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انطالق حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية 
لعالج املراأة والطفل يف ال�سودان

•• اخلرطوم-وام:

�ملر�أة  لللعللاج  �لعاملية  �لإن�سانية  فاطمة  �ل�سيخة  حملة  �ملل�للس  �نطلقت 
بنت  فاطمة  برنامج  من  مببادرة   - �ل�سود�نية  �لقرى  يف  عالج  و�لطفل 
مبارك للتطوع - حتت �سعار كلنا �أمنا فاطمة باإ�سر�ف نخبة من �لطبيبات 
�لإملللار�تللليلللات و�للل�للسللود�نلليللات �للل�للسللابللات بللهللدف تللقللدمي �أفلل�للسللل �خلدمات 
�إىل  �حلملة  تهدف  و�لطفل.  للمر�أة  و�لوقائية  و�لعاجية  �لت�سخي�سية 
�لتخفيف من معاناة �لن�ساء و�لأطفال حتت �إطار تطوعي ومظلة �إن�سانية 
بغ�س �لنظر عن �للون �أو �لعرق �أو �لديانة وذلك �نطاقا من توجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل 

باأن يكون عام 2017 عام �خلري .                       )�لتفا�سيل �س3(

الإمارات تقدم 100 األف دولر لدعم �سندوق 
الأمم املتحدة ال�ستئماين ل�سحايا الجتار بالب�سر

•• نيويورك-وام: 

�أعلنت دولة �لإمللار�ت �لعربية �ملتحدة عن تقدميها م�ساهمة بقيمة 
�ل�ستئماين  �ملتحدة  �لأمم  �سندوق  �إىل  �أمريكي  دولر  �ألللف   100

لتربعات �سحايا �لإجتار بالأ�سخا�س وخا�سة �لن�ساء و�لأطفال.
جاء ذلك فى بيان �لدولة �لذي �أدىل به �ل�سيد �سعود حمد �ل�سام�سي 
�لرفيع  �لجتماع  �أمللام  �ملتحدة  �لأمم  لللدى  �لدولة  ببعثة  �مل�ست�سار 
مقرها  يف  �ملتحدة  لللاأمم  �لعامة  �جلمعية  نظمته  �لللذي  �مل�ستوى 
�ملعنية  �لعاملية  عملها  خطة  لتقييم  بنيويورك  �لللدوللليللة  باملنظمة 
تلك  �لدولة  م�ساهمة  �أن  �كللد  �لللذى  بالأ�سخا�س  �لجتللار  مبكافحة 
تاأتي تاأكيد� منها على �ن مكافحة �لجتار بالأ�سخا�س �ستظل غاية 

وهدفا م�سرتكا جلميع �سعوب �لعامل.              )�لتفا�سيل �س4(
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��سر�ر على �لت�سويت مهما كان �لثمن

مطار �أربيل �لدويل خال من �لركاب  )� ف ب(

الإمارات تدين التفجريات 
الإرهابية يف مقدي�سو وكابول وقندهار

•• اأبوظبي-وام:

وقعت  �لتي  �لتفجري�ت  ب�سدة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمللللار�ت  دولللة  �أد�نلللت 
و�إقليم  كابول  �لأفغانية  و�لعا�سمة  مقدي�سو  �ل�سومالية  �لعا�سمة  يف 
قندهار باأفغان�ستان. و�أعربت وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل يف بيان 
لها عن ��ستنكار دولة �لإمللار�ت و�إد�نتها لهذ� �لعمل �لإرهابي ووقوفها 
�إىل جانب �لدول �ل�سقيقة و�ل�سديقة �سد �لإرهاب و�لتطرف. و�أعربت 
�لوز�رة يف ختام بيانها عن بالغ �لعز�ء و�ملو��ساة لذوي �ل�سحايا وحكومتي 
و�سعبي جمهورية �ل�سومال وجمهورية �أفغان�ستان �لإ�سامية ومتنياتها 

للم�سابني ب�سرعة �ل�سفاء.

اعتماد الدليل التنفيذي ل�سيا�سة التقييم  للعام الدرا�سي 2018-2017
الرتبية توؤكد على الزامية اجتياز امتحان 

»اأم �سات« لدخول اجلامعات والبتعاث
•• دبي- حم�شن را�شد

�أعلنت وز�رة �لرتبية و�لتعليم، �إلز�مية �جتياز �متحان �أم �سات( بدل من 
�أ�سا�سياً  و�سرطاً  �ملحلية،  �جلامعات  لدخول  كمتطلب  و�لتوفل،  �ليلت�س 
�لدر��سي  �لف�سل  يف  �لتكويني  �لتقييم  وزن  ��ستبدلت  وقت  يف  لابتعاث، 
�ملو�د  ع�سر يف  �لللثللاين  �للل�للسللف  لطلبة  �للسللات  �أم  �مللتللحللان  بللدرجللة  �لللثللالللث 
�سمن  و�لفيزياء  و�لريا�سيات  و�لإجنليزية  �لعربية  �للغتني  �لدر��سية 

�سيا�سة �لتقومي و�لمتحانات �لعام �لدر��سي �جلاري2018-2017.
�إبر�هيم  �أن يلتقي معايل وزير �لرتبية و�لتعليم ح�سني بن  �ملتوقع  ومن 
�حلمادي ومديري �إد�ر�ت �لقطاع �ملدر�سي ومديري �إد�ر�ت �لنطاق �ملدر�سي 

مديري �ملدر��س يومي 3 و4 �أكتوبر �جلاري.        )�لتفا�سيل �س5(

حممد بن ز�يد خال تقدميه و�جب �لعز�ء لعائلة �سهيد �لوطن  خالد �ل�سحي  بالفجرية   )و�م(

قدم واجب العزاء يف ال�سهيد خالد ال�سحي مبنطقة قدفع بالفجرية

حممد بن زايد: �سنظل اأوفياء لت�سحيات �سهدائنا 
التي ر�سمت لنا طريقا جديدا مفعما بالأمل والأمنيات

•• الفجرية-وام:

قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
خالد  �ل�سهيد  يف  �لعز�ء  و�جللب  �مل�سلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
حممد جديد �ل�سحي �لذي ��ست�سهد �أثناء تاأديته و�جبه �لوطني �سمن 
�لتحالف  قللو�ت  �ليمن مع  �لأمللل يف  �إعللادة  �مل�ساركة يف عملية  �لقو�ت 

�لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
�للللعلللز�ء يف منطقة قدفع  �ملل�للس ملجل�س  زيلللارتللله  خلللال  �للسللمللوه  وعلللرب 
�ل�سهيد  وذوي  لأ�سرة  تعازيه و�سادق مو��ساته  بالفجرية عن خال�س 
..�سائا �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��سع رحمته و�أن ينزله منازل 
�ل�سديقني و�ل�سهد�ء و�لأبر�ر و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم ذويه 

�ل�سرب و�ل�سلو�ن.                                  )�لتفا�سيل �س2(

مقتل م�سرف احلوثيني يف م�سقط راأ�س املخلوع

عودة �سراع حليفي النقالب..واإغالق وزارة ال�سحة يف �سنعاء
•• عوا�شم-وكاالت:

عاد �سر�ع �لتعيينات بني حليفي �لنقاب )ملي�سيات �حلوثي 
و�ملخلوع �سالح(، �إىل �لو�جهة من جديد، حيث ن�سب عر�ك 
متبادل بني وزير �ل�سحة يف حكومة �لنقاب غري �ملعرتف 
حوثي  وقيادي  �ملخلوع(،  حزب  )من  حفيظ  بن  حممد  بها 

ي�سر على �أنه نائبه بالقوة ودون قر�ر تعيني.
ل�سيطرة  �خلللا�للسللعللة  �للل�للسللحللة  وز�رة  يف  ملل�للسللادر  وذكللللللرت 
�لنقابيني ب�سنعاء �أن �لقيادي �حلوثي �ملدعو عبد�ل�سام 
�ل�سبت،  ميلي�سياتهم،  من  م�سلحني  برفقة  �قتحم  �ملللد�ين، 
يف  �ل�سحة  وزيلللر  بح�سور  �سنعاء  يف  طبي  مللوؤمتللر  �فللتللتللاح 

حكومة �لنقاب من حزب �ملخلوع.
و�أفادت �مل�سادر، �أن م�ساد�ت حادة ن�سبت بني ما ي�سمى وزير 

�أبو  بل  �ملكنى  عثمان  �أحمد  عثمان  باليمن،  �سنحان  مديرية 
�أحمد  عللبللده  بر�سا�س  مللر�فللقلله  مللع  م�سرعه  لقي  �أ�للسلليللل، 
�لوزير، وهو من �تباع �حلوثيني، ما �أدى �إىل �ندلع ��ستباكات 

متبادلة بني ميلي�سيات �حلوثي يف �ملديرية.
�إقللد�م �لوزير، على قتل م�سرف  �أن �سبب  و�أو�سحت �مل�سادر 
�حلوثيني �أبو �أ�سيل، هو قيام �لأخري باأخذ جنل �لأول �إىل 
�جلبهة للقتال يف �سفوف �حلوثيني، دون علم و�لده، �لأمر 
�لذي على �إثره قام �لو�لد بقتل م�سرف �حلوثيني ومر�فقه 

�خلا�س.
و�أفادت �أن �حلوثيني دفعو� عقب �حلادثة بتعزيز�ت ع�سكرية 
�إىل مديرية �سنحان، ود�رت مو�جهات بني �لطرفني �نتهت 
بالقب�س على عبده �لوزير �لذي قام بقتل م�سرف �حلوثيني 

ومر�فقه �خلا�س ونقله �إىل جهة جمهولة.

�لذي ي�سر  �ملللد�ين،  و�لقيادي �حلوثي  �ل�سحة بن حفيظ، 
بالقوة على �أنه نائب لوزير �ل�سحة، بعد �أن متت �إقالته من 
من�سب وكيل �لللوز�رة يف وقت �سابق ومل ي�سدر له �أي قر�ر 
لحقا، وكادت تتطور هذه �مل�ساد�ت �إىل عر�ك بالأيدي قبل 

�أن ين�سحب بن حفيظ ويعلن �إلغاء �ملوؤمتر.
و�أكللللدت �مللل�للسللادر، �أن �لللقلليللادي �حلللوثللي �ملللللد�ين، قللام بعدها 
حزب  من  وهو  �ل�سحة  وزيللر  مكتب  باقتحام  م�سلحيه،  مع 

�ملخلوع، عقب هذه �مل�سادة و�سادر �خلتم �لر�سمي للوز�رة.
من جهة �خرى، لقي م�سرف �حلوثيني يف مديرية �سنحان، 
ر�أ�س �سريكهم �لأ�سا�سي يف �لنقاب �ملخلوع �سالح  م�سقط 
�أحللللد مر�فقيه،  �للسللرقللي �للسللنللعللاء(، ملل�للسللرعلله ملللع  )جلللنلللوب 

بر�سا�س مو�طن من �أتباعهم.
على  و�مل�سرف  �حلوثي  �لقيادي  �إن  حملية  م�سادر  وقالت 

طهران جتّمد حركة �سحن املنتجات النفطية مع الإقليم

مناورات عراقية اإيرانية م�سرتكة قرب كرد�ستان

تلللوتلللر ملللن بينها  مللنللاطللق خللفلل�للس 
�ل�سرقية  و�لغوطة  �إدلللب  حمافظة 
بللهللدف �إفلل�للسللاح �مللللجلللال �أملللللام وقف 
�لتي  �لنار يف �لباد  د�ئللم لإطللاق 
�أوقع  ت�سهد نز�عاً منذ �ست �سنو�ت 
�أكرث من 300 �ألف قتيل ومايني 

�لنازحني و�لاجئني.
موؤخر�ً  �إدللللب  حمافظة  وتتعر�س 
�سورية  و�أخللللللرى  رو�للسلليللة  للللغلللار�ت 

م��ق��ت��ل ع�����س��رات 
ب�سربات  امل��دن��ي��ن 
ج��وي��ة ع��ل��ى اإدل���ب

•• عوا�شم-وكاالت:

قتل 28 مدنياً على �لأقل يف غار�ت 
جوية على بلدة �أرمناز يف حمافظة 
�إدلب، �إحدى مناطق خف�س �لتوتر 
بح�سب  �لللسلللوريلللا،  غللللرب  �للسللمللال  يف 
حلقوق  �ل�سوري  �ملر�سد  �أعلللللن  مللا 
قتيًا   21 �للسللقللط  كللمللا  �لإنللل�لللسلللان. 
على �لأقل من �ملدنيني يف �لغوطة 
�للل�للسللرقلليللة نلل�للسللفللهللم تللقللريللبللاً من 
لقو�ت  ق�سف مدفعي  �لأطللفللال يف 

�لنظام �ل�سوري، بح�سب �ملر�سد.
حليفتا  و�إيلللللللللر�ن  رو�لللسللليلللا  وكللللانللللت 
�لد�عمة  وتركيا  �للل�للسللوري  �لنظام 
�إطار  �تفقت يف مايو يف  للمعار�سة 
�أربع  �إقللامللة  على  �أ�ستانا  حمللادثللات 

•• عوا�شم-وكاالت:

تعتزم �لقو�ت �لعر�قية و�لإير�نية 
م�سرتكة  عللل�لللسلللكلللريلللة  مللللللنللللللاور�ت 
بالقرب من �حلللدود، ح�سبما قال 
�لللتلللللفللزيللون �لللر�للسللمللي �لإيللللللر�ين، 
لدعم  وذلك �سمن جهود طهر�ن 
�نف�سال  ��للسللتللفللتللاء  بلللعلللد  بللللغللللد�د 

كرد�ستان �لعر�ق.
ونللقللل �لللتلللللفللزيللون �حلللكللومللي عن 
قر�ر  �إن  قللوللله  ع�سكري  متحدث 
�إجر�ء �ملناور�ت �لع�سكرية �تخذ يف 
�جتماع للقادة �لع�سكريني، �لذين 
�جر�ء�ت  و�سع  على  �أي�سا  �تفقو� 
قو�ت  و��ستقبال  حللدوديللة  �أمللنلليللة 
عللر�قلليللة �للسللتللمللار�للس مللهللامللهللا على 

نقاط حدودية.
وجللللاء ذللللك يف �لللوقللت �لللللذي فيه 
�إيللللر�ن �للسللادر�ت وو�رد�ت  حللظللرت 
�لوقود من �إقليم كرد�ستان �لعر�ق 

للجدل  �ملثري  �ل�ستفتاء  على  رد� 
�لإقللللللليلللم، ح�سبما  �نللفلل�للسللال  علللللى 

قالت و�سائل �لإعام �لإير�نية.
�سركات  لللكللل  تللعللللليللمللات  و�لللسلللدرت 
�للللنلللقلللل بلللللللاأن تلللتلللوقلللف عللللن حمل 
ملللنلللتلللجلللات �للللللوقلللللود بلللللني �إيلللللللر�ن 
�إ�سعار  حللتللى  �للللعلللر�ق  وكللرد�للسللتللان 

�آخر و�إل و�جهت �لعو�قب، ح�سبما 
قال �لتلفزيون �لر�سمي نقا عن 

مر�سوم لوز�رة �لنقل.
كرد�ستان  يف  �لللنللاخللبللون  و�لللسلللوت 
ل�سالح  كللبللرية  بللاأغلللللبلليللة  �للللعلللر�ق 
�لنف�سال يف �ل�ستفتاء غري �مللزم، 

�لذي ز�د من �لتوتر يف �ملنطقة.
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•• الفجر - خرية ال�شيباين

�ليوم  �ملحظور  �مل�سري  تقرير  ��ستفتاء  يفرت�س  ما  لو�سف 
"��سطد�م بني  ��سبانيا حرفيا عن  يتم �حلديث يف  �لأحللد، 
و�سلطة  مللدريللد،  �سلطة  �سلطتني،  بللني  مبعنى  قطارين"، 
�ليوم  �أحللد يعرف كيف �سيكون �حلللال يف هللذ�  بر�سلونة. ل 
�لكاتالونيون  �لناخبون  �سيتمكن  هل  �جلديد:  �لنتخابي 
�سيكونون  هللل  �ل�سندوق؟  يف  �لقلللرت�ع  بطاقات  �إيلللد�ع  مللن 

قادرين على �لتعامل مع مكاتب �لقرت�ع، �أ�سا�سا يف �ملد�ر�س، 
موزعة يف جميع �أنحاء كاتالونيا، مت م�سادرة بع�سها ور�بط 
�لنف�ساليون يف �أخرى ملنع غلقها؟ وما معنى هذ� �ل�ستفتاء، 
يف غياب تعد�د ر�سمي؟ فقد �مر �ملدعي �لعام �لإ�سباين ختم 
كل هذه �لأماكن وهدد بل "�إجر�ء�ت جنائية" لكل من يع�سي 
هذه �لأو�مر. قر�ر �أ�سادت به �حلكومة �ملركزية و�سفقت له، 
�لذي  �ل�ستفتاء،  وكللرر: هذ�  ر�خللوي  رئي�سها ماريانو  وقال 

حتظره �سلطات مدريد، لن يحدث.  )�لتفا�سيل �س13(

اليوم تكّرم وحدة اإ�سبانيا او تهان:

بر�سلونة ومدريد.. �ساعة ال�سطدام!؟!

وا���س��ن��ط��ن ت��ف��ت��ح ق��ن��وات 
ال�سمالية كوريا  مع  توا�سل 

•• بكني-اأ ف ب:

�لأمريكي  وزيلللر �خلللارجلليللة  �أعلللللن 
بكني  مللن  �أملل�للس  تيلر�سون  ريللكلل�للس 
قنو�ت  فتحت  �ملتحدة  �لوليات  �أن 
�ت�سال مع كوريا �ل�سمالية لتحديد 
مللللدى ��للسللتللعللد�د نللظللامللهللا لجللللر�ء 
برناجمه  عللن  �لتخلي  حللو�ر حللول 

لا�سلحة �لنووية.
لل�سحافيني  تلليلللللر�للسللون  و�للللسللللّرح 
فللابللقللو� مرتقبني.  نللخللتللرب،  نللحللن 
و�أ�ساف نحن ن�ساأل. لدينا خطوط 
�تلل�للسللال مللع بلليللونللغ يللانللغ. ل�سنا يف 
و�سع ظامي ول يف تعتيم، لدينا 
قناتان �أو ثاث قنو�ت مفتوحة مع 
بيونغ يانغ. وقال بامكاننا �لتحدث 

معهم، ونحن نفعل ذلك.
�ثر  تيلر�سون  ت�سريحات  وجلللاءت 
بلللكلللني مع  حمللللادثللللات �جللللر�هللللا يف 
مقدمهم  يف  �سينيني  ملل�للسللوؤولللني 
جلليللنللبلليللنللغ لبحث  �لللسلللي  �للللرئللليللل�لللس 
�جلللهللود لللوقللف �لللربنللامللج �لنووي 
و�لتح�سري  �للل�للسللمللاللليللة  للللكلللوريلللا 
دونللالللد تر�مب يف  �لرئي�س  لللزيللارة 

نوفمرب �ملقبل.

ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة حت��رر 
احل��وي��ج��ة يف  ق��ري��ة   25

•• بغداد-وكاالت:

�لإعلللللللام �حلربي  خللللليللة  �أعلللللللنلللت 
�لللعللر�قلليللة �ملل�للس �للل�للسللبللت، حترير 
25 قرية يف �حلويجة  �كللرث من 
على يد �لقو�ت �لأمنية �مل�سرتكة.
وقللللللللللال قلللللائلللللد علللمللللللليلللة حتلللريلللر 
�حلللويللجللة، �لللفللريللق قلللو�ت خا�سة 
�للللركلللن عللبللد �لأمللللللري ر�للسلليللد يار 
بر�س،  �لغد  بح�سب  بلليللان،  يف  �هلل 
�لحتادية  �للل�للسللرطللة  قللطللعللات  �إن 
و�لقو�ت �لعر�قية �مل�سرتكة حررت 

�أكرث من 25 قرية يف �حلويجة.
�لقو�ت حللررت قرى:  �أن  و�أ�للسللاف 
وعر�سة  و�للللطلللارقللليلللة  �لأحللللنللللف 
و�ملتوكلية وتل �للحم و�جلعفرية 
�لهوى  و�ل�سعدية، وكي�سومة وتل 
و�حلمد�نية و�لعيون وتلول ذياب 
و�ل�سبتي  و�للللوريلللديلللة  و�للل�للسللنللتللة 
�لعليا  و�حلللللللو�ئللللللج  ونلللويلللكللليلللط 
�لذهب  وتللل  �ل�سفلى،  و�حلللو�ئللج 
�ل�سفلى،  �لللللذهللللب  وتلللللل  �لللعللللليللا 
و�ل�سويد و�ملخلط وتل عبيد وتل 
�لعلي،  وحمد  و�لبو�سخرة  �سعيد 

ورفعت �لعلم �لعر�قي فيها.

�سابقة  حلل�للسلليلللللة  وكلللانلللت  مللكللثللفللة. 
للمر�سد �أ�سارت م�ساء �جلمعة �إىل 
�لبلدة  هلللذه  يف  مللدنلليللاً   12 مقتل 

�لو�قعة على �حلدود �لرتكية.
وقللللال ر�مللللي عللبللد�لللرحللمللن مدير 
�حلربية  »�للللطلللائلللر�ت  �إن  �ملللر�للسللد 
بلدة  ��ستهدفت  ثانية  غللارة  نفذت 
�ل�سمايل  �إدللللللللب  بلللريلللف  �أرملللللنلللللاز 

�لغربي، 

�سوريون يفت�سون عن ناجني حتت �أنقا�س مبنى ق�سف يف �إدلب )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
موؤ�س�سة حممد بن را�سد اآل مكتوم اخلريية تقدم الدعم لأ�سحاب الهمم

•• دبى-وام:

لاأعمال  مكتوم  �آل  ر��للسللد  بللن  حممد  موؤ�س�سة  قللدمللت 
�ل�سيفي  �لربنامج  لفعاليات  �لدعم  و�لإن�ساية  �خلريية 
�إىل  �سعار  �لهمم حتت  دبللي لأ�سحاب  نللادي  �لللذي نظمه 
�لقمم يا �أ�سحاب �لهمم و�سارك فيه �أكرث من 200 من 
�لبنني و�لفتيات يف �لفعاليات �ملتنوعة و�ملجانية من �أجل 
�أقر�نهم  مع  �لعادية  �ملللد�ر�للس  يف  �لهمم  ��سحاب  تعليم 

�لعاديني و�إعد�دهم للعمل يف �ملجتمع.
�آل  ر��للسللد  بللن  مللديللر موؤ�س�سة حممد  ز�هلللر  و�أكلللد �سالح 
مكتوم لاأعمال �خلريية و�لإن�ساية يف ت�سريحات بهذه 

�أ�سحاب  دعم  �مل�ساهمة يف  على  �ملوؤ�س�سة  �ملنا�سبة حر�س 
�ملتمثل يف دمج  �ل�سامي  �لهدف  �أجللل حتقيق  �لهمم من 
هلللذه �لللفللئللة �ملللهللمللة يف �مللللد�ر�لللس وذللللك مللن خلللال تلبية 
و�ملعنوي  �مللللادي  �لللدعللم  وتللوفللري  �ملختلفة  �حتياجاتهم 

�لازمني لهم.
وقدمت �ملوؤ�س�سة يف هذ� �ل�سدد 150 جهاز حا�سب �آيل 
�لتدريبية  �لللدورة  �أكملو�  �لذين  �لهمم  ل�سحاب  دعماً 
فعاليات  �سمن  �لآيل  �حلا�سب  �أجللهللزة  تاأهيل  �إعلللادة  يف 
�لتي  �لهمم  �أ�سحاب  يللا  �لقمم  �إىل  �ل�سيفي  �لربنامج 
�قللامللهللا مللركللز �إعللللادة تللاأهلليللل �لأجلللهلللزة �لللرقللملليللة �لتابع 

للموؤ�س�سة بالتعاون مع بلدية دبي.

وقال �سالح �أن موؤ�س�سة حممد بن ر��سد �آل مكتوم لاأعمال 
�خلريية و�لإن�سانية قامت خال �لفرتة �ملا�سية بتنفيذ 
�إميانا منها  عدد من �لرب�مج �خلريية لأ�سحاب �لهمم 
بقدر�ت و�إمكانيات هذه �لفئة للم�ساهمة يف تنمية وتطور 
هذ�  يف  �ملوؤ�س�سة  بر�مج  �سملت  حيث  و�لللوطللن،  �ملجتمع 
�لفئة  �ملتخ�س�سة لهذه  و�ملعد�ت  �لأجهزة  �ل�سدد توزيع 
�مل�ساعدة  �ملتحركة و�لكهربائية و�لأجهزة  �لكر��سي  مثل 

للم�سي و�لقو�ئم �ملعدنية و�سا�سات �لرب�ييل للقر�ءة.
كما قامت �ملوؤ�س�سة بتنفيذ عدد من �لرب�مج �لإجتماعية 
�ملقد�سة  �لأر��للسللي  �إىل  بت�سيري عدة رحللات  �لفئة  لهذه 

لأد�ء منا�سك �لعمرة، .

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س بت�سوانا باليوم الوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل برقية تهنئة �إىل فخامة �لرئي�س 
�يان كاما رئي�س جمهورية بت�سو�نا وذلك مبنا�سبة �ليوم �لوطني لباده.

كما بعث �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي 
رعاه �هلل و�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة 

برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة رئي�س جمهورية بت�سو�نا .

قدم واجب العزاء يف ال�سهيد خالد ال�سحي مبنطقة قدفع بالفجرية

حممد بن زايد: �سنظل اأوفياء لت�سحيات �سهدائنا التي ر�سمت لنا طريقا جديدا مفعما بالأمل 
•• الفجرية-وام:

قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
للقو�ت  �لأعلللللللللللى  �للللقلللائلللد  نلللائلللب 
�ل�سهيد  يف  �لعز�ء  و�جللب  �مل�سلحة 
�لذي  �ل�سحي  خالد حممد جديد 
و�جبه  تلللاأديلللتللله  �أثللللنللللاء  ��للسللتلل�للسللهللد 
�مل�ساركة  �لللقللو�ت  �سمن  �لللوطللنللي 
�ليمن  يف  �لأمللللل  �إعللللادة  عملية  يف 
بقيادة  �لعربي  �لتحالف  قو�ت  مع 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.
وعلللرب �للسللمللوه خلللال زيللارتلله �م�س 
قدفع  منطقة  يف  �للللعلللز�ء  ملجل�س 
تعازيه  خللاللل�للس  علللن  بللالللفللجللرية 
و�لللسلللادق مللو��للسللاتلله لأ�لللسلللرة وذوي 
�ل�سهيد ..�سائا �هلل �لعلي �لقدير 
و�أن  رحللمللتلله  بللو��للسللع  يللتللغللمللده  �أن 
ينزله منازل �ل�سديقني و�ل�سهد�ء 
ف�سيح جناته  ي�سكنه  و�أن  و�لأبللر�ر 

و�عللتللز�ز �أهلللللنللا و�عللتللربهللا مو�قف 
�أ�للسلليلللللة تللربللى عللللليللهللا �أبلللنلللاء هذه 
�أوفياء  خمل�سني  ونلل�للسللاأو�  �لر�لللس 
لوطنهم و�أهليهم م�ستذكرين على 
�آبائهم و�أجد�دهم يف  �لدو�م عطاء 
وحكمتهم  وتللفللانلليللهللم  �خللا�للسللهللم 
ننعم  �لللذي  �لللغللايل  بناء وطننا  يف 
بخريه و�أمللنلله. قللدم و�جللب �لعز�ء 
�سموه  جانب  �إىل  �ل�سهيد  لأ�للسللرة 
بن  طحنون  بللن  خليفة  �ل�سيخ   ..
مكتب  ملللديلللر  نللهلليللان  �آل  حمللمللد 
ويل  بديو�ن  �ل�سهد�ء  �أ�سر  �سوؤون 
�أبللوظللبللي ومللعللايل حممد بن  عهد 
�أحمد �لبو�ردي وزير دولة ل�سوؤون 
�أحمد  �لللدكللتللور  �للللدفلللاع و مللعللايل 
�لعام  �لأمللللللني  �ملللللزروعللللي  ملللبلللارك 
للمجل�س �لتنفيذي و�سعادة �للو�ء 
�لركن طيار �إبر�هيم نا�سر حممد 
�جلوية  �لللللقللللو�ت  قلللائلللد  �للللعلللللللوي 

و�لدفاع �جلوي .

و�أن يلهم ذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.
�ل�سيخ  �للل�للسللمللو  �للسللاحللب  و�لللتللقللى 
�أ�سرة  نللهلليللان  �آل  ز�يلللد  بللن  حمللمللد 
�لأحاديث  وتللبللادل  وذويللله  �ل�سهيد 

مو�قفهم فخر� وعزة مبا ج�سدوه 
�لت�سحية  يف  عظيمة  مللعللان  مللن 
�مل�سي  علللللى  و�للللعلللزميلللة  و�لللللفللللد�ء 
ون�سرة  �خلللللري  زرع  نللحللو  بللثللبللات 

�أوفياء  �سنظل  جميعا  �أنللنللا  نللوؤكللد 
لت�سحياتهم �لتي ر�سمت لنا طريقا 
و�لأمنيات  بللالأمللل  مفعما  جديد� 
وملهما لأجيالنا بدرو�سها وعربها 

�سهد�ءنا  �للسللمللوه  و��لللسلللفلللا  مللعللهللم 
رفعو�  �لفخر  رمللوز  باأنهم  �لبللر�ر 
هللامللاتللنللا عللاللليللا مبللا حتلللللو� بلله من 
وز�دتنا  نلللللادرة  و�للسللجللاعللة  ملللللروءة 

�لأ�سقاء.
�إذ نرتحم عليهم  : نحن  �أ�ساف  و 
مين  �أن  تعاىل  �هلل  ندعو  و  �للليللوم 
فاإننا  و�لللغللفللر�ن  بالرحمة  عليهم 

وعزميتهم  �مللل�للسللرفللة  ومللو�قللفللهللم 
�للل�للسلللللبللة �لللتللي �للسللتللخلللللد يف ذ�كلللرة 

�لوطن وتاريخه .
وحيا �سموه ت�سحيات �أبنائنا و فخر 

الإمارات ت�ست�سيف اجتماع اجلمعية العامة لالإنرتبول العام القادم
•• دبي-وام:

�جتماع  �ملللتللحللدة  �لللعللربلليللة  �لإمللللللار�ت  دولللللة  ت�ست�سيف 
�سينعقد  و�للللذي   87 �لللل  لللاإنللرتبللول  �لعامة  �جلمعية 
�خللتلليللار �جلمعية  �أن وقلللع  بللعللد  دبللللي،  �ملللقللبللل يف  �للللعلللام 
�لعمومية للمنظمة �لعاملية على دولة �لإمللار�ت لتكون 

�لدولة �مل�ست�سيفة لهذ� �لجتماع �لدويل.
وت�سلم �لعميد حمد عجان �لعميمي مدير عام �ل�سرطة 
�جلنائية �لحتادية بوز�رة �لد�خلية رئي�س وفد �لدولة 
�مل�سارك يف �جتماع �جلمعية �لعامة لاإنرتبول �لل 86 
علم  �جلمعة  �لول  �أملل�للس  يللوم  �عمالها  �ختتمت  �لللتللي 

منظمة �لنرتبول كممثل للدولة �مل�ست�سيفة.
لاإنرتبول  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  �أعمال  وكانت   
قد �نطلقت �لأ�سبوع �ملا�سي يف �لعا�سمة �ل�سينية بكني 
�ملجتمعون  ناق�س  حيث  �ل�سيني،  �لرئي�س  وبح�سور 
عللللدد� مللن �لللقلل�للسللايللا و�ملللو��للسلليللع �مللللدرجلللة علللللى جدول 

�لتعاون  تعزيز  �سبل  بينها  من  �لدولية  �ملنظمة  �أعمال 
يف  �لعاملة  �لأعلل�للسللاء  �للللدول  موؤ�س�سات  بللني  و�لتن�سيق 

�ملجالت �ل�سرطية، وعدد� من �ملو�سوعات �لتنظيمية.
و�سم وفد �لوز�رة �لعميد عبد �لو�حد �أحمد �حلمادي 
مدير �إد�رة �ل�سرطة �جلنائية �لدولية �لنرتبول بوز�رة 
�إد�رة  مدير  نائب  �لقمزي  �سعيد  و�لعقيد  �لد�خلية، 
�ملطلوبني بالإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث �جلنائية 
يف �سرطة دبي، و�لر�ئد حمد عبد�هلل �لزعابي من �د�رة 
�ل�سرطة �جلنائية �لدولية �لإنرتبول بوز�رة �لد�خلية، 
�لعامة  �لإد�رة  مللن  فللهللد  بللن  �حللمللد حمللمللد  و�لللنللقلليللب 

للخدمات �لذكية يف �سرطة دبي.
�أعلللللللى هيئات  وتلللعلللد �جلللمللعلليللة �للللعلللاملللة للللاإنلللرتبلللول 
�لقر�ر�ت  لتللخللاذ  �سنويا  وجتتمع  �لد�ريلللة  �لنللرتبللول 
�لعامة، و�ملو�رد،  بال�سيا�سة  �لتي تت�سل  �ملتعلقة  �لهامة 
و�أ�ساليب �لعمل، و�لن�سطة و�لرب�مج، و�نتخاب �أع�ساء 

�للجنة �لتنفيذية يف �ملنظمة.

ال�سحة تك�سف عن اإح�سائيات الربنامج اللكرتوين للو�سفات الطبية لالأدوية

 العليا للت�سريعات تناق�س فاعلية املعايري الرقابية لدى اجلهات احلكومية يف دبي

•• دبي-وام:

ح�سني  �أمللني  �لدكتور  �سعادة  �أكللد 
�ل�سحة  وز�رة  وكللليلللل  �لأملللللللريي 
ل�سيا�سة  �مل�ساعد  �ملجتمع  ووقاية 
و�لرت�خي�س  �للللعلللاملللة  �للل�للسللحللة 
رئي�س �للجنة �لعليا للمو�د �ملخدرة 
�لربنامج  �أن  �لعقلية  و�مللللوؤثلللر�ت 
بالو�سفات  �خلللا�للس  �لإلللكللرتوين 
دقيقة  �إح�سائيات  يللوفللر  �لطبية 
�لتخطيط  عللمللللليللات  يف  تلل�للسللهللم 
�لدو�ئي  لللللل�للسللوق  �ل�للسللرت�تلليللجللي 
يف �للللدوللللة ويللحللمللي �للل�للسللبللاب من 
�لإدمللللللان وذلللللك بللدعللم كللبللري من 

�لإد�رة �لعامة ل�سرطة دبي.
ت�سريحات  يف  �لأمللللللللريي  وقللللللال 
�لربنامج  �إحلل�للسللائلليللات  حللللول  لللله 
�لطبية  للللللو�للسللفللات  �لللللكلللرتوين 
يندرج  �لللتللوجلله  هلللذ�  �إن  للللاأدويلللة 
يف �إطار ��سرت�تيجية �لوز�رة نحو 
وم�ستد�م  فعال  �سحي  نظام  بناء 
تقدمي  خللال  مللن  �سعيد  ملجتمع 
ومبتكرة  �ساملة  �سحية  خللدمللات 
و�لقيام  عاملية  ومبعايري  بعد�لة 
بللللالللللدور �لللتللنللظلليللمللي و�للللرقلللابلللي 
�للل�للسللحللي ملللن خال  �للللقلللطلللاع  يف 
منظومة ت�سريعية �سحية متطورة 

عام 2017 ونوه �إىل �أن �لو�سفة 
�لللطللبلليللة لللهللا عللمللر �فلللرت��لللسلللي ل 

يزيد عن ثاثة �أيام.
�لعام  بلللد�يلللة  مللنللذ  �أنللللله  �أو�لللسلللح  و 
جميع  �سرف  تطبيق  مت   2015
�ملر�قبة  و�للسللبلله  �ملللر�قللبللة  �لأدويلللللة 
�لللسلللملللن �مللل�للسللتلل�للسللفلليللات و�ملللللر�كللللز 
�حلكومية  �للل�للسللحلليللة  و�للللعللليلللاد�ت 
و�خلا�سة �لتي ت�سرف عليها وز�رة 
�ملللجللتللمللع ب�سكل  �للل�للسللحللة ووقلللايلللة 
�لتعامل  يللتللم  �إللللكلللرتوين حلليللث ل 

مع �لو�سفات �لورقية نهائيا .
�خت�سا�سيي  علللللللدد  �ن  وقللللللللال 
�ملعنيني  �لللل�لللسلللحللليلللة  �للللللرعلللللايلللللة 
�ملر�قبة  �لأدويلللللللة  ملللع  بللالللتللعللامللل 
و �للسللبلله �مللللر�قلللبلللة و�مللل�للسللجلللللني يف 
من  �رتفع  �للللكللرتوين  �لربنامج 
 2015 عللللام  �خلل�للسللائلليللا   920
�سهر  حتى  �خ�سائيا   2086 �إىل 
ت�سجيل  فلليللمللا مت  �ملللا�للسللي  يللوللليللو 
�لرعاية  �خللتلل�للسللا�للسلليللي  مللعللظللم 
�للل�للسللحلليللة �ملللعللنلليللني خلللال عامي 
ي�ستمر  بينما   2016 و   2015
�أخلل�للسللائلليللني جللللدد كلما  تلل�للسللجلليللل 
دعت �حلاجة يف حني بلغ �إجمايل 
�ألفا نهاية �سهر   75 عدد �ملر�سى 

يوليو �ملا�سي .

ومتكاملة وتطوير نظم �ملعلومات 
عاملية  معايري  وتطبيق  �ل�سحية 
يف �إد�رة �لبنية �لتحتية يف �ملن�ساآت 
�ل�سحية وفقا لعدد من �ملوجهات 
�حلللكللوملليللة مللثللل روؤيلللللة �لإملللللار�ت 
�لوطنية  و�لأجللللللنللللللدة   2021
�حلكومي  �للللتلللمللليلللز  وملللنلللظلللوملللة 

ومبادرة �حلكومة �لذكية.
�ملبينة  �لإحلل�للسللائلليللات  �أن  ك�سف  و 
للو�سفات  �للللكللرتوين  للربنامج 
و�سبه  �ملللر�قللبللة  بلللالأدويلللة  �لطبية 
�إد�رة  �عللتللمللدتلله  و�للللللذي  �ملللر�قللبللة 
�لتمكني و�لمتثال �ل�سحي بوز�رة 
�ل�سحة ووقاية �ملجتمع منذ �لعام 
عدد  �رتللفللاع  �إىل  ت�سري   2015
�لنظام  يف  �لللل�لللسلللادرة  �لللو�للسللفللات 
منذ  ملحوظ  ب�سكل  �لإلللكللرتوين 
وتوقع  �لنظام  بهذ�  �لعمل  بد�ية 
�للللو�لللسلللفلللات  عللللللدد  يلللتلللخلللطلللى  �أن 
�ل�سادرة 150 �ألف و�سفة بحلول 

نهاية �لعام 2017 .
�سرف  ن�سبة  �أن  �لأمللللريي  ذكللر  و 
�ل�سادرة  �لإلللكللرتونلليللة  �لو�سفات 
بللاملللائللة يف عام   12 ملللن  �رتللفللعللت 
عام  يف  باملائة   47 �إىل   2015
هذه  تللقللارب  �أن  وتللوقللع   2016
نهاية  باملائة   60 حللو�يل  �لن�سبة 

عدد  �أن  �إىل  �لملللللللريي  للللفلللت  و 
ببيع  تلللقلللوم  �للللتلللي  �للل�للسلليللدللليللات 
�ملر�قبة  و�للسللبلله  �ملللر�قللبللة  �لأدويلللللة 
�ملن�ساآت  وعلللدد   145 حلللو�يل  بلغ 
و�مل�ستودعات   116 �للل�للسللحلليللة 
لهذه  �لوكالة  لديها  �لتي  �لطبية 
�لأنو�ع من �لأدوية 13 م�ستودعا 

.
�لللللكلللرتوين  �للللنلللظلللام  �أن  ذكللللر  و 
لاأدوية �ملر�قبة له فو�ئد عديدة 
مر�قبة  �أدويلللة  �سرف  منع  �أهمها 
ومنع  ز�ئلللللللد  بللل�لللسلللكلللل  للللللللملللر�لللسلللى 
عياد�ت  لعدة  �لتوجه  من  �ملر�سى 
�لو�حد ف�سا عن منع  �ل�سهر  يف 
�لتي  �لأدويللة  �لطبيب من �سرف 
�آن  يف  �لعاجي  �لتاأثري  نف�س  لها 
و�حد مو�سحا �أن خمزون �لأدوية 
يف �ل�سيدليات �مل�سجلة يك�سف عن 
قبل  لديها  �ملللتللوفللر  �لللللدو�ء  كمية 
ي�ستطيع  حيث  للمري�س  �سرفه 
�ل�سحة  وز�رة  يف  �ملللعللنللي  �لللقلل�للسللم 
ووقاية �ملجتمع مر�قبة بيانات كل 
و�مل�ستودعات  �مل�سجلة  �ل�سيدليات 
�للللدو�ء من  �لطبية ويللر�قللب حبة 
حني  �إىل  �لللللدولللللة  �إىل  دخلللوللللهلللا 
و�سولها �إىل �ملري�س ويوفر كامل 
�لكرتونيا  �للللدو�ئللليلللة  �ملللعلللللومللات 

ون�سبة  ونوعيته  �لللدو�ء  ��سم  مثل 
و�لرقم  �لللعللبللوة  وحللجللم  تللركلليللزه 
�ل�ساحية  وتلللاريلللخ  �لللتلل�للسللللل�للسلللللي 
�لو�سفات  وعدد  �ملتوفرة  و�لكمية 
�لو�سفات  تكر�ر  ومينع  �مل�سروفة 
و �لتعار�س �لدو�ئي بني �لأ�سناف 

�لدو�ئية.
و �أ�سار �لأمللريي �إىل �أن �لربنامج 
�للكرتوين ميثل من�سة موؤمتتة 
على  و�ل�سيطرة  للتحكم  متقدمة 
و�سبه  �مللللر�قلللبلللة  �لأدويللللللللة  حلللركلللة 
�لورقية  �لو�سفات  و�إلغاء  �ملر�قبة 
�لتي ت�سكل قلقا وتهديد� ل�سامة 
غري  �ل�ستعمال  وجتنب  �ملجتمع 
�ملللنللا�للسللب لللهللا ملللوؤكلللد� �أن �للللللوز�رة 
تللفللر�للس رقلللابلللة �للسللارمللة علللللى كل 
وتر�سد  �لللدولللة  تدخل  دو�ء  حبة 
و�سبه  �ملر�قبة  �لطبية  �لو�سفات 
�ملر�قبة وتو�سف وت�سرف �لأدوية 
�إلكرتونيا  �ملر�قبة  و�سبه  �ملر�قبة 
�لإلكرتوين  �لربنامج  خللال  من 
�لذي �أطلقته بالتعاون مع �سرطة 
دبي من �أربع �سنو�ت خ�سو�سا بعد 
�لو�سفات  فللقللد�ن  ظللاهللرة  تف�سي 
�ملر�قبة  لاأدوية  �ليدوية  �لطبية 
بع�س  لللدى  ��ستخد�مها  �إ�للسللاءة  و 

�ملدمنني و �ملر�هقني.

•• دبي-وام:

�للجنة  لل  �لعامة  �لأمانة  ناق�ست 
�إمللللللارة  �للللعللللللليلللا للللللتلل�للسللريللعللات يف 
�حلو�رية  �جلل�سة  خلللال   - دبلللي 
بللعللنللو�ن مر�جعة  عللقللدتللهللا  �لللتللي 
نلللتلللائلللج �للللرقلللابلللة �لللتلل�للسللريللعلليللة - 
فاعلية  ملللدى  ملللتللابللعللة  خللطللو�تللهللا 
ح�سن  ملتابعة  �لللرقللابلليللة  �ملللعللايللري 
�جلهات  لللدى  �لت�سريعات  تنفيذ 
وملللاهللليلللة  دبلللللللي  �حلللللكللللوملللليللللة يف 
�ل�سامنة  �حللللالللليلللة  �مللللملللار�لللسلللات 
حلللل�لللسلللن تلللنلللفللليلللذ �للللتللل�لللسلللريلللعلللات 
�نعكا�سها  �أهمية  مللدى  وتو�سيح 
علللللى بلليللئللة �لللعللمللل �لللقللانللونلليللة يف 

�جلهات �حلكومية.
�لتي   - �جلللللل�للسللة  خللللال  وجلللللرى 
حلل�للسللرهللا ممللثلللللو خللملل�للس جهات 

�لد�عمة  �لت�سريعية  باملنظومة 
�سفافة  حلللكلللوملللة  بللللنللللاء  جلللللهللللود 
ومللوثللوقللة. و�أكلللد حللر�للس �لأمانة 
مر�جعة  علللللى  �مللل�للسللتللمللر  �لللعللامللة 
وتبني  �لت�سريعية  �لرقابة  نتائج 

على  �لتللفللاق   - حملية  حكومية 
�لوحد�ت  ملللع  �لللعللاقللة  تللوطلليللد 
�جلهات  يف  �لقانونية  �لتنظيمية 
�سمان  ملللن  للللللتللاأكللد  �حلللكللوملليللة 
و�لأنظمة  �لللتلل�للسللريللعللات  تللطللبلليللق 
كل  حقوق  يحفظ  مبا  �حلكومية 
وموؤ�س�سات  �أفلللللر�د  ملللن  �ملللعللنلليللني 
ورفاهية  �لنا�س  ل�سعادة  حتقيقا 

�ملجتمع.
�أحللمللد بللن م�سحار  وقللللال �للسللعللادة 
�لعليا  �للجنة  عللام  �أمللني  �ملهريي 
�حلو�رية  �جلل�سة  �إن  للت�سريعات 
�لأمانة  �للللتلللز�م  �إطلللللار  يف  تلللنلللدرج 
�لتو��سل  جلل�للسللور  مبلللد  �للللعلللاملللة 
�جلهات  مللع  و�لللتللعللاون  و�لتفاعل 
�لتطبيق  للل�للسللمللان  �حللللكلللومللليلللة 
للللللتلل�للسللريللعللات وفلللق مبد�أ  �لأملللثلللل 
لارتقاء  و�سعيا  �لأدو�ر  تللكللامللل 

�لد�عمة  �لللفلل�للسلللللى  �مللللملللار�لللسلللات 
جلهود �لرتقاء ب�سفافية وفعالية 
�لناظمة  �لللتلل�للسللريللعللات  وكللللفللللاءة 
�حلكومية  �جلهات  لخت�سا�سات 
خطة  غايات  جت�سيد  ي�سمن  مبا 
حكومة  بلللنلللاء  يف   2021 دبلللللي 
بال�سفافية  تت�سم  ومتميزة  ر�ئللدة 

و�ملوثوقية.
�للجنة  �أن  م�سحار  �بللن  و�أ�للسللاف 
بتعزيز  كلللبلللري�  �هلللتلللملللاملللا  تلللللويل 
باعتبارها  �لللتلل�للسللريللعلليللة  �لللرقللابللة 
متابعة  جمللللال  يف  نللوعلليللة  نللقلللللة 
ودفعة  �لت�سريعات  تطبيق  �سحة 
�لعملية  تللطللويللر  بلللاجتلللاه  قلللويلللة 
يللكللفللل حتقيق  �لللتلل�للسللريللعلليللة مبلللا 
�خلللللطللللط �مللللو�لللسلللوعلللة لإ�للللسللللد�ر 
�لو�قع  يللحللاكللي  ريللللللادي  تلل�للسللريللع 
ويدعم  �مللل�للسللتللقللبللل  ويلل�للسللتلل�للسللرف 

خطط �لتنمية �مل�ستد�مة.
�ستو��سل  �للجنة  �أن  �إىل  و�أ�للسللار 
�جلهات  ملللع  �للللوثللليلللق  �لللتللنلل�للسلليللق 
�لتطبيق  للل�للسللمللان  �حللللكلللومللليلللة 
�لت�سريعات  لكل  و�ملللوثللوق  �لعادل 
ترجمة  �حللللكلللومللليلللة  و�لأنللللظللللمللللة 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  لتطلعات 
نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد 
رئلليلل�للس جمل�س  �لللللدولللللة  رئلليلل�للس 
�للللوزر�ء حاكم دبللي رعللاه �هلل باأن 
تللكللون �حلللكللومللة �للسلللللطللة خلدمة 

�لنا�س ل �سلطة عليهم .
وعلللللقلللللدت �جلللللللل�لللسلللة �حللللللو�ريلللللة 
حممد  �مل�ست�سار  من  كل  باإ�سر�ف 
�لفني  �ملللكللتللب  رئلليلل�للس  �لللعللطلليللوي 
�لكتبي  بلي�سة  �لدكتور  و�مل�ست�سار 
مدير �إد�رة �لرقابة �لت�سريعية يف 

�للجنة �لعليا للت�سريعات .



األحد   1   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12135  
Sunday  1   October   2017  -  Issue No   12135

03

اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى �ملفرق                     5823100
 م�ست�سفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�سيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى تو�م                         7677444
م�ست�سفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى ر��سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى �لرب�حة                   2710000
م�ست�سفى �ملكتوم                     2221211         
م�ست�سفى �لمل                      3444010
م�ست�سفى �لو�سل                    2193000

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لقا�سمى                 5386444
م�ست�سفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى �لفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�ست�سفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى �لنور                       6139111
�مل�ست�سفى �لمار�تى �لفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
�مل�ست�سفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�ست�سفى �لدولية  �خلا�سة 2212484

ال�سارقة 
م�ست�سفى �لزهر�ء �خلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
�مل�ست�سفى �ملركزى �خلا�س     5639900
�مل�ست�سفى �مللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى �لو�حة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية �لنور �جلديدة          6264264
�سيدلية �لر�زى                      6326671
�ل�سيدلية �لأهلية �ملركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية �ملركز  �لطبى �جلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية د�ر �ل�سفاء                 6411299
�سيدلية �بن �سينا -  �لد�نا باز�  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية �ملدينة                       7468424
�سيدلية �لمار�ت                    7474900
�سيدلية �لأم                           7429006

دبى 
�سيدلية �ملدينة                       2240566 
�سيدلية �جلامعة                    3967335 
�سيدلية �لأحتاد                      3935619

�سيدلية �بن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جر�ند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية �لعني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية �ل�سام �جلديدة       7543887

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية �لر�زى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية �بن  �سينا �لكورني�س  5726885 
�سيدلية �ل�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية �حلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
�لمار�ت                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

وفد كليات التقنية يزور عددا من موؤ�س�سات التعليم العايل مبدينة كلجاري بكندا
•• كلجاري - كندا-وام:

موؤ�س�سات  مللن  عللدد�  �لعليا  �لتقنية  كليات  مللن  �مل�ستوى  رفيع  وفللد  ز�ر 
�لتعليم �لعايل يف مدينة كلجاري بكند� .

�لتعليمية  و�ملمار�سات  �خلللرب�ت  �أف�سل  على  �لزيارة  خال  �لوفد  �طلع 
�لتعليم  م�ستوى  على  �لتعاون  فر�س  بحث  و  �ملدينة  يف  �لتكنولوجية 
�لللتللطللبلليللقللي و�لأبللللحللللاث �لللتللطللبلليللقلليللة ملللع علللدد ملللن �مللل�للسللوؤولللني يف تلك 

�ملوؤ�س�سات.
تر�أ�س �لوفد �سعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�سام�سي مدير جممع كليات 
�لد�رية  لل�سوؤون  �لكليات  مدير  نائب  �ملعا  خلود  و�سم  �لعليا  �لتقنية 
و�لدكتور عادل �لعامري نائب مدير �لكليات لا�سرت�تيجية و�مل�ستقبل 

وعدد� من مديري �لكليات و�لقياد�ت �لإد�رية.
�سملت زيارة وفد كليات �لتقنية .. كلية �آرت �سميث للطري�ن بكاجلاري 

�لتي تعد من �أعرق كليات �لطري�ن يف �لعامل وتاأ�س�ست �لعام 1930.
و �طلع �لوفد على �لإمكانات �لتي تتمتع بها �لكلية من طائر�ت وطائر�ت 
�لهليكوبرت وخمترب�ت وور�س عمل متطورة وتعرف �إىل كفاء�ت �لهيئات 
�لتدري�سية �لعاملة بها و�أحدث �لتقنيات و�ملمار�سات �لتي تقدم يف جمال 

�إعد�د �لطلبة �لد�ر�سني يف تخ�س�سات �لطري�ن بالكلية.
�ألبريتا بكند� وكان يف  �أي�سا بوليتكنيك »SAIT« بجنوب  و ز�ر �لوفد 
��ستقباله �لدكتور ديفيد رو�س رئي�س بوليتكنيك و�أطلعه على جتربتهم 
م�ستوى  على  لديهم  �ملطبقة  �ملمار�سات  و�أف�سل  �لتطبيقي  �لتعليم  يف 

�لتخ�س�سات �حليوية خا�سة �لهند�سية و�لتكنولوجية منها .

كللمللا بللحللث �لللدكللتللور عللبللد�للللللطلليللف �للل�للسللاملل�للسللي و�للللوفلللد �مللللر�فلللق للله مع 
�لدولية يف جامعة  للعاقات  �لرئي�س  نائب  رو�نبو�  �لربوفي�سور جانكا 

كلجاري فر�س �لتعاون �لأكادميية �مل�ستقبلية.
و قال �سعادة �لدكتور عبد�للطيف �ل�سام�سي مدير جممع كليات �لتقنية 
�أحدث  �إطللار �حلر�س على �لطللاع على  تاأتي يف  �إن هذه �لزيارة  �لعليا 
و�لبحوث  و�لتقني  �لتطبيقي  �لتعليم  �ملللجللالت  يف  �لعاملية  �ملمار�سات 
�لتطبيقية خا�سة تلك �لتي تتعلق بالرب�مج و�لتخ�س�سات �حليوية �لتي 
تطرحها كليات �لتقنية كالطري�ن و�لهند�سة مبختلف جمالتها وتقنية 

�ملعلومات و�لإد�رة وغريها.
للم�ستقبل  جديدة  روؤيللة  �ليوم  لديها  �لعليا  �لتقنية  كليات  �إن  و�أ�للسللاف 
�ملهني �لحرت�يف  للتعليم  كللبللرية  �أهللملليللة  تللويل  و�لللتللي  �لللثللاين«  »�جللليللل 

�لعمل  �سوق  وذلللك متا�سيا مع متطلبات  �لأكللادميللي  �لتعليم  �ىل جانب 
ظل  يف  �لللوظللائللف  م�ستوى  على  ي�سهدها  �لللتللي  و�ملللتللغللري�ت  �مل�ستقبلية 
من  �قللرت�بللنللا  نتيجة  حتللدث  �لللتللي  �ملت�سارعة  �لتكنولوجية  �لللتللطللور�ت 
�ملعريف  �لتطور  على  كبري  ب�سكل  تعتمد  �لتي  �لر�بعة  �ل�سناعية  �لثورة 

و�لتكنولوجي.
يف  وخللرب�ت  ممار�سات  من  �لوفد  عليه  �طلع  ما  �أن  �ل�سام�سي  �عترب  و 
كبرية  قيمة  ميثل  �لتعليم  �أن  يوؤكد  �لكندية  �لعايل  �لتعليم  موؤ�س�سات 
و�أ�سا�سية لدى �لدول �ملتقدمة �لتي ت�سعى لبناء �مل�ستقبل وهذ� ما يجعلنا 
�أوىل  �أولوية  �لتعليم وبناء �لن�سان  �لتي و�سعت  نفخر بدولة �لمللار�ت 
لديها منذ تاأ�سي�سها ما قادها �ىل حتقيق �لتميز و�لريادة �مل�سهودة لها 

عامليا وجعلها من �لدول �لقادرة على �لتناف�سية.

انطالق حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية لعالج املراأة والطفل يف ال�سودان

•• اخلرطوم-وام:

�ل�سيخة  حللملللللة  �مللل�لللس  �نللطلللللقللت 
لعاج  �لعاملية  �لإن�سانية  فاطمة 
�لقرى  علللاللللج يف  و�لللطللفللل  �ملللللللر�أة 
برنامج  من  مببادرة   - �ل�سود�نية 
فللاطللمللة بللنللت ملللبلللارك للللللتللطللوع - 
�أمللللنللللا فاطمة  كلللللنللا  �لللسلللعلللار  حتللللت 
�لطبيبات  ملللن  نللخللبللة  بلللاإ�لللسلللر�ف 
�ل�سابات  و�ل�سود�نيات  �لإمار�تيات 
�أفلل�للسللل �خلدمات  تللقللدمي  بللهللدف 
�لت�سخي�سية و�لعاجية و�لوقائية 

للمر�أة و�لطفل.
من  �لتخفيف  �إىل  �حلملة  تهدف 
مللعللانللاة �لللنلل�للسللاء و�لأطللللفللللال حتت 
�إن�سانية  ومللظلللللة  تللطللوعللي  �إطلللللار 
�لعرق  �أو  �للون  عن  �لنظر  بغ�س 
�نللطللاقللا من  �للللديلللانلللة وذلللللك  �أو 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة 
بللاأن يكون عام  �لللدولللة حفظه �هلل 

. �خلري  عام   2017
�ل�سويدي  نلللللورة  �لللسلللعلللادة  وقلللاللللت 
�لعام  �لللنلل�للسللائللي  ملللديلللرة �لحتلللللاد 
بنت  فللاطللمللة  �للل�للسلليللخللة  �للسللمللو  �إن 
�لن�سائي  �لحتللللاد  رئي�سة  مللبللارك 
ملوؤ�س�سة  �لأعلللللللى  �لللرئلليلل�للسللة  �لللعللام 
�ملجل�س  رئي�سة  �لأ�للسللريللة  �لتنمية 
تويل  و�لطفولة  لاأمومة  �لأعلى 
�هتمام  �أكلللللرب  �لإنللل�لللسلللاين  �لللعللمللل 
�أف�سل  تللللقللللدمي  علللللللى  وحتللللر�للللس 
�خلدمات �لت�سخي�سية و�لعاجية 
و�جلر�حية و�لوقائية ملختلف فئات 
�ملجتمع خا�سة للمر�أة و �لطفل من 
ومتكني  وتاأهيل  ��ستقطاب  خال 
�ملر�أة يف جمالت �لعمل �لتطوعي 
و�لعطاء �لإن�ساين. و�أكدت حر�س 
تبني  علللللللى  �لإملللللللللللار�ت  �أم  �للسللمللو 

للمر�أة  �لللتللطللوعللي  �لللعللمللل  جملللال 
مللللن خال  �لللللعللللامل  و�للللطلللفلللل يف 
�ل�سابة  �ملللللللر�أة  طلللاقلللات  ��للسللتللثللمللار 
جهود  وت�سجيع  لدعم  �ملتخ�س�سة 
و�جلمعيات  �لإن�سانية  �ملوؤ�س�سات 
و�لأفللللللللللر�د للللللعللمللل �للللتلللطلللوعلللي يف 

جمالت خدمة �ملجتمع.
ملللن جللانللبلله �أكلللللد �للللدكلللتلللور علللادل 
�ل�سامري �لرئي�س �لتنفيذي ملبادرة 
تهدف  �حلللملللللة  �أن  �لللعللطللاء  ز�يللللد 
�ل�سبابية  �لللقلليللادة  روح  تنمية  �إىل 
و�إك�ساب �ملر�أة �ل�سابة مهار�ت �إد�رة 
من  �لللتللطللوعلليللة  �ل�سبابية  �لللفللرق 
ي�ستقطب  ملتقى  تنظيم  خلللال 
�ملر�أة �ل�سود�نية ويوؤهلها يف جمال 

�إد�رة �مل�ساريع �لإن�سانية .
تللاأتللي �سمن  عللالللج  �أن  �إىل  و�أ�لللسلللار 
بنت  فللللاطللللمللللة  بللللرنللللامللللج  جلللللهلللللود 
مللبللارك للللللتللطللوع لللا�للسللتللفللادة من 
�مل�سوؤولية  وتنمية  �ل�سباب  جهود 
ملا  وتوظيفها  لديهم  �لجتماعية 
يخدم �ملجتمعات �ملحلية و�لعاملية.. 
�لر�سيدة  �للللقللليلللادة  �أن  �إىل  لفللتللا 
�لتطوعي  �لللعللمللل  �أوللللللت  للللللدولللة 
و�لإنلل�للسللاين �هللتللمللامللا كللبللري� حتى 

�أ�سبح من �سمات �أبناء �لإمار�ت.
وفللللرت خمتلف  �للللدوللللة  �أن  وذكللللر 
�أ�سكال �لدعم و�لتمكني للموؤ�س�سات 
�أثمر  وقد  �لقطاع  هذ�  �لر�ئدة يف 
�لعمل  ثللقللافللة  وتللر�للسلليللخ  تللنللامللي 
من  �لعديد  تنفيذ  عللن  �لتطوعي 
�ملللبللادر�ت يف هللذ� �ملللجللال مبختلف 
�أ�لللسلللكلللالللله �لإنللل�لللسلللانللليلللة و�لإغلللاثللليلللة 

و�لجتماعية .
�أم  �إىل  �للل�للسللكللر  �للل�للسللامللري  وقللللدم 
لرب�مج  �لكبري  لدعمها  �لإملللار�ت 
�أبلللنلللاء �لوطن  �لللتللطللوع وتلل�للسللجلليللع 
خال  مللن  �لتطوعي  �لعمل  على 

•• دبي-وام:

�أطلللللقللت دبلللي �لللعللطللاء - جلللزء من 
مبادر�ت حممد بن ر��سد �آل مكتوم 
بلللر�ملللج جديدة  �أربلللعلللة   - �لللعللامللليللة 
�لكاريبي  �لبحر  منطقة  جللزر  يف 
و�ملللحلليللط �لللهللادئ بللهللدف معاجلة 
�لرئي�سية  �لللتللعللللليللملليللة  �لللقلل�للسللايللا 
و�لللتلل�للسللدي للللللعللقللبللات �للللتلللي تقف 
فر�سا  وتتيح  �لتعليم  �أملللام  عائقا 
�لأطفال  �آلف  متناول  يف  جللديللدة 
يف هلللذه �ملللنللاطللق. وملللن �ملللقللرر �أن 
�لتي  �للللرب�ملللج  هلللذه  مللن  ي�ستفيد 
تقدر قيمتها بل 12 مليونا و 778 
ما   - �إمار�تيا  درهما   857 و  �ألفا 
يعادل ثاثة مايني و 478 �ألفا 
و 660 دولر �أمريكيا - �أكرث من 
و�سيتم  طفا   350 و  �آلف  �ستة 
تنفيذها يف كل من �أنتيغو� وبربود� 
و�للسللانللت فللنلل�للسللنللت وغلللريلللنلللاديلللن يف 
�إ�سافة  �لللكللاريللبللي  �لللبللحللر  منطقة 
�إىل جمهوريتي فانو�تو وكرييباتي 

يف �ملحيط �لهادئ على �لتو�يل.
�إىل  �لأربعة  �لرب�مج  هذه  وتهدف 
دعم �لبلد�ن و�جلزر �ملتاأثرة ب�سدة 

من �لتغري �ملناخي.
ويف مللنللطللقللة �لللبللحللر �لللكللاريللبللي .. 
برناجمني  �لللعللطللاء  دبلللي  �أطلللللقللت 
�سانت  يف  �أوللللهلللملللا   .. جلللديلللديلللن 
فللليلللنللل�لللسلللنلللت وغللللريللللنللللاديللللن وذللللللك 
�للسللنللدوق مكافحة  مللع  بللاللل�للسللر�كللة 
�جلوع ويهدف �إىل حت�سني �ملر�فق 

مرحلة ما قبل �ملدر�سة �إىل مرحلة 
هذ�  ويتما�سى  �لأ�سا�سية.  �لدر��سة 
�لتدخل مع برنامج �ملحيط �لهادئ 
 2017  - 2013 �ملتعدد �لبلد�ن 
�لرتبية  وز�رة  ��سرت�تيجية  ومللع 
تنمية  مرحلة  جمللال  يف  و�لتعليم 

�لطفولة �ملبكرة.
و�سيتم تنفيذ �لربنامج يف مقاطعة 
�لطفولة  مر�كز  م�ستهدفا  بيناما 
�مللللبلللكلللرة و�أوللللليللللاء �لأملللللللور يف 84 
جمللتللمللعللا حمللللليللا مللللا يلللللللوؤدي �إىل 
هيكل ونتائج ثابتة ت�سهم يف تعزيز 
�لتو�سع  �إىل  �إ�لللسلللافلللة  �للللربنلللاملللج 
�لقر�ر�ت  على  يللوؤثللر  ممللا  �ملحتمل 
�لرئي�سية �ملتعلقة بال�سيا�سة �لعامة 
يف جمال تنمية �لطفولة �ملبكرة يف 

�لبلد و�ملنطقة ككل.

�إطاق �حلمات �لإن�سانية حمليا 
يف  فعال  ب�سكل  للم�ساهمة  وعامليا 
�إيجاد �حللول للعديد من �مل�ساكل 
ومللنللهللا �للل�للسللحلليللة.. مللثللمللنللا جهود 
�لعمل  تفعيل  يف  �لن�سائي  �لحتللاد 
�لإن�سانية  و�للل�للسللر�كللة  �لللتللطللوعللي 

�ملحلية و�لعاملية.
ملللن جللهللتللهللم �أ�للللسللللاد �مللللر�لللسلللى من 
�ل�سود�نيني  و�لأطللللفللللال  �لللنلل�للسللاء 
�لإن�سانية  �لإمللللار�ت  �أم  مبللبللادر�ت 
و�لللللتللللي قلللدملللت للللهلللم بلللريلللق �أمللللل 
�إمار�تيني  �أطباء  باإ�سر�ف  لل�سفاء 
وبا�ستخد�م  ملللهلللرة  و�لللسلللود�نللليلللني 
عيادة متحركة تعد من �لأوىل من 

نوعها يف �ل�سود�ن .
�ل�سيخة  حللملللللة  علللللللى  ويللل�لللسلللرف 
لعاج  �لعاملية  �لإن�سانية  فاطمة 
�لن�سائي  �لحتللللاد  و�لللطللفللل  �ملللللر�أة 
�لعام ومبادرة ز�يد �لعطاء ب�سر�كة 
�لرب  د�ر  جمعية  مع  ��سرت�تيجية 
�خلريي  �ل�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة 
�ل�سعودي  م�ست�سفيات  وجمموعة 
�لأمللللللاين و�أكلللادميللليلللة ز�يللللد للعمل 
�لإنلللل�للللسللللاين وبلللرنلللاملللج �لإمللللللللار�ت 
و�لتخ�س�سي  �ملجتمعي  للتطوع 
�لت�سامن  وز�رتللي  مع  وبالتن�سيق 
�لجتماعي و�ل�سحة �ل�سود�نيتني 

و�ملركز �ل�سود�ين للتطوع .

يدعم   .. كللرييللبللاتللي  جلللزيلللرة  ويف 
يف  �حلكومة  �لعطاء  دبللي  برنامج 
�جلودة  ومعايري  �ل�سيا�سات  و�سع 
للللتلللحللل�لللسلللني �ملللللنللللاهللللج و�خللللللدملللللات 

�لوطنية �حلالية.
ويلللتلللطلللرق �للللربنلللاملللج �جللللديلللد يف 
تنفيذه  يللتللم  و�لللللذي   - كللرييللبللاتللي 
بللاللل�للسللر�كللة ملللع �للليللونلليلل�للسلليللف ملدة 
برنامج  وتفعيل  لإدخلللال   - عامني 
جميع  بني  ما  �ملدر�سية  �جلهوزية 
وي�سمل  �خلام�سة  �سن  يف  �لأطفال 
قللللدر�ت موظفي  تللطللويللر وتللعللزيللز 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم من خال 
�لتعليمية  �للل�للسلليللا�للسللات  مللر�جللعللة 
وحتليلها و�خلربة �لفنية و�إطاق 
برنامج جتريبي ملرحلة �لتعليم ما 

قبل �لدر��سة �لأ�سا�سية.

ويللنللفللذ �للللربنلللاملللج بللالللتللز�مللن مع 
خللطللة كللرييللبللاتللي للللللتللنللملليللة وهي 
متولها  �لللسلللاملللللللة  وطلللنللليلللة  خلللطلللة 
فيما   .. مللتللعللددة  دوللليللة  منظمات 
ي�ستفيد من �لربنامج حو�يل �ألف 

من طلبة �ملد�ر�س.
�لتابع  �لإح�ساء�ت  ملعهد  و��ستناد� 
ت�سعة  مللن  �أكلللرث  يللوجللد  لليون�سكو 
�آلف طفل يف عمر ما قبل مرحلة 
كرييباتي.  يف  �لأ�للسللا�للسللي  �لتعليم 
�للل�للسللوؤون �خلارجية  ووفللقللا للللوز�رة 
ن�سبة  تبلغ  �لأ�للسللرت�للليللة  و�لللتللجللارة 
�لأول  بال�سف  �مللتحقني  �لأطفال 
يف عمر �ست �سنو�ت حو�يل 64 % 
فقط يف حني �أن 10 % من جممل 
�للتحاق  لللهللم  ي�سبق  مل  �للل�للسللكللان 

مبد�ر�س �لتعليم �لأ�سا�سي.

بناء  �إىل  �لهادفة  �ملبتكرة  �ملبادر�ت 
�ملللر�أة �لإمار�تية خا�سة يف  قللدر�ت 
و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  جمللال 
�لإن�ساين من خال �إطاق حملة 
خدمات  بللتللقللدمي  مللعللنلليللة  عللامللليللة 
بهدف  وبللر�مللج  تطوعية  �سحية 
�لتطوعي  �لللعللمللل  ثللقللافللة  تللر�للسلليللخ 
و�للللعلللطلللاء �لنللل�لللسلللاين لللللدى �مللللللر�أة 

حمليا وعامليا .
حملة  �أن  �إىل  �ل�سويدي  و�أ�للسللارت 
مبادر�ت  �سل�سلة  تاأتي �سمن  عالج 
�لقيادية  �ملللللر�أة  �إعللللد�د  �إىل  هللادفللة 
يف  و�لإن�ساين  �لتطوعي  �لعمل  يف 
و�خلا�سة  �حلللكللوملليللة  �ملللوؤ�للسلل�للسللات 
تطوعية  بللر�مللج  تت�سمن  و�لللتللي 
ملللليللللد�نلللليللللة وجللللللللل�للللسللللات حلللللو�ريلللللة 
ب�سكل  تلل�للسللاهللم  علمية  وملللللتللقلليللات 
فلللعلللال يف تللنللملليللة مللللهللللار�ت �ملللللللر�أة 
وبناء قدر�تها لتمكينها من قيادة 
�لللعللمللل �لللتللطللوعللي و�لإنللل�لللسلللاين يف 
و�مل�ست�سفيات  �ملللتللنللقلللللة  �لللعلليللاد�ت 
�مللللتلللحلللركلللة و�لللللتللللي �للسللتلل�للسللاهللم يف 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتنمية 
�حلملة  �أن  وذكلللللرت   . �مللل�للسللتللد�مللة 

�لإنلل�للسللانلليللة �للسللرتكللز علللللى تقدمي 
وو�قعية  عملية  ملليللد�نلليللة  حلللللول 
مل�ساكل �سحية ت�ساهم ب�سكل فعال 
معاناه  من  �لتخفيف  يف  ومبا�سر 
�ملر�أة و�لطفل من خال ��ستقطاب 
�أف�سل �لكو�در �لتخ�س�سية �لطبية 
�ملللتللطللوعللة ومتللكلليللنللهللم مللن خدمة 
عياد�ت  با�ستخد�م  �ملللعللوزة  �لفئات 
متحركة  وملل�للسللتلل�للسللفلليللات  مللتللنللقلللللة 
وجمهزة باأف�سل �لتقنيات �لطبية 
�لت�سخي�سية  و�للللتلللكلللنلللوللللوجللليلللا 
�ملعايري  �أفللل�لللسلللل  وفلللللق  �مللللتلللطلللورة 

�لدولية .
تت�سمن  �حلللملللللة  �أن  و�أو�لللسلللحلللت 
�لعمل  للللللللللرو�د  ملللللللتلللقلللى  تلللنلللظللليلللم 
�لتطوعي و�لعطاء �لإن�ساين يركز 
يف  �لتطوعية  �مل�ساريع  �بتكار  على 
و�لتعليمية  �للل�للسللحلليللة  �جللللو�نلللب 
لللتللنلل�للسللئللة جللليلللل مللللن �للللقللليلللاديلللات 
�لقادر�ت على �إيجاد حلول و�قعية 
و�جتماعية  �قللتلل�للسللاديللة  مللل�للسللاكللل 
من  �مل�ستد�مة  �لتنمية  يف  ت�ساهم 
خلللللال تللبللنللي مللل�لللسلللاريلللع وبلللر�ملللج 
�خلدمة  يف  ت�ساهم  و�لتي  مبتكرة 

�ل�سحية  �مللللجلللالت  يف  �ملجتمعية 
و�لتعليمية حمليا وعامليا �ن�سجاما 
�لعمل  يف  �لعطاء  م�سرية  نهج  مع 
�أر�سى  �للللذي  �لتطوعي  �لإنلل�للسللاين 
قو�عده موؤ�س�س �لدولة �ملغفور له 
نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�يللد  �ل�سيخ 
�لهتمام  ويعك�س  ثللر�ه  �هلل  طيب 
�للللكلللبلللري �للللللللذي تلللولللليللله �للللقللليلللادة 
�ساحب  برئا�سة  للدولة  �لر�سيدة 
�آل  ز�يللد  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�هلل  حفظه  �لللدولللة  رئي�س  نهيان 
و�للسللاحللب �للل�للسللمللو �للل�للسلليللخ حممد 
رئي�س  نللائللب  مكتوم  �آل  ر��للسللد  بللن 
�للللدوللللة رئلليلل�للس جمللللل�للس �للللللوزر�ء 
و�ساحب  �هلل  رعللللللاه  دبلللللي  حلللاكلللم 
�آل  ز�يللد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
نائب  �أبللوظللبللي  عللهللد  نللهلليللان ويل 
�مل�سلحة  للللللقللو�ت  �لأعلللللللى  �لللقللائللد 
�أع�ساء  �ل�سمو  �أ�سحاب  و�إخو�نهم 
�ملللجللللل�للس �لأعلللللللى حللكللام �لإملللللار�ت 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  لرت�سيخ 

و�لعطاء �لإن�ساين.
�أن  �إىل  �للل�للسللويللدي  نلللورة  و�أ�لللسلللارت 
يف  نوعية  نقلة  تللقللدم  عللالللج  حملة 

�لد�خلية للمد�ر�س لتعزيز �ل�سحة 
و�ل�سامة من خال توفري فر�س 
�لتعلم لاأطفال و�سمان ح�سولهم 
علللللى وجلللبلللة مللغللذيللة و�حللللللدة على 

�لأقل يوميا.
ويللللزود �لللربنللامللج �ألللفللني و 139 
طالبا وطالبة بتغذية يتم �لإ�سر�ف 
�أ�سا�سية  مللدر�للسللة   12 يف  عللللليللهللا 
�لأطفال  مللن  �أكلللرب  علللدد�  وي�سجع 
�لتغذية  مللللن  �ل�للللسللللتللللفللللادة  علللللللى 
�ملدر�سية من خال توفري وجبات 
�إ�سافة  ومغذية  �سحية  مدر�سية 
�إىل �لتوعية �مل�ستمرة حول �لتغذية 
لدى �أولياء �لمور و�لأفر�د �لذين 
يلللعلللدون وجلللبلللات �لللطللعللام يف �إطلللار 

برنامج �لتغذية �ملدر�سية.
�أما برنامج دبي �لعطاء يف �نتيغو� 

�إعادة  ويللاأتللي حتت عنو�ن  وبللربللود� 
�لأ�سا�سية  فلليللا  مللدر�للسللة  تللرملليللم 
تنفيذه  يتم   .. وبللربللود�  �أنتيغو�  يف 
�لأذرع  مللوؤ�للسلل�للسللة  ملللع  بللاللل�للسللر�كللة 
ترميم  �إعللللللللادة  بلللهلللدف  �مللللللملللللدودة 
�أنتيغو�  يف  �لأ�سا�سية  فيا  مدر�سة 
�لتحتية  و�لبنية  �لبيئة  وحت�سني 

يف �ملدر�سة.
�لذي   - �لللربنللامللج  هللذ�  ويتما�سى 
355 طالبا وطالبة  ي�ستفيد منه 
بتوفري  �حللللكلللوملللة  �لللللتللللز�م  ملللع   -
�أنتيغو�  لأطللفللال  �ل�سليم  �لتعليم 
مللللن خلللللال جلللعلللل ملللدر�لللسلللة فيا 
�لأ�للسللا�للسلليللة منلللوذجلللا يللحللتللذى به 
مل�ساريع ترميم �ملد�ر�س يف �مل�ستقبل 
�ملحيط  �لبلد. ويف منطقة  يف هذ� 
يف  �لعطاء  دبللي  �أطلقت   .. �لللهللادئ 

�سنتني  - ميتد  بللرنللاجمللا  فللانللو�تللو 
�لأمم  مللنللظللمللة  ملللع  بللاللل�للسللر�كللة   -
�ليوني�سيف  للللللطللفللولللة  �مللللتلللحلللدة 
حتت عنو�ن توفري تنمية �لطفولة 
�ملد�ر�س  �ملللبللكللرة وتللعللزيللز جللهللوزيللة 

�لأ�سا�سية يف فانو�تو .
نهج  �عتماد  �إىل  �لللربنللامللج  يهدف 
�لتعليم  لتح�سني  ومتكامل  �سامل 
يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة بناء على 
�لتعليم  جودة  ت�سمل  مكونات  عدة 
و�ملياه و�ملر�فق �ل�سحية و�لنظافة 
�لتغذية  جلللانلللب  �إىل  �مللللدر�لللسللليلللة 
�ملدر�سية وحماية �لطفل. ويت�سمن 
دعم �أولياء �لأمور وحت�سني نوعية 
ملللر�كلللز  �ملللللقللللدمللللة يف  �خلللللللدمللللللات 
تعزيز  بلللهلللدف  �مللللبلللكلللرة  �لللطللفللولللة 
من  و�لنتقال  �ملدر�سية  �جلهوزية 

دبي العطاء تطلق اأربعة برامج يف جزر الكاريبي والهادئ لتح�سن البيئة التعليمية



األحد   1   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12135  
Sunday  1   October   2017  -  Issue No   12135

04

اأخبـار الإمـارات
الإمارات لالإبداع تد�سن مقرها بال�سارقة

•• ال�شارقة -وام:

جمعية  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�سمي  حميد  بن  خالد  �ل�سيخ  د�سن 
�لإمار�ت لاإبد�ع �م�س ير�فقه عدد من �أع�ساء جمل�س �إد�رة �جلمعية 

�ملقر �لرئي�سي للجمعية مبدينة �ل�سارقة يف منطقة �خلان.
�لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  مع  �جتماعا  �سعادته  عقد  �لتد�سني  عقب  و 
ناق�س خاله عدد� من �ملحاور �ملتعلقة با�سرت�تيجية �لعمل وما مت 

�إجنازه خال �لأ�سهر �ملا�سية �لتي �أعقبت تاأ�سي�س �جلمعية.
و ��ستعر�س �لجتماع ما نفذته �جلمعية من خطو�ت عملية متثلت 
يف و�سع �خلطة �ل�سرت�تيجية للجمعية وت�سكيل مكاتب للجمعية 
وجلان فرعية وتوزيع �لخت�سا�سات على �لأع�ساء و�لقيام بزيار�ت 

ميد�نية وعقد �إتفاقيات تعاون.
كما مت خال �لجتماع �إطاق �ملوقع �لإلكرتوين �لر�سمي للجمعية 
www.uaeca.ae وفتح باب �لع�سوية لأفر�د �ملجتمع من كافة 
�لتخ�س�سات  يف  و�إبللد�عللات  مللوؤهللات  متتلك  �لتي  خا�سة  �ل�سر�ئح 
خال  مللن  وذللللك  وغللريهللا  و�لتقنية  و�لثقافية  و�لأدبللليلللة  �لعلمية 
�لتو��سل  وو�سائل  �ملوقع  �ملطلوبة عرب  و�مل�ستند�ت  �لبيانات  حتميل 

�لجتماعي �خلا�سة باجلمعية.
�ملزمع  و�لأنلل�للسللطللة  �لفعاليات  خطة  بالجتماع  �مللل�للسللاركللون  و�للسللع  و 
ودور�ت  وور�للس عمل  �ملقبلة من حما�سر�ت  �لفرتة  تنفيذها خال 
�جلمعيات  مع  و�سر�كات  ثنائية  تعاون  �تفاقيات  توقيع  و  تدريبية 
ُتعنى  �لللتللي  و�خلللا�للسللة  �حلكومية  و�ملللر�كللز  �لتعليمية  و�ملللوؤ�للسلل�للسللات 

بالإبد�ع و�ملبدعني على م�ستوى دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لجتماع  ختام  يف  �ملجل�س  و�أع�ساء  �لقا�سمي  خالد  �ل�سيخ  و�أعللرب 
عن �سكرهم وتقديرهم لوز�رة تنمية �ملجتمع على دعمها جلمعيات 
قد تعرت�س  �لتي  و�ل�سعوبات  �لعقبات  لكافة  وتذليلها  �لعام  �لنفع 
�أهد�فها  �جلمعية  حتقق  �أن  �آملللللني   .. عملها  وملل�للسللرية  ن�ساطاتها 
على  و�ملقيم  �لمللار�تللي  �ملو�طن  قللدر�ت  وتنمية  تطوير  يف  وروؤيتها 
و�لبحثية  �لفكرية  �ملللجللالت  بللر�مللج متنوعة يف  خللال  مللن  �أر�للسللهللا 

و�لثقافية.
ح�سر �لجتماع �لأع�ساء علي يو�سف �ملدفع وفي�سل جعفر �ليافعي 
و�سعود متيم �لريامي وخالد ح�سن �ملرزوقي و�سيف �أحمد �لزعابي 

و�سكرتري �جلمعية وليد �حلاج .

ويل عهد راأ�س اخليمة 
يح�سر اأفراح ال�سميلي

•• راأ�س اخليمة-وام:

ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�سمي  �سقر  بللن  �سعود  بللن  حممد  �ل�سيخ  �سمو  ح�سر 
�أقامه حممد علي ر��سد بن عامر  �خليمة م�ساء �أم�س �لول �حلفل �لذي 
�ل�سميلي مبنا�سبة زفاف جنله عبد�لرحمن �إىل كرمية �سعيد ر��سد بن ك�سح 
�ل�سميلي. و ح�سر �حلفل - �لذي �أقيم يف �سالة �لأفر�ح �لكربى فى فندق 
�لقبائل  �أبناء  و  �لباد  �أعيان  و  �مل�سوؤولني  �أي�سا عدد من   - �خليمة  ر�أ�للس 
�لأهازيج  �ل�سعبية جمموعة مللن  �لللفللرق  �ملللدعللويللن. وقللدمللت  وجللمللوع مللن 

�ل�سعبية �لرت�ثية �لإمار�تية �بتهاجا بهذه �ملنا�سبة �ل�سعيدة .

ختام التمرين امل�سرتك »الحتاد احلديدي « 5 بن القوات الربية الإماراتية واجلي�س الأمريكي الثالث
•• اأبوظبي-وام:

�ختتمت فعاليات �لتمرين �لع�سكري 
�مل�سرتكالحتاد �حلديدي 5 بتنفيذ 
فيها  ��ستخدمت  تعر�سية  عمليات 
قبل  من  �حلية  بالذخرية  �لرماية 
�لربية  �لللللقللللو�ت  �للسللنللوف  خمللتلللللف 
�مل�سرتك  و�لللللللطللللللري�ن  و�جللللللويلللللة 
�لإمار�تية  �مل�سلحة  للقو�ت  �لتابعة 

و�جلي�س �لمريكي �لثالث.
�لقتالية  �لللقللدرة  �لتمرين  وعك�س 
وتعزيز  تللفللعلليللل  يف  و�لحلللرت�فللليلللة 
و�إ�سابة  و�ل�سيطرة  �لقيادة  مفهوم 
ومتناهية  عللاللليللة  بللدقللة  �لأهللللللد�ف 
�لطرفني  للللللدي  مللل�لللسلللرتك  بلل�للسللكللل 
�خلتامي  �لتمرين  تنفيذ  مت  حيث 
�ملن�سودة  �لأهلللللد�ف  حمققا  بللنللجللاح 

و�ملخطط لها.
للتمرين  �خلللتللامللي  �لللليلللوم  و�للسللهللد 
حلل�للسللور� بللللارز� مللن قللبللل كللبللار قادة 

�للللللوقلللللوف بكل  تلل�للسللملليللمللهللا علللللللى 
�لتهديد�ت  كللافللة  �أمللللام  قلللوة وحلللزم 
تللو�جلله منطقة  �لللتللي  و�لللتللحللديللات 

�خلليج �لعربي.

و�سباط �لقو�ت �مل�سلحة يف �لبلدين 
�سعيد  �لركن  �لعميد  ح�سره  حيث 
ر��سد علي �ل�سحي نائب قائد �لقو�ت 
�لربية و�للو�ء فيكتور بريدن قائد 

كافة  وتنفيذ  �مل�سرتكة  �لع�سكرية 
باحرت�فية  �للللتلللملللريلللن  ملللللر�حلللللل 
و�جلوية  �للللربيلللة  �لللللوحللللد�ت  بلللني 
بالإمكانيات  �مللل�للسللرتك  و�للللطلللري�ن 

�ملنطقة.
ويلللاأتلللي متللريللن �لحتللللاد �حلديدي 
�سمن  �أ�سبوعني  ��ستمر  �للللذي   5
�لللتللي ت�سارك  �مللل�للسللرتكللة  �لللتللمللاريللن 

ولقد  �لأمريكي.    35 �مل�ساة  فرقة 
و�لتكامل  باجلدية  �لتمرين  �أت�سم 
وتطبيق  و�للل�للسلليللطللرة  �للللقللليلللادة  يف 
�ملفاهيم  وتوحيد  �لقتالية  �لعقائد 

�لثقة  �أعطى  مما  و�لفنية  �لقتالية 
�للللكلللاملللللللة للللللللقلللو�ت �ملللل�لللسلللاركلللة فيه 
�إليها دفاعاً  ت�سند  �أية مهام  لتنفيذ 
عللن ركللائللز �لأمللللن و�ل�للسللتللقللر�ر يف 

بها �لقو�ت �مل�سلحة لدولة �لمار�ت 
�لعربية �ملتحدة مع �لدول �ل�سقيقة 
�لقتالية  �لكفاءة  لرفع  و�ل�سديقة 
يوؤكد  �لللعلل�للسللر ومبلللللا  يللللو�كللللب  مبللللا 

الإمارات تقدم 100 الف دولر لدعم �سندوق الأمم املتحدة ال�ستئماين ل�سحايا الجتار بالب�سر
•• نيويورك-وام: 

�لعربية  �لإملللللللار�ت  دولللللة  �أعلللللنللت 
م�ساهمة  تللقللدميللهللا  علللن  �ملللتللحللدة 
�أمريكي  دولر  �ألللف   100 بقيمة 
�مللللتلللحلللدة  �لأمم  �للللسللللنللللدوق  �إىل 
�سحايا  للللتلللربعلللات  �ل�للسللتللئللمللاين 
وخا�سة  بلللالأ�لللسلللخلللا�لللس  �لإجتللللللللار 

�لن�ساء و�لأطفال.
جللاء ذلللك فللى بلليللان �لللدولللة �لذي 
حمد  �لللسلللعلللود  �لللل�لللسللليلللد  بللللله  �أدىل 
�لدولة  ببعثة  �مل�ست�سار  �ل�سام�سي 
لدى �لأمم �ملتحدة �أمام �لجتماع 
�للللللذي نظمته  �مللل�للسللتللوى  �للللرفللليلللع 
�ملتحدة  للللاأمم  �لللعللامللة  �جلمعية 
�للللدولللليلللة  بلللامللللنلللظلللملللة  يف ملللقلللرهلللا 
عملها  خللطللة  لتقييم  بللنلليللويللورك 
�لجتار  مبكافحة  �ملعنية  �لعاملية 
بالأ�سخا�س �لذى �كد �أن م�ساهمة 
�لدولة تلك تاأتي تاأكيد� منها على 
بالأ�سخا�س  �لجتلللار  مكافحة  �ن 

�ل�سحايا، وتعزيز �لتعاون �لدويل، 
تتما�سى  جميعها  �أن  على  مللوؤكللد� 
ملكافحة  �ملللتللحللدة  �لأمم  خطة  مللع 

�لجتار بالب�سر.
�لتد�بري  �لبيان عن جنللاح  و�أعلللللن 
�لوقائية و�لقانونية و�آليات �لدعم 
�لجلللتلللملللاعلللي يف دوللللللة �لإملللللللار�ت 
خال �لإحللدى ع�سر �سنة �ملا�سية 
يف �لللتلل�للسللدي لللهللذه �جلللرميللة بكل 
�ملللجللتللمللع بها،  �للسللفللافلليللة وتلللوعللليلللة 
�ملتحدة  �لأمم  لأع�ساء  م�ستعر�سا 
�أبلللرز �لإجللللر�ء�ت و�خلللطللو�ت �لتي 
خطتها  لتنفيذ  �لللدولللة  �تخذتها 
�ل�لللسلللرت�تللليلللجللليلللة مللللكلللافلللحلللة هلللذه 

�جلرمية.
وقلللللللال �نلللللله ملللللن حللليلللث �للللوقلللايلللة 
و�ملنع، فقد �سنت �لدولة �لقو�نني 
و�لللتلل�للسللريللعللات مللللو�جلللهلللة �لإجتلللللار 
بتحديثها  وتلللقلللوم  بللالأ�للسللخللا�للس 
بلل�للسللكللل ملل�للسللتللمللر مبلللا يللتللو�فللق مع 
بالريمو  بللللروتللللوكللللول  نللل�لللسلللو�لللس 

�لإن�سانية  بللالللقلليللم  و��لللسلللتلللهلللانلللة 
على  لي�س  و�لللثللقللافلليللة،  و�لللديللنلليللة 
�مل�ستوى �لوطني فح�سب، بل على 

�متد�د �لعامل.
ولفت �إىل �أنه ولكون دولة �لإمار�ت 
ت�ستقبل �أعد�د� كبرية من �لعمالة 
�جلن�سيات  خمللتلللللف  ملللن  �ملللوؤقللتللة 
بالعمل  �للللتلللزملللت  فلللقلللد  �لللسلللنلللويلللا، 
�جلرمية،  هلللذه  ملكافحة  كلللللل  بللا 
�لإجر�مية  للع�سابات  و�لت�سدي 
و��ستغال  بللا�للسللتللقللد�م  تللقللوم  �لللتللي 

�لعمال و�ملتاجرة بهم.
كما ��ستعر�س �لبيان تطور موقف 
�لجتار  مكافحة  �آفللة  �إز�ء  �لللدولللة 
بللالللبلل�للسللر، ملل�للسللري� �إىل �أنللهللا بلللد�أت 
حملتها ملو�جهة هذه �جلرمية على 
�لوطني و�لدويل منذ  �ل�سعيدين 
�أطلقت  وذلللك حللني   ،2006 عللام 
حللملللللة �للسللاملللللة ملللكللافللحللة �لإجتلللللار 
باإ�سد�ر  متللثلللللت  ر�للسللملليللا  بللالللبلل�للسللر 
مكافحة  بللل�لللسلللاأن  �حتللللللادي  قلللانلللون 

بهذ�  كا�سفا  �ل�للسللتللغللال،  طبيعة 
�ل�سدد عن جناح جهود جهاز �إنفاذ 
متاجر�   106 �عتقال  يف  �لقانون 

�سالعا بهذه �جلرمية.
وبلللل�للللسللللاأن علللاملللل �حللللملللايلللة ودعللللم 
�لبيان  جللدد  فقد  �لإجتلللار  �سحايا 
�ملقتنع  �لللللدولللللة  حللكللومللة  ملللوقلللف 
و�حلقوق  �حلماية  توفري  بوجوب 
لدعم  و�للللقلللانلللونللليلللة  �لنللل�لللسلللانللليلللة 
و�ل�ستغال،  �لإجتلللللللار  �للسللحللايللا 
�لوطنية  جلنتها  �أن  �إىل  ملل�للسللري� 
و�جلهات �ملعنية يف �لدولة حر�ست 
على توفري مر�كز �لإيو�ء و�لتاأهيل 
لل�سحايا، وترتيب �أو�ساع �إقامتهم 
بح�سب  بلللللد�نللهللم  �ىل  عللودتللهللم  �أو 
�سامتهم  ي�سمن  ومبللا  ظروفهم 

و�منهم.
و�ألقى �لبيان �ل�سوء على �جلهود 
�لللللدولللللة يف جمال  بللذلللتللهللا  �للللتلللي 
�لللللدويل ملكافحة  �لللتللعللاون  تللعللزيللز 
�إىل  م�سري�  بالأ�سخا�س،  �لإجتلللار 

م�سرتكا  وهللللدفللللا  غلللايلللة  �للسللتللظللل 
جلميع �سعوب �لعامل.

وعلللرب �لللبلليللان علللن تللرحلليللب دولة 
�لإمار�ت باعتماد �جلمعية �لعامة 
بتنفيذ  �ملعني  �ل�سيا�سي  لاإعان 
ملكافحة  �للللعلللاملللليلللة  �للللعلللملللل  خلللطلللة 
باأن  وتعهد  بالأ�سخا�س،  �لجتلللار 
�سعيها  �لمللللار�ت  حكومة  تللو��للسللل 
�ملجتمع  مللللع  تلللعلللاونلللهلللا  للللتلللعلللزيلللز 
�لدويل يف جمالت تبادل �ملعلومات 
و�لإح�سائيات للو�سول �إىل �أف�سل 
�ملللمللار�للسللات و�خللللرب�ت يف جمالت 
بالأ�سخا�س،  �لجتللللللار  مللكللافللحللة 
�أهمية  م�سدد� يف هذ� �لإطللار على 
وفاعلية خطة عمل �لأمم �ملتحدة 

ملو�جهة هذه �لآفة �لعاملية.
ونوه �إىل �أن دولة �لإمار�ت تتعامل 
مع ملف مكافحة �لإجتللار بالب�سر 
بللل�لللسلللورة جلللللادة وحلللا�لللسلللملللة، وذللللك 
لقناعتنا باأن �لإجتار بالب�سر ي�سكل 
�لإن�سان،  حلقوق  �سارخا  �نتهاكا 

�لدولية  �لت�سريعات  مللن  وغلللريه 
ذ�ت �ل�سلة.

�لذي   15 رقللم  �لقانون  �إىل  ونبه 
 2017 علللللام  �لللللدولللللة  �أ�للللسللللدرتلللله 
و�للللللذي ميللثللل يف جمللمللللله حماية 
�مل�ساعدة  �لعمالة  حلقوق  �إ�سافية 
مللن حماولت  نلللوع  �أي  ومللو�جللهللة 
م�سري�  �للللفلللئلللات  هللللذه  ��للسللتللغللال 
�ملنع  جللللهللللود  و�لللسلللملللن  �أنلللللللله  �إىل 
مع  وبالتعاون  �جلرمية،  وتعريف 
�لإجتار  ملكافحة  �لوطنية  �للجنة 
بالأ�سخا�س، فقد مت طرح برنامج 
بالب�سر  �لإجتلللللار  مللكللافللحللة  دبلللللوم 
يف �لللللدولللللة، �لللللذي ملللن �للسللاأنلله �أن 
�لجتار  جللرميللة  ويللعللالللج  يتعر�س 

بالأ�سخا�س باأ�سلوب علمي.
�أما بخ�سو�س �ملاحقة �لق�سائية 
و�لللعللقللاب فللاأكللد علللللى �لللتللز�م دولة 
�لإمار�ت مباحقة مرتكبي جر�ئم 
وحماكمتهم  بللالللبلل�للسللر  �لإجتللللللللار 
ح�سب  عليهم  �لللعللقللوبللات  وفللر�للس 

بالأ�سخا�س،  �لإجتللللللللار  جللللر�ئللللم 
 2015 عللللام  تللعللديللللله  و�للللللذي مت 
ل�سحايا  �أكلللرب  �للسللمللانللات  لللتللوفللري 
مع  يتما�سى  مبللا  بالب�سر  �لجتلللار 

بروتوكول بالريمو.
2008، مت  علللام  ويف  بلللاأنللله  وذكللللر 
�إنللل�لللسلللاء جلللنللة وطللنلليللة ممللثلللللة من 
وموؤ�س�سات  �حلللكللوملليللة  �جللللهلللات 
�ملللجللتللمللع �ملللللدين �لللعللاملللللة يف هذ� 
تللنلل�للسلليللق جهود  بللللهللللدف  �مللللللجلللللال، 
بالب�سر،  �لإجتلللار  جر�ئم  مكافحة 
�ل�سرت�تيجية  �خلللطللط  وتللعللزيللز 
ومتكني  �لأ�للسللعللدة،  خمتلف  علللللى 
�لقو�نني  �إنللللفللللاذ  ملللن  �للل�للسلللللطللات 
وتلللطلللبللليلللق �ملللللعللللايللللري �للللوقلللائللليلللة 

و�لر�دعة.
�عتمدت  �للللدوللللة  �أن  �إىل  و�أ�لللسلللار 
للمكافحة  وطللنلليللة  �إ�للسللرت�تلليللجلليللة 
مبنية على خم�سة حماور وتتمثل 
و�ملاحقة  و�مللللللنلللللع،  �لللللوقللللايللللة  يف 
وحماية  و�للللعلللقلللاب،  �لللقلل�للسللائلليللة، 

�لأمم  �تللفللاقلليللة  �ىل  �ن�سمت  �أنللهللا 
�ملنظمة  �جلرمية  ملكافحة  �ملتحدة 
�للللعلللابلللرة للللللحللدود �لللوطللنلليللة عام 
2007، و�ىل بروتوكول بالريمو 
�أ�سدقاء  فريق  و�إىل   ،2008 عام 
يف  بالب�سر  �لإجتلللار  �سد  متحدون 

�لأمم �ملتحدة عام 2010.
و�للللسللللدد علللللللى �ن دولللللللة �لملللللللار�ت 
مقدمة  يف  تلللكلللون  بللللللاأن  حلللر�لللسلللت 
�لدول �لتي دعمت �خلطة �لعاملية 
بالأ�سخا�س،  �لإجتلللللللار  ملللكللافللحللة 
و�ن�سمت �ىل �لعديد من �ملبادر�ت 
�لجتار  مبكافحة  �ملعنية  �لدولية 
بالأ�سخا�س، وحر�ست على تعزيز 
تعاونها �لثنائي و�ملتعدد �لأطر�ف 
ملللللن خلللللللال عللللقللللد �لتللللفللللاقلللليللللات 
�لعديد  ملللع  �لللتللفللاهللم  ومللللذكللللر�ت 
�حلكومية  و�ملنظمات  �للللدول  مللن 
�لللدوللليللة �ملللعللنلليللة بللقلل�للسللايللا حقوق 
و�لهجرة  و�للللعلللملللاللللة  �لإنلللل�للللسللللان 

و�جلرمية و�ملخدر�ت.

بهدف الطالع على التجارب الدولية

�سرطة راأ�س اخليمة ت�سارك يف موؤمتر الأمن ال�سناعي يف دل�س الأمريكية 
••  راأ�س اخليمة – الفجر

قام وفد رفيع �مل�ستوى من �سرطة ر�أ�س �خليمة برئا�سة �للو�ء علي عبد �هلل بن 
علو�ن �لنعيمي قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة، بامل�ساركة يف �ملعر�س و�ملوؤمتر 
�ل�سنوي �لل 63 للجمعية �لدولية لاأمن �ل�سناعي ASIS �لذي ت�ست�سيفه 

د�ل�س �لأمريكية وقد �سم �لوفد �ملر�فق كل من �لعميد عبد �هلل علي منخ�س 
مدير �إد�رة �لتحريات و�ملباحث �جلنائية و�ملقدم حممد عبد �لرحمن �لأحمد 
مدير �إد�رة �خلدمات �لإلكرتونية و�لت�سالت و�ملقدم مرو�ن عبد �هلل جكه 

مدير �إد�رة �لإعام و�لعاقات �لعامة. 
تاأتي  �مل�ساركة  هللذه  �أن  �لنعيمي،  علو�ن  بن  �هلل  عبد  علي  �للللللو�ء  �أكللد  حيث 

حر�ساً من �سرطة ر�أ�س �خليمة على مو�كبة �مل�ستجد�ت �لأمنية يف خمتلف 
�لتخ�س�سات بهدف ��ست�سر�ف م�ستقبل �لعمل �ل�سرطي و�لطاع على �أف�سل 
�ملمار�سات و�لتجارب �لدولية يف جمال �لبتكار و�لأمن �لتقني و�ل�سناعي هذ� 
من ناحية، ومن ناحية �أخرى تاأتي بهدف تطوير وتوطيد عاقات �ل�سر�كة 
وتعزيز �لتعاون يف جمالت �ل�سرطة و�لأمن مع �لعديد من �جلهات �مل�ساركة 

يف �ملوؤمتر.   كما عرب قائد عام �سرطة ر�أ�س �خليمة عن �سعادته بالرتحيب 
للموؤمتر  �ملنظمة  �سو�ء من طرف �جلهة  له  �ملر�فق  و�لوفد  به  �لذي حظي 
�مل�ساركة يف  �لللدول و�جلهات  �أو من قبل �ملخت�سني و�خلللرب�ء من  و�ملعر�س، 
�جلهة  قبل  من  بذلت  �لتي  و�جلهود  �ملميز  �مل�ستوى  ��ستح�سن  كما  �ملوؤمتر، 

�ملنظمة للمعر�س مما �ساعد على حتقيق �لأهد�ف �ملطلوبة من �مل�ساركة.



األحد   1   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12135  
Sunday  1   October   2017  -  Issue No   12135

05

اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة يعزي اأ�سرة ال�سهيد 

خالد ال�سحي مبنطقة قدفع بالفجرية
•• قدفع-وام:

قدم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س 
�أثناء  ��ست�سهد  �ل�سهيد خالد حممد جديد �ل�سحي �لذي  �خليمة و�جب �لعز�ء يف 
تاأديته و�جبه �لوطني �سمن �لقو�ت �مل�ساركة يف عملية »�إعادة �لأمل« يف �ليمن مع 

قو�ت �لتحالف �لعربي بقيادة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.
و �أعرب �سموه خال زيارته �م�س جمل�س �لعز�ء مبنطقة قدفع يف �لفجرية ير�فقه 
�ل�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر �لقا�سمي عن �سادق مو��ساته وتعازيه لو�لد و�إخوة 
منازل  ينزله  و�أن  رحمته  بو��سع  يتغمده  �أن  وجللل  عز  �ملللوىل  د�عيا  �ل�سهيد  وذوي 

�ل�سهد�ء و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن.

اعتماد الدليل التنفيذي ل�سيا�سة التقييم  للعام الدرا�سي 2018-2017

الرتبية توؤكد على الزامية اجتياز امتحان »اأم �سات« لدخول اجلامعات والبتعاث
•• دبي- حم�شن را�شد

و�لتعليم،  �لللرتبلليللة  وز�رة  �أعلللللنللت 
�سات،  �أم  �متحان  �جتياز  �إلللز�ملليللة 
بللللللدل ملللللن �ليلللللللتللل�لللس و�لللللتللللوفللللل، 
كللمللتللطلللللب للللللدخلللللول �جللللاملللعلللات 
�ملحلية، و�سرطاً �أ�سا�سياً لابتعاث، 
�لتقييم  وزن  ��للسللتللبللدلللت  وقلللت  يف 
�لدر��سي  �لللفلل�للسللل  يف  �لللتللكللويللنللي 
�سات  �أم  �مللتللحللان  بللدرجللة  �لللثللالللث 
لللطلللللبللة �للل�للسللف �للللثلللاين علل�للسللر يف 
�لعربية  �للغتني  �لدر��سية  �مللللو�د 
و�لإجنللللللللللليلللللزيلللللة و�لللللريللللا�للللسلللليللللات 
�لتقومي  �سيا�سة  �سمن  و�لفيزياء، 
و�لملللتلللحلللانلللات �لللللعللللام �للللدر��لللسلللي 

�جلاري2018-2017.
معايل  يلللللتللقللي  �أن  �مللللتلللوقلللع  ومللللن 
وزيللللر �لللرتبلليللة و�لللتللعللللليللم ح�سني 
�إبللر�هلليللم �حللللملللادي ومديري  بللن 
ومديري  �ملدر�سي  �لقطاع  �إد�ر�ت 
مديري  �ملللدر�للسللي  �لللنللطللاق  �إد�ر�ت 
�أكتوبر  و4   3 يلللوملللي  �مللللللدر��لللللس 
�جللللللللللللللاري، بلللللامللللللركلللللز �لقللللللليلللملللي 
)�ليون�سكو(،  �لرتبوي  للتخطيط 
بعجمان  �ملعلمني  تللدريللب  ومعهد 
�ل�سيا�سة  م�ستجد�ت  ل�ستعر��س 

�جلديدة للتقييم و�لمتحانات، 

�ختبار  �إىل   3-1 �ل�سفوف  طلبة 
مركزي يف كل ف�سل در��سي، فيما 
�إىل   12-4 �للل�للسللفللوف  تللخلل�للسللع 
�لأول  �لف�سل  يف  مللركللزي  �ختبار 
ويبقى  �لثالث،  �لف�سل  يف  ومثله 
�لللفلل�للسللل �لللللدر��للللسللللي �لللللثللللاين با 
وير�عى  �ل�سفوف.،  لتلك  �ختبار 
تقييم �لطلبة �أ�سحاب �لهمم وفق 
�لرتبوية  و�خلللطللط  �حتياجاتهم 

�لفردية �ملو�سوعة لكل طالب.
يحاكي  �خللللتلللاملللي  �لللتللقلليلليللم  �أملللللا 
وحتى  �لأول  مللن  �ل�سفوف  طلبة 
�لللللثللللاين عللل�لللسلللر، يلللعلللد �لملللتلللحلللاًن 
�خلللتللامللي مللركللزيللا مللن قللبللل فرق 
وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ي�ستهدف 
و�خلا�سة  �حللللكلللومللليلللة  �مللللللد�ر�لللللس 
و�لتابعة  �للللللوز�رة  ملللنللهللاج  �ملطبقة 
للللللد�ئلللللرة �للللتلللعللللللليلللم و�ملللللعللللرفللللة يف 
لل�سفوف  �أن يطبق  �أبوظبي، على 
�لف�سل  نللهللايللة  قبيل   )1-2-3(
�لكرث،  على  باأ�سبوعني  �لدر��سي 
 )4-12( �ل�سفوف  يخ�س  وفيما 
�لختبار�ت  مللو�علليللد  تنظيم  وفللق 
�أو  �لللكللرتونلليللا   ،2017-2018

ورقيا.
ووفلللقلللا للللللدللليللل و�للسللعللت �للللللوز�رة 
علللاجللليلللة حتلللاكلللي طلبة  بللللر�مللللج 

وكانت وز�رة �لرتبية و�لتعليم قد 
�سيا�ستها  �سمن  مللوؤخللر�  �عتمدت 
�إجر�ئية  خلللطلللو�ت   4 �جلللللديللللدة 
بالإطار  �لللتللقلليلليللم  �للسلليللا�للسللة  لللربللط 
حتديد  ت�سم  للمناهج،  �ملللرجللعللي 
وحتديد  �لتعلم،  ونلللو�جت  معايري 
�آليات قيا�س مدى �متاك �لطلبة 
ومقارنة  �لتعلم،  ونو�جت  للمعايري 
�ملطلوب  بالنو�جت  �لطلبة  م�ستوى 
متدخات  وتلللعلللديلللل  حتللقلليللقللهللا، 
و�إعادة  و�لتقييم  �لتعليم  عمليات 
ت�سميمها يف �سوء معايري ونو�جت 
�لللتللعلللللم، فلل�للسللا عللن حتللديللد �أيلللام 
للف�سل  يللومللاً   67 بلللل   �لللتللمللدر�للس 
يوماً  و50  �لأول،  �لللللدر��للللسللللي 
للف�سل �لثاين، و63 يوماً للف�سل 

�لدر��سي �لثالث.
كما �أكدت وز�رة �لرتبية من خال 
�لدليل �لتنفيذي ل�سيا�سة �لتقييم 
و�لللللللذي ح�سلت  �جللللللللاري،  للللللعللام 
توحيد  مللنلله،  ن�سخة  علللللى  �لللفللجللر 
على  ��ستملت  �إذ  �لللتللقلليلليللم،  �أنلللللو�ع 
�لتكويني،  �لت�سخي�سي،  �أنللو�ع   3
�لتقييم  يللحللاكللي  �خلللتللامللي، حلليللث 
�ل�سفوف  طلللللبللة  �لللتلل�للسللخلليلل�للسللي 
ويكون  و�لللثللالللث،  و�للللثلللاين  �لأول 
مركزياً من �لللوز�رة، وي�سمل مو�د 

3-2-1 مملللن مل  �لللللل   �للل�للسللفللوف 
يحققو� �حلد �ملتوقع من �لأد�ء يف 
�أو  ي  �لت�سخي�س  �لختبار  نتيجة 
نهاية �لف�سل، ينفذها معلمي �ملو�د 
�لللعللربلليللة، �للغة  �لللدر��للسلليللة �للللللغللة 
بالتعاون  ،�لريا�سيات  �لجنليزية 
مع �إد�ر�ت �ملد�ر�س، وذلك يف �أعقاب 
حتليل نتائج �لختبار �لت�سخي�سي، 
و�لثاين،  �لول  �لللفلل�للسللل  ونللهللايللة 
من   �لطلبة  متللكللن  ملللدى  لقيا�س 
و�كت�سابهم  �للل�للسللابللقللة،  �ملللللهللللار�ت 
�ملهار�ت  وقيا�س  �حلالية،  �ملهار�ت 
يف  �لتدري�س  وي�ستمر  �لرت�كمية، 
ح�سب  و�للللثلللاين  �لأول  �لللفلل�للسلللللني 
�جللللللللدول �مللللدر�لللسلللي خلللللال فرتة 
على  �لللعللاجلليللة  �لللرب�مللج  تطبيق 
يبنى  �إذ  �مللل�للسللتللهللدفللني،  �لللطلللللبللة 
�ملهار�ت  على  �لعاجي  �لربنامج 

�ملفقودة لكل طالب على حدة. 
وبح�سب  ��س�س �لجتياز و�لرتفيع 
�ل�سيا�سة  عللللليللهللا  ��للسللتللملللللت  �للللتلللي 
و�لمتحانات،  للتقومي  �جلللديللد 
�جتياز  �للللللللذي  �للللطلللاللللب  يلللعلللتلللرب 
بتحقيق  �ملللجللمللوعللة   ملللو�د  جميع 
�للللنلللهلللايلللة �لللل�لللسلللغلللرى علللللللى �لأقلللللل 
يرفع لل�سف �لعلى، فيما يخ�سع 
لمللتللحللان �لإعلللللادة �لللطللالللب �لذي 

�جتياز يف ثالث مو�د در��سية على 
�لطالب  �جللتلليللاز  وعللللدم   ، �لكللللرث 
�أو �كرث،  �أربللعللة مللللو�د  در��للسلليللة  يف 
�لطالب  ، وحتقيق  لللاإعللادة  يبقى 
�ل�سغرى،  �لنهاية  من  �أقللل  درجللة 
�لتي  �للللدرجلللة  للللللطللالللب  يحت�سب 

حققها خال �لعام يف �ملادة.
مرحلة  تقييم  يف  �لللللوز�رة  وتللركللز 
نو�جت  تقييم  �لطفال على  ريا�س 
�لدر��سية  �ملللو�د  خللال  �لتعلم من 
�للللللللغلللة �للللعلللربللليلللة و�لجنللللللليلللزيلللة 

�لختبار  ويللطللبللق  و�لللريللا�للسلليللات، 
�لعام  يف  ملللرتلللني  �لللتلل�للسللخلليلل�للسللي 
�لدر��سي بدء� من �مل�ستوى �لثاين، 
�لول  �لف�سل  وزن  يكون  �أن  على 
%20، و�لثاين %40 ، و�لثالث 
%، وت�ستند �سيا�سة �لجتياز   40
و�لرتفيع يف نهاية �لعام، على ن�سبة 
حت�سيل �لطفال جلميع �ملوؤ�سر�ت 
�ملللل�لللسلللتلللهلللدفلللة حللل�لللسلللب �ملللل�لللسلللتلللوى، 
وجتميع �إجر�ء�ت �لتقييم يف نهاية 

كل ف�سل در��سي.

�لإجنليزية  و�للغة  �لعربية  �للغة 
�ملد�ر�س  وي�ستهدف  و�لريا�سيات، 
�ملطبقة  و�خللللا�لللسلللة  �حللللكلللومللليلللة 
ملنهاج �لللوز�رة، ويطبق يف �لأ�سبوع 
�لثاين و�لثالث من تاريخ بدء دو�م 

�لطلبة، �لكرتونيا �أو ورقياً.

�لتكويني  �لللتللقلليلليللم  يللطللبللق  فلليللمللا 
�ملللل�لللسلللتلللملللر، علللللللى �لللل�لللسلللفلللوف من 
وفق  عللل�لللسلللر   �لللللثللللاين  �إىل  �لأول 
��سرت�تيجيات �لتقييم �حلديثة يف 
على  �لثاثة  �لدر��سية   �لف�سول 
�ملللدر�للسللة، حلليللث يخ�سع  ملل�للسللتللوى 

يف رو�سة حراء  

م��رور راأ�س ال��خيمة ي��ح�س ع�لى اآداب رك��وب احل�افل��ة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

�ملرور  �إد�رة  نظمت   ، �أمللانللة  طابنا  �سامة  مللبللادرة  �سمن 
بالقيادة  �ملللركللزيللة  للعمليات  �لللعللامللة  بلللللالإد�رة  و�للللدوريلللات 
�لعامة ل�سرطة ر�أ�س �خليمة ممثلة بفرع �لتوعية و�لإعام 
�ملللللروري حمللا�للسللرة تللوعللويللة وتللرفلليللهلليللة لإحللللدى �لف�سول 
للتعليم  �حلللللر�ء  مللدر�للسللة  لأطللفللال  �لتاأ�سي�سية  �لللدر��للسلليللة 
�لتدري�سية  �لهيئة  ممثلي  مللن  عللللدد�ً  بح�سور  �لأ�للسللا�للسللي 

و�لإد�رية باملدر�سة .
  وت�سمنت �لزيارة �لتي قام بها �لعقيد �أحمد �ل�سم �لنقبي 
�ملللللرور و�للللدوريلللات وعلللدد مللن �ل�سباط  �إد�رة  نللائللب مللديللر 
�ملتعلقة حول  �لإر�للسللاد�ت  �لعديد من  �إلقاء  ، على  و�لأفلللر�د 
كيفية ركوب �حلافلة �ملدر�سية و�جللو�س بد�خلها مع مر�عاة 
عرب  �أرو�حللهللم  على  للحفاظ  و�ل�سامة  �لأمللن  ��سرت�طات 
، بالإ�سافة  �إتباعها  قو�عد وتعليمات معينة يتوجب عليهم 
�إىل ت�سليط �ل�سوء على �لإ�سار�ت �ل�سوئية �ملرورية ودللة 
و�لتوعية  �لن�سح  تقدمي  ومت   ، جتللاوزهللا  وخللطللورة  �ألو�نها 

حلللول �للسللرورة �لنللتللبللاه �أثللنللاء �لللعللبللور يف �لللطللريللق و�لعبور 
�لطريق من  و�لتاأكد من خلو  للم�ساة  �ملخ�س�سة  بالأماكن 
�ملركبات لعدم تعر�سهم للحو�دث و�لإ�سابات �خلطرية �لتي 
 ، �لذهبية  �لقاعدة  �سرح  كما مت   ، �لوفاة  �إىل حد  ت�سل  قد 
�لع�سكري  للزي  �لأطفال  من  عدد  �رتللد�ء  �لزيارة  وتخللت 
بللرتللبللة مللللازم وتللقللدمي �للسللرح عللن مللهللام وو�جلللبلللات �سابط 
�سعار  ، مت تقطيع كعكة حتمل  �لزيارة  ، ويف ختام  �ل�سرطة 
تاحم  على  وتاأكيد�ً  �ملللد�ر�للس  �إىل  بالعودة  �حتفاًل  �ملللبللادرة 
�ملدنية  �أفللر�د �ملجتمع وجهاته  �ل�سرطة مع جميع  وتو��سل 

يف �سبيل تعزيز �لأمن و�لأمان .
  و�أكللللد �للل�للسللم يف كلمته بلللاأن �للل�للسللرطللة حتللر�للس علللللى مبد�أ 
�لتو��سل �لفعال ، وت�سعى �إىل تفعيله ب�ستى �لطرق و�لو�سائل 
�ملتاحة عرب تنظيم �ملحا�سر�ت و�لزيار�ت �لأمنية و�لتوعوية 
�لفعاليات  جللملليللع  يف  �مللل�للسللاركللة  �إىل  بللالإ�للسللافللة   ، �ملختلفة 
و�لأن�سطة �لتي ت�ساهم ب�سكل كبري يف عملية تثقيف وتوعية 
�أكرب عدد ممكن من �سر�ئح �ملجتمع و�لرتكيز �أكرث على فئة 

�لطاب .

 مئوية الإمارات 2071.. طموح نحو الريادة عامليا
•• ابوظبي-وام:

�ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت  دولللة  طموحات  �ن  �ل�ساعة  �خبار  ن�سرة  قالت 
�إىل �أن تكون �لأف�سل يف  ل تتوقف عند م�ستوى معني، فهي ت�سعى دوماً 
�إجناز�ت  لت�سيف  �مل�ستقبل  نحو  ثابتة  وتتطلع بخطى  �ملجالت،  خمتلف 
ت�سهدها ما  �لتي  �ل�ساملة  و�لنه�سة  �ل�سامخ،  �لوطني  �لبناء  �إىل  جديدة 
�إطاَريه  �إليه بالبنان يف  �لتنمية ي�سار  ر�ئللد�ً يف جمال  جعل منها منوذجاً 
�سليم  علللللمللي  تخطيط  مللن  ذللللك  يف  تنطلق  وهلللي  و�لللللللدويل،  �لإقللللليللمللي 
و�آليات  �لأهللد�ف،  و��سحة  و��سرت�تيجيات  للم�ستقبل،  دقيق  و��ست�سر�ف 
�لإمار�ت  مئوية  عنو�ن  حتت  �فتتاحيتها  فى  و��سافت  للتنفيذ.  حمللددة 
2071 .. طموح نحو �لريادة عامليا �نه يف هذ� �ل�سياق جاء �عتماد �ساحب 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�آل  ز�يللد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  �للللوزر�ء حاكم دبللي رعللاه �هلل و�ساحب 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة �آليات حتقيق 
تكون  بالإمار�ت كي  �لو�سول  ت�ستهدف  �لتي   ،»2071 �لإمللار�ت  »مئوية 
لقيام  �ملئوية  �لللذكللرى  بحلول  تقدماً،  و�أكللرثهللا  �لللعللامل،  يف  دولللة  �أف�سل 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وذلك يف عام 2071. و�عتربت �ن مئوية 
�لإمللار�ت متتد خلم�سة عقود، وت�سّكل خريطة و��سحة للعمل �حلكومي 
طويل �ملدى وروؤية لأجيال �مل�ستقبل، و�سيتم تنفيذها على خم�س مر�حل، 
�مل�ستقبل  ملتغري�ت  وفقاً  �سنوي،  ب�سكل  و�سرت�جع  �سنو�ت،  ع�سر  منها  كل 
ونتائج �لإجناز، وت�ستهدف �إعد�د جيل يحمل ر�ية �مل�ستقبل، ويتمتع باأعلى 
�مل�ستويات �لعلمية و�لحرت�فية و�لقيم �لأخاقية و�لإيجابية، ما ي�سمن 
�ل�ستمر�رية وتاأمني م�ستقبل �سعيد وحياة �أف�سل لاأجيال �لقادمة، ورفع 
مكانة �لدولة لتكون �أف�سل دولة يف �لعامل، وكما قال �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
�لو�لد  حلم  ��ستمر�رية  جت�سد  »�ملئوية  فللاإن  مكتوم،  �آل  ر��سد  بن  حممد 
�لقادمة  �لإمللار�ت، وت�سمن لأجيالنا  و�إخو�نه حكام  ز�يد  �ل�سيخ  �ملوؤ�س�س 

�أف�سل م�ستويات �حلياة و�لرفاهية وجمتمعاً يتمتع بال�ستد�مة«.
وبينت �ن قيادتنا �لر�سيدة تعترب نف�سها يف حتدٍّ تنموي م�ستمر، وتدعو 
�مل�سوؤولني و�ملو�طنني يف كل مو�قع �لعمل �لوطني �إىل �ل�سري على �لنهج 
�لطاقات  يفجر  �لللذي  �لعامل  �أنلله  على  �لتحدي  �إىل  تنظر  لأنللهللا  ذ�تللله، 
ويخلق �ملبادر�ت غري �لتقليدية، ويحفز على �لتطوير �مل�ستمر للقدر�ت، 
ولذلك فقد طالب �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، �أبناء 
و�سباب �لوطن باأن يكثفو� جهودهم، ويطلقو� �لعنان لطاقاتهم لتحقيق 
و�لريادة  �لتميز  لنا  �إىل منجز�ت وطنية حتقق  وترجمتها  �لقيادة،  روؤى 
�مل�ستقبلية  �لأجيال  �أف�سل  و�إعللد�د  تن�سئة  على  »نعمل  �سموه:  قال  حيث 
موقع  وتعزز  �لر�ية،  لتحمل  مبتكرة  تعليمية  مبناهج  بهويتها  �ملتم�سكة 
�ل�ستثنائي  �إمنا يعك�س �لهتمام  �لعامل«، وهذ�  �لإمللار�ت يف �سد�رة دول 
�لذي توليه �لإمار�ت، يف ظل قيادة �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
�لب�سري،  �لعن�سر  يف  لا�ستثمار  �هلل،  حفظه  �لللدولللة،  رئي�س  نهيان،  �آل 
باعتباره �لرثوة �حلقيقية و�لد�ئمة، �لتي ميكن �لرهان عليها يف �لنتقال 
�إىل مرحلة ما بعد ع�سر �لنفط، و�سوًل �إىل »مئوية �لإمار�ت 2071«. 
»مئوية  تت�سمنها  �لتي  �لكبرية  و�لأهلللد�ف  �لرئي�سية  �ملحاور  �ن  وذكللرت 
�ملتمثلة يف /�أف�سل تعليم يف �لعامل، و�أف�سل �قت�ساد   ،»2071 �لإمللار�ت 
يف �لعامل، و�أ�سعد جمتمع يف �لعامل، و�أف�سل حكومة يف �لعامل/، توؤكد �أن 
�لإمار�ت مت�سي بخطى و�ثقة نحو تعزيز ريادتها وتفوقها عاملياً، وخا�سة 
من  نهار  ليل  وتعمل  بامل�ستحيل،  تعرتف  ل  ر�سيدة  قيادة  حباها  �هلل  �أن 
�ساملة  روؤيللة  �ملللجللالت، قيادة متتلك  �لإملللار�ت يف كل  تعزيز مكانة  �أجللل 
بكل  �لو�قع  �أر�للس  تنفيذها على  �لتنمية، وتعمل على  ومتكاملة لتحقيق 
�لوطن، وتر�هن عليهم يف  �أبناء  توؤمن بقدر�ت  و�إخا�س، قيادة  ت�سميم 
�حلما�سة  �سحنات  با�ستمر�ر  فيهم  وتبث  و�لرخاء،  �لتنمية  م�سرية  قيادة 
و�لثقة وتدفعهم نحو مزيد من �لعمل و�لإجنللاز و�لإبللد�ع، وهذ� ما عرب 
�إن  �آل نهيان، بقوله:  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  �ل�سمو  عنه بو�سوح �ساحب 
»�لإمار�ت ت�سع ثقتها وكل �إمكاناتها لدعم جيل �ملهمة �لذي �سيقود جهود 
حتقيق طموحاتنا نحو �ملئوية بروح �لفريق �لو�حد«. وخل�ست �ىل �لقول 
�ن دولة �لإمار�ت �لتي حققت �إجناز�ت �سخمة يف جمال �لتنمية ت�سل �إىل 
حد �ملعجز�ت من حيث �مل�سمون و�ملدى �لزمني �لذي حتققت فيه، قادرة 

على بلوغ �أهد�ف مئوية 2071 يف �أن تكون �لأوىل و�لأف�سل عاملياً.
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طلب لت�سجيل بيانات �لعامة �لتجارية :فخر �لعا�سمة للعود و�لعطور 
Fakhar Alsima for Oud and Perfumes
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�سورة العالمة

ت�ستعمل  �خللرة  ومللو�د  �لأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سر�ت  بالفئة:3  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�سلع  لتمييز  وذلللك 
 ، عطرية  وزيلللوت  عطور   ، �سابون   ، وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سر�ت   ، �ملاب�س  وكللي  غ�سل  يف 

م�ستح�سر�ت جتميل ، غ�سول )لو�سن( لل�سعر ، منظفات �أ�سنان.
و�سف �لعامة:�لعامة �لتجارية عبارة عن �سكل درع د�خله حرف f وفوقه ر�سمة تاج و كتب بجانبه عبارة 
Fakhar Alsima for Oud and Perfumes فخر �لعا�سمة للعود و�لعطور باللغتني �لعربية 

و�لجنليزية.
�ل�سرت�طات:.

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد  �أو �إر�ساله 
بالربيد �مل�سجل ، وذلك خال )30(  يوماً من تاريخ هذ� �لإعان .
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

عمل  ور�للسللة  �للل�للسللحللة  وز�رة  نللظللمللت 
�لعاملة  �لللللقللللوى  حتللللديللللد  منلللللللوذج 
�لتمري�سية للتعريف بنموذج �لعمل 
و�لذي  �لتمري�سية  للرعاية  �ملوحد 
بد�أ �لعمل �لفعلي به يف مايو 2017 
روؤ�ساء  وملل�للسللاركللة  بللالللتللعللاون  وذلللللك 
�مل�ست�سفيات  يف  �لللتللمللريلل�للس  هلليللئللات 
�لتابعة  �لللل�لللسلللحللليلللة  و�ملللللوؤ�للللسلللل�للللسللللات 

للوز�رة.
�سعادة  �فتتحها  �لتي   - �لور�سة  تعد 
�ل�سركال  حمللمللد  يللو�للسللف  �لللدكللتللور 
�مل�ست�سفيات  لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل 
تعليمية  ور�للسللة   - �لأول  قبل  �أملل�للس 
ل�لللسلللتلللخلللد�م �أفللل�لللسلللل �مللللملللار�لللسلللات يف 
�لتمري�سي  �لكادر  متطلبات  معرفة 
لتقدمي  و�ملللوؤهللات  �لعدد  من حيث 

�أف�سل �خلدمات.
و �سيتم تطبيق �لنظام يف �مل�ست�سفيات 

�لولية  �ل�سحية  �لللرعللايللة  ومللر�كللز 
�للللوقلللائلللي  �لللللطللللب  �ىل  بللللالإ�للللسللللافللللة 
نوعية  يف  �لللتللبللايللن  ملللع  للليللتللنللا�للسللب 
�لأ�سرة  و��ستخد�م  �مل�ست�سفيات  تلك 
�لتي  �ل�ساعات  وعللدد  �ملر�سى  وعللدد 
�لعناية  لتقدمي  ق�سم  كللل  يحتاجها 

�لتمري�سية. 
تلللهلللدف �للللور�لللسلللة بلل�للسللفللة علللاملللة �إىل 
حلل�للسللول جميع  نللظللام ي�سمن  و�للسللع 
�لللكللايف و�ملنا�سب  �لللعللدد  �ملللر�فللق على 
من �ملوظفني ذوي �ملوؤهات �ملنا�سبة 
وتللطللويللر نللطللاق �ملللمللار�للسللة �لللتللي من 
�لتعليمية  �لللكللو�در  �أن  �سمان  �ساأنها 

تعمل �سمن حدود تعليمهم.
ت�سمنت �لور�سة عدد� من �ملحا�سر�ت 
�لتي ركزت على حت�سني بيئة �لعمل 
ينعك�س  ملللا  �لللتللمللريلل�للسلليللة  للللللللكلللو�در 
�يجابا على جودة �لعناية �لتمري�سية 
مب�ساركة عدد من �خلرب�ء �ملحليني 
�ساندي  �خلللبللرية  و�خلللارجلليللني مثل 

لوفرينج �ملتخ�س�سة يف تطوير وبناء 
و�لتي  �لتمري�سية  �لللرعللايللة  منللوذج 

دولة  جمتمع  حللاجللات  مللع  تتنا�سب 
�لمار�ت بتنوعه �لثقايف.

دار اإماراتية تنظم مهرجان الثقافة العربية يف طاجيك�ستان
•• دو�شنبه-وام:

فعاليات  �لأول  �أملل�للس  �لإمللار�تلليللة   ) للن�سر  )�للليللا�للسللمللني  د�ر  �فتتحت   
�لعا�سمة �لطاجيكية  �لعربية يف  �لثقافة  �لن�سخة �لأوىل من مهرجان 
)دو�سنبه( وذلك يف �إطار �لتبادل �لثقايف �لإمار�تي مع خمتلف �لثقافات 

يف �لعامل.
ز�ده  �إمللام  يو�سف  حممد  �لربوفي�سور  �سعادة   - �ملهرجان  �فتتاح  ح�سر 
رئي�س جامعة طاجيك�ستان �لقومية و�لدكتورة مرمي �ل�سنا�سي �لرئي�س 

�لتنفيذي لد�ر �ليا�سمني وعدد من �ملثقفني و�لإعاميني �لإمار�تيني.
طاجكي�ستان  جلامعة  �سكرها  عن  �ل�سنا�سي  مللرمي  �لدكتورة  و�أعللربللت 
�لقومية للتعاون و�لتن�سيق يف �إقامة مهرجان �لثقافة �لعربية وتوثيق 

�لعاقات �لثقافية بني دولة �لإمار�ت وجمهورية طاجيك�ستان.
دولة  تاريخ  على  �ل�سوء  �ملهرجان  كلمتها خال  �ل�سنا�سي يف  و�سلطت 
له  �ملغفور  بجهود   1971 عللام  قيامها  منذ  �ملتحدة  �لعربية  �لإملللار�ت 
�ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " و�إخو�نه �ملوؤ�س�سني 

و�سول �إىل �لنه�سة �حل�سارية �لتي ت�سهدها �لدولة يف �ملجالت كافة.
بع�سر  متللر  �ملتحدة  �لعربية  �لإمللللار�ت  دولللة  �أن  �إىل  �ل�سنا�سي  ولفتت 
�ل�سدد  .. منوهة يف هذ�  �لر�سيدة  �زدهللار علمي وذلللك بف�سل قيادتها 
�إىل قانون �لقر�ءة �لذي يعد �لأول من نوعه على م�ستوى �ملنطقة �لذي 
لرت�سيخ  حكومية  وم�سوؤليات  تنفيذية  وبللر�مللج  ت�سريعية  �أطللر�  ي�سع 

قيمة �لقر�ءة.
و�أ�للسللارت �إىل �ملو�سم �لثقايف يف دولللة �لإملللار�ت �لللذي ي�سهد �لعديد من 

معر�س  بينها  مللن  �لللعللام  مللد�ر  على  �ملتخ�س�سة  و�ملللعللار�للس  �لفعاليات 
وغريها  للكتاب  �للللدويل  �أبللوظللبللي  ومللعللر�للس  للكتاب  �للللدويل  �ل�سارقة 
يف  تقام  �لتي  �ملعار�س  يف  طاجيك�ستان  م�ساركة  يف  �أملها  عن  معربة   ..

�لإمار�ت.
وحول د�ر د�ر �ليا�سمني �أو�سحت �لدكتورة �ل�سنا�سي �أنها تاأ�س�ست منذ 
5 �سنو�ت يف �ل�سارقة وهي ت�سعى �إىل تنظيم مهرجانات �لثقافة �لعربية 
�لد�ر  �أن  �إىل  م�سرية   .. بالعربية  �لناطقة  غللري  �للللدول  يف  و�لرتجمة 
حر�سا  و�لهندية  �ل�سينية  بينها  من  لغات   5 �ىل  �إ�سد�ر�تها  ترجمت 

على �لتبادل �لثقايف �لمار�تي مع خمتلف �لثقافات يف �لعامل.
دولة  �أن  ز�ده  �إملللام  يو�سف  حممد  �لربوفي�سور  �سعادة  �أكللد  جانبه  مللن 
�ل�سيا�سية و�لقت�سادية  �أبرز �سركائنا يف �ملجالت  �إحدى  �لإمللار�ت تعد 

و�لللثللقللافلليللة .. لفللتللا يف هلللذ� �للل�للسللدد �ىل �للللزيلللارة �لللر�للسللملليللة �لللتللي قام 
و�لتي  �لإمللللار�ت  دولللة  �إىل   2016 مللار�للس  يف  �لطاجيكي  �لرئي�س  بها 
�لتعليم  تفاهم يف جمللالت  �تفاقيات ومذكر�ت  توقيع عدة  �أثمرت عن 
بني  �لتعاون  لتعزيز  ثابتا  ��سا�سا  وو�سعت  وغريها  �لعلمية  و�لبحوث 
جامعة طاجيك�ستان �لقومية و�جلامعات �لإمار�تية ومر�كزها �لبحثية 

�لعلمية.
و�ملتبادل  �لثنائي  و�لتعاون  �لعاقات  تعزيز  �ىل  �سعي باده  �إىل  و�أ�سار 
�أن م�ساركة �لأدباء  �إىل  �لللدول �لعربية يف جميع �ملجالت .. منوها  مع 
�لللعللربلليللة �ستكون مثمرة  �لللثللقللافللة  �لإمللار�تلليللني يف مللهللرجللان  و�لللعلللللمللاء 
�لبد�عات  من  �ملهرجان  فعاليات  من  و�ل�ستفادة  و�لباحثني  للطاب 

�لعلمية و�ملحا�سر�ت �لقيمة وقر�ءة �لأ�سعار �لعربية.

عبداهلل بن زايد يتحدث يف منتدى املعلمن الدويل قدوة 2017 يوم 7 اكتوبر

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلللللللللن مللكللتللب �للللسللللوؤون �لللتللعللللليللم يف 
�سمو  �أن  �أبللوظللبللي  عهد  ويل  ديلللو�ن 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  عللبللد�هلل  �ل�سيخ 
وزيلللر �خلللارجلليللة و�لللتللعللاون �لدويل 
من  �لأول  �ليوم  فعاليات  �سيح�سر 
�لدورة �لثانية ملنتدى �ملعلمني قدوة 

.2017
�إىل  و�سيتوجه �سموه بكلمة رئي�سية 
بلد�ً   80 مللن  جلللاوؤو�  معلم   900
�لذي  �لعاملي  �حللللو�ر  يف  للم�ساركة 
يللقللام حتلللت رعلللايلللة �للسللاحللب �ل�سمو 
�ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
7 و8  �مل�سلحة وذلك يومي  للقو�ت 
�لإملللللار�ت،  �ملللقللبللل يف ق�سر  �أكللتللوبللر 
��ستعد�د�ً  له  ت�سريح  ويف  �أبوظبي. 
�لتعليم  �سعار  حتت  �ملنتدى  لإقامة 
من �أجل �مل�ستقبل ، قال �سمو �ل�سيخ 
ناألو  لن  نهيان  �آل  ز�يللد  بن  عبد�هلل 
ل�ستك�ساف  �سبابنا  دعلللم  يف  جللهللد�ً 
�لإبد�عية،  و�إمللكللانللاتللهللم  طللاقللاتللهللم 
لتمكينهم  �للسللعلليللنللا  يف  و�للسللنلل�للسللتللمللر 
و�لتميز  �لللنللجللاح  مللقللومللات  بللكللافللة 
وي�ساهمو�  للللللوطللن  ذخللللر�ً  للليللكللونللو� 
وبناء  و�لزدهلللار  �لتطور  م�سرية  يف 
�أن  �سموه  و�عترب  �أف�سل.  م�ستقبل 
دولة �لإمللار�ت تكر�س يوماً بعد يوم 
لاأفكار  كحا�سنة  �لعاملية  مكانتها 
و�لللروؤى �مل�ستقبلية �لتي تهدف �إىل 
يذخر  وجمتمع  �أف�سل  �إن�سان  بناء 
و�سدد  و�لثقافة،  و�لللعلللللوم  بللاملللعللارف 
على �أهمية منتدى �ملعلمني �لدويل 
يف �إعطاء �لأولوية للمعلم �لذي لن 
مهما  لاأجيال  كقدوة  دوره  يتغري 
قللدمللت �لللتللكللنللولللوجلليللا و�لللعلللللوم من 
�لعملية  لت�سهيل  وتقنيات  و�للسللائللل 
بالرغم  �لو�سائل  فتلك  �لتعليمية، 
�أنها  �إل  و�للسللرورتللهللا  �أهللملليللتللهللا  مللن 
من  �ملعلم  لتمكني  �أدو�ت  �إل  لي�ست 
لكت�ساب  �جلللديللد  �جللليللل  مللقللاربللة 
�جلديد  �جللليللل  و�سيبقى  �ملللعللرفللة، 

�إن�ساين يغر�س  �إىل منوذج  يف حاجة 
ويحفزه  و�لأخللللللللللاق  �للللقللليلللم  فللليللله 
و�مللل�للسللاهللمللة لارتقاء  �لإبلللللد�ع  علللللى 
�سموه  ونللللللّوه  ووطللللنلللله.  مبللجللتللمللعلله 
�لتي  و�أهلللللد�فللللله  �مللللنلللتلللدى  بللر�للسللالللة 
تللعللرب علللن نللهللج دولللللة �لإمللللللللار�ت يف 
�لذي  و�ل�سام  �ملعرفة  بناء جمتمع 
يللللدرك مللهللاملله وملل�للسللوؤوللليللاتلله على 
م�ستوى �لعامل يف �مل�ساركة بتحقيق 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لتنمية 
وتت�سدر  �لأمم.  �إليها  ت�سعى  �لتي 
فعاليات  خلللال  �ملللتللحللدثللني  قللائللمللة 
قدوة 2017 ، نخبة من �مل�سوؤولني 
�ل�سوء  ي�سلطون  �لللذيللن  �ملحليني 
على �أبرز �إجناز�ت دولة �لإمار�ت يف 
قطاع �لتعليم �ن�سجاماً مع �لأجندة 
 ،2021 �لإملللار�ت  وروؤيلللة  �لوطنية 
�ل�سيخة  مللللعللللايل  تلللتلللحلللدث  حللليلللث 
لللبللنللى بللنللت خللالللد �لللقللا�للسللمللي وزيلللرة 
يف  �ملعلمني  دور  عن  للت�سامح  دولللة 
�إثللللر�ء  يف  ت�سهم  ملللبلللادر�ت  �للسلليللاغللة 
للربنامج  و�لعلمي  �لثقايف  �ملحتوى 
كللمللا يتحدث  للللللتلل�للسللامللح.  �لللوطللنللي 
معايل ح�سني بن �إبر�هيم �حلمادي 
�لتقدم  عن  و�لتعليم  �لرتبية  وزيللر 
�لذي �أحرزته �لإمللار�ت منذ قيامها 
�ملنظومة  تلللطلللويلللر  يف  �للللليللللوم  �إىل 
من  �لللثللاين  �للليللوم  ويف  �لتعليمية. 
جميلة  ملللعلللايل  تللل�لللسلللارك  �مللللنلللتلللدى، 
وزيرة  �ملللهللريي  م�سبح  �للسللامل  بللنللت 

وكيفية  �مل�ستقبل  �أجللل  من  �لتعليم 
يفتتح  فيما  �لتعليم،  �أ�ساليب  �بتكار 
كارك،  رون  �لثاين  �ليوم  فعاليات 
مللوؤ�للسلل�للس �أكللادميلليللة رون كلللارك يف 
و�لذي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�إر�ساء  �أهمية  على  كلمته  يف  �سريكز 
للعامل  قلللدوة  ت�سكل  تعليمية  بيئة 
بحيث تتيح �ملجال لاإبد�ع من دون 
�لن�سباط  مللبللادئ  عللن  تتخلى  �أن 
�لأكادميي. ويف خطاب رئي�سي �سمن 
فللعللاللليللات �لللليلللوم �للللثلللاين ملللن قدوة 
�أندريا�س �ساي�سر  يتحدث   2017
و�ملهار�ت  �لتعليم  مللديللريللة  مللديللر 
و�لتنمية  �لللللتللللعللللاون  ملللنلللظلللملللة  يف 
�لتي  �لعو�مل  �أبرز  عن  �لقت�سادية 
�لللتللعللللليللم ويطرح  �لإبللللللد�ع يف  تللعللزز 
�ملعلم  �سمات  �لللتللي حتللدد  �ملللقللاربللات 
�لعاملية  �لمتحانات  ويناق�س  �ملبدع 
ونتائج   /PISA- TALIS/
�لتعليمية  �ملللوؤ�للسلل�للسللات  بللني  �لللتللعللاون 
يف �لإمللار�ت من حيث �أد�ء �ملعلمني. 
و�سمن جل�سات ق�س�س ملهمة �لتي 
يت�سمنها برنامج �ملنتدى على مد�ر 
د�لللتللون ماكغنتي  يللتللحللدث  يللومللني، 
ملقاطعة  �لأ�لللسلللبلللق  �للللللللوزر�ء  رئلليلل�للس 
يف  م�سريته  عللن  �لكندية،  �أونللتللاريللو 
على  �ملطلوبة  و�لتغيري�ت  �لتعليم 
�مللللد�ر�لللس  �مللل�للسللتللوى �حللللكلللوملللي ويف 
مللن �أجللللل �لرتلللقلللاء بللالللتللعللللليللم. كما 
عللرب ق�س�س ملهمة  �ملللنللتللدى  يللقللدم 

�ملللتللحللدة للللللنللو�يللا �حللل�للسللنللة عللن دور 
�ملعلمني يف �إلهام �لطلبة ل�ستك�ساف 
فيما  �ملدر�سة  �أ�سو�ر  خارج  طاقاتهم 
�ملتخ�س�سة  بللابللا  �أجلليلللللكللي  تلل�للسللارك 
جتربتها  �لللرتبللوي،  �لنف�س  علم  يف 
لللتللحللديللات ع�سر  حلللللللول  �إيللللجللللاد  يف 
مع  حلقة  جل�سات  و�سمن  �لللقللر�ءة. 
د�نيال  ملللن  كلللل  يللتللحللدث  �خلللللللرب�ء 
لرينر، موؤلف �أكرث �لكتب مبيعاً يف 
�لعامل و�ملدر�س يف جامعة نيويورك 
�لإيجابي  �لنف�س  علم  تقنيات  عللن 
حتويل  مللللن  �مللللعلللللللملللني  متلللكلللني  يف 
م�سدر  �إىل  �مللللدر�لللسللليلللة  �للل�للسللفللوف 
م�سلم،  رملللزي  و�لللدكللتللور  لل�سعادة، 
�سوناما  �أكادميية  يف  �لعلوم  مدر�س 
يللنللاقلل�للس كيفية  �لللللذي  �لأملللريكللليلللة، 
لإثارة  �لتكنولوجيا  من  �ل�ستفادة 
وحتفيزهم  �لطلبة  لللدى  �لف�سول 
�لطلبة  حتفيز  وحللول  �لتعلم.  على 
على �كت�ساب �ل�سغف بالقر�ءة تطرح 
و�ساحبة  �ملللعلللللمللة  �للسللاكلل�للس،  �إريللليلللل 
يف  �ملتخ�س�س  �لإللللكلللرتوين  �ملللوقللع 
�لتعليم، كيفية �جلمع بني نظريات 
من  �لتعليم  و�أ�ساليب  �لأملليللة  حمو 
�أجللل تطوير مللهللار�ت �لللقللر�ءة لدى 
جل�سات  يف  ت�سارك  كذلك  �لطلبة. 
حلقة مع �خلرب�ء كل من هيذر روي، 
�ملدربة �ملعتمدة لدى غوغل �مل�سوؤولة 
وتدريب  �لللتللكللنللولللوجلليللا  تعليم  عللن 
�لأمريكية  �مللللدر�لللسلللة  يف  �ملللعلللللمللني 

ومعايل  �لعام  �لتعليم  ل�سوؤون  دولة 
رئي�س  �لنعيمي  ر��سد  علي  �لدكتور 
�أبوظبي،  يف  و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئللرة 
يف  �لتكافوؤ  حللول  رئي�سية  جل�سة  يف 
�لهدف  لللتللحللقلليللق  �لللتللعللللليللم  فلللر�لللس 
�لر�بع من �لأجندة �لعاملية للتنمية 
ت�ست�سيف �جلل�سة  �مل�ستد�مة، حيث 
�أي�ساً جوليا جيارد، رئي�س جمل�س 
�إد�رة هيئة �ل�سر�كة �لعاملية من �أجل 
�أ�سرت�ليا  وزر�ء  ورئي�سة  �لتعليم، 

�ل�سابقة.
و�للسللمللن جللللل�للسللات بللعللنللو�ن لللقللاء مع 
قلللللدوة تللتللحللدث ملللعلللايل نلللللورة بنت 
ل�سوؤون  دولللة  وزيللرة  �لكعبي  حممد 
�ملللجللللل�للس �للللوطلللنلللي �لحتللللللللادي عن 
مهار�ت  مللن  �لطلبة  متكني  كيفية 
و�لثقافة  �لنقدي و�لبتكار  �لتفكري 

يف ظل �لثورة �لرقمية.
كللمللا تلل�للسللارك ملللن دولللللة �لإملللللللار�ت، 
م�ست�سارة  بلللللهللول،  �أمللللل  �لللدكللتللورة 
موؤ�س�سة  يف  �ملللجللتللمللعلليللة  �لللل�لللسلللوؤون 
وطني �لإمللللار�ت، روؤيللتللهللا حللول دور 
�ملو�طنة  ثقافة  �إر�للسللاء  يف  �ملعلمني 
�مل�سوؤولة و�لنتماء �إىل �لهوية لدى 
�لعاملي  �مل�ستوى  على  �أملللا  �لطلبة. 
مايكل  �ملللتللحللدثللني  قللائللمللة  فت�سمل 
�مللللوؤ�لللسللل�لللس ملعهد  �للل�للسللريللك  هللللللورن، 
يف  لابتكار  كري�ستن�سن  كللايللتللون 
و�لذي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
عن  �لأول  �للللليللللوم  يف  �لللسللليلللتلللحلللدث 

�لعاملية  �للل�للسللخلل�للسلليللات  ملللن  نللخللبللة 
�لللتللي �للسللاهللمللت مللن خلللال جتاربها 
يف  �ملللهللنلليللة  وملل�للسللريتللهللا  �ل�سخ�سية 
م�سرية  يف  جللوهللري  تغيري  �إحللللد�ث 
بنايان،  هيف  مثل:  �لتعليم  تطوير 
�للللرئللليللل�لللس �للللتلللنلللفللليلللذي لأكلللادميللليلللة 
�لذي  �ملعلمني،  لتدريب  ر�نيا  �مللكة 
�ملطلوبة  �ل�سرت�تيجيات  �سيعر�س 
�مل�ستقبل،  �ملعلمني يف مو�كبة  لدعم 
�لرئي�س  بلللللر�ون،  �آدم  يللطللرح  فلليللمللا 
 MissionU للللللل  �للللتلللنلللفللليلللذي 
وملللوؤ�لللسللل�لللس وعلللللد قلللللللم ر�لللسلللا�لللس /
يف   /Pencils of Promise
�لوليات �ملتحدة �لأمريكية جتربته 
حتفيز  يف  �ملللعلللللمللني  ودور  �خلللا�للسللة 
�أجللل هدف  �ل�سعي من  �لطلبة على 
موؤ�س�س  �أو�للسللن،  فيكتور  �أملللا  نبيل. 
�للسللبللكللة ملللبلللادرة �للسللبللاب �أفللريللقلليللا يف 
روؤيته  فلليلل�للسللارك �حللل�للسللور  �أوغلللنلللد� 
�ملعلمني يف حتفيز �جليل  دور  حول 
�لعد�لة  قلليللم  نلل�للسللر  علللللى  �جللللديلللد 
�لدكتور  يللنللاقلل�للس  فلليللمللا  و�لللل�لللسلللام، 
نللايللف �ملللطللوع، �لللربوفلل�للسللور يف علم 
مركز  وموؤ�س�س  �ل�سريري،  �لنف�س 
و�ل�سلوكي  �لنف�سي  للعاج  �ل�سور 
�إعد�د  كيفية  �لكويت،  و�لإدر�كلللي يف 
�لطلبة  ثقايف يحاكي جيل  حمتوى 
�لرتفيه  و�لللسلللائلللل  هلليللمللنللة  ظللللل  يف 
�سمرة،  عللمللر  ويللتللحللدث  �ملللتللنللوعللة. 
ر�ئد �لأعمال �مل�سري و�سفري �لأمم 

بدبي، ور�نيا هادي، �ملدير �لإقليمي 
و�سمال  �لأو�للللسللللط  �للل�للسللرق  ملللنللطللقللة 
حيث  غللوغللل،  يف  للتعليم  �أفللريللقلليللا 
للتطوير  غللوغللل  بللر�مللج  تللطللرحللان 
لتمكني  �مل�سممة  و�لأدو�ت  �ملهني 
�ملعلمني من �أف�سل �ل�سرت�تيجيات 
�لللتللي تلل�للسللاعللد علللللى دملللج غللوغللل يف 
�حل�س�س �لدر��سية. وتت�سمن هذه 
�جلللللل�للسللات �أيلل�للسللاً للللقلللاء�ت ملللع جان 
بيرت �أو�س دمي مور، �ل�سريك �ملعاون 
يف مللاكللنللزي و�للسللركللاه وكللاريللن عكر، 
مللديللرة يف مللاكللنللزي و�للسللركللاه حيث 
تتم مناق�سة �لرب�مج �لرتبوية �لتي 
�لطلبة  ملللهلللار�ت  �للسللقللل  تلل�للسللاهللم يف 
و�إعد�د ح�س�س در��سية حتقق �أف�سل 
مللن خربة  �نللطللاقللاً  وذللللك  �لنتائج 
�ملجال.  هلللذ�  و�للسللركللاه يف  مللاكللنللزي 
لبناء  �لتعليم  ��سرت�تيجيات  وحللول 
�لدكتورة  تطرح  �لطالب،  �سخ�سية 
علم  يف  �ملتخ�س�سة  بللوربللا،  مي�سيل 
�لللنللفلل�للس �لللللرتبللللوي مللللن �لللللوليللللات 
�ملتحدة �لأمريكية ممار�سات عملية 
وبلل�للسلليللطللة لللتللمللكللني �مللللعلللللللملللني من 
للطلبة،  �ل�سخ�سية  �ل�سمات  �سقل 
�لتنمر  �سلوكيات  مو�جهة  وكيفية 
و�لللتللطللرف و�لللكللر�هلليللة لللدى �جليل 
جل�سات  �ملنتدى  ويت�سمن  �جلديد. 
�ملعلمني  متنوعة حتت عنو�ن حللو�ر 
بللالللتللعللاون ملللع منظمة  تلللقلللام  �للللتلللي 
�لقت�سادية  و�لللتللنللملليللة  �للللتلللعلللاون 

و�لتي ت�ست�سيف نخبة من �ملعلمني 
�لتكنولوجيا  عللللامل  يف  و�خللللللللرب�ء 
كّتاب  �إىل  �إ�للسللافللة  �لأعلللملللال  وريللللادة 
�لعامليني.  �لللللر�أي  وقللللادة  ومللوؤلللفللني 
تت�سمن  �ملنتدى جل�سات  ويخ�س�س 
و�للقاء�ت  �لعمل  ور�للس  من  �سل�سلة 
�للسللمللن خمللتللرب �ملللعلللللمللني حلليللث تتم 
�ل�سبل  �ملللعلللللمللني لأفلل�للسللل  ملل�للسللاركللة 
�لرتقاء  يف  ت�ساهم  �لتي  و�لتقنيات 
ويللتللملليللز منتدى  �لللتللعللللليللم.  بلللجلللودة 
 2017 قللللللدوة  �للللللللدويل  �ملللعلللللمللني 
بللكللونلله ملل�للسللمللمللاً مللن قللبللل �ملعلمني 
��ستحد�ث  �ملعلمني، فقد مت  ولأجللل 
�ملتحركة  للللللهللو�تللف  خللا�للس  تطبيق 
�ملو��سيع  �قللللرت�ح  للمعلمني  يللتلليللح 
خال  مناق�ستها  يف  يللرغللبللون  �لللتللي 
�لق�سايا  على  و�لت�سويت  �ملللنللتللدى 

�لتي ت�سكل �أولوية بالن�سبة �إليهم.
�إتاحة  �ىل  �مللللنلللتلللدى  هللللذ�  ويلللهلللدف 
و�مل�ساركني  للمتحدثني  �لللفللر�للسللة 
لتبادل جتاربهم و�آر�ئهم وخرب�تهم 
�أجل  من  �لتعليم  حول  وت�سور�تهم 
�للسللبللكللة عاقات  وبلللنلللاء  �مللل�للسللتللقللبللل، 
و��سعة بني �ملعلمني من خمتلف دول 
�لعامل بحيث ت�ساهم هذه �لعاقات 
�لتي  للتحديات  �حللللللول  �إيللجللاد  يف 
�ملعارف  وتللللبللللادل  �ملللعلللللمللني  تلللو�جللله 
�ملنتدى  يتحول  وبللهللذ�  و�خلللللرب�ت، 
�إىل مرجعية معرفية وعلمية حول 

و�قع وم�ستقبل �لتعليم يف �لعامل. 

ال�سحة تنظم ور�سة عمل منوذج حتديد القوى العاملة التمري�سية بال�سارقة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

تللبللد�أ بلللللديللة مللديللنللة �أبللوظللبللي خال 
�لربع �لأول من �لعام �ملقبل 2018 
ملللل�للللسللللروعللللاً كلللللبلللللري�ً )ملللل�للللسللللروع نلللور 
�أبللوظللبللي( بللهللدف ��للسللتللبللد�ل �لإنللللارة 
�إىل  �أبللوظللبللي  يف  �حلللاللليللة  �لتقليدية 
للطاقة  �ملللللوفللللرة   )LED( �إنلللللللارة 
وذللللللك �للسللمللن �إطللللللار �حللللر�لللس على 
وحتقيق  �لكهرباء  ��ستهاك  تر�سيد 
و�حلفاظ  �مل�ستد�مة  �لتنمية  معايري 
�إجناز  �لبلدية  وتتوقع  �لطاقة،  على 
�مل�سروع يف غ�سون �سنة ون�سف �ل�سنة 
 10 �إىل  تلل�للسللل  تلل�للسللغلليللللليللة  ملللع مللللدة 

�سنو�ت.
يهدف  �مل�سروع  �أن  �لبلدية  و�أ�سافت 
�إىل تقليل وتر�سيد ��ستهاك �لطاقة 
و�لنبعاثات �لكربونية، بالإ�سافة �إىل 
تقليل م�ساريف �ل�سيانة و�لت�سغيل، 
وفللللللور�ت  �إىل حتللقلليللق  يلللهلللدف  كلللملللا 
�لكهرباء  ��لللسلللتلللهلللاك  يف  �إ�لللسلللافللليلللة 
�لإ�ساءة  �للسللدة  تخفي�س  خلللال  مللن 
تطبيقات  و��للسللتللخللد�م  �لت�سميمية 
 Dimming �لللذكلليللة  �لأنلللظلللملللة 
�إدخال  جانب  �إىل   ))Controls
�للللذي  �لأمللللللر   ،LED تللكللنللولللوجلليللا 
منافع  عللدة  على  للح�سول  �للسلليللوؤدي 
و�قت�سادية  �جتماعية  منافع  منها 
�لإطلللار عقدت  هللذ�  و�سمن  وبيئية.  

بلدية مدينة �أبوظبي مع م�ست�ساريها 
مللن بللار�للسللونللز بللالللتللعللاون مللع جمل�س 
�أبوظبي للجودة و�ملطابقة ومب�ساركة 
�سركات  من  �خلا�س  �لقطاع  ممثلي 
م�ستثمرين  و  مللللقللللاولت  و  تلللوريلللد 
ور�سة  �ل�للسللرت�تلليللجلليللني  و�للل�للسللركللاء 
�ملخت�سة  لللللل�للسللركللات  تعريفية  عللمللل 
�سبتمرب  خلللللال  �لإنللللللللللارة  بللللاأعللللمللللال 
تقدمي  مت  حيث  �أبوظبي،  يف  �ملا�سي 
بلدية  وعلللر�لللس خللطللط ومللتللطلللللبللات 
نظام  للللتلللطلللويلللر  �أبللللوظللللبللللي  ملللديلللنلللة 
��ستبد�ل وحد�ت  عللرب  �لللطللرق  �إنلللارة 
�إنلللارة �لللطللرق �حلالية وهللي مللن نوع 
 LED لت�سبح   )MH و   HPS(
خال  مللللن   ))Luminaires
عقود �سر�كة بني �لقطاعني �خلا�س 
 Public-Private( و�لللللعللللام 
�لرتكيز  مللع   )Partnership
على �مل�سروع �لر�ئد و�خلا�س ب�سبكة 
�أبوظبي و�ملزمع طرحه  �إنارة جزيرة 

يف مناق�سة لحقاً هذ� �لعام.
و�أكللللللللللدت بلللللللديلللة ملللديلللنلللة �أبلللوظلللبلللي 
م�ساركة  علللللى  وحللر�للسللهللا  �هللتللمللامللهللا 
�للل�للسللركللات و�لئللتللافللات و�لحتللللاد�ت 
�أو  �ملرخ�سة  و�ملوؤ�س�سات  �ملتخ�س�سة 
�لتي �سيتم تاأ�سي�سها يف �إمارة �أبوظبي 
للقيام باأعمال توريد وتركيب وت�سغيل 
و�لللسللليلللانلللة ومتللللويللللل مللللا يلللقلللرب من 
و�سيت�سمن  �إنللارة،  وحدة   43،000

وتوريد  ت�سميم  �أي�ساً  �لعمل  نطاق 
وتركيب ومتويل نظام حتكم مركزي 
ذكي لوحد�ت �لإنارة �جلديدة و�لذي 
�سيتم ت�سليمه للبلدية عند ��ستكمال 

�لرتكيب و�لت�سغيل. 
ور�للللسللللة  �أن  �لللللبلللللللللديللللة  و�أو�لللللسلللللحلللللت 
عر�سا  ت�سمنت  �لللتللعللريللفلليللة  �لللعللمللل 
�لبلدية  قبل  من  للم�سروع  تقدميياً 
وم�ست�ساريها، تناولت من خاله �أهم 
متطلبات �مل�سروع ونتائجه �لإيجابية، 
كللمللا تللنللاولللت �لللبلللللديللة جتللربللتللهللا يف 
�لللتللعللاون مللع �لقطاع  تللعللزيللز  جملللال 
�خلا�س يف �ساأن تنفيذ م�ساريع �لبنية 
�لورقة  هللللذه  قللللدم  �لللتللحللتلليللة، حلليللث 

�ملدير  �لكثريي  عبد  ماجد  �ملهند�س 
�لتحتية  �لللبللنلليللة  لللقللطللاع  �لللتللنللفلليللذي 
قدم  كما  بللالإنللابللة،  �لبلدية  و�أ�للسللول 
�للل�للسللعلليللدي رئي�س  �ملللهللنللد�للس حلل�للسللني 
بلدية  يف  و�ملعايري  �لللدر��للسللات  فريق 
ت�سمنت  عمل  ورقللة  �أبوظبي  مدينة 
خلفية كاملة عن ��سرت�تيجية �لإنارة 
�عتمدها  �لللتللي  �مللل�للسللتللد�مللة  �لللعللامللة 
وقدم  �أبوظبي،  يف  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�مل�ست�سار  �لللظللريللف  جللمللال  �لللدكللتللور 
�لللفللنللي يف �لللبلللللديللة ورقلللة عللمللل حتت 
مدينة  بلللللللديلللة  مللتللطلللللبللات  عللللنللللو�ن 
�أبوظبي و نطاق عمل �مل�سروع �لر�ئد 
، وبللعللدهللا قدم  �لللتللنللفلليللذ  بللرنللامللج  و 

خبري �لإنارة مارتن فالنتاين بجانب 
و�لدكتور  هلليللكللل  حلل�للسللام  �ملللهللنللد�للس 
بار�سونز  �سركة  مللن  �للللدروي  ع�سام 
ورقة حول �جلو�نب �لتقنية و �لفنية 

�لت�سميمية و�ملو��سفات.
كللمللا تللابللعللت �للللور�لللسلللة �أعللمللالللهللا من 
�لدكتور  قللدمللهللا  خلللال ورقللللة عللمللل 
مطابقة  �خت�سا�سي  ميلر  �ساميون 
�ملنتجات من جمل�س �أبوظبي للجودة 
متطلبات  علللنلللو�ن  حتلللت  و�ملللطللابللقللة 
منتجات  ملللطلللابلللقلللة  و�إجلللللللللللللللللر�ء�ت 

)LED( �خلارجية .
-�ملتحدث  �مللللهلللريي  �للسلللللطللان  و�أكللللللد 
�أبوظبي  جمللللل�للس  بللا�للسللم  �لللر�للسللمللي 

هذه  �أهمية  على  و�ملطابقة،  للجودة 
لها من مز�يا كبرية على  ملا  �لور�سة 
�لكهرباء  ��ستهاك  تر�سيد  �سعيد 
و�ملللحللافللظللة علللللى مللللو�رد �لللطللاقللة ما 
�ساأنه �أن يحقق وفور�ت كبرية بف�سل 
�حلديثة،  �لإنللللارة  تقنيات  ��ستخد�م 
�لذي ينعك�س �إيجاباً يف حتقيق منافع 
و�أو�سح  مللهللمللة،  وبلليللئلليللة  �قللتلل�للسللاديللة 
للجودة  �أبوظبي  جمل�س  �أن  �ملهريي 
�لتعاون  علللللى  حللريلل�للس  و�مللللطلللابلللقلللة 
و�لتن�سيق مع جميع �لأطر�ف �ملعنية 
ملللن �لللقللطللاعللني �للللعلللام و�خللللا�لللس يف 
هلللذ� �مللل�للسللروع �لللوطللنللي للل�للسللمللان �أن 
�مل�ستخدمة  �لإنلللللللارة  �أنللظللمللة  تلللكلللون 

مطابقة ومتو�فقة مع �أف�سل معايري 
وممار�سات �جلودة و�ل�سامة.

تطوير  �أنللله مت  �إىل  �ملللهللريي  و�أ�لللسلللار 
 LED نظام �سهاد�ت �ملنتج مل�سابيح 
�سامة  �للسللمللان  بلللهلللدف  �خللللارجللليلللة 
�لطاقة  ��للسللتللهللاك  وكلللفلللاءة  وجلللللودة 
�للللبلللللللديلللة، مثل  �لإنللللللللارة  �أنلللظلللملللة  يف 
تاأهيل  لإعلللادة  �أبللوظللبللي  نللور  م�سروع 
�أبللوظللبللي، و�أ�ساف  �إنلللارة �للل�للسللو�رع يف 
للجودة  �أبللوظللبللي  جمل�س  �للسللهللادة  �أن 
�ل�سو�رع  بللاإنللارة  و�ملللطللابللقللة �خلللا�للسللة 
تقدمي  متطلبات  مللن  تللعللد  و�لللتللي   -
�ملللنللاقلل�للسللات �خلللا�للسللة مبلل�للسللروع نور 
�أبوظبي - تثبت من خال �ختبار�ت 
م�ستقلة معتمدة قدرتها على حتقيق 
��ستهاك  للبلدية يف  وفللور�ت كبرية 
�لللطللاقللة فلل�للسللًا عللن ملللدى ماءمة 
�لظروف  للللللعللمللل يف  �مللل�للسللابلليللح  تلللللك 
دولة  ت�سهدها  �لتي  و�ملللغللربة  �حللللارة 

�لإمار�ت.
خال  من  �لور�سة  �أعمال  وتو��سلت 
)متطلبات  عللنللو�ن  ورقلللة عمل حتللت 
�مل�سروع �لتعاقدية و�لقانونية قدمها 
�أبلللوعلللللللي ملللن �سركة  �للل�للسلليللد جلللملللال 

كلريي غوتليب �ستني وهاملتون(.
ماك  روث  �ل�سيدة  قدمت  وبللدورهللا، 
مورو نائب �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
باملريي  مللايللكللل  �للل�للسلليللد  و  بللار�للسللونللز 
رئلليلل�للس وملللوؤ�لللسللل�لللس �للسللركللة بلللي ثري 

بوينت ورقة عمل بعنو�ن )متطلبات 
وتقييم  �لدفع  و�آلية  �مل�سروع  متويل 

�لعطاء�ت(.
�لأ�سئلة  بللللللاب  فلللتلللح  مت  ذلللللللك  �إثلللللللر 
�لور�سة  حمللللللاور  حلللللول  و�للللنلللقلللا�لللس 
�سل�سة من  ذلك  وتبع  �لعمل،  و�أور�ق 
��ستمرت  �ل�سركات �لتي  �للقاء�ت مع 
حللتللى نللهللايللة �لللليلللوم �للللثلللاين، و�أكللللدت 
�لعمل  ور�سة  من  �لهدف  �أن  �لبلدية 
�مل�سروع  مناق�سة  هو  �للقاء�ت  وهللذه 
بلللر�أي �لقطاع �خلللا�للس على  و�لأخلللذ 
هللللذ� �ملللل�لللسلللروع �لللللر�ئللللد قللبللل طرحه 
�لهادفة لتعزيز  �ل�سبل  �أف�سل  لبحث 
�لقطاعني  بلللني  �للل�للسللر�كللة  علللاقلللات 
�لللعللام و�خللللا�لللس و�مللل�للسللاهللمللة يف دفع 
عجلة �لتنمية �ل�ساملة ول�سيما على 
�سعيد تعزيز مكونات �لبنية �لتحتية 
لاإنارة و�أو�سحت �لبلدية �أن �مل�سروع 
يلل�للسللاهللم فيه  �قللتلل�للسللاديللة  ذو طللبلليللعللة 
�لتمويل  طريق  عن  �خلا�س  �لقطاع 
�لتالية:  �للللعلللمللللللليلللات  يف  و�لإد�رة 
�لللتلل�للسللملليللم و �للللتلللملللويلللل و�لإنللل�لللسلللاء 
�أنها  م�سرية  و�لت�سغيل،  و�ل�سيانة 
تلللطلللبلللق ملللللن خللللللال هللللللذ� �ملللل�لللسلللروع 
ب�ساأن  للدولة  �ل�سديدة  �لتوجيهات 
�إ�لللسلللر�ك �لللقللطللاع �خلللا�للس يف متويل 
�مل�ساريع  بللعلل�للس  وتلل�للسللغلليللل  و�إنللل�لللسلللاء 
�سبيل  على  �لتحتية  بالبنية  �ملتعلقة 

�ملثال.

•• ال�شارقة-الفجر:

�إر�ساء  على  حر�سها  مللن  �نللطللاقللاً 
دعللائللم �للسللر�كللات ��للسللرت�تلليللجلليللة مع 
لتعزيز  وعللامللليللة  حملية  مللوؤ�للسلل�للسللات 
�لأملللللللن �لإلللللللكللللللرتوين للللاأطلللفلللال، 
وقعت حملة �سامة �لطفل ، �إحدى 
ل�سوؤون  �لأعلللللى  �ملجل�س  ملللبلللادر�ت 
�لأ�سرة بال�سارقة، �أم�س �لأول مذكرة 
وي�ست  �للسللاوث  موؤ�س�سة  مللع  تفاهم 
 ،)SWGfL( للللللتللعللللليللم  جلللريلللد 
ملركز  �ل�لللسلللرت�تللليلللجلللي  �لللل�لللسلللريلللك 
�لإنرتنت �لآمن يف �ململكة �ملتحدة.

�لطفل  �لللسلللاملللة  حللملللللة  وهللللدفللللت 
مللللن خلللللال تلللوقللليلللع هلللللذه �مللللذكلللرة 
�آللليللات جللديللدة حلماية  تللوفللري  �إىل 

�لوعي  مب�ستوى  و�لرتقاء  �لطفل، 
بال�سامة  �ملتعّلقة  �لق�سايا  حيال 
�لتو�زن  �لإنلللرتنلللت، وحتللقلليللق  علللللى 
لو�سائل  �لأمللللثللللل  �ل�لللسلللتلللخلللد�م  يف 
�لتو��سل �لجتماعي عند �لأطفال، 
�لأطفال  عاقة  تعزيز  جانب  �إىل 
بحماية  و�لكفيلة  و�لأمهات  بالآباء 
�لأطفال من �لو�سول �إىل حمتويات 

غري �آمنة وم�سرة.
�للللتلللفلللاهلللم على  ملللللذكلللللرة  وتلللنللل�لللس 
م�ساركة �لأفكار و�ملحتوى �لتعليمي 
�للللتلللقلللنللليلللة يف جملللال  و�ملللللعلللللللللومللللات 
�لللل�لللسلللاملللة و�لأمللللللللن �لإلللللكللللرتوين 
وتبادل  بللني �جلللانللبللني،  لللاأطللفللال 
�ملجال  هلللذ�  �ملللمللار�للسللات يف  �أفلل�للسللل 
و�لإجلللللللللر�ء�ت �خلللا�للسللة للللللحللد من 

خمللللاطللللر �لإنلللللللرتنلللللللت، و�للللللتلللللي مت 
�ملتحدة  �ململكة  يف  بنجاح  تطبيقها 
�أوروبللللليلللللة  32 دولللللللة  و�أكللللللللرث مللللن 
�أخللللرى، بللجللانللب تللطللويللر جمموعة 
�ملخت�سني  مللل�للسللاعللدة  �ملللعللايللري  ملللن 
�لللقلليللام بدورهم  و�لللرتبللويللني علللللى 

�لتوعوي ب�سكل �أمثل.
�لعام  �إطلللارهلللا  �مللللذكلللرة يف  وتلل�للسللعللى 
�ملللحللافللظللة علللللى حللق كللل طفل  �إىل 
بال�سكل  �لإنللللرتنللللت  ��للسللتللخللد�م  يف 
�لآمن �سو�ًء يف �ملدر�سة �أو خارجها، 
فعالة  مدر�سية  بيئة  �إيجاد  بجانب 
ومثالية، متّكن �لطاب و�ملدر�سني 
�لتقنية  �لللتللحللديللات  مللعللاجلللة  ملللن 
�لتكنولوجي  �لتطور  �أفللرزهللا  �لتي 

�ملت�سارع �لذي ي�سهده �لعامل.

�حلملة،  طرف  من  �ملذكرة  ووقعت 
�إد�رة  مدير  �ليافعي،  �سالح  هنادي 
�لأ�سرة،  للل�للسللوؤون  �لأعلللللللى  �ملللجللللل�للس 
�ملللنللظللمللة حلملة  �للللللجللنللة  رئللليللل�لللس 
�سامة �لطفل، فيما وقع من طرف 
�ساوث وي�ست جريد للتعليم ، ديفيد 
للمركز  �لعام  �ملدير  ب�سفته  ر�يللت، 

�لربيطاين لاإنرتنت �لآمن.
قللللالللللت هلللنلللادي  �لللل�لللسلللدد  ويف هلللللذ� 
توقيعنا  يلللاأتلللي  �لللليلللافلللعلللي:  �للسللالللح 
�ساوث  موؤ�س�سة  مللع  �ملللذكللرة  لللهللذه 
باململكة  للللللتللعللللليللم  جلللريلللد  ويلل�للسللت 
قرينة  لتوجيهات  تنفيذ�ً  �ملتحدة، 
�ل�سارقة،  حللاكللم  �للل�للسللمللو  �للسللاحللب 
حممد  بنت  جللو�هللر  �ل�سيخة  �سمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لقا�سمي، 

على  دومللاً  �حلاثة  �لأ�للسللرة،  ل�سوؤون 
بناء �ل�سر�كات ومد ج�سور �لتعاون 
�ملوؤ�س�سات  ملللع  �خلللللللرب�ت  وتلللبلللادل 
�مللللعلللنللليلللة علللللللى �ملللل�لللسلللتلللوى �لللللللدويل، 
و�أ�ساليب  عمل  �آللليللات  و��للسللتللحللد�ث 
�ل�سامة  حتللقللق  فللاعلللللة  تللدريللبلليللة 
ل�سغارنا،  �ملللنلل�للسللودة  �لإلللكللرتونلليللة 
�سبكة  ��لللسلللتلللخلللد�م  يف  وتلل�للسللاعللدهللم 

�لإنرتنت بالطرق �ل�سليمة .
توقيع  �أن  �إىل  �للليللافللعللي  و�أ�للللسللللارت 
�مللللذكلللرة يللاأتللي متللا�للسلليللاً مللع �أهلللد�ف 
�سامة  حملة  مللن  �لثالثة  �لللللدورة 
�نللطلللللقللت يف مار�س  �لللتللي  �لللطللفللل، 
�سغارنا  �لللسلللعلللار  حتلللللت  �ملللللا�للللسللللي، 
، و�لللتللي ت�سعى  �إلللكللرتونلليللاً  �آملللنلللون 
تفعيل  �إىل  خللالللهللا  ملللن  �حلللملللللة 

تعميم  يف  �ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات  دور 
�أمللللن و�سامة  ر�للسللالللتللهللا، وحتللقلليللق 
جانب  �إىل  �لإللللكلللرتونللليلللة،  �لللطللفللل 
�لأمثل  �ل�ستخد�م  مفاهيم  تعزيز 
�لتو��سل  وو�للللسللللائللللل  لللللاإنللللرتنللللت 

�لجتماعي.
هي  �لطفل  �سامة  حملة  �أن  يذكر 
مبادرة تنفذها �إد�رة �ملجل�س �لأعلى 
قرينة  بتوجيهات  �لأ�للسللرة  للل�للسللوؤون 
�ل�سارقة،  حللاكللم  �للل�للسللمللو  �للسللاحللب 
حممد  بنت  جللو�هللر  �ل�سيخة  �سمو 
�لأعلى  �ملجل�س  رئي�سة  �لقا�سمي، 
للل�للسللوؤون �لأ�لللسلللرة، وتللهللدف �حلملة 
للمحافظة  �للللتلللوعللليلللة  نلل�للسللر  �إىل 
وحمايتهم،  �لأطللفللال  �سامة  على 
�لجتماعي  �ل�لللسلللتلللقلللر�ر  وحتللقلليللق 

لهم، من �أجل �لو�سول �إىل جمتمع 
�لنف�سية  بال�سحة  �أطللفللاللله  يتمتع 
و�للل�للسللامللة �جللل�للسللديللة، يف جللو من 

�ل�ستقر�ر �لأ�سري و�لنف�سي.
جريد  وي�ست  �للسللاوث  موؤ�س�سة  �أملللا 
فهي   )SWGfL( للللللللتلللعللللللليلللم 
�للل�للسللريللك �ل�للسللرت�تلليللجللي لللكللل من 
مللركللز �لإنللرتنللت �لآملللن يف �ململكة 
�ملتحدة، وموؤ�س�سة مر�قبة �لإنرتنت 
 Childnet وموؤ�س�سة ،)IWF(
�حتادهم  يلل�للسللكللل  �للللذيلللن  �لللعللامللليللة، 
�لنو�ة �لأ�سا�سية للم�سروع �لأوروبي 
لاأطفال،  �لآمللللن  �لت�سفح  لللدعللم 
�لوعي  تللعللزيللز  �إىل  يلللهلللدف  �للللللذي 
على  بال�سامة  �ملتعلقة  بالق�سايا 
�لإنرتنت يف �ململكة �ملتحدة و�أوروبا، 

مع  مبا�سر  ب�سكل  �ملوؤ�س�سة  وتعمل 
�حلكومة �لربيطانية متمثلًة يف كل 
�لثقافة  ووز�رة  �لتعليم،  وز�رة  من 
وو�للسللائللل �لإعللللام و�لللريللا�للسللة، كما 
�ملوؤ�س�سني  �لأعللل�لللسلللاء  ملللن  تللعللتللرب 
ل�سامة  �للللربيلللطلللاين  للللللمللجللللل�للس 
�لأطللفللال على �لإنللرتنللت. وجنحت 
للتعليم خال  وي�ست جريد  �ساوث 
تطوير  يف  �ملا�سية  �لع�سر  �ل�سنو�ت 
�أدو�ت وم�سادر مبتكرة مت توفريها 
للللللمللد�ر�للس ومللوؤ�للسلل�للسللات �لأطلللفلللال 
�لتعامل مع  �لأخرى مل�ساعدتهم يف 
�لإنرتنت،  عللرب  �للل�للسللامللة  م�سائل 
بالإ�سافة �إىل تطوير ��سرت�تيجيات 
للمر�قبة  فللعللالللة  وقللائلليللة  تعليمية 

�لذ�تية �لآمنة.

•• دبي-وام:

حتللر�للس هلليللئللة كللهللربللاء وملليللاه دبي 
ل�ستخد�م  �ملتعاملني  ت�سجيع  على 
�ملعامات  لت�سهيل  �لذكي  تطبيقها 
يف  وذلللك  و�جلهد  �لوقت  و�خت�سار 
�إطار ��سرت�تيجيتها لتحقيق �سعادة 
�ملللتللعللاملللللني ودعللللم حتللللول دبللللي �إىل 
�ملدينة �لأذكللى عامليا وروؤيللة �ساحب 
�آل  ر��للسللد  بللن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو 
رئي�س  �لللدولللة  رئي�س  نللائللب  مكتوم 
جمللللل�للس �للللللللوزر�ء حللاكللم دبللللي رعاه 
�جلهات  مر�جعي  عللدد  بتقليل  �هلل 
�ملائة  يف   80 بللنلل�للسللبللة  �حلللكللوملليللة 

بحلول 2018.
ويتيح �لتطبيق ملتعاملي �لهيئة 29 
خدمات  ثماين  ت�سمل  ذكية  خدمة 
تفاعلية  خدمات  و�سبع  معلوماتية 

�إجر�ئية وذلك ح�سب  14 خدمة  و 
قللاعللدة �خلللدمللات �حلكومية  نللظللام 
�لذكية  �حللللكلللوملللة  مللللن  �مللللقلللدملللة 

.  GeSS
وميللللنللللح تلللطلللبللليلللق �للللهللليلللئلللة �للللذكلللي 
وموحدة  �سل�سة  جتللربللة  �ملتعاملني 
بني  يللجللمللع  �إذ  ��لللسلللتلللخلللد�مللله  علللنلللد 
�ل�ستخد�م  يف  و�لللكللفللاءة  �ل�سهولة 
�لعديد  و�خت�ساره  بدجمه  ويتميز 
مللن �خللللطلللو�ت �ملللطلللللوبللة يف خطوة 

و�حدة ترثي جتربة �ملتعاملني.
�لللتللطللبلليللق مللفللهللومللا جديد�  ويللقللدم 
ومبتكر� يف عر�سه للخدمات ب�سكل 
�لرئي�سية  �للل�للسللفللحللة  يف  مللتللكللامللل 
و�لت�سفح  �لللبللحللث  عللنللاء  يللوفللر  ملللا 
�ل�سفحة  �ملللتللعللامللل  فللتللح  فللبللمللجللرد 
من  �سيتمكن  حللل�للسللابلله  �لللرئلليلل�للسلليللة 
�لطلللللاع و�للللتلللعلللرف مللبللا�للسللرة على 

�لللعللديللد ملللن خلللدملللات �لللهلليللئللة مثل 
و�ملقارنة  �لبياين  و�لر�سم  �لفو�تري 

بني �ل�ستهاك.
�إ�سافة  �إمللكللانلليللة  �لتطبيق  ويللوفللر 
بحيث  حلل�للسللابلله  �إىل  �آخللللللر  حللل�لللسلللاب 
يف  ح�ساب  مللن  �أكللرث  �إد�رة  ي�ستطيع 
�إمكانية  �إىل  �إ�للسللافللة  نف�سه  �لللوقللت 
لتمييزه  ح�ساب  لكل  �سورة  �إ�سافة 
بدل من حفظ رقم �حل�ساب. وقال 
�سعادة �سعيد حممد �لطاير �لع�سو 
لهيئة  �لتنفيذي  و�لرئي�س  �ملنتدب 
�إنه �ن�سجاما مع  كهرباء ومياه دبي 
�أطلقها  �لتي   - �لذكية  دبللي  مللبللادرة 
بن  حمللمللد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �للسللاحللب 
�ملدينة  دبللي  جلعل  مكتوم  �آل  ر��سد 

�لأذكللللى و�لأ�للسللعللد عللامللليللا - حر�ست 
ذكية  خللدمللات  تللقللدمي  علللللى  �لهيئة 
تطبيقها  علللرب  ونللوعلليللة  ومللبللتللكللرة 
�ملتعاملني  �حتياجات  تلبي  �لللذكللي 
�ساملة  در��للللسللللة  علللللللى  بلللنلللاء  وذلللللللك 
�حلالية  �حتياجاتهم  جميع  ر�عللت 
ورفع  جتربتهم  لتعزيز  و�مل�ستقبلية 
�ملقدمة  ملل�للسللتللوى جلللودة �خللللدملللات 
لهم حيث مت توفري جميع �خلدمات 
عرب �لتطبيق �لذكي ب�سكل �أكرث دقة 
لت�سهيل  فئة  كللل  �حتياجات  ح�سب 
�ملعامات.  �إجنلللاز  عملية  وت�سريع 
تز�يد�  �سهدت  �لهيئة  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�إيجابيا يف ن�سبة �لتبني �لذكي منذ 
�سنة  ففي  �لذكية  �إطللاق �خلدمات 

�لذكي  �لتبني  ن�سبة  بلغت   2010
40.4 يف �ملائة و��ستمرت يف �لتز�يد 
حتى بلغت 76 يف �ملائة حتى نهاية 

�لربع �لثاين من 2017.
و�سعت  �لهيئة  �أن  �سعادته  و�أ�للسللاف 
مقدمة  يف  مللتللعللامللللليللهللا  �إ�للللسللللعللللاد 
توفري  على  عملت  حيث  �أولوياتها 
�أرقللللللللللى �خلللللللدمللللللات وفلللللللق �أفللل�لللسلللل 
�مللللملللار�لللسلللات و�حللللللللللول �للللعلللاملللليلللة يف 
مع  يتو�فق  �للللذي  �لللذكللي  تطبيقها 

�أ�سهر �ملن�سات �لعاملية.
و�أو�سح �أن �لهيئة ت�ستند يف حتديث 
وتطوير تطبيقها �لذكي على منوذج 
�لتميز للخدمات �لذكية �حلكومية 
�ملعتمد من قبل حكومة دبي و�لذي 

يوفر معايري حتدد جودة �خلدمات 
جلميع �جلهات �حلكومية يف �لإمارة 
ويلللتلللنلللاول �للللنلللملللوذج عللللدة جملللالت 
تطبيقها  علللللللى  �لللهلليللئللة  حلللر�لللسلللت 
و�سهولة  �لللو�للسللول  �إمللكللانلليللة  ومنها 
و�ملحتوى  و�لت�سميم  �ل�للسللتللخللد�م 

و�لأد�ء �لوظيفي.
و�أ�سار �لطاير �إىل زيادة نتائج موؤ�سر 
�ل�سعادة حول تطبيق �لهيئة �لذكي 
خال  �ملللللائللللة  يف   81.8 حمللقللقللة 
يللنللايللر وحلللتلللى يونيو  ملللن  �للللفلللرتة 
�ملائة  يف   81 بللل  مللقللارنللة   2017
خللال �لللفللرتة مللن �أكللتللوبللر 2016 

حتى نهاية دي�سمرب 2016.
�لللهلليللئللة علللللدة طلللللرق ذكية  وتللللوفللللر 

�لكهرباء  فللو�تللري  لللدفللع  ومللبللتللكللرة 
و�ملياه عرب تطبيقها �لذكي وت�سمل 
�ملحمول  �لهاتف  �لدفع عرب  خدمة 
�للللللكللللرتوين  و�للللللدفلللللع   mPay
ePay وذلك بالتعاون مع موؤ�س�سة 

حكومة دبي �لذكية.
وتت�سدر خدمة دفع �لفاتورة قائمة 
�خللللدملللات �لأكلللللرث ��للسللتللخللد�مللا من 
قبل متعاملي �لهيئة عرب تطبيقها 
دفع  مللن  �ملتعاملني  �لللذكللي ومتللكللن 
ب�سهولة  و�ملللليلللاه  �لللكللهللربللاء  فللو�تللري 
وفاق عدد مر�ت ��ستخد�مها مليون 

مرة.
م�سابقة عرب موقع  �لهيئة  ونظمت 
حول  تللويللرت  �لجتماعي  �لتو��سل 
�سهري  �لذكية على مدى  خدماتها 
يف  و�أ�سهمت  �ملا�سيني  ومايو  �إبريل 
تعزيز �أهد�ف �لهيئة �ملتمثلة يف رفع 

�لذكية  �بلخدمات  �ملتعاملني  وعللي 
تطبيق  ��لللسلللتلللخلللد�م  نلل�للسللبللة  وزيلللللللادة 
�لهيئة �لذكي وموقعها �لإلكرتوين 
وتللعللزيللز ملل�للسللاركللة �ملللتللعللاملللللني عرب 

موقع تويرت.
��ستخد�م  �إجللمللايل عللدد مللر�ت  وبلغ 
تللطللبلليللق �لللهلليللئللة �للللذكلللي مللنللذ �سنة 
�سنة  �لأول من  �لربع  2011 حتى 
مايني   10 ملللن   �أكللللرث   2017
مللرة .. فيما بلغ عللدد مللر�ت تثبيت 
وحتللللديللللث �لللتللطللبلليللق �لللللذكللللي منذ 
من  �لأول  �للللربلللع  حللتللى   2010
مايني  ثاثة  مللن  �أكللرث   2017
�ملعامات  للللعلللدد  وبللالللنلل�للسللبللة  مللللرة 
�لذكي  �لتطبيق  عللرب  �أجللريللت  �لتي 
�لأول  �للللربلللع  حللتللى   2013 مللنللذ 
�أكلللرث مللن مليون  بلللللغ   2017 مللن 

معاملة.

عقدت ور�سة عمل بالتعاون مع جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة وم�ساركة ممثلي القطاع اخلا�س

بلدية مدينة اأبوظبي تبداأ تنفيذ م�سروع نور اأبوظبي ل�ستبدال اإنارة الطرق بوحدات )LED( الربع الأول من العام املقبل

•• الفجرية -وام:

قدم �سعادة فهد �سعيد �ملنهايل �سفري �جلمهورية �ليمنية 
للللدى �للللدوللللة يللر�فللقلله نللائللبلله �للللوزيلللر مللفللو�للس �سلطان 
خالد  �لوطن  �سهيد  لأ�سرة  �لعز�ء  و�جب  �م�س  �لباكري 
حممد �ل�سحي �لذي ��ست�سهد �إثر �سقوط طائرته نتيجة 
خلل فني خال �أد�ء مهمته يف عملية �إعادة �لأمل �سمن 
�لعربية  �ململكة  تللقللوده  �للللذي  �لللعللربللي  �لللتللحللالللف  قلللو�ت 
�ل�سعودية للوقوف مع �ل�سرعية يف �ليمن. و نقل �ل�سفري 
هادي  من�سور  عبدربه  �لرئي�س  ومو��ساة  تعازي  �ليمني 
رئي�س �جلمهورية �ليمنية وتقديره لت�سحيات وبطولت 

�ل�سهادة �سائا �ملوىل �لعلي  �لتي نال بها �سرف  �ل�سهيد 
عرب  و  �جلنة.  من  �لأعلللللى  �لفردو�س  ي�سكنه  �أن  �لقدير 
منطقة  يف  �لللعللز�ء  جمل�س  زيلللارة  خللال  ونائبه  �ملنهايل 
قللدفللع �لللتللابللعللة لإملللللارة �لللفللجللرية علللن �لللسلللادق عز�ئهما 
�لقدير  �لعلي  �هلل  د�علليللني  �ل�سهيد  لللذوي  ومو��ساتهما 
و�أن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  و�أن  رحمته  بو��سع  يتغمده  �أن 
يلهم �أهله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن. و نوه �ملنهايل بالدور 
�لكبري لللدولللة �لإمللللار�ت ومللا قدمته مللن دعللم وملللوؤ�زرة 
و�ل�ستقر�ر  �لأملللن  و�إعللللادة  �ملللجللالت  خمتلف  يف  لليمن 
للمحافظات �ملحررة وتقدمي كوكبة من �ل�سهد�ء �لأبر�ر 

�ستظل �أ�سماوؤهم خالدة مقرونة بالوفاء و�لعرفان.

ال�سفري اليمني يعزي اأ�سرة ال�سهيد خالد ال�سحي 

وقعت مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة �ساوث وي�ست جريد للتعليم باململكة املتحدة

 حملة �سالمة الطفل تطّبق اأف�سل املمار�سات الدولية يف الأمن الإلكرتوين

تطبيق كهرباء ومياه دبي الذكي يقدم 29 خدمة متميزة
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اأخبـار الإمـارات
•• ال�شارقة-وام: 

ناق�ست �للجنة �لتنفيذية ملركز �ل�سارقة للتحكيم �لتجاري 
�لت�سغيلية يف  �خلللطللة  مللن  �إجنللللازه  مللا مت  �للللدويل حتكيم 
�لربع �لثالث من �لعام �حلايل و�خلطط �ملو�سوعة للربع 

�لر�بع.
و�طلللللعللت خلللال �جللتللمللاعللهللا �لللثللاين خلللال �لللعللام �جلاري 
تقرير  على  �ل�سارقة  �إك�سبو  مللركللز  يف  �لرئي�سي  مبقرها 
�ملو�زنة �ملالية ل�سنة 2017 و��ستعر�ست �لهيكل �لتنظيمي 
و  عليها  يعمل  �لتي  و�لنظم  للمركز  �لوظيفي  و�لو�سف 
�لتحكيم  �مل�ستجد�ت مبا يخ�س ملتقى  �آخر  �لطللاع على 
�للل�للسللنللاعللي �للللذي �سيعقد خلللال �أكللتللوبللر �ملللقللبللل . كللمللا مت 
�سنو�ت  �لللثللاث  خللال  �ملللركللز  عمل  تقرير  على  �لطلللاع 

غرفة  �إد�رة  جمل�س  �إىل  لرفعه  متهيد�  و�عتماده  �ملا�سية 
تر��س �لجتماع   . �ل�سارقة لاطاع عليه  جتارة و�سناعة 
للمركز  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�س  دعيف�س  عبد�هلل  �سعادة 
وحلل�للسللره �أحللمللد �لللعللجلللللة مللديللر �ملللركللز و�أعلل�للسللاء �للجنة 
�أحمد �ل�سحي  �لتنفيذية : زياد حممود خري�هلل و حممد 
و �سالح �أحمد �لعبيديل و حمد عمر �ملدفع و �أحمد ندمي 

�أبو �جلبني.
تهدف  �للللدوريلللة  �جتماعاتنا  �ن  دعيف�س  عللبللد�هلل  قلللال  و 
للمركز  �لت�سغيلي  �سعيد  على  �مل�ستجد�ت  �آخللر  بحث  �ىل 
و�لطاع على ملفات �لق�سايا �مل�سجلة لدى �ملركز و�تخاذ 

�لقر�ر�ت �ملنا�سبة فيها وفق �لجر�ء�ت و�لقو�عد �ملو�سوعة 
�للجنة على طلبات قيد �ملحكمني و�خلرب�ء  . كما �طلعت 
�ملقدمة للمركز �إىل جانب تقييم ومر�جعة �لقر�ر�ت �لتي 
�ملللركللز مبللا يعود  و�أنللظللمللة عمل  قللو�عللد  �ساأنها تطوير  مللن 
�نه  دعيف�س  و�أ�للسللاف  وعمائنا.  �لعمل  �سري  على  بالنفع 
مت خال �لجتماع �لطاع على ما مت �إجنازه من �خلطة 
�لت�سغيلية خال �لربع �لثالث من �لعام �جلاري يف �سبيل 
�أحد  ي�سبح  �أن  �إىل  �لر�مية  ور�سالته  �ملركز  روؤيللة  حتقيق 
و�لإقليمي  �ملحلي  �ل�سعيدين  على  �لتحكيم  مللر�كللز  �أهللم 
كما مت �لطاع على تقرير �ملو�زنة �ملالية للمركز �خلا�س 

بالربع �لثاين و�عتماده. و ��ستعر�س �حمد �لعجلة خال 
�لجتماع ما مت تنفيذه من �خلطة �لت�سغيلية خال �لربع 
�لثالث من �لعام �جلاري وما ت�سمنه من عقد لجتماعات 
�سبيل  �لر�سمية و�خلا�سة يف  ر�سمية مع عدد من �جلهات 
�مل�ستوى  على  �لقطاعات  مبختلف  �ملللركللز  عللاقللات  تعزيز 
�ملحلي كالجتماع مبحاكم دبي ود�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
بدبي �إىل جانب �مل�ساركة يف عدد من �لفعاليات و�ملوؤمتر�ت 
و�لللتللي كلللان �آخللرهللا رعللايللتلله ملللنللتللدى �للل�للسللارقللة لا�ستثمار 
�لأجنبي �ملبا�سر. و قدم حميد �ملعا خبري �ملو�رد �لب�سرية 
�لتنظيمي  �لهيكل  مقرتح  حول  تف�سيلياً  عر�ساً  �ملركز  يف 

�جلديد للمركز و�لو�سف و�ملهام �لوظيفية �خلا�سة بفريق 
�لنهائية  �لجندة  �لجتماع  ��ستعر�س  و  �لتنفيذي   �لعمل 
قاعة  يف  عللقللده  �سيتم  و�للللذي  �ل�سناعي  �لتحكيم  مللتقى 
�سيتم خالها  �أكتوبر حيث   25 يوم  للموؤمتر�ت  �جلو�هر 
ت�سليط �ل�سوء على �أهم �لتطبيقات و�حللول �لقانونية يف 
جمال �لتحكيم �لتجاري �ملخ�س�س للقطاع �ل�سناعي على 
م�ستوى �لدولة و�ملنطقة يف �لوقت �لذي يعد فيه �لقطاع 
على  و�حليوية  �لقت�سادية  �لقطاعات  �أهم  من  �ل�سناعي 
�لتاأمني  و�قع  �مللتقى  �سيناق�س  و  و�لدولة.  �لإمللارة  �سعيد 
�لئتماين ودوره يف عمل �لقطاع �ل�سناعي ومدى �رتباطه 
يف �سري �لعمل لذلك �لقطاع �ىل جانب مناق�سة �لنز�عات 
من  عنها  ينتج  ومللا  فيه  و�لعاملني  �لللقللطللاع  تللو�جلله  �لللتللي 

معوقات ت�سر بالقطاع �ل�سناعي ب�سكل عام.

حتكيم تناق�س اأهم اإجنازات اخلطة الت�سغيلية 2017

دبي للمراأة تنظم جل�سة الإثراء املعريف الثالثة �سمن مبادرة قدوة 

رئي�سة املجل�س ال�ست�ساري ت�ستقبل قن�سل عام اجلمهورية التون�سية وتطلعه 
على التجربة النتخابية ودور املجل�س يف نقل تطلعات املواطنن 

مذكرة تعاون بني جمعية اأهايل اأ�سحاب الهمم واجلمعية اخلليجية

) ال�سياحة لذوي الإعاقة( عنوان امللتقى اخلليجي القادم بُعمان
•• دبي-الفجر :

ذوي  �أهلللايل  جمعية  �للليللوم  �إ�ست�سافت   
جمل�س  لقاء  �لهمم،  ��سحاب  �لإعللاقللة 
لاإعاقة  �خلللللليللجلليللة  �جلللمللعلليللة  �إد�رة 
�ستي  في�ستفل  �إنللرتكللونللنللتللال  بللفللنللدق 
�ملهند�س   �سعادة  ، وحتللدث  دبي  مبدينة 
جمل�س  رئي�س  �ملو�سى  عللبللد�هلل  �للسللاح 
عن  لاإعاقة  �خلليجية  �جلمعية  �إد�رة 
�أهمية �للقاء يف دعم كثري من �ل�سوؤون 
�أ�ساد  كما  و��سرهم  للمعاقني  �خلا�سة 
بجهود جمعية �أهايل ذوي �لإعاقة  على 
�مللل�للسللتللوى �ملللحلللللي و�خلللللليللجللي يف رعاية 
بر�مج و�ن�سطة �أهايل و��سر ذوي �لهمم 
�لعربية  �لإملللار�ت  بدولة  �لإعللاقللة  ذوي 
ملتقيات  للللثلللاثلللة  رعلللايلللتلللهلللا  وكللللذلللللك 
�لدولة  يف  �لللهللمللم   ل�للسللحللاب  خليجية 
على  مماثلة  جلمعيات  جتربتها  ونقل 
م�ستوى دول �خلليج  �لعربي لاإ�ستفادة 
�سيتم  كما   ، وم�ساريعها  خرب�تها  مللن 
و�أهلية  حللكللوملليللة  جلللهلللات  عللللدة  زيللللللاره 
�لتعاون  لللتللعللزيللز  �لللقللادمللة  �ملللرحلللللة  يف 
و�لأن�سطة  �خلللللرب�ت  مللن  و�لإ�للسللتللفللادة 

و�لتي تنفذها �جلهات ذ� ت �لعاقة . 
�لعلي   يو�سف  �لأ�للسللتللاذ  �ملحامي  ورحللب 
نائب رئي�س جمل�س �إد�رة جمعية �أهايل 
�جلمعية  دور  ومللثللمللنللا  �لإعللللاقللللة  ذوي 
بق�سايا  �إهتمامه  يف  لاإعاقة  �خلليجة 
�خلليجي  �ملللل�لللسلللتلللوى  علللللللى  �ملللللعللللاقللللني 
تدعم  و�أن�سطة  بللر�مللج  لللعللدة  وتنفيذه 

�للقاء  نللهللايللة  ويف   . �لللهللمللم   �أ�للسللحللاب 
قلللام �لللطللرفللان بللالللتللوقلليللع علللللى مذكرة 
تللفللاهللم تللهللدف �إىل تللعللزيللز �لللتللعللاون يف 
�مل�سرتكة  و�لأنلل�للسللطللة  �مللللبلللادر�ت  تنفيذ 
ح�سر   ، �لللقللادمللة  �ملرحلة  يف  و�ملتنوعة 
�للللللللللقللللاء ملللللن جللللانللللب جلللملللعللليلللة �أهللللللايل 
�سعيد  مللنللى  �لإ�لللسلللتلللاذة   �لعلللاقلللة  ذوي 
�ملللنلل�للسللوري �أمللللني �للل�للسللر �للللعلللام ، ومن 
لاإعاقة  �خلللللليللجلليللة  �جلللمللعلليللة  جللانللب 
�لكيوميه  د.عللائلل�للسللة  ملللن  كلللا  حلل�للسللر 
�سبانه  �سعد  و�لإ�للسللتللاذ  �لللرئلليلل�للس  نللائللب 
�أمللللني �للل�للسللر �للللعلللام  و�أعللل�لللسلللاء جمل�س 
لاإعاقة  �خلللللليللجلليللة  �جلللمللعلليللة  �إد�رة 
�جلمعية  �إد�رة  جمل�س  �إجللتللمللاع  ويف    .
عدة  مناق�سة  مت  لللاإعللاقللة  �خلليجية 
�أهمها  دورتلللهلللا �جللللديلللدة  مللو��للسلليللع يف 
�إ�للسللرت�تلليللجلليللة �جلمعية  ملل�للسللودة  طلللرح 
�لتنفيذية  و�خلطة   -2021  2017
لها ، و�ي�سا مت �إعد�د �لهيكل �لتنظيمي 

و�مل�ساريع  و�مللللهلللام  للجمعية  �جلللديللد 
بعد  �جلمعية  تعلنها  و�سوف  �جلللديللدة 
و�إعتمادها  �ملنا�سبة  �لتعديات  �إجللر�ء 
بلل�للسللورتللهللا �لللنللهللائلليللة و�لإعلللللان عنها ، 
كما مت �إقر�ر �مللتقى �خلليجي لاإعاقة 

�للللقلللادم يف �للسلللللطللنللة علللملللان ،بلللعلللنلللو�ن ) 
و�ستكون  �لإعللللاقللللة(  لللللذوي  �للل�للسلليللاحللة 
لعام  �لأول  �لللللربللللع  نلللهلللايلللة  فلللللرتة  يف 
�ل�سوؤون  وز�رة  مع  وبالتعاون   2018
�لإجتماعية �لعمانية  ، حيث مت مناق�سة 

�للجان  وت�سكيل  لها  �لتح�سري�ت  بللدء 
�لللعلللللملليللة و�لللتللنللفلليللذيللة ،و�للسلليللتللم لحقا  
و�خلا�سة  �حلللكللوملليللة  �جللللهلللات  دعلللللوة 
�مللتقى  �أعمال  يف  للم�ساركة  �خلليجية 

�لقادم باإذن �هلل.

•• العني-وام:

نظمت موؤ�س�سة دبي للمر�أة جل�سة �لإثر�ء �ملعريف 
�لإمار�تية  للللللمللر�أة  قلللدوة  مللبللادرة  �سمن  �لثالثة 
�ل�سيخ من�سور بن ز�يد  �أطلقتها حرم �سمو  �لتي 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون 
�لرئا�سة �سمو �ل�سيخة منال بنت حممد بن ر��سد 
مبنا�سبة  للمر�أة  دبللي  موؤ�س�سة  رئي�سة  مكتوم  �آل 

يوم �ملر�أة �لإمار�تية لهذ� �لعام.
جامعة  لطالبات  �لثالثة  �جلل�سة  تنظيم  جللرى 
�لكاتبة  مللع  �لللعللني  مبدينة  مقرها  يف  �لإملللللار�ت 
�لتحرير  رئلليلل�للس  بللو�للسللمللرة  مللنللى  و�لإعلللامللليلللة 
�مل�سوؤول ل�سحيفة �لبيان بح�سور �لدكتور غالب 
�حل�سرمي نائب مدير جامعة �لإمللار�ت ل�سوؤون 

�لبحث �لعلمي وفائقة هال جا�سم بوهز�ع �أمني 
و�لللدكللتللور ح�سن حمللمللد عبد�هلل  علللام �جلللامللعللة 
�لنابودة عميد كلية �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية 
وملياء عبد�لعزيز خان مديرة نادي دبي لل�سيد�ت 
و�أد�رهللللا �لإعللامللي ملللرو�ن �حلللل مبوؤ�س�سة دبي 
لاإعام مب�ساركة نحو 150 طالبة من خمتلف 

�لتخ�س�سات باجلامعة.
باملبادر�ت  �للقاء  بد�ية  يف  بو�سمرة  منى  و�أ�سادت 
بنت  منال  �ل�سيخة  �سمو  تطلقها  �لتي  �ملتو��سلة 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم بهدف �لرتقاء باملر�أة 
وجمتمعيا  تعليميا  متكينها  وتعزيز  �لإمللار�تلليللة 
و�قللتلل�للسللاديللا ويف �حللليللاة �لللعللامللة مللا يللعللزز دورها 
�لإمار�ت  دولللة  وتقدم  نه�سة  يف  رئي�سي  ك�سريك 
�لعربية �ملتحدة مثمنة �لهدف �لنبيل ملبادرة قدوة 

و�ل�سيد�ت  �لفتيات  �لعطاء لدى  ثقافة  تعزيز  يف 
وتر�سيخه كقيمة �أ�سيلة للمجتمع �لإمار�تي.

بنت  مللنللال  �ل�سيخة  ل�سمو  �سكرها  عللن  عللربت  و 
حممد بن ر��سد وموؤ�س�سة دبي للمر�أة باإختيارها 
و�لتوجه  �مل�سعى  نبيلة  �ملللبللادرة  هللذه  قللدوة �سمن 
�لطالبات  مللل�للسللاركللة  لللهللا  �لللفللر�للسللة  �إتلللاحلللة  علللرب 
و�جليل �جلديد من �لفتيات م�سريتها وخربتها 
�ملهنية و�ملجتمعية متمنية للطالبات كل �لتوفيق 
و�أن  �لتخرج  بعد  و�لعملية  �لدر��سية  حياتهن  يف 
�لعطاء  ويف  جمالها  يف  قلللدوة  منهن  كللل  ت�سبح 

للوطن.
بللتللو�جللدهللا يف جامعة  �للسللعللادتللهللا  علللن  و�أعللللربللللت 
�أنا  �لللتللي تخرجت يف رحللابللهللا وقللالللت:  �لإملللللار�ت 
فخورة باأن �أعود �إىل جامعتي بعد �سنو�ت ينتابني 

مزيج من �ل�سعور بال�سعادة و�حلنني و�لإيجابية.. 
فخورة بعودتي �إليها هذه �ملرة كقدوة بعد �أن كنت 

طالبة لدى فيها ذكريات در��سية جميلة .
وتطرقت �إىل �أبرز مر�حل م�سريتها �ملهنية وكيف 
كانت �لبد�ية و�لتحديات �لتي و�جهتها و �عتربت 
�أن كل مرحلة يف حياة �لإن�سان تعد حمطة مهمة 

وتوؤ�س�س للمحطة �لتالية .
�آل  �سلطان  ز�يللد بن  �ل�سيخ  له  �ملغفور  �أن  و�أكللدت 
�هللتللمللامللا ورعاية  �لإمللار�تلليللة  �ملللللر�أة  �أوىل  نللهلليللان 
كبريين و�أ�س�س لدولة ت�ساوي بني �لرجل و�ملر�أة 
�أنلللهلللا جديرة  و�للللو�جلللبلللات و�رتلللللللاأى  يف �حللللقلللوق 
�أم  �إىل  �للل�للسللدد  هللذ�  يف  م�سرية  كللافللة  بالوظائف 
�لإمار�ت �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة 
ملوؤ�س�سة  �لأعلى  �لرئي�سة  �لعام  �لن�سائي  �لحتللاد 

�لتنمية �لأ�سرية رئي�سة �ملجل�س �لأعلى لاأمومة 
و�لطفولة �لتي قدمت �أ�سكال �لدعم كافة للمر�أة 
�لإمار�تية و�لذي بف�سله و�سلت �إىل ما هي عليه 
�أعربت  جانبها  مللن  و�إجنللللللاز�ت.  جنلللاح  مللن  �لآن 
ملوؤ�س�سة  �لتنفيذية  �ملديرة  �سالح  �سم�سة  �سعادة 
باأن تكون منى بو�سمرة  دبي للمر�أة عن �سعادتها 
رئي�س �لتحرير �مل�سوؤول جلريدة �لبيان جزء� من 
مبادرة قدوة ملا لها من م�سرية حافلة بالعطاء يف 

�لعمل �لإعامي و�ملجتمعي حمليا وعربيا.
�للسللكللرهللا جلامعة  �للسللملل�للسللة �للسللالللح علللن  و عللللربت 
يف  للللللمللر�أة  دبللي  موؤ�س�سة  مللع  وتعاونها  �لإمللللار�ت 
تللفللعلليللل ملللبلللادرة قلللللدوة ملللن خللللال نللقللل �خلربة 
حاليا  مهم  دور  مللن  لهن  ملللا  للطالبات  �ملعرفية 
وم�ستقبا مبدية �أملها يف ��ستمر�ر هذ� �لتعاون 

يف جمالت �أخرى متعددة.
هللال مبللبللادرة قدوة  فائقة  �أ�للسللادت  ناحيتها  من 
حممد  بنت  مللنللال  �ل�سيخة  �سمو  �أطلقتها  �لللتللي 
وما  �لدولة  �أنحاء  و�سمولها  مكتوم  �آل  ر��سد  بن 
حتمله من �أهد�ف نبيلة و��سرت�تيجية من خال 

��ستد�مة �أثرها لأنها تتعلق باكت�ساب �خلربة .
�لنابودة  عللبللد�هلل  حممد  ح�سن  �لللدكللتللور  ثمن  و 
مبادرة �سمو �ل�سيخة منال بنت حممد بن ر��سد 
�آل مكتوم موؤكد� �أن هذ� �لتو��سل �لثقايف و�ملعريف 
و�لعطاء  �خللللربة  �ساحبات  مللع  �لطلبة  ملجتمع 
يرثي �لعملية �لتعليمية و�لتح�سيل لدى �لطلبة 
لأ�سحاب �خلرب�ت  �لر�ئدة  بالتجارب  وتعريفهم 
و�لطللللاع على كللل مللا هللو مهم خلللدمللة �لوطن 

و��سرت�تيجيته �لرئي�سية يف �لتعليم و�لبناء.

•• ال�شارقة –الفجر:

�ملا  عللبللد�لللرحللمللن  خللولللة  ��ستقبلت 
لإمارة  �ل�للسللتلل�للسللاري  �ملجل�س  رئي�سة 
�ملللجللللل�للس يف مدينة  �للل�للسللارقللة مبللقللر 
�ل�سارقة �سباح �أم�س لطفي بن عامر 
�لتون�سية  �جلللمللهللوريللة  علللام  قن�سل 
�ل�سمالية وبحثت  دبللي و�لملللار�ت  يف 
معه خمتلف �أوجه �لتعاون و�لتن�سيق 
وجمهورية  �للل�للسللارقللة  بللني  �مللل�للسللرتك 

تون�س �ل�سقيقة  .
�جلرو�ن  �سعيد  �أحمد  �للقاء  ح�سر 
�ل�ست�ساري  للمجل�س  �لللعللام  �لأملللني 
لإمللللللللارة �لللل�لللسلللارقلللة وعللللبللللد�هلل مطر 
جلنة  رئلليلل�للس  �ملجل�س  ع�سو  �لكتبي 
�ملللللر�فللللق �للللعلللاملللة وعلللللدد ملللن مللللدر�ء 

للمجل�س  �لللعللامللة  �لأمللللانللللة  �إد�ر�ت 
�للقاء  خللللال  وجلللللرى   . وكللللو�درهللللا 
�لتي  �لللللعللللاقللللات  بلللعلللملللق  �لإ�للللللسللللللادة 
بجمهورية  �للل�للسللارقللة  �إملللللارة  تللربللط 
و�لعلمي  �لثقايف  وبالتو��سل  تون�س 
�لللذي يجمعهما يف  و�لفني  و�لفكري 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �للسللاحللب  حللر�للس  ظللل 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي 
�لأعلى لاحتاد حاكم  ع�سو �ملجل�س 
�للل�للسللارقللة _ حللفللظلله �هلل ورعللللاه _ 
�لثقايف  �لرت�بط  �أو��للسللر  تنمية  على 
بني �ل�سارقة وتون�س و�هتمام �لقيادة 
�لتون�سية بتعزيز هذ� �لتعاون ف�سا 

عن تبادل �لزيار�ت بني �جلانبني  .
�لثنائية  �لللعللاقللات  ��للسللتللعللر��للس  ومت 
�لللقللائللمللة بللني �للل�للسللارقللة وتللونلل�للس وما 

�للسللهللده �لللتللعللاون �مللل�للسللرتك مللن تقدم 
وتللللطللللور يف �للللعلللديلللد مللللن �مللللجلللالت 
ل�سيما خال �حل�سور �لخري لعدد 
�لتون�سيني  و�للل�للسللعللر�ء  �لدبلللللاء  ملللن 
بدعمها  �لكفيلة  و�للل�للسللبللل  لل�سارقة 
�مل�سالح  فلليلله خللدمللة  ملللا  وتللطللويللرهللا 

�مل�سرتكة.
ورحلللبلللت خلللوللللة عللبللد�لللرحللمللن �ملا 
للجمهورية  �لللعللام  �لقن�سل  بللزيللارة 
�لتون�سية و�أكدت خال �للقاء على �أن 
�لعاقات �لثنائية بني �إمارة �ل�سارقة 
وتون�س لها ر�سوخها يف ظل �لتقارب 
�لكادميي  و�لتبادل  و�ملعريف  �لثقايف 
و�لللفللنللي بلللني �جلللانللبللني فلل�للسللا عما 
�للسللهللدتلله يف �للل�للسللنللو�ت �لأخللللللرية من 
تلللعلللاون ملللتلللز�يلللد   يف �لللسلللوء حر�س 

تنمية هذه  علللللى  �جلللانللبللني  قلليللادتللي 
�لعاقات وتطويرها.

و�أطلللللعللت �مللللا �لللقللنلل�للسللل �للللعلللام على 
�ل�ست�ساري  �ملللجللللل�للس  بللله  يلللقلللوم  ملللا 
ت�سريعية  كللجللهللة  وطللنلليللة  �أدو�ر  مللن 
�لع�ساء  فيها  ورقابية حملية ميثل 
�ل�سارقة  �إمللللللارة  �للسللعللب  و�لللعلل�للسللو�ت 
مناق�سات  ملللن  �ملللجللللل�للس  يللبللذللله  وملللا 
للمو�سوعات �لعامة و�لقو�نني ورفعه 
�ل�سمو حاكم  �إىل �ساحب  للتو�سيات 
يف  �ملجل�س  دور  �إىل  م�سرية  �ل�سارقة 
وق�ساياهم  �ملللو�طللنللني  تطلعات  نقل 
وبحثها يف مناخ من �حلرية و�لتو�فق 
و�ملللل�لللسلللاركلللة �ليلللجلللابللليلللة ملللع ممثلي 

�حلكومة   .
وتابع �لقن�سل �لعام مادة مرئية عن 

تاأ�سي�س �ملجل�س �ل�ست�ساري و�أهد�فه 
وما �سهدته عرب �سنو�ته �ملا�سية من 
و�سول  �لللنللو�حللي  خمتلف  يف  تللطللور 
وتويل   �أعلل�للسللاءه  ن�سف  �نللتللخللاب  �إىل 

�أول �مر�أة رئا�سة �ملجل�س  .
للجمهورية  �لللعللام  �لقن�سل  و�أ�لللسلللاد 
�لتون�سية يف دبي و�لمار�ت �ل�سمالية 
�ملجل�س  بلللللللدور  عللللامللللر  بللللن  للللطلللفلللي 
�ل�للسللتلل�للسللاري وملللا ميللثللللله ملللن �سرح 
مب�سوؤوليات  يللطلللللع  كللبللري  بلللرمللللاين 
�مللللللر�أة باقتد�ر  فلليلله  عللديللدة وتللتللوىل 
دورهللللللا وملل�للسللوؤوللليللتللهللا ملللوؤكلللد� على 
حر�س باده  على تعزيز �لتعاون مع 
�إطار �لعاقة  �ملجل�س �ل�ست�ساري يف 
بتون�س  �لمللار�ت  �لتي جتمع  �لقوية 
�لربملان  للللزيلللارة  �للللدعلللوة  ومللوجللهللا 

�مل�سرتك  �لللعللمللل  وتكثيف  �لتون�سي 
و�لأدبية  �لثقافية  �ملللجللالت  كافة  يف 
و�لقت�سادية  و�لعلمية  و�لللرت�ثلليللة 

بني �جلانبني .

بللللعللللدهللللا جتللللللللول �للللقلللنللل�لللسلللل �لللللعللللام 
للللللجللمللهللوريللة �لللتللونلل�للسلليللة يف �أروقلللللة 
�ملللجللللل�للس و�طلللللع علللللى قللاعللة �ملجل�س 
�لعامة  �ملللكللتللبللة  بللجللانللب  �لللرئلليلل�للسللة 

�سعادته  �ملجل�س  زو�ر  �سجل  يف  ودون 
بالطاع على �لتجربة �لدميقر�طية 
�سهدته من  وملللا  �للل�للسللارقللة  �إمللللارة  يف 

تطور ومنو . 

 •• ال�شارقة -وام: 

حتت رعاية �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 
بلللللن حممد  �لللسلللللللطلللان  �لللللدكللللتللللور 
�لأعلى  �ملجل�س  ع�سو  �لقا�سمي 
حاكم �ل�سارقة تنطلق غد� �لأثنني 
و�مل�ستقبل  �لتعليم  موؤمتر  �أعمال 
�ملعلمني  جللمللعلليللة  تللنللظللملله  �للللللذي 
حتت عنو�ن �فكار ملهمة يف فندق 
�سري�تون �ل�سارقة مب�ساركة نخبة 
مللللن �لللللقلللليللللاد�ت �لللتللعللللليللملليللة على 
م�ستوى �لدولة و�لوطن �لعربي .

فعالياته  �جندة  �ملوؤمتر  ي�ستهل  و 
كلمة  تت�سمن  �فتتاحية  مبر��سم 
�لعربية  �ملنظمة  وكلمة  للجمعية 
للللللرتبلليللة فلليللمللا يلللتلللحلللدث خال 
ملللللن كبار  عللللللدد  علللملللل  جللللل�للسللتللي 
�سريفة  و�كللللللدت   . �ملللتللخلل�للسلل�للسللني 

�جلمعية  رئلليلل�للس  نللائللبللة  مللو�للسللى 
للموؤمتر  �ملنظمة  �للجنة  رئي�سة 
�ن جل�سات �لعمل تت�سمن حماور 
وجللللود هيئات  بللالللنللظللر �ىل  ثللريللة 
تربويني  ومتخ�س�سني  تدري�سية 
ونللخللب �كللادميلليللة يف مللكللان و�حد 
�لفكار  تلللبلللادل  �ىل  �لللسللليلللوؤدي  ملللا 
و�خللللللرب�ت مللا يللعللود بللالللنللفللع على 
د�خللللل  �لد�ء  علللللللى  و  �حلللل�لللسلللور 
و�و�سحت   . �للل�للسللفلليللة  �حللللجلللرة 
تلللز�ملللنلللا مع  يللنللطلللللق  �ملللللوؤمتللللر  �ن 
للمعلم  �لعاملي  باليوم  �لحللتللفللال 
و�للللللللذي يللل�لللسلللادف �خللللامللل�لللس من 
�كتوبر من كل عام بهدف ت�سليط 
�للل�للسللوء علللللى �لللللللروؤى و�مللللبلللادر�ت 
�ىل  �لر�مية  �لتعليمية  و�مل�ساريع 
�لتعليم  قلللطلللاع  خمللللرجللللات  رفلللللع 
وت�سليط �ل�سوء على �لدور �لذي 

يلللقلللوم بللله �ملللعلللللم وملل�للسللاهللمللتلله يف 
خدمة �ملجتمع .

�سي�سبح  �لللذي  �حلللدث  معتربة   .
�سانحة  فللر�للسللة  �للسللنللويللة  فللعللاللليللة 
لالتقاء  �للللرتبلللويلللة  للللللللقللليلللاد�ت 
�خلليج  دول  ملللللن  بللللاإخللللو�نللللهللللم 
ما  �أف�سل  �لعربي وطرح  و�لوطن 

لديهم .

فقدان جواز �سفرت
فللقللد �مللللدعلللو /ملللا جديت 
لو�ساريو �لونز�كا ، �لفبني  
�سفره  جلللو�ز   - �جلن�سية 
 )2673352( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  �لتللل�لللسلللال 

 056/6017341

فقدان جواز �سفرت
�ملللللللاظ   / �ملللللللدعللللللو  فللللقللللد 
�ثيوبيا   ، ملليلللللك  بلللر�فلللى 
�سفره  جلللو�ز   - �جلن�سية 
 )1562421( رقلللللللم 
مللللللللللللن يللللللللللجللللللللللده عللللللللليلللله 
بللتللللليللفللون رقم  �لتللل�لللسلللال 

 050/6552202

موؤمتر التعليم وامل�ستقبل اأفكار ملهمة ينطلق غدا 
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•• دبي -وام: 

�فللتللتللح ملللعلللايل �للل�للسلليللخ نللهلليللان بن 
�لثقافة  وزيلللللر  نللهلليللان  �آل  ملللبلللارك 
مهرجان  �أول  �مللللعلللرفلللة  وتلللنلللمللليلللة 
مو�سيقي ملهم يف دبي بعنو�ن �جعل 

�لذكاء مرحاً .
وت�ستهدف هذه �لفعالية �لرتفيهية 
�لتي  لللل  ذ�تللله  �لللوقللت  يف  و�لتعليمية 
�لتجاري  دبلللللي  ملللركلللز  يف  �أقللليلللملللت 
و��ستقطبت  �لول  �مللل�لللس  �لللعللاملللي 
�لجتماعي  �لتو��سل  مللوؤثللري  �أهللم 
و�إلهام  لل حتفيز  و�لللعللامل  �لللدولللة  يف 
�لقوة  لإيللجللاد  �ملنطقة  يف  �للل�للسللبللاب 
قوتهم  ونللقللاط  د�خلهم  يف  �ملكنونة 

�لعاطفية ومو�هبهم.
وخلللللال كلللللمللتلله �لفللتللتللاحلليللة، قال 
�إنلله ملن دو�عي  �ل�سيخ نهيان  معايل 
تو�جدي هنا معكم جميعاً  �سروري 
�إىل  �أر�ه فيكم من عزم للو�سول  ملا 

..و�أنا  �لكاملة  �لب�سرية  �مكانياتكم 
على يقني باأن �ملتحدثني �لفريدين 
�ململوءة  و�لليلة  �للليللوم  نوعهم  مللن 

باملرح و�ملو�سيقى �ستقوم بتحفيزكم 
باأد�ء وحكمة  �أ�سيد  و�إلهامكم ..كما 
و�أثني  �للليللوم،  �ملتحدثني  وحما�سة 

متكني  يف  لتفانيكم  جميعاً  عليكم 
�ل�سباب وتغيري �لعامل نحو �لأف�سل 
وثمن معاليه تفاين �أوفا م�سطفى، 

�مللللديلللر �للللعلللام لللنللجللاحللي، يف متكني 
جيل �لنا�سئة و�ل�سباب.

و�ل�سيا�سات  �لللللقللللر�ر�ت  �إن  وقلللللال 
�ل�سمو  �ساحب  قبل  مللن  �حلكيمة 
نهيان  �آل  ز�يلللد  بللن  خليفة  �ل�سيخ 
و�لتي   ، �هلل  حفظه  �لللدولللة  رئي�س 
قبل  مللن  بها  و�لعمل  تنفيذها  يتم 
بن  حمللمللد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �للسللاحللب 
ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي،  حاكم  �للللوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  و�ساحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يلللد 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، 
قللللد جلللعلللللللت مللللن دوللللللللة �لإملللللللللار�ت 
يف  يحتذى  مللثللاًل  �ملتحدة  �لعربية 
..ونوؤمن  �ل�سباب  وحتفيز  تطوير 
حتت قيادتهم �حلكيمة باأن �ل�سباب 
هللم �أهلللم ملل�للسللادرنللا �لللوطللنلليللة، و�إن 
تطوير وتعزيز �إمكانياتهم �لب�سرية 
وحتقيق  �مل�ستقبل  بناء  �أ�سا�س  هللي 

معاليه  و�أختتم   . �لوطنية  �أهد�فنا 
للم�ساركني  �لن�سائح  ببع�س  كلمته 
د�خلياً  يحفزهم  مللا  �إيللجللاد  ومنها 
و�إحاطة  باإيجابية  د�ئللمللاً  و�لتفكري 
و�لبحث  باأ�سخا�س جيدين  نف�سهم 
عللللللن طلللللللرق خللللللدملللللة غلللللريهلللللم يف 
�أوفللللا م�سطفى،  وعلللربت  �ملللجللتللمللع. 

نهيان  �ل�سيخ  ملللعللايل  تقديرها  عللن 
وثقته  �مل�ستمر  دعمه  ح�سوره  على 
يف �للللللدور �لللللذي تلللللعللبلله جنللاحللي يف 
�لدولة، م�سرية �إىل �أن معاليه يعترب 
و�للل�للسللبللاب يف  �لنا�سئة  قلللدوة جللليللل 
�لدولة و�ملنطقة ككل وذلك بتفانيه 
يف تللطللويللر ومتللكللني �للل�للسللبللاب. كما 

هذه  بتقدمي  �سعادتها  عللن  �أعللربللت 
دبي  يف  نوعها  من  �لأوىل  �لفعالية 
�إن تطوير جيل  �لللدولللة؛ حيث  ويف 
فهم  �لأوللللويلللات  �أهلللم  مللن  �لنا�سئة 
قادة �مل�ستقبل، لذ� فاإن �ل�ستثمار يف 
تطويرهم مهم جد�أ ل�ستد�مة هذ� 

�لتطور و�لنمو.

•• ال�شارقة-الفجر:

تلللاأكللليلللد�ً علللللى دورهلللللا �لللفللاعللل يف �إبللللر�ز 
و�إي�سال  �ملجتمع  فئات  كافة  م�ساهمات 
نّظمت  �للللقلللر�ر،  �للسللانللعللي  �إىل  �للسللوتللهللم 
موؤ�س�سة �ل�سارقة لاإعام زيارة تفقدية 
�ل�سارقة  يف  �مللل�للسللنللني  رعلللايلللة  د�ر  �إىل 
�لجتماعية،  �خلدمات  لد�ئرة  و�لتابعة 
يوم �أم�س �لأول، لاطاع على �أحو�لهم 
و�لللللتللللعللللّرف علللللللى مللل�لللسلللتلللوى �خللللدملللات 
يف  �ملوؤ�س�سة  مللن  �إ�للسللهللامللاً  لللهللم،  �ملقدمة 

�إدخال �لبهجة و�ل�سرور �إىل نفو�سهم. 
�إطللللار �حتفال  وجللللاءت هلللذه �مللللبلللادرة يف 
موؤ�س�سة �ل�سارقة لاإعام باليوم �لعاملي 
من  �لأول  ي�سادف  �لللذي  �ل�سن،  لكبار 
�أكتوبر من كل عام، و�لذي يهدف  �سهر 
كبار  �إ�سهامات  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل 
�ل�سن يف �ملجتمع، وتعزيز م�ستوى �لوعي 
بالتحديات �لتي يو�جهونها يف حياتهم، 
من �أجل �لت�سامن معهم و�لوقوف �إىل 
�لقيم  تو�فق  ظل  يف  خ�سو�ساً  جانبهم، 
�حرت�م  �أهمية  على  و�لوطنية  �لدينية 

�مل�سنني ودعمهم بكل �لطرق. 
وعللللرّب وفللللد �ملللوؤ�للسلل�للسللة �لللللذي �للسللّم كًا 
مللن فللاطللمللة يللو�للسللف بللن �للسللنللدل، مدير 
يف  �حلكومي  و�لت�سال  �لت�سويق  �إد�رة 
من  وعللدد  لللاإعللام،  �ل�سارقة  موؤ�س�سة 

�ملدر�ء و�لكو�در �لعاملة يف �ملوؤ�س�سة، عن 
�عتربوها  �لتي  �لللزيللارة  بهذه  �سعادتهم 
هذه  �أن  �إىل  لفلللتلللني   ، عللائللللليللة  زيللللللارة 
و�جلد�ت  �لأجللد�د  �ملجتمعية من  �لفئة 
ويجب  �ملجتمع  يف  �لأ�للسللا�للس  حجر  هللي 

ملتطلباتهم  و�ل�ستجابة  بهم  �لهتمام 
تلللللقلللللديلللللر�ً لللللعللللطللللاء�تللللهللللم �لإنللل�لللسلللانللليلللة 
و�ملللجللتللمللعلليللة. و�أقللللامللللت �ملللوؤ�للسلل�للسللة على 
منها  تاأكيد�ً  غد�ء  حفل  �لزيارة  هام�س 
�ملبنية  �ملجتمعية  �مل�ساركة  �أهمية  على 

و�لعطاء،  و�لت�سامن  �لتكافل  قيم  على 
كما �ساركت يف �لزيارة فرقة دبا �حلربية 
�أع�ساوؤها  �أ�سفى  �لتي  �ل�سعبية  للفنون 

�أجو�ًء من �ملحبة و�لوّد على �لزيارة. 
وتعرف وفد �ملوؤ�س�سة خال �لزيارة على 
�إد�رتها  وكيفية  �لللللد�ر،  يف  �لللعللمللل  �آللليللة 
كافة،  �مل�سنني  �حتياجات  مع  و�لتعامل 
كما تللبللادلللو� �لأحللاديللث مللع كللبللار �ل�سن 
همومهم  �إىل  و�ل�ستماع  منهم  للتقّرب 
و�حتياجاتهم، وقبل �نتهاء �لزيارة قّدم 
تعبري�ً  للم�سنني  تذكارية  هد�يا  �لوفد 
دو�م  و�لتقدير لهم، متمنني  عن �حلّب 

�ل�سحة و�لعافية لهم. 
�سندل،  بلللن  يللو�للسللف  فللاطللمللة  و�أكلللللللدت 
علللللى �أهللملليللة هلللذه �للللزيلللارة وملللا تعك�سه 
�لتكافل  تعزيز  يف  �ملوؤ�س�سة  �أهللد�ف  من 
لتوجيهات �ساحب  ترجمة  �لجتماعي، 
�للل�للسللمللو �للل�للسلليللخ �للللدكلللتلللور �للسلللللطللان بن 
�لأعلى  �ملجل�س  �لقا�سمي، ع�سو  حممد 
�مل�سنني،  مبللتللابللعللة  �لللل�لللسلللارقلللة،  حلللاكلللم 
و�لهللتللمللام بللهللم، وتللفللّقللد �أحللو�لللهللم، �إىل 
خمتلف  �ملجتمع  �أفلللر�د  م�ساركة  جانب 

ظللروفللهللم كللونللهللم جللللزء ل يللتللجللز�أ من 
�ملنظومة �حلياتية يف دولة �لإمار�ت.

�لتو��سل  �إىل  وقالت بن �سندل: �سعيناً 
�أننا  �لللل�لللسلللن، للللللتللاأكلليللد علللللى  ملللع كلللبلللار 
وح�سب  �إعلللامللليلللاً  للليلل�للس  ملللتلللو�جلللدون 
�لزيارة  توؤكد  �إذ  �أي�ساً،  �جتماعياً  و�إمنللا 
حللر�للسللنللا علللللى تللقللديللر دور �لللللللرّو�د من 
�جللليللل �لللقللدمي يف بللنللاء �حلللا�للسللر �لذي 
نعي�سه، حيث ل ميكن �أن نغفل جهودهم 
�لكبرية �لتي تركوها يف نفو�س �لأجيال، 
وعلى �أياديهم ترّبى جيل باأكمله، وهذه 
�أن نعرّب من  �أقللل ما ميكن  �لللزيللارة هي 

خاله عن �متناننا لهم، �متثاًل لديننا 
�حلنيف وو�جبنا �لجتماعي و�لوطني . 
ي�سار �إىل �أن موؤ�س�سة �ل�سارقة لاإعام، 
موؤ�س�سة حكومية تعنى بتنمية وتطوير 
�ل�سارقة،  �إمللللارة  يف  �لإعللامللي  �لللقللطللاع 
مر�سوم  مبوجب   2009 عللام  تاأ�س�ست 
25، وتلل�للسللمللل علللللدد�ً من  �أملللللريي رقللللم 
هي:  و�لإذ�عللللات،  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
قناة �ل�سارقة، وقناة �ل�سارقة �لريا�سية، 
وقناة  كلللللللبلللاء،  مللللن  �لللل�لللسلللرقللليلللة  وقللللنللللاة 
 ،2 �ل�سارقة  وقناة  �لذيد،  �لو�سطى من 
�لكرمي  �لقر�آن  و�إذ�عة  �ل�سارقة،  و�إذ�عة 

�ل�سارقة للتدريب  �ل�سارقة، ومركز  من 
�لإعامي.

وتلل�للسللع �ملللوؤ�للسلل�للسللة جللملللللة مللن �لأهللللد�ف 
�إطلللللار عملها،  �للللتلللي حتللللدد  �لللرئلليلل�للسلليللة 
�مل�ساهمة  �أبلللللرزهلللللا:  مللل�لللسلللاره،  وتلللر�لللسلللم 
�لوطنية  �لإعللاملليللة  �لللكللو�در  بتطوير 
�لع�سر  متطلبات  مو�كبة  على  �لللقللادرة 
�لتنموية، وتعزيز دور �لإعام خا�سة يف 
وتطوير  وتر�بطها،  �لأ�سرة  بناء  جمال 
�ملهنية  علللللى  للليللقللوم  �لإعلللاملللي  �لأد�ء 
�مل�سوؤولة،  و�حلللريللة  و�لإبلللللد�ع  و�لتميز 

و�لتقّيد باأخاقيات �لإعام.

•• دبي-وام:

ووقلللايلللة  �للل�للسللحللة  وز�رة  �حللتللفلللللت 
�ملجتمع بالتعاون مع جامعة عجمان 
�سعار  حتللت  للقلب  �لللعللاملللي  بللاللليللوم 

��سنع ق�ستك و�سارك جناحك .
�ملنا�سبة  بللهللذه  �لللللللوز�رة  �أطلللللقللت  و 
�ل�سحية  �لفعاليات  مللن  جمموعة 
�لقلبية  �لأمر��س  حول  و�لتوعوية 
�لوعائية وذلك بهدف رفع م�ستوى 
�لوعي �ل�سحي يف �ملجتمع مبخاطر 
�لإ�سابة باأمر��س �لقلب و�ل�سر�يني 

و�لأخطار �ل�سحية.
ترمي  عبيد  حمد  �لحللتللفللال  ح�سر 
�لطبية  علللجلللملللان  مللنللطللقللة  ملللديلللر 
�سريف  حممد  ف�سيلة  و�لللدكللتللورة 
و�لتعزيز  �لللتللثللقلليللف  �إد�رة  ملللديلللرة 
�مل�سوؤولني  مللللن  وعللللللدد  �لللل�لللسلللحلللي 

و�ملوظفني بالوز�رة .
متكني  �إىل  �مللللللبلللللادرة  هلللللذه  تلللهلللدف 

تغيري�ت  �إجلللر�ء  �ملجتمع من  �أفلللر�د 
على  �ملحافظة  يف  ت�ساهم  �إيجابية 
و�لتقليل من خماطر  �لقلب  �سحة 
و�ل�سكتة  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة 
�لدماغية وعو�مل �خلطر �مل�ساحبة 
لها مثل �رتفاع �سغط �لدم وتعاطي 
�لتبغ وقلة �لن�ساط �لبدين و�لنظام 
جانب  �إىل  �ل�سحي  غللري  �لللغللذ�ئللي 
�لللل�لللسلللغلللوط �لللنللفلل�للسلليللة و�للللعلللو�ملللل 
�لدم  �سغط  كللاإرتللفللاع  �لبيولوجية 
ود�ء  و�للل�للسللمللنللة  و�للللكلللولللليللل�لللسلللرتول 

�ل�سكري.
عبد  ح�سني  �لللدكللتللور  �سعادة  �أكلللد  و 
�ل�سحة  �لرند وكيل وز�رة  �لرحمن 
�مللل�للسللاعللد لقطاع  �ملللجللتللمللع  ووقلللايلللة 
�ملللللر�كللللز و�لللللعلللليللللاد�ت �للل�للسللحلليللة �أن 
بالتز�من  �لللفللعللاللليللات  هلللذه  تنظيم 
�إطار  مع يوم �لقلب �لعاملي ياأتي يف 
��سرت�تيجية �لوز�رة تقدمي �لرعاية 
و�ملتكاملة بطرق  �ل�ساملة  �ل�سحيلة 

وقاية  ت�سمن  وم�ستد�مة  مبتكرة 
وتعزيز  �لأملللللر��لللللس  ملللن  �ملللجللتللمللع 
�ل�سحية  �حلللليلللاة  بلللاأمنلللاط  �للللوعلللي 
باأهمية  �لللوعللي  و�إذكللللاء  �ملجتمع  يف 
�خلطورة  لللعللو�مللل  �ملللبللكللر  �لفح�س 
و�لأوعية  �لقلب  باأمر��س  �ملرتبطة 
و�لتدخني  �ل�سمنة  مللثللل  �لللدمللويللة 
�لبدين  �لللنلل�للسللاط  مملللار�لللسلللة  وقلللللللة 

و�لغذ�ء غري �ل�سحي.
وعلللللرب عللللن حلللر�لللس �لللللللللللوز�رة على 
خف�س ن�سبة �لإ�سابات �لناجتة عن 
بهدف  و�للل�للسللر�يللني  �لقلب  �أمللر��للس 
�لوطنية  �ملللوؤ�للسللر�ت  نللتللائللج  حت�سني 
وفيات  بلللعلللدد  �ملللرتللبللطللة  �للل�للسللحلليللة 
�أمللللر��للللس �لللقلللللب و�لللل�لللسلللر�يلللني لكل 

�ل�سكان. من  �ألف   100
ترمي  عبيد  حمد  �سكر  جانبه  مللن 
على  عجمان  جامعة  �إد�رة  �أعلل�للسللاء 
تعاونهم مع �لوز�رة يف حتقيق هدف 
�ملبادرة مو�سحا �أن �لفعالية ت�سمنت 

�لطبية  �للللفلللحلللو�لللس  �إىل  �إ�لللسلللافلللة 
�ملجانية دورة للطلبة عن �لإ�سعافات 
�لأولية �إىل جانب �سرح حول �أف�سل 

�لتمارين �لبدنية �ل�سحية .
ف�سيلة  �لدكتورة  �أو�سحت  بدورها 
تنظيم  بلل�للسللدد  �لللللللوز�رة  �أن  �للسللريللف 
وفحو�سات  �سحي  تثقيف  فعاليات 
طبية جمانية كن�سبة �ل�سكر و�سغط 
�لدم وقيا�س كتلة �جل�سم ملدة �أ�سبوع 
لرفع م�ستوى �لوعى �ل�سحي لدى 
�ملوؤدية  بللالأ�للسللبللاب  �ملللجللتللمللع  �أفلللللر�د 
وتوعية  �لقلب  باأمر��س  لاإ�سابة 
�ملللتللعللاملللللني و�مللللللرتدديلللللن و�للللللللزو�ر 
�لللل�لللسلللحللليلللة و�جلللللهللللات  �مللللللر�كلللللز  يف 
�حلللكللوملليللة ومللللر�كللللز �لللتلل�للسللويللق يف 
بكيفية �حلفاظ  �ل�سمالية  �لإمار�ت 
علللللى �للسللحللة �لللقلللللب وحللمللايللتلله من 
�لإجر�ء�ت  �تخاذ  وكيفية  �لأمر��س 
�ملنا�سبة  و�للللعلللاجللليلللة  �للللوقلللائللليلللة 
وت�سليط �ل�سوء على �أمناط �حلياة 

لدرء  �تباعها  ميكن  �لتي  �ل�سحية 
�ملخاطر �ل�سحية �إميانا من �لوز�رة 
باأن �لك�سف �ملبكر عن �لقلب ي�ساهم 

يف جتنب �لأمر��س.
م�ست�سفى  نللظللم  ذ�تلللله  �لإطللللللار  ويف 
�للللللرب�حلللللة بللللدبللللي �لللللتللللابللللع للللللللوز�رة 
�ملللجللتللمللع �حتفال  �للل�للسللحللة ووقلللايلللة 
مللن منطلق  للقلب  �لللعللاملللي  بللاللليللوم 

مع  بالتعاون  �خلللري  بعام  �لحتفال 
�سركة كار�س وذلك لتثقيف وفح�س 
باأهمية  �ل�سركة وتوعيتهم  موظفي 
�لأ�سا�سية  �لللعللو�مللل  وعللللاج  كلل�للسللف 

�لتي توؤدي �إىل �أمر��س �لقلب.
�لتحاليل  �جللر�ء  �لفعالية  ت�سمنت 
للك�سف  للللللللملللوظلللفلللني  �لللللللازمللللللة 
�ل�سكر  �لللل�لللسلللغلللط  �أمللللللر��للللللس  علللللن 

من  فريق  وتللو�جللد  و�لكولي�سرتول 
�لعاملني  لتثقيف  �لللتللغللذيللة  قلل�للسللم 
بللللالللللغللللذ�ء �لللل�لللسلللحلللي و �أهلللمللليلللتللله يف 

�حلفاظ على �سحة �لقلب .
�خليمة  ر�أ�لللللللس  مللنللطللقللة  نللظللمللت  و 
�لفعاليات  ملللن  �للللعلللديلللد  �لللطللبلليللة 
�لفحو�سات  وقللللدمللللت  �للللتلللوعلللويلللة 
يف  �ملجتمع  لأفللر�د  �ملجانية  �لطبية 

�لدو�ئر �حلكومية ومر�كز  خمتلف 
�ل�سكر  ن�سبة  قيا�س  �سملت  �لت�سوق 
و�سغط �لدم و كتلة �جل�سم وتقدمي 
��ست�سار�ت �سحية من قبل مثقفني 
�سحيني وحمللا�للسللر�ت وور�لللس عمل 
تللثللقلليللفلليللة علللن �سحة  وملللنللل�لللسلللور�ت 
�ل�سحي  �لللللغللللذ�ء  و�أهلللمللليلللة  �لللقلللللب 

و�لن�ساط �لبدين.

نهيان بن مبارك يفتتح اأول مهرجان مو�سيقي ملهم يف دبي

مبنا�سبة اليوم العاملي لكبار ال�سّن 

وفد من موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم يزور دار رعاية امل�سنن 

ال�سح���ة حتتف����ل بالي��وم العامل�ي للقل���ب

•• ال�شارقة-وام:

يو��سل مهرجان كلباء للم�سرحيات �لق�سرية عرو�سه 
�مل�سرحية �مل�ستقاة من �لأدب �لعاملي وذلك لليوم �لثاين 
�إقللبللال جللمللاهللريي كبري وح�سور  �لللتللو�يل و�للسللط  على 

لفت لنخبة من �مل�سرحيني و�لنقاد و�لأكادمييني .
�سهدت فعاليات �م�س من �ملهرجان تنظيم لقاء مفتوح 
مع �سخ�سية �ملهرجان �لفنان �سابر رجب �لذي حتدث 
عن جتربته �لفنية يف ثمانينات �لقرن �ملا�سي م�ستذكر� 
لل�سارقة  �ل�سكر  موجها  معهم  و�ملو�قف  �لللدرب  رفقاء 
�لمارة �لتي توؤ�س�س للثقافة لدى �ل�سباب وهي جامع 

للفنان �لعربي.
�لتم  طللائللر  �أغللنلليللة  عللر�للس م�سرحية  ذللللك مت  وعللقللب 
علي  �هلل  عبد  ر��للسللد ومتثيل  �هلل  عبد  �أحللمللد  للمخرج 

�خلدمي وتاأليف �إنطو�ن ت�سيخوف .
ويف �لندوة �لتطبيقية للم�سرحية تناول مدير �لتقدمي 
م�سطفى �أدم حياة �ملوؤلف ت�سيخوف وقال �أنه من �لذين 
يرف�سون �لتقليدية يف كتاباته مثله مثل �ملوؤلف �لعاملي 

�أب�سن وي�سكلون ثنائيا يف ت�سابه �لكتابة بينهما.
�لعمل وممثله فقدم  ر��سد خمللرج  �هلل  �أحمد عبد  �مللا 
�أين قدمت  �أ�سعر  وقللال  تو�جد  �لللذي  للجمهور  �ل�سكر 
�لكاملة  �لو�سيلة  هللي  ومللا  و�سلت  �أن  �أعلللللم  ل  ر�للسللالللة 

لنجاح �إي�سالها لكني فرح بوجودي هنا على هذ� �ملنرب 
و�هتمامها  �ل�سارقة  �أ�سكر  �أين  كما  توجيهاتكم  و�سماع 

بال�سباب و�مل�سرح .
للمخرجة  فامنجو  م�سرحية  فكان  �لثاين  و�لعر�س 
حللنللان دحلللللب ومتللثلليللل مللعللتلل�للسللم وللليللد وطلللللارق عماد 
وجللللودي �سطة و�أ�للسلليللل زيلللن �لللعللابللديللن ورنلليللم حممد 

ويو�سف �لق�ساب ومن تاأليف �أنطونيا جال.
غامن  �لللدكللتللور  �أد�رهلللللا  �لللتللي  �لتطبيقية  �للللنلللدوة  ويف 
�ل�سامر�ئي �لقى �ل�سوء على �لكاتب �ملولود يف مدينة 
كثري�  بها  فتاأثر  قرطبة  �إىل  منها  و�أنتقل  ر�دوتللار��للس 
�لعربي  و�ل�سعر  و�لأدب  و�للغة  �لعربي  �لتاريخ  فع�سق 

ف�سمي بالأندل�سي .
ثم تناول جهد �ملخرجة �لتي جنحت يف �عطاء �جلمهور 
�ن  �ملا�سي و�حلللا�للسللر منوها �ىل  تللد�خللل  عللن  �إ�للسللار�ت 
تكون  �أن  يللجللب  ق�سة  يف  جمالية  مللل�للسللات  حللمللل  �لللعللمللل 
�مل�ستمرة  و�خللل�للسللارة  �لللهللز�ئللم  خ�سم  يف  لكننا  حمللزنلله 
ن�ساهد  �أ�سبحنا  لذلك  و�ل�سدمة  �لده�سة  من  جردنا 
�أحد�ثها  معرفة  ن�ستطيع  كلنا  ونحن  �مل�سرحية  هللذه 
خيالتنا  يف  وحللا�للسللر�  م�ستهلكا  �ملللو�للسللوع  كلللون  رمبلللا 

كثري�.
و��ساف كنت �أنتظر من هذ� �لعر�س �أن يتحرك �أفقيا 
يللحللتللوي علللللى فو��سل  وعللمللوديللا ب�سكل مللتللز�مللن لأنللله 

�لديكور  �إمكانيات  ب�سبب  �إنللهللا  �أعتقد  �سامتة  زمنية 
�ملوجودة �سقطت من ذهن �ملخرجة غري عن �لفنانني 
�أبدعو� بالتمثيل رغم قلة �ل�سور وكرثة �لكام ووجهت 
خمرجة �لعمل �ل�سكر للجمهور وقالت �ن �إثارة �جلدل 
باين  �سهادة مياد يل  �أعتربه  �لعمل  �ل�سكل عن  بهذ� 
بالن�سبة  �أملللا  �مل�ستقبل  يف  �لأفلل�للسللل  �للسللاأقللدم  خمللرجللة 
هو�ة  �سباب  ممثلون  هللم  �مل�سرتكني  فجميع  للرق�س 

قدمو� ما ي�ستطيعون وبفرتة ق�سرية .
�لدروع  �سامل  �سعيد  �لفنان  قللدم  �لفعالية  �خلتام  ويف 
و�ل�سهاد�ت على �لفائز كاأح�سن ممثل لهذ� �ليوم وكان 

من ن�سيب �ملمثل عبد �هلل �خلدمي .

كلباء للم�سرحيات الق�سرية يوا�سل فعالياته و�سط ح�سور جماهريي كبري

قائد عام �سرطة عجمان يطلع على اأف�سل احللول الذكية لكامريات املراقبة يف ال�سن
•• عجمان-وام:

�أحدث كامري�ت  �ل�سيخ �سلطان بن عبد�هلل �لنعيمي قائد عام �سرطة عجمان على  �للو�ء  �طلع �سعادة 
�إمارة  يف  �ل�سكنية  �ملباين  ومر�قبة  �ملرورية  �حلركة  مر�قبة  يف  ل�ستخد�مها  مميز�تها،  وعلى  �ملر�قبة 
عجمان مما يعزز �لأمن و�لأمللان. جاء ذلك خا�س زيارة قام قائد عام �سرطة عجمان ير�فقه �سعادة 
�ملخت�سة يف  �ل�سينية  �سركة هيج فيجن  �لعام �ىل  �لقائد  �سويد�ن مدير مكتب  �سيبان  �لعقيد حممد 
ت�سنيع كامري�ت �ملر�قبة، لاطاع على �أف�سل �حللول �لذكية لكامري�ت �ملر�قبة يف مقاطعة هاجن رو 
�أهد�ف وز�رة �لد�خلية �لهادفة  يف �ل�سني، وذلك �سمن �سعي �لقيادة �لعامة ل�سرطة عجمان لتحقيق 
�لأجهزة  و�ملعر�س، وتعرف على  �ل�سركة  �سعادته بجولة على مكاتب  و�لأمللان. وقام  �لأمللن  تعزيز  �إىل 
و�لرب�مج �لتي ت�ستخدم يف هذ� �ملجال، كما ز�ر م�سنع �لكامري�ت و�طلع على خطوط �لإنتاج، حيث تنتج 

م�سانع �ل�سركة �كرث من مليون كامري� يومياً خمتلفة �لأحجام و�لأنو�ع.
وتتميز كامري�ت �ملر�قبة �ملرورية �لتي ت�سنعها �ل�سركة باحتو�ئها على خا�سية قر�ءة لوحات �ملركبات 

ومتييز �ألو�نها، �لإ�سافة على ميزة تعد�د �ملركبات.
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حلقة �سبابية لطلبة الإمارات وال�سعودية املبتعثن اىل اأمريكا تدعو اىل الت�سدي للتطرف

خرباء بندوة املزماة : خماطر ال�سيا�سة القطرية طالت اأمن املنطقة و�سعوبها ويجب معاقبة احلمدين 

النظامان القطري والإيراين ي�ستخدمان امل�ساعدات الإن�سانية كغطاء للتدخالت ودعم اأدوات عدم ا�ستقرار املنطقة 

�سرطة ال�سارقة تطلق م�سروع ا�ست�سراف امل�ستقبل للحالة الأمنية 2030م

•• لو�س اأجنلو�س-وام: 

بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعللايللة  حتللت 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�يللد 
�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة ��ست�سافت �للجنة �لعليا 
مللتقى عيال ز�يد بالتعاون مع جمل�س �لإمار�ت 

�لأمريكية  �أجنلللللو�للس  لو�س  مدينة  يف  لل�سباب، 
�أم�س �لول حلقة �سبابية لطلبة دولة �لإمار�ت 
�ل�سعودية  �لعربية  و�ململكة  �ملللتللحللدة  �لعربية 

�ملبتعثني يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .
ح�سر �حللقة �ل�سبابية �لتي عقدت حتت عنو�ن 
حلل�للسللانللة �لللفللكللر علللدد مللن �مللل�للسللوؤولللني وممثلي 

�لعربية  �لإمللللار�ت  دوللللة  مللن  �مل�ساركة  �جلللهللات 
�ملللتللحللدة و�ملللملللللكللة �لللعللربلليللة �للل�للسللعللوديللة وذلك 
جتلل�للسلليللد� للللللعللاقللات �لللر��للسللخللة �ملللتللجللذرة �لتي 
رو�بط  وتللعللزز  �ل�سقيقني  �ل�سعبني  بللني  تللربللط 
�أ�س�س  �لللللذى  �مللل�للسللرتك  و�مللل�للسللري  و�لإرث  �لللللدم 
�آل  �سلطان  بللن  ز�يللد  �ل�سيخ  للله  �ملغفور  دعائمه 

�ململكة  عللاهللل  �أخلليلله  مللع  ثلللر�ه  �هلل  نهيان طيب 
�مللك في�سل بن عبد  �آنللذ�ك  �ل�سعودية  �لعربية 

�لعزيز �آل �سعود رحمه �هلل.
�ل�سباب  دور  علللللى  �للل�للسللبللابلليللة  �حللللللقللة  وركلللللزت 
�سورة  نللقللل  يف  �ملبتعث  و�للل�للسللعللودي  �لإملللار�تلللي 
حت�سني  ويف  �أوطللانللهللم،  ب�سمعة  تليق  م�سرفة 

توحيد  �ىل  د�عية  �ل�سالة  �لأفكار  من  �أنف�سهم 
�حللللللللول و�جللللهلللود بلللني �للل�للسللبللاب �لإمللللار�تللللي و 
و�لت�سدي  �لللطلليللبللة  �ل�سمعة  لن�سر  �للل�للسللعللودي 
وكذلك  �لللوطللن،  ب�سمعة  ي�سر  �لللذي  للتطرف 
�سفر�ء  خللري  يللكللونللو�  �أن  �ملبتعثني  �ل�سباب  دور 

لبادهم وهم يف �خلارج.

�لتعليمية  �للللقللليلللاد�ت  ملللن  �ملللل�لللسلللاركلللون  و�أكللللللد 
�ملبتعثني  و�لطلبة  و�لإعاميني  و�لأكادمييني 
يف �حللقة �ل�سبابية على �أهمية تنظيمها ب�سكل 
من  نخبة  م�ساركة  ت�سهد  و�أنها  خا�سة  م�ستمر 
يف  �ملبتعثني  و�ل�سعوديني  �لإمللار�تلليللني  �لطلبة 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

•• اأبوظبي-وام: 

�سيا�سة قطر  �أن خماطر  �أكللد خللرب�ء وخمت�سون 
�إ�سعاف  تللقللف عللنللد حلللد  �ملللنللطللقللة مل  �أمللللن  علللللى 
�لأنظمة و �إ�سقاطها بل طالت �ل�سعوب و�ملعتقد�ت 
و�لفكر و��ستهدفت بالدرجة �لأوىل �أمن �ملو�طنني 
و�نتماءهم �لديني و�لعقائدي و�لوطني من �أجل 
و�لقتتال  بالفنت  و�إ�سغالهم  عزميتهم  �إ�سعاف 

وما ينتج عنه من ت�سرد وفقر و�أمر��س.
و دعا هوؤلء �خلرب�ء و�ملخت�سون خال م�ساركتهم 

يف ندوة مركز �ملزماة للدر��سات و�لبحوث - �لتي 
عللقللدت �لأربللللعللللاء �ملللا�للسللي حتلللت علللنلللو�ن خماطر 
�ل�سيا�سة �لقطرية على �أمن �ملنطقة �إىل �سرورة 
�تخاذ �إجر�ء�ت �أكرث �سر�مة �سد �لنظام �لقطري 
معاناة  �إنهاء  و  قانونيا  �حلمدين  نظام  ومعاقبة 
و�لللللرثو�ت  �ملكت�سبات  و�إنلللقلللاذ  �لللقللطللري  �للل�للسللعللب 
�لتو�سعية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  �أيللادي  من  �لقطرية 
�إيللر�ن وتركيا وجماعة �لإخللو�ن �لإرهابية..  مثل 
��ستخد�م مفاهيم  د�أبللت على  �أن قطر  مو�سحني 
�ل�سيادة  �لر�هنة ومنها مفهوم  �لأزمة  رمادية يف 

�لإرهاب  دعللم  يف  مو�قفها  على  لاإ�سر�ر  كمربر 
�أنظمة  ملللع  �للسللريللة وعلللللنلليللة  علللاقلللات  و�إقللللامللللة 

وتنظيمات تخريبية ومعادية لدول �ملنطقة.
�لقطري  �لنظامني  �أن  على  �مللل�للسللاركللون  �للسللدد  و 
و�لإير�ين ي�ستخدمان �مل�ساعد�ت �لإن�سانية كغطاء 
�ملنطقة  ��للسللتللقللر�ر  عللدم  �أدو�ت  ودعلللم  للتدخات 
�إر�سال  و�إيلللر�ن من  هللدف قطر  �أن  �إىل  م�سريين 
�لتدخل  �خلريية  �جلمعيات  وتاأ�سي�س  �مل�ساعد�ت 
�سغط  �أدو�ت  ل�ستخد�مها  �جلللمللاعللات  وتللكللويللن 
و�لتج�س�س  �لأنللظللمللة  �سد  �ملللو�طللنللني  وحتري�س 

ون�سر �لفكر �ملتطرف عن طريق هذه �جلمعيات 
وعقد �لندو�ت و�سر�ء بع�س �ل�سخ�سيات �لتي لها 

تاأثري ونفوذ.
ز�يد  �أقيمت يف جامعة  �لتي   - �لللنللدوة  �للسللارك يف 
مركز  رئي�س  حميد  �للسللامل  �لللدكللتللور   - باأبوظبي 
�مل�سري عادل حمودة وحممد  �ملزماة و�ل�سحفي 
�سابقا  �لإجنللللليللزيللة  قللنللاة �جلللزيللرة  مللديللر  فهمي 
ويو�سف �لبنخليل رئي�س حترير �سحيفة �لوطن 
�لبحرينية و�أجمد طه �لرئي�س �لإقليمي للمركز 
�لللربيللطللاين و�أبلللحلللاث �للل�للسللرق �لأو�لللسلللط و�لذين 

�لنظام  �إرهللاب  و�أدلللة على  �إثباتات  قدمو� جميعا 
�ل�سعوب  و��ستقر�ر  لأمللن  و��ستهد�فه  �لقطري 

و�ملنطقة.
و�لق�سايا  �مللللللفللات  �لللنللدوة على  ركلللزت حملللاور  و 
�لللتللي تللعللاين ملللن فللقللر مللعلللللومللاتللي نللظللر� لتكتم 
�ل�سعي  مع  فيها  ب�سرية  وعمله  �لقطري  �لنظام 
�إىل �لتطرق لكل ما له عاقة بخطورة �ل�سلوك 

�لقطري على �أمن �خلليج و�ملنطقة.
�لنظام  �سملت  علللدة  حمللللاورة  �للللنلللدوة  تللنللاولللت  و 
�لقطري وتنظيم �لإخو�ن و�لتنظيمات �لإرهابية 

وم�ستوى �لعاقة وحجم �لدعم وعاقة �لنظام 
ت�سمنته  ومللا  و�أمللنلليللا  ع�سكريا  بللاإيللر�ن  �لقطري 
من خماطر على �أمن �ملنطقة خا�سة على �لدول 
�لللذي لعبته �لدوحة ول تز�ل  �خلليجية و�لللدور 
تلعبه يف �ملنظمات �ملعادية لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة وباقي �لدول �لعربية.
�لتغيري  �أكللادميلليللة  دور  �أيلل�للسللا  �ملللحللاور  �سملت  و 
�لللقللطللريللة يف �لللتللغللريللر بللاللل�للسللبللاب �للسللد �لأوطللللان 
�أنظمتهم  على  �لنللقللاب  كيفية  على  وتدريبهم 

ودعم قناة �جلزيرة.

•• دبى -وام:

ناق�ست ندوة �أقيمت يف دبي موؤخر� در��سة حتت عنو�ن �لإخو�ن �مل�سلمون.. 
�لف�سل يف �لتطور �ل�سيا�سي .

تطرقت �لندوة �إىل �لأزمللة �لتي متر بها �ملنطقة �لعربية نتيجة للدور 
�لتخريبي �لذي قام به هذ� �لتنظيم يف خمتلف �لدول �لعربية وما خلقه 
من حتديات جديدة ممنهجة �أ�سفرت تد�عياتها عن زيادة �أعمال �لعنف 
و�لتطرف و �إثارة �لفنت �لطائفية حتي باتت �ملنطقة تعي�س �أزمة معقدة 
تتطلب مو�جهتها �سرورة طرح ��سرت�تيجية موحدة �ساملة ت�ستمل على 

�جلو�نب �ل�سيا�سية و�لمنية و�لفكرية و�لتعليمية.

�لقا�سم رئي�س مركز جنيف حلقوق  �أكد معايل �لدكتور حنيف ح�سن  و 
�لن�سان و�حلو�ر �لعاملي خال �لندوة �لتي ناق�ست �لدر��سة وهي للباحث 
�ل�سعودي بجامعة هارفارد �لدكتور نو�ف عبيد �أن هذه �لأزمة حتتاج �إىل 
تو�فق �سانعي �لقر�ر يف �ملنطقة علي روؤية م�سرتكة حتول دون حماولت 
بهدف  �لوطنية  ورمللوزهللا  �ل�سعوب  بللني  و�لنق�سامات  �لفرقة  �إحلللد�ث 
��سقاط �لنظمة وتق�سيم �ملنطقة وفقا لأهو�ء بع�س �مللي�سيات وجماعات 
�لتطرف و�لعنف �لتي تزد�د ب�سكل ع�سو�ئي حاملة �أ�سماء بر�قة وبدعم 
من قوي �إقليمية ورعاية دولية لب�سط �ل�سيطرة علي مقدر�ت �ل�سعوب.

�ل�سابري  ح�سن  عي�سي  يو�سف  �لدكتور  �سعادة  بح�سور  �لقا�سم  دعللا  و 
�سفري �لدولة لدى جمهورية بولند� و�سعادة حممد بن حمودة بن علي 

�لعاملية  �ل�سحة  ملنظمة  �لإقليمي  �ملدير  فكري  حممد  �لدكتور  و�سعادة 
قدما  �ل�سعي  �إىل   .. و�ملثقفني  �مللل�للسللوؤولللني  مللن  وعلللدد  �لأو�للسللط  لل�سرق 
و�عللامللي جديد  وثللقللايف  ديللنللي  خللطللاب  طللرح  �سويا على  للعمل  بجدية 
يقوم علي قيم �لتعاون و�لت�سامح و�لتكافل �لتي ي�سملها ديننا �ل�سامي 

�حلنيف وت�سكل �ملقومات �لرئي�سية لهويتنا �لوطنية.
�لعربية  �لأملللة  تو�جهها  �لللتللي  �مل�سكلة  �أن  �لللنللدوة  يف  �مللل�للسللاركللون  و�أكلللد 
و�ل�سامية م�سكلة فكرية �سنعتها جماعة فا�سلة مل ت�ستطع �أن تتو�كب 
مع متغري�ت �لع�سر وظلت مغلقة على �أفكار جامدة وليدة �لثلث �لأول 
من �لقرن �لع�سرين و�سعها موؤ�س�سها مدر�س �خلط �لعربي ح�سن �لبنا 
لذ� ف�سلت جماعة �لإخو�ن عندما و�سلت �إىل �ل�سلطة يف م�سر وتون�س 

وقبلها يف �لأردن يف نهاية �لقرن �ملا�سي وكان �لف�سل يف م�سر ثم �حلظر 
يف �ل�سعودية هما نهاية هذ� �لتنظيم �لفا�سل لذلك لن يكون لها م�ستقبل 

�سيا�سي يف �ملنطقة.
و �أرجع �مل�ساركون ف�سل تنظيم �لإخو�ن �إىل و�سعهم �جلماعة فوق �لوطن 
�إهتماما و �إنتماء .. و�لتنظيم و مكتب �لإر�ساد فوق �لدولة و�لقيادة من 
�لتطور�ت  وجللاءت  �لقيادة  ولفظتهم  �ل�سعب  رف�سهم  لللذ�  �لللولء  حيث 
وهي  فقد خ�سر م�سر  �لتنظيم  لهذ�  نهاية  لت�سع  و�ل�سعودية  يف م�سر 
دولة �ملن�ساأ وبعدها خ�سر �ل�سعودية دولة �مللجاأ �لتي كان ياأوي �إليها قادة 
�لتنظيم وعنا�سره يف �ل�سابق حني يتم �إ�سطهادهم يف �لدول �لأخرى .. 

لذلك لن يكون هناك م�ستقبل �سيا�سي لهذ� �لتنظيم.

ندوة يف دبي تناق�س درا�سة بعنوان )الإخوان امل�سلمون.. الف�سل يف التطور ال�سيا�سي( 

•• ال�شارقة -وام:

ل�سرطة  �لللعللامللة  �لللقلليللادة  �أطلللللقللت 
��ست�سر�ف  م�سروع  �م�س  �ل�سارقة 
 2030 �لأمنية  للحالة  �مل�ستقبل 
�للللذي �علللده مللركللز بللحللوث �سرطة 
�للل�للسللارقللة بللالللتللعللاون ملللع علللدد من 
وموؤ�س�سات  �حلللكللوملليللة  �جللللهلللات 
�ملجتمع �ملدين حيث جنح �ملركز يف 
�أ�ستحدث �أد�ة جديدة كلياً ومبتكرة 
حتللللت ��للللسللللم ملللعلللادللللللللة �مللللحلللركلللات 
�حلجرة يعمل حالياً على ت�سجيلها 
كرب�ءة �خرت�ع.ومن خال عمليات 
�ملوؤ�سر�ت  تلللوؤكلللد  �لللكللمللي  �لللتللنللبللوؤ 
�نللخللفللا�للس ملل�للسللتللوى �جللللرميلللة يف 
�للل�للسللارقللة وحلللللو�دث �ل�سري  �إملللللارة 
و�ملرور بن�سب ترت�وح بني 17 �ىل 

. �ملائة  يف   50
��ست�سر�ف  �إىل  �مللل�للسللروع  يللهللدف  و 
لإملللارة  �لأمللنلليللة  �حلللالللة  م�ستقبل 
خال  مللللن  م   2030 �لللل�لللسلللارقلللة 
�مل�ستقبل  �حلللللتلللللملللللالت  مللللعللللرفللللة 
�ملتوقع  �ملللل�لللسلللكلللات  و�كللللتلللل�للللسللللاف 
ملو�جهتها  و�ل�للسللتللعللد�د  حللدوثللهللا 
و�كللللتلللل�للللسللللاف �لللللللقللللللدر�ت و�مللللللللللو�رد 
وتوظيف  �للللكلللاملللنلللة  و�لللللطللللاقللللات 
�ملللعللطلليللات �لللعلللللملليللة و�لللتللقللنلليللة يف 
فعلية  وطاقات  مللو�د  �إىل  حتويلها 
وبلورة �لختيار�ت �ملمكنة و�ملتاحة 
�ملللفللا�للسلللللة بينها  وتللر�للسلليللد عللمللللليللة 

و�مل�ساعدة يف توفري قاعدة معرفية 
�سوئها  على  �لقر�ر  ملتخذي  ميكن 
�ل�سيا�سية  �خللتلليللار�تللهللم  حتلللديلللد 
ودعم  و�لقت�سادية  و�لجتماعية 
وحت�سني  و�لبتكار  �لإبلللد�ع  عملية 
عملية �سنع �لقر�رو �لآثار �ملرتتبة 
�لزري  �سيف  �لعميد  وقلللال  عليه. 
�ل�سام�سي قائد عام �سرطة �ل�سارقة 
��ستجابة  ياأتي  �مل�سروع  �إطللاق  �أن 
لروؤية قيادتنا �لر�سيدة و�لتوجهات 
�لللتللي تللتللخللذهللا �للللدوللللة ملللن �أجل 
خال  مللن  للم�ستقبل  �ل�للسللتللعللد�د 
ومو�جهتها  للفر�س  ��ستثمارها 
وحتليلها  مبكر  ب�سكل  للتحديات 
بعيدة  �ل�ستباقية  �خلطط  وو�سع 
�ملدى على كافة �مل�ستويات لتحقيق 
نللوعلليللة خلللدمللة م�سالح  �إجنلللللاز�ت 
�سعيها �حلثيث  ��سافة �ىل  �لدولة 
�لطاقات  وح�سد  �جلللهللود  لتوحيد 

�إطار  يف  �حلللكللومللي  �لعمل  بللاجتللاه 
و��سح ي�سهل على �جلميع �لتعامل 
مع �مل�ستقبل �سمن حماور حمددة 

و�أ�سلوب عمل و��سح .
و �أ�للسللاف �ن ذلللك هللو مللا دعللانللا يف 
�ل�سارقة  ل�سرطة  �لعامة  �لللقلليللادة 
بلل�للسللكللل مللتللو��للسللل من  �لللعللمللل  �إىل 
�حلالة  م�ستقبل  ��ست�سر�ف  �أجلللل 
2030 م  �لأمنية يف �لإمللارة لعام 
بعد  �ملحتملة  �سيناريوهاتها  ور�سم 
خم�سة  م�ستقبل  ��ست�سر�ف  مت  �أن 
باملجال  مرتبطة  �أخلللرى  جملللالت 
�ملعنيني بتلك �ملجالت  �لأمني مع 

يف �لإمارة وخارجها ..
خلللاللللد حمد  �للللدكلللتلللور  �أو�للللسللللح  و 
بحوث  مللللركللللز  مللللديللللر  �حللللللملللللادي 
�مل�سروع  �إعللد�د  �أن  �ل�سارقة  �سرطة 
�جليل  ملللنلللظلللوملللة  �إطللللللللللار  يف  مت 
�لتي  للللللتللملليللز �حللللكلللوملللي  �لللللر�بللللع 
�لأ�سا�سية يف معرفة  �ملرجعية  تعد 
م�ستوى �لأد�ء �حلكومي يف �لدولة 
ع�سكرية  جلللهلللة   25 مبللل�لللسلللاركلللة  
ومدنية �ساركت جميعها يف م�سروع 
مع  بالتعاون  �مل�ستقبل  ��ست�سر�ف 
من  �ل�سارقة  �سرطة  بحوث  مركز 
باإعد�دها  قلللام  عللمللل  خللطللة  خلللال 
�أربع مر�حل من  �ملركز تتكون من 
�إدر�ك  قللاعللدة  بللنللاء  مللرحلللللة  بينها 
�ملمكنات  فح�س  ومللرحلللللة  �لللو�قللع 
�مل�ستقبلية  و�ملللحللركللات  �ملللوجللهللات 
�سبيل  يف  م�ستخدما  وتللد�علليللاتللهللا 
عاملية  �أدو�ت  �أربلللللع  ذلللللك  حتللقلليللق 
�أد�ة   36 من  �مل�ستقبل  ل�ست�سر�ف 
بال�سيناريو  �لتخطيط  �أد�ة  وهللي 
و�أد�ة م�سح �لأفق و�أد�ة تقنية دلفي 

و�أد�ة دولب �مل�ستقبل.
�أن مركز بحوث  و�أ�ساف �حلمادي 

�أد�ة  �أ�للسللتللحللدث  �للل�للسللارقللة  �للسللرطللة 
جللديللدة كللللليللاً ومللبللتللكللرة حتللت ��سم 
وتعمل  �حلجرة  �ملحركات  معادللة 
حالياً على ت�سجيلها كرب�ءة �خرت�ع 
م�ستحدثة  متغري�ت   4 تت�سمن  
وهللللللللي  عللللللدد �لللللتللللحللللديللللات وعلللللدد 
�لللفللر�للس و�لللزمللن �ملللتللوقللع ودرجة 
�لق�سايا  يف  بللاملللتللغللري�ت  �لرتللبللاط 
�ملللحللوريللة حلليللث متللكللن �ملللركللز من 
��للسللتلل�للسللر�ف م�ستقبل  مللن  خللالللهللا 
�ل�سارقة   لإمللللارة  �لأمللنلليللة  �حلللالللة 
6 جمالت  بعد حتديد  م   2030
ق�سية   29 وعللللدد  لللا�للسللتلل�للسللر�ف 
مب�ساركة  ��ست�سر�فها  مت  حمورية 
�جلهات  ميثلون  م�ست�سرفا   149
 137 ��للسللتللغللرق عملهم   �مللل�للسللاركللة 
�للسللاعللة ��للسللتلل�للسللر�ف ملللا ��للسللفللر عن 
م�ستقبليا  موجها   331 حتللديللد  
و 359 حمركا م�ستقبليا نتج عنه 
وهو  م�ستقبليا  تللد�علليللا   1077
�سيناريو   87 ر�للسللم   عللن  �أ�سفر  مللا 
 24 عنه  نتج  �ملللخللتللارة  للمو��سيع 
�ل�ستة �لتي مت  �سيناريو للمجالت 

حتديدها ..
�سرطة  بحوث  مركز  و�أ�للسللارمللديللر 
�لتي  �مللللجلللالت  �أن  �إىل  �للل�للسللارقللة 
�ملجال  �للسللملللللت  ��للسللتلل�للسللر�فللهللا  مت 
��ست�سر�فه  مت  �للللذي  �لجللتللمللاعللي 

بحوث  مركز  مركز  بللني  بالتعاون 
�للل�للسللارقللة وثلللللاث جهات  �للسللرطللة 
حكومية من بينها �ملجل�س �لأعلى 
للل�للسللوؤون �لأ�للسللرة ود�ئلللرة �خلدمات 
�لجتماعية بال�سارقة وق�سم �لدعم 
�لجتماعي بالقيادة مب�ساركة 16 
�ساعة   20 عملهم  ��ستغرق  خبري� 
�لقت�سادي  و�مللللجلللال  ��للسللتلل�للسللر�ف 
بني  بالتعاون  ��ست�سر�فه  مت  �لللذي 
مركز بحوث �سرطة �ل�سارقة ود�ئرة 
 4 مب�ساركة  �لقت�سادية  �لتنمية 
�ساعات   8 عملهم  ��ستغرق  خللرب�ء 
�لذي  �ل�سيا�سي  و�ملجال  ��ست�سر�ف 
مركز  بني  بالتعاون  ��ست�سر�فه  مت 
�لإملللار�ت  ومللركللز  �ل�سرطة  بحوث 
باأبو  �ل�للسللرت�تلليللجلليللة  للللللدر��للسللات 
��ستغرق  خللرب�ء   4 مب�ساركة  ظبي 
��ست�سر�ف  �لللسلللاعلللة   12 عللملللللهللم 
و�ملجال �لبيئي �لذي مت ��ست�سر�فه 
بللللالللللتللللعللللاون بلللللني ملللللركلللللز بلللحلللوث 
و�ملحميات  �لبيئة  وهيئة  �ل�سرطة 
 5 مب�ساركة  بال�سارقة  �لطبيعية 
خرب�ء ��ستغرق عملهم  16 �ساعة 
�لذي  �لتقني  و�ملللجللال  ��ست�سر�ف 
مركز  بني  بالتعاون  ��ست�سر�فه  مت 
�حلكومة  ود�ئلللرة  �ل�سرطة  بحوث 
مب�ساركة   بال�سارقة  �لإلللكللرتونلليللة 
 16 عللملللللهللم  ��للسللتللغللرق  خللللرب�ء   7

��للسللتلل�للسللر�ف قلل�للسللرية �مللللللدى حتى 
��ست�سر�ف  وخللطللة  م   2021 عللام 
متو�سطة �ملدى حتى �لعام 2026 
وخطة ��ست�سر�ف طويلة �ملدى �إىل 
�لدكتور  و�أو�لللسلللح  م   2030 علللام 
�حلمادي �أنه من خال ور�س �لعمل 
�لتي عقدت خلرب�ء �ملجال �لأمني 
مت �لتفاق على حتديد  58 فر�سة 
��للسللتللغللالللهللا خلللال �لفرتة  ميللكللن 
�لللقللادمللة �للل�للسلليللنللاريللو �لإيللجللابللي و 
�ل�للسللتللعللد�د لها  يجب  حتللديللا   30
�ل�سلبي  �للل�للسلليللنللاريللو  ومللو�جللهللتللهللا  
�لأمنية  �ملللحللاور  وذلللك يف خمتلف 
و�مللللللروريلللللة و�خلللللدمللللات �مللللروريلللة 
و�لإلللللكللللرتونلللليللللة و�للللللدفلللللاع �ملللللدين 

و�لكو�رث و�لأزمات.
و مت من خال �لتنبوؤ �لكمي توقع 
�جتللاهللات �جلللرميللة خللال �لفرتة  
�أمثلة  ومللن  م   2030  2016-
�جلرمية  م�ستوى  �نخفا�س  ذلللك 
باملائة   17 �إىل  �ل�سارقة  �إملللارة  يف 
وجر�ئم �ل�سيك �إىل  18.4 باملائة 
 42.6 �إىل  �لأحلللللللللد�ث  وجللللر�ئللللم 
�ملعلومات  تقنية  وجللر�ئللم  بللاملللائللة 
و�سائل  و�سرقة  باملائة   36.5 �إىل  
وحللللو�دث  بللاملللائللة   18 �إىل  �لللنللقللل 
باملائة   50 �إىل   و�ملللللللرور  �للل�للسللري 
باملائة   25 �إىل   �لده�س  وحلللو�دث 

�ملجال  �إىل جانب  ��ست�سر�ف  �ساعة 
��ست�سر�فه  مت  �للللللللذي  �لأملللللنلللللي 
�ل�سرطة  بللحللوث  مللركللز  قللبللل  ملللن 
�ل�سارقة  �سرطة  �إد�ر�ت  من  وعللدد 
ومللنللطللقللة �للل�للسللارقللة �لأملللنللليلللة �إىل 
للطو�ريء  �لوطنية  �لهيئة  جانب 
و�لللكللو�رث و�لأزمللللات وجللنللاح �جلو 
�لد�خلية وق�سمي �لطو�رئ  بوز�رة 
�لإجتماعي  و�للللدعلللم  و�لللللكللللو�رث 
 114 مب�ساركة  �ل�سارقة  ب�سرطة 
65 �ساعة  ��ستغرق عملهم   خبري�ً 

��ست�سر�ف.
�عدها  �لللتللي  �خلللطللة  �أن  و�أ�لللسلللاف 
�مللللللركلللللز ملللبلللتلللكلللرة و ملللتلللمللليلللزة مت 
�ل�ستك�ساف  مللنللهللج  علللللى  بللنللاوؤهللا 
و�ل�للسللتلل�للسللر�ف �ملللبللا�للسللر مللن خال 
بالعتماد  �لفعلي  �لو�قع  مام�سة 
على فريق عمل ي�سم 149 خبري�ً 
خمللتلل�للسللاً عللملللللو� ملللللدة عللللام كامل 
�لق�سايا  ودر��للسللة  ��ستك�ساف  على 
ق�سية   29 بلغت  �لللتللي  �ملللحللوريللة 
�ملحتملة  �للل�للسلليللنللاريللوهللات  ور�لللسلللم 
�مل�ستقبلية  بللالللتللحللديللات  و�لللتللنللبللوؤ 
حيث مت حتديد 11 ق�سية تتعلق 
ت�سطلع  �للسللوف  �لأملللنلللي  بللاملللحللور 
وتطوير  �ل�للسللرت�تلليللجلليللة  �إد�رة 
خطة  خللال  من  مبتابعتها  �لأد�ء 
عمل من ثاث مر�حل منها خطة 

و�سحايا حو�دث �ل�سري �إىل 37.4 
باملائة و وفيات حللو�دث �ل�سري �إىل  
باملائة و�ل�سابات �لبليغة �إىل   31
�ملتو�سطة  و�ل�سابات  باملائة   15

. باملائة  و�لب�سيطة �إىل  41.5 
كما مت وفق �ل�سيناريوهات �ل�سلبية 
و�لإيجابية ر�سم خارطة للمهدد�ت 
�لأملللللنللللليلللللة و�للللللظلللللو�هلللللر �مللللتلللوقلللع 
خال  �نللخللفللا�للسللهللا  �و  �رتلللفلللاعلللهلللا 
ت�سور  وو�سع  �إليها  �مل�سار  �لفرتة 
�ملتعلقة  �لإيجابية  لل�سيناريوهات 
�إىل جانب  ومو�جهتها  مبكافحتها 
باملجالت  �ملتعلقة  �ل�سيناريوهات 
�لجللتللمللاعلليللة �لللتللى تلل�للسللمللل حمور 
�لطفل �ملر�أة و �ل�سباب و كبار �ل�سن 
ومنظومة  �لأ�للسللريللة  �لللعللاقللات  و 
و�لقت�سادية  �لجتماعية  �لقيم 
�لطلب  حللجللم  حملللور  ت�سمل  �لللتللي 
�لرخ�س  وعلللللللدد  �لإملللللللللللارة  علللللللى 
و�ل�سيا�سية  �للللقلللوملللي  و�للللللنلللللاجت 
و�لبيئية �لتي ت�سمل حمور �لبيئة 
�لتقني  و�ملجال  و�لبحرية  �لربية 
�لإلكرتوين  �لأملللن  ت�سمل  و�لللتللي 
�لتحية  و�لبنية  �لأفلللر�د  وخللدمللات 
�لأمنية  �حلالة  على  و�نعكا�ساتها 
يف �إمارة �ل�سارقة حتى عام 2030 
م ومللللا يللجللب عللمللللله للللللتللغلللللب على 

�لتحديات �ملختلفة.
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عربي ودويل

�علللللنللت قللللو�ت �حللل�للسللد �للل�للسللعللبللي �لللتللي تللخللو�للس �ىل جللانللب �لقو�ت 
تنظيم  معاقل  �خللر  �حلللويللجللة  ل�ستعادة  �سر�سة  مللعللارك  �لعر�قية 
د�ع�س �لإرهابي يف �سمال �لباد، �ل�سبت مقتل �برز قنا�سيها بعد �ن 
320 جهاديا. و�علن �حمد �ل�سدي �ملتحدث  ق�سى على �كرث من 
�ل�ساحلي  �بو حت�سني  �لقنا�سني  �سيخ  �ل�سعبي مقتل  با�سم �حل�سد 
�ل�سعبي  ف�سائل �حل�سد  �حللد  �لكللرب  علي  �للللللو�ء  �ىل  ينتمي  �لللذي 
ولعب دور� بارز� يف �ملعارك �سد د�ع�س. و�كد �ل�سدي لوكالة فر�ن�س 
بر�س �ن �ل�ساحلي �أ�سيب يوم )�جلمعة( �ثناء تقدم قطعات �حل�سد 
�ثناء  حمرين  جبال  قاطع  يف  �حلوجة  حترير  عمليات  يف  �ل�سعبي 
مو�جهات �سر�سة خا�سها �لبطال مع ع�سابات د�ع�س . ومل يفارق 
هذ� �لرجل �ل�سخم ذو �للحية �لرمادية �لكثة ويرتدي عادة �سرتة 
جلدية يحيطها �سريط من �لر�سا�س، �ساحه من نوع �ستاير منذ 
للح�سد  �لعامي  �ملكتب  ن�سره  فيديو ق�سري  يقول يف  وهو  عقود. 
�ل�سعبي عمري 62 عاما و�ساركت يف �لعديد من �ملعارك، �ولها كانت 
يف حرب ت�سرين )�لول �كتوبر( يف �جلولن عام 1973 عندما كان 

ع�سكريا يف �جلي�س �لعر�قي.
كما �سارك يف �حلرب �لعر�قية �لير�نية )1980-1988( وحرب 
غزت  �لتي  �لمريكية  �لللقللو�ت  �سد  معارك  ويف   )1990( �لكويت 

�لعر�ق يف 2003.
 
 

قال �سابط رو�سي كبري �م�س �ل�سبت �إن قو�ت باده �لتي �ساركت يف 
مناور�ت يف رو�سيا �لبي�ساء �ملجاورة عادت لقو�عدها.

كونا�سينكوف  �إيجور  جرن�ل  �مليجر  عن  لاأنباء  تا�س  وكالة  ونقلت 
�لتي  �لرو�سية  للقو�ت  بالن�سبة  قوله  �لرو�سية  �لللدفللاع  وز�رة  مللن 
�ساركت يف تدريبات ع�سكرية ��سرت�تيجية م�سرتكة )ز�باد 2017( 
فقد عادت كلها ملو�قعها �لد�ئمة . وجاءت هذه �لت�سريحات بعد �أن 
رو�سيا  �إن  لرويرتز  موجينكو  فيكتور  �لأوكلللر�ين  �جلي�س  قائد  قال 
تركت قو�ت يف رو�سيا �لبي�ساء بعد �مل�ساركة يف مناور�ت حربية هناك 
�أوكر�نيا  �لعاقات بني  بذلك. وتدهورت  �لقيام  بعدم  تعهدها  رغم 
ورو�سيا عقب �سم مو�سكو �سبه جزيرة �لقرم يف عام 2014 ودعمها 

مترد� �نف�ساليا يف �سرق �أوكر�نيا �أوقع �أكرث من ع�سرة �آلف قتيل.
وقال موجينكو يف مقابلة مع رويرتز �إن رو�سيا مل ت�سحب �إل ب�سع 
وحد�ت من رو�سيا �لبي�ساء وكذبت منذ �لبد�ية ب�ساأن عدد جنودها 
حم�س  باأنها  موجينكو  ت�سريحات  كونا�سينكوف  وو�للسللف  هللنللاك. 
خيال وقال �إنها تعد �سببا ل�ستقالة م�سوؤول ع�سكري تنفيذي كهذ� 
�لدفاع يف  وز�رة  با�سم  وقللال متحدث  �إىل موجينكو.  �إ�سارة  فللور� يف 
رو�سيا �لبي�ساء �إن �آخر قطار يقل جنود� وعتاد� رو�سيا غادر �لباد 

يوم �خلمي�س.
 

�إقليم �سيت�سو�ن يف جنوب غرب �ل�سني  5.5 درجة  هز زلللز�ل بقوة 
�م�س �ل�سبت ووردت تقارير �أولية عن حدوث �أ�سر�ر طفيفة يف �ملنطقة 
�لتي عادة ما ت�سهد زلزل. وقالت هيئة �مل�سح �جليولوجي �لأمريكية 
قو�نغيو�ن.  مدينة  غربي  كيلومرت�   78 بعد  على  وقع  �لزلز�ل  �إن 

و�أ�سافت �لهيئة �أن �لزلز�ل كان على عمق ع�سرة كيلومرت�ت.
�لتو��سل  و�سائل  على  �لللزلللز�ل  مركز  من  مقربة  على  �سكان  وقللال 
لأ�سخا�س  �للسللور�  �لبع�س  ون�سر  بالهزة  �سعرو�  �إنللهللم  �لجتماعي 

يخرجون �سريعا من �ملباين.
وقالت حكومة �سيت�سو�ن �إنها علقت بع�س خدمات �ل�سكك �حلديدية 
�أي تقارير عن  تتلق  �لازمة لكنها مل  �ل�سامة  لإجللر�ء فحو�سات 

�نقطاع �لتيار �لكهربي يف �أي منطقة بالإقليم.
وقع �لزلز�ل يف منطقة جبلية بني مدينتي قو�نغيو�ن وميانيانغ.

2008 قتل زلز�ل  وكثري� ما تتعر�س �سيت�سو�ن لزلزل. ففي عام 
قوي نحو 70 �ألف �سخ�س. ويف �أغ�سط�س �آب �سرب زلز�ل قوته �سبع 
درجات منطقة نائية بالإقليم ذ�ته قرب منطقة �سياحية �سهرية مما 
�أدى �إىل مقتل 20 �سخ�سا و�إ�سابة نحو 500 معظمهم يف �نهيار�ت 

�أر�سية.

عوا�شم

بغداد

بكني

مو�سكو

ا�ستقالة براي�س امل�سوؤول الأخري باإدارة ترامب  
 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

حول  ف�سيحة  �ثللر  ��ستقالته  بللر�يلل�للس  تللوم  �لمللريكللي  �ل�سحة  وزيلللر  قللدم 
��ستخد�مها طائر�ت خا�سة يف رحات ر�سمية. وين�سم بر�ي�س �ىل قائمة 
طويلة من �سبعة م�سوؤولني كبار ��سطرو� �ىل �ل�ستقالة منذ تويل �لرئي�س 
دونالد تر�مب �لرئا�سة يف 20 كانون �لثاين يناير: �ثار بر�ي�س )62 عاما( 
�خ�سائي �لعظم غ�سب تر�مب ب�سبب تنقله على منت طائر�ت خا�سة بكلفة 
جتاوزت 400 �لف دولر، بح�سب موقع بوليتيكو . كما يدفع بر�ي�س ثمن 
تعهده  رغم  �وباماكري  برنامج  ��ساح  م�سروعه  ف�سل  من  تر�مب  ��ستياء 
باإلغائه. �تهم غوركا �مل�ست�سار �ملثري للجدل للرئي�س من قبل معار�سيه بانه 
�آخللرون يف  على عاقات مع جمموعات من �ليمني �ملتطرف، بينما �سكك 

قدرته على مكافحة �لرهاب. ��ستقال يف 25 �ب �غ�سط�س.
مهند�س مو�قف تر�مب �لقومية-�ل�سعبوية و�نت�ساره �لنتخابي. لقب ب 
�مري �لظام د�رث فايدر وحتى �لرئي�س بانون . �أ�سبحت مبادىء �قت�ساده 
�خل�سوم  كللان  عندما  حتى  تللر�مللب،  ل�سيا�سات  �لللفللقللري  �لللعللمللود  �لللقللومللي 

�ل�سيا�سيون يرف�سون �لكثري من �فكاره.
قريب من �ليمني �ملتطرف �ل �ن عاقاته توترت جد� مع م�سوؤولني كبار 
�خرين يف �لبيت �لبي�س لكنه �سدد حتى بعد ��ستقالته يف 18 �ب �غ�سط�س 
على �نه �سيو��سل �لن�سال من �جل تر�مب . وكان م�سى عليه 210 �يام 
21 متوز يوليو  �لنيويوركي يف  �ملال  يف �لبيت �لبي�س. كان تعيني خبري 
يتو�فق  مل  ذلك  لكن  �لد�رة.  يف  �جلللريء  لأ�سلوبه  عر�سا  بريبو�س  مكان 
�لد�خلي وعينه تر�مب يف من�سب  �لقادم من وز�رة �لمن  مع جون كيلي 
كبري �ملوظفني. خال �يام كان كل �لهتمام ين�سب على �سكار�موت�سي جنم 
�لمل�س  و�سعره  ونظار�ته  �لنيقة  ب�سرت�ته  �لليلية  �لتلفزيونية  �لرب�مج 
�مل�سرح �ىل �خللللللف، وهللو مللا ل يعجب تللر�مللب. كللان �مللل�للسللوؤول �لللذي �سمد 

�ق�سر فرتة يف ولية تر�مب وهي ع�سرة �يام.

و�سط ا�ستمرار تدهور الظروف الن�سانية منذ �سقوط املو�سل

تداعيات اأزمة كرد�ستان تطال منظمات دولية

احت�ساد 2000 لجئ من الروهينغا على �ساحل بورما  

تيلر�سون يف ال�سن لل�سغط على كوريا ال�سمالية 

الكامريون تاأمر باإغالق الأقاليم الناطقة بالجنليزية 

•• بكني-اأ ف ب:

�لمريكي  �خلارجية  وزيللر  �لتقى 
�مل�سوؤولني  كبار  تيلر�سون  ريك�س 
لبحث  �ملل�للس  بللكللني  يف  �ل�سينيني 
�لنووي  �لللربنللامللج  لوقف  �جلللهللود 
و�لتح�سري  �للل�للسللمللاللليللة  للللكلللوريلللا 
يف  تر�مب  دونالد  �لرئي�س  لزيارة 

ت�سرين �لثاين نوفمرب �ملقبل.
تاأخر  �للللللذي  تلليلللللر�للسللون  و�جللللللرى 
تللعللر�للس طائرته  بلل�للسللبللب  و�للسللوللله 
مل�سكات فنية يف طوكيو، حمادثات 
جي�سي  يانغ  �لللدولللة  م�ست�سار  مللع 
ووزير �خلارجية و�نغ يي يف مبنى 
�لللكللربى يف �ساحة  �للل�للسللعللب  قللاعللة 

تيان �منني.
ي�سهد  وقللللت  يف  �لللللزيللللارة  وتللللاأتللللي 
حتلل�للسللن �لللعللاقللات علللللى ملللا يبدو 
بني �لقوتني �لعظميني بعد ��سهر 
�لتعاطي  كيفية  حللول  �لتوتر  مللن 
�لكوري  �لرئي�س  ��للسللتللفللز�ز�ت  مللع 

�ل�سمايل كيم جونغ-�ون �لنووية.
وقال تيلر�سون ليانغ رئي�سانا قاما 
ووثيقة  منتظمة  عاقة  بتطوير 

جد� 
�لرئي�س  �ن  �عرف  تيلر�سون  وقال 
للقمة  كللللثللللري�  يلللتلللطلللللللع  تلللللر�ملللللب 
�ملرتقبة وكذلك كل �سخ�س �سمن 
فريقه . ويلتقي تيلر�سون �لرئي�س 
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•• وا�شنطن-رويرتز:

دونالد  �لأملللريلللكلللي  �لللرئلليلل�للس  قللللال 
�خلارجية  لوزير  مذكرة  يف  تر�مب 
�لبيت  ونلل�للسللرهللا  تلليلللللر�للسللون  ريللكلل�للس 
�لأبي�س �إن �لوليات �ملتحدة �ستقبل 
�أق�سى خال  �ألللف لجللئ كحد   45
و�قرتحت   .2018 �ملللاللليللة  �ل�سنة 
�لإد�رة هذ� �حلد �لأق�سى يف تقرير 
للكوجنر�س يوم �لأربعاء. ويعد هذ� 
�أدنلللى حللد �أقلل�للسللى منذ عللام 1980 
علللللى �لأقللللل. ويللقللول مللد�فللعللون عن 
�لأق�سى  �حلد  خف�س  �إن  �لاجئني 
�لإن�سانية  للللاأزملللات  جتللاهللا  يللعللد 
و�لتي  �لللعللامل  �أرجللللاء  يف  �ملت�ساعدة 
تدفع �لنا�س �إىل �لهروب من بادهم 
باأعد�د �أكرب وميثل تخليا عن �لدور 

�لقيادي �لعاملي للوليات �ملتحدة.
خف�س  �إن  تلللر�ملللب  �إد�رة  وتلللقلللول 
ميكن  حتى  �سروري  �لأق�سى  �حلد 
مو�جهة  �لأمللريللكلليللني  للم�سوؤولني 
�ملللرت�كللم �لآخلللذ يف �لت�ساعد  �لللعللدد 
�لوليات  د�خللل  �للجوء  طالبي  من 
ب�سكل  �لاجئني  ولفح�س  �ملتحدة 
تقريرها  يف  �لإد�رة  وقللالللت  �أف�سل. 
رويرتز  ر�جعته  �للللذي  للكوجنر�س 
بللتللقلليلليللم �لاجئني  تللقللوم  قلللد  �إنلللهلللا 
�ندماجهم  جنللاح  �حتمال  على  بناء 

و�إ�سهامهم يف �لوليات �ملتحدة .

رفع دعوى �سد مر�سوم 
ترامب اجلديد حول الهجرة 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

�أعلنت منظمات حقوقية ولجئون 
�لد�رة �لمريكية  دعللوى �سد  رفع 
ب�ساأن �ملر�سوم �لخري حول �لهجرة، 
�ملعركة  هلللذه  مللن  جللديللد  ف�سل  يف 
�ملحاكم.  �أمللام  فللرتة  منذ  �مل�ستمرة 
وتقدم �لحتاد �لمريكي للحريات 
�ملللدنلليللة �لللتللي تللقللود �لللتللحللرك منذ 
�مام  �جلللديللدة  بال�سكوى  �لللبللد�يللة 
مع  مارياند  يف  فدر�لية  حمكمة 

منظمات �أخرى.
�لرئي�س  �ن  �ملنظمات  هللذه  وتعترب 
�لمللريكللي دونللالللد تللر�مللب ل يز�ل 
متييزي  ب�سكل  �مل�سلمني  ي�ستهدف 
�للللثلللاللللثلللة و�لخللللللرية  يف �للل�للسلليللغللة 
مللللر�لللسلللومللله �ملللللثللللري للللللللجلللدل حلللول 
�لللنلل�للس �جلديد  �لللهللجللرة. ويللحللذر 
م�ساء  �لبي�س  �لبيت  �أعلنه  �لللذي 
�لحد ب�سكل د�ئم دخول رعايا �سبع 
�ملللتللحللدة مربر�  �لللوليللات  �ىل  دول 
ذلك مبخاطر على �لمن �لقومي. 
و�سوريا  �ليمن  هللي  �ملعنية  �للللدول 
ت�ساف  و�ل�سومال  و�يلللر�ن  وليبيا 
وت�ساد.  �للل�للسللمللاللليللة  كلللوريلللا  �للليللهللا 
�جلللديللد دخول  �ملللر�للسللوم  كما مينع 
فنزويا  من  حكوميني  م�سوؤولني 
بحجة �نهم ل يتعاونون ب�سكل كاف 

حول �جر�ء�ت تاأ�سري�ت �لدخول.

�سي جينبينغ يف وقت لحق .
من جهته قال يانغ �برز �مل�سوؤولني 
�ل�سينيني �ن زيللارة تر�مب حتمل 
�ل�سينية  للعاقات  كللربى  �همية 

�لمريكية.
وقلللللللال يللللانللللغ دعللللونللللا نللللركللللز على 
ب�سكل  �ختافاتنا  و�د�رة  �لتعاون 
�ملتبادل  �لحلللرت�م  وبلللروح  �سحيح 
و�ملنفعة �ملتبادلة لنتمكن من �بقاء 

�ل�سينية-�لمريكية  �لللعللاقللات 
تتقدم يف �لجتاه �ل�سحيح .

و�نلللللغ  قللللللال  مللنللفلل�للسللل  لللللقللللاء  ويف 
�حلا�سر،  �للللوقلللت  يف  لللتلليلللللر�للسللون 
�ل�سينية-�لمريكية  �لللعللاقللات 
بزخم  تلللتلللملللتلللع  �جلللللملللللايل  بللل�لللسلللكلللل 
�يجابي وو�سلت �ىل فر�سة مهمة 

ملزيد من �لتقدم .
كلللوريلللا  ملللنلللهلللملللا  �يللللللا  يللللذكللللر  ومل 

�لحتجاجات  هلللذه  و�أ�للسللبللحللت  بالفرن�سية.  �لللنللاطللقللون 
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عاما.
�ملنطقة  يف  �سخمة  �حتجاجات  فيها  وقعت  مللرة  و�آخلللر 
بللوقللف �لنلللرتنلللت وقللتللل �ستة  �لللغللربلليللة ردت �حلللكللومللة 
�آخللريللن ُوجهت  مللئللات  و�عللتللقللال  بللالللر�للسللا�للس  حمتجني 
�إىل  عقوبتها  ت�سل  جللر�ئللم  بارتكاب  �تهامات  لبع�سهم 

�لإعد�م.
وقال �لأمر �لذي وقعه �أدولف ليلي لفريك حاكم �لإقليم 
�لتجمعات  مللنللع  �للسللارم  ب�سكل  �سيتم  �لللغللربللي  �للل�للسللمللايل 
�خلمور  متاجر  وكل  �أ�سخا�س.  �أربعة  من  لأكرث  �لعامة 

•• ياوندي-رويرتز:

�أربعة  من  �أكللرث  جتمع  �لكامريون  يف  �ل�سلطات  حظرت 
ِ�أ�للسللخللا�للس و�أملللللرت حمللطللات �حللللافلللات و�ملللطللاعللم وكل 
�ملنطقتني  بني  �لتنقل  حركة  وقيدت  بللالإغللاق  �ملتاجر 
ملنع  �أيلللام  ثاثة  ملللدة  �لللبللاد  يف  بالجنليزية  �لناطقتني 

�حتجاجات مزمعة.
ويعتزم �لكامريونيون �لناطقون بالجنليزية �لتظاهر يف 
�أول �أكتوبر ت�سرين �لأول �لذي يو�فق ذكرى ��ستقالهم 
عن بريطانيا ب�سبب ما ي�سفونه ب�سوء �ملعاملة و�لإهمال 
عليها  يهيمن  �لللتللي  بيا  بللول  �لرئي�س  حكومة  قبل  مللن 

�ساحات  و�ستظل  تعمل.  لن  �لليلية  و�لللنللو�دي  و�حلللانللات 
هذ�  خرق  يحاول  �سخ�س  �أي  مغلقة.   �ل�سيار�ت  �نتظار 

�لأمر �سُيحاكم .
ومن �ملرجح �أن تثري هذه �لإجر�ء�ت �ل�سارمة مزيد� من 
�لغ�سب �لذي يقود حركة بد�أت تتحول �سريعا من جمرد 
حماولة للمطالبة بحقوق مت�ساوية �إىل ن�سال كامل من 

�أجل �ل�ستقال.
�حلرب  نهاية  �إىل  �لأ�للسللل  يف  �لكامريون  �نق�سام  ويعود 
�مل�ستعمرة  �لأمم  ع�سبة  ق�سمت  عندما  �لأوىل  �لعاملية 
وبريطانيا  فرن�سا  بللني  �لللكللامللريون  �ل�سابقة  �لأملللانلليللة 

�ملنت�سرتني يف �حلرب.

�ملللتللحللدة �جلللمللعللة متللديللد مللهللمللة بعثة  وقلللللررت �لمم 
جمل�س حقوق �لن�سان يف �لمم �ملتحدة �لتي �أن�سئت يف 

ت�ستهدف  �لتي  �لع�سكرية  �لعمليات  تبعات  يعانون من 
�ل�سوؤون  مللنلل�للسللقللة  �علللتلللربت  كللمللا  �لإرهللللابللللي  �لللتللنللظلليللم 
�لن�سانية �لأممية ليز غر�ندي �ملو�سل يف �آب �غ�سط�س 
�ل�ستقر�ر  �إعلللادة  م�ستوى  على  �لأكللرب  �لتحدي  باأنها 
�لللللذي تللو�جللهلله �ملللنللظللمللة علللللى �لطللللاق . كللذلللك دعا 
�ملكتب �لممي جميع �لطر�ف �إىل حتمل م�سوؤولياتهم 
و�للسللمللان و�للسللول �مللل�للسللاعللد�ت �لنلل�للسللانلليللة بللا عللقللبللات . 
تابعت �سيم من جهتها يف �لوقت �لر�هن ما زلنا قادرين 
�ن  �إىل  �ملللدة لفتة  �مل�سكلة يف  �أمورنا، لكن  على تدبري 
منظمتها �أطباء با حدود حددت بدء �لفرتة �حلرجة 

لهذه �لأزمة بعد �أ�سبوعني .
�حتياطيا  خمزونا  حيازتها  �إىل  �لعامل  �أطباء  و�أ�سارت 
يجيز توفري خدماتها ملدة ثاثة �أ�سهر با �إ�سكالت ، 

•• رانغون-اأ ف ب:

�لروهينغا  �أقللللليللة  مللن  �ألللفللي �سخ�س  مللن  �أكلللرث  جتللمللع 
غادرو�  بعدما  �ل�سبوع  هذ�  بورما  �ساحل  على  �مل�سلمة 
�لغربية متجهني  �لد�خل يف وليللة ر�خللني  �سري� قللرى 
نقل  ملللا  علللللى  قللبلللللهللم،  �للف  كللمللئللات  بللنللغللاد�للس  �إىل 

�لعام �لر�سمي .
و�سبق �ن فر �أكرث من ن�سف مليون من �لروهينغا من 
�سمال وليلللة ر�خلللني يف �سهر و�حلللد هللربللا مللن عمليات 
�أهلية �عتربتها  ع�سكرية ينفذها �جلي�س و�أعمال عنف 

�لمم �ملتحدة مبثابة تطهري عرقي .
دولة  �أي  بها  تعرتف  ل  �لتي  �لأقلية  عنا�سر  ويللو�جلله 
بللنللغللاد�للس، بعد  �إىل  تللوجللهللهللم  �أثلللنلللاء  خملللاطلللر جللمللة 
تعر�سهم طو�ل عقود �إىل قمع ممنهج يف بورما �لبوذية 

باأكرثيتها.
�أن �جلللنللود وجماعات  قللالللو�  قلللرى  �للللفلللر�ر مللن  فللبللعللد 
مللن �لللبللوذيللني �لللبللورملليللني �أ�للسللرمللو� �لللنللار فيها، �سعى 
�إىل عبور نهر ناف �حلدودي  �لروهينغا  �لكثريون من 

بني �لبلدين �لذي �بتلع �أكرث من مئة منهم.
يخ�سى  �خلمي�س،  �لأخلللري  �ملللركللب  �نللقللاب  حلللادث  ويف 
مع  م�سرعهم  لقو�  منهم  نازحا   60 حللو�ىل  يكون  �أن 
�نت�سال 23 جثة �أغلبها لأطفال فيما ما ز�ل �لكثريون 

مفقودين. و�أتى �جلزء �لأكرب من �حل�سد �لذي جتمع 
على �ساحل ر�خني، ومن �لذين ق�سو� يف حادث �ملركب، 
من منطقة بلدة بوذيد�ونغ يف �لد�خل، �إىل غرب �سل�سلة 

جبال مايو.
ونقلت �سحيفة غلوبال نيو ليت �وف ميامنار �لتابعة 
�عتبار�  منطقتهم  مغادرة  بللد�أو�  �ملهاجرين  �ن  للدولة 
مللن �لللثللاثللاء قللائلللللني �نللهللم ل يلل�للسللعللرون بلللالملللان لن 
�ملنطقة باتت �سبه خالية من �ل�سكان بعد مغادرة �أغلبية 

�أقاربهم �إىل بنغاد�س .
وحتدث �لتقرير عن جتمع �كرث من �لن�سف على �ساطئ 
قرب قرية لي ين كوين، كما ن�سر �سور ن�ساء و�أطفال 

متجمعني على �لرمال حتت �أنظار عنا�سر �لأمن.
�إىل  رحلتهم  �متلللام  للنازحني  ميكن  كيف  يت�سح  ومل 
بنغاد�س حيث �أدى تدفق �لاجئني �إىل �أزمة �ن�سانية 
�إىل حماولة  �لغللاثللة  �للسللارعللت جمللمللوعللات  حلللادة فيما 

تلبية حاجاتهم �لهائلة.
طماأنة  حلللاوللللو�  �ملللل�لللسلللوؤوللللني  �ن  �للل�للسللحلليللفللة  �أَ�لللسلللافلللت 
�لروهينغا ب�ساأن �سامتهم يف بورما لكن هوؤلء �أ�سرو� 

على �لذهاب �ىل بنغاد�س باإر�دتهم .
ودفعت �لزمة �لن�سانية �ملتفاقمة جمل�س �لمن �لدويل 
�ىل عقد �ول �جتماع له حول بورما يف ثماين �سنو�ت، 

رغم عدم �تفاق �لدول �لع�ساء على قر�ر م�سرتك.

•• باري�س-اأ ف ب:

يف  �لنا�سطة  �لدولية  �حلكومية  غري  �ملنظمات  تو�جه 
��ستفتاء  عللن  �لناجمة  �لأزملللة  تللد�علليللات  �أوىل  �لللعللر�ق 
�ل�ستقال يف �قليم كرد�ستان على غر�ر �إلغاء �ل�سحنات 
�أو �لتوتر على �حلو�جز �لمنية، و�سط ��ستمر�ر تدهور 

�لظروف �لن�سانية منذ �سقوط �ملو�سل.
وغلللللادرت �آخلللر �للللرحلللات �جلللويللة �لللدوللليللة بللعللد ظهر 
�لعر�ق،  كللرد�للسللتللان  عا�سمة  �ربلليللل،  مللطللاري  �جلللمللعللة 
بغد�د  فر�سته  �لللذي  �حلظر  �سريان  مع  و�ل�سليمانية 
تتمتع  �لتي  �ملنطقة  و�إىل  من  �لدولية  �لرحات  على 
بحكم ذ�تي، لل�سغط عليها لإلغاء نتائج �ل�ستفتاء على 

��ستقالها �لذي �أيدته �أكرثية �ساحقة من �ل�سكان.
و�لع�سكرية  �لنلل�للسللانلليللة  �لللللرحللللات  ��للسللتللثللنللاء  ورغلللللم 
مطار  �إد�رة  بح�سب  �لللقللر�ر  هللذ�  مللن  و�لدبلوما�سية 
�لعاملني  �لدولية  �لطو�قم  �أفر�د  بوطاأته  �سعر  �ربيل، 
يف �ملنظمات غري �حلكومية و�لذين غالبا ما ي�ستقلون 

رحات جتارية للتوجه �إىل �ملنطقة.
فرن�سا   - حللدود  با  �طباء  م�سوؤولة منظمة  و�سرحت 
لوكالة  �للسللوؤ�ل  علللللى  رد�  �للَسلليللم  مليكة  �لللعللر�ق  ل�سمال 
فر�ن�س بر�س مل يعد باإمكاننا �إح�سارهم �أو �إخر�جهم ، 
لفتة من جهة �أخرى �إىل �سعوبة �ل�سعود �ىل طائر�ت 

تقوم برحات �ن�سانية بني بغد�د و�ربيل .
و�لأ�سو�أ مع �حل�سار �جلوي يكمن يف �أن �سحناتنا �لتي 
 ، �جلمعة  �ألغيت  بغد�د،  �إىل  ل  �ربيل،  �إىل  ت�سل  كانت 
�إىل م�ساكل  يللوؤدي  �أو�سحت �ن ذلك  بح�سب �سيم �لتي 

متوين يف �لأدوية و�لتجهيز�ت و�ملعد�ت �للوج�ستية .

)�ك�سيون  �جلللوع  �سد  �لعمل  منظمة  �أ�للسللارت  ميد�نيا، 
�لأمنية  �حلو�جز  على  جلي  توتر  �إىل  فللان(  ل  كونرت 
وبع�س  �لللعللر�قللي  �جلي�س  يف  عنا�سر  توجيه  يتخلله 
�لأكللللر�د  �ملللدنلليللني  �إىل  �للل�للسللتللائللم  �مل�سلحة  �ملللجللمللوعللات 
وكللذلللك �إىل �لللعللاملللللني يف �لللهلليللئللات �لنلل�للسللانلليللة ، على 
دو  �ريللك  �لأو�للسللط  لل�سرق  �مل�ساعد  مديرها  �سرح  مللا 

غريبيل.
�لعمل  �تخذت  �لن�سانية  �ملنظمات  �أغلبية  غللر�ر  على 
لللوجلل�للسللتلليللة لإد�رة  قلللاعلللدة  �للسللد �جلللللوع يف كللرد�للسللتللان 
نظر�  فيها  �مل�سوؤول  وتابع  �لعر�ق.  �سمال  يف  �أن�سطتها 
يف  �ل�ستفتاء  قبل  �أ�سا  �لقائمة  �ل�سعوبة  مللدى  �إىل 
فماذ�  كرد�ستان،  من  باملو�سل  �ملتعلقة  بر�جمنا  بلوغ 

عن بعده؟ .
�ما منظمة �أطباء �لعامل )ميد�سان دو موند(، فقررت 
من جهتها وقف حتركات فرقها بني كرد�ستان ومنطقة 
م�سوؤول  �أو�سح  ما  على  �أو ثاثة،  يومني  منذ  �ملو�سل 

عمليات �لطو�رئ ماريو�س مو�سكا.
�لمنية  �حلو�جز  على  ��سكالت  توقعنا  مو�سكا  �أو�سح 
فلزمنا �أماكننا لفتا �إىل بقاء عياد�ت �ملنظمة مفتوحة 
60 �ىل  بل بحو�ىل   ، باأق�سى قدر�تها  تعمل  لكنها ل 

%70 منها، بح�سبه.
غري �ن �حلاجات �لن�سانية فائقة بح�سب مكتب تن�سيق 
�ل�سوؤون �لن�سانية يف �لمم �ملتحدة �لذي �أح�سى 700 
�لتي مت حتريرها  �ملو�سل  �سكان  د�خلي من  نللازح  �لف 
يف متوز يوليو من تنظيم د�ع�س �ملتطرف بعد ثمانية 

�أ�سهر من �لقتال.
ز�لو�  مللا  �لآخللريللن  �لآلف  علل�للسللر�ت  �ن  �ملكتب  �أَ�للسللاف 

�ذ�ر مار�س، �ملكلفة �لتحقيق بح�سول �نتهاكات يف بورما 
ول �سيما يف ولية ر�خني، ملدة �ستة �أ�سهر �إ�سافية.

لفتة يف �ملقابل �إىل �ن جتاوز هذه �ملدة �سيلحق عو�قب 
�نذر  مللا  على  بال�سكان،  �لنهاية  ويف  �ملنظمة  بن�ساط 
�آنديكاب  يف  �لللعللر�ق  برنامج  م�سوؤول  �ن  غري  مو�سكا. 
�نرتنا�سيونال توما�س �وغونييه ف�سل �لمتناع عن �أية 
تكهنات ، مو�سحا ل �سك �ن �لتهديد موجود، لكنه ما 
ز�ل غري موؤكد� حتى �ل�ساعة ، لفتا �إىل عمل منظمته 
يف �ملنطقة با �أي م�سكلة . و�سرح عامل �آخر يف هيئة 
�حل�سار  هلللذ�  �ن  ��للسللملله  عللن  �لك�سف  ر�فلل�للسللا  �ن�سانية 
�سرب من �لتحايل ل �أفق له تنفذه بغد�د مو�سحا �ن 
�لقيود �لد�رية موجودة يف جميع �لبلد�ن �لتي نن�سط 
�أزمة �ملو�سل با م�ساكل مفرطة موؤكد�  فيها. وع�سنا 
�و  �للل�للسللود�ن  جنوب  يف  بكثري  تعقيد�  �أكللرث  �لو�سع  �ن 

�فريقيا �لو�سطى �و �ليمن . 

�لعلنية  �لت�سريحات  يف  �ل�سمالية 
قللبللل �خللللللر�ج �للل�للسللحللافلليللني، لكن 
�ملو�سوع على  �ن يكون هذ�  يتوقع 

جدول �ملحادثات.
تلليلللللر�للسللون متوقعا  و�للسللول  وكللللان 
�لتي  �مل�سكلة  لكن  �جلمعة،  م�ساء 
على  �جربته  طائرته  على  طللر�أت 
علللللى منت  �للل�للسللني  �للللتلللوجللله �ىل 

مروحية نقل ع�سكرية �ل�سبت.
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العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/برج �ملا�سي للكمبيوتر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1150628 
تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�ساحة 1*3.30 �ىل 1*3

 تعديل ��سم جتاري من/برج �ملا�سي للكمبيوتر
BURJ ALMASI COMPUTER

�ىل/ �سالون �أوبو للرجال 
OPPO GENTS SALOON

تعديل ن�ساط/��سافة ق�س وت�سفيف �ل�سعر و�حلاقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
تعديل ن�ساط/حذف ��ساح �جهزة �حلا�سب �ليل و�سيانتها )9511001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع �جهزة �حلا�سب �لآيل �مل�ستعملة - بالتجزئة )4774004(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 
خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1

اإعــــــــــالن
�ملتحركة  للهو�تف  زوم  �ل�سلللللادة/�سمارت  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لكمبيوتر رخ�سة رقم:2023919 

تعديل لوحة �لإعان/�جمايل من م�ساحة 1*4 �ىل 1*4

 تعديل ��سم جتاري من/�سمارت زوم للهو�تف �ملتحركة و�لكمبيوتر

SMART ZOOM MOBILE PHONES & COMPUTERS

�ىل/ �سمارت زون للهو�تف �ملتحركة 

SMART ZONE MOBILE PHONES

تعديل ن�ساط/حذف بيع �جهزة �حلا�سب �لآيل ولو�زمها - بالتجزئة )4741003(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

خال �أربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�سوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

اإعــــــــــالن
خلدمات  �ل�سلللللادة/كريتفيتي  بان  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئلللرة  تعلن 

CN 1122944:تنظيف وتلميع �ل�سيار�ت رخ�سة رقم
قد تقدمو� �لينا بطلب

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
��سافة �سيخه نا�سر عامر �لكلباين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع
حذف �ليا�س ظافر كو�سي

تعديل وكيل خدمات
حذف عائ�سة �سامل حممد �سيف �مل�سلحي

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

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12134 بتاريخ 2017/9/30

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئلللرة �لتنمية �لقت�سادية بان �ل�سلللللادة/ن�سيم �ل�سحاب لل�سيانة 

�لعامة رخ�سة رقم:CN 1987005 قد تقدمو� �لينا بطلب
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

��سافة هدى عبد�هلل �سلطان �سيف �لكعبي %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع

حذف م�سبح طار�س علي عبد�هلل �لكتبي
د�ئرة  مر�جعة  �لعان  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  �أربعة  خال  �لقت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�سوؤولة  غري  �لد�ئرة  فان  و�ل  �لعان 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن �لهيئة �لوطنية للمو��سات )قطاع �لنقل �لبحري( 

بان /اإليت كابتنز لتجارة ال�سفن والقوارب قد 

تقدم بطلب ت�سجيل �ل�سفينة �ملذكورة بياناتها بعد وهي:

�ل�سفينة  هلللذه  ت�سجيل  علللللى  �علللرت��لللس  للله  مللن  كللل  علللللى 

مر�جعة مكتب ت�سجيل �ل�سفن �بوظبي خال مدة �ق�ساها 

60 يوما من تاريخ هذ� �لعان.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
Abu Dhabi-UAE              208272                  )ex:Batis Batis 2( سي�سا�    

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم 2017/6617
 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 
�سد �ملنذر �إليه / �ملنذر �ليها / مرمي نادر - �ديب للخدمات  

�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة رقم �ت�س 
بي - جي - 007 - يف مبنى �لنوخذة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد �ليجار بع�س �ل�سروط حتى يتما�سى مع 
�لعان.ويف  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  هيئة  و��سرت�طات  �ليجار�ت  قانون 
فان  �عللاه  �ملحدد  �لتاريخ  �ملعدلة يف  �ل�سروط  مع  لفرتة جديدة  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر  �لتز�م  حالة عدم 
�ملنذرة �سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن 
مبا فيها �قامة �لدعاوي �ليجارية و�ملطالبة بالخاء و�لتعوي�س وبدل �لعطل و�ل�سرر بال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/6637

 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية
رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 

�سد �ملنذر �إليه / خالد �ملزروعي لل�سحن و�لتخلي�س �جلمركي - بثينة �سالح �سليمان �ملعايطة  
�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة  �يه �ف - 
جي - 23 يف  مبنى �لفر�سة  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد �ليجار بع�س �ل�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
�لعلللان.ويف حالة  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلللك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  و��سرت�طات هيئة  �ليللجللار�ت 
�ملنذرة  �لتاريخ �ملحدد �عاه فان  �ل�سروط �ملعدلة يف  �ليه بتجديد �لعقد لفرتة جديدة مع  �ملنذر  �لتز�م  عدم 
�سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن مبا 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  و�ل�سرر  �لعطل  وبدل  و�لتعوي�س  بالخاء  و�ملطالبة  �ليجارية  �لدعاوي  �قامة  فيها 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/6640

 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية
رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 

�سد �ملنذر �إليه / �ملنذر �ليه / بوت بايلت لتاأجري �لقو�رب و�سفن �لنزهة ، خمي�س �سامل �سيف �ملاجد �ملطرو�سي  
�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة   يف ميناء 
مع  يتما�سى  حتى  �ل�سروط  بع�س  �ليللجللار  عقد  ت�سمني  مع  جديدة  لفرتة    20  - بحري  ر�سيف   -  3 �ل�سيد 
�لعان.ويف  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  هيئة  و��سرت�طات  �ليجار�ت  قانون 
فان  �عللاه  �ملحدد  �لتاريخ  �ملعدلة يف  �ل�سروط  مع  لفرتة جديدة  �لعقد  بتجديد  �ليه  �ملنذر  �لتز�م  حالة عدم 
�ملنذرة �سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن 
مبا فيها �قامة �لدعاوي �ليجارية و�ملطالبة بالخاء و�لتعوي�س وبدل �لعطل و�ل�سرر بال�سافة �ىل �لر�سوم 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم 2017/6641
 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 
�سد �ملنذر �إليه / ر��سد بن �سعيد بن عبد�لرحمن �لر��سد  

�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة يف ر�سيف 
بحري 29 يف ميناء �ل�سيد 1 لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد �ليجار بع�س �ل�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
�لعلللان.ويف حالة  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلللك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  و��سرت�طات هيئة  �ليللجللار�ت 
�ملنذرة  �لتاريخ �ملحدد �عاه فان  �ل�سروط �ملعدلة يف  �ليه بتجديد �لعقد لفرتة جديدة مع  �ملنذر  �لتز�م  عدم 
�سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن مبا 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  و�ل�سرر  �لعطل  وبدل  و�لتعوي�س  بالخاء  و�ملطالبة  �ليجارية  �لدعاوي  �قامة  فيها 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اإنذار عديل بالن�سر 

رقم 2017/6639
 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية

رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 
�سد �ملنذر �إليه / �مرييت�س جلف �نرتنا�سونال لتاأجري �لقو�رب - �س ذ م م - ر�مان ر�يف  

�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة  يف ر�سيف 
بحري 37 يف ميناء �ل�سيد 1  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد �ليجار بع�س �ل�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
�لعلللان.ويف حالة  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلللك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  و��سرت�طات هيئة  �ليللجللار�ت 
�ملنذرة  �لتاريخ �ملحدد �عاه فان  �ل�سروط �ملعدلة يف  �ليه بتجديد �لعقد لفرتة جديدة مع  �ملنذر  �لتز�م  عدم 
�سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن مبا 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  و�ل�سرر  �لعطل  وبدل  و�لتعوي�س  بالخاء  و�ملطالبة  �ليجارية  �لدعاوي  �قامة  فيها 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

اإنذار عديل بالن�سر 
رقم 2017/6643

 �ملنذرة/ �ملنذرة �سركة بي �سي �ف �سي لاإ�ستثمار �سركة �ل�سخ�س �لو�حد �للس.ذ.م.م  - وحتمل رخ�سة جتارية
رقم : 785057 �سادرة بتاريخ : 2017/6/21 -  بوكالة �ملحامي/�سالح �لعبيديل 

�سد �ملنذر �إليه /�ل�سيد عبد�هلل �ل�سيد حممد �لها�سمي  
�ملو�سوع : - تنذر �ملنذرة - �ملنذر �ليه ب�سرورة جتديد عقد �ليجار �ملربم بينهما و�خلا�س بالوحدة  يف ر�سيف 
بحري 52 يف ميناء �ل�سيد 1  لفرتة جديدة مع ت�سمني عقد �ليجار بع�س �ل�سروط حتى يتما�سى مع قانون 
�لعلللان.ويف حالة  تاريخ هذ�  من  يوماً  وذلللك خال ثاثون  �لعقاري  �لتنظيم  و��سرت�طات هيئة  �ليللجللار�ت 
�ملنذرة  �لتاريخ �ملحدد �عاه فان  �ل�سروط �ملعدلة يف  �ليه بتجديد �لعقد لفرتة جديدة مع  �ملنذر  �لتز�م  عدم 
�سوف ت�سطر ��سفه �ىل �للجوء �ىل �جلهات �ملعنية و�تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة يف هذ� �ل�ساأن مبا 
�لر�سوم  �ىل  بال�سافة  و�ل�سرر  �لعطل  وبدل  و�لتعوي�س  بالخاء  و�ملطالبة  �ليجارية  �لدعاوي  �قامة  فيها 

و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة، و�ية م�ساريف �خرى قد ترتتب على �تخاذ تلك �لجر�ء�ت.
 الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
يف  الدعوى 2017/816  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- بروف�سنال للخدمات و�لتعهد�ت �لريا�سية - �عمال مدنية 
: حمد�ن  د�ليباجيج  وميثله  د�فللوريللن  �ملللدعللي/  �ن  �لقللامللة مبا  جمهول حمل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لللدعللوى  عليك  �أقلللام  قللد   - �لكعبي  �سيف  �سبيح  عللبللد�هلل 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )3000  درهم(  مب�ستحقات عمالية وقدرها )79484 
لها  وحللددت   )MB167203188AE(ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف   و�لر�سوم 
 Ch1.A.2 جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/10/2  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2591   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- ماثيو كوتى بار�ير كوناتيل  جمهول حمل �لقامة 
عبد�هلل   / وميثله  �لللتللجللاري  �بللوظللبللي  �لتنفيذ/بنك  طللالللب  �ن  مبللا 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أقللام عليك  - قد  �آل علي  �لناخي  خمي�س غريب 
�ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1835577.57( 
�ملحكمة  فللان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهللم 
�ستبا�سر �لجللر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

يف الدعوى رقم 2015/2364 تنفيذ جتاري      
مو�سوع �لق�سية : تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 2015/292 مدين كلي ، ب�سد�د 

�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )474329.97 درهم( ، �ساما للر�سوم و�مل�ساريف 
طالب �لعان : طالب �لتنفيذ :  �لنجم �ملوثوق للمقاولت - �س ذ م م  

�ملحدودة    لا�ستثمار�ت  �ليان�س  تللوتللال  �سركة   -1  : �سدهما  �ملنفذ   : �عللانلله  �ملطلوب 
جمهول حمل �لقامة. 

عن   عللبللارة  وهللي  �خلا�سة  �مللو�لللكللم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم   -  : �لإعلللان  مو�سوع 
موجود�ت �ملنفذ �سدها �لو�قعة يف )�إمللارة ر�أ�س �خليمة - و�دي ��سفني - �سارع �لقدرة 
- مبنى حمجر �سركة توتال �ليان�س - حمطة برتول �يبكو على �ليمني( وفاء للمبلغ 

�ملطالب به هذ� للعلم وذلك للعلم ملا جاء به ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�ص الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2382  جتاري جزئي              

�س   - �لعامة  للتجارة  مغنفيكو  2-�سركة  د�ريني  علي  حممد  هللادي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل�سيار�ت �سابقا( 3- حممد ر�سا حممد علي د�ريني )عن  ذ م م - �سركة �لنافورة لتاأجري 
نف�سه وب�سفته مدير ل�سركة مغنفيكو للتجارة �لعامة - �س ذ م م -  �سركة �لنافورة لتاأجري 
�ل�سيار�ت �سابقا( جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن - فرع وميثله 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد  �لزعابي    �سالح  مفتاح  علي  �حمد   /
�ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )496074.69 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 15% من تاريخ  �ل�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت 
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق  2017/10/11   �لربعاء   يوم  لها جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2727  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- �مين خالد �لعبد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �لحتاد �لوطني وميثله / عبد�هلل حممد ر�سول علي �لهرمودي - قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )131.617 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9.99% �سنويا عن �لقر�س 
�ل�سخ�سي من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم 
�لحد  �ملو�فق  2017/10/1  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2478  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- دند�ري للتجارة - �س م ح  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
لوتاه للتقنية و�لتجارة �لعامة - �س ذ م م وميثله / عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل 
علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن 
من  ي�ستجد  ومللا  درهلللم(   147.738.72( وقلللدره  مبلغ  للمدعية  يللوؤديللا  بللان  و�لتكافل 
�لثاين حتى  عليه  �ملدعي  بن�سبة ح�سة  �لوىل  عليها  �ملدعي  ور�سوم تخ�س  م�ساريف 
�ل�سد�د �لتام مع �لفائدة بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت 
 Ch1.C.12 لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/8  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2728  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد حممود حممود برغ�س  جمهول حمل �لقامة 
�ملللدعللي/ بنك �لحتلللاد �لوطني وميثله / عللبللد�هلل حممد ر�للسللول علي  مبللا �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  �لهرمودي - قد 
مببلغ وقدره )136622 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة و�لفائدة   
12.99% من تللاريللخ   رفللع �لللدعللوى وحتى �ل�سد�د �لللتللام.   وحللددت لها جل�سة 
 Ch1.C.12 يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/10/4  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2685   تنفيذ جتاري  
�ملنفذ �سده/1- �ساهده ح�سور �سليم �حمد بهتي  جمهول حمل  �ىل 
ع  م  �للس   - �لللوطللنللي  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  طللالللب  �ن   �لقللامللة مبللا 
وميللثللللله / خللالللد كلللللنللدر عللبللد�هلل حلل�للسللني - قللد �أقللللام عللللليللك �لدعوى 
بلله وقدره  �ملللنللفللذ  �ملللبلللللغ  بللدفللع  و�للللز�ملللك  �علللاه  �مللللذكلللورة  �لتنفيذية 
)117036.79( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لجللر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعان.
رئي�ص ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8664  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1- فادي ع�سام �ل�سود  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
جعفر  مكي  عبد�لكرمي   / وميثله  �س  م  د  م   - �إنرتنا�سيونال  بي  دبليو  جي   /
عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد    - �ملخدوم 
 %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف   و�لر�سوم  درهللم(   66120( وقدرها 
�ملو�فق 2017/10/12   من تاريخ �ملطالبة.  وحللددت لها جل�سة يوم �خلمي�س   
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لللذ�   Ch1.A.2 بالقاعة   �س   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل .
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/690  ا�ستئناف عقاري    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1-كمال �لدين حيدر وف - مالك يا�سات جلوريا فندق 
و لل�سقق �لفندقية  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /نائل عبد�لقادر 
عبد�هلل �أبو دقه وميثله / �إبر�هيم ح�سن �إبر�هيم �ملا -  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2016/435 عقاري كلي بتاريخ 2016/12/19 
وحددت لها جل�سه يوم �لثاثاء  �ملو�فق 2017/10/10  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch1.C.11 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1790  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة ثروة لا�ستثمار - ذ م م 2- يا�سر بن حممد بن نا�سر �آل جار �هلل 
�آل جللار �هلل  ب�سفته مدير �سركة )ثللروة لا�ستثمار - ذ م م( 3- جللار �هلل بن حممد بن نا�سر 
بنك  لللدى  م(  م  ذ   - لا�ستثمار  )ثللروة  ب�سركة  �خلا�س  �حل�ساب  على  بالتوقيع  �ملخول  ب�سفته 
�مل�سرق - دبي فرع �لرقة - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ عامر �لعمر �سامل حممد �لعمر 
�ملن�سوري وميثله / �إبر�هيم ح�سن �إبر�هيم �ملا -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  
باإ�سد�ر �لأمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ 16641200 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف مع �سمول 
�لأم بالنفاذ �ملعجل ، وبا كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/10/18  �ل�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  مللن  �أو  باحل�سور  مكلف  فللاأنللت  لللذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �للس   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة �أيام على �لأقل
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12135 بتاريخ 2017/10/1   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2898  جتاري جزئي              

�ىل �ملللدعللي عليه / 1-�لللكللفللاح لإ�للسللاح �ملللركللبللات - �للس ذ م م 2-�للسللمللري حمللمللد زرزر  
 / خ وميثله  م  �س   - للتمويل  �خلليج  �سركة  �ملللدعللي/  �ن  �لقللامللة مبا  جمهويل حمل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أقللام  قد    - �ملللا  �إبر�هيم  ح�سن  �إبر�هيم 
�ملدعي عليهما �لأول و�لثاين بالتكافل و�لت�سامن مببلغ وقدره )281.578.77 درهم( 
وفائدة قانونية بو�قع 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/10/4  �ل�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيللام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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عربي ودويل
عرب عن رف�سه للتحالف بني النه�سة والنداء

حزب افاق: تون�س مازالت مهددة مبخاطر الإ�سالم ال�سيا�سي
•• تون�س-خا�س

قال رئي�س حزب �فاق تون�س يا�سني �بر�هيم، �إن ت�سيري �لباد منذ �لثورة 
مل يكن يف �مل�ستوى، م�سري� �إىل وجود نوع من �لركود.

وتابع يا�سني �بر�هيم يف فيديو ن�سره على �سفحته �لر�سمية:” باأن ند�ء 
تون�س �لذي �نق�سم �إىل �لعديد من �لأحللز�ب تطورت �سر�كته مع حركة 
�لنه�سة بعد �لنتخابات �لتي كنا مو�فقني عليها �إل �أننا مل نو�فق على 

�لتحالف �لثنائي بينهما”.
�سبهه  و�لغنو�سي  تو�فقا  �لتحالف  هللذ�  ت�سمي  �لنه�سة  حركة  �أن  وبللنّي 
بطائر ذي جناحني، موؤكد� �أن �آفاق تون�س قال منذ �سنة 2016 �إن هذ� 

�لتم�سي �سلبي، لأنه مهما �جتهدت بع�س قياد�ت حركة �لنه�سة لتحويل 
�حلزب �إىل حزب مدين يخرج من �لدعوي ويف�سل بني �ل�سيا�سة و�لدين، 
بلللالإر�دة و�خلطاب  ولللن يكون فقط  ذلللك بني ليلة و�سحاها  لن يحدث 

�ل�سيا�سي بل يحلتاج �ىل وقت و�ىل �متحانات عديدة، وفق قوله.
�أننا مازلنا مهددين مبخاطر  وقال يا�سني �بر�هيم:” لهذ� نحن نعتقد 
�ل�سام �ل�سيا�سي �لذي متثله حركة �لنه�سة وهذ� ن�ستنتجه من خلال 
ت�سرف بع�س �لقياد�ت و�لعاقة مع تركيا وقطر وممار�ساتهم يف �لن�سيج 

�جلمعياتي”.
�ملعلن عنه  �ل�سرت�تيجي  �لتحالف  �ل�سياق:” عندما نرى  ذ�ت  وتابع يف 
بني �لند�ء و�لنه�سة ون�ساهد كيف قدما يف �لفرتة �لأخرية بيانا م�سرتكا 

يف �لربملان تعتقد �أن هذ� �لتم�سي للند�ء خطري على تون�س”.
  و�أ�سار �ىل �أن لآفاق تون�س نف�س �لقاعدة �لنتخابية مع ند�ء تون�س يف 
2014 و�لغلبية �ل�ساحقة لناخبي �لند�ء لي�سو� ر��سني عن  �نتخابات 
�لتحالف بني �لنله�سة با�ستثناء �أغلبية يف �لقياد�ت، موؤكد� �أنهم يف �آفاق 

تون�س من �ملعار�سني متاما لهذ� �لتم�سي.
ذي  �لو�سطي  �لف�ساء  نف�س  يف  يعملون  �أنهم  �بر�هيم  يا�سني  ولحللظ    
وبلدياتهم  بادهم  خدمو�  من  بني  يجمع  و�فللاق  �لبورقيبية  �ملرجعية 
“نريد جمع  قلللائلللا:  �لللل�لللسلللابلللق،  عللمللل يف �حللللللزب �حللللاكلللم  ملللن  وحلللتلللى 
�أكرث ما ميكن يف �ملجتمع  �جليلني لتكوين قوة �سيا�سية تكون متد�خلة 

�لتون�سي”.

عواقب ل ميكن توقعها
�لإ�سباين ختم  �لعام  �ملدعي  �مر  فقد 
“�إجر�ء�ت  بل  كل هللذه �لأمللاكللن وهللدد 
هلللذه  يلللعللل�لللسلللي  ملللللن  للللكلللل  جنائية” 
�أ�لللسلللادت بلله �حلكومة  �لأو�مللللللر. قلللر�ر 
رئي�سها  وقلللال  للله،  و�سفقت  �ملللركللزيللة 
ماريانو ر�خوي وكرر: هذ� �ل�ستفتاء، 
مدريد،  يف  �ل�سلطات  حتللظللره  �للللذي 
�لنف�ساليني  زعيم  وقال  يحدث.  لن 
متاما:  �لعك�س  بللويللدميللون  كللارللليلل�للس 
“ل ميللكللن حللتللى �لللتللفللكللري يف �أنلللله لن 
من  ملللفلللر  ل  هلللنلللا  ومللللللن  يجرى”. 
ل  عللو�قللب  مللع  �لقطارين”  “ت�سادم 

ميكن �لتنبوؤ بها.
قللد حث  �ملتحدة  لللاأمم  وكللان تقرير 
�حلللكللومللة �لإ�للسللبللانلليللة علللللى �حللللرت�م 
�إىل  �إ�سارة  يف  �لأ�سا�سية”:  “�حلقوق 
�لعديد من عمليات �لتحقيق و�لقب�س 
على كبار �مل�سوؤولني �لكاتالونيني �لتي 
متللت بللاأمللر مللن �ملللدعللي �لللعللام لوقف 

�ل�ستفتاء و�جها�سه.

حوار ال�سم
�لذي  �لنتخابي  �ملللوعللد  هللذ�  وع�سية 
��سطر�با  ن�سهد  �إ�سبانيا،  كامل  يوتر 
�أغلبية  تفهم  ل  قللانللونلليللا   - ق�سائيا 
مفتاح  �إن  �لللسللليلللئلللا.  ملللنللله  �ل�للللسللللبللللان 
�لإ�سبانية  �لللدولللة  بللني  �للل�للسللم  حلللو�ر 
كاتالونيا  يف  �لإقللللليللملليللة  و�للل�للسلللللطللات 
متعار�س  ت�سور  على  يللقللوم  �ملللتللمللردة 

جزء كبري� من 7.5 مليون كتالوين، 
�لذي  �لت�سامح  عدم  من  تذّمر  هناك 
�لأكرث  �لنف�سالية  �لللدو�ئللر  ُتللبللديلله 
للفنانني  و�للسللتللائللم  �هلللانلللات  تلل�للسللدد�: 
�لللللكللللتللللالللللونلللليللللني )ملللللثلللللل تلللللللللك �للللتلللي 
و�ملطرب  مار�سيه  �لكاتب  ��ستهدفت 
�ل�ستفتاء؛  يف  �سّككو�  لأنهم  �سري�ت( 
با  مر��سلون  منظمة  ذكللرت  كما  �أو، 
�سد  و�لرتهيب  “�لتهديد�ت  حللدود، 
�لأجانب”.  �أو  �لإ�للسللبللان  �ل�سحفيني 
بالوب،  يوجينيا  للمحلل  وبالن�سبة 
هناك �سرعية ت�سلطية، من ناحية، يف 
�لناحية  من  مدين،  ع�سيان  مو�جهة 

�لأخرى. 
لإحللللللبللللللاط  �حللللللكلللللوملللللة  جللللللهللللللود  �ن 
�ل�ستعد�د�ت لا�ستفتاء غري �ل�سرعي، 
��سر�ر  قللوة  تعزيز  �ىل  �سوى  تللوؤد  مل 
�لللتلل�للسللويللت. ومهما  علللللى  �لللنللاخللبللني 
�لت�سويت،  هللذ�  ونتائج  ظللروف  كانت 
�إذ� مت �ل�ستفتاء يف نهاية �ملطاف، فاإن 
لل�سرخ  و�ل�سيا�سية  �لآثار �لجتماعية 
عميقة  �ستكون  �لكاتالوين  �لإ�سباين 
�لأزمات  �أ�سو�أ  من  و�حللدة  بعد  وموؤملة 
�لدميقر�طية  عللودة  منذ  �إ�سبانيا  يف 
�ل�سلطات  طرحت  وقللد   .1975 عللام 
يف  عللام  ��للسللر�ب  فر�سية  �لكاتالونية 
بدء  يوما  ع�سر  خم�سة  طيلة  �ملنطقة 

من يوم �لثنني.
�لللو�للسللع مللتللفللجللر.. و�لجلللابلللة خال 

�ساعات.

متاما لاأولويات ولل�سرعية.
�ملحكمة  قبل  من  تنظيمه  حظر  منذ 
حثت  �سبتمرب،  �أو�ئلللل  يف  �لد�ستورية 
حكومة ر�خوي خ�سومها �لنف�ساليني 
على “�لعرت�ف بال�سلطة �لق�سائية” 
�لإ�سبانية، وبالتايل “�لتعليق �لفوري 
�لأطللللللر�ف  رد  وكلللللان  لا�ستفتاء”. 
�ملعنية �سريعا، من خال �سوت وزير 
يو�كيم فورين،  �لكاتالوين،  �لد�خلية 
�ل�سعب  “حرية  �ن  �علللتلللرب  �لللللللذي 
م�ستقبله  يلللقلللرر  �أن  يف  �للللكلللتلللاللللوين 
�ل�سباين”.  �لقانون  طاعة  من  �أكللرب 

ملللن ذللللك �ن فلليللديللو حللللارق - �أرعلللب 
يف  �نت�سر   – وغللريهللم  �لنف�ساليني، 
ُيظهر  �لجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
خمتلف  من  متجهة  �حلر�س  عنا�سر 
�لثكنات �ل�سبانية �إىل كاتالونيا، و�سط 
“تقدمو�،  م�ساندة  و�سيحات  ت�سفيق 
�ل�سياق،   � ويف  بهم!”.  �للسللتللملل�للسللكللون 
تقول �لكاتبة بيار ر�هول، ذ�ت �مليول 
�لنف�سالية: “هذ� �لنوع من �مل�ساهد 
خميف، وكاأننا يف ح�سرة رحيل حملة 
“ �مللللا يف  �ىل ملل�للسللتللعللمللرة ملللتلللملللردة! 
مع�سكر ��سبانيا �ملوحدة، و�لذي ي�سّم 

�ل�سرطة  مللللوقللللف  يلللطلللبلللع  خللللطللللري� 
�ليوم  �للسللتللتللخللذه  �لللللذي  �لللكللاتللالللونلليللة 
حا�سم  دورهللللللا  �ن  وملللعلللللللوم،  �لحللللللد. 
 16  500 حلللو�يل  لللعللددهللا،  بالتظر 
جوزيب  رئي�سهم،  و�فللق  وقد  �سرطي. 
لوي�س تريبريو، على “�حرت�م �لأو�مر 
�لق�سائية”؛ لكنه قال يف نف�س �لوقت 
�إىل  �لللو�للسللول  ملللنللع  غللري م�ستعد  �إنلللله 
مكاتب �لقرت�ع “�إذ� كان هناك خطر 

�ندلع �أعمال �سغب”. 
�لعديد  �أ�للسللر  �إذ�  �أنلللله  و��للسللحللا  وبللللات 
مللن �لللنللاخللبللني علللللى جتلللللللللللاوز حو�جز 

وبالتايل فاإن �ملو�جهة و�ردة.
رومللليلللفلللا  ر�وؤول  �أكللللللللد  جلللهلللتللله  ملللللن 
�خلارجية  لل�سوؤون  �لقليمى  �لوزير 
�سيجرى،  �ل�ستفتاء  �ن  �لكاتالونية، 
و�لللسلللوف يللنللتلل�للسللر �لللنللعللم وبلللعلللد ذلك 

بيومني �سيعلن �ل�ستقال.
وحللتللى جللللري�ر بلليللكلليلله، ملللد�فلللع نادي 
بر�سلونة لكرة �لقدم، كتب يف تغريدة 

“�سن�سوت”.

غمو�س حمفوف باملخاطر
�زد�د �لتوتر حدة خ�سو�سا �أن غمو�سا 

بر�سلونة  ملللو�نلللئ  يف  �للسلليللاحلليللة  �للسللفللن 
وتار�غونا.

�حتال  قللللو�ت  �نللهللم  لللنللا،  “بالن�سبة 
دكتاتورية  عللهللد  يف  كللمللا  يللتلل�للسللرفللون 
جللللللوردي  بلللغللل�لللسلللب  قللللللال  فر�نكو،” 
بللا�للسللم �جلمعية  �ملللتللحللدث  �للسللانلل�للسلليللز، 
لللكللاتللالللونلليللا، وهلللي منظمة  �لللوطللنلليللة 

مو�طنية �نف�سالية قوية.

�سرعية وع�سيان مدين
د�خل  �لللطللائللفلليللة  �مللللو�قلللف  بللعلل�للس  �ن 
�لوفاق.  على  ت�ساعد  ل  �ملع�سكرين، 

�لللل�لللسلللرطلللة، فللللللاإن هلللللذه �لأخللللللللرية لن 
تت�سدى لهم.

ويللقللود هللذ� �لللتللذبللذب و�لرتللليلللاب �إىل 
تعزيز�ت  �ستتمكن  هللل  �آخللللر:  �للسللوؤ�ل 
�أخرى  مناطق  من  �لقادمة  �ل�سرطة 
م�ساركة  �حلللتلللو�ء  ملللن  �إ�للسللبللانلليللا  ملللن 
�ملو�طنني مبفردها؟ �لكيد: وجودهم 
حو�يل  عللن  نتحدث  نحن   - �ل�سخم 
ع�سرة �آلف بني حر�س مدين و�سرطة 
على �مليد�ن - يثري يف كاتالونيا رف�سا 
�لذين  �لمللنلليللون  �للسلليللمللا  ول  كلللبلللري�، 
�ملللنللا�للسللبللة يف ثاث  بلللهلللذه  يللقلليللمللون 

معلقة لانف�ساليني ��ستفتاء  على �سفيح �ساخن

ماريانو ر�خوي مهزوم حتى و�ن �نت�سرجري�ر بيكه يحر�س على �لت�سويت

تب�سري بانت�سار نعم ��سر�ر على �لت�سويت مهما كان �لثمن

 وزير داخلية كاتالونيا يعترب اأن حرية ال�سعب الكتالوين يف تقرير م�ستقبله اأكرب من طاعة القانون ال�سباين
حوار ال�سم بني الدولة الإ�سبانية و�سلطات كاتالونيا املتمردة يقوم على ت�سور متعار�س لالأولويات ولل�سرعية

اليوم تكّرم وحدة اإ�سبانيا او تهان:

بر�سلونة ومدريد.. �ساعة ال�سطدام...!؟!
بع�س املواقف الطائفية داخل املع�سكرين ل ت�ساعد على الوفاق

•• الفجر - خرية ال�شيباين

املحظور  امل�سري  تقرير  ا�ستفتاء  يفرت�س  ما  لو�سف 
عن  حرفيا  ا�سبانيا  يف  احلديث  يتم  الأحــد،  اليوم 
مبعنى بني �سلطتني، �سلطة  “ا�سطدام بني قطارين”، 
مدريد، و�سلطة بر�سلونة. ل اأحد يعرف كيف �سيكون 
احلال يف هذا اليوم النتخابي اجلديد: هل �سيتمكن 

الناخبون الكاتالونيون من اإيداع بطاقات القرتاع يف 
ال�سندوق؟ 

هل �سيكونون قادرين على التعامل مع مكاتب القرتاع، 
اأ�سا�سا يف املدار�س، موزعة يف جميع اأنحاء كاتالونيا، 
مت م�سادرة بع�سها ورابط النف�ساليون يف اأخرى ملنع 
تعداد  غياب  يف  ال�ستفتاء،  هــذا  معنى  ومــا  غلقها؟ 

ر�سمي؟

 الأمن غري م�ستعد ملنع الو�سول اإىل مكاتب القرتاع اإذا كان هناك خطر اندلع اأعمال �سغب

 مهما كانت ظروف ونتائج الت�سويت فاإن الآثار الجتماعية وال�سيا�سية لل�سرخ �ستكون عميقة وموؤملة
جريار بيكيه، مدافع نادي بر�سلونة لكرة القدم يحر�س على الت�سويت 
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اإعالن جتديد
تعلن �د�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم �ملحامي / 

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 23192
با�سللم : �س. مونتبانك ليذر جي �م بي �ت�س. 

عنو�نه : 10 هايندري�س – كروم  - �سرت��سه 63073 �وفينباخ �م ماين – �ملانيا 
�لو�قعة بالفئة : 18

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتللهاء 
�حلمللاية يف :   2017/9/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :269660     بتاريخ :  2017/3/13
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:�سنغهاي �سانوين با�س كوربري�سن
وعنو�نه:    رقم 18 جو�جنزهوجن رود، زو�نقياو تاون، مينهاجن دي�سرتيكت، �سنغهاي، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
؛  �لكبلى  �لنقل   ملن�ساآت  ؛ عربات  �لللرت�م  ؛ عربات  ؛ عربات تخييم  �سيار�ت  �سا�سيهات  ؛  ؛ حافات  �سيار�ت 
حافات كهربائية ؛ هياكل  مركبات ؛ عربات �ل�سكك �حلديدية �ملعلقة )عربات كبلية( ؛ �إطار�ت �سيار�ت .    

�لو�قلعة بالفئة: 12
و�سف �لعامة : ر�سم ل�سبه مربع متعدد �حلو�ف �خلارجية يتو�سطه ر�سم هند�سي خلط مائل حوله قو�سني 

متقابلني بطريقة مميزة كما يف �ل�سكل �عاه
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :272078     بتاريخ :  2017/4/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:   هيفي هو�تي جروب  كو.، ليمتد 
زون،  ديفلومبنت  & تكنولوجيكال  �كونوميك  رود،  ليانهو�  �وف  �ي�ست  رود،  غينغيون  �وف  ثاوث  عنو�نه: 

هيفي، �نهوي، �ل�سني  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

�أ�سا�سها  خفيفة  �أطعمة  �للحوم؛  م�ستخرجات   – �ل�سيد  وطيور  وحيو�نات  و�لللدو�جللن  و�لأ�سماك  �للحوم 
�للسللود�ين؛ �سلطات فللو�كلله؛ مللربلليللات؛ خلل�للسللرو�ت جمففة؛ خمالت؛  �لللفللو�كلله؛ رقللائللق بطاطا؛ زبللدة فللول 
�حلليب(؛  )بد�ئل  �ل�سويا  حليب  �لبي�س؛  معلبة؛  خ�سرو�ت  حمفوظة؛  خ�سرو�ت  مطبوخة؛  خ�سرو�ت 
م�سروبات �حلليب )يكون �حلليب هو �ل�سائد فيها(؛ منتجات �حلليب؛ زبدة �لكاكاو؛ هام )جلي( �لفو�كه؛  

مك�سر�ت حم�سرة؛ فول �سود�ين حم�سر؛ فطر حمفوظ؛ زلل بي�س للطعام.
�لو�قلعة بالفئة: 29

�ل�سجرة  ي�سبه  هند�سي  ور�سم  و�ل�سينية  �لاتينية  بالأحرف    HUAKUI �لكلمة     : �لعامة  و�سف 
مميز كما يف �ل�سكل �عاه 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

تعلن �إد�رة �لعامات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�سجيل / �لوكاء �ملتحدون للملكية �لفكرية
بطلب لت�سجيل �لعامة �لتجارية:

�ملودعة حتت رقم :272079     بتاريخ :  2017/4/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:   هيفي هو�تي جروب  كو.، ليمتد 
زون،  ديفلومبنت  & تكنولوجيكال  �كونوميك  رود،  ليانهو�  �وف  �ي�ست  رود،  غينغيون  �وف  ثاوث  عنو�نه: 

هيفي، �نهوي، �ل�سني  
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

بقول طازجة؛ غال )حبوب(؛ ذرة �ل�سفر�ء؛ قمح؛ �سعري؛ �ستول؛ طبقات ع�سبية طبيعية؛ ثمار �جلوز ) 
فو�كة(؛ لوز )ثمر(؛ فو�كه طازجة؛ �أكو�ز �سنوبر؛ فول �سود�ين )ثمر(؛ بندق؛ ك�ستنة طازجة؛ بذور نباتات؛ 

بذور حبوب غري معاجلة؛ طعام للما�سية. 
�لو�قلعة بالفئة: 31

�ل�سجرة  ي�سبه  هند�سي  ور�سم  و�ل�سينية  �لاتينية  بالأحرف    HUAKUI �لكلمة     : �لعامة  و�سف 
مميز كما يف �ل�سكل �عاه 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :272075     بتاريخ :  2017/4/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:   جينان ميدي كا�ستنج كو.، ليمتد 
عنو�نه: جينان ميدي تيكنوبارك، �ند�سترييال بارك، بينجني، جينان، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�أنابيب فولذية؛ قنو�ت معدنية ملن�ساآت �لتدفئة �ملركزية ؛ مو��سري ماء معدنية ؛ و�سات مرفقية معدنية 
للمو��سري ؛ �أنابيب معدنية ؛ و�سات معدنية للمو��سري ؛ �سمامات معدنية )بخاف �أجز�ء �لآلت(؛ مو�د 

�أنبوبية معدنية ؛ �سمامات معدنية ملو��سري �ملاء ؛ قنو�ت معدنية ملن�ساآت �لتهوية و�لتكييف
�لو�قلعة بالفئة: 6

و�سف �لعامة : �لكلمة PLUMNECT   بالأحرف �لاتينية �ل�سغرية ، وفوقها ر�سم لزهرة مميزة 
بال�سكل �عاه
�ل�سرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271440     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إخبارية  مطبوعات ؛ من�سور�ت مطبوعة ؛ �إعانات كبرية ؛ كتب ؛ دوريللات؛ جمات ) دوريللات( ؛ ن�سر�ت 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار �أو بدون �إطار ؛ �سور فوتوغر�فية
�لو�قلعة بالفئة: 16

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271441     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات دعاية و�إعان؛ �لدعاية و�لإعان عرب �لتلفزيون؛ ن�سر ن�سو�س �لدعاية و�لإعان؛ ترويج �ملبيعات 
�لأعمال   �إ�ست�سار�ت  �لأعللمللال؛  وتنظيم  �إد�رة  عن  �إ�ست�سار�ت  تقدمي  �لأعللمللال؛  حقائق  تق�سي  )لاخرين(؛ 
�ملهنية؛ �إ�ست�سار�ت  �إد�رة  �لأعمال؛ �إدر�ت عر�س �أعمال فناين �لتمثيل؛ معاجلة �لن�سو�س؛ خدمات وكالت 
توزيع  �أو  �لللربيللد،  خللال  من  �أو  مبا�سرة  �لتعريفية،  �لن�سر�ت  توزيع  خدمات  وكذلك  و�لإعلللان  �لدعاية 
�لعينات و�لدعاية  و�لإعان بالر�ديو؛ �خلدمات �لتي تقدمها موؤ�س�سات �إعان متار�س �لت�سال باجلماهري 

�أو �لإعان و�لإ�سهار بكل و�سائل �لإعام فيما يتعلق بكافة �لب�سائع �أو �خلدمات.    
�لو�قلعة بالفئة: 35

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271443     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �إ�ستثمار روؤو�س �لأمو�ل؛ خدمات متويل �ل�سر�ء و�لإيجار؛ خدمات �إ�ستثمار �لأمو�ل؛ خدمات تاأجري 
�إد�رة  خدمات  )�لعقار�ت(؛  �ملكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  �لعقار�ت  �إد�رة  �لعقار�ت؛  وكللالت  خدمات  �لعقار�ت؛  

�لعمار�ت؛ خدمات تاأجري �ل�سقق؛ خدمات وكاء �لإ�سكان 
�لو�قلعة بالفئة: 36

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقلم : 105000
با�سللم : حممد حمبوب علم عبد �لعزيز 

عنو�نه : �س ب  90812 – دبي – �لمار�ت �لعربية �ملتحدة
�لو�قعة بالفئة : 9

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتللهاء 
�حلمللاية يف :   2018/1/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

بطلب لتجديد ت�سجيل �لعامة �لتجارية : 

�ملودعة حتت رقم :100726
با�سللم:    ميتا�س �يه. ��س.

وعنو�نه:    �سفيهلوفا 1900 ، 25 106 بر�ها 10 ، جمهورية �ل�سيك
�لو�قلعة بالفئة: 12 

و�ستظل �حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�سر �سنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتللهاء 
�حلمللاية يف :  بتاريخ 04  /  10 /   2017

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271492     بتاريخ :  2017/4/13
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

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

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�ل�سعر ؛ م�ستح�سر�ت  �لتجميل ؛ غ�سول  �ل�سابون ؛ م�ستح�سر�ت  ؛  �لزيوت �لعطرية  ؛  �لبخور  ؛  �لعطور 
معاجني  ؛  و�لك�سط  �لبقع  و�إز�لللة  و�ل�سقل  �لتنظيف  م�ستح�سر�ت  ؛  �لغ�سيل  مللو�د  من  وغريها  �لتبيي�س 

�لأ�سنان. 
�لو�قلعة بالفئة:3

و�سف �لعامة : �لكلمات عود �لهند وحتتها Oud Al Hind  بالأحرف �لعربية و�لاتينية باللونني 
�لأبي�س و�لأ�سود . 

�ل�سللرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لإد�رة �لعامات �لتجارية يف وز�رة �لقت�ساد ، �أو �إر�ساله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :272076     بتاريخ :  2017/4/25
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  /  /  200م

با�سللم:   جينان ميدي كا�ستنج كو.، ليمتد 
عنو�نه: جينان ميدي تيكنوبارك، �ند�سترييال بارك، بينجني، جينان، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
حنفيات للمو��سري ؛ حنفيات )�سنابري( خلطوط �لأنابيب ؛ مو��سري)�أجز�ء من من�ساآت �سحية(؛ مو��سري 

مياه للرت�كيب �ل�سحية
�لو�قلعة بالفئة: 11

و�سف �لعامة : �لكلمة PLUMNECT   بالأحرف �لاتينية �ل�سغرية ، وفوقها ر�سم لزهرة مميزة 
بال�سكل �عاه
�ل�سرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271444     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إر�سال  خدمات  �لأنباء؛  وكللالت  خدمات  �لكبلي؛  بالتلفزيون  �لبث  خدمات  �لتلفزيون؛  عرب  �لبث  خدمات 
�لر�سائل؛ خدمات توفري �لو�سول �إىل قو�عد �لبيانات؛ خدمات توفري تو�سيات خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 
دولية؛ خدمات توفري�إمكانية تو�سيل �مل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل �لر�سائل و�ل�سور عرب 

�حلا�سوب؛ خدمات �لرت��سل عرب �سبكات �لألياف �لب�سرية؛ خدمات و�سائل �لأت�سال.
�لو�قلعة بالفئة: 38

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271445     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �إنتاج بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون؛ �لرتفيه �لتلفزيوين؛ خدمات �إنتاج �لعرو�س �مل�سرحية؛ خدمات 
مر��سلي �لأنباء؛ خدمات كتابة �لن�سو�س )بخاف ن�سو�س �لدعاية و�لإعان(؛ خدمات تقدمي �لتقارير 
�مل�سورة؛ خدمات قاعات مو�سيقية؛ خدمات �مل�سيف؛ خدمات عر�س متثيليات حية؛ خدمات معلومات عن 
�لرتفيه؛ خدمات ن�سر �لن�سو�س )خاف ن�سو�س �لدعاية و�لعان(؛ خدمات ن�سر �لكتب؛ خدمات توفري 
�لرتفيه(؛  �أو  )�لتعليم  �ملباريات  تنظيم  خدمات  للتنزيل(؛  �لقابلة  )غري  �لفورية  �لإلكرتونية  �ملطبوعات 
خدمات تنظيم �لعرو�س )خدمات متعهدي �حلفات(؛ خدمات خدمات �لتدري�س؛ خدمات خدمات �لتعليم 

و�لتدريب و�لرتفيه و�لأن�سطة �لريا�سية و�لثقافية.
�لو�قلعة بالفئة: 41

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271446     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  2016/12/20
با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن

وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني
وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 

حا�سوب؛  بر�مج  ت�سميم  خدمات  �إلكرتونية؛  �إىل  مادية  �أو�ساط  من  �لوثائق  �أو  �لبيانات  حتويل  خدمات 
خللدمللات �سيانة بللر�مللج حللا�للسللوب؛ خللدمللات حتميل بللر�مللج حللا�للسللوب؛ خللدمللات تللزويللد حمللّركللات بحث على 
�لإنرتنت؛ خدمات �لإ�ست�سار�ت يف جمال �حلو��سب؛ خدمات ��ست�سار�ت بر�مج �لكمبيوتر؛ خدمات �لبحث 
و�لللتللطللويللر لللاآخللريللن؛ خللدمللات ت�سميم �لأزيلللللاء؛ خللدمللات ر�للسللم ت�ساميم وخمللطللطللات �لإنلل�للسللاء؛ خدمات 
�لإ�ست�سار�ت �ملعمارية؛ خدمات �خلدمات �لعلمية و�لتقنية وخدمات �لبحث و�لت�سميم �ملتعلقة بها؛ خدمات 

�لتحليل �ل�سناعي و�لبحث وخدمات ت�سميم وتطوير عتاد وبر�مج �حلا�سوب 
�لو�قلعة بالفئة: 42

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271439     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
)برجميات  حللا�للسللوب  بللر�مللج  )م�سجلة(؛  حا�سوبية  بللرجملليللات  للتفريغ(؛  )قللابلللللة  �إلللكللرتونلليللة  مللنلل�للسللور�ت 
ت�سلية  �أجهزة  هو�ئيات؛  متحركة؛  كرتونية  �سور  – ب�سرية(؛  )�سمعية  مدجمة  �أقر��س  للتنزيل(؛  قابلة 
ت�سوير  كامري�ت  للت�سوي�س؛  مانعة  )كهربائية(  �أجهزة  فقط؛  �لتلفزيوين  �ل�ستقبال  �أجهزة  مع  ت�ستعمل 
و�لأ�سطو�نات  للت�سجيل  �ملمغنطة  �لدعامات  �أو�ل�سور؛  �ل�سوت  و��ستن�ساخ  ون�سخ  ت�سجيل  �جهزة  �سينمائي؛ 

�لفوتوغر�فية.
�لو�قلعة بالفئة: 9

cgtn و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271415     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إخبارية  مطبوعات ؛ من�سور�ت مطبوعة ؛ �إعانات كبرية ؛ كتب ؛ دوريللات؛ جمات ) دوريللات( ؛ ن�سر�ت 

دورية ؛ �سحف ؛ �سور زيتية ) ر�سوم ( باإطار �أو بدون �إطار ؛ �سور فوتوغر�فية
�لو�قلعة بالفئة: 16

CGTN و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271417     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات دعاية و�إعان؛ �لدعاية و�لإعان عرب �لتلفزيون؛ ن�سر ن�سو�س �لدعاية و�لإعان؛ ترويج �ملبيعات 
�لأعمال   �إ�ست�سار�ت  �لأعللمللال؛  وتنظيم  �إد�رة  عن  �إ�ست�سار�ت  تقدمي  �لأعللمللال؛  حقائق  تق�سي  )لاخرين(؛ 
�ملهنية؛ �إ�ست�سار�ت  �إد�رة  �لأعمال؛ �إدر�ت عر�س �أعمال فناين �لتمثيل؛ معاجلة �لن�سو�س؛ خدمات وكالت 
توزيع  �أو  �لللربيللد،  خللال  من  �أو  مبا�سرة  �لتعريفية،  �لن�سر�ت  توزيع  خدمات  وكذلك  و�لإعلللان  �لدعاية 
�لعينات و�لدعاية  و�لإعان بالر�ديو؛ �خلدمات �لتي تقدمها موؤ�س�سات �إعان متار�س �لت�سال باجلماهري 

�أو �لإعان و�لإ�سهار بكل و�سائل �لإعام فيما يتعلق بكافة �لب�سائع �أو �خلدمات. 
�لو�قلعة بالفئة: 35

CGTN و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271418     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
خدمات �إ�ستثمار روؤو�س �لأمو�ل؛ خدمات متويل �ل�سر�ء و�لإيجار؛ خدمات �إ�ستثمار �لأمو�ل؛ خدمات تاأجري 
�إد�رة  خدمات  )�لعقار�ت(؛  �ملكاتب  تاأجري  خدمات  ؛  �لعقار�ت  �إد�رة  �لعقار�ت؛  وكللالت  خدمات  �لعقار�ت؛  

�لعمار�ت؛ خدمات تاأجري �ل�سقق؛ خدمات وكاء �لإ�سكان 
�لو�قلعة بالفئة: 36

CGTN و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135

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

�ملودعة حتت رقم :271419     بتاريخ :  2017/4/12
تاريخ �إيد�ع �لأولوية:  20/  12/  2016

با�سللم:       ت�ساينا �سنرت�ل تليفي�سن
وعنو�نه:    منرب 11، فوك�سينج رود، بيكني، �ل�سني

وذلك لتمييز �لب�سائع / �خلدمات / �ملنتجات : 
�إر�سال  خدمات  �لأنباء؛  وكللالت  خدمات  �لكبلي؛  بالتلفزيون  �لبث  خدمات  �لتلفزيون؛  عرب  �لبث  خدمات 
�لر�سائل؛ خدمات توفري �لو�سول �إىل قو�عد �لبيانات؛ خدمات توفري تو�سيات خا�سة عرب �سبكة حا�سوب 
دولية؛ خدمات توفري�إمكانية تو�سيل �مل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية؛ خدمات نقل �لر�سائل و�ل�سور عرب 

�حلا�سوب؛ خدمات �لرت��سل عرب �سبكات �لألياف �لب�سرية؛ خدمات و�سائل �لأت�سال.
�لو�قلعة بالفئة: 38

CGTN و�سف �لعامة : �لأحرف �لاتينية
�ل�سللرت�طات: 

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  1  اأكتوبر 2017 العدد 12135
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عربي ودويل
جامعة اك�سفورد تزيل �سورة البورمية �سو ت�سي 

•• لندن-اأ ف ب:

�أعلنت جامعة �ك�سفورد حيث در�ست �ونغ �سان �سو ت�سي 
�لللبللورملليللة وذللللك يف قر�ر  �أز�لللللت �للسللورة للقيادية  �نللهللا 
�تخذ بعد �نتقاد�ت و��سعة لتعاملها مع �زمة �لروهينغا، 

بح�سب بيان للجامعة .
�سانت  لكلية  �لرئي�سي  �ملدخل  يف  كانت  �لتي  و�ل�سورة 
بلوحة  �خلمي�س  و��ستبدلت  �ملللخللزن  يف  و�سعت  هلليللوز، 

جديدة قدمها �لفنان �لياباين يو�سيهريو تاكاد�.
لل�سام،  نوبل  �لبورمية �حلائزة على جائزة  و�لقيادية 
�لفل�سفة  بلل�للسللهللادة يف  هلليللوز  �للسللانللت  كلية  مللن  تللخللرجللت 

1967 قبل �ن حت�سل على  و�ل�سيا�سة و�لقت�ساد عام 
ماجي�سرت يف �ل�سيا�سة يف 1968.

وقالت �لكلية يف بيان تلقينا لوحة جديدة يف وقت �سابق 
هذ� �ل�سهر و�سوف تعر�س لفرتة يف �ملدخل �لرئي�سي . 
�ونغ �سان  �لبيان يف هذه �لثناء مت نقل لوحة  و��ساف 

�سو ت�سي �ىل موقع �آمن .
ومل تذكر �جلامعة ما �ذ� كان قر�ر �ز�لة �للوحة مرتبط 

بالأزمة �لر�هنة يف ولية ر�خني بغرب بورما.
قيام متمردين  دينية منذ  �عمال عنف  �لولية  وت�سهد 
من �لروهينغا ب�سن هجمات د�مية على مر�كز لل�سرطة 

يف 25 �آب �غ�سط�س.

و�دى رد �جلي�س �ىل مقتل ع�سر�ت �ل�سخا�س وت�سبب 
بللنللزوح نللحللو ن�سف مللللليللون مللن �لللروهلليللنللغللا مللن بورما 

�لبوذية يف غالبيتها �ىل بنغاد�س �ملجاورة.
بالتطهري  بللورمللا  �لللو�للسللع يف  �ملللتللحللدة  وو�للسللفللت �لمم 

�لعرقي .
�سني  �ل�سيني  �لفنان  ر�سمها  �لتي  �للوحة  �ز�لللة  وتاأتي 
ح�س�سهم  جدد  تاميذ  بدء  قبيل   1997 عام  يانينغ 

يف �جلامعة.
و�للللللوحللة كللانللت ملللللكللا لللللزوج �للسللو تلل�للسللي، �لكلللادميلللي يف 
بعد موته يف  وورثتها �جلامعة  �آري�س،  �ك�سفورد مايكل 

.1999

ع�سرات القتلى يف الكونغو اإثر حتطم طائرة ع�سكرية 
•• كين�شا�شا-اأ ف ب:

�أعلنت م�سادر متطابقة �ن طائرة نقل من طر�ز �نطونوف تابعة للجي�س 
�لكونغويل حتطمت �سباح �ل�سبت على بعد حو�ىل مئة مرت غرب كين�سا�سا 
مطار  يف  م�سدر  وقللال  ركابها.  من  �لقتلى  ع�سر�ت  �سقوط  عن  ��سفر  ما 
كين�سا�سا طالبا عدم ك�سف هويته �ن �لطائرة �لتي كانت قد �قلعت متوجهة 
منطقة  يف  �لطائرة  وحتطمت   . �ل�سخا�س  ع�سر�ت  تقل  كانت  كيفو  �ىل 
ن�سيله �لتي ت�سكل جزء� من كين�سا�سا �لكربى، على بعد نحو مئة مرت عن 
و�سط �لعا�سمة �لكونغولية. وقال م�سدر يف �لبلدية لوكالة فر�ن�س بر�س 
طلب عدم �لك�سف عن هويته �إنه لي�س هناك �أي ناج . و�أ�سار م�سدر يف قيادة 
�جلي�س �ىل �أن �لطائرة �لتي كان يقودها طيار رو�سي، كانت حتمل مركبتني 

وعتاد بالإ�سافة �ىل موظفني ع�سكريني مر�فقني.

رجللللل �ساحب  ر�خللللللوي  ملللاريلللانلللو 
ح�س �سليم، فرد� على �سوؤ�ل حول 
كاتالونية  دولللللة  �نلل�للسللاء  �حللتللمللال 
“من  قللال  ��سبانيا،  عن  منف�سلة 
كا�س  �للللكلللا�لللس  �ن  جللللد�  �للللو��لللسلللح 
ماريانو  �سحن”.  و�لللل�لللسلللحلللن 
نحكم  �أن  “يجب  عملي،  ر�خلللوي 
باأو�مر �هلل، حيث نحكم، ولي�س يف 
مو�سحا للكتالنيني  مكان �آخر”، 
�أنهم �سي�سطرون لا�ستغناء عنه 

يف حال �ختارو� �ل�ستقال.

رمز للت�سنج
�لكاتالونية،  �لأزملللة  ت�ساعد  مللع 
مقولته:  ر�خللوي  ماريانو  �سحذ 
“كل عمل غري �سرعي �سوف يجد 
يوؤكد  ومتنا�سبا”،  حازما  جو�به، 
�لذي حتول، لدى خ�سومه،  ذ�ك 
�ىل رمز “لتوتر وت�سنج” �سلطات 
�ن  بر�سلونة.  مو�جهة  يف  مدريد 
ر�خوي هو من قرر �ر�سال �للف 
و�ع�ساء  �لللل�لللسلللرطلللة  رجللللللال  مللللن 
كاتالونيا  �ىل  �مللللللدين  �حللللر�لللس 
�لكاتالنيني،  �مل�سوؤولني  ليعتقلو� 
�مللر بتدمري �ملايني  �للللذي  وهللو 
�ملخ�س�سة  �لقللرت�ع  بطاقات  من 

ل�ستفتاء �ليوم �لحد.
باإمكان  كلللان  رمبلللا  �حلللقلليللقللة،  يف 
رئي�س �لوزر�ء �لإ�سباين �ل�ستغناء 
لأنللللله  �لأول،  �للللللللللدور  هللللللذ�  علللللن 
قلللاد�، على  مللبللد�أيللن  مللع  يتعار�س 
�ل�سيا�سية:  م�سريته  عقود،  مدى 
تفادي، قدر �لإمكان، و�سع نف�سه 
و��ستخد�م،  �لللل�لللسلللوء،  د�ئللللللرة  يف 
بللقللدر مللا هللو �للسللروري، �لغمو�س 

و�للتبا�س.

معّمر �سيا�سيا
�ن ماريانو ر�خوي هو �ليوم، وبا 
�لذي  �لإ�سباين  �ل�سيا�سي  منازع، 
�أو  �ل�سلطة  يف  مللدة  �أكلللرب  �أم�سى 
يف حميطها �ملبا�سر: نائب يف ت�سع 
طيلة  ووزيلللللر  تلل�للسللريللعلليللة،  دور�ت 

معاد  �سحفي  وهلللو  لللو�للسللانللتللو�للس، 
للتقاليد وكاتب ل�سريته �لذ�تية: 
“ر�خوي ل يد�فع عن �أفكار، و�منا 

يزرع �لحقاد”.
�للللوزر�ء  رئي�س  �سقط  وكللالللعللادة،   
�للللذي ن�سبه،  �لللفللخ  �ل�للسللبللاين يف 
تطلعات  جتلللللاه  فللامللبللالتللللللللللللللللله 
كاتالونيا  �للسللكللان  ملللن  �للسللريللحللة 
تلللتلللعلللانلللق ملللللع علللللو�قلللللب �لأزمللللللللة 
�لقت�سادية �لتي �سربت ��سبانيا، 
�لكاتالونية  �لللثللورة  تعترب  و�لللتللي 
�حللللالللليلللة يف جلللللزء مللنللهللا �حللللدى 

جتلياتها.
لتقاليد  بللعلليللد  مللللن  وللللللو  وريللللثللللا 
خطو�ته  )كللانللت  معينة  �سيا�سية 
ر��سه غالي�سيا،  �لأوىل يف م�سقط 
ك�ساعد �مين ملانويل فر�غا، وزير 
�لدعاية �ل�سابق للجرن�ل فر�نكو(، 
�لرغم من  على  ر�خللوي،  ماريانو 
يت�سبث  و�نعطافاته،  تقلباته  كل 
�لدولة  و�حللللللد:  مبللعللتللقللد  �لللليلللوم 
�ملللركللزيللة �لللقللويللة.. مللن �للللذي لن 
�أربعة  بللعللد  نف�سه،  �للل�للسلليء  يفعل 
ح�سريا  قلل�للسللاهللا  كللاملللللة  علللقلللود 

د�خلها؟

�سنو�ت  وثللللاث  �لللسلللنلللو�ت،  خللملل�للس 
�لللللللوزر�ء، وثماين  لللرئلليلل�للس  نللائللبللا 
�سنو�ت كزعيم للمعار�سة، وقريبا 
للحكومة  كللرئلليلل�للس  �للسللنللو�ت  �للسللت 
�ل�سيا�سي  �لللعللمللر  هللللذ�  مللثللل   ...
مكان  �أي  يف  �حللللدوث  بعيد  يبدو 
وبب�ساطة،  �إ�سبانيا،  يف  �مللا  �آخلللر. 
حول  �ن  بدليل  ت�سوره  ميكن  ل 

�لكاتالونية،  �ل�سيا�سية  للطبقة 
�لتاريخي  زعلليللمللهللا  غللللرق  حلليللث 
�لللبللارز جلللوردي بللويللول، يف ق�سية 

ف�ساد.
�ن �لللللطللللو�رئ، يللجللب �لعلللللرت�ف، 
كانت يف مكان �خر. فلبلد يطالب 
�لو�ساية  حتت  ُيو�سع  �أن  باإحلاح 
�ليونان،  غللر�ر  على  �لقت�سادية، 
وباإجر�ء�ت  ب�سجاعة  ر�خلللوي  رّد 
تق�سف غري م�سبوقة. وباعرت�فه 
بال�سيا�سة  �أبللد�  يهتم  مل  �لللذ�تللي، 
�للللدولللليلللة، وهللللو غللائللب عللمللللليللا يف 
�مللفات �لأوروبلليللة، �ل �نه يف هذه 
�أجنيا  دعللم  على  ح�سل  �لعملية 
مللللريكللللل، ونللليلللكلللول �للللسللللاركللللوزي، 
و�لو�ساط �لقت�سادية. لقد عمل 
ماريانو  �ن  �ل  ل�ساحله،  �لللوقللت 
ر�خوي مل ي�سنع من ذلك جمد�: 
تختلف  يقودها  �لتي  �ل�سيا�سات 
“كان يود  �لللتللي  تلللللك  د�ئلللملللا علللن 
�أ�سبحت  جملة  يج�سدها”..  �أن 

لزمته.

ل يدافع عن اأفكار
خيمينيز  فللليلللديلللريلللكلللو  يللللقللللول   

�للسلللللطللت �ل�للللللسللللللو�ء علللللللى وجللللود 
كل   ... للحزب  مللو�زيللة  ح�سابات 
ناخب  مليون   11 مينع  مل  هللذ� 
 ،2011 علللام  �ل�سلطة  مللنللح  مللن 
بور مريانو ر�خللوي، بعد  �ىل �ل�سّ
نف�س  يف  فللا�للسلللللتللني.  حملللاوللللتلللني 
�أ�سو�أ �أزمة  �إ�سبانيا  �لوقت، �سهدت 
�حلديث،  تاريخها  يف  �قت�سادية 

ر�خوي، �لطريق مزروعة باجلثث 
�ل�سيا�سية.

ثبت  �سعبيا  حللزبللا  ر�خللللوي  يللقللود 
�مل�ستويات:  �أعلللللللى  علللللى  فلل�للسللاده 
�أثبتت  �لللللتللللي  غلللللورتلللللل،  قلل�للسلليللة 
ملللدى ��للسللتللفللحللال �للللوبلللاء؛ ق�سية 
�ملال  �أمللني  ��سم  على  بار�سينا�س، 
و�لتي  �ل�سعبي،  للحزب  �ل�سابق 

للمحاكم،  �لمللر  ر�خللوي  ماريانو 
�سياغة  ر�للسللم  ثللم  و�نللخللنللى،  ر�وغ، 
�أخلللرى: “ �سي�سع �لللوقللت كللا يف 
�أي ما يعادل بالإيبريية  مكانه”، 
�ن نرتك �لوقت للوقت. وهي نف�س 
ل�سنو�ت،  حاولها،  �لتي  �لو�سفة 
يف مللو�جللهللة تللعللّفللن �لللعللاقللة مع 
كاتالونيا. وقد �أ�سعفه �نهيار مو�ز 

وبللللدت �أجلللللز�ء كللاملللللة مللن �لباد 
وكاأنها يف �نهيار، و�ظهر �خل�سوم 
مقاومة  يف  عللجللز�  �ل�للسللرت�كلليللني 
�سعود حركة �ل�ساخطني، وبعدها 

بودميو�س.

ل اهتمام بال�سيا�سة الدولية
وفيما يتعلق مب�ساألة �لف�ساد، �سلم 

�سقط يف الفخ الذي ن�سبه:

ا�سبانيا: ماريانو راخوي، اأو فن املراوغة...!
حتّول لدى خ�سومه اىل رمز توتر وت�سنج �سلطات مدريد يف مواجهة بر�سلونة

يــــحــــب مــــاريــــانــــو 
يعطي  اأن  راخــــوي 
ـــورة  ـــس لــنــفــ�ــســه �
“لي�س  احلـــكـــيـــم. 
اأي  يف  املنا�سب،  من 
ـــــه مــــن وجــــوه  وج
ن�ستبق  اأن  احلــيــاة، 
قــال  الأحداث”، 
تعلق  عندما  مـــرة، 
“توقع”  ـــ  ب الأمــــر 
ظــروف  اأي  ظــل  يف 
ت�سكيل  على  يوافق 

حكومة جديدة.
ر�خوي �كرب �ملعمرين يف �ل�سلطة�ل�سيا�سة �خلارجية لي�ست من �هتماماته

ر�خوي ��سقط يف �لفخ �لذي و�سعه

 موقفه من الزمة يتعار�س مع مبداأين قادا م�سريته ال�سيا�سية: تفادي ال�سواء وا�ستخدام الغمو�س واللتبا�س

•• الفجر – خرية ال�شيباين

على الرغم من كل انعطافاته، يت�سبث راخوي 
اليوم مبعتقد واحد: الدولة املركزية القوية

راخوي هو بال منازع ال�سيا�سي الإ�سباين الذي 
اأم�سى اأكرب مدة يف ال�سلطة اأو يف حميطها املبا�سر

ماي حتاول تعزيز حزب املحافظن يف بريطانيا العبادي ينفي ارتباط زيارته لباري�س بكرد�ستان
•• لندن-رويرتز:

تعلن رئي�سة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي خططا 
�أف�سل  م�ستقبل  �إىل  طللريللق  لللبللنللاء 
موؤمتر  خللال  لربيطانيا  بالن�سبة 
تتزعمه  �للللللذي  �ملللحللافللظللني  حللللزب 
هللذ� �لأ�للسللبللوع على �أمللل وقللف مترد 
لن�سحاب  معاجلتها  �أ�للسلللللوب  علللللى 
بللريللطللانلليللا ملللن �لحتلللللاد �لأوروبللللللي 
يونيو  �لتي جتللري يف  و�لنللتللخللابللات 

حزير�ن.
و�ستحاول ماي �أن تثبت �أنها ماز�لت 
�للل�للسللخلل�للس �ملللنللا�للسللب لللقلليللادة �حلزب 
�أ�للسللعللفللهللا فقد  �أن  بللعللد  وبللريللطللانلليللا 
حزب �ملحافظني لأغلبيته �لربملانية 
بع�س  دفللللللع  ممللللا  �لنللللتللللخللللابللللات  يف 

�لأع�ساء للدعوة ل�ستقالتها.
�جلميع  �أجللل  من  يعمل  لبلد  روؤيتها  مللاري  و�ستحدد 

ولي�س لقلة مميزة .
مكتب  �ُسلم  على  �لتعهد  هذ�  مرة  لأول  ماي  و�أعلنت 
رئلليلل�للس �للللللوزر�ء يف د�ونللنللج �للسللرتيللت عللنللدمللا �أ�سبحت 
علللام عقب  يللزيللد قليا عللن  مللا  قللبللل  للللللللوزر�ء  رئي�سة 
�لحتاد  من  �لن�سحاب  ل�سالح  بريطانيا  �سوتت  �أن 

 •• بغداد-اأ ف ب:

نللفللى رئلليلل�للس �لللللللوزر�ء �لللعللر�قللي حلليللدر �لللعللبللادي �م�س 
�ن تلللكلللون �لللللدعللللوة �للللتلللي وجللهللهللا له 
�لرئي�س �لفرن�سي �ميانويل ماكرون 
�لول  ت�سرين   5 يف  بللاريلل�للس  لللزيللارة 
مع  بالزمة  مرتبطة  �لقادم  �أكتوبر 

كرد�ستان.
للعبادي  �لعللامللي  �ملللكللتللب  و�و�للسللح 
فرن�سا  للللزيلللارة  �للللدعلللوة  �ن  بلليللان  يف 
جمل�س  رئلليلل�للس  لل�سيد  ت�سليمها  مت 
وزيلللري �خلارجية  مللن قبل  �لللللوزر�ء 
زيارتهما  �ثللنللاء  �لفرن�سية  و�لللدفللاع 
لبغد�د يف ?? �آب �غ�سط�س ول عاقة 
لها بازمة �ل�ستفتاء غري �لد�ستوري 
�يلللللول �سبتمرب   25 �للللذي جللرى يف 

بلللدعلللوة ملللن رئلليلل�للس �لقللللليللم م�سعود 
بارز�ين.

وتللاتللي ت�سريحات �لللعللبللادي غلللد�ة �علللان �لللليللزيلله �ن 
ماكرون �لذي �جرى مكاملة �لربعاء �ملا�سي مع للعبادي 
دعاه لزيارة باري�س يف 5 ت�سرين �لول �كتوبر، لتفادي 
�ي ت�سعيد مع �قليم كرد�ستان �لعر�ق �لذي تقيم معه 

فرن�سا عاقات ودية .

�لأوروبللي و��ستقالة �سلفها ديفيد كامريون. و�ستكون 
�لنق�سامات  �أهمية  مللن  �لتقليل  على  حري�سة  مللاي 
د�خل حكومتها ب�ساأن �ملحادثات مع �لحتاد �لأوروبي 
للللللخللروج مللنلله و�للللتلللي �أعلللطلللت حزب 
�لازمة  �ملللللللادة  �مللللعلللار�لللس  �للللعلللملللال 

لنتقاد حكومة يت�ساجر �أع�ساوؤها.
�لهجوم  �ستو��سل  ذلللك  مللن  وبلللدل 
�لللللللذي ك�سب  �للللعلللملللال  علللللللى حلللللزب 
نللاخللبللني ملللن خللللال تلللقلللدمي تعهد 
ل�سالح  �للللللبلللللاد  بلللحلللكلللم  ممللللاثللللل 

�لأكرثية ولي�س �لأقلية .
وجاء حزب �لعمال يف �ملركز �لثاين 
يف �لنللتللخللابللات ولللكللنلله حللقللق نتائج 
بللكللثللري مللن تللوقللعللات �لتيار  �أفلل�للسللل 
�لللرئلليلل�للسللي. و�للسللهللد و�للسللع جريميي 
حت�سنا  �لعمال  حللزب  زعيم  كوربني 

ب�سكل كبري.
وقلللاللللت ملللاي يف بلليللان قللبللل �مللللوؤمتلللر �لللللذي يلللبلللد�أ يوم 
�لأ�سبوع  هللذ�  مان�س�سرت  يف  �سيجتمع  حزبنا  �لأحلللد 
لبلد  روؤيللة  كمحافظني  لدينا  ب�سيطة.  لكم  ور�سالتنا 
يعمل ل�سالح �جلميع ولي�س ملجرد قلة مميزة.. وهذ� 
بللالللتللحللديللد �لجتللللاه �لللللذي حللددتلله عللنللدمللا �أ�سبحت 

رئي�سة للوزر�ء �لعام �ملا�سي.

�ي�سا  �للقاء �سيهدف  �ن  �لفرن�سية  �لرئا�سة  و�و�سحت 
�ىل تعزيز �لتعاون بني �لعر�ق وفرن�سا.

لكن بلليللان �لللعللبللادي �كللد �ن هللدف �لللزيللارة هللو لتقوية 
�جلهود  ولرتكيز  �لثنائية  �لعاقات 
�ملللنللطللقللة بعد  ملللحللاربللة �لرهللللللاب يف 
هذ�  يف  �لهائلة  �لعر�قية  �لنجاحات 
�ملجال . و�سدد �لبيان على �نه مل يتم 
لرئي�س  �لخلللرية  �ملكاملة  يف  �لتطرق 
�لوزر�ء مع �لرئي�س �لفرن�سي مطلقا 
بحقوق  �لعلللللللللرت�ف  �لللللسلللللرورة  �ىل 
�ل�سعب �لكردي �و عدم �لت�سعيد من 
قبل بغد�د م�سيفا بل بالعك�س متاما 
مت �د�نة ��سر�ر �لقيادة �لكردية على 
�ملنطقة  وتعري�س  �ل�ستفتاء  �جللر�ء 

�ىل عدم �ل�ستقر�ر .
يف  قالت  �لفرن�سية  �لرئا�سة  وكانت 
بيان �ن ماكرون ذّكر باأهمية �حلفاظ 
علللللى وحللللدة �للللعلللر�ق و�للسللامللتلله و�لعلللللللرت�ف بحقوق 
�ل�سعب �لكردي بالوقت نف�سه ، م�سيفة يجب جتنب �ي 
ت�سعيد . وعار�ست بغد�د ب�سدة �جر�ء �قليم كرد�ستان 
دخلت  عللقللوبللات  وفللر�للسللت  �ل�ستقال  على  �ل�ستفتاء 
و�ل�سليمانية  �ربيل  �لتنفيذ منها �غاق مطار�ت  حيز 

وطالبت �سلطات �لقليم بت�سليم �ملنافذ �لربية.

�سغوط على البنتاغون بعد 
توقيف اأمريكي داع�سي

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

حول  معلومات  ك�سف  �ىل  �ل�سلطات  �ملدنية  للحريات  �لمريكي  �لحتللاد  دعللا 
توقيف �أمريكي حارب يف �سفوف تنظيم د�ع�س �لإرهابي و�أعرب عن �لمل يف 
�نتوين رومريو  �أمام حماكم مدنية. وطلب مدير �لحتاد  �إحالة هذ� �لخري 
ت�سنيف  يتم  �ل  ماتي�س  �لمللريكللي جيم  �لللدفللاع  وزيللر  �ىل  ر�سالة موجهة  يف 
�د�رة  �لللعللر�ق بانه مقاتل عللدو . وكللانللت  �ملللوقللوف على مللا يبدو يف  �لمللريكللي 
�لرئي�س �لمريكي �ل�سبق جورج بو�س �ن�ساأت هذه �خلانة من �لت�سنيف بعد 
�رهابية  �مل�ستبه بهم يف �عمال  2001 لعتقال  �يلول �سبتمرب   11 �عتد�ء�ت 
�لقو�نني  عللادة  توفرها  �لتي  �حلماية  ب�سبب  عرقلة  �أي  تفادي  مع  وتوقيفهم 
�لمللريكلليللة. وجلللاء يف ر�للسللالللة روملللريو �ذ� كللانللت �لللتللقللاريللر حللول هللذ� �ملو�طن 
بد  ول  للقانون  خمالف  ع�سكري  مركز  يف  توقيفه  فللان  �سحيحة  �لمللريكللي 
من �حرت�م حقوقه �لد�ستورية يف توكيل حمام و��ست�سد�ر مذكرة ملثوله �مام 
�لق�ساء �ملحلي . وتابعت �ذ� كان لدى �حلكومة ��سباب �سرعية لاعتقاد بان هذ� 
�ملو�طن حارب �ىل جانب تنظيم د�ع�س فا بد من �حالته �مام �لنظام �لق�سائي 
�لفدر�يل �لمريكي لتوجيه �لتهم �ليه . وكانت وز�رة �لدفاع �لمريكية �أكدت 
يف 14 �يلول �سبتمرب �ن �لوليات �ملتحدة تعتقل �حد مو�طنيها لا�ستباه بانه 
حارب يف �سفوف �جلهاديني قبل �ن ي�سلم نف�سه لقو�ت �سوريا �لدميوقر�طية 
�للجنة  �ن  �لبنتاغون �جلمعة  با�سم  و�أو�سح متحدث  و��سنطن.  تدعمها  �لتي 
�لدولية لل�سليب �لحمر دعيت للقاء �ل�سجني ويف �نتظار ذلك يظل يف عهدة 
�لرئي�س  �د�رة  �ل�سوء على موقف  �لقاء  �لق�سية  و�ستتيح هذه   . �لدفاع  وز�رة 

دونالد تر�مب �ز�ء حقوق �ملوقوفني �مل�ستبه بهم يف ق�سايا �لرهاب.
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�أعلنت �سركة �أبوظبي للخدمات �لعامة م�ساندة عن �إجناز 
�ملرحلة �لأوىل من �أعمال م�سروع نادي �أبوظبي لل�سيد�ت 
�لعام  نهاية  �لريا�سي  �أبوظبي  ملجل�س  لت�سليمه  متهيد�ً 
حتقيق  يف  �مل�ساهمة  على  منها  حر�سا  وذللللك  �جلللللاري، 
�لإمار�تية،  �ملللر�أة  م�سرية  لدعم  �أبوظبي،  خطة  �أهللد�ف 

وتعزيز ح�سورها �لفاعل �جتماعياً وريا�سياً.
�أهللللم �مل�ساريع  �أحللللد  لللللل�للسلليللد�ت  �أبللوظللبللي  نللللادي  وميللثللل 
للمبادر�ت  �لللد�عللمللة  �لللريللا�للسلليللة  و�للل�للسللروح  �لللعللمللر�نلليللة 
جلعل  و�لطاحمة  �لريا�سي،  �أبوظبي  ملجل�س  �لتنموية 
لكافة  �ملثالية  و�لو�سيلة  �ليومية  �حلياة  منط  �لريا�سة 
�ملجتمعي  �لريا�سي  �لتفاعل  يدعم  مبا  �ملجتمع،  فئات 
�إمارة  �سعيد  على  �ل�ساملة  �لريا�سية  �لتنمية  ويللعللزز 
�لعام  �لأمني  �لعو�ين  �سعادة عارف حمد  و�أكد  �أبوظبي. 
�أبوظبي  نادي  م�سروع  �أهمية  �لريا�سي  �أبوظبي  ملجل�س 

�لتنمية و�لتقدم  �لبارز يف دعم عمليات  لل�سيد�ت ودوره 
عامة،  ب�سفة  و�ملجتمعي  �لريا�سي  للقطاع  �ملتو��سلة 
�ل�سخي  �لللدعللم  نتاج  هللي  �مل�ساريع  هللذه  �أن  على  م�سدد� 
مل�سرية  �لر�سيدة  �لقيادة  توليه  �لللذي  �لكبري  و�لهتمام 
يف  �لللدولللة  تعا�سره  �لللذي  و�لزدهللللار  �لعمر�ين  �لتطور 

خمتلف �ملجالت.
�سريحة  ويخدم  مهمة  �إ�سافة  ي�سكل  �لنادي  �أن  و�و�سح 
كبرية يف �ملجتمع بتنوع �لريا�سات و�لن�سطة �لجتماعية 
و�لرتفيهية. و�أ�سار �ىل �أن مت قبل فرتة �فتتاح نادي �لعني 
ثابت لجناز مر�حل  يتو��سل مب�سار  و�لعمل  لل�سيد�ت، 

�لذي  �لأمللر  لل�سيد�ت،  �أبوظبي  نللادي  م�سروع  يف  �لعمل 
حيث  �لهامة،  و�ملنجز�ت  �لكبرية  �ملكت�سبات  حجم  يوؤكد 
جمتمعية  ريا�سية  من�سات  لتوفري  �مل�ساريع  هللذه  تاأتي 
ورفد  �لريا�سي  بالن�ساط  �ملللر�أة  تو��سل  لتحقيق  تهدف 
�لنجاحات عرب بيئة مثالية  م�سرية تقدمها مبزيد من 
مدير  �لها�سمي  عمر  حممد  �ملهند�س  وقللال  متكاملة. 
�إد�رة �ملباين بالإنابة يف �سركة �أبوظبي للخدمات �لعامة 
م�ساندة ، �إن �مل�سروع �لذي بلغت تكلفته �لكلية نحو 205 
مايني درهم، يتميز مبوقع ��سرت�تيجي �إىل جو�ر نادي 
�سباط �لقو�ت �مل�سلحة على �سارع �خلليج �لعربي، ويحتل 

للنادي  مربع  مرت  �ألللف   17000 قدرها  بناء  م�ساحة 
�ملعايري  لأرقللى  وفقاً  جمّهز  متميز  بت�سميم  �لرئي�سي، 
�لعاملية، ويعترب �سرحاً �إ�سافياً يف م�سرية تعزيز ح�سور 

�ملر�أة �لإمارتية لتحقيق �ملزيد من �لنجاحات.
�ملزمع  �لللثللانلليللة  مرحلته  يف  ي�سم  �مللل�للسللروع  �ن  و�أ�لللسلللاف 
�ن�ساوؤها، �كادميية ريا�سية مب�ستوى ومو��سفات عاملية، 

يجري حاليا طرح مناق�سة هذه �ملرحلة.
يت�سمن  رئي�سي  مبنى  مللن  يتاألف  �مل�سروع  �أن  و�أ�للسللاف 
بهو �ملدخل �لرئي�سي و�لذي يطل على �مل�سبح �خلارجي 
ريا�سيا  جناحا  ي�سم  كما  مربع،  مرت   2000 مب�ساحة 

يتاألف من �سالت ريا�سية وم�سبحا د�خليا ن�سف �وملبي 
و�سالة  �لغلللر��لللس  مللتللعللددة  و�للسللالللة  تللدريللبلليللا  وم�سبحا 
��للسللكللو��للس ملللع �مللللللحللقللات �للللازملللة، فلل�للسللا علللن �ملطعم 
�لجهزة  بللاأحللدث  جمللهللزة  مبللطللابللخ  و�ملللتلل�للسللل  �لرئي�سي 
و�ملعد�ت، وناد �سحي للن�ساء بالقرب من مركز للتجميل 
ومركز تعليمي للمهن �حلرفية، كما ي�ستمل �ملبنى على 
لاأطفال،  خم�س�سة  ومنطقة  ومكتبة  �لد�رة  مكاتب 
�ملو�طنات  لل�سيد�ت  وترفيهياً  �سحياً  منتجعاً  ويت�سمن 
و�ملللقلليللمللات، يللوفللر لللهللن �لللتلل�للسللهلليللات �للللازملللة ملمار�سة 
و�ل�سرتخاء  �لجتماعي  و�لتو��سل  �لريا�سية  �لتمارين 
�لنادي  ويللوفللر  �ملف�سلة،  هو�يتهن  ممار�سة  �ىل  �إ�سافة 
�لبدنية  بال�سحة  لللاعللتللنللاء  لل�سباحة  مللائلليللاً  منتجعاً 
عن  ف�سًا  �ل�سباحة،  لتعليم  وبركة  لل�سيد�ت،  و�لعقلية 

منطقة لاأطفال.

م�ساندة تنجز املرحلة الأوىل من نادي اأبوظبي لل�سيدات 

�آل  حمللمللد  بللن  حللمللد�ن  بللن  �سعيد  �ل�سيخ  �سمو  حللث 
�سموه  �لبولينج حث  �لفخري لحتاد  �لرئي�س  نهيان 
رئي�س و�أع�ساء جمل�س �إد�رة �حتاد �لبولينج ب�سرورة 
�لهتمام بفرق �ملر�حل �لعمرية �لتي متثل م�ستقبل 
خال  �لأجلليللال  تو��سل  بهدف  �لإمللار�تللي  �لبولينج 
�لللكللثللري مللن �جلهد  �لللتللي تتطلب  �لللقللادمللة  �ملللرحلللللة 
و�لللعللمللل ��للسللتللثللمللار� لللدعللم �لللقلليللادة �لللر�للسلليللدة لقطاع 
�لجناز�ت  على  �ملحافظة  بهدف  و�لريا�سة  �ل�سباب 
�للللتلللي حتللقللقللت خللللال �للللفلللرتة �ملللا�للسلليللة علللللى كافه 

�مل�ستويات.
جمل�س  وفللد  �سموه  ��ستقبال  خللال  �سموه  و�أ�للسللاف 
بن  �لللذي �سم حممد خليفة  �لبولينج  �إد�رة �لحتللاد 
�ملري  نا�سر  وفللرج  �لحتللاد  رئي�س  �لقبي�سي  �سليويح 
�ملدير �ملايل ور��سد لوتاه �أمني �ل�سر �مل�ساعد، و�أحمد 
خمي�س �لعلي  ع�سو جمل�س �لإد�رة مدير �ملنتخبات 
�لللوطللنلليللة و�حلللملللد ملللللر�د �مللللديلللر �لللتللنللفلليللذي لحتاد 

�لبولينج و�أ�ساف-  باأنه يتابع باهتمام ن�ساط �لحتاد 
على كافه �مل�ستويات �ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية ، كما 
�لدوليني  �لاعبني  كافه  م�سرية  على  �سموه  �أطماأن 
لتقرير  لاحتاد  �لفخري  �لرئي�س  �سمو  ،و��ستمع   ،
�سامل حول م�سرية �لحتاد خال �لفرتة �ملا�سية من 
حممد خليفة �لقبي�سي وما حتقق وما ينتظر �لحتاد 
لللرب�جملله حتى عام  �لللقللادمللة  تنفيذ�  �ملرحلة  خللال 

خطط وبر�مج �لحتاد.  ح�سب   2020
لها يف  �جتماعا  �إد�رة �لحتللاد قد عقد  وكللان جمل�س 
�أبو ظبي قبل �للقاء ،و�لذي ��ستعر�س خاله جدول 
بينها  �للللو�ردة ومللن  �لأعللمللال و�خلللطللابللات و�لتقارير 
�لآ�سيوية �خلام�سة لدورة  �لللدورة  �مل�ساركة يف  تقرير 
�لتي  �لدفاعية  و�لريا�سات  �ملغلقة  �ل�سالت  �ألللعللاب 
�أقيمت موؤخر� بعا�سمة تركمان�ستان مدينة ع�سق �أباد 
�ملرحلة  خللال  �لحتللاد  ن�ساط  برنامج  ،كما مت بحث 

�لقادمة و�أتخذ �لعديد من �لقر�ر�ت و�لتو�سيات.

�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ��ستعر�ست 
للدر�جات  �للللللدويل  دبللللي  للللطلللو�ف 
لتنظيم  �ل�لللسلللتلللعلللد�د�ت  �لللهللو�ئلليللة 
�لللنلل�للسللخللة �خلللاملل�للسللة ملللن �حللللدث 
ينظمه  و  ميلللللكلله  �لللللللذي  �للللعلللامللللي 
رعاية  حتت  �لريا�سي  دبي  جمل�س 
بن  بن حممد  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو 
ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
�سهر  �لريا�سي خللال  دبللي  جمل�س 

فرب�ير من �لعام 2018.
تللللر�أ�للللس �لجلللتلللملللاع �للللللللدوري �للللذي 
عقد يف مقر جمل�س دبي �لريا�سي 
�لللسلللعلللادة �للسللعلليللد حللللللارب �أمللللللني عام 
رئي�س  �للللريلللا�لللسلللي  دبلللللي  جمللللللل�لللس 
للطو�ف،  �ملللنللظللمللة  �لللعللللليللا  �للللللجللنللة 
بح�سور حريز �ملر بن حريز �لنائب 
�لأول لرئي�س �للجنة �ملنظمة مدير 
�لنائب  �ل�سعفار  �أ�للسللامللة  �لللطللو�ف، 
�ملنظمة  �للللللجللنللة  لللرئلليلل�للس  �للللثلللاين 
للدر�جات  �لإملللللار�ت  �حتلللاد  رئي�س 
�لعليا  �للجنة  و�أعلل�للسللاء  �لللهللو�ئلليللة، 
رحمة  �آل  �أملللللان  نللا�للسللر  �ملللنللظللمللة: 
للمجل�س،  �للللعلللام  �لأملللللني  ملل�للسللاعللد 
�لللعللقلليللد جللمللعللة بللن �للسللويللد�ن، علي 
م�ساعد  حملللللر�ب  حمللمللد  �مللللطلللوع، 
مللديللر �للللطلللو�ف ، �أحللمللد �حللللوري، 
�أن�س  �لكو�س،  ح�سة  �لعّبار،  حمدة 
�ملنظمة،  �للجنة  مللقللرر  �لللفللو�عللري 
�لطرق  هيئة  مللن  جللا�للسللم  عللبللد�هلل 
و�ملو��سات، كر�ستينا باربو و�سامي 
عبد �لإمام �أع�ساء �للجان �لعاملة، 
وفريق عمل �سركة �آر �سي �أ�س �لتي 

�لتنظيمية  �جلللو�نللب  بع�س  تتوىل 
للطو�ف.

��لللسلللتلللعلللر��لللس  �لجلللللتلللللملللللاع  يف  ومت 
للطو�ف  �خلم�س  �ملر�حل  م�سار�ت 
عللدد من  �مللللرور يف  �ستو��سل  �لللتللي 
�لثالثة  للللللنلل�للسللخللة  �لللللدولللللة  ملللللدن 
علللللى �للللتلللو�يل مبللا يلل�للسللاهللم يف نقل 
�سورة حّية للعامل عن جمال دولة 
وح�سن  �ملتحدة  �لعربية  �لإمللللار�ت 
تخطيط مدنها و�مل�ساريع �ل�سياحية 
وكذلك  ت�سمها،  �لتي  و�حل�سارية 
كما  ت�سمه،  �لذي  �جلغر�يف  �لتنوع 
�لعاملية  �لفرق  �لدر�جني من  مينح 
�ملللل�لللسلللاركلللة حتلللديلللات جلللديلللدة على 
و�لوديان  �جلبلية  �ملناطق  م�ستوى 

و�لللللل�لللللسلللللو�رع �ملللخللتلللللفللة �لللللتللللي متر 
مبللنللاطللق علليللدة ومللل�للسللافللات خمتلفة 
ت�ساهم يف زيادة حدة �لتناف�س ورفع 

�مل�ستوى �لفني ملختلف �ملر�حل.
وقلللللال �للسللعللادة �للسللعلليللد حلللللارب نحن 
حمظوظون بدعم �لقيادة �لر�سيدة 
�للسللاهللم يف  �للللذي  �للللطلللو�ف  لتنظيم 
للللللطللو�ف وتعزيز  �لللقللويللة  �لللبللد�يللة 
ت�سرف  فلللقلللد  �للللعلللاملللليلللة،  ملللكلللانلللتللله 
�ل�سمو  �للسللاحللب  مبتابعة  �لللطللو�ف 
مكتوم  �آل  ر��للسللد  بللن  حممد  �ل�سيخ 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل يف �أكرث 
�لطو�ف  كللمللا حللظللي  نلل�للسللخللة،  ملللن 
�ل�سمو  �أ�للسللحللاب  مللن  عللدد  مبتابعة 

�ملللجللللل�للس �لأعلللللللى لاحتاد  �أعلل�للسللاء 
حكام �لإمار�ت، و كذلك �سمو �ل�سيخ 
حلللملللد�ن بلللن حمللمللد بلللن ر��لللسلللد �آل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س 
�ل�سمو  �أ�للسللحللاب  و  �لللريللا�للسللي  دبلللي 
�أولللليلللاء �لللعللهللود، وهلللو �لأمللللر �لذي 
ميللثللل ملل�للسللدر فللخللر لللنللا يف �للجنة 
�ملنظمة، كما ي�سيف لنا م�سوؤوليات 
�لتنظيم  على  د�ئللمللا  بالعمل  �أكلللرب 
�لأمثل للطو�ف و�حلر�س على نقل 
مناطقه  مبختلف  �لللوطللن  �للسللورة 
عد�سات  خلللللال  مللللن  �لللللعللللامل  �ىل 
�ىل  �حلللدث  تنقل  �لتي  �لتلفزيون 
مئات  ويلل�للسللاهللده  �للللقلللار�ت  خمتلف 

�ملايني من �مل�ساهدين .

كما �أكد حارب على �أن يت�سمن م�سار 
�لطو�ف مرور موكب �لدّر�جني يف 
�أكللرب عدد من  �ملناطق ويف  خمتلف 
�لللسلللو�ء ملللن �ملناطق  �للللدوللللة،  ملللدن 
�لتي  �مل�سار�ت  ذ�ت  من  �أو  �جلديدة 
ثمن  كما  �ل�سابقة،  �لن�سخ  �سهدتها 
�لتعاون من �ملوؤ�س�سات �حلكومية يف 
�ل�سرطة و�لنقل، وغريها �لتي تقدم 
�لدعم �للوج�ستي للطو�ف لتحقيق 
�أهد�فه يف �لتعريف مبناطق �لدولة 
ثقافة  ونللل�لللسلللر  للللللللعلللامل،  �ملللخللتلللللفللة 

ممار�سة �لدر�جات �لهو�ئية.
��ستعر��س  �لجلللتلللملللاع  يف  مت  كللمللا 
مللنللاطللق �لنلللطلللاق و�لللنللهللايللة لكل 
كا  يف  و�لللللتللللجللللهلللليللللز�ت  مللللرحلللللللللة 
��ستعر��س  وكلللذللللك  �ملللنللطللقللتللني، 
�ملكان �جلديد لقرية �لطو�ف �لتي 
�سيتم ت�سييدها يف نادي �سكاي د�يف 
و�لفقر�ت  �ل�سفوح،  مبنطقة  دبللي 
�لقرية  يف  تللنللظلليللمللهللا  �للسلليللتللم  �لللتللي 
�حل�سور  تللعللزيللز  يف  يلل�للسللاهللم  مبلللا 
�لدر�جني  مع  و�للقاء  �جلماهريي 
وق�ساء وقت مفيد وممتع يف �لقرية 

بعد �نطاقة موكب �لطو�ف.
�أيلل�للسللا �لطلللاع  ومت يف �لجللتللمللاع 
للطو�ف  �لرتويجية  �خلللطللة  على 
تعزز  جللديللدة  �أفللكللار�  تت�سمن  �لتي 
�للللطلللو�ف وخمتلف  بلللني  �لللعللاقللة 
�لطاع  وكللذلللك  �ملجتمع،  �سر�ئح 
من  و�لللرعللاة  �ل�سركاء  قائمة  على 
�لللل�لللسلللركلللات �لللوطللنلليللة �للللر�غلللبلللة يف 

رعاية �لطو�ف.

�سعيد بن حمدان ي�ستقبل 
احتاد البولينج 

اللجنة العليا املنظمة تبحث م�سارات الن�سخة اخلام�سة لطواف دبي 
الدويل للدراجات الهوائية وا�ستعدادات اللجان �أكد مدرب مان�س�سرت �سيتي �لنكليزي جو�سيب غو�رديول �نه 

لي�س قلقا من �ن�سطة لعبيه خارج �مللعب، وذلك بعد ��سابة 
تعر�س  �ثللر  بللجللروح  �غللويللرو  �سريخيو  �لرجنتيني  هللد�فلله 

�سيارة �جرة كان يف د�خلها حلادث �سري �خلمي�س يف هولند�.
�لدوري  مت�سدر  مللبللار�ة  عن  عاما(   29( �غللويللرو  و�سيغيب 
�ل�سبت، بعد �ن  �ملنتظرة �سد ت�سل�سي  �لقدم  �لنكليزي لكرة 

بح�سب  بجروح  و��سيب  عطلة  ليوم  هولند�  يف  كان 
�لنادي �لزرق. وكان �غويرو يف طريقه �ىل مطار 

من  بدعوة  غنائي  حفل  ح�سور  بعد  �م�سرتد�م 
لك�سر  تعر�س  لكنه  مالوما،  �لكولومبي  �ملغني 
�ل�سائق  يف �سلعه نتيجة �حلادث، عندما فقد 

�ل�سيطرة على �سيارته و�سدم عمود كهرباء.
وكللانللت هللنللاك تلل�للسللاوؤلت حلللول �للسللبللب تو�جد 
�غلللويلللرو خللللارج �نللكلللللرت� قللبللل 48 �للسللاعللة من 

�مللللو�جلللهلللة �لللقللويللة �للسللد تلل�للسللللل�للسللي حامل 
�ل�سباين  مدربه  لكن  �للقب. 

ملر��سلني  �جلمعة  قللال 
عطلته.  يللللوم  يف  كللللان 
�عتقد  �ل�سرطة.  ل�ست 
�للللعلللطلللللللة  �يللللللللللللام  �ن 
ل�سعادة  خملل�للسلل�للسللة 
�للللاعلللبلللني. �ريلللللد �ن 
�لاعبني  كلللل  يلللكلللون 

�سعد�ء.
وتابع ل �حب �ن �درب 
�عتقد  يللوم، لين  كل 
بان �لاعبني ينبغي 
عقليا  يلللرتلللاحلللو�  �ن 
وميكنهم  وجلل�للسللديللا، 
�ل�ستمتاع بحياتهم.

من  �ريلللللللللد  و�ردف 
�ن  �لللللللللللاعللللللللللبللللللللللني 
قرر  �ذ�  يلل�للسللتللمللتللعللو�. 

هناك،  �ىل  �لللللذهللللاب 
فا م�سكلة لدي.

و�كلللللللد غللللللو�رديللللللول �نللله 
لللللن يلللفلللر�لللس �ملللللزيللللد من 

�سيتي  لعبي  على  �لقو�عد 

يكفي  ما  لدينا  مازحا  فقال  �لعطلة،  �يللام  بيوتهم  يف  للبقاء 
من �لقو�عد. �لعب �ىل �ليمني، �ىل �لي�سار، د�فع على �لكر�ت 
هاز�ر،  من  �ملرتد�ت  على  �سيطر  �لثابتة،  �لركات  �لطويلة، 
بيدرو، ويليان. ويتاألق �غويرو يف �سفوف فريقه هذ� �ملو�سم 
�ذ �للسللجللل �للسللتللة �هللللد�ف يف �خلللر خللملل�للس مللبللاريللات، وهلللو على 
مع  �لهلللد�ف  لعدد  �لقيا�سي  �لللرقللم  معادلة  مللن  هللدف  بعد 
بللروك )177( منذ  �ريللك  �سيتي و�لللذي يحمله 
ثاثينيات �لقرن �ملا�سي. وذكر �سيتي يف بيان 
و�ربعة عن  ��سبوعني  بني  �سيغيب  �غويرو  �ن 
�ملاعب. وتاأتي ��سابة �غويرو بجروح بعد �ن 
خ�سر �سيتي جهود مد�فعه �لفرن�سي بنجامان 
ل�سابته  ��سهر  ب�سعة  �سيغيب  �لللذي  مندي 
�لتي  �ملللبللار�ة  يف  �ل�سليبي  �لللربللاط  يف  بقطع 
�لوكر�ين  د�نييت�سك  �ساختار  على  فيها  فللاز 
�بطال  دوري  يف  �لربلللعلللاء  2-�سفر 

�وروبا.
وقللللللللال غلللللللو�رديلللللللول �نللله 
علللللودتللللله  يلللللتلللللوقلللللع  ل 
�بريل  نلليلل�للسللان  قللبللل 
مندي  �للسلليللخلل�للسللع 
جللللللللللللللللللر�حلللللللللللللللللة يف 
�سيغيب  بر�سلونة. 
حللللللللتللللللللى نلللل�للللسللللف 
دوري  نللللهللللائللللي 

�بطال �وروبا.
�سيتي  وكلللللللان 
مع  تلللللعلللللاقلللللد 
مندي �و�خر 
يوليو  متلللوز 
خلللللللللملللللللل�للللللللس 
مقابل  �سنو�ت 
50 مليون جنيه 
)نحو  ��للسللرتللليللنللي 
يللللللورو،  مللللللليلللون   58
يف  دولر(  مليون   67
�غلى �سفقة يف تاريخ 
بالن�سبة  �لنتقالت 

�ىل مد�فع.

غوارديول غري قلق من اأن�سطة لعبيه خارج املالعب 

��ستعد�ده ل�ست�سافة عدد  �أعلن نادي ت�سليح للرماية يف �بوظبي، عن   
من �لبطولت �ملحلية و �لدولية منها �لبطولة �لوطنية للرماية لدولة 

�لإمار�ت و�لتي �ستقام يف دي�سمرب 2017. 
يا�س مول  للرماية يف  ت�سليح  نادي  �لها�سمي مدير فرعي  �أمين  و ذكر 
بجزيرة يا�س ، و �ملركز �لتجاري �لعاملي �ن �لنادي يوفر من�سة مثالية 
لهو�ة �لرماية من �ل�سباب ملمار�سة هذه �لريا�سة و �سقل مهار�تهم يف 
بيئة �آمنة و تعلم �لأ�ساليب و �لتقنيات على يد �أمهر خرب�ء �لرماية يف 

�لنادي . 
�لمار�ت  دولللة  نوعه يف  �لول من  يعد  للرماية  ت�سليح  نللادي  �ن  وقللال 
ومنطقة �ل�سرق �لو�سط وي�سم من�سات عدة للقن�س و�لرماية و ي�سم 
�مل�ساركني  لللدي  لتن�سي  حقيقية  رماية  جتربة  لتوفري  �ملعركة  �ساحة 

وتنمية روح �لتناف�س فيما بينهم .
و �أ�ساف قائا: يقدم �لنادي �لذي ي�ستقطب �ل�سباب و�ل�سابات من �بناء 
و�عطاء  �لفائقة  للجودة  جديد�ً  معيار�ً  �جلن�سيات  وخمتلف  �لمللار�ت 
�لز�ئر جتربة حقيقية ��ستثنائية يف بيئة �آمنة حيث يحر�س على �تباع 

�على م�ستويات �ل�سامة و�لأمان. 
و�للللزو�ر من خال  مثالية لاع�ساء  يوفر جتربة  �لللنللادي  �ن  و�أو�للسللح 
�إ�ستخد�م �أ�سلحة متطورة خم�س�سة لأغر��س �لرتفيه كما يوفر ماب�س 

ومعد�ت خا�سة لل�سامة ملن ي�ساركون يف �ملناف�سات �لرتفيهية . 

نادي ت�سليح للرماية ي�ستعد ل�ست�سافة البطولة الوطنية للرماية لدولة الإمارات
�أوكاهوما  �لتنفيذي لنادي  قال �سام بري�ستي نائب �لرئي�س 
�لأمريكي  �للل�للسلللللة  كللللرة  دوري  يف  �ملللنللافلل�للس  ثلللانلللدر  �للسلليللتللي 
ر��سل  �ل�سهري  لعبه  مع  تعاقده  مللدد  ناديه  �إن  للمحرتفني 
�أف�سل لعب يف �لبطولة. ومل يك�سف  و�ستربوك حامل لقب 
�لطرفان عن تفا�سيل �لعقد �جلديد لكن عدة و�سائل �إعام 

قدرت قيمة �ل�سفقة �جلديدة بنحو 205 مايني دولر.
مو�سم  حتى  وي�ستمر   2019-2018 مبو�سم  �لعقد  ويبد�أ 
عقد  �أطلللول  و�للسللتللربوك  مينح  بللذلللك  وهللو   2023-2022
موؤكد يف �لبطولة. وثارت �لكثري من �لتكهنات حول م�ستقبل 
�أوكللاهللومللا �سيتي قبل �لعلللان عللن متديد  و�للسللتللربوك مللع 

�لرتباط بني �لاعب و�لفريق. وعرب و�ستربوك عن �سعادته 
بال�سفقة �جلديدة عندما ن�سر �سورة له على موقع �ن�ستجر�م 
مرتديا ماب�س �أوكاهوما �سيتي �إىل جانب عبارة.. ملا ل. ملا 
بوجود  للغاية  حمظوظون  نحن  بيان  يف  بري�ستي  وقللال  ل. 

ريا�سي ومناف�س و�سخ�س مثل ر��سل يف فريقنا.
كرة  و10.7  نقطة   31.6 و�ستربوك  ت�سجيل  معدل  وبلغ 
يف  قيا�سيا  رقما  �سجل  كما  حا�سمة  متريرة  و10.4  مرتدة 
�لأرقام  42 ثاثية من  بت�سجيل  �ملا�سي  �ملو�سم  �لبطولة يف 
مبار�ة  يف  �مل�ساركة  عاما(   28( لو�ستربوك  و�سبق  �ملزدوجة. 

كل جنوم �لدوري �ست مر�ت.

و�ستربوك ميدد تعاقده مع اأوكالهوما �سيتي 

موناكو يهدر فوزًا يف الوقت القاتل 
مع  �لللتللعللادل  منحه  �لقاتل  �لللوقللت  يف  هدفا  مونبلييه  �سجل 
م�سيفه موناكو 1-1، فحرم حامل �للقب من �لنفر�د موقتا 
�ملرحلة  �فللتللتللاح  �لللقللدم، يف  لللكللرة  �لفرن�سي  �لللللدوري  بلل�للسللد�رة 
بقي  �ذ  �لقارية،  تعوي�س هفوته  �لثامنة. وعجز موناكو عن 
فريق �ملدرب �لربتغايل ليوناردو جاردمي ثانيا بفارق �لهد�ف 
2013 و2016  عن باري�س �سان جرمان حامل �للقب بني 

�لذي ي�ستقبل بوردو �لثالث �ل�سبت يف مبار�ة قوية.
ودخللللل مللونللاكللو �ىل �مللللبلللار�ة مبللعللنللويللات ملللهلللزوزة متللامللا بعد 
�لهزمية �لقا�سية �لتي مني بها �لثاثاء على �أر�سه �سد بورتو 

�لربتغايل �سفر-3، وهي نف�س �لنتيجة �لتي حتققت عندما 
خ�سر نهائي �مل�سابقة �لقارية عام 2004 �أمام �لفريق ذ�ته.

�لكولومبي �لدويل  �ملهاجم  و�سجل موناكو هدفه عن طريق 
ر�د�ميل فالكاو �لذي تابع كرة عر�سية من م�سافة قريبة على 
ت�سديدة   13 من  ع�سر  �لثاين  �لهدف  وهللذ�   .)38( �ملرمى 

لفالكاو يف 8 مباريات هذ� �ملو�سم.
كمار�  �سليمان  �ملخ�سرم  �ل�سنغايل  �سجل  �لقاتل،  �لوقت  ويف 
هدف �لتعادل من كرة ر�أ�سية ملونبلييه �لذي تعادل يف �ملرحلة 

�ل�سابقة على مونبلييه )3+90(.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي - الفجر:

فاطمة  �أكادميية  ممثلة  �ملن�سوري  �أ�سادت مرمي 
و�لدعم  بالدور  �لن�سائية،  للريا�سة  مبارك  بنت 
�لللكللامللل و�ملللهللم �للللذي تللقللدملله �للسللمللوهللا لريا�سة 
�للل�للسلليللد�ت، ومللا للله مللن �أثلللر �إيللجللابللي على ن�ساط 
كرة �لقدم ب�سفة خا�سة، متثل يف تو�سيع قاعدة 
�لاعبات �ملمار�سات للعبة، جاء ذلك بعد كلمتها 
للمو�سم  �خلللتللامللي  �حلللفللل  خلللال  �لللرتحلليللبلليللة 
�ل�سيد�ت،  قدم  لكرة   2017-2016 �لريا�سي 
و�لذي �أقيم بفندق ماريوت د�ون تاون باأبوظبي 

م�ساء �أم�س.
ويف �ل�سياق ذ�ته، وجهت حورية �لطاهري �لع�سو 
�لللتللنللفلليللذي، و�ملللديللر �لللفللنللي يف جلللنللة كلللرة �لقدم 
لل�سيد�ت، �ل�سكر لحتاد �لكرة وجمل�س �أبوظبي 
�لريا�سي و�أكادميية �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك 
�لن�سائية، على �لدعم و�لإهتمام �لذي  للريا�سة 
ولاأندية  خللا�للسللة  بلل�للسللفللة  لللاعللبللات  يللقللدمللوه 
�لطاهري،  و�أ�للسللافللت  عللامللة،  ب�سفة  و�ملنتخبات 
�ملنتخبات  م�ساركات  مللن  �إللليلله  ن�سبو  مللا  حققنا 
�لوطنية يف �لت�سفيات �لآ�سيوية �لأخرية، وتقدم 

للمركز  حاليا  �لأول  �ملنتخب  ت�سنيف  ترتيب 
لكرة  �لللللدويل  �لحتللللاد  ت�سنيف  يف  عللامللليللاً   83
 130 �ملركز  �أن كنا نحتل  “�لفيفا”، بعد  �لقدم 
عاملياً يف عام 2010، وجناح نوف �لعنزي لعبة 
�ملنتخب �لأول يف خو�س جتربة �لإحرت�ف، كاأول 

لعبة �إمار�تية حترتف خارج �لدولة، وزيادة عدد 
لي�سل  �لقدم  كللرة  لن�ساط  �ملمار�سات  �لاعبات 

عددهن حالياً �إىل 2300 لعبة.
وقللالللت حللوريللة �لللطللاهللري:�إن جنللاح ن�ساط كرة 
�إيجابي  قدم �ل�سيد�ت يف �لدولة، كان له مللردود 

�إ�ست�سافتنا  يف  ومتللثللل  �لللقللاريللة،  �للل�للسللاحللة  علللللى 
لبطولة غرب �آ�سيا حتت 15 �سنة يف �سهر مار�س 
�إىل جانب دعوة  �ملنتخب �لوطني حتت   ،2018
مل  ولكن  �آ�سيا  غللرب  بطولة  يف  للم�ساركة   19

يحدد موعدها بعد.

تكرمي �سركاء النجاح
�لذين  �لنجاح  �سركاء  تللكللرمي  �حلللفللل  خللال  مت 
�ل�سيد�ت  قللدم  كللرة  لن�ساط  قللويللاً  دعللمللاً  قللدمللو� 
دروع  ت�سليم  مت  حيث  �لللريللا�للسللي،  �ملو�سم  طلللو�ل 
وت�سلمته  �لللريللا�للسللي  �أبللوظللبللي  ملجل�س  تللذكللاريللة 

�لريا�سي  �أبوظبي  ونللادي  علي،  عبد�لر�سا  نوف 
�لنادي،  مدرب  �خلياطي  عزيز  �لكابنت  وت�سلمه 
�ل�سيباين  نللدى  وت�سلمته  �للسللبللورت  نللون  وجملللللة 
ممللثلللللة علللن �مللللجلللللللة، وتلللكلللرمي �للسللحللف �لحتللللاد 

و�لبيان و�لروؤية.
�ملدير  �أبللوهللديللب  تللكللرمي حممد  �إىل  بللالإ�للسللافللة 
�حلكمات  �إىل  بلللالإ�لللسلللافلللة  للللللحللكللمللات،  �لللفللنللي 
�ملباريات،  �إد�رة  يف  �للسللاركللن  و�لللاتللي  �أنللفلل�للسللهللن، 
�لنا�سئات  مللنللتللخللبللات  يف  �للللاعلللبلللات  وتللللكللللرمي 
�لأول،  �سنة، و�ملنتخب  �سنة، وحتت19  حتت15 
�لكابنت  وتللكللرمي  و�لإد�ريللللللة،  �لفنية  و�لأجلللهلللزة 
�لأول  �لوطني  �ملنتخب  مللدرب  �لأندل�سي  �سمري 

لكرة قدم �ل�سيد�ت.

جوائز فردية
 ومن ناحية �أخرى نالت �ساحلة �لزعابي جائزة 
�أف�سل لعبة يف منتخب �لنا�سئات، وح�سلت نوف 
�ل�سيد�ت،  منتخب  �أف�سل لعبة يف  على  �لعنزي 
بينما نالت �لعنود خالد لعبة منتخب �لنا�سئات 
�أمللا حللوريللة �لطاهري  �لللعللام،  على جللائللزة لعبة 

فح�سلت على جائزة �ملر�أة �لريا�سية.

•• دبي - الفجر: 

�للسللهللدت �للسللو�طللئ �مللليللنللاء �للل�للسلليللاحللي يف عللمللق جزيرة 
كبرية  تر�ثية  بحرية  ريا�سية  تظاهرة  جمري�  نخلة 
بطولة  من  �لأوىل  �جلولة  �سباق  �إقامة  مع  وناجحة 
دبي لقو�رب �لتجديف �ملحلية 30 قدما و�لذي نظمه 
نادي دبي �لدويل للريا�سيات �لبحرية �سمن روزنامة 
-2017 �لللريللا�للسللي  �ملللو�للسللم  يف  �لبحرية  �ل�سباقات 

.2018
�لقارب  طاقم  وكبري  لفللت  ب�سكل  �ل�سباق  يف  وتللاألللق 
دبي 51 ملالكه �لنوخذة �حمد حممد �إبر�هيم �ملرعي 
بينما كان  �لثاين  لل�سوط  �لأول  باملركز  و�لللذي ظفر 
نامو�س �ل�سوط �لأول من ن�سيب حامل لقب بطولة 
�لقارب   20 مكتوم  �آل  كللاأ�للس  وبللطللل  �ملللا�للسللي  �ملللو�للسللم 
�للسللنللا�للس 20 �لللتللابللع للللللوز�رة �للل�للسللئللون �لللريللا�للسلليللة يف 

�سلطنة عمان وبقيادة �لنوخذة ماجد عامر �ملعمري.
و�سجل �حلدث بد�ية ر�ئعة ملو�سم �سباقات �لتجديف 
–�جلمعة-  �أم�س  �أول من  و�لللذي  �نطلق ب�سباق يوم 
ج�سدو�  �سخ�س   400 �إىل  و�سلت  كبرية  مب�ساركة 
ملحمة �ملا�سي و�لرت�ث يف �رقي �لوجهات �ل�سياحية 
يف �ملنطقة حيث من �ملنتظر �أن ميتد مو�سم �سباقات 
�لعام �جلللاري عرب جولتني يف  نهاية  �لتجديف حتى 
دبي  بطولة  �سمن  �ملقبلني  ونوفمرب  �أكتوبر  �سهري 
�لبطولت  �غلي  غمار  خلو�س  فيها  �ملتميزين  توؤهل 
كاأ�س �آل مكتوم رقم 21 و�ملقرر منت�سف �سهر دي�سمرب 
قويا يف جميع مر�حله  تناف�سا  �ل�سباق  وعللرف  �ملقبل 
بني �لقو�رب �لنخبة و�لتي �عتادت على �ملناف�سة على 
�ل�سباق  م�سار  مللر�حللل  �سهدت  حيث  �لأوىل  �ملللر�كللز 
�لذي و�سلت م�سافته )3 كلم( تناف�سا �ساخنا وتقاربا 
تللخللو�للس غمار  �للللقلللو�رب  �أن جميع  رغلللم  �مللل�للسللتللوي  يف 
هنالك  جعل  �لللذي  �لأمللر  �ملو�سم  يف  �لأوىل  �مل�ساركة 
طابع مميز للحدث و�ل�سباق. وخطف �لقارب �سنا�س 
20 �لتابع لوز�رة �ل�سئون �لريا�سية يف �سلطنة عمان 
وبقيادة �لنوخذة ماجد عامر �ملعمري �ملركز �لأول يف 
�ل�سوط �لأول و�لذي جمعه مع 17 قاربا حيث �نتزع 
�ل�سد�رة بجد�رة متفوقا على �لقارب �بن ماجد 42 
ملالكه �سمو �ل�سيخ حممد بن �سقر �لقا�سمي ويل عهد 

ر�أ�س �خليمة وبقيادة �لنوخذة نا�سر ح�سن �لكاأ�س.
و�أعاد �ملركز �لثالث يف هذ� �ل�سوط �إىل طاقم �لقارب 

ر�أ�س �خليمة 12 ملالكه �سمو �ل�سيخ حممد بن �سقر 
�لنوخذة  وبللقلليللادة  �خليمة  ر�أ�لللس  عهد  ويل  �لقا�سمي 
ثوبان  �لللقللارب  ر�بللعللا  حللل  بينما  �لللكللاأ�للس  نا�سر ح�سن 
بن حمد �ل�سرقي  حممد  بن  حمد  �ل�سيخ  ملالكه   10
خام�سا  وجللاء  �لزحمي  عبيد  �سامل  �لنوخذة  وبقيادة 
و�دي حام 99 ملالكه �ل�سيخ حمد بن حممد بن حمد 

�ل�سرقي وبقيادة �لنوخذة يو�سف بن عباد �ل�سحي
وكانت �لإثارة حا�سرة يف �ل�سوط �لثاين و�لذي جمع  
�سجلت  �لتي  �لللقللو�رب  من  �لنخبة  متثل  قاربا   17
�لنامو�س  للليللكللون  �لللتللتللويللج  من�سات  علللللى  حلل�للسللورهللا 
 51 دبللي  �لقارب  طاقم  ن�سيب  من  �ل�سباق  نهاية  يف 
و�لذي  �ملرعي  �إبر�هيم  حممد  �حمد  �لنوخذة  ملالكه 
مع  قوية  مناف�سة  بعد  �لنهاية  خللط  �إىل  �أول  و�سل 
�ململوك   30 �لثاين قارب �سرطة دبي  �ملركز  �ساحب 
�لنوخذة حممد  �لعامة ل�سرطة دبي وبقيادة  للقيادة 
 27 ر�أ�س �خليمة  �لقارب  �لفا�سي. وجنح  �إ�سماعيل 
ملالكه �ساحب �ل�سمو �سعود بن �سقر �لقا�سمي ع�سو 
وبقيادة  �خليمة  ر�أ�لللس  �إمللللارة  حللاكللم  �لعلللللي  �ملجل�س 
�لنوخذة ح�سن �لكاأ�س يف �حتال �ملركز �لثالث بينما 
جاء �لقارب و�دي �سهم 2 ملالكه �ل�سيخ مكتوم بن حمد 
بن حممد �ل�سرقي وبقيادة �لنوخذة �سامل �سعيد عبيد 
يف �ملركز �لر�بع ثم �لقارب �سنيار 34 ملالكه �لنوخذة 

�إ�سماعيل جمعة فرحان �لهامور يف �ملركز �خلام�س
 

تتويج 5 جنوم
وحر�س علي نا�سر باحلبالة نائب رئي�س جمل�س �إد�رة 
�لبحرية على ح�سور  للريا�سيات  �لللدويل  دبي  نللادي 
�حلدث �لكبري ومتابعة �لتح�سري�ت و�لفعاليات وقام 
�ل�سوطني  �لأوىل يف  �ملر�كز �خلم�سة  �أ�سحاب  بتتويج 
ع�سو  حللارب  عبد�هلل  حممد  بح�سور  و�لثاين  �لأول 
�أمني  فلكناز  ومهرة  �لتنفيذي  �ملدير  �لإد�رة  جمل�س 
عام �حتاد �لإمار�ت للريا�سيات �لبحرية و�ملقدم علي 
وهزمي  دبللي  �سرطة  يف  �لإنللقللاذ  ق�سم  رئي�س  �لنقبي 

حممد �لقمزي م�سرف عام �ل�سباقات.

)دبي البحري( يثمن دور ال�سركاء وقناة امل�ساهري
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  نائب  باحلبالة  نا�سر  علي  �أ�ساد 
نادي دبي �لدويل للريا�سيات �لبحرية بالدور �ملتميز 
مع  �ل�سرت�تيجيني  �ل�سركاء  يلعبه  �للللذي  و�لكبري 
�لتي  و�ل�سباقات  �لتظاهر�ت  كافة  �إجنلللاح  يف  �لللنللادي 
ينظمها �لنادي يف �ملو�سم �لريا�سي �لبحري 2017-
كان  �ملتو��سل  �لتعاون  هذ�  ثمرة  �أن  وقال   .2018
ومن  و�لللرب�مللج  �لأن�سطة  ملختلف  �مل�ستمر  �لنجاح 
لقو�رب  بللطللولللة  مللن  �لأوىل  �جلللولللة  �للسللبللاق  بينها 

�لنجاح  و�لللذي حقق  30 قدما  �ملحلية  �لتجديف 
�ملطلوب بف�سل �جلهود �ملبذولة و�مل�سرتكة ل �سيما 
�لقيادة �لعامة ل�سرطة وجمموعة نخيل �لبحرية  
وثمن باحلبالة دور موؤ�س�سة دبي لاإعام ممثلة 
م�سكورة  تف�سلت  و�لللتللي  �لريا�سية  دبللي  قللنللاة  يف 
مبا�سرة  �لللللهللللو�ء  علللللللى  �لللل�لللسلللبلللاق  مللللر�حللللل  بللنللقللل 
و�لللتللغللطلليللة �ملللتللملليللزة مللن خلللال ��للسللتللديللو �ل�سباق 
كما ل يفوتني �لإ�سادة باحل�سور �لافت ملوؤ�س�سة 
قال  �لريا�سية  ياأ�س  قناة  عرب  لللاإعللام  �بوظبي 
هزمي حممد �لقمزي م�سرف عام �ل�سباقات نادي 
مناف�سات  �أن  �لبحرية  للريا�سيات  �للللدويل  دبللي 
�جلولة �لأوىل من بطولة دبي لقو�رب �لتجديف 
�ملحلية 30 قدما حققت جناحا كبري� فاق �لت�سور 
مبينا �أن �مل�ستوي �لفني و�لتناف�س كان على درجة 
عالية من �لرقي و�جلمال رغم �أن �جلميع ما يز�ل 

يف مرحلة حت�سري ملو�سم حافل وطويل.
و�أكد �أن جمال �ل�سباق �نعك�س من خال �لهتمام 
�لريا�سية   دبي  لقناة  �ملتميز  و�حل�سور  �لإعامي 
�لهو�ء  على  �ل�سباق  بنقل  م�سكورة  قامت  و�لللتللي 
مللبللا�للسللرة يف خللدمللة جلللديلللدة ومللتللجللددة جلمهور 
من  كثري�  يعزز  �لللذي  �لأمللر  �لبحرية  �لريا�سات 
دبي  لللنللادي  �لللو��للسللحللة  �جلللهللود  و�أيلل�للسللا  مكانتها 
�لدويل للريا�سيات �لبحرية و�لذي وفر �لفر�سة 
�للل�للسللبللاق عرب  ملللتللابللعللة  �لأوىل  للللللجللمللهللور وللللللمللرة 

قاربني.
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بداية رائعة للمو�سم يف امليناء ال�سياحي

)دبي 51( و)�سنا�س 20( بطال �سباق التجديف
وجهة اأرقى  يف  املا�سي  حكاية  يج�سدون  فرد   400

خالل احلفل اخلتامي ملو�سم الكرة الن�سائية

اإ�سادة كبرية بدعم ال�سيخة فاطمة بنت مبارك للريا�سة الن�سائية

�آ�سيا �لإمار�ت  ��ستعر�س �ملكتب �لتنفيذي لبطولة كاأ�س 
جمل�س  مبقر  عقد  �لللذي  �لأخلللري  �جتماعه  يف   2019
�لعمل  وملللر�حلللل  �لتنظيمية  �خلللطللط  �لللريللا�للسللي  دبلللي 
�لجتماعات  �سوء  يف  وذلللك  دبللي  ملجموعة  �لتح�سريي 
�مل�ست�سيفة  و�ملللاعللب  �ملجموعات  كافة  ملتابعة  �لللدوريللة 

ملباريات �لبطولة.
حلل�للسللر �لجللتللمللاع �للسللعللادة عللللارف حللمللد �للللعلللو�ين مدير 
حارب  �سعيد  و�سعادة  �لتنفيذي  �ملكتب  مدير  �لبطولة 
�لفاحي �أمني عام جمل�س دبي �لريا�سي ع�سو �للجنة 
 2019 �لقدم  لكرة  �آ�سيا  كاأ�س  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا 
�إد�رة  جمل�س  ع�سو  �أمللني  و�ساح  دبي  جمموعة  رئي�س 

جمل�س دبي �لريا�سي نائب رئي�س جمموعة دبي و�سهيل 
�لعريفي م�ست�سار و�حمد �حلو�سني مدير �إد�رة �خلدمات 
�مل�ساندة يف جمل�س �أبوظبي �لريا�سي و�لعقيد حمد بن 
ديان مدير جمموعة دبي �إىل جانب �أع�ساء �ملجموعة.

وتابع �ملكتب �لتنفيذي يف �أجندة �أعماله جاهزية �ملاعب 
حالة  ومللتللابللعللة  دبلللي  يف  �ملللبللاريللات  ل�ست�سافة  �ملللعللتللمللدة 
ماعب �لتدريبات كما ناق�س �لجتماع خطط ��ست�سافة 
�لوفود و�ملنتخبات و�لإقامة يف �لفنادق ��سافة للخطط 
�لت�سويقية و�لرتويجية للبطولة و��ستعد�د�ت �ملتطوعني 

�إىل جانب �خلطط �لأمنية و�ملو��سات و�لنقل.
و�أكد �سعادة �سعيد حارب �أمني عام جمل�س دبي �لريا�سي 

لكرة  �آ�سيا  كللاأ�للس  لبطولة  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ع�سو 
2019 رئلليلل�للس جمللمللوعللة دبلللي يف �لللبللطللولللة �أن  �لللقللدم 
�ل�ستعد�د�ت يف خطة �لعمل ت�سري وفق �خلطة �ملو�سوعة 

يف جميع �ملجالت.
ماعب  تطوير  تابع  �لريا�سي  دبي  جمل�س  �أن  و�أو�سح 
�لبطولة �لتي �ست�ست�سيف مباريات جمموعة دبي وذلك 
وفقا للت�ساميم �لتي مت �عتمادها من قبل �للجنة �لعليا 
وقد  �لللقللدم  لكرة  �لآ�للسلليللوي  و�لحتلللاد  للبطولة  �ملنظمة 
بتوفري  �ملجل�س  رئي�س  نائب  �لطاير  مطر  �سعادة  وجلله 
كل �لدعم لتنفيذ عمليات �لتطوير وفق �خلطة �ملعتمدة 

وباأعلى معايري �جلودة يف �لتنفيذ.

بحث ا�ستعدادات جمموعة دبي لكاأ�س اآ�سيا الإمارات 2019 
وقلللع �حتلللاد �لإمللللللار�ت لأللللعلللاب �لللقللوى و�للسللركللة بلللان بللي - 
�ملتخ�س�سة يف تنظيم �لفعاليات يف �لدولة - �تفاقية �سر�كة 
مدتها ثاث �سنو�ت لدعم منتخباتنا �لوطنية وتوفري �لزي 

�خلا�س بها �لذي يحمل �ألو�ن علم �لدولة.
وقع �لتفاقية من جانب �حتاد �ألعاب �لقوى �سالح حممد 
حلل�للسللن �لأمللللني �لللعللام .. فلليللمللا وقللعللهللا مللن جللانللب بلللان بي 

هريمك �سينغ مالك �ل�سركة.
وقال �مل�ست�سار �أحمد �لكمايل ع�سو �ملكتب �لتنفيذي لاحتاد 
�إن �لتفاقية  �لللدويل رئي�س �حتللاد �لمللار�ت لألعاب �لقوى 
�أن  متمنيا   .. �لحتلللاد  �أعللبللاء  مللن  جللانللب  �ست�سهم يف حتمل 
تفي �ملوؤ�س�سات �لوطنية بالتز�ماتها جتاه �سبابنا وريا�سيينا 
باأد�ء و�جبها �ملجتمعي ملا ي�سب يف م�سلحة �لدولة لتمكني 

�ل�سباب من �لقيام بدورهم يف عملية �لتنمية �ل�ساملة .
�أن  �أمللني عللام �لحتلللاد  �أكللد �سالح حممد ح�سن  مللن جانبه 
كاهله  عللن  ترفع  لأنللهللا  بللالحتللاد  �لعمل  �سترثي  �لتفاقية 
جاهد�  ي�سعى  �لحتلللاد  �أن  م�سيفا   .. �ملالية  �لأعللبللاء  بع�س 
�ملوؤ�س�سات  د�عيا   .. ن�ساطه  لت�سويق  �ملقبلة  �ملرحلة  خللال 
�لللوطللنلليللة للللللتللجللاوب ملللع هلللذ� �لجتلللللاه وتلل�للسللجلليللع �ملو�هب 
�لريا�سية لرفع ��سم وعلم دولتنا �لغالية يف جميع �ملحافل 
هذه  توقيع  �إن  �سينغ  هرميك  قللال  ناحيته  من  �لريا�سية. 
مل�سوؤوليتها  �للل�للسللركللة  حتللمللل  منطلق  مللن  يللاأتللي  �لتللفللاقلليللة 
�لريا�سة  �أن  �إىل  .. م�سري�  �لإمللار�ت  �ملجتمعية جتاه �سباب 
هي �للغة �لعاملية للحب و�ل�سام وتعهد باأن تو��سل �سركته 

دعم �لريا�سة يف �لدولة.

 احتاد األعاب القوى يوقع اتفاقية مع بالن بي لدعم منتخباتنا الوطنية
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هيا بنت احل�سن تزور منتجع ونادي احلبتور للبولو قبيل الفتتاح الر�سمي
�آل مكتوم  �ل�سيخ حممد بن ر��سد  ز�رت حرم �ساحب �ل�سمو 
دبللي، رعاه  �لللوزر�ء حاكم  نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�هلل، �سمو �لأمللرية هيا بنت �حل�سني منتجع ونادي �حلبتور 
للبولو قبل يوم من تد�سني مو�سم �لبولو �لأول وذلك يف �إطار 

فعاليات �لفتتاح �لر�سمي ملنتجع ونادي �حلبتور للبولو.
�إد�رة  جمل�س  ورئي�س  موؤ�س�س  �حلبتور  �أحللمللد  خلف  ورحللب 
يف  جولة  يف  ور�فقها  هيا  �لأملللرية  ب�سمو  �حلبتور  جمموعة 
�أرجاء �ملنتجع �لذي يقع يف قلب دبي لند، معربا عن �سعادته 
�مل�سروع  تللرى  كي  �لفر�سة  لها  �أتيحت  حيث  �سموها  بللزيللارة 

�لذي ي�سلط �ل�سوء على �لبتكار يف دبي.
و��ساف �حلبتور �أن �مل�سروع يهدف �إىل تعزيز ريا�سة �لبولو 

للبولو عدد�  ونللادي �حلبتور  ��ست�ساف منتجع  يف دبي حيث 
من  �ملللو�هللب  من  �لكثري  و��ستقطب  �لعاملية،  �لبطولت  من 
خمتلف �أنحاء �لعامل. وعرب عن �عتز�زه باإطاق معلم جديد 
يف دبي، م�سري� �إىل �أن منتجع ونادي �حلبتور للبولو ل مثيل 
فريد  معلم  و�إنللله  جمموعتنا،  مللن  �ململوكة  �ملن�ساآت  بللني  للله 
�ملتحدة، وي�سكل فندق �سانت  �لإمللار�ت �لعربية  من نوعه يف 
ريجي�س دبي حمور �ملنتجع، وهو حماط مب�ساحات خ�سر�ء 
��سطبات  عللن  ف�سا  �لللطللر�ز،  عاملية  بولو  ماعب  و�أربللعللة 
فاخرة تت�سع لأكرث من خم�سمئة جو�د ..وتقدم مدر�سة ركوب 
�خليل �لعديد من �لخت�سا�سات بدء� من �لبولو و�لرتوي�س 
�لتقليدي.  �خليل  ركللوب  �إىل  و�للسللول  �ل�ستعر��سي  و�لقفز 

�أن منتجع ونادي �حلبتور للبولو ي�ست�سيف بطولة  و�أ�ساف 
دبي �ملفتوحة �لتي حجزت لنف�سها مكانة ر��سخة بني فعاليات 
�لبولو �لريادية يف �لعامل وعززت موقع دبي يف م�سهد �لبولو 
�لعاملي و�سوف ي�سكل �فتتاح مو�سم �لبولو حدثا �سنويا يناف�س 

فعاليات �لبولو �لكربى حول �لعامل.
�لوطني  �لن�سيد  بعزف  �لحتفال  مو�سيقية  فرقة  و�فتتحت 
�أقللليلللم عللر�للس �لللفللرو�للسلليللة لإظلللهلللار �ملهار�ت  �لإمللللار�تللللي ثلللم 
�ملللتللنللوعللة �لللتللي تللقللدمللهللا �أكللادميلليللة �لللبللولللو ومللدر�للسللة ركوب 
�خليل، و��ستمتع �ل�سيوف مب�ساهدة عر�س يف ريا�سة �لبولو 
و�لقفز �ل�ستعر��سي، ف�سا عن جل�سة موجزة حول �أ�سول 

�لرتوي�س.

يخو�س �سفر�ء ريا�سة �لإمار�ت يف بطولة �لعامل 
–�لأحد-  �ليوم  –فورمول-1  �ل�سريعة  للزو�رق 
�ل�سني  جلللائلللزة  �لللرئلليلل�للسللي يف  �للل�للسللبللاق  حتللللدي 
فعاليات  ختام  مللع   2017 �لللكللربى  –ليوزهو 
�جلولة �لر�بعة من �لبطولة �لعاملية و�لتي ياأمل 
ومعانقة  �لهدف  حتقيق  يف  خالها  من  �أبطالنا 
�لفوز وذهب )�ل�سني(. و�سيكون �لتتويج و�ل�سعود 
�إىل من�سة �لتتويج يف �ل�سباق هدف بطلنا �حمد 
�لهاملي قائد زورق فيكتوري 3 وزميله �ملت�سابق 
 4 فيكتوري  زورق  قائد  تورنتي  �سون  �لمريكي 
و�ملناف�سة  �لبطولة  درب  يف  �ل�ستمر�ر  �جللل  من 
و�لفرق  للمت�سابقني  �لعام  �لرتتيب  �سد�رة  على 
�إللللقلللاء يف قلللللب �ملللعللركللة حللتللى �جلولتني  وتللاأكلليللد 
و�ل�سارقة  بللابللوظللبللي  �لإمللللللللار�ت  يف  �ملللتللبللقلليللتللني 
خال �سهر دي�سمرب �ملقبل. وميلك بطلنا �حمد 
 21 ر�سيده  يف   3 فيكتوري  زورق  قائد  �لهاملي 
نقطة ح�سدها من �مل�ساركة يف �سباقني رئي�سيني 
فقط )فرن�سا وهاربني( و�سعته يف �ملركز �لثالث 
 17 وبللفللارق  �لللعللامللليللة  للبطولة  �لللعللام  للرتتيب 
نقطة عن �ملت�سدر �ليطايل �ليك�س كاريا قائد 
و9  نقطة   38 و�لللللذي ميلللللك   6 �بللوظللبللي  زورق 
نقاط عن �ساحب �ملركز �لثاين �ملت�سابق �لفنلندي 
�سامي �سيليو قائد زورق بابا 11. وي�سع �ملت�سابق 
�لمريكي �سون تورنتي قائد زورق ذ 4 يف ر�سيده 
و�حد� يف  �سباقا  �إكماله  بعد  نقطة ح�سدها   12
�لأعطال  وقفت  بينما  �لفرن�سي  �أيفيان  مدينة 
�أمللللام طللمللوحللاتلله خلللال �للسللبللاقللي �جلللولللة �لأوىل 
هاربني  مدينة  يف  �لثالثة  و�جلللولللة  �لربتغال  يف 
�ل�سينية حيث يتطلع �إىل �لعودة �ملوفقة يف �سباق 

�ليوم و�ل�ستمر�ر بعد ذلك �إىل �لقمة.
قد  زمن  �أف�سل  ت�سفيات  �سباق  مناف�سات  وكانت 
�ملت�سابق  بقيادة   6 �بوظبي  زورق  جنللاح  �سهدت 
�ملركز  �ليك�س كاريا يف �حل�سول على  �ليطايل 
ح�سل  فيما  ثانية   44.42 �سجل  بعدما  �لأول 

 15 �ل�سويد  زورق  قائد  �ستارك  �ريللك  �ل�سويدي 
على �ملركز �لثاين وجنح بطلنا �حمد �لهاملي يف 

�إحر�ز �ملركز �لثالث بزمن قدره 44.79 ثانية
ومنحت �لنتيجة �لأخرية �ليطايل �ليك�س كاريا 
�سد�رة �لرتتيب �لعام ل�سباق �أف�سل زمن بر�سيد 
47 نقطة مت�ساويا مع �ملت�سابق �ل�سويدي �ريك 
�لر�سيد  نف�س  يف  �لللثللاين  �ملللركللز  �ساحب  �ستارك 
�لهاملي بر�سيد  �لثالث لبطلنا  �ملركز  بينما عاد 

نقطة.  44
 

اإيقاف التجارب
��للللسللللطللللرت �للللللللجلللنلللة �مللللنلللظلللملللة لللل�لللسلللبلللاق جلللائلللزة 
�ل�سريعة  للللللللزو�رق  �لللكللربى  –ليوزهو  �للل�للسللني 
�لر�سمية  �لللتللجللارب  �إللللغلللاء  �إىل  –فورمول-1 
ب�سبب  �ل�سباحية  �لللفللرتة  يف  �أملل�للس  يللوم  �لأوىل 
�سوء �لأحو�ل �جلوية و�لهطول �مل�ستمر لاأمطار 
و�كتفي �مل�ساركون باللفات �لتي قطعتها �لزو�رق 

قبل رفع �لعلم �لأحمر.

املناف�سة  قلب  يف  الفيكتوري  املــر:  حريز 
وليوزهو مفرتق طرق

رئي�س جمل�س  �ملللر حممد بن حريز  قللال حريز   
جميع  حظوظ  �أن  تيم  �لفيكتوري  موؤ�س�سة  �إد�رة 
�لللعللامللليللة للزو�رق  �لللبللطللولللة  �مللل�للسللاركللة يف  �لللفللرق 
�نق�ساء  مللع  م�ستمرة  –فورمول-1  �ل�سريعة 

منت�سف �لطريق وبقاء �ملر�حل �حلا�سمة �عتبار� 
من �سباق �ليوم يف مياه نهر )ليو( و�لذي يتطلع 
�حمد  بطلنا  تيم  �لفيكتوري  �سفر�ء  خللال  مللن 
و�لأمريكي   3 فلليللكللتللوري  زورق  قللائللد  �لللهللاملللللي 
�سون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 �إىل �لتتويج 

و�لظفر بنقاط �جلولة.
 و�أو�سح �أن ثقة جمل�س �إد�رة موؤ�س�سة �لفيكتوري 
ونللهللمللا ميتلكان  خللا�للسللة  �لبطلني  كللبللرية يف  تلليللم 
خلللربة طللويلللللة ومتلللر�لللس ميلليللزهللمللا علللن غريهما 
�لللقللوي يف  �أكلللد� ح�سورهما  وقللد  �ملت�سابقني  مللن 
�جللللللولت �ملللا�للسلليللة حمللتلللللني ملللر�كلللز �ملللقللدمللة يف 
�ملركز  �لهاملي  يحتل  حيث  �ل�سباقات  خمتلف 
نقطة   21 بر�سيد  �لللعللام  �لرتتيب  يف  �خلام�س 

وتورنتي �ملركز �لثامن بر�سيد 12 نقطة.
�لطائر  للثنائي  �لقلبية  �أمللنلليللاتلله  عللن  و�أعلللللرب 
يف   4 وفيكتوري   3 فيكتوري  �لللزورقللني  قللائللدي 
�لتتويج  من�سة  �إىل  و�لو�سول  و�لنجاح  �لتوفيق 
�لللعللام يف  �لللرتتلليللب  وتللعللزيللز موقفهما يف لئللحللة 
من  يخلو  ل  قد  و�لللذي  �ليوم  �لرئي�سي  �ل�سباق 
�ملفاجاآت خا�سة و�ن �ل�سباق �ليوم �سيمثل مفرتق 
طرق بني �ل�سد�رة و�لو�سط كما �أن �ملعطيات يوم 
�أم�س كانت متقلبة و�أق�ست كبار �ملر�سحني ب�سبب 

�لأعطال وغريها من �لأمور.
 

ي�سعي لتكر�ر �جناز 2016

�لهاملي: �أمتني �إهد�ء فيكتوري �لفوز يف ليوزهو
 

قال بطلنا �حمد �لهاملي قائد زورق فيكتوري 3 
�نه  �ملا�سي  �ملو�سم  ليوزهو  يف  هنا  �ملتوج  و�لبطل 
�لكبري  �لتفوق  م�سهد  تكر�ر  يف  �سك  با  يطمح 
�لدولة عاليا يف من�سة  ورفللع علم  �ملن�سرم  �لعام 
�لتتويج كما كان وقتها موؤكد� �نه �سعور ل يو�سف 

ول يقدر بثمن.
�جلولت  يف  �لأمللللر  يتحقق  �أن  متنيت  و�أ�لللسلللاف 
�ملا�سية و�أتطلع ب�سدة لإهد�ء موؤ�س�سة �لفيكتوري 
�ملوؤ�س�سة �لعماقة يف  تيم �نت�ساري �لأول ب�سعار 
�لعاملي  �للقب  م�سو�ر  يف  و�ل�ستمر�ر  )ليو(  نهر 
�لرتتيب  يف  �خلللاملل�للس  �ملللركللز  حاليا  �حللتللل  حيث 
�لعام بر�سيد 21 نقطة وذلك بعد نهاية �جلولة 

�لثالثة يف هاربني.
و�أكد �لهاملي �أن مناف�سات بطولة �لعامل للزو�رق 
�ل�سريعة –فورمول-1 تتميز بالتقارب �لكبري يف 
�أمر  يجعل  مما  �ملت�سابقني  جميع  بني  �مل�ستويات 
معرفة بطل كل جولة �سئ �سعب مما ي�سعنا يف 

رهان كبري من �جل �نتز�ع �للقب و�لنقاط .
نف�س  �مللل�للسللاركللة متلك  �لللفللرق  �أن جميع  و�أو�للسللح 
�حلظوظ ولها مت�سابقني �أ�سحاب خرب�ت طويلة 
�إىل  �لللو�للسللول  �جللل  مللن  نعمل  ذلللك يجعلنا  لكن 
�أف�سل �أد�ء وجاهزية للزورق ليكون يف �ملوعد باإذن 

�هلل خال مر�حل �ل�سباق �لرئي�سي �ليوم.

بالدعم  �لكبرية  �سعادته  �لهاملي  بطلنا  و�بللدي 
�إد�رة  �ملتو��سل و�مل�ستمر �لذي يجده من جمل�س 
من  �ملتو��سلة  و�ملتابعة  تيم  �لفيكتوري  موؤ�س�سة 
حريز �ملر حممد بن حريز رئي�س جمل�س �لإد�رة 
�لبطولة  فعاليات  كل  ح�سور  على  يح�س  �لللذي 
وكذلك غامن  �ملت�سابقني  �أزر  و�ل�سد من  �لعاملي  
خمي�س �ملري ع�سو جمل�س �لإد�رة و�لذي ح�سر 

�إيل ليوزهو خ�سي�سا ملتابع �حلدث �لكبري.
�لفني  للمدير  �لللكللبللري  بللالللدور  �لللهللاملللللي  و�أ�لللسلللاد 
و�لذي  جيلمان  �سكوت  �ل�سابق  �لعاملي  و�لبطل 
�لناجحة  وتوجيهاته  �لفريق  على  فنيا  ي�سرف 
و�مل�ستمرة وكذلك زميله �ملت�سابق �لمريكي �سون 
تورنتي قائد زورق فيكتوري 4 و�لذي يعترب من 

�ملت�سابقني �ملتميزين يف �لبطولة �لعاملية.
 

تورنتي: ل بديل غري القمة
 قال �ملت�سابق �لمريكي �سون تورنتي قائد زورق 
�نه   2016 �لعامل  بطولة  وو�سيف   3 فيكتوري 
�ل�سباق  �حللل�للسللور يف  ت�سجيل  �للسللوي  للله  بللديللل  ل 
�لقمة  مللر�كللز  �سمن  –�لأحد-  �للليللوم  �لرئي�سي 
و�ملقدمة حتى يو��سل �لطريق نحو �ملناف�سة على 

�ل�سد�رة مع تبقي جولتني يف �لإمار�ت
�لتوقف  بعد  �لنقاط  و�أ�ساف مل �جنح يف ح�سد 
يف �سباقني ب�سب �لأعطال وهو �أمر �أ�سرين كثري� 
لكني �ساأعمل على �لتعوي�س فما تز�ل هنالك 60 

نقطة مطروحة يف �ساحة �ملناف�سة و�أود �أن �ح�سد 
�ملزيد حتى �أعود �إىل د�ئرة �ل�سوء من جديد.

 
2020

جلائزة  �لرئي�سي  �ل�سباق  كور�س  �إجمايل  ي�سل   
�ل�سريعة  للللللللزو�رق  �لللكللربى  –ليوزهو  �للل�للسللني 
–فورمول-1 �إىل م�سافة 2020 مرت� ويت�سمن 
�سفر�ء  و�حدة  عد�  حمر�ء  جميعها  عو�مات   6

لالتفاف من �لد�خل.
 

توقيت
�للللليللللوم جلائزة  �للللرئللليللل�لللس  �لللل�لللسلللبلللاق  �للسلليللنللطلللللق   
�ل�سريعة  للللللللزو�رق  �لللكللربى  –ليوزهو  �للل�للسللني 
–فورمول-1 �جلولة �لر�بعة من بطولة �لعامل 
�ليوم  �سباح  من  �لعا�سرة  �ل�ساعة  عند   2017
–�لأحد- بتوقيت �لإمار�ت �ل�ساعة �لثانية ظهر� 

بتوقيت �ل�سني.
  

الرتتيب العام لبطولة العامل:
 -1 �ليك�س كاريا –�بوظبي 6 )�لإمار�ت( 38 

نقطة
 30 )فللنلللللنللد�(   11 –بابا  �سيليو  �للسللامللي   2-

نقطة
27 )�ل�سني(   1 –�سينيزن  �سيب  فليب   3-

 27 15 )�ل�سويد(  – �ل�سويد  -4 �ريك �ستارك 
نقطة

)�لإمار�ت(   3 –فيكتوري  �لهاملي  �حمد    5-
نقطة  21

 20 5 )�لإمار�ت(  – �بوظبي  -6 ثاين �لقمزي 
نقطة

)�لربتغال(   10 –�أطل�س  بينافيتي  دور�تي   7-
نقطة  14

 12 )�لإمار�ت(   4 –فيكتوري  تورنتي  �سون   8-
نقطة

�سفراء الإمارات جاهزون لل�سباق الرئي�سي اليوم

الهاملي وتورنتي يبحثان عن ذهب ال�سن يف ليوزهو
ابوظبي 6 اأول املنطلقني يف الرئي�سي والفيكتوري 3 الثالث

هاميلتون ي�سمن مركز اأول املنطلقن يف جائزة ماليزيا 
�لعام  �لرتتيب  ومت�سدر  مر�سيد�س  �سائق  هاميلتون  لوي�س  �لربيطاين  قدم 
�أد�ء مذها وتفوق على �جلميع يف �لتجارب �لتاأهيلية �لر�سمية �م�س لي�سمن 
مركز �أول �ملنطلقني يف �سباق جائزة ماليزيا �لكربى لل�سيار�ت يف حني تعرث 

ب�سبب  فللري�ري  �سائق  فيتل  �سيبا�ستيان  �لأملللاين  مناف�سيه  �أقللرب 
من  �لأحللد  �ليوم  �ل�سباق  و�سيبد�أ  �سيارته  حمللرك  يف  م�سكلة 

�ملركز �لأخري.
28 نقطة على فيتل  �لذي يتقدم بفارق  وتفوق هاميلتون 
�أف�سل زمن وهو دقيقة  على جميع مناف�سيه عندما �سجل 
و�حدة و30.076 ثانية متقدما مبا�سرة على �لفنلندي 
بفارق  عنه  تخلف  �للللذي  فلللري�ري  �سائق  ر�يللكللونللن  كيمي 

0.045 ثانية و�حتل �ملركز �لثاين.
بول،  رد  �سائق  فر�ستابن  ماك�س  �ل�ساب  �لهولندي  و�حتل 

�لذي يحتفل بعيد مياده 20 �ليوم، �ملركز �لثالث.
وبللعللد تللعللرث فلليللتللل وعلللودتللله ملللقللر �لللفللريللق �نللحلل�للسللرت �أملللال 

�لتجارب  يف  متقدم  مركز  على  �ملناف�سة  يف  فللري�ري 
�لتاأهيلية يف ر�يكونن �لذي تفوق يف جولة 

�لتجارب �حلرة �لثالثة و�لأخرية يف 
وقت �سابق �ليوم.

وميثل هذ� �لتعرث �سربة �أخرى 
لآملللللال فلليللتللل )30 علللاملللا( يف 
�ملناف�سة على �للقب يف �أعقاب 
�لأوىل يف  �للفة  خللروجلله مللن 
�سنغافورة  يف  �ملا�سي  �ل�سباق 
ليحقق  �أ�لللللسلللللبلللللوعلللللني  قللللبللللل 
هلللامللليلللللللتلللون �لللللفللللوز ويلللعلللزز 
قائمة  �للللسللللد�رة  يف  ملللوقلللعللله 

�ل�سائقني.
�للللذي ح�سل  فيتل  وقلللال 

علللللللللللللى حملللللللللللرك جللللديللللد 
ل�سيارته قبل �لتجارب �لتاأهيلية 

�ل�سيار�ت..  �للسللبللاقللات  مللن  جلللزء  هلللذ� 
ولهذ� فاأنا فلم �أفعل �سيئا �ليوم وخا�سة 

خال �ساعات ما بعد �لظهر.
�أربلللع مر�ت  �سابقا  �لللعللامل  و�أ�للسللاف بطل 

بالتاأكيد لي�س هذ� بالو�سع �ملثايل وهو و�سع ل يريده �أحد يف مثل هذ� �ملوقف. 
للمرة  �لأول  �ملركز  �سابقا ثاث مر�ت من  �لعامل  و�سينطلق هاميلتون بطل 
70 خال م�سريته مع �ل�سباقات غد� وللمرة �خلام�سة يف �سباق ماليزيا �لذي 

�سيكون �لأخري يف حلبة �سيباجن بعد �نتهاء �لعقد وعدم جتديده.
و�سيكون هذ� تا�سع �نطاق من �ل�سد�رة لهاميلتون )32 عاما( هذ� 
�ملو�سم �أي�سا ما يعزز فر�سته يف �لفوز باللقب للمرة �لر�بعة بعد �أن 

��ستفاد كثري� من تعرث فيتل يف �سنغافورة.
باللقب  للفوز  �آخللر  �نت�سار  �أي  لتحقيق  هاميلتون  يحتاج  ولللن 
�لعاملي هذ� �ملو�سم �إذ� جنح يف �لفوز يف حلبة �سيباجن غد� و�حتل 

فيتل �ملركز �لثالث �أو ما دون ذلك.
وقللللال هللاملليلللللتللون �لللللذي مل يللحللقللق فللريللقلله نللتللائللج لفللتللة خال 
�لتجارب �حلرة لل�سباق 15 من �ملو�سم “مل تكن لدينا �أدنى فكرة 
عما �سنحققه �ليوم. يوؤ�سفني ما حدث ل�سيبا�ستيان. قلبنا �لأو�ساع 

ل�ساحلنا و�ل�سيارة كانت ر�ئعة.
و�سينطلق �ل�سرت�يل د�نييل ريت�سياردو �سائق رد بول 
�لذي فاز بال�سباق يف �لعام �ملا�سي من �ملركز 
�لفنلندي  �للسلليللنللطلللللق  حلللني  يف  �للللر�بلللع 
مر�سيد�س  �سائق  بللوتللا�للس  فللالللتللريي 

�لآخر من �ملركز �خلام�س.
و�حتل �لفرن�سي ��ستيبان �أوكون �سائق 
فور�س �نديا �ملركز �ل�ساد�س تاه �سائق 
مكارين �لبلجيكي �ستوفل فاندورنه 
ثم �لأملاين نيكو هولكنربج �سائق رينو 

يف �ملركز �لثامن.
برييز  �سريجيو  �ملك�سيكي  و�سينطلق 
�ملللركللز �لتا�سع  �نللديللا مللن  �سائق فللور�للس 
متقدما مبا�سرة على �ل�سباين فرناندو 
�لعامل  وبللطللل  مللكللاريللن  �سائق  �ألللونلل�للسللو 

�سابقا مرتني.
عاما(،   21( جا�سلي  بيري  �لفرن�سي  و�سيبد�أ 
�لذي ي�سارك بديا للرو�سي د�نييل كفيات يف تورو 
رو�سو، م�سريته يف �سباقات فورمول 1 من �ملركز 15 
مبا�سرة خلف زميله �ل�سباين كارلو�س �ساينز �لذي 

تفوق عليه بفارق يقل عن ع�سرين من �لثانية.

قللللال �لللفللرنلل�للسللي زيللللن �للللديلللن زيلللللد�ن مللللدرب ريال 
مدريد بطل �لدوري �ل�سباين ودوري �بطال �وروبا 
�لربتغايل  مهاجمه  بني  م�سكلة  ل  �ن  �لقدم  لكرة 

ملناق�سة متديد  و�لنادي  رونالدو  كري�ستيانو 
على  �ستكون  �لملللور  و�ن  �لخلللري  عقد 

ما ير�م.
زيللد�ن يف موؤمتر �سحايف ع�سية  وقللال 
��ستقبال ��سبانيول بر�سلونة يف �ملرحلة 

�ل�سباين  �لللللللدوري  ملللن  �للل�للسللابللعللة 
�لنادي  بني  �لنقا�س،  �لقدم  لكرة 

باأنه  و�أعتقد  وكري�ستيانو، 
كما هي �حلال د�ئما، 

�للسللتللكللون �لملللللور 
علللللى ملللا يلللر�م. 
لن يكون هناك 
ملللل�للللسللللكللللة  �ي 
بلللللللني �لللللللنللللللادي 
نو  ي�ستيا كر و
كري�ستيانو  �و 

و�لنادي.
وكلللللللان رونلللللاللللللدو 

جديد�  عقد�  وقع 
�سنة،  �قللل من  قبل 

�لثاين  تلل�للسللريللن  يف 
 ،2016 نللوفللمللرب 

حتى  ميلللللتلللللد 
علللللللللللللللللللللللللللللللام 
 ،2 0 2 1
ملللللع ر�تلللللب 
�لللللللسلللللللنلللللللوي 
قلللللللللللدرتللللللللللله 

فة  ل�سحا �
 23،6 بللللللللللللل 

ملللللايلللللني يللللللورو 

�سنويا. لكن بطل جائزة �لكرة �لذهبية �ربع مر�ت 
�جلاري،  �لعام  نهاية  �خلام�سة  لنيل  بقوة  و�ملر�سح 

ترك �ل�سكوك حتوم حول بقائه يف �لنادي �مللكي 
يف �ل�سيف بعد �تهامه بالتهرب من 

دفع �ل�سر�ئب يف ��سبانيا.
وقلللللللللال �للللللاعلللللب �للللبلللاللللغ 
ي�سعر  �نللللللله  علللللاملللللا   32

بللللال�للللسللللطللللهللللاد ويلللحلللب 
�نكلرت�  �ىل  �لللللعللللودة 

حلللللللليللللللللث حللللمللللل 
�لللللللللللللو�ن 

نادي مان�س�سرت يونايتد بني 2003 و2009.
ر�تللبلله لتعوي�س غر�مات  رفللع  يللريللد  كللان  �ذ�  وعللمللا 
�لق�ساء �ل�سباين، قال رونالدو هذ�  حمتملة من 
�لنادي  لرئي�س  ميكن  �ل�سوؤ�ل  هللذ�  �ل�سبوع 
عليه  يللجلليللب  �ن  بللللرييللللز(  )فلللللورنللتلليللنللو 
تاأتي  و�لملللور  �سعيد  �نللا  مللنللي..  �ف�سل 
دوما ب�سكل طبيعي. وتاأتي هذه 
بللعللد متلللديلللد ريال  �لللتللكللهللنللات 
�لرب�زيلي  لعللبلليلله  عللقللود 
 ،)2022( مار�سيلو 
 ،)2022( �ي�سكو 
ين  � د
كللللارفللللاخللللال 
 ،)2022(
ن�سي  لفر �
كلللللللللللللللللللللللللرمي 
بلللللللنلللللللزميلللللللة 
 ،)2021 (
مللللللللاركللللللللو�للللللللس 
يللللللللللللورنللللللللللللتللللللللللللي 
 ، )2 0 2 1 (
�للللللفلللللرنللللل�لللللسلللللي 
ر�فلللايلللل فلللار�ن 
 )2 0 2 2 (
ومللللللللللللللاركللللللللللللللو 
�سين�سيو  �
.)2023(

زيدان متفائل ب�ساأن متديد عقد رونالدو 

ك�سف لعب �لو�سط �لرب�زيلي باولينيو كيف �سجعه �لنجم �لأرجنتيني ليونيل مي�سي، �لذي �أ�سبح زميله يف 
بر�سلونة �لآن، على �لنتقال �إىل �سفوف �لباوغر�نا خال ودية جمعت بني منتخبي باديهما يف 9 يونيو 

)حزير�ن( �ملا�سي.
�لر�سمية بني  �ملفاو�سات  بدء  قبل  باأنه  باولينيو  �أقر  كاتالونيا،  دي  �إل برييوديكو  ويف مقابلة مع �سحيفة 

�لرب�سا وناديه �ل�سابق، جو�جنزو �إيفرغر�ند �ل�سيني، �سجعه مي�سي على �لنتقال لرب�سلونة.
�ملا�سي:  �ل�سيفي  �لنتقالت  مو�سم  خال  �لكاتالوين  للفريق  �ن�سم  �لللذي  �لرب�زيلي  �لو�سط  لعب  وقللال 

حدث �لأمر خال �ملبار�ة �لودية �أمام �لأرجنتني يف يونيو )حزير�ن(.
و�أو�سح �أنه يف وقت كان ي�ستعد فيه هو وزميله ويليان لت�سديد ركلة �حت�سبت لل�سيلي�ساو: ر�أيت مي�سي خلفي 

و�قرتب مني �سيئاً ف�سيئاً ثم قال يل �سنذهب لرب�سلونة �أم ماذ�؟’.
وتابع باولينيو: قلت له �إذ� كنت تريدين �أن �نتقل )للرب�سا( �أنا مو�فق �ساأذهب، م�سيفاً �سعرت بتوتر �سديد 

لدرجة �أنني طلبت من ويليان ت�سديد �لركلة بدًل مني وعقب �ملبار�ة تبادلت �لقمي�س مع مي�سي. 

باولينيو: مي�سي طلب مني النتقال اإىل بر�سلونة
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جمتمع االمارات

عر�س تذكرة العائلة والأ�سدقاء 
يعود اإىل عامل فرياري اأبوظبي

•• اأبوظبي - الفجر: 

بعد �سيف م�سّوق ومليئ بالحتفالت يف عامل فري�ري �أبوظبي، يعود عر�س 
�لعر�س  ويت�سّمن   .2017 �أكتوبر   20 حتى  و�لأ�سدقاء  �لعائلة  تذكرة 
220 درهللم فقط  �أكللرث عرب �لإنرتنت مقابل  �أو  4 تذ�كر برونزية  �سر�ء 

للتذكرة �لو�حدة، �أو مقابل 251 درهم عند �سر�ئها عند �سباك �لتذ�كر.

••  اأبوظبي- الفجر:

عللدد من  �لتي متتلك  لللاأبللحللاث  �ل�سرت�لية  تللروب  ل  �أقللامللت جامعة   
�ملللللر�كللللز حللللول �للللعلللامل وتللتللخللذ من 
ملللديلللنلللة ملللللللبلللورن عللا�للسللمللة وليللللة 
فيكتوريا مقر�ً لها، حفًا خا�ساً يف 
�إمارة دبي مبنا�سبة �ليوبيل �لذهبي 
لإطاق �جلامعة، و�لذي ��ست�سافه 
�جلامعة  مدير  نائب  �سميث  كيلي 

لل�سوؤون �لدولية.
60 �سيف  وحلل�للسللر �حلللفللل حلللو�يل 
وطالب وخريج، من بينهم عدد من 
�مل�سوؤولني �حلكوميني ومن �ل�سفارة 
�ملفّو�سية  وملللكلللتلللب  �لأ�لللسلللرت�لللليلللة 

جامعات  ممثلي  من  عللدد  �إىل  �إ�سافة  �أو�سرتيد،  �لأ�سرت�لية  �لتجارية 
�ملنطقة �لذين يتطلعون لإقامة �سر�كات مع �جلامعة.

�حللللفلللل خريجي  حلل�للسللللللللللللللللللللر  كللمللللللللللللللللللللا   
�جلامعة من �ملو�طنيللللللن و�ملقيميللللن 
من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي، 
من  �جلامعللللللللة  يف  در�للسللو�  و�لللللذي 
حكوميلللللة  در��للسللللللللللللللللليللة  مللنللح  خلللال 
�جلامعة  به  تتمتللللع  ملا  نظر�ً  جللاءت 
�لهيئات  مللللع  مللتلليللنللة  رو�بلللللللط  مللللن 
و�ملوؤ�س�سات �حلكوميللللة يف �ملنطقللللللة، 
�لطاب  ��سلللللللتقبال  على  وعكفت 
و�جلهات  �للللللللللوز�ر�ت  خمللتلللللف  ملللن 
عقدين  نحلللو  مللدى  على  �لللر�علليللة 

من �لزمن. 

اأبوظبي لالإ�سكان تقدم حقائب مدر�سية لطالب من 
مركز اأبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�سة 

•• اأبوظبي-الفجر:

ز�ر وفد من هيئة �أبوظبي لاإ�سكان، مركز �أبوظبي لرعاية وتاأهيل ذوي �لحتياجات �خلا�سة، �لتابع ملوؤ�س�سة ز�يد 
�لعليا للرعاية �لإن�سانية، وذلك �سمن مبادر�ت عام �خلري �لتي تنظمها �لهيئة منذ بد�ية �لعام �جلاري2017.

�ملركز  نظمها  �لتي  للمد�ر�س  �لعودة  �حتفالية  خال  مدر�سية  حقائب  �لز�ئر  لاإ�سكان  �أبوظبي  هيئة  وفد  وقدم 
للطاب مع بد�ية �لعام �لدر��سي، وهي مزودة بجميع �لأدو�ت �لدر��سية �لتي يحتاجها �لطاب يف يومهم �لدر��سي. 
و�أكد �سعادة خليفة �لكتبي �ملدير �لتنفيذي لقطاع �خلدمات �لإ�سكانية يف هيئة �أبوظبي لاإ�سكان، حر�س �لهيئة 
على تقدمي �لدعم و�مل�ساندة لذوي �لهمم ومتكينهم من مو��سلة حياتهم ليكونو� مو�طنني موؤثرين يف �ملجتمع 

وي�سهمو� يف تطور ونه�سة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
ومر�كزها  �لإن�سانية،  للرعاية  �لعليا  ز�يد  ملوؤ�ّس�سة  �لإمللار�ت  دولة  قيادة  تقدمه  �لذي  �لاحمدود  بالدعم  و�أ�ساد 
حتقيق  نحو  م�سريتها  ملو��سلة  �ل�سرت�تيجّية  وم�ساريعها  ومبادر�تها  �ملوؤ�ّس�سة  ولرب�مج  ترعاها،  �لتي  و�لفئات 

�أهد�فها �ملتمثلة بتقدمي �أرقى �خلدمات �لنوعّية و�ملتمّيزة لأبناء وبنات �لإمار�ت من �أ�سحاب �لهمم.

�سركة ا�ستيكو العقارية تنال ثالثة جوائز 
خالل حفل توزيع جوائز العقارات العربية

�لعقار�ت  جو�ئز  توزيع  حفل  خللال  جو�ئز  ثاثة  ��ستيكو  �سركة  �أحللرزت 
�لعربية و�لأفريقية �لذي جرى تنظيمه يف فندق جي دبليو ماريوت ماركيز 
موؤخر�ً يف دبي، حيث فازت �ل�سركة �لعقارية �لر�ئدة يف دولة �لإمار�ت بجائزة 
�أف�سل وكالة لتاأجري �لعقار�ت، و�أف�سل �سركة لا�ست�سار�ت �لعقارية بدبي، 

و�أف�سل �سركة ��ست�سار�ت عقارية يف �لت�سويق باأبوظبي.

مركز حممد بن را�سد للف�ساء يفوز بجائزة التمّيز للتنوع 
يف اجلغرافيا والفئات العمرية والتوازن بن اجلن�سن

للتنوع يف �جلغر�فيا  �لتمّيز  بل جائزة  للف�ساء  ر��سد  بن  فاز مركز حممد 
و�لفئات �لعمرية و�لتو�زن بني �جلن�سني �لتابعة لل �لإحتاد �لدويل للماحة 
�لف�سائية، وذلك تقدير�ً من �لإحتاد ملبادر�ت وجهود �ملركز يف تعزيز دور 
على  و�لإنفتاح  �ملعتمدة  ��سرت�تيجيته  �لف�ساء،  قطاع  يف  و�مللللر�أة  �ل�سباب 

�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �ملتخ�س�سة يف �لف�ساء يف خمتلف دول �لعامل. 
لل�سوؤون  �لعام  �ملدير  �ملللري، م�ساعد  �سامل حميد  �ملهند�س  وت�سلم �جلائزة 
�لعلمية و�لتقنية يف مركز حممد بن ر��سد للف�ساء من �لدكتور جان �إيف 
ليغال، رئي�س �لإحتاد �لدويل للماحة �لف�سائية” ورئي�سة جلنة �جلائزة، 
�لللدورة �حلالية  �قامه �لإحتللاد خال  �ل�سيدة مللاري �سنيت�س، خال حفل 
من �ملوؤمتر �لتي تقام يف �أديليد يف ��سرت�ليا. ومينح �لإحتاد �جلائزة لل�سنة 
�لأوىل، �إذ �تيح جلميع �ملوؤ�س�سات ذ�ت �لع�سوية يف �لإحتاد �لدويل للماحة 
�لف�سائية” �لرت�سح، على �ن متنح �ىل �ملوؤ�س�سة �لتي ت�ستحقها ��ستحقاقا 
�لدويل  �لإحتللللاد  رئلليلل�للس  للليللغللال،  �إيلللف  جلللان  �لللدكللتللور  و�إعللتللرب  ��ستثنائيا. 
للماحة �لف�سائية �أن مركز حممد بن ر��سد للف�ساء �أثبت ح�سوره كجهة 
بارزة ومثال يحتذي به يف جمتمع �لف�ساء، م�سيفاً: يفخر �لإحتاد �لدويل 
�جلغر�فيا  يف  للتنوع  �لتمّيز  جائزة  �ملركز  ينال  �ن  �لف�سائية”  للماحة 
و�لفئات �لعمرية و�لتو�زن بني �جلن�سني  يف عامها �لأول، وذلك ملا يقوم به 

من �إ�سهامات تعزز هذ� �لتنوع يف قطاع �لف�ساء.

تعين توين دوغال�س يف من�سب الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة الحتاد للطريان 

•• اأبوظبي- الفجر:

 �أعلن �سعادة حممد مبارك فا�سل 
�إد�رة  جمللللل�للس  رئلليلل�للس  �ملللللزروعللللي، 
للللللطللري�ن، عن  جمموعة �لحتلللاد 
تللوين دوغللا�للس يف من�سب  تعيني 
ملجموعة  �للللتلللنلللفللليلللذي  �للللرئللليللل�لللس 
�أن ي�ستهل  �لحتللاد للطري�ن، على 
عام  يناير  �سهر  مهام عمله خال 
�إىل  �ن�سمامه  وقللبلليللل    .2018
كان  للللللطللري�ن،  جمموعة �لحتلللاد 
يلل�للسللغللل من�سب  دوغللللا�للللس  تللللوين 
�لرئي�س �لتنفيذي ل�سوؤون �ملعد�ت 
�لدفاع  بلللوز�رة  و�لللدعللم  �لدفاعية 
منوطاً  كلللان  حلليللث  �لللربيللطللانلليللة، 
�مل�سرتيات و�لدعم لكافة  بعمليات 
�لقو�ت  يف  و�خلللللدمللللات  �لأجللللهللللزة 

�مل�سلحة �لربيطانية. 

فندق فريمونت دبي يظفر بامليدالية الذهبية يف دوري 
اأبطال امل�سرفن الداخلين يف ال�سرق الأو�سط 2017

••  دبي- الفجر:

�سد�رة  على  دبللي  فريمونت  فندق  يف  �لللد�خلللللي  �لإ�للسللر�ف  موظفو  تربع   
�لفنادق �لر�قية يف �ملنطقة، بعد �أن ح�سدو� �مليد�لية �لذهبية يف �لن�سخة 
�لأوىل من دوري �أبطال �مل�سرفني �لد�خليني يف �ل�سرق �لأو�سط. ويف �سابقة 
هي �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة، تبارت فرق من فنادق ومنتجعات خمتلفة 
يف �ستى �أنحاء �ل�سرق �لأو�سط حتت مظلة معر�س �لفنادق بدبي يف �لأ�سبوع 
�ملا�سي، حيث ُعهد �إليها ترتيب غرف فندقية - ُقلبت حمتوياتها ر�أ�ًسا على 

عقب - يف �أقل مدة زمنية.

جامعة ل تروب الأ�سرتالية حتتفل بيوبيلها الذهبي يف دبي

باب الق�سر ي�ست�سيف وفدا اإعالميا من كازاخ�ستان

�سركة نريفانا لل�سياحة وال�سفر 
حتتفل مبرور 10 اأعوام على تاأ�سي�سها

•• ابوظبي - الفجر: 

�حتفلت �سركة نريفانا لل�سياحة و�ل�سفر مبرور ع�سرة �أعو�م على تاأ�سي�سها يف �لعا�سمة 
�بوظبي منذ �نطاقتها يف �لعام 2007.  وحققت �ل�سركة خال �لعقد �لأول من عمرها 
�ملزيد من �لإجناز�ت �لتي تدعم �سناعة �ل�سياحة و�ل�سيافة يف �بوظبي ودولة �لمار�ت 
عموما . وح�سر �لحتفال �لذي �أقيم يف فندق �ل�ساطئ روتانا ، عدد من �أع�ساء جمل�س 
�لإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي لل�سركة عاء �لعلي و�كرث من 500 من موظفي و ممثلي 
�ل�سركة يف �لعو��سم �خلليجية و�لعربية و�لعاملية.  وح�سب �لعديد من خرب�ء �ل�سياحة 
و�ل�سفر يف �لدولة  و �ملنطقة و �لعامل �لذين �ساركو� يف �حلفل، فقد ��ستطاعت �ل�سركة 
و�ل�سفر على م�ستوي  �ل�سياحة  نوعية يف عامل  نقلة  �أن حتدث  �ملميزة  خال م�سريتها 

دولة �لمار�ت ومنطقة �خلليج �لعربية و �لتاأثري يف �لأ�سو�ق �لأوروبية و �لعاملية.

�ملبذولة  جهودها  �سمن  �لأطللفللال، 
�ل�سامة  بللللجللللو�نللللب  للللتلللوعللليلللتلللهلللم 
�ملرورية و�لأ�سباب �لرئي�سية �ملوؤدية 
للحو�دث . قام �لعقيد �أحمد �ل�سم 
�ملللللرور  �إد�رة  مللديللر  نللائللب  �لللنللقللبللي 
و�لدوريات بالقيادة �لعامة ل�سرطة 
ر�أ�لللس �خللليللمللة، يللر�فللقلله �مللللازم �أول 
حملللملللد عللبلليللد �للسللعلليللد ملللديلللر فرع 

بزيارة  �مللللروري،  و�لإعلللام  �لتوعية 
بر�أ�س  �لرو�بي  رو�سة  �إىل  ميد�نية 
�لحتفال  يف  للللللملل�للسللاركللة  �خللليللمللة، 
وتقدمي  �جلللديللد،  �لللدر��للسللي  بالعام 
�لتي  �ملرورية  و�لإر�ساد�ت  �لن�سائح 
�أطفال  �ملللروري، لدى  حتقق �لوعي 
�للللرو�بلللي، و�أولللليلللاء �مورهم  رو�للسللة 

و�لهيئة �لإد�رية و�لتدري�سية.

 •• راأ�س اخليمة – الفجر:

مع �نطاق �لعام �لدر��سي �جلديد، 
ل�سرطة  �لللعللامللة  �للللقللليلللادة  تللو��للسللل 
�ملرور  بلللللاإد�رة  �خللليللمللة ممثلة  ر�أ�للللس 
�مليد�نية  زيللللار�تللللهللللا  و�لللللللدوريللللللات 
�ملرورية  �لثقافة  لتعزيز  �لتوعوية 
للللللللدى طلللللللبلللة �مللللللللد�ر�لللللللس ويللللار�للللس 

 Atameken Business
�لأوىل  و�ملللللجلللللللللة   Channel
�أ�سلوب  مللو��للسلليللع  يف  �ملللتللخلل�للسلل�للسللة 
و   )1MAG#( �حللللللللللليللللللللللاة 
جملة   و   Robb Report
�ملتخ�س�سة   COMODE

لل�سيد�ت. 
زيارتهم  خللللال  �للللوفلللد  ر�فلللللق  كللمللا 
ممللللثلللللللللني ملللللللن هلللليللللئللللة �أبلللللوظلللللبلللللي 
ومنظمي  و�لللللثللللقللللافللللة  لللللللل�لللسللليلللاحلللة 
كاز�خ�ستان  �ل�سياحية من  �لرحات 

.Kazakhstan

•• اأبوظبي - الفجر: :

 �إ�للسللتلل�للسللاف فلللنلللدق بللللاب �لللقلل�للسللر يف 
�أبوظبي وفد �إعامي من كاز�خ�ستان 
بالتعاون مع هيئة �أبوظبي لل�سياحة 
�أيللللللام قدم  و �لللثللقللافللة ملللللدة خللملل�للسللة 
خالها جتربة �إقامة و�سيافة عربية 

�أ�سيلة . 
�لللزيللارة �يل �لرتويج  وتللهللدف هللذه 
�أبوظبي  لمارة  �ل�سياحة  للمقومات 
�ل�سياح  �عفاء  ظل  يف  كاز�خ�ستان  يف 
�لتا�سرية  ملللن  �لللكللاز�خلل�للسللتللانلليللتللني 

�خلرب�ت �ملتوفرة يف �أبوظبي.
��ست�سافة  �ن  قللللائللللا:  و�أ�للللللسللللللاف 
�سرورية  �للللدولللليلللني  �لإعلللامللليلللني 
للرتويج �ل�سياحة و ناأمل يف حتقيق 
�ملزيد من �لتعاون بني دولة �لإمار�ت 

و كاز�خ�ستان.
�للللوفلللد ممللثلللللني ملللن من�سة  و�لللسلللم 
كللللار�خلللل�للللسللللتللللان �لللللعللللامللللليللللة �لأكللللللللرث 
قناة  و   )kapital.kz( �سعبية 

وقال �ل�سيد مر�سد �ل�سام�سي مدير 
�إد�رة �لت�سريفات لفندق باب �لق�سر: 
يللللعللللزز هللللللذ� �لللللنللللوع مللللن �مللللللبلللللادر�ت 
�أبوظبي  �لللعللا�للسللمللة  يف  �للل�للسلليللاحللة 
�ملللو�للسللم �جلديد،  وخلل�للسللو�للسللاً خلللال 
و�سيلة  �لإعامية  �لرحات  وتعترب 
جلليللدة للللرتويلللج �لللثللقللافللة �لللغللنلليللة يف 
�لدولة و�لتعريف مبقومات �ل�سياحة 
وزيادة �لوعي �لدويل حول �لتنوع يف 

�مل�سبقة لزيارة لدولة �لمار�ت، ومن 
�ملتوقع �ن يوؤدي هذ� �لقر�ر �ىل زيادة 
�لقادمني  �ل�سياح  ن�سبة  ملحوظة يف 

من كاز�خ�ستان. 
للطري�ن  �لحتلللاد  �سركة  وفللرت  كما 
مبنا�سبة هذ� �لقر�ر رحات مبا�سرة 
�لكاز�خ�ستانية  �لعا�سمة  و�إىل  مللن 
�بللوظللبللي كوجهة  للللرتويلللج  �آ�للسللتللانللا 

�سياحية جذ�بة.

 رو�سة الروابي حتتفل بالعام الدرا�سي اجلديد

مربوك قدوم احلفيد �سعيد 
بن حمدان بن �سعيد اآل نهيان

 يتقدم �أع�ساء جمل�س �أمناء فريق و�جب �لتطوعي 
و�لتربيكات  �لقلبية  �لتهاين  بخال�س  �بوظبي  يف 
نهيان  �آل  خالد  بللن  حممد  بللن  خليفة  �ل�سيخ  �ىل 
رئي�س ور�عي �لفريق مبنا�سبة قدوم حفيده �لأول 
كما  نهيان  �آل  �سعيد  بن  حمد�ن  بن  �سعيد  �ل�سيخ 
حمد�ن  �ل�سيخ  و�لللده  �ىل  بالتهنئة  �لفريق  يتقدم 
بن �سعيد بن طحنون بن حممد �ل نهيان مبنا�سبة 
�ملولود �لبكر ، جعله �هلل من �بناء �ل�سعادة مباركني 

�لطار�س لآل نهيان �لكر�م .



    
احتجزت يف املطار فاأقامت حفاًل 

قامت �مر�أة تقطعت بها �ل�سبل يف مطار نورث كارولينا، با�ستغال 
يف  �لعاملني  مب�ساعدة  ر�ق�س  فيديو  لت�سوير  �ملطار  يف  وجودها 

�ملطار. 
وقالت ماه�سيد مازوجي باأنها �حتجزت يف مطار �سارلوت دغا�س 
�لدويل بعدما فاتتها �لطائرة وبقيت يف �ملطار طو�ل �لليل، �لأمر 
برفقة  �مللللرح  ببع�س  و�لللقلليللام  نف�سها  عللن  للرتفيه  دفللعللهللا  �للللذي 

موظفي �ملطار. 
و�أ�سافت:  فاتتني رحلة يف مطار ت�سارلوت، ومل �أرغب يف �إم�ساء 
�لليل وحيدة، لذ� قررت �أن �أ�سور مقطع فيديو ر�ق�س، و��ستعنت 
وحظيت  جديدة  �سد�قات  كونت  لقد  و�مل�سافرين.  �ملطار  بعمال 

بليلة ر�ئعة 
�لفيديو �لذي ن�سر على موقع يوتيوب، مب�ساركة  وقد متيز هذ� 
�لبو�بات، ونادلة  �ملطار مبا يف ذلك موظفو  �لعديد من موظفي 
تعمل يف مقهى �ستاربك�س، بالإ�سافة �إىل بع�س �مل�سافرين �لآخرين، 

بح�سب ما ورد يف موقع  يو بي �آي �لإلكرتوين. 

اختطاف فتاة لإرغامها على الزواج
و��سع  نحو  على  �لهند  يف  �لجتماعي  �لتو��سل  مللو�قللع  تناقلت 
مقطع فيديو، يظهر فيه رجان، وهما يختطفان فتاة حتت �أنظار 

و�لدتها لإرغامها على �لزو�ج، بناء على وعد قطعه و�لدها.
ويف �لفيديو، �لذي مت ت�سويره يف قرية بولية ر�ج�ستان، حاولت 
و�لدة �لفتاة، منع �لرجلني من �أخذ �بنتها �لقا�سر، لكنهما متكنا 
من �ختطاف �لفتاة، بعد �سرب �لأم و�سط �سر�خ طفلها �ل�سغري، 
�سحيفة  بح�سب  �ملحتوم،  م�سريها  من  �لهرب  �لفتاة  وحمللاولللة 

ديلي ميل �لربيطانية.
ورغم حماولت �لأم منع �لرجلني من �أخذ �بنتها، �إل �أنهما متكنا 
من حتقيق ما قدما من �أجله، بعد �أن وعد و�لد �لفتاة �أحمد خان 
�أحد �لرجلني بتزويجه للفتاة. وو�سل �سابان مل�ساعدة �لأم و�بنتها، 
لكن بعد فو�ت �لأو�ن، حيث �نطلق بها �خلاطفان بعيد�ً على جر�ر 

زر�عي.
�بنته  بتزويج  وعللد  �لفتاة  و�لللد  �أن  �إعللام هندية،  و�سائل  وذكللرت 
�آخر  رجللل  برفقة  �لقرية  �إىل  و�سل  و�لللذي  �سوكت،  يدعى  لرجل 
يدعى �إليا�س، لأخذ �لفتاة �لتي مل يتم �لك�سف عن ��سمها، كما مل 
18 عاماً،  �أقل من  �أن تكون  يتم حتديد عمرها، لكن من �ملرجح 

وهو �ل�سن �لقانوين للزو�ج يف �لهند.

ال�سماء متطر اأ�سماكًا 
ن�سرم�سوؤولون من جمعية �حلماية �ملدنية يف �سمال �سرق �ملك�سيك، 
�سور�ً لعدة �أ�سماك �سغرية، قالو� �إنها �سقطت من �ل�سماء خال 
�لأمطار �لتي هطلت �أخري�ً.  قالت جمعية تاموليبا�س �ملك�سيكية يف 
تعليق لها على �سور ن�سرتها على في�س بوك، �إن عدد�ً من �لأ�سماك 
ت�ساقطت من �ل�سماء مع �لأمطار �لتي هطلت يف �ملنطقة موؤخر�ً. 
منطقة  يف  حدثت  غريبة  حالة  �للل�للسللور:   على  �لتعليق  يف  وجللاء 
�أمطار  مللع  �ل�سغرية  �لأ�للسللمللاك  بع�س  ت�ساقطت  حيث  تامبيكو، 
خفيفة من �ل�سماء  وبح�سب �خلرب�ء، فاإن �لأ�سماك �لتي ت�سقط 
خال �لعو��سف �ملطرية لي�ست بالأمر �مل�ستغرب، وحتدث �أحياناً 
�ملاء، حيث يقوم ب�سحب �لأ�سماك �إىل  �إع�سار فوق  عندما يت�سكل 
�لأعلى، وتت�ساقط مع �لأمطار يف وقت لحق، وفق ما ورد يف موقع  

يو بي �آي �لإلكرتوين.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأغنية توقظ امراأة من غيبوبتها
�أنقذت �أغنية من �سبعينات �لقرن �ملا�سي �سيدة بريطانية من �ملوت، بعد �أن �ساعدتها على �ل�ستيقاظ من غيبوبتها، 

يف �أعقاب تعر�سها لإنتان خطري نتج عن خر�ج يف �أحد �أ�سر��سها.
وكانت ماريا رو�سيتي )53 عاماً( على حافة �ملوت يف م�ست�سفى ماري�ستون مبدينة �سو�نزي، بعد �نت�سار �إنتان خطري 
يف ج�سدها، بد�أ يهاجم كافة �أع�سائها و�أن�سجتها. لكن �أغنية �ستارمان للمغني �ل�سهري ديفيد باوي، كانت مبثابة 
قبلة �حلياة، �لتي �أعادتها من غيبوبتها، وبد�أت تبكي وتتمايل بذر�عيها، وكاأنها يف حفلة مو�سيقية، بح�سب �سحيفة 
ديلي ميل �لربيطانية. وقالت ماريا:  لطاملا كنت من ع�ساق باوي، لذلك فاأنا ل�ست متفاجئة مبا حدث، حيث كنت 
و�أنا يف �لغيبوبة، �أحرك ذر�عّي على �أنغام �أغانيه. وحتى بعد ��ستيقاظي من �لغيبوبة �لتي ��ستمرت 7 �أيام، كنت �أ�ساأل 

عنه، وقد غاب عن بايل �أنه تويف يف يناير )كانون �لثاين( �ملا�سي .
�ملا�سي،  �لعام  �لثاين( من  بيانكا )27 عاماً( يف نوفمرب )ت�سرين  بانتها  برفقة  للت�سوق  وكانت ماريا قد خرجت 

عندما بد�أت ت�سعر بالإعياء، ومل ت�سعر �أنها بخري لعدة �أيام، قبل �أن ت�سطر ملر�جعة �لطبيب.
ومع تر�جع حالتها ب�سكل كبري وتورم وجهها، مت نقل ماريا �إىل �مل�ست�سفى، حيث كانت بحاجة �إىل عملية لت�سريف 
�ل�سو�ئل من �خلر�ج �لذي ت�سكل يف �أحد �أ�سر��سها، وكان من �ملقرر �أن تغادر يف �ليوم �لتايل، لكن �لأطباء قالو� �إن 

حالتها �أكرث تعقيد�ً، ومن �ل�سروري و�سعها يف غيبوبة مل�ساعدتها على �لتنف�س.
ووجد �لأطباء �سعوبة يف �إعادة ماريا �إىل �حلياة من جديد، قبل �أن تقرتح �إحدى �ملمر�سات، ت�سغيل �أغاين باوي، 

ملعرفتها باأنها من �أ�سد معجبيه، وكانت �ملفاجاأة عندما بد�أت حترك ذر�عيها وكاأنها يف حفل مو�سيقي.
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�سجنت لرتكها اأطفالها مبفردهم 11 يومًا
�أمريكية  �مللر�أة  بحق  �سدر  بال�سجن  حكما  �إن  �لأمريكية  �ل�سلطات  قالت 
من ولية �أيو� تركت �أطفالها �لأربعة مبفردهم يف �ملنزل حتى تقوم بجولة 
�سياحية يف �أوروبا ت�ستغرق 11 يوما �إذ �أد�نها �لق�ساء بتهمة تعري�س �أطفال 

للخطر.
و�سافرت �لأم وتدعى �إيرين يل ماكه )30 عاما( من مدينة جون�ستون يف 
20 �سبتمرب �أيلول دون �أن توفر رعاية  �أملانيا يف  �أيو� �لأمريكية �إىل  ولية 
12 عاما و�آخر عمره  �أربعة بينهم �ثنان يبلغان من �لعمر  لأطفالها وهم 
�إن  جون�ستون  �سرطة  وقللالللت  �للسللنللو�ت.  �سبع  �لللر�بللع  و�لطفل  �سنو�ت  �ست 

م�سد�سا كان يف �ملنزل.
وقالت جانيت ويلوردينج وهي متحدثة با�سم �ملدينة �لتي تقطنها 22 �ألف 
ن�سمة  مرت على �ل�سرطة وقائع ترك �أطفال مبفردهم وخروج �لو�لدين 

لكن �ل�سفر �إىل دولة �أخرى �أمر خمتلف متاما .
و�حتلت �لأنباء عناوين بع�س �ل�سحف يف �جنلرت� وو�سفت �سحيفة )ديلي 
�أم يف �لوليات �ملتحدة كما كتب لها �لبع�س نف�س  �أ�سو�أ  ميل( ماكه باأنها  

�لتعليق عرب �سفحتها �ل�سخ�سية على في�سبوك.
و�أبلغت  �أيلول  �سبتمرب   21 يللوم  �ملنزل  �لأطللفللال يف  على  �ل�سرطة  وعللرثت 

�أجهزة حماية �لأطفال ثم �ت�سلت مباكه يف �أملانيا و�أمرتها بالعودة.

ت�سع مولودها داخل م�سعد امل�ست�سفى
�لجتماعي،  �لتو��سل  �لعديد من مو�قع  ن�سر على  ت�سجيل م�سور  �أظهر 
حلظة و�سع �مر�أة �سينية جلنينها د�خل م�سعد �مل�ست�سفى، بعد �أن فاجاأتها 
�آلم �ملخا�س ومل يتمكن �مل�سعفون من �لو�سول بها �إىل غرفة �لعمليات يف 

�لوقت �ملنا�سب. 
وقد ظهر �مل�سعفون وهم يقومون باإخاء �مل�سعد بعدما تاأكدو� من �أنهم لن 

يتمكنو� من �إي�سال �ملر�أة �إىل غرفة �لولدة يف �لوقت �ملحدد. 
�ل�سني،  �سرقي  �ل�سعب مبدينة وين�سانغ  �مل�سعد يف م�ست�سفى  وقال عامل 
باأن �ملر�أة كانت تعاين من �آلم �سديدة لدى �إدخالها �إىل �مل�سعد، و�نهارت يف 

�لز�وية بعد �أن بد�أ ر�أ�س �لطفل يظهر 
�مل�سعد،  د�خللل  بللرز  �لطفل  ر�أ�للس  �إن  �ملمر�سة لني جللون،  من جهتها قالت 
و�أنها ��سطرت مل�ساعدة �ملر�أة يف �لولدة د�خل �مل�سعد بعد تعذر �إي�سالها �إىل 

غرفة �لعمليات يف �لوقت �ملنا�سب. 
ومل يتمكن �لطاقم �لطبي من قطع �حلبل �ل�سري للطفل د�خل �مل�سعد، 
ومت نقل �لأم وطفلها �إىل غرفة �لولدة لإنهاء �إجر�ء�ت �لولدة و�لطمئنان 
�ملولود يف  باأن  �أعلن �لأطباء  �إجللر�ء �لفحو�سات،  �ملولود. وبعد  على �سحة 

�سرب نحل يوؤخر 
اإقالع طائرة 

�لنحل  مللللن  �للسللخللم  �لللسلللرب  �أعلللللللاق 
�إندوني�سية  ركللللاب  طللائللرة  �إقللللاع 
وهللللي ر�بلل�للسللة علللللى مللللدرج �ملطار 
بعدما  �لللل�لللسلللاعلللة،  جتلللللللاوزت  مللللللدة 
جتمع �ملئات من �لنحل على جناح 

�لطائرة �لأمين.
بالركاب  �ملحملة  �لطائرة  وكانت 
علللللللى و�لللسلللك �مللللللغلللللادرة مللللن مطار 
مقاطعة  يف  �لللللللدويل  كلللو�لنلللاملللو 
عندما  �لللل�لللسلللملللالللليلللة،  �لللسلللوملللطلللرة 

هاجمها �سرب �سخم من �لنحل.
وقللللللد �أظللللهللللر ملللقلللطلللع فللليلللديلللو مت 
تللل�لللسلللويلللره مللللن د�خلللللللل �للللطلللائلللرة 
�لأمين  �لنحل وهو يغطي �جلناح 
للللللطللائللرة، يف حلللني كلللانلللت �أعلللللد�د 
�أخلللللللرى مللللن �للللنلللحلللل حتلللللوم حول 

�لطائرة.
�ملباغت  �للللهلللجلللوم  هلللللذ�  وبلل�للسللبللب 
للللللنللحللل، تللللاأخللللرت �للللطلللائلللرة عن 
�لإقللللاع مللللدة 90 دقلليللقللة، قللبللل �أن 
�ملحلية  �لإطلللللفلللللاء  فلللللرق  تلللتلللدخلللل 
وتطرد �حل�سر�ت بخر�طيم �ملياه.

طري�ن  �سركة  رئي�س  نللائللب  وقلللال 
يف  بللوتللاربللوتللار:   بيني  �سيتيلينك، 
و�لن�سف  ع�سرة  �لثانية  �ل�ساعة 
قللامللت فللرق �لإطللفللاء بللطللرد �سرب 
�لنحل عرب ر�س �جلناح  هائل من 
بعناية  �لطائرة  فح�س  ومت  باملاء، 
مللللن قلللبلللل علللملللال �للل�للسلليللانللة قبل 

�ل�سماح لها بالإقاع. 
تللللاأخللللرت  ممللللاثلللللللللة،  حلللللادثلللللة  ويف 
رحلللللة �للسللركللة دلللتللا للللللطللري�ن عن 
�إىل  بيت�سربغ  مدينة  من  �لإقلللاع 
نيويورك لأكرث من �ساعة، بعدما 
على  �لللنللحللل  ملللن  �لآلف  جتللمللع 
يف  ورد  ما  بح�سب  �لطائرة،  جناح 

�سحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

راكب يت�سبب بحادث مروع
تعر�س  حلظة  مرعب،  م�سور  ت�سجيل  �أظهر 
�سائق حافلة �إىل هجوم من �أحد �لركاب �لأمر 
�حلافلة  على  �سيطرته  فقد�ن  �إىل  �أدى  �لذي 

ووقوع حادث مروع. 
باأحد  �ل�سائق  فوجئ  للحافلة  قيادته  فاأثناء 
بللاملللقللود ويللحللركلله بطريقة  �للللركلللاب ميلل�للسللك 
م�سارها.  عن  تنحرف  �حلافلة  جعلت  عنيفة 
وقلللللد �لللسلللوهلللد �لللللركللللاب وهلللللم يلللنلللدفلللعلللون �إىل 
�لعنيف،  �ل�للسللطللد�م  بفعل  �حلللافلللللة  مقدمة 
�لأمتعة  �أمتعتهم من مق�سورة  تدفقت  بينما 

�لعلوية.
وقد �أظهرت لقطات �أخرى �حلافلة �ملحطمة 
تلل�للسللررت و�جهتها  �أعللقللاب �حلللللادث، حلليللث  يف 
ب�سكل كبري. و�سوهد �أحد �لأ�سخا�س �مل�سابني 

وهو يتلقى �لعاج يف موقع �حلادث. 
�ل�سني  ت�سويره يف  �لللذي مت  �لفيديو  مقطع 
�لتو��سل  ملللو�قلللع  علللللى  كلللبلللري�ً  رو�جلللللللاً  لللقللي 
�مل�ساهد�ت  �آلف  علللللى  وحلل�للسللل  �لجللتللمللاعللي، 
ورد يف �سحيفة مريور  مللا  وفلللق  نلل�للسللره،  بللعللد 

�لربيطانية. 

ل�س يتنكر بزي زجاجة كوكا كول   
علللللللى ملللوقلللع يوتيوب  نلل�للسللر  تلل�للسللجلليللل مللل�لللسلللور  �أظللللهللللر 
�لإلكرتوين، ل�ساً م�سلحاً وهو يقتحم �أحد فروع مطعم 

كنتاكي متنكر�ً بزي زجاجة كوكا كول. 
�خللفي  �لباب  �ملطعم من  �إىل  يدخل  وهو  �لل�س  وظهر 
يف �ساعة مبكرة من �سباح �لثنني وبيده م�سد�ساً هدد به 

مدير �ملطعم �لذي كان مبفرده. 
�لل�س  �أن  �إل  �أذى،  بللاأي  �ملدير  ي�سب  �حلللظ مل  وحل�سن 
متكن من �سرقة مبلغ 500 دولر �أمريكي وغادر �ملطعم 
باأنه  �ل�سارق  هندر�سون  �سرطة  �إد�رة  وو�سفت  ب�سرعة. 
رجل �أبي�س متكن من �لفر�ر من مكان �حلادث يف حافلة 

�سغرية رمادية �للون، يقودها رجل �أبي�س �آخر. 
به،  �مل�ستبه  عللن  و��للسللعللة  بللحللث  عملية  �للل�للسللرطللة  و�للسللنللت 
�لل�س، �لإدلء بها  �أي معلومات عن  ونا�سدت من ميلك 
على �لفور، وفق ما ورد يف موقع  يو بي �آي �لإلكرتوين. 

ج�سم غريب يف رئة رجل
يف  �آلم  يعاين من  وهو  �مل�ست�سفى  �إىل  بريطاين  نقل رجل 
و�لفحو�سات  �ل�سور  و�أظهرت  تنف�سية،  وم�ساكل  �لرئتني 
�لأطباء  �عتقد  رئتيه،  �إحلللدى  د�خللل  �سغرية  كتلة  وجلللودة 
�أنها كتلة �سرطانية، قبل �أن يكت�سفو� �أنها عبارة عن قطعة 

با�ستيكية دخلت �إىل ج�سمه قبل �أربعة عقود.
وكان �ملري�س �لذي مل يتم �لك�سف عن هويته، و�لبالغ من 
و�سعور  �أ�سفر،  �سعال خماطي  يعاين من  عاماً،   47 �لعمر 
بعدم �لرتياح ملدة تزيد عن عام، وطلب م�ساعدة �لأطباء، 
خا�سة  ج�سمه،  يف  �سرطانية  كتلة  وجللود  �فرت�سو�  �لذين 
�ملري�س  و�أحلليللل  عللامللاً،   30 ملللدة  �لللتللدخللني  د�وم على  و�أنللله 
جمرى  فح�س  وخللال  �ل�سرعة.  وجه  على  �مل�ست�سفى  �إىل 
من  قطعة  بوجود  �لأطللبللاء،  فوجىء  �ملري�س،  لدى  �لهو�ء 
كان  رئتيه،  �إحللدى  د�خللل  خمللروط  �سكل  على  �لبا�ستيك 
�لكت�ساف  هللذ�  و�سكل  عللامللاً،   40 نحو  قبل  ��ستن�سقها  قللد 
لللغللز�ً حللري �لأطلللبلللاء، خللا�للسللة مللع علللدم ظللهللور �أيلللة �أعر��س 
�أنلله ح�سل  �ملري�س  �ملللدة. وتذكر  �ملري�س طللو�ل هذه  لدى 
على جمموعة �ألعاب خا�سة بال�سيار�ت عندما كان بعمر 7 
هذ�  وبقي  بينها،  �لبا�ستيكي من  �ملخروط  وكللان  �سنو�ت، 
�ملخروط د�خل رئته منذ ذلك �لوقت، بح�سب �سحيفة ديلي 
ميل �لربيطانية. ويعتقد �لأطباء، �أن رئة �ملري�س تاأقلمت 
مع هذ� �جل�سم �لغريب مع مرور �لوقت، لكنه بد�أ ي�سبب له 
م�ساكل تنف�سية يف �لآونة �لأخرية. وبعد �لعملية �جلر�حية 
بللد�أت حالة  �لبا�ستيكي،  �ملللخللروط  لإز�للللة  له  �لتي خ�سع 
�ملري�س تتح�سن، و��ستعاد حياته �لطبيعية ب�سكل تدريجي.

�سجرة ب�سكل ديك
مق�سو�سة  �للسللجللرية  بللرعللايللة  بريطانية  �أرملللللة  تللعللهللدت 
5 �سنو�ت،  على �سكل ديك يف حديقة منزلها لأكرث من 
رعاية  على  د�أب  و�لللذي  �لر�حل،  زوجها  لذكرى  تخليد�ً 
�ل�سجرية �لديك لعقد من �لزمن. ومنذ وفاة زوجها توم 
يف عام 2012، و�سعت جو�ن غر�نهان )77 عاماً( رعاية 
�ل�سجرية �لتي ي�سل �رتفاعها �إىل 8 �أقد�م ن�سب عينيها، 
خا�سة و�أن هذه �ل�سجرية تنت�سب يف حديقة �ملنزل منذ 
عام 2002، وعمل زوجها �لر�حل على رعايتها ملدة 10 
�ل�سرطان،  مر�س  مللع  معركته  يخ�سر  �أن  قبل  �للسللنللو�ت، 

بح�سب موقع مرتو �لربيطاين. جنيفر كاربنرت خالل ح�سورها العر�س الأول لفيلم Brawl in Cell Block 99 يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. )رويرتز(

يطلب الزواج من مرا�سلة على الهواء 
مر��سلة  فوجئت  مللوؤثللر،  م�سهد  يف 
كاليفورنيا  وليلللة  مللن  تلفزيونية 
عليها  يعر�س  بحبيبها  �لأمريكية 
�للللللللزو�ج �أثللللنللللاء بللثللهللا تلللقلللريلللر�ً على 
�لهو�ء مبا�سرة.  كانت �إميلي ترينر 
على و�سك �أن تنهي تقرير�ً �إخبارياً 
ن�سرة  خللال  مبا�سرة  �لللهللو�ء  على 
عللنللدمللا ظللهللر خطيبها  �خلللاملل�للسللة، 
ر�سمية.   يللرتللدي بدلة  د�نلليللال وهللو 
�ساألته  د�نلللللليللللللال،  و�للللسللللول  وحلللللللال 
تللو�جللده يف موقع  �سبب  ترينر عن 
�لت�سوير، فركع على ركبته و�ساألها 
�للللللزو�ج مللنلله. وقد  �إن كللانللت تللقللبللل 
حبيبها  عر�س  على  ترينر  و�فللقللت 
و�لدموع متاأ مقلتيها. ومت ت�سوير 
عر�س �لزو�ج وبثه يف وقت لحق يف 
ن�سرة �لأخبار.  من �جلدير بالذكر 
�أن موظفي ��ستوديو �لأخبار قامو� 
يف  مل�ساعدته  د�نلليللال  مللع  بالتن�سيق 
�أن  دون  ترينر،  على  �للللزو�ج  عر�س 
يف  ورد  مللا  بح�سب  �لأخلللللرية،  تعلم 

موقع  يو بي �آي �لإلكرتوين. 

يهدد الن�ساء بحرق �سياراتهن
�سعود بن  �ل�سيخ  �لعام  �لنائب  وجه 
عبد�هلل �ملعجب بالقب�س على �ساب 
بالعتد�ء  فلليللديللو  مللقللطللع  يف  هلللدد 

على �لن�ساء حرق �سيار�تهن. 
�أكد   ، �لللريللا�للس  ل�سحيفة   ووفلللقلللاً 
لن  �أنللهللا  �لعامة  �لنيابة  يف  م�سدر 
بالعبث  كلللللان  مللللن  للللكلللائلللن  تلل�للسللمللح 
على  و�لتحري�س  �ل�سعودية  باأمن 
وخمالفة  �لعللللتللللد�ء  �أو  �لآخللللريللللن 
�لأنللظللمللة. و�للسللدد �مللل�للسللدر علللللى �أن 
�لنيابة �لعامة �ستقوم بدورها �ملنوط 
بها يف خدمة �ملجتمع وحمايته من 

�أيدي �لعابثني ومثريي �لفتنة.

»عائلة �سيمب�سون« تنقل م�ساهديها اإىل الع�سور الو�سطى
ذ�ت يوم، توقع مبتكرو �مل�سل�سل �لكرتوين �ل�ساخر 
تر�مب  دونلللاللللد  ي�سبح  �أن  �سيمب�سون(  )عللائلللللة 
ي�ستطيعون  ل  لكنهم  �ملللتللحللدة،  للللللوليللات  رئي�سا 
��ستلهامها  ميكن  �لللتللي  �لكوميديا  مو�كبة  �لآن 
�لع�سور  �إىل  بللالأ�للسللرة  �لللعللودة  فللقللررو�  مللن عهده 

�لو�سطى.
ويف �ملو�سم �لتا�سع و�لع�سرين للم�سل�سل �سيتحول 
مارج  و�لأم  هومر  �لأب  ت�سم  �لتي  �لعائلة  ��سم 
وماجي  �لذكية  وليز�  �مل�ساغب  مللارت  و�أولدهللمللا 
لأمريكا  �ملتغري  �لوجه  عك�ست  و�لتي  �لر�سيعة، 

على مدى 28 عاما، �إىل )عائلة �سريف�سون(.
�إحدى  يف  مللزحللت  قللد  �سيمب�سون(  )عللائلللللة  كللانللت 
حلقاتها عام 2000 حني قالت �إن تر�مب �سيدخل 

�لبيت �لأبي�س و�إن رئا�سته �ستدمر �لقت�ساد.
لكن �ملنتج �ملنفذ مات �سلمان قال �إن �مل�سل�سل، �لذي 
ي�ستغرق �إنتاج �ملو�سم �لو�حد منه �أكرث من عام، ل 
ميكنه م�سايرة �لنكات �ملتعلقة برت�مب منذ �أن فاز 

يف �نتخابات 2016.
وقال يف مقابلة  هناك �سناعة هائلة تعتمد �أ�سا�سا 
�أن  ميكننا  ل  برت�مب...  �ملتعلقة  �لكوميديا  على 
كيف  ن�سور  �أن  فقط  ميكننا  ون�سبقها.  ن�سايرها 
�إليه  �آلللت  �لللذي  بالوجه  �أمللريللكللا  لاأ�سف  ت�سللت 
�ملدينة  وهللي  �سربينجفيلد  �إىل  تللر�مللب  عهد  يف 

�ملت�سورة �لتي تدور فيها �أحد�ث �مل�سل�سل.
جمتمع  يف  �لأ�لللسلللرة  تعي�س  �جلللديللد،  �ملللو�للسللم  ويف 
�لعفاريت  حيث  �لو�سطى  للقرون  يعود  �إقطاعي 
ذ�ت  �سيمب�سون،  ليز�  ومتللار�للس  و�لتنني.  و�لللغللول 

�لأعو�م �لثمانية، �ل�سحر.
�إىل  �إ�سار�ت  �سريف�سون(  )عائلة  مو�سم  ويت�سمن 
)جيم  م�سل�سل  يف  �ل�سحر  حكايات  من  جمموعة 
�أفللام )لللورد �وف ذ� رينج(  �وف ثرونز( و�سل�سلة 

و)كونان ذ� بارباريان(.
�أي خيال،  بللريللان كيلي  يف  و�ملللنللتللج  �ملللوؤلللف  وقلللال 

يوجد د�ئما وجه للعامل �حلديث .

نيكول �سابا يف اإطاللة جديدة
مو�قع  �أحللد  على  �خلللا�للس  ح�سابها  عللرب  �سابا  نيكول  �للبنانية  �لفنانة  ن�سرت 
�إحيائها لأحد �لأعر��س يف  �لتو��سل �لجتماعي �سور لها من �إطالتها خال 

�لقاهرة مب�سر.
وقد بدت �سابا بال�سور مرتديتا ف�ستانا ق�سري� باللون �لأزرق مع حذ�ء من نف�س 
�للون، وقد ظهرت بال�سور بطريقة عفوية. ولقت �ل�سور �إعجاب متابعي �سابا 

�لذين �أكدو� على جمال �إطالتها.
يذكر �أّن �لفنانة نيكول �سابا كانت قد �حيت �إحدى �أقوى حفاتها خلتام �ملو�سم 
�ل�سيفي يف �ل�ساحل �ل�سمايل مل�سر يف �أحد �أ�سهر �أماكن �ل�سهر بح�سور عدد من 
�لفنانني منهم �أحمد رزق و�ل�ساعر �أمري طعيمة وحمدي بدر وتامر عبد �ملنعم 

و�إينا�س علي، وعدد من رجال �لأعمال، ووجوه �جتماعية وجمهور غفري.


