني ع�����ش��وة وف���د  غ�شق 
املناق�شة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة لالأمم املتحدة 
املعني بامل�شائل االجتماعية وحقوق االن�شان حول البند املت�شل 

بتعزيز وحماية حقوق االإن�شان.
دولة  تتبعه  ال��ذي  املتطور  اال�شتباقي  النهج  على  البيان  واأك��د 
انعك�شت نتائجه يف  االم��ارات يف جمال حقوق االإن�شان، وال��ذي 
التقدم الكبري الذي اأجنزته يف جمال حت�شني وتو�شيع اللوائح 
املنظمة للعمل املعنية مبكافحة االجتار بالب�شر، وحقوق املراأة، 
وحماية  االإع��اق��ة  ذوي  واالأ�شخا�س  املتعاقدة  العمالة  وحماية 

االأطفال، وامل�شاواة بني اجلن�شني اأمام القانون.

واأكد البيان اأي�شا على اإلتزام االمارات مبوا�شلة العمل كنموذج 
الدويل،  املجتمع  يف  ف��اع��ل  وكع�شو  املنطقة  يف  للتغيري  رائ���د 
وتعهد باأن توا�شل تطويرها ملعايري حقوق االإن�شان والنهو�س 
يف  اال�شتمرار  جانب  اإىل  الدولية،  املعايري  مع  ومواءمتها  بها 
بحماية  املعنية  املختلفة  واملوؤ�ش�شات  االآل��ي��ات  وتعزيز  تطوير 
حقوق االن�شان يف الدولة، ونوه اىل حر�شها على تعزيز تعاونها 
مع اأجهزة واآليات وجلان االأمم املتحدة املعنية بحقوق االن�شان 
وتقدمي الدعم الالزم لها لتمكينها من اأداء مهامها واأن�شطتها، 
التقارير  م��ن  ل��ع��دد  ا�شتعرا�شها  اإىل  االط����ار  ه���ذا  يف  م�����ش��ريا 
الدولية،  التعاهدية  اللجان  اإط��ار  يف  عليها  امل�شتحقة  الدورية 
الدولة  ا�شتعر�شت   2017-2015 من  الفرتة  خ��الل  حيث 

اأ�شكال  كافة  على  والق�شاء  الطفل  حلقوق  ال��دوري��ة  تقاريرها 
التمييز �شد املراأة وحقوق اال�شخا�س ذوي االعاقة، واآخرها كان 
تقرير الق�شاء على التمييز العن�شري اأمام اللجنة املخت�شة يف 

�شهر اأغ�شط�س 2017.
االأويل  ت�شليم تقريرها  دول��ة االم��ارات  البيان عن عزم  وك�شف 
وكذلك  املعنية،  اللجنة  اىل  التعذيب  مناه�شة  ح��ول  قريبا 
ال�شامل حلقوق  ال��دوري  الثالث لال�شتعرا�س  تقريرها  ت�شليم 
االن�شان اىل اأمانة املجل�س يف نهاية �شهر اأكتوبر اجلاري، وذلك 
 22 بتاريخ  االن�شان  حقوق  جمل�س  اأم��ام  ال�شتعرا�شه  متهيدا 

يناير من العام القادم.
واأك���د على ط��م��وح ال��دول��ة يف اأن ت��ك��ون م��ن اأك���ر ال���دول تلبية 

اإطار  ويف  اأن��ه��ا  اإىل  الفتا  ال��ع��امل،  يف  االإع��اق��ة  ذوي  الحتياجات 
اجلهود امل�شتمرة التي تبذلها حلماية وتعزيز حقوق االأ�شخا�س 
موؤخرا  الدولة  اأطلقت  كرامتهم،  على  واحلفاظ  االإعاقة  ذوي 
 People of determination« اإ�شم “اأ�شحاب الهمم
بدال من ذوي االإعاقة وذلك يف اإجناز جديد ي�شاف اإىل �شجلها 
يف متكينهم يف املجتمع. ولفت بهذا اخل�شو�س اي�شا اإىل اإطالق 
االمارات يف اأبريل املا�شي ال�شرتاتيجيتها الوطنية الرامية اإىل 
خلق جمتمع داعم ودامج لذوي االحتياجات اخلا�شة والأ�شرهم، 
وي�����ش��م��ن يف نف�س ال��وق��ت ل��ه��م احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة ع��رب تطبيق 

�شيا�شات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم اخلا�شة.
حماية  ب�شمان  امللتزم  ال��دول��ة  م��وق��ف  اإىل  البيان  ت��ط��رق  كما 

من  الكاملة  اال�شتفادة  من  ومتكينهم  الوافدة  العمالة  حقوق 
االمارات  حكومة  اأن  على  م��وؤك��دا  بالدولة،  االق��ام��ة  مكت�شبات 
التي تقر باإ�شهامات هذه العمالة املتعاقدة يف تنمية اقت�شادها، 
قامت باتخاذ �شل�شلة من التدابري الرامية اإىل حماية العمال، 
مب��ا يف ذل��ك اإدخ��ال��ه��ا للمزيد م��ن امل��رون��ة واحل��ري��ة على �شوق 
اأ�شحاب  بني  ما  التعاقدية  العالقة  يف  التوازن  وتعزيز  العمل، 
املعمول  ال��رق��اب��ي��ة  النظم  حت�شني  واأي�����ش��ا  وال��ع��ام��ل��ني،  العمل 
القانون  �شيادة  دول��ة االم��ارات بدعم  التزام  وال��ذي يعك�س  بها، 
املتعلقة  ال��دول��ي��ة  املعايري  م��ع  الوطنية  الت�شريعات  وم��واءم��ة 

بق�شايا العمل.
واإختتم البيان متعهدا باأن توا�شل دولة االمارات بذل ق�شارى 
م�شددا  االإن�����ش��ان،  حقوق  جم��ال  يف  تطبيقاتها  لتعزيز  جهدها 
الرامية  الدولية  اأهمية تعزيز اجلهود  يف هذا اخل�شو�س على 
اإىل حتديد اأولويات ملف حقوق االإن�شان، ومواجهة التحديات 

املاثلة اأمامها.
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عربي ودويل

املحافظون على من�شة التتويج:

الت�سريعية النم�ساوية: اليمني املتطرف �سانع امللوك..! •• الفجر - 
خرية ال�شيباين

   مل ُينتخب باالقرتاع العام املبا�شر، 
نهاية  ففي  ذل���ك.  ي�شبه  مب��ا  ول��ك��ن 
من  االأح��د،  الت�شريعية  االنتخابات 
القادم  امل�شت�شار  ي�شبح  اأن  امل��رج��ح 
زعيم  اأ���ش��غ��ر  ع��ن  ف�����ش��ال  للنم�شا، 
31 ع��ام��ا حمافظ  ���ش��اب  اأوروب������ي، 
اإىل  ج��دا، جنح يف اع��ادة املحافظني 
باملائة   7 ف��ا���ش��ل   31 ب���  ال�����ش��ل��ط��ة، 
ب��ع��د ع�����ش��ر �شنوات  م���ن االأ�����ش����وات، 
ك�شريك يف حتالف مع اال�شرتاكيني 
وح�شب  ال������دمي������ق������راط������ي������ني.     
42 باملائة  ا�شتطالعات الراي، فان 
م��ن ن��اخ��ب��ي ح��زب��ه، ���ش��وت��وا حلزب 
كورت�س  ���ش��ي��ب��ا���ش��ت��ي��ان  الن  ال�����ش��ع��ب 
يرتاأ�س القائمة. اما بالن�شبة حلزبي 
املركزين الثاين والثالث، فتتدحرج 
للم�شت�شار  باملائة   20 اىل  النتائج 
)احلزب  ك��رين  كري�شتيان  ال�شابق، 
اال����ش���رتاك���ي ال���دمي���ق���راط���ي(، و5 
�شرتاخه  كري�شتيان  لهاينز  باملائة 

حزب احلرية، اأق�شى اليمني.
   نتائج توؤكد ان الوعود بالتجديد 
اأوتيت  اأتت ثمارها: �شاأقاتل بكل ما 
م��ن ق��وة الإح����داث ت��غ��ي��ريات يف هذا 
كورت�س،  �شيبا�شتيان  ق���ال  ال��ب��ل��د، 
“ا�شلوب  حتقيق  يريد  ان��ه  م�شيفا 
واأك�����د  جديدة”.  وث���ق���اف���ة  ج���دي���د 
م��ن اخل�شر،  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����س 
انت�شار  اأن  بيلن،  دير  فان  األك�شندر 
ه��ذا االأخ���ري ال ج���دال ف��ي��ه. ويبقى 
ان���ت���ظ���ار م���ع م���ن ���ش��ي��خ��ت��ار احل���زب 
املحافظ التحالف لت�شكيل احلكومة 

املقبلة.

وانهيار  ال�ــشــرتاكــي  جنــاة 
اخل�شر

   م������ن ج�����ان�����ب�����ه، مت����ك����ن احل������زب 
اال�شرتاكي الدميقراطي، من تفادي 
الكارثة التي ب�ّشرت بها ا�شتطالعات 
 27 ب�  الراأي حمتاّل املرتبة الثانية 
ب��امل��ائ��ة م���ن االأ�����ش����وات. وي���ب���دو انه 
يف م���واج���ه���ة خ��ط��ر ال��ت��ح��ال��ف بني 
املحافظني واليمني املتطرف، اختار 
ال��ن��اخ��ب��ون ال��ي�����ش��اري��ون ال��ل��ج��وء اىل 
الت�شويت املفيد. وي�شار اىل التعر 
باملائة   8 فا�شل   3 للخ�شر  املذهل 
م��ن االأ���ش��وات، ال��ذي��ن مل يقتطعوا 
املقابل،  ويف  الربملان.  اىل  تذكرتهم 
ممثال  ال��ربمل��ان،  اإىل  جديد  و�شول 
يف قائمة املن�شق عنهم بيرت بيلز، ب 

االأ�شوات. من  باملائة   3 فا�شل   4
املوؤ�ش�س حلزب  الع�شو  ه��ذا  وك��ان    
قبل  غ��ادره  قد  النم�شاوي،  اخل�شر 
تيار  اىل  ينتمي  وب��ات  اأ�شهر  ب�شعة 
اعتماد  كيفية  اأو  ي�����ش��اري،  �شعبوي 
���ش��ي��ا���ش��ة ���ش��ارم��ة يف جم���ال االأم���ن 
وال��الج��ئ��ني، م��ع ال��دف��اع ع��ن نظام 
العمل 35 �شاعة وحترير ا�شتهالك 
برناجمه،  ن��ربة  وحتمل   ... القنب 
لهجة م�شادة للنظام، متطابقة مع 

روح الع�شر، مما مكنه من ا�شتقطاب 
اأن�شار وك�شب موؤيدين.

اأوقفت  ال�����ذي  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني    
�شعوده ال�شاروخي احلملة اليمينية 
�شيبا�شتيان  خ��ا���ش��ه��ا  ال���ت���ي  ج�����دا 
الثالث  امل����رك����ز  يف  ج�����اء  ك���ورت�������س، 
االأ�شوات.  م��ن  باملائة   26 بر�شيد 
اىل  ال�شباق  ب��ه  ُيف�شي  ق��د  وب��ذل��ك 
االأوىل  وه��ي  احلكومة،  يف  امل�شاركة 

منذ ع�شر �شنوات.

املناه�شة  امل��و���ش��وع��ات  اأن  وي��ب��دو     
ل��ل��ه��ج��رة حت��ظ��ى ب���دع���م ك��ب��ري من 
العام  االأم�������ني  وق������ال  ال���ن���اخ���ب���ني. 
امل��ت��ط��رف هربرت  احل���ري���ة  حل����زب 
ب��امل��ائ��ة من   60 ان  االأح������د،  ك��ي��ك��ل 
النم�شاويني �شوتوا ل�شالح برنامج 

حزبه.

كل الحتمالت واردة

ال�شيا�شية  اخلارطة  ه��ذه  وتك�شف    
متعبون  النم�شاويني  ان  اجل��دي��دة، 
م��ن ���ش��ن��وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ك��ب��ري بني 
اال�����ش����رتاك����ي����ني ال���دمي���ق���راط���ي���ني 
وامل��ح��اف��ظ��ني. وم���ن ه��ن��ا ف���ان زيجة 
املتطرف  وال��ي��م��ني  املحافظني  ب��ني 
ب��ات��ت واردة. ورغ���م ان��ه ال اأح���د من 
احلزبني يحب االخر، فهما يركبان 
 – لالجئني  املناه�شة  املوجة  نف�س 
يتهم حزب احلرية كورت�س بال�شطو 

على حماور ومو�شوعات حملتهم-، 
تلتقي يف  ال��ط��رف��ني  م��واق��ف  ان  اال 

نقاط عديدة. 
اأغلبية،  حكومة  على  وللح�شول     
مرة  املحافظون  يتحالف  اأن  ميكن 
اأخ��������رى م����ع احل�������زب اال����ش���رتاك���ي 
الدميقراطي، غري ان هذا التحالف 
التقليدي كان حمّل ادانة �شيبا�شتيان 
وازداد  عديدة،  منا�شبات  يف  كورت�س 
عملية  بعد  احلملة  خ��الل  اه��ت��زازا 

ت�����ش��وي��ه ح��اك��ه��ا اال����ش���رتاك���ي���ون يف 
ال��ك��وال��ي�����س ���ش��د ك��ورت�����س وارت����دت 

عليهم. 
بني  ائتالف  ا�شتبعاد  ميكن  ال  كما 
املتطرف،  وال��ي��م��ني  ال�شعب  ح���زب 
ولكنه قد ُينع�س ردود فعل �شاخبة 
ك��ت��ل��ك ال��ت��ي ت�����ش��ب��ب ف��ي��ه��ا ائتالف 

مماثل عام 2000. 
   واأخريا، ميكن للحزب اال�شرتاكي 
ال��دمي��ق��راط��ي وح���زب ال�����ش��ع��ب، ان 

املقاعد  م��ن  يكفي  م��ا  معا  يح�شدا 
ولكن  ال��ربمل��ان،  يف  اأغلبية  لت�شكيل 
اح��ت��م��ال م��ث��ل ه����ذا ال��ت��ح��ال��ف قد 
داخل  عميقة  انق�شامات  اإىل  ي��وؤدي 

احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي. 
باتريك  يقول  ال�شياق،  ه��ذا  ويف     
الوطني  املركز  يف  الباحث  م��وري��و، 
البلدان  ح��ول  العلمية  ل��ل��درا���ش��ات 
ال���ن���اط���ق���ة ب��ال��ل��غ��ة االأمل����ان����ي����ة: كل 
ال�����ت�����������ش�����ورات مم����ك����ن����ة ال������ي������وم.. 
وم��ف��او���ش��ات ���ش��اق��ة م��ن��ت��ظ��رة. عام 
 124 االن��ت��ظ��ار  ا�شتمر   ،1999
ملعرفة  االن����ت����خ����اب����ات  ب���ع���د  ي����وم����ا 
ال��ت��ي �شّمت  احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة، 

اليمني املتطرف.

اأي موقف لأوروبا
   وه��ذا ال�شيناريو قابل للتكرار اذ 
يجد احلزب اليميني املتطرف نف�شه 
�شانع ملوك هذه االنتخابات. وقد 
�شرتاخه،  كري�شتيان  هاينز  طالب 
الداخلية  ب������وزارة  احل�����زب،  زع���ي���م 
ك�����ش��رط م�����ش��ب��ق الأي م�����ش��ارك��ة يف 
ك��م��ا يطالب  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي،  ائ���ت���الف 

اأي�شا بوزارة اخلارجية.
ك��ان على  املكانة،     ولتحقيق ه��ذه 
حزب احلرية حمو �شورته ال�شيئة، 
ب��ن��ج��اح م���ن عملية  ت��خ��ل�����س  وق����د 
 ،1956 ع��ام  تاأ�ش�س  �شيطنته.     
�شابقني  نازيني  �شّم احلزب حينها 
يف �شفوفه. وبداية من عام 1986 
املعروف  حيدر،  ي��ورغ  قيادة  وحت��ت 
التوظيف”  “�شيا�شة  ع��ن  بدفاعه 
ل���ل���راي���خ ال���ث���ال���ث، حت�����ش��ل احل���زب 
من  ب���امل���ائ���ة   9 ف���ا����ش���ل   26 ع���ل���ى 
الربملانية  االنتخابات  يف  االأ�شوات 
1999. وقد دعي  التي جرت عام 
ح����زب احل���ري���ة وق��ت��ه��ا، م���ن طرف 
�شيل،  فولفغانغ  املحافظ  امل�شت�شار 

اىل ت�شكيل ائتالف.
�شيتفاعل  ك��ي��ف  ال�����ش��وؤال:  يبقى     
االحت��اد االأوروب���ي اإذا دخ��ل اليمني 
نهاية هذه  احل��ك��وم��ة يف  امل��ت��ط��رف 
عام  املبكرة؟  الربملانية  االنتخابات 
االأوروبي  االحت��اد  فر�س   ،2000
اأ�شا�س  على  النم�شا،  على  عقوبات 
يف  م���������ش����ارك  احل�����ري�����ة  ح�������زب  اأن 
عاما،  ع�شر  �شبعة  بعد  االئ��ت��الف.. 
من غي املوؤكد اأن رد الفعل �شيكون 

هو نف�شه. 

حتليل اخباري

- املو�شوعات املناه�شة للهجرة حظيت بدعم 
كبري من الناخبني النم�شاويني

- متكن احلزب ال�شرتاكي الدميقراطي من تفادي 
الكارثة التي ب�ّشرت بها ا�شتطالعات الراأي 

- يريد �شيبا�شتيان كورت�س احداث تغيريات يف البلد 
وتكري�س ا�شلوب جديد وثقافة جديدة

- تعرث مذهل للخ�شر الذين مل 
يقتطعوا تذكرتهم اإىل الربملان

- تك�شف النتائج اأن النم�شاويني 
متعبون من �شنوات التحالف الكبري 

- كيف �شيتفاعل الحتاد الأوروبي اإذا دخل 
اليمني املتطرف احلكومة النم�شاوية؟

احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي.. حقق معجزة البقاء ثانيا

�شباب املحافظني �شاندوا الزعيم ال�شاب

�شيد النم�شا اجلديد

حزب احلرية �شانع امللوك

•• عوا�شم-وكاالت:

املعار�شة  اأن  االإث��ن��ني،  اأم�س  اللندنية  العرب  �شحيفة  ك�شفت 
القطرية رمبا تعكف على ت�شكيل حكومة قطرية يف املنفى، يف 

انتظار حدث تاريخي اأثار الكثري من التكهنات. 
ونقلت ال�شحيفة عن املتحدث با�شم املعار�شة، القطرية خالد 
الثاين للمعار�شة  املوؤمتر  باأنه مت حتديد موعد لعقد  الهيل، 
القطرية، الذي �شيناق�س البديل لنظام احلكم احلايل، ولكنه 

مل ي�شاأ االإعالن عنه قبل اكتمال كافة الرتتيبات اأواًل.
تت�شع  اإذ  للتنفيذ،  وق��اب��اًل  واق��ع��ي��اً  املنفى  حكومة  خ��ي��ار  وب���ات 
ويتزايد  احلاكمة،  االأ�شرة  �شفوف  بني  يومياً  املعار�شة  رقعة 
اأعداد ال�شيوخ املوؤيدين لقيادة ال�شيخ عبداهلل بن علي لتغيري 

جوهري يف احلكم من داخل االأ�شرة.
بو�شت  هافينغنتون  م��وق��ع  يف  ك��امي  جاكلني  كتبت  ذل���ك،  اىل 
الغازات  با�شتخدام  ال�شادرة عن قطر  االأخ��رية  التهديدات  اأن 
قلوب  يف  اخل����وف  وف��ر���ش��ت  ال��ع��امل  ���ش��دم��ت  ق��د  الكيميائية 
حلقوق  منظمات  ن���ددت  وق��د  االأو���ش��ط.  ال�شرق  يف  الكثريين 
واملنظمة  االإن�شان  حلقوق  العربي  االحت��اد  فيها  مبا  االإن�شان، 
العربية حلقوق االإن�شان يف اململكة املتحدة واأوروبا، بتهديدات 

الدوحة. 
�شالح  حممد  قطر  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  وك��ان 
امل�شفر الذي يعمل م�شت�شاراً لدى اأمري قطر متيم بن حمد اآل 
ثاين، قال يف مقابلة بثها التلفزيون القطري اإن حرب داح�س 
والغرباء قد انتهت، وحرب البا�شو�س قد انتهت اأي�شاً، والتجمع 
القبلي لن يفعل �شيئاً. وقال :اإذا جتمع 10 اآالف رجل اأو 20 

األفاً اأو 50 األفاً اأو 200 األف، فاإن قنبلة واحدة من الغاز ال�شام 
ميكن اأن تق�شي على كل هذه القبائل. 

والطائرات  امل���دى  الطويلة  وال�����ش��واري��خ  ال��دب��اب��ات  اأن  واأ���ش��ار 
االآن، ويف هذه احلالة، فاإن  االأمر  الكيماوية تتوىل  واالأ�شلحة 
االأ�شلحة ال�شخمة، ال �شمح اهلل، �شت�شتخدم اإذا ما حدث �شيء 

من هذا القبيل. 

�شابراك
العامة  ل��ل��ع��الق��ات  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��ع��ودي��ة  اللجنة  واأ����ش���درت 
بياناً  لها  مقراً  العا�شمة  وا�شنطن  تتخذ  التي  “�شابراك” 
�شحافياً مطواًل اأعربت فيه عن قلقها من التهديد القطري، 
وجاء يف البيان: اإن �شابراك تبدي قلقها حيال تهديدات اأطلقها 
التلفزيون القطري ام�س االإثنني الواقع فيه 9 اأكتوبر 2017، 
من قبل االأكادميي يف جامعة قطر حممد امل�شفر، الذي قدم 
ا�شتخدام  اأن  وافرت�س  قطر.  الأم��ري  م�شت�شار  اأن��ه  على  نف�شه 
�شد  قطرية  قبائل  الحتجاج  حد  لو�شع  الكيماوية  االأ�شلحة 
قرار الدوحة ل�شحب اجلن�شية من زعيم املرة ال�شيخ طالب بن 
�شورمي، اإ�شافة اإىل 54 من اأع�شاء قبيلته بينهم 18 امراأة. 
كما اأنه اقرتح م�شادرة ودائعهم وطردهم من الدولة وجعلهم 
عربة لغريهم. واأتى هذا بعد �شحب اجلن�شية من �شيخ قبيلة 
2017، لرف�شه ت�شرفات  �شبتمرب   29 الهواجر وعائلته يف 

الدوحة التي تهدد االأمن الداخلي لدول اخلليج املجاورة«. 

بروتوكول جنيف
يحظر   1925 ل��ع��ام  جنيف  ب��روت��وك��ول  اأن  الباحثة  وذّك����رت 

احلكومة  �شمحت  ذل��ك  وم��ع  الكيماوية،  االأ�شلحة  ا�شتخدام 
ال��ت�����ش��ري��ح��ات م��ن التلفزيون  ب���اإط���الق م��ث��ل ه���ذه  ال��ق��ط��ري��ة 

الوطني لالإعراب عن توجهات احلكومة وم�شوؤوليها. 
االإن�شاين قد مت  االإجت��اه غري  “هذا  “�شابراك” اأن  واعتربت 
عام  االإن�شان  حلقوق  القطرية  اللجنة  قبل  من  عنه  التعبري 
2005، الذي �شمل اإ�شقاط اجلن�شية عن 300 عائلة قطرية 
توا�شل  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�شافة  م��واط��ن.  اآالف  �شتة  يعادل  مبا 
العمال  اأالف  ت�شغيل  ع��رب  ال�شمالية  ك��وري��ا  ن��ظ��ام  دع��م  قطر 
الكوريني ال�شماليني يف م�شاريع البناء، على رغم قرار جمل�س 
االأمن الرقم 2371 ال�شادر يف 5 اأغ�شط�س 2017، لفر�س 

قيود على عائدات كوريا ال�شمالية من العملة االأجنبية«. 

منفذ لدول مارقة
وحذرت الباحثة من “خطر حتول قطر اإىل منفذ لدول مارقة 
ت�شعى اإىل التغلب على العقوبات الدولية، وخ�شو�شاً اأن قبول 
قطرياً  دعماً  ميثل  واإي��ران  ال�شمالية  كوريا  من  العمال  اآالف 
اللذين  النووين  ولربناجميهما  البلدين  لهذين  مبا�شر  غري 
اأن  على  التاأكيد  نعيد  اإننا  الدوليني.  واالأم��ن  ال�شالم  يهددان 
هذا انتهاك للقوانني الدولية وننا�شد االأ�شرة الدولية التدخل 

وو�شع حد لالإ�شاءات وحماية ال�شعب القطري«. 
التابع  وح�شت كامي االأ�شرة الدولية وجمل�س حقوق االإن�شان 
لالأمم املتحدة ومكتب املفو�س ال�شامي لالأمم املتحدة حلقوق 
االإن�شان، التدخل التخاذ االإج��راءات ال�شرورية ملنع مثل هذه 
التهديدات ل�شمان االأمن وال�شالم االإقليميني، واأمن ماليني 

ال�شعوب يف املنطقة و�شالمتها.     

تهديدات قطر الكيماوية ت�شدم العامل 

�سيوخ من اآل ثاين ميّهدون حلكومة قطرية يف املنفى
•• عوا�شم-وكاالت:

اأبدت تركيا ا�شتعدادها للتعاون مع احلكومة العراقية 
املنظمة  ال��ك��رد���ش��ت��اين،  ال��ع��م��ال  ح��زب  ل��ط��رد مقاتلي 
امل�شنفة اإرهابية من قبل انقرة، من االأرا�شي العراقية 

كما اأعلنت وزارة اخلارجية الرتكية .
وقالت ال��وزارة يف بيان نحن م�شتعدون الأي �شكل من 
وجود  الإنهاء  العراقية  احلكومة  مع  التعاون  ا�شكال 

حزب العمال الكرد�شتاين على االأرا�شي العراقية.
وي��خ��و���س ح���زب ال��ع��م��ال ال��ك��رد���ش��ت��اين م��ن��ذ 1984 
املناطق  ق��واع��د خلفية يف  ول��ه  دام��ي��ا يف تركيا  مت��ردا 
اجلبلية يف �شمال العراق تتعر�س تكرارا لق�شف من 

الطريان الرتكي.
وتوؤكد بغداد ان عنا�شر من حزب العمال الكرد�شتاين 
متواجدون يف كركوك وهو ما ينفيه م�شوؤولون اكراد 
مع  “متعاطفني”  ب��وج��ود  اق����روا  لكنهم  ع��راق��ي��ون 

احلزب.
“تلقينا  بيانها  يف  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وا�شافت 
بان  القائلة  العراقية  احلكومة  ت�شريحات  ب��ارت��ي��اح 
الكرد�شتاين  العمال  ح��زب  تنظيم  من  عنا�شر  وج��ود 

االرهابي لن يتم الت�شامح معه يف كركوك«.
املناطق  اأب��رز  من  بالنفط  الغنية  كركوك  وحمافظة 
كرد�شتان  اقليم  و�شلطات  ب��غ��داد  ب��ني  عليها  امل��ت��ن��ازع 
ال���ع���راق ف��ي��م��ا ي��ت�����ش��اع��د ال��ت��وت��ر ب��ني ال��ط��رف��ني منذ 
تنظيم ا�شتفتاء حول اال�شتقالل ال�شهر املا�شي �شمل 
اكراد وعرب  التي يعي�س فيها  املنطقة  خ�شو�شا هذه 

وتركمان.
ويف هذا االطار، اأطلقت القوات العراقية االحد عملية 
االثنني  كامل  ب�شكل  ال�شيطرة  وا�شتعادت  كركوك  يف 

واكرب  الع�شكري  كركوك  ومطار  نفطية  حقول  على 
الب�شمركة  ق��وات  كانت  املحافظة  يف  ع�شكرية  قاعدة 

الكردية �شيطرت عليها يف 2014.
اال�شتفتاء  ب�شدة  اي�شا  الرتكية  احلكومة  وان��ت��ق��دت 
حول اال�شتقالل الذي نظمه اقليم كرد�شتان العراق. 
وتخ�شى ان��ق��رة م��ن ان ي���وؤدي ق��ي��ام دول���ة ك��ردي��ة على 
حدودها اىل تاجيج النزعة االنف�شالية لدى االقلية 

الكردية يف تركيا.
اىل ذلك، قال العراق اأم�س االثنني اإنه يدر�س ا�شتخدام 
قوات اأمنية ملنع اإقليم كرد�شتان من وقف االإنتاج من 
املنطقة النفطية يف كركوك بعد ت�شاعد التوترات بني 

احلكومة املركزية واالإقليم �شبه امل�شتقل.
اإن  وقال متحدث با�شم �شركة نفط ال�شمال لرويرتز 
حماولة  من  الكردية  ال�شلطات  ح��ذرت  النفط  وزارة 
النفط  تدفقات  تعطيل  يت�شبب يف  باأي حترك  القيام 

اخلام من حقل كركوك النفطي.
وقال املتحدث اإن ال�شركة تلقت اإ�شارات من م�شوؤولني 
اأكراد باأنهم �شيوقفون عمليات االإنتاج يف حقل كركوك 
الأ�شباب اأمنية لكنه قال اإن ال�شركة تدرك اأن هذا لي�س 

�شوى ذريعة لل�شغط على بغداد.
اإن هذا لن ينجح واإن جميع اخليارات  وقال املتحدث 
مطروحة بخ�شو�س ا�شتمرار تدفق االإنتاج. وقال اإن 
النفط  ووزارة  املركزية  احلكومة  مع  تن�شق  ال�شركة 
ق����وات االأم�����ن واحل��ي��ل��ول��ة دون �شوء  ت��دخ��ل  ل��ط��ل��ب 
حقل  يف  النفط  اإنتاج  لعمليات  الكردية  االأطقم  اإدارة 

كركوك.
األف   200 نحو  كركوك  يف  النفطية  املنطقة  وتنتج 
برميل يوميا من اإجمايل االإنتاج الكردي البالغ اأكر 

من 600 األف برميل يوميا.

بغداد حتذر كرد�شتان من وقف تدفقات نفط كركوك 

تركيا تعر�س م�ساعدة العراق لطرد »الكرد�ستاين« 

مـــادورو يعلـــن فــــوزا �ساحقـــا يف االنتخابـــات املحليــة 
•• كراكا�س-اأ ف ب:

يف  �شاحق  ف��وز  حتقيق  م����ادورو  نيكوال�س  الفنزويلي  الرئي�س  اأع��ل��ن 
ر�شمية  نتائج  على  بناء  كبريا،  اهتماما  ا�شتقطبت  حملية  انتخابات 

�شارعت املعار�شة اىل رف�شها.
وفاز حزب مادورو اال�شرتاكي ب� 17 والية من ا�شل واليات فنزويال 
الدميوقراطية”  الوحدة  “طاولة  املعار�شة  حتالف  فاز  فيما  ال23، 
بخم�س واليات فقط، وال تزال هناك والية مل حُت�شم نتيجتها بح�شب 

ما اعلن املجل�س الوطني لالنتخابات.
نعرتف  ال  “اإننا  املعار�شة  ائتالف  حملة  مدير  بليد  خ��رياردو  واأعلن 
حاليا باأي نتيجة. اإننا يف حلظة على قدر كبري من اخلطورة للبالد”، 

مطالبا بتدقيق �شامل يف نتائج االنتخابات.

يف املقابل اعلن مادورو ان حكومته حققت فوزا حمققا على خ�شومها 
الذين مل يفوزوا �شوى بخم�س واليات، مع بقاء حظوظ اال�شرتاكيني 
قائمة للفوز بوالية ا�شافية حيث مل حت�شم النتيجة بعد. وكان مادورو 

وحلفاوؤه فازوا يف 20 والية يف االنتخابات املا�شية.
و�شكلت النتائج �شربة قا�شية للمعار�شة التي كانت تعترب االنتخابات 
الدامية مل  التظاهرات  ا�شهر من  بعد  م��ادورو،  ا�شتفتاء حول  مبثابة 

متكن املعار�شة من ا�شقاطه.
وقال بليد يف موؤمتر �شحايف عاجل عقده قبل �شدور النتائج الر�شمية 

لدينا �شكوك كبرية حيال النتائج التي �شتعلن خالل دقائق.
ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف فنزويال  ب��ت��ق��وي�����س  م�����ادورو  ك���ربى  وت��ت��ه��م دول 
تدهور  ج��راء  االقت�شاد  انهيار  بعد  الدولة  موؤ�ش�شات  على  ب�شيطرته 

ا�شعار النفط، املورد الرئي�شي للبالد.

ب�عدم  ال��دويل  النقد  اعقاب حتذير من �شندوق  االنتخابات يف  وتاأتي 
وجود حل يف االفق لالنهيار االقت�شادي ومعاناة ال�شكان يف فنزويال.

ان  الالتينية  امريكا  دول  اقت�شادات  حول  تقرير  يف  ال�شندوق  وق��ال 
يف  و�شيا�شية  وان�شانية  اقت�شادية  ازم��ة  من  تعاين  ت��زال  “ال  فنزويال 

غياب اي حل يلوح يف االفق«.
واعلن مادورو بحما�شة امام ح�شد من منا�شريه ان الت�شافية ن�شبة اإىل 

الرئي�س الراحل هوغو ت�شافيز فازت يف االنتخابات املحلية.
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��ن��زوي��ل��ي ل��ق��د ف��زن��ا ب��� 17 والي����ة، 54 ب��امل��ئ��ة من 
اال�شوات، بن�شبة م�شاركة بلغت 61 باملئة، 75 باملئة من الواليات، لقد 

تعززت قوة البالد.
ولكن  وال��رق�����س  وباملو�شيقى  بفرح  لالحتفال  ادع��و  م���ادورو  وا���ش��اف 

�شلميا و�شمن اطار احرتام اخل�شم.
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عربي ودويل

•• الرقة-اأ ف ب:

 تخو�س قوات �شوريا الدميوقراطية 
وعربية  كردية  ف�شائل  من  املوؤلفة 
ت��دع��م��ه��ا وا����ش���ن���ط���ن، م����ع����ارك هي 
هجومها  اإط��������ار  يف  “االأقوى” 
االأخري على تنظيم داع�س االإرهابي 
املتح�شن يف جيوب يف معقله ال�شابق 

يف مدينة الرقة.
يف  ب��ر���س  ف��ران�����س  مرا�شلة  و�شمعت 
غرب الرقة اأ�شوات قذائف مدفعية 
دخان  اأع��م��دة  �شاهدت  كما  متفرقة 

�شوداء تت�شاعد يف املدينة.
خروج  بعد  اال�شتباكات  ه��ذه  وتاأتي 
اآالف مدين ف�شاًل عن  نحو ثالثة 
ع�شرات املقاتلني املحليني يف �شفوف 
املدينة،  م���ن  امل���ت���ط���رف  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
وجهاء  ب��و���ش��اط��ة  ات���ف���اق  مب���وج���ب 
املتطرفني  ع����دد  وي���ق���در  ع�����ش��ائ��ر. 
يتواجدون   300 ب��ن��ح��و  امل��ت��ب��ق��ني 
م�شاحة  م��ن  املئة  يف  ع�شرة  نحو  يف 
املدينة. وقالت املتحدثة با�شم حملة 
اأحمد  �شيخ  جيهان  ال��ف��رات  غ�شب 
لفران�س بر�س عرب الهاتف تخو�س 
حالياً  الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات 
مدينة  يف  االأق���������وى  ه����ي  م����ع����ارك 
م��ن خالل  اأن���ه  اإىل  ال��رق��ة، م�شرية 
الوجود  انهاء  �شيكون  املعركة  ه��ذه 
ال��داع�����ش��ي وه����ذا ب��ح��د ذات����ه يعني 
اي  ا�شت�شالمه،  اأو  داع�س  م��وت  اإم��ا 
واأعلنت قوات �شوريا  الق�شاء عليه. 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة االأح���د ب��دء هجوم 
داع�س  تنظيم  وج���ود  الن��ه��اء  اأخ���ري 
يف الرقة، حيث ال يزال يتح�شن يف 
املدينة  و�شمال  بو�شط  ع��دة  مواقع 
وامل�شت�شفى  ال��ب��ل��دي  امللعب  يف  كما 
اأن  احمد  �شيخ  واأو�شحت  الوطني. 
يقاومون،  املتبقني  داع�����س  عنا�شر 
ال���ذي���ن  امل�����واق�����ع  اأن  اىل  م�������ش���رية 
ي�شيطرون عليها حم�شنة ومزروعة 

باألغام كثيفة.
م�����ش��ت��م��رة منذ  م���ع���ارك  اإط������ار  ويف 
ال�شاد�س من يونيو يف مدينة الرقة، 
الدميوقراطية  �شوريا  ق��وات  باتت 
منها،  املئة  يف  ت�شعني  على  ت�شيطر 

امل�شاحة  يف  امل����ع����ارك  ت������دور  ف��ي��م��ا 
امل��ت��ب��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ت�����ش��م��ن اأح���ي���اء يف 
البدو  بينها  املدينة  و�شمال  و���ش��ط 

واالأندل�س �شمال.
وم���ن���ذ اع���الن���ه���ا امل���رح���ل���ة االخ����رية 
م��ن امل��ع��رك��ة، ح��ق��ق��ت ق����وات �شوريا 
ومتكنت  ت��ق��دم��اً  ال���دمي���وق���راط���ي���ة 
ا���ش��ت��ع��ادة ح���ي الربيد  االأح�����د م���ن 
وف���ق �شيخ اأح��م��د ال��ت��ي اأ����ش���ارت اىل 
حترير  اىل  اليوم  ت�شعى  القوات  اأن 

حيي االأندل�س واملطار.
فران�س  مرا�شلة  اأف���ادت  امل��دي��ن��ة،  يف 
ب���ر����س ع���ن دم�����ار ك��ب��ري يف حميط 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ال��وط��ن��ي ح��ي��ث متركز 
اجل��ه��ادي��ون وات��خ��ذوا م��ن املدنيني 

دروعاً ب�شرية.
وقال املقاتل يف �شفوف قوات �شوريا 
 22( حلب  �شور�س  الدميوقراطية 
“مت�شط  ب���ر����س  ل��ف��ران�����س  ع����ام����اً( 
ق���وات���ن���ا امل��ن��ط��ق��ة ح���ال���ي���اً ل��ك��ن��ه��ا مل 
تدخل امل�شت�شفى حتى االآن”، م�شرياً 
اىل اأنه مل يعد باإ�شتطاعة التنظيم 

ا�شتخدام املدنيني كدروع ب�شرية.
املعتادة  امل�����ش��اه��د  االث���ن���ني  وغ���اب���ت 
مل��دن��ي��ني ي���ف���رون م���ن ال���رق���ة، وفق 

مرا�شلة فران�س بر�س يف املدينة.
�شوريا  ق���وات  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
الدميوقراطية طالل �شلو لفران�س 

بر�س عرب الهاتف االأحد “خرج اأكر 
من ثالثة اآالف مدين م�شاء ال�شبت 
اىل مناطق اآمنة حتت �شيطرة قوات 
مبوجب  ال���دمي���وق���راط���ي���ة  ����ش���وري���ا 
االتفاق الذي مت بني جمل�س الرقة 
ومقاتلني  الع�شائر،  ووجهاء  املدين 

حمليني من تنظيم داع�س«.
امل��دين ووجهاء  الرقة  وق��اد جمل�س 
من ع�شائر حمافظة الرقة االأ�شبوع 
امل��ا���ش��ي حم���ادث���ات ل�����ش��م��ان خروج 
امل��دن��ي��ني. وخ���رج مب��وج��ب االتفاق 
مقاتلني  ب��ني  �شخ�شا   275 اأي�����ش��اً 
التنظيم  ����ش���ف���وف  يف  �����ش����وري����ني 
واأف��راد من عائالتهم من  املتطرف 

دون اأن تعرف وجهتهم حتى االآن.
وباتت مدينة الرقة، “خالية متاماً 
من املدنيني الذين اتخذهم داع�س 

دروعا ب�شرية”، وفق �شلو.
ع��ل��ى مدينة  ���ش��ي��ط��رت��ه��م  ومب���ج���رد 
اآخ��ر مقاتلي  ال�شورية وط��رد  الرقة 
منها،  االإره�����اب�����ي  داع���������س  ت��ن��ظ��ي��م 
�شوريا  ق�����وات  يف  م��ق��ات��ل��ون  ي���ق���ول 
اإخت�شاراً  املعروفة  الدميوقراطية 
ن�شرهم  �شيهدون  اإنهم  ق�شد  با�شم 
الال�شقة  واالأ���ش��رط��ة  ل��ل��ب��ط��اري��ات 
مهماتهم  ع��ل��ي��ه��م  ���ش��ه��ل��ت  ال����ت����ي 

القتالية.
وباتت قوات �شوريا الدميوقراطية، 

وعربية  ك���ردي���ة  ف�����ش��ائ��ل  حت���ال���ف 
و�شك  على  وا�شنطن،  من  مدعومة 
الرقة،  مدينة  كامل  على  ال�شيطرة 
�شابقا  االأب���رز  داع�����س  تنظيم  معقل 
اأربعة  اأك���ر م��ن  يف ���ش��وري��ا. خ���الل 
اأ�شهر من املعارك، وجد مقاتلو هذه 
اىل  للعودة  بحاجة  اأنف�شهم  القوات 
وطرق  و�شائل  واخ��رتاع  االأ�شا�شيات 

ت�شّهل عليهم مهماتهم القتالية.
املدينة  �شمال  كبري  م�شتودع  داخ��ل 
يفرت�س  ال�������رق�������ة،  يف  ال�����ق�����دمي�����ة 
و�شعوا  مت�شخة  ���ش��ج��ادة  م��ق��ات��ل��ون 
فولت  ثالثة  بقوة  بطاريات  عليها 
�شرائط  مع  اأ�شطوانات،  �شكل  على 
ال����ش���ق���ة وع����ل����ب ����ش���ج���ائ���ر ف���ارغ���ة 

واأ�شالك طويلة.
�شاحن  ل�شنع  امل��واد  وت�شتخدم هذه 
الأجهزة  ب���دائ���ي خم�����ش�����س  م��ت��ن��ق��ل 
ال��ت��ي يعتمد  ال��ال���ش��ل��ك��ي  االت�����ش��ال 
قياديو قوات �شوريا الدميوقراطية 
عليها للتوا�شل مع بع�شهم البع�س 
االأم��ام��ي��ة يف  على خ��ط��وط اجلبهة 

الرقة.
ينهمك  القتال،  خطوط  عن  بعيدا 
كل مقاتل يف اإجناز ال�شق املتعلق به. 
ب�شكل  بطاريات  ثماين  االأول  ي�شع 
الال�شق  اآخ��ر  يجهز  فيما  مرتا�س 
ثالث  ويعمل  معاً.  �شيجمعها  ال��ذي 

ع��ل��ى ���ش��ح��ب رق��ائ��ق االأمل��ن��ي��وم التي 
عادة ما تو�شع داخل علب ال�شجائر، 
ويبداأ  للكهرباء،  كناقل  وُت�شتخدم 
احلديدية  اال����ش���رط���ة  ع��ل��ى  ب��ل��ف��ه��ا 
التي مت �شحبها من جدران املنازل، 
الال�شلكي  اأج��ه��زة  ل�شحن  مت��ه��ي��داً 

بهذه البطاريات املتال�شقة.
وي��ق��ول ال��ق��ي��ادي امل��ي��داين يف قوات 
�شيفكري  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  ���ش��وري��ا 
“نحتاج  هيمو لوكالة فران�س بر�س 
اإىل اأن نكون على توا�شل مع نقاطنا 
�شاعة،   24 م����دى  ع��ل��ى  امل��ق��ات��ل��ني 
لكن هذه االأجهزة لي�شت جيدة مبا 
البطاريات  وت��ع��م��ل  ال��ك��ف��اي��ة«.  ف��ي��ه 
الذاتية اخلا�شة باأجهزة االت�شاالت 
�شاعات  ث�����الث  مل�����دة  ���ش��ل��ك��ي��ة  ال�����ال 
ف��ق��ط، م��ا يجرب ق���ادة ق���وات �شوريا 
ت�شغيلها  وقف  على  الدميوقراطية 
االقتحام  ع���م���ل���ي���ات  ت��ن�����ش��ي��ق  ب����ني 
واط����الق ال�����ش��واري��خ ال��دف��اع��ي��ة اأو 

عمليات انقاذ املدنيني.
ولكن مع هذه الرزمة من البطاريات 
ا�شتخدام  ال�����ش��ن��ع، مي��ك��ن  ال��ي��دوي��ة 
اأج���ه���زة ال��ال���ش��ل��ك��ي امل�����ش��ح��ون��ة ملدة 

يومني على التوايل.
كافة  يف  ال��ب��ط��اري��ات  ه���ذه  وتنت�شر 
املعارك،  دمرتها  التي  املدينة  اأحياء 
وك�����ذل�����ك ع����ل����ى خ����ط����وط ال���ق���ت���ال 
االأم��ام��ي��ة كما ه��و احل��ال يف مواقع 
امل�شت�شفى  ت���خ���وم  ع��ل��ى  امل��ق��ات��ل��ني 
ال��ب��ل��دي، الذين  ال��وط��ن��ي وامل��ل��ع��ب 

يتح�شن فيهما اجلهاديون.
�شوريا  ق������وات  م��ق��ات��ل��و  وي�����ش��ط��ر 
الدميوقراطية املرابطني على تلك 
اجلبهات اىل البقاء معزولني الأيام 
معتمدين  اخللفية،  قواعدهم  عن 
على اأجهزة الال�شلكي امل�شحونة هذه 

للبقاء على توا�شل مع قادتهم.
للحياة.  منقذة  ان��ه��ا  هيمو  وي��ق��ول 

احلاجة اأم االخرتاع كما يقولون.
النظامية  ل���ل���ج���ي���و����س  وي�������ش���ي���ف 
ع�شكرية  كقوة  ولكن نحن  معاملها 
العاملي.  ال���دع���م  ه����ذا  ل��دي��ن��ا  ل��ي�����س 
لذلك نعتمد على االأ�شياء املتواجدة 

يف ال�شوق ونحن نعدل فيها.

•• بكني-اأ ف ب:

جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�س  يتح�شر  وقت  يف 
ل���ب���دء والي�����ة ث��ان��ي��ة م��دت��ه��ا خ��م�����ش��ة اأع������وام هذا 
االأ�شبوع، فاإنه يخ�شى ان تف�شد ت�شرفات زعيمي 
املتهورة  ال�����ش��م��ال��ي��ة  وك���وري���ا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

املنا�شبة عليه.
مل يرتك احلزب ال�شيوعي ال�شيني الذي ي�شكل 
اال�شتقرار هاج�شه �شيئا لل�شدفة، حيث مت ت�شديد 
افتتاح موؤمتر  قبيل  االأمنية يف بكني  االج��راءات 

اإعادة تعيني �شي اأمينا عاما االأربعاء املقبل.
�شي  �شيطرة  تتال�شى  ال�شني،  ولكن خارج حدود 
التنبوؤ  رجلني ال ميكن  رحمة  ي�شبح حتت  حيث 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وه��م��ا  امل��ق��ب��ل��ة،  بخطواتهما 
ال��ك��وري ال�شمايل كيم  دون��ال��د ت��رام��ب وال��زع��ي��م 
اإىل اخل��ي��ارات املحدودة  ج��ون��غ-اأون، يف ما ي�شري 

لقوة بكني الناعمة.
اإث��ارة ال�شجة  اأن كيم قد يحاول  وي��رى حمللون 
جمددا عرب اختباره �شاروخا اآخر اأو قنبلة نووية 
تزامنا مع اأهم حدث �شيا�شي يف ال�شني يجري كل 

خم�س �شنوات.
وي��رج��ح اأن ت��ث��ري اأي جت��رب��ة ج��دي��دة واب���ال من 
تاأرجحت  ال����ذي  ت���رام���ب،  ي��ط��ل��ق��ه��ا  ال��ت��غ��ري��دات 
بردوده  واالإ���ش��ادة  �شي  على  ال�شغط  مواقفه بني 

على كوريا ال�شمالية.
وت���ب���اي���ن���ت دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة ت����رام����ب امل��ت��ق��ل��ب��ة عرب 
ترك  وق���د  ال���ب���ارد.  ���ش��ي  اأ���ش��ل��وب  م��ع  “تويرت” 
الرئي�س االأمريكي �شي معلقا ب�شاأن م�شاألة اإن كان 
بتظلمات  ال�شني مرتبطة  ر�شوما على  �شيفر�س 

جتارية.
ورغم الر�شائل املتفاوتة امل�شمون، �شعى �شي اإىل 
التاأكيد على �شداقته مع ترامب حيث اأكد دعوته 
املقبل  ال�شهر  بكني  ل��زي��ارة  االأم��ريك��ي  الرئي�س 

ملناق�شة التجارة وكوريا ال�شمالية وجها لوجه.
تدخل  حيث  ك��ذل��ك  معقدة  بكيم  عالقته  وت��ع��د 
دوليتني  قمتني  خالل  ال�شمايل  الكوري  الزعيم 
عرب  ال��ع��ام،  ه��ذا  ال�شيني  الرئي�س  ا�شت�شافهما 
و�شائل  يف  العناوين  ت�شدرت  با�شتفزازات  قيامه 

االإعالم.
اإىل  اأيار/مايو للتحدث  ا�شتعد �شي يف  ففي وقت 
قادة العامل الذين اجتمعوا يف بكني عن مبادرته 
يتعلق  برنامج  وهو  واحد”،  واحد طريق  “حزام 
اأجرت  ال�شني،  تقوده  التحتية  والبنى  بالتجارة 

بيونغ يانغ اختبارا ناجحا ل�شاروخ بال�شتي.

ومن ثم يف �شبتمرب، اأجرت الدولة املعزولة اأقوى 
�شاعات فقط من  تاريخها، قبل  ن��ووي يف  اختبار 
اع��ت��الء ���ش��ي امل��ن�����ش��ة الإل���ق���اء خ��ط��اب ع��ن العامل 

النامي خالل قمة لدول بريك�س.

واعترب التوقيت مبثابة ر�شالة اإىل �شي وحماولة 
ترامب  اإق��ن��اع  اإىل  ال�شيني  ج��اره  لدفع  كيم  م��ن 

بالتفاو�س.
امل�شاعد يف جمال  اال�شتاذ  ال�شياق، يرى  ويف هذا 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف ج��ام��ع��ة ري��ن��م��ني يف بكني 
اأي اختبار نووي جديد خالل  اأن  �شياوهي  �شينغ 
ملاء  ف��ق��دان  اأك���ر م��ن  “�شيكون  م��وؤمت��ر احل���زب 

الوجه حيث �شيوؤذي احلزب احلاكم يف ال�شني«.
اللحظة  هذه  يف  جينبينغ  �شي  “�شيوؤذي  واأ�شاف 

احلا�شمة«.
اأقوى  ب�شفته  �شي  مكانة  املوؤمتر  �شري�شخ  وفيما 
زعيم يحكم ال�شني منذ عقود، اإال اأنه مل يتمكن 
اذ مل  بالن�شبة لبالده  اأزم��ة دولية  اأك��رب  من حل 
تلق دعواته اإىل التهدئة والتفاو�س اآذانا �شاغية 
بدال  انخرطا  اللذين  وكيم  ترامب  كل من  لدى 

من ذلك يف حرب كالمية مثرية للقلق.
بتعليق  ال�شمالية  ل��ك��وري��ا  �شي  اق���رتاح  يلق  ومل 
الواليات  وق���ف  م��ق��اب��ل  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  اخ��ت��ب��ارات��ه��ا 
اأي  املنطقة  يف  حلفائها  م��ع  تدريباتها  امل��ت��ح��دة 

جتاوب من الطرفني.

وبعد توبيخها من ترامب لف�شلها يف كبح جماح 
بحق  اأق�شى  اأممية  عقوبات  ال�شني  طبقت  كيم، 
كوريا ال�شمالية فيما بداأ الدفء يعود اإىل عالقة 

�شي مع �شيد البيت االأبي�س.

الرئيـــ�س ال�سينــــي عالـــق بيــن مطرقــــة كيــم و�سنــدان ترامــب 

ارتفاع ح�سيلة اعتداء مقدي�سو اىل 276 قتيال 
•• مقدي�شو-اأ ف ب:

عائالت  مل�شاعدة  ام�����س  ج��ه��وده��ا  ال�شومالية  احل��ك��وم��ة  وا���ش��ل��ت 
�شحايا االعتداء االأكر دموية يف تاريخ البالد والذي اأودى ال�شبت 
يف  جريح   300 وخلف  االقل  على  �شخ�شا   276 املا�شي بحياة 

مقدي�شو، للعثور على ذويهم املفقودين.
وا�شدرت وزارة االعالم ال�شومالية يف بيان خالل الليل احل�شيلة 
الفدرالية  “احلكومة  اأن  مو�شحة  ل��ل��ه��ج��وم،  االوىل  الر�شمية 
 300 ونقل  التفجري   يف  �شخ�شا   276 مقتل  توؤكد  ال�شومالية 

�شخ�س اأ�شيبوا بجروح اإىل خمتلف م�شت�شفيات مقدي�شو«.
اأي  و�شنتقا�شم  ج��اري��ة  وطنية  اإغ��اث��ة  عملية  “ثمة  البيان  وت��اب��ع 

معلومات جديدة” ما ينذر باحتمال ارتفاع احل�شيلة.

“م�شاعدة  �شكلت جلنة طوارئ من اجل  انها  واو�شحت احلكومة 
العائالت يف البحث عن افرادها املفقودين وامل�شاهمة ماليا ل�شالح 

الذين دمرت اأمالكهم يف االنفجار«.
اأقاربهم  اأ�شماء و�شور  تقا�شم  العا�شمة منذ االحد يف  �شكان  وبداأ 
املفقودين على في�شبوك. وقع هذا االعتداء ب�شاحنة مفخخة بعد 
ظهر ال�شبت على تقاطع كاي 5 يف حي هودان التجاري املكتظ يف 

عا�شمة تعج باحلياة على رغم االعتداءات الكثرية.
وحلقت ا�شرار كبرية مببان و�شيارات على بعد مئات االأمتار من 
االنفجار القوي جدا، والذي خلف عددا كبريا من اجلثث املحروقة 
او املمزقة. وقدر خرباء ردا على ا�شتي�شاحات وكالة فران�س بر�س 

اأن زنة املتفجرات امل�شتخدمة تبلغ 500 كلغ.
االثنني،  ام�����س  �شكان مقدي�شو  اح��د  ال��دي��ن،  ن��ور  ع��ب��داهلل  وق���ال 

من 24 �شاعة حتى االن، وال نعرف اأي معلومة عن  اكر  “م�شى 
�شقيقة اأحد ا�شدقائي. ميكن ان نفرت�س انها ماتت واأن بقاياها يف 

مكان ما بني اجلثث املحرتقة«.
وا�شاف “بحثنا يف امل�شت�شفيات، لكننا مل نتو�شل اىل نتيجة. باتت 
العائلة مقتنعة االن بن�شبة %99 انها ماتت. راأيت ا�شالء اجلثث 

الب�شرية يف امل�شت�شفى ... ال ت�شتطيع حتى ان تنظر اليها«.
وذكرت املمر�شة اأيان حممد يف م�شت�شفى املدينة انها راأت ا�شخا�شا 
ينهارون لدى جميئهم اىل امل�شت�شفى بحثا عن ذويهم بني اجلثث. 
البع�س  راأوا. وتعرف  ما  ب�شبب  باجلنون  البع�س  “ا�شيب  وقالت 
وانفجروا  جثثهم  من  �شغرية  واج���زاء  ا�شابعهم  من  ذويهم  اىل 
بداأت  احل��د منذ  ه��ذا  اىل  رهيبا  اأر يف حياتي م�شهدا  بالبكاء. مل 

العمل” يف التمري�س.

تبتكر تقنيات بدائية ملواجهة داع�س 

»�سوريا الدميقراطية« تخو�س اأقوى املعارك يف الرقة
ات�ساع الهوة بني وا�سنطن و�سركائها

•• نيويورك-اأ ف ب:

ي��ن��ذر ق���رار الرئي�س االم��ريك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �شحب 
اقراره بالتزام ايران باالتفاق النووي بتعقيد العالقات 
يف جمل�س االمن الدويل حول خمتلف امللفات من كوريا 

ال�شمالية و�شوال اىل �شوريا.
وح�شم دبلوما�شي رف�س الك�شف عن هويته االمر قائال 
اأن اإحالته من قبل ترامب اإىل  االتفاق انتهى اذ اعترب 
الواقع  االت��ف��اق  ي�شعف  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  الكونغر�س 
اأق��رت��ه االمم  وال����ذي  املف�شلة  ال�����ش��ف��ح��ات  ع�����ش��رات  يف 
ال��ي��ه بعد  ال���ذي مت التو�شل  امل��ت��ح��دة. ي��ه��دف االت��ف��اق 
ع�شر �شنوات من املفاو�شات ال�شعبة واملعقدة اىل و�شع 
مل��ن��ع ط��ه��ران من  ال��ن��ووي��ة االي��ران��ي��ة  اط���ار للن�شاطات 
حيازة ال�شالح النووي كما انه يخ�شع الإ�شراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ل�شمان التزام طهران بوعودها 
خالفا ملا يوؤكده ترامب. واأعادت باري�س وبرلني ولندن 
مت�شكها  باالجماع  التاأكيد  اي�شا  االت��ف��اق  وقعت  التي 
بتطبيقه. كما ناق�شت وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
ف��ي��دري��ك��ا م��وغ��ريي��ن��ي ت��رام��ب ق��ائ��ل��ة ان���ه ال ي��ح��ق الأي 
اأي  “يف  و  لالتفاق  منفرد  ب�شكل  ح��دا  ي�شع  اأن  رئي�س 
وقت” كما قال. بعد قرار ترامب االن�شحاب من اتفاق 
من  موقفه  يكر�س  اليون�شكو،  ومن  املناخ  حول  باري�س 
ب��ني وا���ش��ط��ن واقرب  ال��ه��وة املت�شعة  االت��ف��اق االي����راين 
على  حملها  ع��ن  ع��ج��زوا  ال��ذي��ن  االوروب���ي���ني  حلفائها 
العدول عن قرارها حول ايران رغم تكثيف االت�شاالت 
ريت�شارد  وت��وق��ع  �شهر.  م��ن  اك��ر  ال�����ش��دد منذ  ه��ذا  يف 
اخلارجية  العالقات  يف  االوروب���ي  املجل�س  خبري  غ��وان 

للعالقات  خطري  تعقيد  اىل  �شيوؤدي  ال��ق��رار  “هذا  ان 
ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف جم��ل�����س االم����ن ال�����دويل ح���ول عدة 
ق�شايا”، وتابع ان “ترامب ا�شتخف بفرن�شا وبريطانيا 
جتاهل  عندما  االمن  جمل�س  يف  الرئي�شيتني  حليفتيه 
ال�����ش��ني ورو���ش��ي��ا يف  اي�����ران. و�شت�شعى  م��واق��ف��ه��م��ا م��ن 
االمم املتحدة اىل ابراز عزلة الواليات املتحدة. وعلقت 
الك�شندرا نوفو�شيلوف من معهد ال�شالم العاملي االمر 
منا�شب جدا لرو�شيا وال�شني اللتني �شت�شتغالن الفراغ 
الذي خلفه االمريكيون. قال غوان ان االنق�شامات حول 
ايران ميكن ان تعقد املحادثات حول ملفات اخرى على 
جدول اأعمال االمم املتحدة مثل �شوريا واأوكرانيا اذ من 
�شي�شدق يف امل�شتقبل “الوعود الدبلوما�شية” للواليات 
املتحدة؟ واأ�شاف عدد قليل جدا من الدبلوما�شيني ال 

يزالون يثقون بكلمة وا�شنطن.
اال ان نوفو�شيلوف قللت من اهمية االمر قائلة “امللفات 
غري متعلقة ببع�شها ولكل منها خ�شو�شياته و�شعوباته 
والواليات املتحدة تعترب حماورا �شعبا يف كل امللفات”. 
واأكد دبلوما�شي رف�س الك�شف عن هويته “العديد من 
اأمام جمل�س االمن الدويل متر دون  امللفات املطروحة 
“االمر  بان  اأق��ر  لكنه  االبي�س”،  البيت  فيها  ينظر  ان 
التي  امل�شائل  بالن�شبة اىل  تعقيدا  اأكر  يكون  ان  ميكن 

تهم الرئا�شة االمريكية«.
املتحدة  االمم  ل��دى  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  �شفرية  حتظى 
نظرائها يف جمل�س  قوية بني  هايلي مب�شداقية  نيكي 
تلعب  “انها  م��وؤخ��را  اوروب����ي  دبلوما�شي  وق���ال  االم���ن 
تتلقى  وهي  كبري  داخلي  تاأثري  ولديها  ا�شتثنائيا  دورا 

اأوامرها ب�شكل مبا�شر من البيت االبي�س«.

•• نريوبي-رويرتز:

راي��ت�����س ووت�س  ال��دول��ي��ة وه��ي��وم��ن  ال��ع��ف��و  ق��ال��ت منظمة 
ال�شرطة  اإن  ام�س  االإن�����ش��ان  حقوق  ع��ن  بالدفاع  املعنيتان 
العا�شمة خالل  33 �شخ�شا يف  االأق��ل  الكينية قتلت على 

حملة اأمنية اأعقبت انتخابات يف اأغ�شط�س اآب.
�شد  املفرطة  للقوة  ال�شرطة  ا�شتخدام  اإن  التقرير  وق��ال 
املحتجني وال�شكان يف معاقل زعيم املعار�شة رايال اأودينجا 

ت�شبب يف �شقوط القتلى يف نريوبي.
اأودينجا يف انتخابات  اأوهورو كينياتا على  وتغلب الرئي�س 
ج���رت يف ال��ث��ام��ن م���ن اأغ�����ش��ط�����س اآب اأع��ق��ب��ت��ه��ا اأي�����ام من 
االح���ت���ج���اج���ات. واأل���غ���ت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال�����ش��ه��ر املا�شي 
واأمرت بجولة  اإجرائية  االنتخابات م�شت�شهدة مبخالفات 

اإعادة يف 26 اأكتوبر ت�شرين االأول.
ت�شرفت  ال�شرطة  اأن  اإىل  باحثون  خل�س  التقرير  وق��ال 
اأخرى  ح��االت  يف  لكنها  احل���االت  بع�س  يف  منا�شب  ب�شكل 

كثرية اأطلقت الر�شا�س و�شربت حمتجني حتى املوت.
ي��ق��وي ه��ذا التقرير م��ن م��وق��ف ن�شطاء  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 

اتهمت  االإن�شان  بحقوق  معنية  حملية  وجماعات  كينيني 
اإطار  خ���ارج  ق��ت��ل  عمليات  وبتنفيذ  بالوح�شية  ال�����ش��رط��ة 
ونادرا  اتهامات  يواجهون  ال�شباط  من  قلة  لكن  الق�شاء 
املتحدث  اأوينو  ت�شارلز  يرد  املحاكم. ومل  تدينهم  ما  جدا 
من  ال�شرطة  وقالت  للتعليق.  طلب  على  ال�شرطة  با�شم 
فقط  هم  واملجرمني  نهب  بعمليات  يقومون  من  اإن  قبل 
من يقتلون اأو ي�شابون خالل اأعمال العنف. وقال التقرير 
اإن طفلة تبلغ من العمر ت�شعة اأعوام قتلت وهي واقفة يف 
الثامن  ال�شهر  يف  حامال  كانت  ام���راأة  غابت  فيما  �شرفة 
ولقيت  للدموع  امل�شيل  الغاز  ا�شتن�شاق  ب�شبب  الوعي  عن 
كانت  وال��دا ر�شيعة  وق��ال  االأق���دام.  م�شرعها ده�شا حتت 
العنف  اأعمال  خالل  لرويرتز  اأ�شهر  �شتة  العمر  من  تبلغ 
اإن ال�شرطة �شربت طفلتهما يف املنزل مما ت�شبب يف وفاتها 
متاأثرة باإ�شابة يف الدماغ وذلك بعد عدة اأيام يف امل�شت�شفى. 
املا�شي  االأ�شبوع  االنتخابات  اإع��ادة  من  اأودينجا  وان�شحب 
قائال اإن الت�شويت لن يكون نزيها مما ترك كينياتا منفردا 
بالفوز على االأرجح بعد اأن قال اإن االنتخابات �شتجرى يف 

املوعد الذي حددته املحكمة.

•• ل�شبونة-اأ ف ب:

يف  ل�شبونة  يف  افتتاحه  اإث���ر  م���ازة  مطعم  ا�شتهر  م��ا  �شرعان 
الناجح  االن��دم��اج  على  ن���ادراً  مثااًل  ليقدم  �شبتمرب  منت�شف 
نتائج  يف  ك��ب��ريا  تباينا  ي�شجل  بلد  يف  الج��ئ��ة  �شورية  لعائلة 

�شيا�شة ا�شتقبال الالجئني.
ل���ل���وق���وف يف طابور  ال���زب���ائ���ن  ا���ش��ط��ر  االف���ت���ت���اح،  ي����وم  ويف 
يف  الواقع  املطعم  اأم��ام  طاولة  على  احل�شول  بانتظار  طويل 
عا�شمة  يف  ال�شعبي  اروي�����س  �شوق  يف  للتجديد  خ�شع  مبنى 

الربتغال.
وتقول ليونور رودريغيز املرتجمة التي اأحبت االأكل ال�شوري 

الذي مل يكن يعرفه كثريون من اأهايل ل�شبونة من قبل كل 
�شاأعود  اإىل احلم�س.  امل�شوي  الدجاج  لذيذ، من  هنا  الطعام 
جمددا االأ�شبوع املقبل، هذا اأكيد. وت�شيف املكان اأي�شاً رائع، 
فكرة رائعة اأن يتمكن الالجئون من االندماج بهذه الطريقة. 
تقف وراء فكرة مطعم مازة ال�شحافية ال�شابقة فران�شي�شكا 
غورجاو انريكي�س التي جلاأت اإىل التمويل الت�شاركي مل�شاعدة 
الالجئني ال�شوريني على تاأمني م�شدر دخل. ونظراً ملعرفتها 
التي يواجهونها يف احل�شول على عمل  الكبرية  بال�شعوبات 
�شنة  يف  فران�شي�شكا  اأ�ش�شت  املجتمع،  داخ��ل  لهم  مكانة  وعلى 
2016 جمعية “باو اأ باو” خبز اإىل خبز. وتقول فران�شي�شكا 
البالغة من العمر 45 عاما، “ما اإن عر�شت م�شروع املطعم 

و�شرحت اأن الهدف منه م�شاعدة عائلة �شورية، ان�شم النا�س 
من  مكنتها  التي  الت�شاركي  التمويل  حملة  الفور” اإىل  على 
اأمكن جتديد ملحمة �شوق  املبلغ  ي��ورو. بهذا  األف   23 جمع 
قاعة  ويف  م����ازة.  مطعم  مطبخ  وجت��ه��ي��ز  ال��ق��دمي��ة  اأري���و����س 
املطعم كما يف املطبخ، تفوح رائحة االأطباق ال�شرقية وميكن 
املطعم حيث يعمل نحو ع�شرة  ف��رادة هذا  تلم�س  الفور  على 
���ش��وري��ني ي���روون م��ن خ��الل االأط��ب��اق امل��ق��دم��ة اإىل الزبائن 
البلد. ومن بني ه��وؤالء يقول  اإىل هذا  التي حملتهم  الق�شة 
فيه  باال�شتقرار  حلم  ال��ذي  املكان  تكن  مل  ل�شبونة  اإن  راأف��ت 
عندما هرب من �شوريا قبل ثالث �شنوات متوجها اإىل م�شر، 

ومنها بعد �شنة اىل الربتغال.

اأطباق �سرقية تتيح لل�سوريني االندماج يف الربتغال

اتهام �سرطة كينيا بقتل 33 �سخ�سا بعد االنتخابات 
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الفجر الريا�ضي

انعقاد االجتماع الثالث ملجل�س اإدارة احتاد املواي تاي والكيك بوك�سينج
عقد جمل�س اإدارة احتاد املواي تاي والكيك بوك�شينج  اجتماعه 
للم�شارعة  االإم����ارات  احت��اد  مبقر  االأول  اأم�����س  م�شاء  الثالث 
عبد  �شعادة  برئا�شة  ظبي  اأب���و  يف  امل�شرف  مبنطقة  واجل���ودو 
اهلل �شعيد النيادي بح�شور يا�شر �شامل ال�شاعدى نائب رئي�س 
جمل�س اإدارة االحتاد ، وطارق حممد املهريي املدير التنفيذي 
وال�شيدة   العبدويل   خلفان  وف��ه��د  ال�����ش��وي��دي  حممد  خ��ال��د 
االجتماع يف  اأطلع  ،وق��د  القبي�شي  وال�شيدة  مرمي  �شامل  فرح 
بداية اجلل�شة على ما مت اإجنازه على �شوء تو�شيات وقرارات 
كما   ، اللجان  مقرتحات  على  ا�شتملت  التي  الثاين  االجتماع 
تقارير  ا�شتمل على  ال��ذي  االأع��م��ال  االط���الع على ج��دول  مت 
يف  للم�شاركة  ل���الأردن  االإم����ارات  منتخب  بعثة  و�شفر  اللجان 
االحتاد  ي�شت�شيفها  التي  بوك�شينج   للكيك  العربية  البطولة 

االأردين باإ�شراف االحتاد العربي كاأول م�شاركة خارجية عربية 
لالحتاد. و�شرح �شعادة عبد اهلل �شعيد النيادي باأن االجتماع 
اعتمد ميزانية مو�شم  2018– 2019 على �شوء الت�شور 
اإيذانا   ،  2018-2017 اجلديد  الريا�شي  للمو�شم  املقرتح 
ببدء الن�شاط  الريا�شي على اأ�ش�س علمية ت�شهم يف اال�شتقرار 
املن�شود بالتعاون مع االأندية وكافه اجلهات املعنية التي اأبدت 
عري�شة  قاعدة  خللق  ي�شعى  ال��ذي  االحت��اد  مبيالد  ترحيبها 
من  اال�شتفادة  بجانب  وال�شباب  الن�سء  على  اع��ت��م��ادا  للعبة 
خربة الالعبني الكبار الذي ابدوا ترحيبا وتعاونا مع خمتلف 

جلان االحتاد، 
واأ�شاف – باأنه تقرر القيام بجولة لالأندية املهتمة بريا�شتي 
مع   ، االحت���اد  �شيا�شة  �شرح  بهدف  وامل��وت��اي  بوك�شينغ  الكيك 

عقد اجتماع عام للمدربني بعد ت�شكيل اللجنة الفنية وتوزيع 
مهامها عقب عودة بعثة املنتخب من االأردن بهدف �شرح خطط 
االحت����اد خ���الل امل��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة ق��ب��ل ب���دء دوري امل����واي تاي 
والكيك بوك�شينج  مبا ي�شمن النجاح املن�شود ،وبالتايل ي�شاعد 
بوك�شينج  للكيك  الوطنية  املنتخبات  الختيار  الفنية  اللجنة 
واملواي تاي على �شوء تلك املناف�شات ، مع التاأكيد على تاأهيل 
الكوادر الوطنية يف جماالت التدريب والتحكيم واالإدارة مما 
وفق  وامل��دار���س  االأن��دي��ة  م�شتوى  على  اللعبة  ن�شر  يف  ي�شهم 
على  ينعك�س  مب��ا  امل�شتقبلية  االحت���اد  وخ��ط��ط  اإ�شرتاتيجية 
ا�شتقطاب  ق��رر  االحت���اد  – ب��ان  واخ��ت��ت��م  امل��ح��ل��ي��ة..  املناف�شات 
مدربني موؤهلني يف جمال ريا�شة املواي تاي والكيك بوك�شينج 

دعما مل�شرية اللعبة.

الوطني  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ب��ع��ث��ة  غ�������ادرت 
كرة  ���ش��ن��ة(  يف   19 لل�شباب )حت��ت 
دبي  اليوم عرب مطار  القدم،  ظهر 
العا�شمة  اإىل  طريقها  يف  ال���دويل، 
الإقامة   ،« ط�����ش��ق��ن��د   « االأوزب����ك����ي����ة 
املع�شكر اخلارجي االأخري للمنتخب 
يف اآخر  مراحل االإعداد قبل خو�س 
غ��م��ار ال��ت�����ش��ف��ي��ات االآ���ش��ي��وي��ة التي 
اجل�����اري  اأك���ت���وب���ر   31 يف  ت��ن��ط��ل��ق 

يف  املقبل  نوفمرب   8 حتى  وت�شتمر 
م�شت�شيفة  قرغيز�شتان  جمهورية 
التي  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات 
ت�شم اإىل جانبها منتخبنا الوطني، 
والتي  والبحرين،  ونيبال،  وُع��م��ان، 
عن  �شيتاأهل  ال���ذي  املنتخب  حت��دد 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املجموعة  ه��ذه 

اآ�شيا لل�شباب.
واحد،  اأ�شبوع  مل��دة  املع�شكر  ي�شتمر   

وديتني  مباراتني  خو�س  ويت�شمن 
اأمام منتخب اأوزبك�شتان يومي 22، 

اأكتوبر.   25
ال�شباب  اأب���ي�������س  ق���ائ���م���ة  و����ش���م���ت 
اأحمد  عي�شى  الع��ب��اً:   24 امل���غ���ادرة 
احتاد  �شلطان  را�شد  ماجد  عي�شى، 
ك��ل��ب��اء، ���ش��امل خ���ريي اأح��م��د، اأحمد 
املن�شوري  ي��و���ش��ف  ج���وه���ر،  ف����وزي 
عمر  خلفان،  �شامل  را�شد  اجل��زي��رة، 

عبد  �شيف  ح��ت��ا،  ���ش��واف  ب��ن  �شعيد 
مفتاح  �شعيد  �شلطان  �شيف،  ال��رزاق 
النوبي،  ح�����ش��ن  خ��ل��ف��ان  ال�����ش��ارق��ة، 
م��ه��ن��د اأح���م���د ح�����ش��ن، م�����روان فهد 
ح��م��زة، ع��م��ر اأح��م��د ���ش��امل، حممد 
اإبراهيم  خليل  الدو�شري،  اهلل  عبد 
عي�شى  دب���ي،  االأه��ل��ي  �شباب  �شكري 
اأوف�����������س ع����ج����م����ان، خ����ال����د حممد 
�شروا�شي  حممد  ال��ع��ني،  البلو�شي 

فهد  خمي�س،  ع��ادل  نهيان  الن�شر، 
ال����وح����دة، �شيف  حم��م��د احل���م���ادي 
الرحمن  ع��ب��د  ال�������ش���وي���دي،  ���ش��ع��ي��د 
���ش��ال��ح را����ش���ي، ع��ل��ي ���ش��ال��ح علي، 

و�شهيل عبد اهلل املطوع الو�شل.
فيما �شمت قائمة اجلهازين االإداري 
رئي�س  را�شد عامر  والفني كل من: 
الكرة  باإحتاد  التدريب  مراكز  ق�شم 
ال�شباب،  م��ن��ت��خ��ب  ع��ل��ى  وامل�������ش���رف 

للمنتخب،  مديراً  اليعقوبي  و�شامل 
ليوبينكو درولوفيت�س املدير الفني، 
ماجد �شامل وخالد داح�س م�شاعدين 
للمدرب، لوي�س دييغو مدربا للياقة 
ال��زع��اب��ي مدربا  ي��و���ش��ف  ال��ب��دن��ي��ة، 
جركل  م���وري�������ش���الف  ل���ل���ح���را����س، 
حملاًل فنياً، خلدون الكلوب طبيبا، 
حم�شن  معاجلا،  اجل��زاي��ريل  منري 
ب����احل����وز ط��ب��ي��ب��ا ل��ل��ت��غ��ذي��ة، ج����ورج 

بوغنار مدلكا، فتحي مناع م�شوؤواًل 
من�شقا  اليا�شي  اهلل  عبد  للمهمات، 

اإعالميا، وحمزة عثمان م�شورا. 
وق�������د �����ش����ه����دت م�����راح�����ل االإع����������داد 
عدداً  ل��ل�����ش��ب��اب،   ال��وط��ن��ي  ملنتخبنا 
من التجمعات الداخلية واملع�شكرات 
و�شلوفينيا،  ك��روات��ي��ا  يف  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شاب  االأبي�س  خاللها  من  خا�س 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ج��ارب ال��ودي��ة اأمام 

منتخبات من مدار�س كروية خمتلفة 
املدرب  بقيادة  الفني  اجلهاز  مكنت 
ال�شربي ليوبينكو درولوفيت�س، من 
اإم��ك��ان��ي��ات الالعبني  ال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
لديهم  والبدنية  الفنية  واجلاهزية 
االأف�شل  املجموعة  على  وال��وق��وف 
الوطني  امل��ن��ت��خ��ب  ���ش��ت�����ش��م��ل  ال��ت��ي 
الت�شفيات  ح��ي��ث  ق��رغ��ي��ز���ش��ت��ان  يف 

االآ�شيوية.

ال��درع��ي رئي�س  ب��ن ثعلوب  ���ش��ع��ادة حممد  اط��ل��ع 
العليا  اللجنة  رئي�س  واجل���ودو  امل�شارعة  احت��اد 
�شالة  لتجهيز  امل��ط��روح  الت�شور  على  املنظمة 
اآيبيك مبدينة زايد الريا�شية يف اأبو ظبي  التي 
للجودو  ظبي  اأب��و  �شالم  غراند  بطولة  حتت�شن 
لعام 2017 والتي تقام ب 9 اأي��ام وذل��ك خالل 
اأن  ب��ع��د  اأك��ت��وب��ر احل����ايل   28-26 ال��ف��رتة م��ن 
ب����داأ ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل الن��ط��الق��ة ال��ب��ط��ول��ة التي 
اأبدى  وقد  التا�شعة  للمرة  االإم��ارات  ت�شت�شيفها 
رئي�س اللجنة العليا املنظمة ارتياحه للتجهيزات 
التي  التقارير  ���ش��وء  على  االآن  حتى  مت��ت  ال��ت��ي 
لالحتاد  ال��ع��ام  االأم���ني  التميمي  نا�شر  قدمها 

م��دي��ر ال��ب��ط��ول��ة امل��ق��ب��ل��ة رئ��ي�����س ب��ع��ث��ة منتخب 
االإمارات.

 وق���د اأب�����دى رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  م��ن  التي  امل��الح��ظ��ات  بع�س 
جتهيز ال�شالة ب�شكل اأكر روعة بهدف اخلروج 
الدويل  لثقة االحت��اد  ببطولة منوذجية ترجمة 
للجودو ، وقد مت االتفاق ال�شتالم �شالة البطولة 
اأكتوبر   23 املرافق املحيطة بها اعتبارا من يوم 
احل����ايل ح�����ش��ب االت���ف���اق ل��ب��دء ت��ن��ف��ي��ذ خمطط 
البطولة  انطالقة  موعد  قبل  البطولة  �شالة 
والفعاليات امل�شاحبة والتي ت�شمل جتهيز مركز 
مبا�شرة  اللعب  �شالة  ب��ج��وار  املن�شطات   ك�شف 

والذي �شت�شرف عليه اللجنة الوطنية للمن�شطات 
الدويل  ب��االحت��اد  الطبية  اللجنة  م��ع  بالتعاون 
للجودو ، مع جتهيز قاعة املوؤمترات التي ت�شهد 
ال�شيافة  وغ��رف   10/25 ي��وم  البطولة  قرعة 
وال�شركات الراعية واملركز االإعالمي الذي ي�شهد 
�شت�شهم  CNN  التي  الأول مره م�شاركة قناة 
ع�شرات  ب��ج��ان��ب  ال��ب��ط��ول��ة  ف��ع��ال��ي��ات  ن��ق��ل  يف 
ال�شريك  الريا�شية  ظبي  اأب��و  قناة  عرب  القنوات 
االإعالمي ، بجانب جتهيز ا�شتديو البث املبا�شر 
املنظمة  اللجنة  ، كما وقف رئي�س  ال�شالة  داخل 

على خمتلف اخلدمات ومواقف ال�شيارات.
 واأك�����د ���ش��ع��ادة حم��م��د ب���ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي باأن 

احلايل   10/22 ي��وم  �شيعقد  البطولة  موؤمتر 
املحافظة  ���ش��رورة  على  م��وؤك��دا   ، االحت���اد  مبقر 
االإماراتي و�شدارته للجودو  �شمعه اجلودو  على 
ال���ع���رب���ي م����ن خ�����الل ال��ت�����ش��ن��ي��ف االأخ�������ري قبل 
كبرية  عاملية  م�شاركة  و�شط  البطولة  ا�شت�شافة 
موا�شلة  وال�����ش��دي��ق��ة  ال�شقيقة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  م��ن 
لنجاحات االإمارات التي ت�شت�شيف تلك التظاهرة 
العاملية التي بلغت ن�شختها التا�شعة وذلك اعتبارا 
من 2009 املا�شي باالتفاق مع االحتاد الدويل 
�شنوات  اأرب���ع  ك��ل  با�شت�شافتها   )IJF( للجودو 
تزامنا مع االوملبياد باعتبار اأن بطوالت اجلراند 

�شالم للجودو هي املوؤهلة لالأوملبياد .

وذكر – ال �شك اأن ا�شت�شافة ثاين اأكرب بطوالت 
البطولة  دولة يف   50 ا�شتقطاب  للجودو  العامل 
املقبلة وحوايل 400 العب والعبه من الالعبني 
امل�شنفني العاملني مما ي�شهم يف ن�شر لعبة اجلودو 
االإمارات  ال�شباب يف  فئة  خ�شو�شا على م�شتوى 
، وق����د و���ش��ح ع��ل��ى م�����ش��ت��وى الدولة  وامل��ن��ط��ق��ة 
الريا�شات  من  باعتبارها  املمار�شني  عدد  بزيادة 
االأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��دف��اع ع��ن ال��ن��ف�����س ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
حت��ق��ي��ق االجن������ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة واأب���رزه���ا الفوز 
ودي  ري  اومل��ب��ي��اد  يف  االأوىل  االومل��ب��ي��ة  بامليدالية 
8 �شنوات   2016 املن�شرم بعد  جانريو يف عام  
من ا�شت�شافة بطوالت الغراند �شالم وما حققته 

م���ن م��ك��ا���ش��ب ف��ن��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة واإع���الم���ي���ة مما 
�شاعد على زيادة عدد امل�شاهدين واملتابعني لتلك 

الريا�شة املحببة.
وث��م��ن ���ش��ع��ادة حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال���درع���ي دعم 
ورعاية جمل�س اأبو ظبي الريا�شي برئا�شة �شمو 
ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان باعتباره الداعم 
االأ���ش��ا���ش��ي الحت���اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو ، بجانب 
على  القاب�شة  وال���ق���درة  اي��ب��ي��ك  ���ش��رك��ات  رع��اي��ة 
اأمل ا�شتمرارية الدعم والرعاية من قبل �شركة 
، حيث  ايبيك  �شركة  اإليها  ان�شمت  التي  مبادلة 
ال�شابة  ال��ك��وادر  نعمل حاليا على خلق جيل من 

القادرة على تنظيم البطوالت.

يعول النجم ليربون جيم�س على التجديد الذي 
بلوغ  ملحاولة  كافاليريز  كليفالند  فريقه  ط��ال 
للمحرتفني  االمريكي  ال�شلة  كرة  دوري  نهائي 
ال�شخ�شي،  امل�شتوى  على  تواليا  الثامنة  للمرة 

وانتزاع اللقب من غولدن �شتايت ووريرز.
للدوري  ل��ق��ب��ني  ع���ام���ا(   32( ج��م��ي�����س  واأح������رز 
االأم���ريك���ي خ���الل اأرب���ع���ة م��وا���ش��م اأم�����ش��اه��ا مع 
فريق ميامي هيت، ا�شافة اىل لقب 2016 مع 
اأربع  ال��ذي اختري  امللك  وي��اأم��ل  فريقه احل��ايل. 
م��رات كاأف�شل الع��ب يف ال���دوري، ان ي��ع��ادل مع 
كليفالند االجناز الذي حققه مع ميامي، وذلك 
املقرر   2018-2017 م��و���ش��م  ان���ط���الق  م���ع 

الثالثاء.
املو�شم  يف  االأوىل  م��ب��ارات��ه  كليفالند  ويخو�س 
اجلديد �شد بو�شطن �شلتيك�س الذي �شم موؤخرا 

الالعب ال�شابق لكافاليريز كايري اإيرفينغ.
نهائي  ���ش��ت��اي��ت يف  غ���ول���دن  ك��ل��ي��ف��الن��د  والق�����ى 
يف  فخ�شر  املا�شية،  الثالثة  املوا�شم  يف  ال���دوري 
2015، وحقق اإجنازا تاريخيا يف 2016 بقلب 
تاأخره 1-3 يف ال�شل�شلة النهائية اىل فوز 3-4، 
وخ�شر جمددا النهائي يف املو�شم املا�شي ل�شالح 

غولدن �شتايت وجنمه كيفن دورانت.
واأجرت العديد من فرق الدوري تغيريات �شعيا 
ومنها  ���ش��ت��اي��ت،  ل��غ��ول��دن  ال��ط��وىل  ال��ي��د  لك�شر 
كليفالند الذي عمل على �شخ دم جديد و�شاب، 
اال ان جيم�س يبقى بال منازع ركيزته اال�شا�شية، 
ال�شيما وان م�شاركاته يف النهائي �شبع تواليا هي 

اإجناز غري م�شبوق منذ ن�شف قرن.
ويقول زميله جي. اآر. �شيمث كلنا نعرف اأي العب 
كبري هو جيم�س، لذا على االآخرين ان يتاأقلموا 
مع املكان املنا�شب لهم، م�شيفا اذا �شياأتي العبون 
اىل الفريق بنوع من الغرور، �شيكون االأجدر بهم 

اأال يوقعوا مع كليفالند.
���ش��ف��وف كافاليريز،  ال��الع��ب��ني اجل���دد يف  وم���ن 
ال�شابق  جيم�س  زم��ي��ل  ع��ام��ا،   36 واي���د  دواي����ن 
 ،2006 ال���دوري  يف  الع��ب  واأف�شل  ميامي،  يف 
اأف�شل  ع���ام���ا(،   29( روز  دي��ري��ك  اىل  ا���ش��اف��ة 
العب يف 2011 قبل ان يرتاجع م�شتواه خالل 

االأعوام املا�شية ب�شبب �شل�شلة من اال�شابات.

ن��ق��اط و4،5   18،3 م��ع��دل��ه  م���ا  واي����د  وح��ق��ق 
�شيكاغو  م��ع  حا�شمة  مت��ري��رات  و3،8  متابعات 

بولز يف املو�شم املا�شي.
�شانع  ي�شكل  ان��ه  “اعتقد  جمي�س  ي��ق��ول  وع��ن��ه 
انخراط  يف  امل�شاهمة  على  ق���ادر  اإ���ش��ايف  األ��ع��اب 

الالعبني  ويحظى بفكر كروي رائع«.
من  ان�شم  بو�شطن،  اىل  اإيرفينغ  انتقال  ولقاء 
واإيزياه  ك�����راودر  ج���اي  ك��اف��ال��ي��ريز  اىل  االأخ����ري 
االأخري  يتمكن  ان  يتوقع  ال  ان��ه  علما  طوما�س، 
يف  اإ���ش��اب��ة  ب�شبب  وذل��ك  يناير،  قبل  اللعب  م��ن 

الورك االأمين.
اأدوار  ع��ل��ى  كليفالند  يف  ال��ت��غ��ي��ريات  وانعك�شت 

العبيه، اذ انتقل كيفن لوف اىل مركز االرتكاز، 
بينما يرجح ان يجد �شميث وتري�شتان طوم�شون 

نف�شيهما على مقاعد البدالء اأكر.
يبداأ  مب��ن  يتعلق  ال  “االأمر  طوم�شون  وي��ق��ول 
امل��ب��اراة  املهم هو من يكون على اأر���س امللعب يف 

الربع الرابع ومن ينهي املباراة«.
نف�شه حاليا  لو  تايرون  كافاليريز  ويجد مدرب 
العثور على مزيج مالئم لكل هذه  اأم��ام حتدي 
املخ�شرمني،  الالعبني  ب��ني  وال��ت��ف��اوت  امل��واه��ب 
خو�شيه  اال����ش���ب���اين  ح���دي���ث���ا  امل��ن�����ش��م  وم���ن���ه���م 

كالديرون )36 عاما(، والالعبني ال�شبان.
ويقول وايد ت�شبح جزءا من الفريق وعليك ان 

ت�شحي باأمر ما لتكون هنا  االأمر يتعلق بالفوز، 
م�شيفا “اأيا يكن دورنا، عندما نكون على اأر�س 
ما  على  جميعا  �شنكون  ذل��ك.  لنا  يت�شح  امللعب 

يرام.
املقبل  للمو�شم  ت�شكيلته  ب���اأن  ثقته  ل��و  وي��ب��دي 
قادرة على اإثارة قلق املناف�شني والتحول اىل قوة 

�شاربة هجوميا.
وي��و���ش��ح ال��الع��ب��ون اال���ش��ا���ش��ي��ون ق�����ادرون على 
ا�شتعادوا  ح���ال  يف  ال��ه��ج��وم  اىل  ب��ق��وة  ال��ت��ح��ول 
الكرة، م�شيفا ان ثمة يف �شفوف الفريق حاليا 
اللعب،  �شنع  ع��ل��ى  ال���ق���ادرون  ال��الع��ب��ني  بع�س 
اال�شلحة. علينا  العديد من  االخ��رتاق... لدينا 
فقط ان ن�شعها معا ليلعب اجلميع ب�شكل جيد.

ف��ري��ق��ه احل����ايل املتجدد،  ب���ني  وق�����ارن ج��ي��م�����س 
وفريقه ال�شابق ميامي هيت.

بعثة املنتخب الوطني لل�سباب تغادر دبي يف طريقها اإىل اأوزباك�ستان

بدء العد التنازيل الإنطالقة بطولة غراند �سالم اأبو ظبي للجودو لعام 2017

جيمــ�س يعـــول علــى فريق متجـــدد يف ال�سلـــة االأمريكيــــة
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دعمه  فا�شوين  ماركو  االإي��ط��ايل  ميالن  لنادي  التنفيذي  املدير  اأك��د 
للمدرب فينت�شنزو مونتيال رغم النتائج املخيبة التي يحققها الفريق، 
اآخرها االأحد حني هزم اأمام جاره اللدود انرت ميالن 2-3 يف املرحلة 
هذا  ي��ورو  مليون   230 واأن��ف��ق ميالن  املحلي.  ال���دوري  الثامنة من 
ال�شيف من اأجل ا�شتعادة مكانته ال�شابقة بقيادة مالكه اجلديد رجل 
ي��ورو من  740 مليون  دف��ع  ال��ذي  ال�شيني يل يونغ هونغ  االع��م��ال 
اأجل �شراء النادي االإيطايل العريق من رئي�س الوزراء ال�شابق �شيلفيو 
بريلو�شكوين يف ابريل املا�شي. لكن النتائج التي حققها ميالن حتى 
االآن لي�شت م�شجعة على االإطالق اإذ خ�شر مبارياته الثالث االأخرية 
يف ال��دوري املحلي، ما جعله قابعا يف املركز العا�شر بفارق 12 نقطة 

ع��ن ن��اب��ويل املت�شدر و10 ع��ن ج��اره ان��رت ال��ث��اين. ورغ��م ذل��ك، اأكد 
باحلجم  تغيريا  جت��ري  عندما  معنا.  ب��اق  “فينت�شنزو  اأن  ف��ا���ش��وين 
الذي قمنا به، اأنت بحاجة للوقت” من اأجل حتقيق النتائج املرجوة”، 
يكون يف مركزه  اأن  باأنه ال يجب على ميالن  ذات��ه  الوقت  م�شددا يف 
عينته  الذي  فا�شوين  وتابع  �شعودا.  ن�شق طريقنا  اأن  ويجب  احلايل 
املوؤ�شرات  اأوىل  روؤي��ة  “بداأنا  للنادي  تنفيذيا  مديرا  ال�شينية  االدارة 
االيجابية، لكن ما زال اأمام مونتيال الوقت من اأجل موا�شلة عمله. 
االأمور �شتتغري يف نهاية املطاف«. و�شجل االأرجنتيني ماورو ايكاردي 
ركلة جزاء يف الثواين االأخرية من اللقاء، مكمال ثالثيته يف املباراة 
ومانحا انرت نقاط املباراة اأمام 80 الف متفرج احت�شدوا يف مدرجات 

االأعلى يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  العائدات من  ما جعل  �شريو”،  “�شان  ملعب 
تاريخ الدوري بعدما و�شلت اىل 4،8 ماليني يورو، اأي اأكر بحوايل 
مليون يورو من الرقم ال�شابق الذي �شجل يف مباراة انرت ويوفنتو�س 
يف اكتوبر 2015. وتطرق فا�شوين اىل املباراة قائال : لقاءات الدربي 
دائما ما تكون رائعة. هذه املرة ارتكبنا خطاأ يف النهاية ووجدنا اأنف�شنا 
مباراة  م��ن  متاأكد  اأن���ا  يحتفل.  جمهورهم  م�شاهدة  على  جم��ربي��ن 
ب�شكل  الثاين  ال�شوط  لعبنا  مل�شجعينا.  جيدة  �شتكون  التالية  الدربي 
مذهل، بدت وكاأنها مباراة خمتلفة متاما. يجب اأن تكون بدايتنا بهذه 

الطريقة، بهذا االأداء الذي قدمناه يف ال�شوط الثاين.
اخلمي�س  اليوناين  اثينا  اي��ك  ال�شت�شافة  مونتيال  فريق  ويتح�شر 

املقبل يف م�شابقة الدوري االأوروب��ي يوروبا ليغ التي حقق فيها حتى 
الدور  من  انطالقا  ال�شت  مبارياته  بجميع  بفوزه  مميزة  نتائج  االآن 
التمهيدي الثالث. واأكد فا�شوين نريد اأن نحقق نتائج جيدة يف يوروبا 
ليغ بغ�س النظر عن و�شعنا يف ال��دوري. اأوروب��ا هي منزلنا يف ا�شارة 
منه اىل تاريخ النادي الفائز ب�شبعة القاب يف دوري االأبطال واثنني يف 
كاأ�س الكوؤو�س وخم�شة يف الكاأ�س ال�شوبر، ونريد الذهاب اأبعد ما ميكن 

يف يوروبا ليغ. اخلمي�س �شنلعب بالروحية ال�شحيحة.
وبدوره، اعترب مونتيال اأن البداية اخلاطئة للمو�شم قد حت�شل لكن 
االآن حان الوقت من اأجل العمل بجهد كبري من اأجل ا�شتعادة التوازن 

وال�شعود يف الرتتيب«.

ميـــالن متم�ســـك مبونتيــــال رغــــم النتـــائــــج املخيبـــــة 

•• دبي – حم�شن را�شد

 22 داخ��ل  اجلوجيت�شو  ريا�شة  تدري�س  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتمدت 
مدر�شة حكومية يف دبي واملناطق ال�شمالية لطلبة احللقة الثانية واملرحلة 

الثانوية.
املوجه  ال�شاأن  والتعليم يف ذلك  الرتبية  ال�شادر من وزارة  للتعميم  ووفقاً 
ن�شخة  “الفجر” على  الذي ح�شلت  و  امل�شتهدفة  واملدار�س  النطاق  ملدراء 
دقيقة، م�شددة   40 ب�  الرتبية زمن ح�شة اجلوجيت�شو  وزارة  منه ح��ددت 

على �شرورة التقييد باجلدول الزمني لليوم الدرا�شي.
وارفقت الوزارة مع تعميمها ك�شف يو�شع املدار�س التي تقرر تطبيق ريا�شة 
اجلوجيت�شو بها كمرحلة اأوىل، اإذ ت�شدرت منطقة ال�شارقة التعليمية ب�شتة 
واحدة  مدر�شة  عن  ف�شاًل  لالإناث،  وثالثة  للذكور  ثالثة  منهم  مدار�س 

للذكور يف ال�شارقة ال�شرقية.
ال��وزارة تطبيق ريا�شة اجلوجيت�شو داخ��ل خم�شة مدار�س يف دبي  وق��ررت 
مدار�س  خم�شة  اإىل  اإ�شافة  لالإناث،  واح��دة  ومدر�شة  للذكور  منهم  اأربعة 

اخرى يف راأ�س اخليمة ثالثة منهم للذكور واثنان لالإناث.
لالإناث،  واالخ���رى  للذكور  واح��دة  مدر�شتان  يف  التطبيق  مت  عجمان  ويف 
ام  منطقة  حتظى  مل  بينما  الفجرية،  منطقة  على  االم��ر  نف�س  وانطبق 

القيوين �شوى مبدر�شة واحدة للذكور �شتطبق فيها ريا�شة اجلوجيت�شو.
ي�شار اإىل اأن جمل�س ابوظبي للتعليم اعتمد ريا�شة اجلوجيت�شو داخل 14 
مدر�شة من املدار�س التابعة له يف العام الدرا�شي 2008-2009، لي�شل 
74 الف  اإجمايل الطلبة الذين ميار�شون تلك الريا�شة يف ابوظبي حالياً 

طاب وطالبة.
ويف �شياق مت�شل ُتعرف ريا�شة اجليو جيت�شو با�شم “الفن الناعم”، وهي 
نوع من اأنواع املبادرات الريا�شية اخلا�شة التي ت�شاعد الطلبة يف حت�شني 

ذاتهم على امل�شتويات ال�شحية والفكرية واالجتماعية.
 تعد ريا�شة اجلوجيت�شو اإحدى الريا�شات �شريعة التطور وذلك الأ�شلوبها 
الفعال يف الدفاع عن النف�س والذي يعزز مفهوم مقدرة ال�شخ�س ال�شعيف 

�شغري احلجم الدفاع عن نف�شه بنجاح �شد �شخ�س اأكرب حجماً وقوة.

 د�شنت االإدارة الفنية الحتاد الكرة 
اأوىل دوراتها التدريبية، يف  املو�شم 
الكروي اجلديد، ح�شب برناجمها 
املعتمد، حيث انطلقت اليوم، دورة 
مبقر  “�شي”،  الرخ�شة  امل��درب��ني 
احت���اد ال��ك��رة ب��اخل��وان��ي��ج ف��ى دبى، 
اأكتوبر   26 ي��وم  �شُتختتم  وال��ت��ي 
املقبل، ويقدمها املحا�شر االآ�شيوي 
االإم����ارات����ي ع��ب��دال��رح��م��ن احل���داد 
النا�شئني  منتخب  م��درب  م�شاعد 
املحا�شر  ويعاونه  �شنة،   16 حتت 
االآ�شيوي حورية الطاهري م�شاعد 

لل�شيدات،  االأول  املنتخب  م���درب 
ومب�شاركة 24  متدرب.

فعاليات  وب��داي��ة  االإفتتتاح  و�شهد 
النمر  اإب���راه���ي���م  ���ش��ع��ادة  ال�������دورة، 
االأم����������ني ال�����ع�����ام الحت���������اد ال����ك����رة 
رئي�س  ح�شن  وع��ب��داهلل  ب��ال��وك��ال��ة، 
التدريب يف االحت���اد،  ووجه  ق�شم 
النمر كلمة للمتدربني، ركزت على 
بتوفري  الكرة  احت��اد  واإهتمام  دعم 
وتطوير  لتدريب  االإم��ك��ان��ي��ات  ك��ل 
يف  �شواء  املواطنة،  الفنية  ال��ك��وادر 
االأندية اأو على م�شتوى منتخباتنا 

امل�شتجدات  كل  ومتابعة  الوطنية، 
التي تطراأ على ال�شاحة التدريبية، 
اأر�س  ع��ل��ى  ب����اأول  اأواًل  لتطبيقها 
لالإرتقاء  منها  واالإ�شتفادة  امللعب، 

بامل�شتوى الفني للمدربني.

وت�����وؤه�����ل ه������ذه ال���������دورة امل����ت����درب 
ال���رخ�������ش���ة �شي  ع���ل���ى  ل��ي��ح�����ش��ل 
م�شريته  ب����داي����ة  يف  ل���ل���م���درب���ني 
االحتاد  من  واملعتمدة  التدريبية، 
لي�شبح  ال���ق���دم،  ل��ك��رة  االآ����ش���ي���وي 

مدرباً للمراحل ال�شنية، ويت�شمن 
اجلانب  التدريبية  الدورة  برنامج 
ال�شابعة  وي��ب��داأ يف مت���ام  ال��ع��م��ل��ي، 
الكرة،  احتاد  على مالعب  �شباحاً 
تعليم  على  الرتكيز  خالله  ويتم 

القدم،  ل��ك��رة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  امل���ه���ارات 
ممار�شة  م��ن  امل��ت��درب  يتمكن  لكى 
العمرية  الفئات  مع  كمدرب  عمله 

ال�شغرية.
 اأما اجلانب النظري، فيبداأ يف متام 

العا�شرة �شباحاً، حيث يتم تعريف 
والفرق  امل�������درب،  ب�����دور  امل�������ش���ارك 
الكبرية  ال���ع���م���ري���ة  ال���ف���ئ���ات  ب����ني 
اإىل  ال�شغرية،  العمرية  وال��ف��ئ��ات 
طرق  بخ�شائ�س  تعريفهم  جانب 
االأ�شا�شية،  وامل����ه����ارات  ال���ت���دري���ب 
القدم،  ومراحل تكوين العب كرة 
وه��ن��اك اأي�����ش��اً حم��ا���ش��رات خا�شة 
واللياقة  وال��ت��غ��ذي��ة،  ب��االإ���ش��اب��ات 
وحما�شرات  ل��الع��ب��ني،  ال��ب��دن��ي��ة 

خا�شة بقانون اللعبة.
وتت�شمن قائمة امل�شاركني يف هذه 

والالعبني  النجوم  بع�س  ال��دورة، 
املعروفني مثل : 

حم��م��د ع��م��ر ، ال��ن��ج��م ال�����ش��اب��ق يف 
و�شيف  االأول،  ال��وط��ن��ي  منتخبنا 
نادي  الع��ب  ب�شر  اآل  �شديق  حمد 

ال�شارقة ال�شابق، 
منتخبنا  الع��ب  عبيد  عيد  وخالد 
وهاين  ال�شاطئية،  للكرة  الوطني 
�شوريا  م��ن��ت��خ��ب  الع�����ب  ال���ط���ي���ار 

ال�شابق ،
 وع����ب����داخل����ال����ق م����ري����ان����ة الع���ب 

منتخب املغرب ال�شابق.

ريا�شة “اجلوجيت�شو” بـ 22 مدر�شة بدبي والمارات ال�شمالية  

الرتبية ت�سدد على �سرورة التقييد باجلدول الزمني لليوم الدرا�سي

مب�شاركة 24 متدربًا

اإفتتاح  دورة الرخ�سة »�سي« للمدربني

 �شورة الإحدى البطوالت املقامة يف ابو ظبي
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)دبي البحري( يهنئ فريقي فيكتوري واأبوظبي باجنازات ال�شني

املهريي: اجلميع �سعد بتاألق �سفراء االإمارات يف مونديال اك�س كات

يف اجلولة الثالثة من دوري اأبطال اأوروبا

ريال مدريد ومان�س�سرت �سيتي ي�ست�سيفان توتنهام ونابويل

ال�����دويل  دب�����ي  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ق�����دم   
جمل�س  اإىل  التهنئة  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
اإدارة موؤ�ش�شة الفيكتوري تيم ونادي اأبوظبي 
زورقي  باجناز  البحرية  للريا�شات  ال��دويل 
االأوىل  اجلولة  يف   5 واأبوظبي   3 فيكتوري 
-اك�س  ال�شريعة  للزوارق  العامل  من بطولة 
يف  اأحداثها  على  ال�شتار  اأ�شدل  والتي  ك��ات- 
من  اأول  ي��وم  ال�شينية  ت�شينغت�شو  مدينة 

اأم�س.

وكان زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي �شامل 
يف  جنح  قد  علي  اآل  وعي�شى  العديدي  علي 
الفوز باملركز االأول يف ال�شباقني الرئي�شيني 
يف  اأي�شا  االأول  امل��رك��ز  ون��ال  وال��ث��اين  االأول 
العام  الرتتيب  ليت�شدر  زم��ن  اأف�شل  �شباق 
بعد اجلولة االأوىل بر�شيد 70 نقطة فيما 
ح�شل زورق اأبوظبي 5 بقيادة الثنائي را�شد 
�شهيل الطاير وماجد املن�شوري على املركز 
وكذلك  والثاين  االأول  ال�شباقني  يف  الثاين 

يف  الثاين  املركز  ليحتل  زم��ن  اأف�شل  �شباق 
الرتتيب العام.

املهريي  م�شحار  ب��ن  �شعيد  اح��م��د   وب����ارك 
ال����دويل  دب����ي  ن�����ادي  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
للريا�شات البحرية ل�شفراء ريا�شة االإمارات 
تعك�س  والتي  الباهرة  النتائج  الفريقني  يف 
الريا�شات  به  حتظي  ال��ذي  االهتمام  م��دي 
االأمر  ال�شريعة  ال��زوارق  و�شباقات  البحرية 
الذي اأو�شلها اإىل هذه املكانة لتتبواأ ال�شدارة 

يف كل املناف�شات.
االإمارات  اأبناء  بتاألق  �شعد  اأن اجلميع  وقال 
يف البطولة العاملية و�شط م�شاركة 11 زورقا 
من خمتلف ق��ارات العامل حيث رفرف علم 
وعزف  التتويج  من�شات  على  عاليا  دولتنا 
ال�شيني  اجل��م��ه��ور  اأم����ام  ال��وط��ن��ي  الن�شيد 
ال��ع��ري�����س مم��ا ي��ع��د جن��اح��ا ك��ب��ريا متمنيا 
على  الباهرة  والنتائج  االأف���راح  تتوا�شل  اأن 

�شعيد ال�شباقات واجلوالت املقبلة

يخو�س كل من ريال مدريد اال�شباين حامل اللقب ومان�ش�شرت �شيتي 
ار�شهما  على  اختبارين �شعبني  االنكليزي،  ال��دوري  ترتيب  مت�شدر 
يف  تواليا  االإي��ط��ايل  ون��اب��ويل  االإنكليزي  توتنهام  ي�شتقبالن  عندما 
اجلولة الثالثة من م�شابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثالثاء.

مدريد،  يف  برنابيو  �شانتياغو  ملعب  على  املرتقبة  املواجهة  و�شتكون 
واملهاجم  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  امللكي  ال��ن��ادي  جن��م  ب��ني 
اأربعة  االأول  �شجل  ب��ع��دم��ا  ال�شيما  ك��اي��ن،  ه���اري  لتوتنهام  ال����دويل 
اأهداف  وال��ث��اين خم�شة  االأول��ي��ني،  لفريقه خ��الل اجلولتني  اأه���داف 
القرب�شي.  اأب��وي��ل  مرمى  يف  ثالثية  بينها  لفريقه،  �شتة  اأ���ش��ل  م��ن 

بوكيتينيو  ماوريت�شيو  االرجنتيني  توتنهام  م��درب  ن واأق��ر  ا
فريقه يخو�س امتحانا لقدراته وقال الإذاعة 

“نحن فريق �شاب ي�شم  كوبي اال�شبانية 
لكنهم  ال��دول��ي��ني  الالعبني  م��ن  العديد 
هذا  خلو�س  الكافية  اخل��ربة  ميلكون  ال 
انه امتحان يف غاية  املباريات.  النوع من 

االهمية«.
بهدافه  االرجنتيني  املدرب  وا�شاد 

ان����ه اح����د اف�شل  ك���اي���ن وق�����ال 
ال����ع����امل يف  امل���ه���اج���م���ني يف 

وارقامه  احل���ايل  ال��وق��ت 
تتحدث عنه.

ب�شكل  كاين  وتاألق 
�شيما  ال  الف������ت 

�شبتمرب  يف 
بت�شجيله 

هدفا   13
م  تنها لتو

وم����ن����ت����خ����ب 
ان���������ك���������ل���������رتا، 

ان�����ه ميلك  واأك�������د 
احل��������اف��������ز ل���ت���ط���وي���ر 

“اأريد  م�شتقبال  م�����ش��ت��واه 
ان ا�شبح احد اف�شل املهاجمني 

يبداأ  ع��ن��دم��ا  وب��ال��ت��ايل  ال���ع���امل،  يف 
ال��ن��ا���س مب��ق��ارن��ة ارق���ام���ي م���ع ارق���ام 

حافزا  ي�شكل  االم��ر  فهذا  كبار،  العبني 
كبريا لدي لكي اقرتب من هوؤالء واقوم 

باخلطوة التالية«.
24 عاما  ال��ب��ال��غ م��ن العمر  ال��الع��ب  اأ���ش��اف 

“االأهم هو احلفاظ على اال�شتقرار يف امل�شتوى 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ع��ل��ى اع��ل��ى امل�����ش��ت��وي��ات«. ويعول 

توتنهام على كاين الذي �شجل ما ن�شبته 55 يف املئة 
من اأهداف فريقه يف الدوري املحلي ودوري ابطال اوروبا 

هذا املو�شم. واأ�شاد بوكيتينيو بالعبه الذي “يحظى بقدرات 
لت�شجيل  ه��ائ��ل��ة 

االه����������������������داف 
ت�شميما  و
م�����ده�����������ش�����ا. 
الع��������������������������������ب 

بكل  حم����رتف 
م���ا ل��ل��ك��ل��م��ة من 

و�شيفر�س  معنى، 

نف�شه كاأحد اأف�شل املهاجمني يف العامل يف ال�شنوات الع�شر القادمة«. 
ويدرك كاين جيدا بان تقدميه عر�شا جيدا يف مواجهة ريال �شيعزز 
بزميلني  ليلحق  امللكي،  النادي  اىل  ان�شمامه  احتمال  عن  التقارير 
مودريت�س.  لوكا  والكرواتي  بايل  غاريث  الويليزي  وهما  له  �شابقني 
وكانت �شحيفة “ماركا” لفتت اىل ان كاين بات اأولوية بالن�شبة اىل 
رئي�س ريال مدريد فلورنتينو برييز الذي مل يوفق يف م�شعاه ب�شم 
مهاجمه  خدمات  عن  وتخلى  موناكو،  من  مبابي  كيليان  الفرن�شي 
الفارو موراتا ل�شالح ت�شل�شي بطل الدوري االنكليزي املو�شم املا�شي. 
بعد  الثامنة،  املجموعة  ب�شدارة  االنفراد  اىل  وتوتنهام  ريال  وي�شعى 
حتقيق كل منهما فوزين يف اجلولتني االأوليني على ح�شاب بورو�شيا 
دورمتوند االملاين واأبويل القرب�شي. ومتيل االأف�شلية ل�شالح ريال 
يف املواجهات املبا�شرة، اذ فاز يف ثالث من اأربع. ومنذ العام 2009، 
مباراة   21 وف��از يف  املجموعات،  دور  اأر�شه يف  على  ري��ال  يخ�شر  مل 

من اأ�شل 23.
�شيتي  ب��ني  مرتقبة  مواجهة  مان�ش�شرت  يف  االحت���اد  ملعب  وي�شهد 
ونابويل، اأف�شل فريقني هجوميا يف البطوالت االوروبية اخلم�س 
و�شجل  الفرن�شي.  ج��رم��ان  �شان  باري�س  اىل  اإ�شافة  ال��ك��ربى 

العبو مدرب مان�ش�شرت اال�شباين جو�شيب غوارديوال 
اول ثماين مباريات يف الدوري  يف  هدفا   29
املحلي الذي انفردوا ب�شدارته يف عطلة 
نهاية االأ�شبوع، مبعدل 3،62 اأهداف 

فريق  اأول  ل��ي�����ش��ب��ح  امل����ب����اراة،  يف 
يحقق ذلك يف دوري النخبة 
ايفرتون  االنكليزية منذ 

عام 1894.
فحقق  ن����اب����ويل،  ام����ا 
26 هدفا يف ثماين 

م�������ب�������اري�������ات 
�������ش������م������ن 
ال�������������������دوري 
امل�����������ح�����������ل�����������ي، 
ف�����وزه على  اآخ����ره����ا 

ال�شبت  ملعبه  خ���ارج  روم���ا 
نابويل  ان  ع��ل��م��ا  -1�شفر، 

الثماين  م��ب��اري��ات��ه  يف  ف���از 
ومل  املو�شم.  بداية  منذ 
يقت�شر ت�شجيل اهداف 
�شيتي على العب واحد، 
متكن  دل������ي������ل  وخ���������ري 
ال����ربازي����ل����ي غ���اب���ري���ال 
واالرجنتيني  ج��ي��زو���س 

ورحيم  اغ��وي��رو  �شريخيو 
���ش��ت��ريل��ي��ن��غ يف ت�����ش��ج��ي��ل 7 

اهداف يف خمتلف امل�شابقات، 
ال�شاب  االمل����اين  اأ���ش��اف  بينما 

يربز  كما  �شتة.  ���ش��اين  ل���وروا 
تاألق �شانع االلعاب البلجيكي 
ال�شيما  ب��روي��ن  دي  كيفن 

التمريرات  خ���الل  م��ن 
احلا�شمة.

وج������رب غ����واردي����وال 
 2-5-3 لعب  طريقة 

الإ�شراك الثنائي اغويرو وجيزو�س يف خط املقدمة، لكن فريقه قدم 
اف�شل العرو�س عندما اعتمد طريقة 4-3-3 حيث جنح يف التغلب 
-1�شفر،  وت�شل�شي  -6�شفر،  ووات���ف���ورد  -5�شفر،  ليفربول  على 
وكري�شتال باال�س -5�شفر و�شتوك �شيتي 7-2. وبعد املباراة االأخرية 
ام�س االأول االأحد، قال غوارديوال ان فريقه قدم اأف�شل اأداء له منذ 

توليه مهامه على راأ�س اجلهاز الفني.
االقوى  م��ن  فريقا  بنى  فقد  ���ش��اري  ماوريت�شيو  ن��اب��ويل  م���درب  ام��ا 
الفريق  م��داف��ع  م��ن  ب��اإ���ش��ادة  املو�شم، وحظي  ه��ذا  اأوروب���ا  هجوميا يف 
اأ�شياء  يرى  عبقري.  انه  عنه  قال  ال��ذي  كوليبايل  كاليدو  ال�شنغايل 

ال يراها غريه.
الفريق غونزالو هيغواين  بيع هداف  ان  ويبدو 
 94 قيمتها  بلغت  �شفقة  يف  يوفنتو�س  اىل 
نقطة  كانت   ،2016 يوليو  يف  ي��ورو  مليون 
ال�شاعي  اجل���ن���وب���ي  ال���ف���ري���ق  يف  ال���ت���ح���ول 
رحيل  منذ  االأول  املحلي  لقبه  اح���راز  اىل 
اال�شطورة االرجنتيني دييغو مارادونا عنه 

يف مطلع الت�شعينات.
ف���ب���ع���د ا�����ش����اب����ة امل���ه���اج���م 
اركاديو�س  ال��ب��ول��ن��دي 
ميليك يف ركبته وعدم 
مانولو  ف���ع���ال���ي���ة 
غ����اب����ي����ادي����ن����ي، 
ق�������ام �����ش����اري 
ب����ت����غ����ي����ري 
م���������رك���������ز 
اجل�������ن�������اح 
لبلجيكي  ا
دري�������������������������س 
ونقله  مريتنز 
م�������رك�������ز  اىل 
ق����ل����ب ال����ه����ج����وم، 
معلم  �شربة  فكانت 
االخري  الأن  امل�����درب  م���ن 
38 هدفا يف خمتلف  �شجل 
املا�شي  امل���و����ش���م  امل�����ش��اب��ق��ات 
يف  ذات���ه  النهج  على  وا�شتمر 
املو�شم احلايل  ال�شباك  زيارة 
بت�شجيله 7 اهداف يف ثماين 

مباريات.
وي���ك���م���ل خ����ط ال���ه���ج���وم يف 
اال���ش��ب��اين خو�شيه  ن��اب��ويل 
اه���������داف   4 ك�����ال�����ي�����خ�����ون 
ول�������ورن�������زو اي�������ش���ي���ن���ي���ي 3 

اهداف.
وا��������ش�������اد م����������درب م���ي���الن 
ال�شابق  ايطاليا  ومنتخب 
اريغو �شاكي ب�شاري، معتربا 
لفريقه  ك��ب��ري  “قائد  ان����ه 
ومنحه هوية حمددة وجعله 
ال��ل��ع��ب اجل��م��ي��ل... ال  يع�شق 
هائل  ب��ت��اري��خ  ن��اب��ويل  يحظى 

لكن �شاري يقوم بعمل رائع«.

ليفربول يعول على �سالح يف لقاء 
ماريبور بدوري االأبطال 

تون�س تتزعم العرب يف ت�سنيف الفيفا
تقدمت تون�س ثالثة مراكز لت�شبح الثامنة والع�شرين 
يف ت�شنيف املنتخبات ال�شادر عن االحتاد الدويل لكرة 
ح�شاب  على  عربيا  االأوىل  الدولة  لت�شبح  فيفا،  القدم 

م�شر التي بقيت يف املركز 30.
وياأتي هذا املركز، وهو االأف�شل للمنتخب التون�شي منذ 
املجموعة  قرطاج”  “ن�شور  ت�شدر  م��ع   ،2014 ال��ع��ام 
كاأ�س  اىل  املوؤهلة  الت�شفيات  �شمن  االأوىل  االفريقية 
ن��ق��اط عن  ب���ف���ارق ث���الث  2018 يف رو���ش��ي��ا،  ال���ع���امل 

جمهورية الكونغو الدميوقراطية.
واقرتبت تون�س ب�شكل كبري من التاأهل اىل كاأ�س العامل 
للمرة اخلام�شة يف تاريخها واالأوىل منذ مونديال اأملانيا 
الت�شفيات  م��ن  االأخ���رية  اجل��ول��ة  قبل  وذل��ك   ،2006

التي تقام يف 11 نوفمرب املقبل.
وكان اأف�شل ت�شنيف للمنتخب التون�شي، بح�شب املوقع 
العام  يف   21 امل��رك��ز  يف  احل��ل��ول  للفيفا،  االل���ك���رتوين 

.1997
اأما م�شر، فبقيت يف املركز 30 على رغم �شمان تاأهلها 
وذلك   ،1990 م��ن��ذ  االأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  اىل 
اخلام�شة  االفريقية  املجموعة  ���ش��دارة  �شمنت  بعدما 

اثر فوزها 2-1 على الكونغو هذا ال�شهر.
وعلى �شعيد املنتخبات العربية االأخرى، حل املغرب يف 

املركز 48 متقدما ثمانية مراكز. 
املجموعة  يف  ق��وي��ة  مناف�شة  االأط��ل�����س  اأ���ش��ود  وي��واج��ه 
االفريقية الثالثة، اذ يت�شدرونها قبل اجلولة اخلتامية 
عن  فقط  واح���دة  نقطة  وب��ف��ارق  ن��ق��اط،  ت�شع  بر�شيد 

�شاحل العاج.
وتراجع املنتخب ال�شعودي ع�شرة مراكز اىل املركز 63. 

وكان املنتخب �شد �شمن تاأهله اىل كاأ�س العامل اأي�شا.
اجلزائر  حلت  اأخ���رى،  عربية  منتخبات  �شعيد  وعلى 
 ،72 واالم���ارات  تراجعت خم�شة مراكز،   67 املركز  يف 
80 تقدم  ت��راج��ع��ت م��رك��زي��ن وال���ع���راق   77 و���ش��وري��ا 

ثمانية مراكز.
االأوىل  ال�����ش��ت��ة  امل���راك���ز  بقيت  ال��ع��امل��ي،  ال�شعيد  وع��ل��ى 
والربتغال  ال��ربازي��ل  تليها  اأملانيا  ب�شدارة  حالها،  على 
واالأرجنتني وبلجيكا وبولندا. اىل ذلك، تقدمت فرن�شا 
مركزا لت�شبح �شابعة، وا�شبانيا ثالثة مراكز اىل املركز 
التا�شع،  امل��رك��ز  ع��ل��ى  ت�شيلي  ح��اف��ظ��ت  بينما  ال��ث��ام��ن، 

وتقدمت بريو مركزين اىل العا�شر.

وانتزاع  الكونغو  على  للفوز  بالده  منتخب  قاد  بعدما 
بطاقة التاأهل اىل كاأ�س العامل لكرة القدم بعد غياب 
موا�شلة  يف  �شالح  حممد  امل�شري  ياأمل  عاما،   28
ال�شيما  االنكليزي،  ليفربول  ناديه  �شفوف  يف  التاألق 
على ال�شعيد القاري حيث ف�شل يف الفوز يف مباراتيه 

االأوليني �شمن دوري اأبطال اأوروبا.
اال�شباين  ا�شبيلية  م��ع  االأوىل  اجل��ول��ة  يف  ت��ع��ادل  بعد 
 ،1-1 الرو�شي  مو�شكو  �شبارتاك  مع  وبعده   ،2-2
ي��دخ��ل ل��ي��ف��رب��ول م��ب��ارات��ه يف اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة اأم���ام 
باأي  يحظى  ال  وه���و  ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي،  م��اري��ب��ور  م�شيفه 

هام�س للخطاأ.
مع  اأث��ب��ت��ه  م��ا  ل��ت��ك��رار  ���ش��الح  “احلمر” اىل  ويتطلع 
وحتقيق  ال�شغط  حتت  العمل  “الفراعنة”:  منتخب 

ال�شعب يف الوقت القاتل.
يف اأعقاب املباراة مع الكونغو، حتول �شالح اىل ما ي�شبه 
البطل القومي يف م�شر، بعدما منح بالده هدف الفوز 
2-1 بركلة جزاء يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل 
 25 ال�شائع. وكان الالعب ال�شريع البالغ من العمر 
عاما، قد افتتح الت�شجيل ملنتخب بالده، قبل ان يعادل 
و�شط  ب��دق��ائ��ق  امل��ب��اراة  نهاية  قبيل  الكونغو  منتخب 
خيبة عمت وجوه ع�شرات اآالف امل�شجعني يف ا�شتاد برج 

العرب باال�شكندرية.
مواقع  ع��ل��ى  ب�����ش��الح:  امل�����ش��ري��ون فرحتهم  ي��خ��ف  مل 
التوا�شل االجتماعي انت�شر و�شم �شالح اخلري بديال 
مبحافظة  ب�����ش��ي��ون  م�شقطه  ويف  اخل����ري،  ���ش��ب��اح  م��ن 

الغربية، اأطلق ا�شمه على مدر�شة.
تعليقه االأول بعد التاأهل، كان تغريدة على ح�شابه عرب 
تويرت قال فيها “ركلة جزاء كانت طريق لتحقيق حلم 
100 مليون رمبا هناك �شغط كبري لكننا كنا نعتمد 

على دعم 100 مليون لتحويل احللم اإىل حقيقة«.
قيادة  ان  �شالح  قال  بها،  اأدىل  الحقة  ت�شريحات  ويف 
م�شر للتاأهل للمرة الثالثة اىل املونديال )بعد 1934 
و1990( “كان حلما حتقق، اأكان بالن�شبة اىل العب 
اأنا فخور لكوين جعلت  كرة قدم اأم مواطن م�شري. 

ال�شعب امل�شري �شعيدا«.
مل  اجل����زاء  رك��ل��ة  لتنفيذ  ت��ق��دم��ت  “عندما  اأ����ش���اف 

اللحظة  باملباراة   والفوز  بالت�شجيل  �شوى  افكر 
�شاد  عندما  كانت  ايل  بالن�شبة  اال�شعب 

كبري  ���ش��م��ت 
املدرجات  يف 
ج���������������������������راء 
ت���������ش����ج����ي����ل 
ال�������ف�������ري�������ق 
امل�����ن�����اف�����������س 

ل��������������ه��������������دف 
ال��������ت��������ع��������ادل ل���ك���ن 

جنحت  اهلل  ب��ف�����ش��ل 
الطفولة  حلم  حتقيق  يف 

بالن�شبة ايل«.
وان��ت�����ش��رت ع��رب االن��رتن��ت لقطات 

ت�شجيل  حلظة  اأر�شا  ينهار  �شالح  تظهر 
دقائق  ثالث  قبل  التعادل  هدف  الكونغو 

من نهاية املباراة.
يرغب �شالح حاليا يف نقل هذه التجربة 
مطلع  ال��ي��ه  ان�شم  ال���ذي  ليفربول  اىل 
املو�شم احلايل قادما من روما االيطايل 

ا�شرتليني  جنيه  مليون   39 مقابل 
)43 مليون ي��ورو(. مع فريق املدرب 

االمل�����اين ي���ورغ���ن ك���ل���وب، ث��ب��ت �شالح 

12 مباراة يف  اأه��داف يف  �شتة  �شجل  اذ  �شريعا،  مكانه 
اأف�شل العب يف الفريق يف  خمتلف امل�شابقات، واختري 

اأغ�شط�س، مع بداية م�شاركاته معه.
تبدو التجربة االنكليزية الثانية ل�شالح مغايرة متاما 
�شجل  عندما  ال��ل��ن��دين،  ت�شل�شي  م��ع  االأوىل  لتجربته 
يف  عنه  يتخلى  ان  قبل  م��ب��اراة،   19 يف  فقط  ه��دف��ني 

حينها املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو.
اعترب مورينيو ان البنية اجل�شدية النحيلة ل�شالح ال 
يعتمد  ال��ذي  االنكليزي  ال��دوري  تتالءم مع متطلبات 
على القوة البدنية، فاأعاره مرتني اىل فيورنتينا وروما 
االيطاليني، قبل ان ينتقل نهائيا اىل نادي العا�شمة يف 

متوز/يوليو 2016.
ولد �شالح من جديد مع روم��ا يف ال��دوري االإيطايل، 
حيث متكن من فر�س نف�شه ب�شرعته واخرتاقاته، يف 
التكتالت  العاملية �شعوبة جلهة  ال��دوري��ات  اأك��ر  اأح��د 
امللعب  يف  ون�شوجا  متزايدة  ثقة  اأك�شبه  ما  الدفاعية، 
ليفربول هذا  اىل  ل�شمه  كلوب  اأن��ظ��ار  لفت  وخ��ارج��ه، 
ال�����ش��ي��ف. ول��ي�����س ك��ل��وب ال��وح��ي��د امل��ع��ج��ب ب�����ش��الح، اذ 
وبر�شلونة  االنكليزي  الأر�شنال  ال�شابق  املهاجم  له  كال 
ت��ي��ريي هرني  ال�����ش��اب��ق  الفرن�شي  ال����دويل  اال���ش��ب��اين، 
املديح بالقول ال اعتقد بان االمر يتعلق باأن يثبت باأن 
اأجل  بذلك من  يقوم  بل هو  ك��ان على خطاأ،  مورينيو 
يكون العبا من  ان  ق��ادر على  باأنه  ليفربول،  م�شجعي 

طينة الربازيلي فيليبي كوتينيو.
اأ�شاف بالن�شبة اإيل، هو مميز، لديه اأمر مميز. �شيكون 
العبا مميزا بالن�شبة اىل ليفربول  اأحب انه مبا�شر يف 
اإ�شارة اىل تقدمه جتاه املدافعني ب�شكل مبا�شر. مل يعد 

لدينا العبون كثريون كذلك حاليا.
اأ�شاف نعم، قد يعترب البع�س 
اأربعة  اىل  ح��اج��ة  يف  ان���ه 
فر�س لت�شجيل هدف  
عندما ي�شبح قادرا 
ع��ل��ى ت��رج��م��ة كل 
الفر�س، �شيكون 
مك�شبا  ذل�������ك 
بالن�شبة  ق���ات���ال 

اىل ليفربول.

انطالق اأوىل جوالت القوارب ال�سراعية 
املقبل ال�سبت  قدما   22

�شباق  املقبل  ال�شبت  ي��وم  دب��ي  �شواطئ  يف   تنطلق 
اجلولة االأوىل من بطولة دبي للقوارب ال�شراعية 
املحلية 22 قدما والتي ينظمها نادي دبي الدويل 
الزمني  ال��ربن��ام��ج  اإط���ار  يف  البحرية  للريا�شات 
-2017 الريا�شي  املو�شم  يف  البحرية  لل�شباقات 

باب  فتح  ع��ن  املنظمة  اللجنة  واعلنت   .2018
مقر  يف  املرتقب  ال�شباق  يف  للم�شاركة  الت�شجيل 

ال���ن���ادي ح��ت��ى ال�����ش��اع��ة اخل��ام�����ش��ة م���ن ع�����ش��ر يوم 
اخلمي�س املقبل موعد اإغالق باب الت�شجيل واإعالن 
واأ�شدرت  احل����دث.  امل�����ش��ارك��ة يف  ال���ق���وارب  ق��ائ��م��ة 
للريا�شات  ال���دويل  دب��ي  ن��ادي  يف  املنظمة  اللجنة 
حيث  لل�شباق  الكامل  الزمني  الربنامج  البحرية 
تقرر اأن يكون اآخر موعد لو�شول القوارب امل�شاركة 
الثانية  ال�شاعة  دب��ي  �شواطئ  يف  التجمع  لنقطة 

عند  ال�شباق  انطالقة  موعد  يكون  اأن  على  ظهرا 
اأن يتم توزيع اجلوائز  ال�شاعة الثالثة ع�شرا على 
ع��ق��ب ن��ه��اي��ة ال�����ش��ب��اق م��ب��ا���ش��رة. وق�����ررت اللجنة 
املنظمة يف النادي اإجراء الفح�س الفني املعتاد على 
وحتى  االأول  م��ن  امل��راك��ز  على  احلا�شلة  ال��ق��وارب 
ال�شياحي  بامليناء  النادي  مبقر  ال�شباق  يف  العا�شر 

بعد نهاية ال�شباق مبا�شرة.



    

 
ومن احلب ما قتل!

 وجدت البحوث اجلديدة اأن االأ�شخا�س الذين يحبون وظائفهم 
كثريا، معر�شون خلطر تفّوق زمالئهم االأقل كفاءة عليهم.

ويعود ذلك اإىل كونهم يعملون بجد ول�شاعات طويلة، بحيث يكون 
لديهم القليل من الوقت لال�شرتخاء.

املهن  اأن  ه��ول��واي،  الباحثون يف كلية كينغز لندن وروي��ال  ووج��د 
النوم  ج��ودة  قلة  اإىل  ت���وؤدي  اأط���ول،  ل�شاعات  العمل  تتطلب  التي 

والقدرة على الرتكيز.
وبهذا ال�شدد، قال املوؤلف الرئي�س، الدكتور مايكل كلينتون، من 
كلية كينغز لندن: ميكن اأن ي�شكل الرتكيز على االأهداف املتعلقة 
بالعمل، اإ�شكالية كبرية عندما يتم جتاهل االأهداف االأخرى، التي 

ت�شمل االأمور ال�شخ�شية واالأ�شرية ذات ال�شلة.
بينة  ي��ك��ون��وا على  اأن  االأ���ش��خ��ا���س  ال��ب��اح��ث��ون، يجب على  وي��ق��ول 
واالآثار  املهنية،  حياتهم  على  ي�شعونها  التي  القيمة  مقدار  من 
الالحقة املرتتبة على حياتهم، الأن اإهمال هذا االأمر قد يعر�س 
الزمالء، ممن ال يحبون  باقي  املهنية للخطر مع تفوق  حياتهم 

عملهم ب�شكل مبالغ به.

تطلب رفيقًا عرب تغريدة على تويرت
احلياة  �شريك  على  بالعثور  املخت�شة  امل��واق��ع  م��ن  امل��ئ��ات  تنت�شر 
ي�شتخدمها  اإذ  اله�شيم،  يف  النار  انت�شار  العنكبوتية  ال�شبكة  على 
الكثري من االأ�شخا�س يف جميع اأنحاء العامل بهدف اللقاء ب�شريك 
موقع  اإىل  اللجوء  ق��ررت  الفتاة  ه��ذه  اأن  اإال  امل�شتقبلي.  حياتهم 
تويرت ال�شهري، ون�شرت تغريدة تطلب فيها من يرافقها اإىل حفل 
زفاف دعيت اإليه، وكانت تلك التغريدة �شبباً يف التعرف على �شاب 
وقعت يف حبه وتزوجته فيما بعد.  قبل يوم واحد من زفاف اإحدى 
�شديقاتها، مل تعر اأونيل على رفيق يح�شر معها حفل الزفاف، 
رفيقاً ميكنه  فيها  تويرت تطلب  على موقع  تغريدة  ن�شر  فقررت 
ت�شاك  التغريدة  اأن يقراأ  ال�شدفة  اإىل احلفل.  و�شاءت  مرافقتها 
اأون��ي��ل، ويعي�س يف حي  م��ن نف�س مدر�شة  ال��ذي تخرج  دوره��م��ان 
مرافقتها  عليها  ويعر�س  مرا�شلتها  اإىل  لي�شارع  ل�شكنها.  جماور 

اإىل حفل الزفاف. 
وبعد حوار ق�شري على االإنرتنت، وافقت اأونيل على عر�س ت�شاك 
الزفاف مع  التايل حل�شور حفل  اليوم  ال��ذي تغيب عن عمله يف 
رفيقته اجل��دي��دة.  وحل�شن احل��ظ ك��ان ه��ذا املوعد بداية عالقة 
حب بني ال�شاب والفتاة، حيث قام ت�شاك بعر�س الزواج على اأونيل 

بعد ذلك، وبداأ االثنان يخططان لالرتباط.  
واأنهما قررا  ال��زواج يف وقت قريب،  ينويان  اإنهما  الثنائي  ويقول 
اأن يعي�شا يف مدينة �شان دييغو، بوالية كاليفورنيا، وفق ما ورد يف 

موقع فاميلي �شري االإلكرتوين.

بطريق يقع يف حب الفتة 
انتهت ق�شة حب غريبة من نوعها بني طائر بطريق كبري يف ال�شن 
ويافطة كرتونية ل�شخ�شية فتاة اأنيمي، نهاية ماأ�شاوية بعدما تويف 
البطريق يف حديقة حيوان يف مدينة ميا�شريو اليابانية. بعد اأن 
هجرته �شريكته يف حديقة حيوان توبو، لفت انتباه طائر البطريق 
غريب كون الذي يبلغ من العمر 21 عاماً، يافطة كرتونية حتمل 
البطريق غريب  "هولولو".  وقد وجد  اأنيمي تدعى  �شورة فتاة 
كيمونو  اأ�شدقاء  برنامج  من  االأنيمي  �شخ�شية  يف  ال��ع��زاء   ك��ون 

و�شار يالزمها طوال الوقت، ويحدق بها ل�شاعات طويلة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

هولندا ت�ستقبل منرين قادمني من حلب
على  و�شيح�شالن  االإثنني،  اأم�س  ال�شورية،  حلب  مدينة  يف  حيوانات  حديقة  من  اأنقذا  منرين  هولندا  ا�شتقبلت 

العناية ال�شرورية، على ما اأعلن مركز "فيليدا" الذي ُيعنى باحليوانات.
"ماجيك  الرتفيهي  واملتنزه  احليوانات  حديقة  من  اأنقذوا  حيواناً   13 �شمن  من  هما  و�شيدة  �شلطان  والنمران 
وورلد" املهجور يف حلب يف �شوريا. وكانت منظمة "فور بوز" التي تنقذ حيوانات تواجه اأو�شاعاً �شعبة يف العامل، 
و�شبعان  ودب��ان  اأ�شود ومن��ران  ال�شورية-الرتكية وهي خم�شة  احل��دود  يوليو عرب  نهاية  اأخرجت هذه احليوانات 

وكلبان.
اأغ�شط�س. و�شتبقى  اإىل االأردن يف منت�شف  اإقامتها لفرتة ق�شرية يف تركيا حيث عوجلت، ُنقلت احليوانات  وبعد 

غالبية احليوانات يف االأردن اإال اأن النمرين �شينقالن اإىل مركز "فيليدا" يف نييبريكوب �شمال هولندا.
�شوريا وحت�شنت �شحتهما لكنهما ال يزاالن  النمرين وهما يعانيان من �شعف كبري ومن اجلفاف يف  وعر على 
يحتاجان اإىل عناية طبية وم�شاعدة اإثر ال�شدمة التي تعر�شا لها. واأو�شحت �شيمون �شولز مديرة مركز فيليدا 

ياأتيان من منطقة حرب حيث عانيا من اجلوع والعط�س وتعر�شا لدوي الق�شف.
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لكل اأملاين �سنويًا النب  من  كغم   4
اأثبتت درا�شة حديثة يف اأملانيا اأن كل مواطن اأملاين ي�شرتي يف املتو�شط 4.2 

كيلوغراماً من النب يف العام مبا يعادل تقريباً 41 يورو.
اأعد الدرا�شة عن ا�شتهالك االأملان للنب مركز اأبحاث ال�شوق نيل�شن.

وذكرت الدرا�شة اأن االأملان اأنفقوا اإجمااًل عام 2016 حوايل 34ر3 مليار 
يورو للنب املطحون اأو غري املطحون واالأنواع االأخرى من القهوة.

للدرا�شة حوايل  وفقاً   2016 عام  النب  الكلي من  االأمل��ان  ا�شتهالك  وبلغ 
2015. العام  ا�شتهالك  �شيئا ما من  اأقل  النب وهو  األف طن من   345
ال�����ش��وق، مي�شائيل  اأح����وال  ل��درا���ش��ة  نيل�شن  ال��ق��ه��وة مب��رك��ز  واأرج����ع خبري 

جري�س، هذا الرتاجع يف املقام االأول الأ�شعار النب املتزايدة.
وقالت الدرا�شة اإن اأ�شعار النب ارتفعت منذ العام املا�شي ب�شورة ملمو�شة، 
والقهوة  املر�شحة  القهوة  على  خا�شة  ينطبق  االأم���ر  ه��ذا  اأن  اإىل  م�شرياً 

االإيطالية اإ�شرب�شو وكذلك على حبوب النب التي ت�شرتى كاملة.
وذكرت الدرا�شة اأن اأكر اأنواع القهوة تداواًل يف اأملانيا كانت وما تزال القهوة 
املر�شحة املعدة عرب ماكينات الرت�شيح، حيث متثل ثلثي الكميات املباعة يف 
االأ�شواق االأملانية، اإال اأنها من حيث القيمة االقت�شادية متثل فقط ن�شف 

قيمة التداول املايل لتجارة القهوة يف اأملانيا نظراً لرخ�س �شعرها.

كيف اخفى اآل ت�سابو ملياري دوالر!
ك�شفت مقابلة موقع بزن�س اإن�شايدر مع زوجتي االأخوان فلوري�س، اللذين 
املخدرات  باإمرباطور تهريب  باالإطاحة  و�شاهما  املخدرات  عمال يف جتارة 
خواكني غوزمان اإل ت�شابو، عن الطريقة التي كان الزوجان يخفيان املبالغ 

املالية ال�شخمة التي كانا يح�شالن عليها.
وقالت اإحدى الزوجتني، اإن ما بني اأعوام 2005 و2008، قام االأخوان 
فلوري�س بتهريب خمدرات بقيمة ملياري دوالر اإىل املك�شيك، اأثناء عملهما 
حائط  لديهما  "كان  واأ���ش��اف��ت:  ال�شهري.  املك�شيكي  امل��خ��درات  ت��اج��ر  م��ع 
ماليني  وب��داخ��ل��ه  ب��ون��د،  جيم�س  مثل  �شرية،  بطريقة  ي��خ��رج  اإل��ك��رتوين 
ال��دوالرات. وقالت الزوجة، التي مت اإخفاء وجهها وتغيري �شوتها حلماية 
هويتها: كانت غرفتنا مليئة بالنقود.. يف بع�س االأحيان يكون هناك مليون 

اأو مليوين دوالر داخل الغرفة، ناأخذ منها ما نريد لالإنفاق ال�شخ�شي.
اأي  التي كانت متيز حياتهم يف  الرفاهية املذهلة  ومل تنكر الزوجة درجة 

مكان �شواء يف املنزل اأو املدينة اأو حتى على �شاطئ البحر.
اأك��دوا اإن االأم��وال الكثرية كانت موؤقتة واأنهم كانوا على علم باأن  ولكنهم 
"احلب والعائلة والب�شاطة، كانت االأمور االأهم يف احلياة"، على حد قولها. 
الكارتيل"، حتدثا فيه عن احلياة  "زوجات  الزوجتان كتابا عنوانه  واألفت 

خلف الكوالي�س مع جتار املخدرات.
"اإل  على  بالقب�س  فلوري�س  وب��درو  فلوري�س  مارغاريتو  زوجاهما  و�شاهم 

ت�شابو"، ويق�شي كالهما 14 عاما بال�شجن بتهم التجارة باملخدرات.

بوتني ينفجر �سحكا 
خالل جل�سة ر�سمية

بنوبة  ال���رو����ش���ي  ال���رئ���ي�������س  دخ�����ل 
نوعها  م����ن  االأوىل  ه����ي  ���ش��ح��ك 
امام الكامريات بعد هفوة ارتكبها 
األك�شندر  الرو�شي،  ال��زراع��ة  وزي��ر 
ملجل�س  جل�شة  خ���الل  ت��ك��ات�����ش��وف، 

الوزراء.
اأثناء عر�س الوزير املذكور خلطة 
اللحوم،  ت�شدير  حتفيز  اأج��ل  من 
ت��ط��رق اإىل ال���ن���م���وذج االأمل������اين يف 
عدد  اإىل  اخل��ن��زي��ر  حل��وم  ت�شدير 
اليابان  راأ���ش��ه��ا  ال��ب��ل��دان، على  م��ن 

وال�شني و"اإندوني�شيا".
"اإندوني�شيا"  ذك�����ر  وا����ش���رتع���ى 
مبت�شماً  ف��اأو���ش��ح  ب��وت��ني،  ان��ت��ب��اه 
وم�شتغرباً للوزير اأنه بالد م�شلم، 
وبالتايل فاإن تناول حلوم اخلنزير 

حمظور.
رد  اأن  اإال  ال����وزي����ر  م���ن  ك����ان  ف��م��ا 
قائاًل:  بوتني  فبادره  "�شياأكلون"، 
ال لن يفعلوا. وهنا انفجر �شاحكاً، 
قبل اأن يعود وزير الزراعة ويعتذر 
مبت�شماً قائاًل: عفواً ق�شدت كوريا 

اجلنوبية.

ال�سينما  اإيرادات  داي" يت�سدر  ديث  "هابي 
ت�شدر فيلم الرعب والغمو�س واالإثارة اجلديد هابي 
ديث داي اإيردات ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية م�شجال 

26.5 مليون دوالر.
يلعب دور البطولة يف الفيلم جي�شيكا روث واإ�شرائيل 
كري�شتوفر  الفيلم  اأخ����رج  م��ودي��ن.  وروب����ي  ب��رو���ش��ارد 

الندون.
من   2049 ران���ر  بليد  العلمي  اخل��ي��ال  فيلم  وت��راج��ع 
املركز  اإىل  املا�شي  االأ�شبوع  احتله  ال��ذي  االأول  املركز 

الثاين م�شجال اإيرادات قيمتها 15.1 مليون دوالر.
والفيلم بطولة ريان جو�شلينج وهاري�شون فورد وروبن 

رايت ومن اإخراج ديني�س فيلنوف.
وحل فيلم احلركة االإثارة اجلديد ذا فوريرن يف املركز 
دوالر.  م��ل��ي��ون   12.84 اإىل  و���ش��ل��ت  ب���اإي���ردات  ال��ث��ال��ث 
لوجن  كاتي  وبطولة  كامبل  مارتن  اإخ��راج  من  الفيلم 

وجاكي �شان وروفو�س جونز.
عن  مرتاجعا  اإت  الرعب  فيلم  الرابع  املركز  يف  وج��اء 
باإيرادات  املا�شي  االأ�شبوع  احتله  ال��ذي  الثالث  املركز 

بلغت 6 ماليني دوالر.
ليربهري  وجيدين  �شكار�شجارد  بيل  بطولة  الفيلم 

ومن اإخراج اأندري�س مو�شيتي.

طبيب يطرد مري�سة من عيادته  
 اأقدم طبيب ُيدعى بيرت غالوغلي يف فلوريدا على طرد 
تاأخري  م��ن  لتتذمر  دخ��ل��ت  الأّن��ه��ا  ع��ي��ادت��ه  م��ن  مري�شة 

موعدها.
�شتابي  جي�شيكا  ال�شيدة  ابنة  التقطت  التفا�شيل،  ويف 
 ،Gainesville After Hours ع���ي���ادة  يف  ف��ي��دي��و 
للطبيب  االأخالقية  غري  التعامل  طريقة  فيها  اأظهرت 

مع والدتها.
ن�شري اإىل اأّن موعد جي�شيكا كان عند ال�شاعة 6:30 م�شاًء 
اإال اأّنها مل تدخل لروؤية الطبيب بالرغم من اأن ال�شاعة 
اأغ�شبها وجعلها تقتحم  7:45 م�شاًء، االأمر الذي  كانت 

مكتب الطبيب ملعرفة االأ�شباب.
وكانت جي�شيكا قد ن�شرت الفيديو على في�شبوك وعّلقت 
عليه بالقول: طالبت با�شتعادة االأموال التي دفعتها حتى 

اأغادر العيادة فهكذا كانت النتيجة.
اجلدير ذكره، اأّن الدكتور بيرت اعتذر الحقاً عن احلادث 
تعامل  نتيجة  ك��ان��ت  فعله  رّدة  اإّن  وق���ال  ح�����ش��ل،  ال���ذي 

جي�شيكا ال�شيء مع املوظفني يف العيادة.

عائلة غنية تتبادل حياتها مع اأخرى فقرية
ال�شهرية،  وال��ف��ق��ري  االأم����ري  لق�شة  مم��اث��ل��ة  جت��رب��ة  يف 
تبادلت اأ�شرتان بريطانيتان منزليهما واأ�شلوب حياتهما، 
ملعرفة اإمكانية تاأقلم كل اأ�شرة مع اأ�شلوب حياة االأخرى.

نف�شيهما، وقد  املعاقة كيم  ليمون وزوجته  اأن��دي  ووج��د 
171 جنيه  ان��ت��ق��ال م��ن ال��ع��ي�����س مب��ي��زان��ي��ة ال ت��ت��ج��اوز 
مات  املليونري  اأ���ش��رة  منزل  اإىل  االأ���ش��ب��وع،  يف  ا�شرتليني 
على  م�شروفهما  يزيد  والذين  مونيك،  وزوجته  فيدي 
األف جنيه ا�شرتليني،   16 فاكهة االأفوكادو وحدها عن 

بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وك��ان��ت م��ع��ان��اة االأ���ش��رة ال��ف��ق��رية ال��ت��ي مت اأي�����ش��اً الطفل 
فريدي و�شقيقته اأوليفيا، قد بداأت عندما تعر�شت كيم 
حلادث يف العمل، جعلها غري قادرة على امل�شي، وتبادلت 
تلفزيوين،  برنامج  واأ�شلوب حياتها عرب  منزلها  االأ�شرة 
م��ع اأ���ش��رة ف��ي��دي ال���ذي جمع ث��روت��ه، م��ن خ��الل واحدة 
النف�س يف  ال��دف��اع عن  م��دار���س فنون  اأك��رب �شال�شل  من 

العامل.
دراجة  ا�شتاأجر  وال���ذي  ليمون،  اأ���ش��رة  ال��ربن��ام��ج  وتتبع 
اخلارج،  يف  التنقل  فر�شة  املعاقة  زوجته  ليمنح  خا�شة، 
الرغم  وعلى  احل��دائ��ق.  اإح��دى  اإىل  رحلة  يف  ورافقتهما 
من اأن كيم مل تتمكن من ركوب اخليل اأو ممار�شة بع�س 
اأ�شرتها  مع  وج��وده��ا  جم��رد  اأن  اإال  االأخ���رى،  الن�شاطات 

خارج املنزل كانت حدثاً ا�شتثنائياً يف حياة االأ�شرة.
وع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ�����ر، ���ش��دم��ت ع��ائ��ل��ة ف��ي��دي، ب��ع��د اأن 
اأ�شبوعية  ومبيزانية  قا�شية،  حياة  تعي�س  نف�شها  وج��دت 
تكفي بالكاد لتعبئة �شيارة مات الفاخرة من طراز بنتلي 

بالوقود ملرة واحدة.
وبعد اأن كان مات يتفاخر باأنه ترك عملة نقدية من فئة 
26 دوالراً تطري من �شيارته، دون  20 جنيه ا�شرتليني 
اأن يكلف نف�شه عناء مالحقتها، اأ�شبح اأكر توا�شعاً، بعد 

اأن اأم�شى واأ�شرته اأ�شبوعاً يف منزل اأ�شرة ليمون.
املمثلة روزاموند بايك لدى و�شولها حل�شور العر�س الأول لفيلم "ثالث لوحات خارج اإبينغ، مي�شوري"، يف مهرجان 

لندن ال�شينمائي يف اأوديون، يف و�شط لندن.    )رويرتز(

اأ�سهر مطار "بال فائدة" 
يدخل اخلدمة

�شانت  ج���زي���رة  م��ط��ار  �شي�شتقبل 
اأول  ال�����ف�����ائ�����دة  ع�������دمي  ه����ي����الن����ة 
ط��ائ��رة، ب��ع��د اأع����وام م��ن التخبط 

واملفاو�شات.
ووف�����ق�����ا ل�������ش���ح���ي���ف���ة ت���ي���ل���غ���راف، 
احلديث،  امل���ط���ار  ان  وامل���ف���رت����س 
مليون   379 ب���ن���اءه  ت��ك��ل��ف  ال����ذي 
رح���الت���ه  اأول  ا����ش���ت���ق���ب���ل  دوالر، 
ال�����ش��ب��ت، ع��ن��د ه��ب��وط ط��ائ��رة اإير 
ال�شاعة  اأف��ري��ق��ي��ة،  اجل��ن��وب  لينك 

1:15 ظهرا.
وتقع جزيرة �شانت هيالنة جنوب 
 1950 وتبعد  االأطل�شي،  املحيط 
اأنغوال  ����ش���واط���ئ  ع���ن  ك��ي��ل��وم��رتا 
غ��رب��ي اأف��ري��ق��ي��ا، ال��ت��ي ت��ع��د اأقرب 

ياب�شة للجزيرة النائية.
عدمي  م��ط��ار  "اأكر  لقب  واأط��ل��ق 
اجلزيرة  م���ط���ار  ع��ل��ى  للفائدة" 
عانى  بعدما  لربيطانيا،  التابعة 
م��ن ت���اأخ���ريات ع���دة يف ال��ب��ن��اء، ثم 
الطريان،  اخ��ت��ب��ارات  يف  م�شكالت 

رغم تكلفته العالية.
الربيطانية  ال�شحافة  وان��ت��ق��دت 
دوالر  م��ل��ي��ون   380 ن��ح��و  اإن���ف���اق 
على املطار، وعدم اكت�شاف خطورة 
ال����ت����ي متنع  ال�������ش���دي���دة  ال�����ري�����اح 
ب�شهولة،  الهبوط  م��ن  ال��ط��ائ��رات 

اإال الحقا.
يكونها  ه��ي��الن��ة  ���ش��ان��ت  وت�����ش��ت��ه��ر 
القائد  اإل��ي��ه��ا  نفي  ال��ت��ي  اجل��زي��رة 
نابليون  ال�������ش���ه���ري،  ال���ف���رن�������ش���ي 
بونابريت، بعد هزميته يف معركة 
واترلوو اأمام اجلي�س الربيطاين.

وال يتجاوز �شكان اجلزيرة املعزولة 
5 اآالف ن�شمة.

عري�س ي�سعد م�سابة مبتالزمة داون
عري�س  ق��رر  نظريها،  ق��ل  اإن�شانية  لفتة  يف 
بريطاين اأن ي�شرك �شقيقة عرو�شه امل�شابة 
مبتالزمة داون يف حفل زفافه، وتبادل معها 
االأبد،  اإىل  �شديقته  تكون  اأن  على  العهود 

قبل اأن يرق�س معها اأمام املدعوين.
وكان ويل �شيتون ، تعرف على اأ�شلي �شاو�س 
الوقت،  ذل��ك  ومنذ  �شنوات،  �شبع  نحو  قبل 
م��ن هذه  اأ���ش��ل��ي ج����زءاً  ه��ان��ا �شقيقة  ك��ان��ت 
داون  مبتالزمة  الإ�شابتها  ونظراً  العالقة. 
للعناية  هانا  احتاجت  فقد  ال�شكر،  ومر�س 
مريور  �شحيفة  بح�شب  ال�شاعة،  مدار  على 

الربيطانية.
الزفاف، دون  اأن مير حفل  ومل يرغب ويل 
اأن ت�شعر هانا اأنها مميزة، ووعدها باأن يكون 
�شديقها املف�شل اإىل االأب��د، يف نف�س الوقت 
ال��زواج مع �شقيقتها  ال��ذي تبادل فيه عهود 

اأ�شلي.
ونادراً ما تنف�شل هانا عن �شقيقتها الكربى 
اأ�شلي، وحتى بعد اأن ربطتها عالقة حب مع 
اأوقاتهم  معظم  الثالثة  اأم�شى  فقد  وي��ل، 
���ش��وي��اً، ���ش��واء ك���ان ذل���ك يف م�����ش��اه��دة اأفالم 
يف  ال��ت��ن��زه  اأو  االأ���ش��م��اك،  �شيد  اأو  ال�شينما، 

احلدائق العامة.
اأ�شلي  يد  وطلب  التقدم  وي��ل،  ق��رر  وعندما 
البداية،  هانا يف  و�شداقة  ود  ل��ل��زواج، طلب 
وذل�����ك م���ن خ����الل م��ق��ط��ع ف���ي���دي���و، حظي 
ب�����ش��ع��ب��ي��ة ك���ب���رية، يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ن هذا 
العام. وعندما حان موعد الزفاف، مل تكن 
ه��ان��ا خ����ارج خ��ط��ط وي����ل، وح��ر���س ع��ل��ى اأن 
عليه،  اعتادت  الذي  االهتمام  بنف�س  حتظى 
االأوىل مع  رق�����ش��ت��ه  ب��ع��د  ورق�����س معها  ب��ل 

العرو�س.

خطوبة �سويف ترينر و جو جونا�س
اأع��ل��ن ك��ل م��ن امل��غ��ن��ي ال��ع��امل��ي ج��و ج��ون��ا���س وامل��م��ث��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة ���ش��ويف ت��رين��ر خرب 
خطوبتهما، وذلك عرب ن�شرهما ال�شورة ذاتها خلامت اخلطوبة املا�شي الذي ارتدته 
 . االإجتماعي  التوا�شل  اأح��د مواقع  ترينر، على �شفحة كل منهما اخلا�شة على 
اأي�شا  فعلقت  ترينر  اأما  نعم...وافقت.  قالت  قائال:  ال�شورة  على  جونا�س  وعّلق 

بالقول: قلت نعم...وافقت.
ن�شر  الذي  نيك جونا�س  العاملي  املغني  �شقيق جونا�س  للثنائي  املهنئني  اأول  وكان 
ال�شورة ذاتها معلقا عليها: مربوك �شقيقي وزوجة اأخي..احبكم كثريا. يذكر اأن 
ترينر  حتدثت  وكانت   ،2016 ع��ام  من  دي�شمرب  �شهر  اإىل  تعود  الثنائي  عالقة 
،وك�شفت  ال�شعادة  بغاية  اأنها   Marie Claire جملة  اىل  �شابقا  العالقة  عن 
ا�شتمتاعهما  عدم  واأبرزها  العالقة  هذه  يف  تواجههما  التي  ال�شعوبات  عن  اأي�شا 
حياتك  واأن  �شمك،  حو�س  يف  تعي�س  وكاأنك  ت�شعر  قائلة:  الكافية  باخل�شو�شية 

ال�شخ�شية هي التي ت�شنع االأخبار يا له من اأمر ممل.


