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الغرامة و10نقاط �سوداء ملخالفة ذراع قف باحلافالت املدر�سية
•• اأبوظبي-وام: 

دعت �سرطة  اأبوظبي �سائقي املركبات اإىل التوقف الكامل عند فتح ذراع 
قف اجلانبية للحافالت املدر�سية يف كال االجتاهني مب�سافة ال تقل عن 
واأمان.. وذلك يف اإطار حملتها  اأمتار ل�سمان عبور الطلبة ب�سالمة   5

حتت �سعار يف �سالمتهم �سعادتنا.
التنفيذية  الالئحة  بتعديالت  االل��ت��زام  على  املركبات  �سائقي  وحثت 
وت�سجيل  دره��م   1000 غرامة  تفر�ض  والتي  وامل��رور  ال�سري  لقانون 

عن هذه املخالفة. مرورية  نقاط   10
كما تن�ض الالئحة التنفيذية لقانون ال�سري واملرور على الغرامة 500 
درهم وت�سجيل 6 نقاط مرورية على �سائق احلافلة املدر�سية يف حال 
عدم فتح ذراع قف عند اإنزال اأو ركوب الطلبة.     )التفا�سيل �ض22(

اأكد �صقوط �صهداء م�صريني يف اإرهاب ممول من الدوحة
�سكري يرف�ض كلمة ممثل قطر بالوزاري العربي

•• القاهرة-وام:
اأعلن وزير اخلارجية امل�سري �سامح �سكري رف�سه ملا ت�سمنته كلمة 
اجتماع وزراء  املريخي يف  �سلطان  القطري  ال�سئون اخلارجية  وزير 
نعقد ام�ض بجامعة الدول العربية. وقال �سكري  اخلارجية العرب املمْ
يف تعقيبه على مداخلة الوزير القطري :نحن النقبل مبا حتدث به 
اأ�سلوبه  واأن   ، يثار  اأن  مندوب قطر ونعترب كالمه خارجا.. اليجب 

غري مقبول.
قطري  بتمويل  مت  الره���اب  تعر�ست  م�سر  اأن  �سكري  �سامح  واأك���د 
و�سقط �سهداء من اأبناء م�سر، م�سددا على اأن هذه حقوق لن ت�سيع. 
واأ�ساف نحن �سعوب ميتد تاريخنا ل�سبعة اأالف �سنة وعندما نتكلم 
مب�سئولية..و�سّوف  نت�سرف  نت�سرف  وعندما  حقائق  ع��ن  نتكلم 
كل  واتخاذ  مواطنينا  عن  والدفاع  م�ساحلنا  عن  الدفاع  يف  ن�ستمر 

االإجراءات التي تكفلها القوانني الدولية.
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الإمارات : مليار درهم لرعاية 14 األف م�سن �سنويا
•• جنيف-وام: 

اأكدت دولة االإمارات تخ�سي�سها حوايل مليار درهم �سنويا لرعاية نحو 14 
األف م�سن وفقا ال�سرتاتيجية مزدوجة تقوم على حمورين .. مو�سحة اأن 
حني  يف  عاملية  ملعايري  وفقا  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي  ه��و  االأول  امل��ح��ور 
توعية لالأ�سر يف منازلها حول طرق رعاية هذه  الثاين يف تقدمي  يتمثل 
الفئة. جاء ذلك يف كلمة الدولة التي األقاها �سعادة �سعيد اأحمد اجلروان 
 36 ال�  ال��دورة  اأم��ام  �سكرتري ثالث يف البعثة الدائمة لالإمارات يف جنيف 
ملجل�ض حقوق االإن�سان يف اإطار احلوار التفاعلي مع اخلبرية امل�ستقلة املعنية 

بحقوق كبار ال�سن.
روزا  ال�سيدة  امل�ستقلة  باخلبرية  الدولة  كلمة  اجل��روان يف م�ستهل  ورح��ب 
كورنفيلد - ماتي .. معربا عن ال�سكر والتقدير على اإعدادها للتقرير الذي 
االإيجابي يف  ال�سن ودورها  امل�ساعدة لكبار  التكنولوجيا  اأهمية  يربز مدى 

تطوير طرق العناية بهذه ال�سريحة من املجتمع .    )التفا�سيل �ض4(

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع 
امل�ساعدات الغذائية على اأهايل ر�سوم يف �سبوة

•• �شبوة-وام: 

وزعت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي ام�ض دفعة جديدة من امل�ساعدات 
اأهايل  من  املحدود  الدخل  وذات  املعوزة  االأ�سر  على  االإغاثية  الغذائية 
مناطق عني بامعبد - اجلويري - القمري - جلعة - بئر علي التابعة 

اإداريا ملديرية ر�سوم جنوب حمافظة �سبوة.
وتاأتي هذه امل�ساعدات االإغاثية والغذائية ملناطق وقرى مديرية ر�سوم 
دولة  و�سعتها  اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة  خ��ط��ة  اإط����ار  يف  ث��ان��ي��ة  كمرحلة 
االإمارات بتوجيهات من القيادة الر�سيدة للوقوف اإىل جانب االأ�سقاء يف 
اليمن وم�ساعدتهم يف هذه االأو�ساع الع�سيبة للتخفيف من معاناتهم 

وحت�سني ظروفهم املعي�سية واالإقت�سادية.
 3000 ووزع فريق هيئة الهالل االأحمر االإماراتي يف حمافظة �سبوة 
�سلة غذائية على اأه��ايل مناطق مديرية ر����س���وم.             )التفا�سيل 

حممد بن را�سد خالل اطالعه على م�ساريع امل�ساركني يف �سيتي �سكيب جاوبال  )وام(

اطلع على م�صاريع امل�صاركني يف �صيتي �صكيب جلوبال

حممد بن را�سد: اقت�ساد الإمارات �سيظل قويا ومتما�سكا 
بف�سل الثقة املطلقة التي حتظى بها اأ�سواقها وقوانينها 

•• دبي-وام:

زار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة 
رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�ض معر�ض �سيتي �سكيب 

جلوبال يف مركز دبي التجاري العاملي يف يومه الثاين.
وقد جتول �سموه - يرافقه �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 

مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ اأحمد بن �سعيد اآل مكتوم رئي�ض هيئة 
دبي للطريان الرئي�ض االأعلى ملجموعة طريان االإمارات وال�سيخ �سعيد 
بن مكتوم بن جمعة اآل مكتوم و�سعادة خليفة �سعيد �سليمان مدير عام 
دائرة الت�سريفات وال�سيافة يف دبي و�سعادة هالل �سعيد املري الرئي�ض 
التنفيذي ل�سلطة مركز دبي التجاري العاملي مدير عام دائرة ال�سياحة 

والت�سويق التجاري يف دبي - يف اأرجاء املعر�ض.    )التفا�سيل �ض2(

•• عوا�شم-وكاالت:

بن  عبيد  اأحمد  الدكتور  اليمني  ال��وزراء  رئي�ض  دعا 
لالنتقال  اليمن  يف  العاملة  الدولية  املنظمات  دغ��ر 
من �سنعاء اخلا�سعة ل�سيطرة امليلي�سيات االنقالبية 
احلكومة  ت��وج��د  حيث  ع��دن  امل��وؤق��ت��ة  العا�سمة  اإىل 

ال�سرعية.
وطالب بن دغر خالل ا�ستقباله ملن�سق االأمم املتحدة 
ماكغولدريك  جيمي  اليمن  يف  االإن�سانية  لل�سوؤون 
ممثلي االأمم املتحدة للحياد يف التعامل مع اأطراف 
النزاع املختلفة وفقا ملعايري االأمم املتحدة والقانون 

الدويل.
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى م��ط��ال��ب��ة احل��ك��وم��ة اليمنية  وج����دد 
امليلي�سيات  املتحدة باتخاذ موقف حازم جتاه  لالأمم 
امل�ساعدات  ملا تقوم به من عرقلة و�سول  االنقالبية 

االإن�سانية اإىل م�ستحقيها.
واأ����س���اد ب��ال��دع��م ال����ذي ي��ق��دم��ه م��رك��ز امل��ل��ك �سلمان 
ل��الإغ��اث��ة واالأع����م����ال االإن�����س��ان��ي��ة وال���ه���الل االأحمر 
املنظمات  وكل  الكويتية لالإغاثة  واللجنة  االإماراتي 

الدولية.
من جهته اأكد من�سق االمم املتحدة لل�سوؤون االإن�سانية 
يف اليمن العمل على تعزيز تواجد املنظمات االأممية 
يف امل��ح��اف��ظ��ات امل���ح���ررة، وع���ازم���ة ع��ل��ى زي�����ادة عدد 
العام  نهاية  مع   30% بن�سبة  واخل��رباء  املوظفني 

اأكدت ان ارمتاء الدوحة يف اح�صان االإيرانيني لن جتني من ورائه اإال اخلراب والدمار 

ال�سعودية : قطر واأدت اأول اأمل حقيقي لإنفراج الأزمة
•• القاهرة-وام:

اأح���م���د ع��ب��دال��ع��زي��ز ق��ط��ان ���س��ف��ري امل��م��ل��ك��ة العربية  اأك����د 
ل���دى جامعة  ال���دائ���م  ل���دى م�سر وم��ن��دوب��ه��ا  ال�����س��ع��ودي��ة 
الدول العربية ان االإجراءات التي اتخذتها كل من اململكة 
العربية ال�سعودية ودولة االمارات العربية املتحدة ومملكة 
�سيادية  قطر  �سد  العربية  م�سر  وجمهورية  البحرين 
ومت���ت ب��ن��اء ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ي��ات اخل��اط��ئ��ة ال��ت��ي متار�سها 
يتعلق  فيما  �سنوات طويلة  على مدى  القطرية  احلكومة 
باالرهاب  املتورطني  وا�ست�سافة  ومتويل  االره���اب  بدعم 
يف  وتدخلها  والتحري�ض  الكراهية  ون�سر  ارا�سيها  على 

ال�سوؤون الداخلية للدول االخرى.
148 ملجل�ض اجلامعة  وقال قطان يف كلمته امام ال��دورة 
باجلامعة  ام�����ض  اخل��ارج��ي��ة  وزراء  م�ستوى  على  العربية 
الدول  هذه  بها  تقدمت  التي   13 ال�  املطالب  ان  العربية 
ال�سوء  لت�سليط  ك��ان��ت  حقيقتها  يف  ه��ي  ال�ستة  وامل��ب��ادئ 
على املخالفات التي ارتكبتها قطر حيال اتفاقيات وقعتها 
االتفاقيات  ب��ه��ذه  واإخ���الل���ه���ا  ع��ل��ي��ه��ا  ���س��ادق��ت  وق���وان���ني 
والقوانني يتطلب منها ت�سحيح تلك املخالفات وااللتزام 

مبا جاء يف تلك االتفاقيات.
اأم��ل حقيقي  اأول  اأ�سفه ك��ون دول��ة قطر واأدت  واع��رب عن 
 5 التي تقاطعها منذ  االأرب���ع  ال���دول  م��ع  ازمتها  الن��ف��راج 
بني  ج��رى  ال���ذي  الهاتفي  االت�����س��ال  بعد   2017 يونيو 
�ساحب ال�سمو االأمري حممد بن �سلمان ويل العهد نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع ال�سعودي وامري قطر.

وقال انه هو من بادر باالت�سال حيث راوغت قطر وتن�سلت 
وحرفت حقيقة االت�سال الهاتفي الذي جرى وهنا �سدرت 
توجيهات بتعطيل اي حوار مع قطر اىل ان ت�سدر ت�سريحا 

وا�سحا عن موقفها ب�سكل علني ورغبتها يف احلوار.
وب�����س��اأن ت��ق��ارب قطر م��ع اي���ران ق��ال ان ه��ذا ق��رار �سيادي 
ولكن االرمت��اء يف اح�سان االإيرانيني وغريهم لن يجنوا 
�سلبية  نتيجته  و�ستكون  وال��دم��ار  اخل���راب  اال  ورائ���ه  م��ن 

عليهم.
واو�سح اأن اجلميع يعلم حقيقة ما تقوم به ايران من ادوار 
العربية  اخلليج  دول  خا�سة  العربية  ال��دول  جت��اه  �سلبية 
لال�ستقرار  وزعزعتها  الداخلية  �سوؤونها  يف  وتدخالتها 
واالأمن يف دول اخلليج العربية وال يوجد دولة تعاملت مع 

ايران وحققت اخلري من ورائها.
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الأمم املتحدة : النتهاكات �سد 
الروهينجا يف ميامنار اإبادة جماعية

•• نيويورك -وام: 

�سد  الع�سكرية  عمليتها  باإنهاء  ميامنار  حكومة  املتحدة  االأمم  طالبت 
الروهينجا مع �سمان امل�ساءلة عن جميع االنتهاكات واإنهاء نهج التمييز 

احلاد والوا�سع النطاق الذي وقع �سدهم.
الو�سع  احل�سني  رع��د  زي��د  االإن�����س��ان  حلقوق  ال�سامي  املفو�ض  وو���س��ف 
حكومة  ان  اىل  ..م�����س��ريا  جماعية  اإب���ادة  ب��اأن��ه  الروهينجا  �سد  القائم 
مل  ال��ذي  االأم���ر  الدوليني  املحققني  ب��دخ��ول  ال�سماح  رف�ست  ميامنار 

ميكن االأمم املتحدة من تقييم الو�سع احلايل ب�سكل كامل.
تقارير عديدة و�سورا لالأقمار  املتحدة  االأمم  تلقي  النقاب عن  وك�سق 
قرى  بحرق  املحلية  وامليلي�سيا  االأمنية  ال��ق��وات  قيام  ح��ول  ال�سناعية 
الروهينجا باالإ�سافة اإىل تقارير متكررة عن عمليات قتل خارج نطاق 

�سابان من الروهينجا يحمالن امراأة م�سنة خالل رحلة الفرار من ميامنار اىل بنجالد�ض  )رويرتز(الق�ساء مبا يف ذلك اإطالق النار على املدنيني الفارين .

اجلاري.
يف  االنقالبية  امليلي�سيات  تفقد  االآخ���ر،  بعد  وي��وم��اً 
انقالبها  لتربير  �ساقتها  ال��ت��ي  ال��ذرائ��ع  ك��ل  اليمن 
املعنى  بهذا  الر�سائل  اآخ��ر  احل��ل.  ورف�ض حم��اوالت 
جاءت من ال�سفري الربيطاين لدى اليمن، �ساميون 
اأن حل االأزم��ة لي�ض ع�سكرياً،  اأك��د  ال��ذي  �سريكليف، 
احلوار  طاولة  على  للجلو�ض  االنقالب  طريف  داعياً 

والقبول بخطة ميناء احلديدة.
اإىل  االن��ق��الب��ي  التحالف  دع��ا  ال��ربي��ط��اين  ال�سفري 
و���س��دد على �سرورة  اجل��ل��و���ض على ط��اول��ة احل����وار، 
احلديدة  ميناء  بخطة  بالقبول  امليلي�سيات  ال��ت��زام 
ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا اإن���ه���اء احل����رب يف ال���ب���الد، يف ظل 
ال�سراع الداخلي الظاهر بني االنقالبني يف �سنعاء.

متزايدة  دول��ي��ة  ���س��غ��وط��اً  االن���ق���الب  اإدارة  وت���واج���ه 
لثنيهم عن مواقفهم املت�سلبة جتاه اجلهود االأممية 

للت�سوية ال�سيا�سية.
ال�����س��ف��ري ال���ربي���ط���اين ل����دى ال��ي��م��ن ���س��ريك��ل��ي��ف مل 
ي�ستبعد تفجر املوقف بني احلليفني يف �سنعاء يف اأي 

حلظة، ودعا اإىل دعم احلل ال�سلمي لالأزمة.
مل�ساعي  اال�ستجابة  ���س��رورة  على  ���س��ددت  بريطانيا 
بعناية،  م��ق��رتح��ات��ه  وم��ن��اق�����س��ة  االأمم������ي  امل���ب���ع���وث 
واعتربت املخرج الوحيد من االأزمة يتمثل يف احلل 
فوراً  امل��ف��او���س��ات  ط��اول��ة  على  واجل��ل��و���ض  ال�سيا�سي 

للو�سول اإىل اتفاق.

ال�صفري الربيطاين باليمن يدعو االنقالبيني للقبول بخطة ميناء احلديدة

بن دغر يطالب املنظمات الدولية النتقال اإىل عدن
للو�ساطة  ت�ستجيب  حما�ض 
امل�سرية وحتل جلنتها الإدارية

•• غزة-اأ ف ب:

اأب��ل��غ وف���د ح��رك��ة ح��م��ا���ض برئا�سة 
م�سر  ي��زور  ال��ذي  هنية،  اإ�سماعيل 
امل�سريني  امل���������س����وؤول����ني  ح����ال����ي����اً، 
اللجنة  حل  على  احلركة  مبوافقة 
االإدارية التي اأن�سئت اأخرياً، وتتوىل 
حكومة  وت�سكيل  غ��زة،  قطاع  اإدارة 
ال�ستئناف  ك���ب���ادرة  وط��ن��ي��ة  وح����دة 
حوار امل�ساحلة مع الرئي�ض حممود 

عبا�ض. 
وق����ال امل�������س���وؤول، ال����ذي ط��ل��ب عدم 
ذك��ر ا�سمه »واف��ق وف��د حما�ض على 
امل�سوؤولون  االإخ����وة  ب��ه  ت��ق��دم  ط���رح 
امل�����س��ري��ون ب��ح��ل ال��ل��ج��ن��ة االإداري�����ة 
وطنية  وح�����دة  ح��ك��وم��ة  وت�����س��ك��ي��ل 
الداخلية  االأزم�������ات  ح���ل  م��ه��م��ت��ه��ا 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة وال��ت��م��ه��ي��د الإج����راء 
انتخابات رئا�سية وت�سريعية كبادرة 
للحوار مع حركة فتح للم�ساحلة«.  

جمل�ض النواب العراقي يرف�ض ا�ستفتاء كرد�ستان
•• بغداد-وكاالت:

�سوت جمل�ض النواب العراقي باأغلبية اأع�سائه برف�ض اال�ستفتاء على 
�سبتمرب  من  والع�سرين  اخلام�ض  يف  املقرر  كرد�ستان  اإقليم  ا�ستقالل 

اأيلول اجلاري. 
واأعرب رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري على ح�سابه ال�سخ�سي على 
العبادي  ال��وزراء حيدر  رئي�ض  واإل��زام  اال�ستفتاء  رف�سه  الفي�سبوك عن 
جاد  بحوار  والبدء  العراق،  وح��دة  التي حتفظ  التدابري  باتخاذ جميع 

ملعاجلة امل�سائل العالقة بني بغداد واالإقليم . 
و بح�سب النائب حممد الكربويل غادر النواب االأك��راد جل�سة الربملان 
قبل الت�سويت، بينما قلل النائب الكردي ماجد �سنكايل يف مقابلة مع 
رويرتز من اأهمية الت�سويت و قال اإنه بال قيمة ولن يحول دون امل�سي 

قدما فى اإجراءات اال�ستفتاء. 
وقد مت الت�سويت بناء على دعوة 80 نائبا برملانيا لو�سع ا�ستفتاء اإقليم 

كرد�ستان على جدول اأعمال جل�سة الربملان .
ب��ارزاين مدينة  كرد�ستان م�سعود  اإقليم  رئي�ض  يزور  �سياق مت�سل،  ويف 
اأطيافهم  بكافة  املحافظة  ابناء  طماأنة  بهدف  بالنفط  الغنية  كركوك 
كرد�ستان  اإقليم  اأه��ايل  م�سلحة  يف  �سي�سب  اال�ستفتاء  اأن  قومياتهم  و 

واملناطق املتنازع عليها. 
ورف�ض رئي�ض الوزراء العراقي حيدر العبادي اال�ستفتاء مرارا واعتربه 

انتهاكا لد�ستور البالد. 
املتحدة  ال��والي��ات  وتعار�سه  ملزم  غري  كرد�ستان  اإقليم  ا�ستفتاء  ويعد 
والقوى الغربية املتحالفة مع العراق باعتبار ي�ستت جهود احلرب على 

ما يعرف بتنظيم داع�ض االرهابي فى العراق و�سوريا ح�سب راأيها.
التابعة  اإج��راء اال�ستفتاء لي�ض فقط يف املحافظات الثالثة  املقرر  ومن 
التي  املناطق  فى  اأي�سا  ولكن   - وال�سليمانية  واأربيل  ده��وك   - لالإقليم 
ت�سكنها غالبية كردية وتلك التي حررتها قوات البي�سمركة الكردية من 

قب�سة تنظيم داع�ض االإرهابي . 

مقتل ع�صرات املدنيني يف �صربات جوية بدير الزور
ورقة انت�سار الف�سائل باإدلب على مائدة حمادثات اأ�ستانا

•• عوا�شم-وكاالت:

تناق�ض الدول الراعية ملحادثات اأ�ستانا نقاط انت�سار ف�سائل اإدلب، مع وفد 
املعار�سة ال�سورية الذي يتوجه اإىل العا�سمة الكازاخية بعد اأيام.

امل��ع��ار���س��ة، يف  ل��وف��د  امل�����س��وؤول االإع��الم��ي  ال��دك��ت��ور يحيى العري�سي،  وق���ال 
ت�سريحات �سحافية اإن ورقة انت�سار الف�سائل �ستناق�ض يف املحادثات.

واأ�سار العري�سي اإىل اأن املعار�سة ت�سعى لتجنيب اإدلب خطر الدمار، مو�سًحا 
عدم  و�ست�سمن  احلالية،  ال��ت��وزع  خرائط  على  اعتماًدا  النقاط  ُح��ددت  اأن��ه 
ا�ستهداف الف�سائل من قبل النظام وامليلي�سيات االإيرانية. ولدى �سوؤاله عن 
التن�سيق حول نقاط التوزع مع الف�سائل، اأجاب: موقفها من حترير ال�سام 

كان وا�سًحا وعلنًيا.
نفذتها  جوية  �سربات  اإن  االإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ق��ال  ذل��ك،  اىل 
قرب  �سخ�سا   69 مقتل  عن  اأ�سفرت  االأرج���ح  على  رو�سية  حربية  ط��ائ��رات 
نهر الفرات يف حمافظة دير الزور ب�سرق �سوريا. وذكر املر�سد اأن ال�سحايا 
ال�سفة  على  للمدنيني  خميمات  اأ���س��اب��ت  اجل��وي��ة  ال�سربات  واأن  مدنيون 

الغربية لنهر الفرات وعبارات لالنتقال اإىل ال�سفة ال�سرقية.
داع�ض  تنظيم  اإن مت�سددين من  ال�سوري  التلفزيون  قال  اأخ��رى  ناحية  من 
ي�ستخدمون النهر للفرار من مدينة دير الزور. واأ�ساف اأن اجلي�ض ال�سوري 
الفرات  ال�سرقي من نهر  اإىل اجلانب  املت�سددين وتعرب  اأطوافا تقل  ق�سف 

بنريان مدفعية ثقيلة واأ�سلحة اآلية.



األربعاء   13   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12120  
Wednesday  13   September   2017  -  Issue No   12120

02

اأخبـار الإمـارات

اطلع على م�صاريع امل�صاركني يف »�صيتي �صكيب جلوبال«

حممد بن را�سد: اقت�ساد الإمارات �سيظل قويا ومتما�سكا بف�سل الثقة املطلقة التي حتظى بها اأ�سواقها وقوانينها
•• دبي-وام:

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  زار 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
ام�ض  اهلل«  »رع��������اه  دب������ي  ح����اك����م 
جلوبال«  �سكيب  »�سيتي  معر�ض 
يف  العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  يف 

يومه الثاين.
�سمو  - يرافقه  �سموه  وق��د جت��ول 
ال�����س��ي��خ ح����م����دان ب����ن حم���م���د بن 
دبي  ع��ه��د  ويل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
اآل  �سعيد  بن  اأحمد  ال�سيخ  و�سمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�ض  مكتوم 
طريان  ملجموعة  االأعلى  الرئي�ض 
االإمارات وال�سيخ �سعيد بن مكتوم 
بن جمعة اآل مكتوم و�سعادة خليفة 
دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �سليمان  �سعيد 
دبي  وال�����س��ي��اف��ة يف  ال��ت�����س��ري��ف��ات 
و�سعادة هالل �سعيد املري الرئي�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��ل��ط��ة م���رك���ز دبي 
دائرة  ع��ام  مدير  العاملي  التجاري 
يف  ال��ت��ج��اري  والت�سويق  ال�سياحة 
دبي - يف اأرجاء املعر�ض يف ن�سخته 
ال�ساد�سة ع�سرة والذي ي�سغل �سبع 
عربية  دولة   16 مب�ساركة  قاعات 
�سركة   300 من  واأك��ر  واأجنبية 
خمت�سة  وخا�سة  حكومية  وجهة 

يف اال�ستثمار والتطوير العقاري.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت���وق���ف 
حم��م��د ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم عند 
العديد من من�سات عر�ض اجلهات 
امل�ساركة م�ستهال جولته يف من�سة 
�سركة دماك العقارية حيث �ساهد 
م�ساريع  بع�ض  جم�سمات  �سموه 
ال�سركة وا�ستمع من رئي�سها ال�سيد 
حول  �سرح  اإىل  ال�سجواين  ح�سني 
وكلفتها  ومواقعها  امل�ساريع  ه��ذه 
املالية ومدة اإجنازها وزمن بلوغها 

حم��م��د ب���ن را����س���د اآل م��ك��ت��وم عن 
���س��ع��ادت��ه ب���االإق���ب���ال امل��ت��زاي��د على 
العار�سني  جل���ه���ة  اإن  امل���ع���ر����ض 
يجدون  ال��ذي��ن  ال�����زوار  جل��ه��ة  اأو 
ال�سنوي  املعر�ض  مبتغاهم يف هذا 
م����ن م����ن����ازل وع�����ق�����ارات وم���راف���ق 
ذلك..  اإىل  وم��ا  وجتارية  �سياحية 
دولة  اق��ت�����س��اد  اأن  ���س��م��وه  م���وؤك���دا 
ومتما�سكا  قويا  �سيظل  االإم����ارات 
التي حتظى  املطلقة  الثقة  بف�سل 
ب��ه��ا اأ����س���واق���ه���ا وق��وان��ي��ن��ه��ا لدى 
���س��رك��ات عاملية  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ن 

واأفراد.
كما اأعرب �سموه عن ارتياحه بفتح 
ب���اب ال��ب��ي��ع وال�������س���راء خ���الل مدة 
جلوبال«  �سكيب  »�سيتي  معر�ض 
امل�ستثمرون  ي���ت�������س���ج���ع  ب���ح���ي���ث 
واملطورون العقاريون على امل�ساركة 
عام  بعد  عاما  م�ساريعهم  وعر�ض 
تن�سيط  يف  ي�سهم  بالتاأكيد  وه��ذا 
العقاري وي�ساعد  القطاع  وحتفيز 
على ازدهاره على امل�ستويني املحلي 

واالإقليمي وحتى العاملي.
ورحب �ساحب ال�سمو نائب رئي�ض 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
وال�سركات  ب����ال����دول  دب����ي  ح���اك���م 
احلدث  هذا  يف  امل�ساركة  واجلهات 
عامليا  ملتقى  يعد  ال���ذي  ال�سنوي 
وهمزة  وامل�سرتين  للم�ستثمرين 
العرب  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ب���ني  و����س���ل 
التقارب  م����ن  مل���زي���د  واالأج�����ان�����ب 
وال�����ت�����وا������س�����ل وب������ن������اء �����س����راك����ات 
تنموية  م�����س��اري��ع  يف  ا���س��ت��ث��م��اري��ة 
االإمارات  دولة  تقام يف  وتطويرية 
يفتح  م���ا  وه�����ذا  اأخ�����رى  دول  ويف 
اأو�سع الإنعا�ض  اأو�سع واآفاقا  جماال 
ه����ذا ال���ق���ط���اع وت���ط���وي���ره وزي�����ادة 
عمل  ف��ر���ض  واإي��ج��اد  ا�ستثماراته 

لل�سباب من جميع دول العامل.

التمام ومن بينها م�سروع » داماك 
هيلز« بتكلفة 13 مليار درهم وهو 

م�سروع م�سرتك.
ع���ن���د من�سة  ����س���م���وه  ت���وق���ف  ث����م 
العمالق  امل�����س��روع  �سيتي  ف��ال��ك��ون 
�سا�سعة  م�����س��اح��ات  ي��غ��ط��ي  ال����ذي 
املدينة  داخ��ل  االأر����ض وي�سم  م��ن 
اأب���راج���ا ���س��ك��ن��ي��ة وفلال  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
و�سياحية  ت��رف��ي��ه��ي��ة  وم����راف����ق����ا 
و�سالالت  ا�سطناعية  وب��ح��ريات 

واأبراجا جتارية وغري ذلك.
ثم عرج �سموه على من�سة عر�ض 
العقاري  للتطوير  نخيل  ���س��رك��ة 
واطلع من القائمني على م�ساريع 
التي  امل�����س��روع��ات  اأه���م  على  نخيل 
وم��ن��ه��ا م�سروع  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ي��ج��ري 
جتميل  وم�سروع  �سنرتال«  »دي��رة 
باجل�سور  دب����ي  يف  ج���م���ريا  ن��خ��ل��ة 
املعلقة واالإنارة والت�سجري ومرافق 

اأخرى.
من�سة  عند  كذلك  �سموه  وتوقف 
�سركة مرا�ض القاب�سة وتعرف من 
اأحمد  ع��ب��داهلل  امل��ه��ن��د���ض  رئي�سها 

�سنويا. راكب  مليون   26
اإك�سبو  من�سة  كذلك  �سموه  وزار 
اإىل  ت���ع���رف  ح���ي���ث   2020 دب�����ي 
م��دي��ن��ة امل��ج��ت��م��ع احل�����س��ري التي 
اإك�سبو  قبيل حلول موعد  �ستنجز 
مهما  اإرث������ا  و���س��ت�����س��ك��ل   2020
دائمة  ت�����س��ب��ح  ب��ح��ي��ث  الإك�������س���ب���و 
�ستى  يف  للم�ستثمرين  ومفتوحة 
املعر�ض  خ���ت���ام  ب��ع��د  ال���ق���ط���اع���ات 
ال��دويل االأه��م يف الربع االأول من 

عام 2021.
دبي  م�ساريع  على  �سموه  وت��ع��رف 
الذي  ال�سرح  خ��الل  من  القاب�سة 
احلباي  امل��ه��ن��د���ض  رئي�سها  ق��دم��ه 
العرب  مر�سى  م�سروعي  واهمها 
وب����رج االإم������ارات ل���الأع���م���ال.. كما 
ت���وق���ف ع��ن��د م��ن�����س��ة ���س��رك��ة دي���ار 
وتعرف اىل م�ساريعها التطويريرة 

واهمها م�سروع ميد تاون.
ع��ن��د من�سة  ���س��م��وه  ت���وق���ف  ك��م��ا 
وا�ستمع  اأب��وظ��ب��ي  ال���دي���ار  ���س��رك��ة 
من القائمني على من�سة العر�ض 
م�سروع  ح��ول  تف�سيلي  �سرح  اإىل 

ال�سناعية  دب���ي  م�����س��اري��ع  ج��م��ي��ع 
والثقافية  والريا�سية  وال�سياحية 
�سي�سبح  حيث  وغريها  والعقارية 
اال�ستثمار  ع��ن  ب��اح��ث  اأي  ب��اإم��ك��ان 
يف ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات ال��ت��ع��رف على 
ك���ل ال��ت��ف��ا���س��ي��ل م���ن خ����الل هذا 
امل�سروع للت�سهيل على امل�ستثمرين 
وامل��ط��وري��ن ورج����ال االأع���م���ال من 

عرب واأجانب وحمليني.
ع��ل��ى من�سة عر�ض  ���س��م��وه  وع���رج 
وتعرف  اأب��وظ��ب��ي  »اإم���ك���ان«  �سركة 
�سديقي  ج���ا����س���م  رئ���ي�������س���ه���ا  م����ن 
تنفذها  ال��ت��ي  امل�����س��اري��ع  اأه����م  اإىل 
طليعتها  ويف  احل����ايل  ال���وق���ت  يف 
م���������س����روع »م����اي����ك����رز د����س���رتك���ت« 
الرتفيهي  ال����ت����ج����اري  ال�����س��ك��ن��ي 
وال������ذي مي��ت��د ع��ل��ى م�����س��اح��ة من 
االأر�ض يف العا�سمة اأبوظبي تقدر 
األف  ب�18 هكتارا اأي ما يعادل 54 

مرت مربع.
من�سة  ع����ن����د  �����س����م����وه  وت������وق������ف 
ال�سقيقة  البحرين  مملكة  عر�ض 
ال����ذي ي��ع��ت��رب ج��ن��اح��ه��ا االأك�����رب يف 

وم�ساريع  خ��ط��ط  ع��ل��ى  احل���ب���اي 
وامل�ستقبلية  احل���ال���ي���ة  ال�����س��رك��ة 
واأهمها م�سروع »دبي هاربر« الذي 
ي�سم اأبراجا وفلال �سكنية ومكاتب 
وفنادق ومرافق ترفيهية و�سياحية 
خ���ا����س���ة ل���ل���ع���ائ���الت واالأط�����ف�����ال 
ونوافري  وج�سور  ومقاٍه  ومطاعم 
مائية و�سالالت ا�سطناعية تغطي 
م�ساحة تقدر بع�سرين مليون قدم 

مربعة.
رئي�ض  نائب  ال�سمو  �ساحب  وزار 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
موؤ�س�سة  عر�ض  من�سة  دبي  حاكم 
�سنرتال  وورل��د  دبي  دبي  مطارات 
ال�سخم  امل�������س���روع  ع���ل���ى  واط����ل����ع 
الذي تنفذه املوؤ�س�سة على م�ساحة 
140 كيلومرتا مربعا جنوب دبي 
دبي  اإك�����س��ب��و  منطقة  يف  وال��ك��ائ��ن 
اأربع مراحل  ويتكون من   2020
االأوىل  املرحلة  �سيتم االنتهاء من 
تزامنا مع اك�سبو 2020 وت�سمل 
الدويل  مكتوم  اآل  م��ط��ار  تو�سيع 
اإجن��ازه نحو  بحيث ي�ستوعب عند 

اأبوظبي  العا�سمة  يا�ض يف  جزيرة 
امل�سروعات  اأه���م  م��ن  ي��ع��د  وال����ذي 
االإ�سكان  جم���االت  يف  التطويرية 

وال�سياحة والرتفيه واالأعمال.
�ساحب  توقف  ميدان  من�سة  ويف 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
�سخمة  جم�سمات  و�ساهد  مكتوم 
مل�ساريع عمالقة واع��دة.. وا�ستمع 
���س��م��وه م���ن ���س��ع��ادة ���س��ع��ي��د حميد 
ميدان  ����س���رك���ة  رئ���ي�������ض  ال���ط���اي���ر 
�سرح  اإىل  ال����ع����ق����اري  ل��ل��ت��ط��وي��ر 
مف�سل حول اأهم امل�ساريع اجلاري 
مدينة  م�سروع  واأه��م��ه��ا  تنفيذها 
التي متتد على  را���س��د  ب��ن  حممد 

م�ساحة 45 مليون قدم مربعة.
االأوىل  م��راح��ل  اأرب���ع  م��ن  وتتكون 
اأو�سك  ال��ذي  االأول«  »احل��ي  منها 
املتوقع  ال���ت���ام وم����ن  ب��ل��وغ��ه  ع��ل��ى 
عام  املدينة متكاملة خالل  اإجن��از 

.  2020
االأرا�سي  دائرة  �سموه من�سة  وزار 
اأ�س�ست  ال��ت��ي  دب���ي  يف  واالأم������الك 
ال�����ذي ي�سم  ال����ذك����ي«  »امل�������س���روع 

ال��������دورة احل���ال���ي���ة ل��ل��م��ع��ر���ض .. 
القائمني  م����ن  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 
اأهم  ح��ول  ���س��رح  اإىل  املن�سة  على 
البحرين  يف  التطويرية  امل�ساريع 
املتاحة  اال�ستثمارية  واالمكانيات 
ب����ني هذه  ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن وم�����ن 

امل�ساريع م�سروع ديار املحرق.
وزار �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ومرافقوه  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
اأب��وظ��ب��ي امل��ال��ي��ة التي  جم��م��وع��ة 
واطلع  ل��ن��دن  ���س��م��ال  يف  ت�ستثمر 
على  ال����ق����ائ����م����ني  م������ن  �����س����م����وه 
م�ساريع  �سرح حول  اإىل  املجموعة 
وا����س���ت���ث���م���ارات ال�����س��رك��ة يف دول���ة 
واخلارج  املنطقة  ودول  االإم����ارات 

خا�سة يف اململكة املتحدة.
من�سة  عند  جولته  �سموه  وخ��ت��م 
للتطوير  ع��زي��زي  ���س��رك��ة  ع��ر���ض 
ال�سركات  م��ن  تعد  التي  العقاري 
ال���ت���ط���وي���ر  ق�����ط�����اع  ال������ك������ربى يف 
واال�ستثمار العقاري على م�ستوى 

مدينة دبي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  واأع������رب 

»نور دبي« تنجح يف حماية 25 مليون �سخ�ض من الإعاقات الب�سرية
•• دبي-وام: 

جن��ح��ت م��وؤ���س�����س��ة » ن����ور دب����ي » 
الوقائية  ب��راجم��ه��ا  خ����الل  م���ن 
اإىل  ال����و�����س����ول  يف  وال���ع���الج���ي���ة 
�سخ�ض  م��ل��ي��ون   25 م���ن  اأك�����ر 
ح�����ول ال����ع����امل وح���م���اي���ت���ه���م من 
منذ  الب�سرية  االإعاقات  خمتلف 

انطالقها عام 2008 .
ذل��ك معايل حميد حممد  اأع��ل��ن 
االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القطامي 
بدبي  ال�سحة  لهيئة  العام  املدير 
 « موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ض  رئي�ض 
ن��ور دب��ي » ام�����ض خ��الل افتتاحه 
التي  ال���ذه���ن���ي  ال��ع�����س��ف  ور����س���ة 
بح�سور  امل���وؤ����س�������س���ة  ن��ظ��م��ت��ه��ا 
ف��ك��ري املدير  ال��دك��ت��ور حم��م��ود 
االإقليمي ملنظمة ال�سحة العاملية 
املديرة  ت���رمي  م��ن��ال  وال���دك���ت���ورة 
اإدارة  جمل�ض  ع�سو  التنفيذية 
موؤ�س�سة نور دبي واأع�ساء جمل�ض 
اإدارة املوؤ�س�سة ونخبة من العلماء 
واخل��������رباء وامل��ت��خ�����س�����س��ني من 
داخ����ل ال���دول���ة وخ��ارج��ه��ا وذلك 

جديدة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ل�سياغة 
واأكر تطورا للفرتة بني االأعوام 
معايل  وقال   .  2022/2017
اإن  كلمته  م�ستهل  يف  ال��ق��ط��ام��ي 
عك�ست   « دب����ي  ن����ور   « م��وؤ���س�����س��ة 
واأه����داف����ه����ا جممل  ب��ر���س��ال��ت��ه��ا 
ال��ق��ي��م وامل��ف��اه��ي��م ال��ن��ب��ي��ل��ة التي 
اأر�ساها املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
امتدت  والتي  الدولة  بناء  عند   «
وان��ت�����س��رت يف ب��ق��اع االأر�������ض ويف 
اأو����س���اط ال�����س��ع��وب ع��ل��ى اختالف 
وثقافاتهم  واأل��وان��ه��م  اأجنا�سهم 
وذلك برعاية كرمية من �ساحب 
اآل  ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي »رع���اه اهلل« و�ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 
واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو اأع�ساء 

الزيارات  خ���الل  م��ن  امل��ح��ت��اج��ني 
لقوافلها  امل��ت��وا���س��ل��ة  امل��ي��دان��ي��ة 

الطبية.
اأن  اإىل  القطامي  م��ع��ايل  واأ���س��ار 
جناح موؤ�س�سة نور دبي يف حتقيق 
منطلقاته  يف  ي��رت��ك��ز  اأه���داف���ه���ا 
فاعلة  ح��ق��ي��ق��ي��ة  ����س���راك���ة  ع���ل���ى 
مع  توثيقها  املوؤ�س�سة  ا�ستطاعت 
واملوؤ�س�سات  احل��ك��وم��ات  خمتلف 
 .. املتخ�س�سة  العاملية  واملنظمات 
ت�سهيل  يف  دوره���ا  اأهمية  م��وؤك��دا 
اإجراءات انطالق قوافل املوؤ�س�سة 
من  امل�ستهدفني  اإىل  وال��و���س��ول 

ر�سالتها .
ال�����س��دد مبنظمة  واأ����س���اد يف ه���ذا 
ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة وال����وك����ال����ة 
العمى وكل من  الدولية ملكافحة 
النجاح  ه����ذا  يف  و����س���ارك  اأ���س��ه��م 
والطبية  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  م���ن 
امل�ساعدة وفرق العمل والقائمني 
داخل  العطاء  قوافل  �سوؤون  على 
املوؤ�س�سة  واإدارة  وخارجها  الدولة 
. وح�����ث م��ع��ال��ي��ه امل�������س���ارك���ني يف 
اأع����م����ال ال��ع�����س��ف ال���ذه���ن���ي من 

ال���دول���ة ل��ت��وف��ري ال���دع���م ال���الزم 
العيون اخلطرية  اأمرا�ض  لعالج 
م����ع ت��خ�����س��ي�����ض م���ل���ي���ون دره����م 
ال�سعيد  وعلى  للعالج.  اإم��ارات��ي 
ال����دويل اأف�����ادت ال��دك��ت��ورة منال 
دب���ي  ن������ور  م���وؤ����س�������س���ة  اأن  ت������رمي 
وا�سلت جهودها يف الق�ساء على 
مر�ض الرتاخوما امل�سبب للعمى 
من  باإثيوبيا  اأم��ه��ارا   منطقة  يف 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��راك��ة  خ���الل 
م���ع م��رك��ز ك���ارت���ر ح��ي��ث متكنت  
نور دبي من خالل هذا الربنامج 
الثالث  ال�����س��ن��وات  م����دى  وع���ل���ى 
االأخ���رية من ع��الج ووق��اي��ة اأكر 
���س��خ�����ض مهدد  م��ل��ي��ون   18 م���ن 

بالرتاخوما.
وا�سلت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  منوهة 
من  »ك��ارت��ر«  مركز  م��ع  �سراكتها 
خالل جتديد الربنامج لل�سنوات 
االأرب������ع ال���ق���ادم���ة ل��ل��ق�����س��اء على 
امل�سبب  »ال�����رتاخ�����وم�����ا«  م���ر����ض 
امل�سكالت  م��ن  يعد  ال��ذي  للعمى 
ال�سحية الكبرية يف اإقليم اأمهارا 

باإثيوبيا .

املجل�ض االأعلى حكام االإمارات .
واأكد معاليه اأن موؤ�س�سة » نور دبي 
» ترجمت عمق االأبعاد االإن�سانية 
التي يت�سم بها فكر �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
الذي اأراد اأن تكون قافلة العطاء 
املتخ�س�سة الفريدة من نوعها يف 
اأنه ويف �سوء  العامل .. الفتا اإىل 
الثاقبة  �سموه  وروؤي���ة  توجيهات 
جن��ح��ت » ن���ور دب���ي » م��ن خالل 
براجمها الوقائية والعالجية يف 
الو�سول اإىل اأكر من 25 مليون 
وحمايتهم  ال��ع��امل  ح��ول  �سخ�ض 
الب�سرية  االإع��اق��ات  خمتلف  من 
التي باتت ت�سكل تهديدا مبا�سرا 
مل�����س��رية ال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����س��ري��ة على 

ال�سعيد الدويل.
قوافل  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ول���ف���ت 
دولة  رب���وع  اإىل  ام��ت��دت  املوؤ�س�سة 
االإمارات م�ستهدفة العمال وفئات 
خمتلف  م��ن  امل�ساعدة  اخل��دم��ات 
اجلن�سيات التي حتت�سنها الدولة 
امل�ساعدات  م���ن  امل���زي���د  وق���دم���ت 
الآالف  وال���ع���الج���ي���ة  ال���وق���ائ���ي���ة 

املتنقلة  ال��ع��ي��ون  ع��ي��ادة  ب��رن��ام��ج 
دبي  برنامج  ج��ائ��زة  احل��ائ��ز على 
ل�����الأداء احل��ك��وم��ي امل��ت��م��ي��ز لعام 
يف  امل���وؤ����س�������س���ة  جن���ح���ت   2016
فح�ض اأكر من 7000 �سخ�ض 
االإمارات  دول��ة  مناطق  مبختلف 
م��ن��ذ ب��داي��ة امل�����س��روع يف 2014 
الرئي�سي  ال���رتك���ي���ز  ك����ان  ح��ي��ث 
م�ساكن  ع���ل���ى   2016 خ�����الل 
العمال ومواقع عملهم من خالل 
�سراكة ناجحة مع اللجنة الدائمة 
ل�����س��وؤون ال��ع��م��ال يف اإم����ارة دب���ي . 
واأو�سحت اإن املوؤ�س�سة متكنت من 
12 زي��ارة ملختلف املواقع  اإج��راء 
واإج��������راء ال��ف��ح��و���س��ات حل���وايل 
األ����ف ع��ام��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة 
اإىل جانب برنامج  ال�سحة بدبي 
بالتعاون مع ق�سم  النظر  فح�ض 
ا�ستهدف  املدر�سية حيث  ال�سحة 
يف  طالب  األ��ف  فح�ض  الربنامج 
 2017-2016 الدرا�سي  العام 
ف�������س���ال ع�����ن اإط���������الق ب���رن���ام���ج 
واملقيمني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ع��الج��ي 
مب�ست�سفيات  االم�����ارات  دول���ة  يف 

وامل��ت��خ�����س�����س��ني على  اخل�������رباء 
وا�سرتاتيجية  روؤي���������ة  ب�����ل�����ورة 
موؤ�س�سة  لتعزيز م�سرية  طموحة 
نور دبي والر�سالة االإن�سانية التي 

حتملها .
من جانبها قالت الدكتورة منال 
ومبنا�سبة  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  ت����رمي 
اإطالقها  �سنوات على  �سبع  مرور 
ا�سرتاتيجية  و���س��ع  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل 
التنمية  اأه�������داف  م���ع  ت��ت��م��ا���س��ى 
امل�����س��ت��دام��ة وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
منظمة ال�سحة العاملية والوكالة 

الدولية ملكافحة العمى .
واأ�سافت اأنه منذ بدايتها كمبادرة 
حر�ست موؤ�س�سة » نور دبي » على 
الب�سرية  االإع�����اق�����ات  م��ك��اف��ح��ة 
العالجية  ال���ربام���ج  خ���الل  م���ن 
وبعد   .. والتوعوية  والتعليمية 
 2010 انطالقها كموؤ�س�سة عام 
اأك��م��ل��ت ب��راجم��ه��ا مل�����س��اع��دة اأكر 
حول  حم���ت���اج  م���ل���ي���ون   25 م����ن 
و28  دول���ة   20 ميثلون  ال��ع��امل 

مدينة.
اأنه ومن خالل  وذكرت الدكتورة 

اإن���ه م��ن خ��الل املخيمات  وق��ال��ت 
موؤ�س�سة  نفذتها  التي  العالجية 
نور دبي يف مناطق نائية يف قارتي 
اأفريقيا واآ�سيا ا�ستفاد 243 األفا 
الفحو�سات  من  �سخ�سا  و675 
من  �سخ�سا  و531  األ��ف��ا  و24 
عن  ف�سال  اجل��راح��ي��ة  العمليات 
األ��ف نظارة   56 اأك��ر من  توزيع 

طبية.
التي  النجاحات  اأن  اإىل  م�سرية 
حققتها موؤ�س�سة نور دبي يف وقت 
بع�سوية  ج��دي��رة  جعلتها  وج��ي��ز 
امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة من 
العمى » IAPB » وهي منظمة 
ع���امل���ي���ة ت�����س��م اأك������ر م����ن 125 
هي  واح���دة  ر�سالة  ول��ه��ا  منظمة 
الرئي�سية  امل�سببات  على  الق�ساء 
للعمى وال�سعف الب�سري القابل 
للعالج. يذكر اأن هذا النجاح ياأتي 
املوؤ�س�سة  ور�سالة  م�سرية  �سمن 
جميع  مكافحة  ا�ستهدفت  ال��ت��ي 
والتي  الب�سرية  االإعاقات  اأ�سكال 
قيا�سي  وق��ت  يف  بالنجاح  تكللت 

منذ انطالقها عام 2008 .
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اأخبـار الإمـارات
 �ســحية الوطني  تـــعد ملـناقــ�سة �ســيا�سـة وزارة الــ�سحة ووقـــاية املــجتمع

•• دبي - وام:

ناق�ست جلنة ال�سوؤون ال�سحية والبيئة للمجل�ض الوطني االحتادي 
- خالل اجتماعها ام�ض مبقر االأمانة العامة يف دبي برئا�سة �سعادة 
�سال�م عبي��د ال�سام�سي رئي�ض اللجنة - خطة عملها ملناق�سة مو�سوع 
املجتمع “. ح�سر االجتماع �سعادة  ووقاية  ال�سحة  وزارة  “ �سيا�سة 
االجتماع  لهذا  اللجنة  مقررة  ال�سره��ان  عبداهلل  ناعم���ة  من  كل 
اأحمد  ركا�ض وحمم����د  بن  وعبي�د ح��سن  الذباحي  وفي�س��ل حارب 
االجتماع  خ��الل  و�سعت  اللجنة  ب��اأن  ال�سره��ان  واأف���ادت  اليماحي. 
ملختلف  بها  القيام  ترغب  التي  امليدانية  للزيارات  مبدئيا  ت�سورا 
اجلهات ال�سحية يف اإمارات الدولة �سمن خطة عملها ملناق�سة هذا 

املو�سوع للوقوف امليداين على اخلدمات التي تقدمها تلك اجلهات 
للجمهور.

واأ�سارت اإىل اأن خطة عمل اللجنة يف مناق�سة مو�سوع �سيا�سة وزارة 
ال�سحة ووقاية املجتمع ت�سمل اأي�سا عقد حلقات نقا�سية ال�ستكمال 
مناق�سة املو�سوع. وقالت اإن اللجنة تناق�ض مو�سوع “ �سيا�سة وزارة 
“ �سمن عدة حماور وهي تطوير نوعية  املجتمع  ال�سحة ووقاية 
خدمات الرعاية ال�سحية وتنمية الكوادر الطبية واالإدارية املواطنة 
يف  التجاري  ال�سحي  الن�ساط  وتنظيم  لهم  املقدمة  واالم��ت��ي��ازات 
الدولة، وتنظيم اآلية اإيفاد املر�سى للعالج يف اخلارج والتن�سيق مع 
ال�سحي  التاأمني  اأنظمة  واإدارة  وتنظيم  الدولة  يف  املعنية  اجلهات 

االحتادي والتن�سيق مع اجلهات املعنية يف �ساأنه.

» اآداب املجال�س ، اأعمال تنفع امليت ، اآداب الزواج »
ثالثة اإ�سدارات لل�سوؤون الإ�سالمية بال�سارقة بالتعاون مع �سوؤون ال�سواحي

اأ�سدرت دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية بال�سارقة ثالثة عناوين جديدة تخت�ض باآداب 
القائم  التعاون  اإط��ار  يف  ذل��ك  ياأتي  ال���زواج،  واآداب  امليت  تنفع  واأع��م��ال  املجال�ض 
م��ع دائ���رة ���س��وؤون ال�����س��واح��ي وال��ق��رى ب��ه��دف ن�سر ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة املجتمعية 
واأ�ساد خمي�ض بن �سامل  بال�سارقة.   املنت�سرة  بني االأه��ايل يف جمال�ض ال�سواحي 
بني  القائم  التعاون  با�ستمرار  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائ��رة  رئي�ض  ال�سويدي 
واإ�سدار  الدائرة  مع  التعاون  االإ�سالمية  ال�سوؤون  لدائرة  �سبق  حيث  الدائرتني، 
كافة  لدى  كبرياً  ا�ستح�ساناً  وال��ذي القى   ،« التعزية  واآداب  »اأحكام  بعنوان  كتيب 
اأفراد املجتمع املرتادين للمجال�ض ، م�سرياً اإىل اأن جميع هذه االإ�سدارات تاأتي يف 
اإطار اخت�سا�سات الدائرة فيما يتعلق باالإ�سراف على جمال�ض ال�سواحي باالإ�سافة 
اإمارة ال�سارقة . واأفاد باأن الدائرة  اإىل متابعة �سوؤون ذوي املتوفني املواطنني يف 

ومويلح  ووا���س��ط  مبغيدر  ال�سواحي  جمال�ض  يف  االإ���س��دارات  ه��ذه  بن�سر  �ستقوم 
واخلالدية ليت�سنى لالأهايل ومرتادي املجال�ض اال�ستفادة منها .  ومن جانبه قال 
عبداهلل خليفة يعروف ال�سبو�سي مدير دائرة ال�سوؤون االإ�سالمية اأنه انطالقاً من 
، و�سمن مهامها الرامية اىل  اإىل كافة �سرائح املجتمع  خطة الدائرة  للو�سول 
تعليم وتثقيف النا�ض فيما يخ�ض اأمور دينهم ودنياهم ، قامت الدائرة بالتعاون 
تتناول  التي  الكتيبات  وتاأليف هذه  باإ�سدار  والقرى  ال�سواحي  �سوؤون  دائرة  مع 
جمال�ض  وم��رت��ادي  جمهور  وخا�سة  حاجتهم  وتالم�ض  املجتمع  تهم  موا�سيع 
ال�سواحي واالأحياء ، موؤكداً على اأن هذه االإ�سدارات تاأتي اإمياناً من الدائرتني 
باأهميتها يف توعية املجتمع باالآداب والقيم االإ�سالمية التي ت�سمن احلفاظ عليه 

مما ي�سهم يف حتقيق اال�ستقرار والتقدم املن�سود من قيادتنا الر�سيدة. 

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل توزيع امل�ساعدات الغذائية على اأهايل ر�سوم يف �سبوة
•• �شبوة-وام: 

وزع�������ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل االأح����م����ر 
االإم��ارات��ي ام�ض دفعة جديدة من 
على  االإغاثية  الغذائية  امل�ساعدات 
االأ�سر املعوزة وذات الدخل املحدود 
 - بامعبد  اأه��ايل مناطق عني  من 
اجلويري - القمري - جلعة - بئر 
اإداري��ا ملديرية ر�سوم  التابعة  علي 

جنوب حمافظة �سبوة.
االإغاثية  امل�����س��اع��دات  ه���ذه  وت��اأت��ي 
مديرية  وق��رى  ملناطق  والغذائية 
ر�سوم كمرحلة ثانية يف اإطار خطة 
اإن�سانية اإ�سرتاتيجية و�سعتها دولة 
القيادة  م��ن  بتوجيهات  االإم����ارات 
جانب  اإىل  ل���ل���وق���وف  ال���ر����س���ي���دة 
اليمن وم�ساعدتهم يف  االأ�سقاء يف 
للتخفيف  الع�سيبة  االأو�ساع  هذه 
ظروفهم  وحت�سني  معاناتهم  من 

املعي�سية واالإقت�سادية.
االأحمر  الهالل  هيئة  فريق  ووزع 

جهودها  ����س���ت���ك���ث���ف  االم�������ارات�������ي 
خمتلف  ل���ت���غ���ط���ي���ة  االإن���������س����ان����ي����ة 
النائية  واملناطق  �سبوة  مديريات 
اأن  ..م��و���س��ح��ا  خ��ا���ض  ب�سكل  فيها 
ال����ت����وزي����ع مت����ت مبوجب  ع��م��ل��ي��ة 
امل�ساعدات  و����س���ول  ���س��م��ن��ت  اآل���ي���ة 
وعرب  م�ستحقيها.  اإىل  ال��غ��ذائ��ي��ة 
من  ا�ستفادت  التي  املناطق  اأه��ايل 
امل�ساعدات عن �سكرهم وتقديرهم 
الكرمية  االإن�سانية  اللفتة  ل��ه��ذه 
..م�������س���ي���دي���ن ب����دول����ة االإم���������ارات 
حكومة و�سعبا وبجهودها املبذولة 
الأبناء  امل�ستمرة  االإغاثة  عملية  يف 
الب�سمات  ان  واأك�����دوا  امل��ح��اف��ظ��ة. 
�سبوة  حم��اف��ظ��ة  يف  االإم����ارات����ي����ة 
وباقي املحافظات اليمنية الميكن 
اأنها  ال�سيما  ن�سيانها  اأو  جتاهلها 
كانت  ���س��ع��ب��ة  ظ������روف  يف  ج������اءت 
جراء  املحافظة  تعي�سها  والزال���ت 
�سنتها  ال����ت����ي  االإن������ق������الب  ح������رب 

ملي�سيات احلوثي.

�سبوة  حم���اف���ظ���ة  يف  االإم������ارات������ي 
اأهايل  على  غذائية  �سلة   3000
مناطق مديرية ر�سوم التي تعاين 
ويعي�ض  �سعبة  اإن�سانية  اأو���س��اع��ا 
�سكانها ظروفا ع�سيبة على الرغم 

تعاين  اخل�����دم�����ات  م����ن  وغ����ريه����ا 
التي  ب�سبب احلرب  تدهورا كبريا 
اإىل  واأدت  االن���ق���الب���ي���ون  ���س��ب��ب��ه��ا 
تدهور احلالة االإجتماعية واملادية 

ملعظم ال�سكان.

ح��ي��اة االأ���س��ر ال��ت��ي ت��ع��اين اأو�ساعا 
اإقت�سادية �سعبة خا�سة يف املجاالت 
اخل��دم��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ك��اف��ة و�سد 
االأحداث  ب�سبب  الغذائية  الفجوة 
املحافظة  �سهدتها  التي  االأخ���رية 

طبيعية  مب��وارد  تتمتع  كونها  من 
خدمات  اأن  اإال  و�سمكية  زراع���ي���ة 
م�ست�سفيات  م��ن  التحتية  البنية 
وكهرباء  مياه  وم�ساريع  ومدار�ض 
واإت�ساالت  وط��رق  �سحي  و�سرف 

رئي�ض  املهريي  �سيف  وقال حممد 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ف��ري��ق 
يف �سبوة ان توزيع هذه امل�ساعدات 
اأج�����ل تلبية  ي���اأت���ي م���ن  االإغ���اث���ي���ة 
وتطبيع  االأه����������ايل  اإح����ت����ي����اج����ات 

وت��ل��ب��ي��ة الإح��ت��ي��اج��ات ال�����س��ك��ان من 
املواد الغذائية نظرا ل�سحها يف ظل 
عدم توفر ال�سيولة املالية ل�سرائها 

لدى االأ�سر املحتاجة.
االحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك�����د 

»الإح�سان اخلريية« تنفذ م�سروع »احلقيبة املدر�سية«دبي العطاء تطلق برناجما لدعم التعليم يف املو�سل بقيمة 1.8 مليون درهم
•• دبي-وام:

 �� العاملية  اآل مكتوم  را�سد  بن  اإح��دى مبادرات حممد   �� العطاء  دبي  اأطلقت 
 1.836.000 العراقية بقيمة  املو�سل  التعليم يف مدينة  برناجما لدعم 

درهم اإماراتي 500،000 دوالر اأمريكي .
ويهدف الربنامج ومدته �سنة اإىل تاأمني عودة 4800 طفل اإىل املدار�ض يف 
مدينة املو�سل وذلك بعد التحرير الكامل للمدينة التي كانت حتت �سيطرة 
تنظيم داع�ض الأكر من 3 �سنوات. وياأتي الربنامج الذي يحمل ا�سم دعم 
ا�ستئناف التعليم يف مدينة املو�سل يف اإطار ا�سرتاتيجية دبي العطاء للتعليم 
اإىل تلبية احتياجات التعليم امللحة لالأطفال  يف حاالت الطوارئ والهادفة 

املت�سررين من احلروب والكوارث الطبيعية.
بالتعاون مع منظمة طفل احلرب  اإطالقه  ال��ذي مت   - الربنامج  و�سريكز 
وور ت�سايلد الربيطانية - على توفري فر�ض التعليم ال�سليم يف اأماكن اآمنة 
و�ساملة لالأطفال املت�سررين من النزاع وذلك يف 12 مدر�سة غرب مدينة 
يف  التعليم  جم��ال  يف  الفاعلة  االأط���راف  مع  الربنامج  و�سيتعاون   . املو�سل 
للتعليم يف حاالت  اال�ستجابة  تعزيز  للم�ساهمة يف  العراقية  الرتبية  وزارة 
ا�ستجابة  ت��وف��ري  الفاعلة  االأط����راف  ل��ه��ذه  �سيتيح  ال���ذي  االأم���ر  ال��ط��وارئ 
اأف�سل يف امل�ستقبل. وقال طارق القرق الرئي�ض التنفيذي لدبي العطاء اإن 
اله�سا�سة الفورية وطويلة االأمد  حمنة االأطفال يف املو�سل تظهر بو�سوح 
للمجتمعات التي مزقتها النزاعات وال�سرورة امللحة لتلبية احتياجاتهم من 

خالل اإعطاء اأهمية ق�سوى للتعليم .
هو  بل  فح�سب  االإن�سان  حقوق  من  اأ�سا�سيا  حقا  لي�ض  التعليم  اإن  واأ���س��اف 
املو�سل وم�ستقبلها  ملدينة  االجتماعي  الن�سيج  بناء  الإع��ادة  للغاية  �سروري 
وبدون اتخاذ اإجراءات �سريعة ومركزة وم�سممة وملمو�سة �ستزداد خطورة 

فقدان اأجيال من االأطفال لفر�ض التعليم التي هم باأم�ض احلاجة اإليها .
وتابع القرق يف اإطار ا�سرتاتيجيتنا للتعليم يف حاالت الطوارئ تعتزم دبي 
الرعب  اأج���واء  من  املو�سل  �سكان  الإخ���راج  فاعلة  م�ساهمة  تقدمي  العطاء 
والياأ�ض التي حلقت بهم ل�سنوات طويلة ف�سال عن �سمان ح�سول اأطفالهم 
على فر�ض التعليم التي توؤهلهم يف امل�ستقبل ليكونوا امل�ساهمني الرئي�سيني 

يف اإعادة اإعمار مدينتهم .
و�سيقوم الربنامج باإعادة تاأهيل 12 مدر�سة مما �سيتيح عودة 4،800 طفل 

اإىل املدار�ض اإىل جانب تدريب 60 معلما و24 مدر�ض اأول ب�سورة مكثفة 
من خالل الدعم والتوجيه املتوا�سل.

توفري  ح��ول  تدريب  من  الرتبية  مديرية  من  موظفا   20 �سيت�سفيد  كما 
واأولياء  املدر�سني  96 من  تدريب  ال��ط��وارئ ف�سال عن  ح��االت  التعليم يف 
االأمور وغريهم من االأطراف الفاعلة يف املجتمع عرب جمعية اأولياء االأمور 

واملعلمني.
اأن�سطة  املجتمع من  7،200 فرد من  ي�ستفيد نحو  اأن  اأي�سا  املتوقع  ومن 
توعوية طيلة فرتة الربنامج وبالتايل �سي�سل العدد االإجمايل للم�ستفيدين 
من الربنامج اإىل 12،200 �سخ�ض. وي�سكل االأطفال حوايل %50 ممن 
حو�سروا يف املو�سل اأو اأجربوا على النزوح منها خالل العمليات الع�سكرية 
املدر�سة  �سن  يف  طفل   129،620 نحو  وج���ود  م��ع  داع�����ض  تنظيم  ل��ط��رد 
اأ�سبحوا من النازحني وهو رقم تتوقع املنظمات االإن�سانية اأن يرتفع اأي�سا . 
وت�سري تقديرات خطة اال�ستجابة االإن�سانية للعراق لعام 2017 اإىل وجود 
ال�سيما  تعليمي  دع��م  اإىل  بحاجة  املدر�سة  �سن  يف  طفل  مليون   3،7 قرابة 
األف منهم الأكر من �سنة درا�سية و69،575   765 مع خ�سارة اأكر من 
قالت  ب��دوره��ا  االإط���الق.  على  تعليم  اأي  حاليا  يتلقون  ال  املو�سل  يف  طفل 
يندرج  الربنامج  اإن هذا  العطاء  بدبي  الربامج  اإدارة  رئي�سة  مات�سون  اأنينا 
العراقية  امل��دن  اأك��رب  اإعمار ثاين  الرامية الإع��ادة  الدولية  اإط��ار اجلهود  يف 
واإعادة احلياة الطبيعية ل�سكانها بعد معاناة ا�ستمرت الأكر من 3 �سنوات 
من احلرب. ولفتت اإىل اأن ن�سبة االأطفال بني �سكان املو�سل املت�سررين من 
احلرب اإىل جانب احلقائق املخيفة املتعلقة بالتعليم يف املدينة والتي بلغت 
املو�سل  للمدار�ض يف غرب  العائدين  االأطفال  ن�سبة  املثال  �سبيل  فيها على 
الدعم وال  اإج���راءات فورية وتقدمي  اتخاذ  ت�ستلزم  املائة  25 يف  الأق��ل من 
املدار�ض فح�سب بل ال  اإىل  العودة  االأطفال من  االأم��ر على متكني  يقت�سر 
بد من �سمان انهم يقومون بذلك ب�سكل اآمن يف بيئة توفر تعليما منا�سبا 

و�سامال و�سليما .
و�سددت على �سرورة اأن تكون االأطراف الفاعلة يف جمال التعليم يف املدينة 
الربنامج  من  اال�ستفادة  دوام  ي�سمن  مبا  النهج  ه��ذا  ال�ستكمال  م�ستعدة 
التعليم  ا�ستئناف  دعم  برنامج  يتمكن  اأن  اأملها  عن  معربة   .. امل�ستقبل  يف 
عانت  التي  املجتمعات  يف  املعرفة  ون�سر  االأم��ل  بعث  من  املو�سل  مدينة  يف 

كثريا.

•• عجمان-وام:

نفذت جمعية االإح�سان اخلريية يف عجمان م�سروع “ احلقيبة املدر�سية “ 
تزامنا مع بداية العام الدرا�سي اجلديد بتكلفة 400 األف درهم.

 200 الواحد منها بنحو  امل�سروع كوبونات تقدر قيمة  ووزع��ت من خالل 
 2000 ا�ستفاد منها  املعتمدة  املكتبات  املدر�سية من  ل�سراء احلقيبة  درهم 
اآالف حقيبة مدر�سية حتتوي   4 اإىل  اإ�سافة  لدى اجلمعية  طالب مكفول 

جمموعة من االأدوات والقرطا�سية التي يحتاجها الطالب.
احلقيبة   “ اإن  للجمعية  التنفيذي  امل��دي��ر  اجلنيبي  ن��ا���س��ر  ���س��ع��ادة  وق���ال 
املدر�سية “ من امل�ساريع الرئي�سية التي تنفذها االإح�سان اخلريية بداية كل 

عام درا�سي للم�ساهمة يف م�ساعدة الطالب على توفري احتياجاتهم املدر�سية 
باأحقية كل فرد للعلم وم�ساهمة يف  اإميانا  واأق��الم  من حقائب وقرطا�سية 

اإن�ساء جيل متعلم واع يخدم وطنه وجمتمعه.
ال��ربام��ج وال��ك��ف��االت يف  اإدارة  ب��اهلل حمدتو م��دي��ر  امل��ع��ز  م��ن جانبه .. ق��ال 
اجلمعية اإنه يتم توزيع كوبونات احلقيبة املدر�سية للطالب من اأبناء االأ�سر 
املتعففة بعد درا�سة و�سعهم املادي والوقوف على اأو�ساع االأ�سر ذات الدخل 
املدر�سية  ال��ل��وازم  م��ن  ال��ط��الب  احتياجات  ت��وف��ري  ي�ساهم يف  امل��ح��دود مب��ا 
را�سد  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال�����س��روري��ة  متطلباتها  وت��اأم��ني 
ال�سركاء  اأهم  كونهما  االإ�سالمي  دبي  وبنك  واالإن�سانية  اخلريية  لالأعمال 

اال�سرتاتيجيني الداعمني الأن�سطة وم�ساريع اجلمعية.

بلدية عجمان تعتزم منح ت�ساريح اإقامة مواقف 
للمركبات يف مركز املدينة

•• عجمان - وام: 

والتخطيط  البلدية  دائ��رة  تعتزم 
االأرا�سي  م���الك  م��ن��ح  ع��ج��م��ان  يف 
غري املبنية ت�ساريح اإقامة املواقف 

اال�ستثمارية يف مركز املدينة.
حممد  املهند�ض  الدكتور  واأو���س��ح 
اأح���م���د ب���ن ع��م��ري امل���ه���ريي املدير 
البنية  تطوير  لقطاع  التنفيذي 
التحتية بالدائرة اأن هذه اخلطوة 
املبتكرة  احللول  اإيجاد  اإىل  تهدف 
املواقف  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
احلالية نظرا الزدياد عدد املركبات 
توفري  ع���ل���ى  امل����ت����زاي����د  وال���ط���ل���ب 

ب�سكل  والتوا�سل  املو�سوع  متابعة 
اال�ستثمارات  اأ�سحاب  مع  مبا�سر 
وتعريفهم باال�سرتاطات واملعايري 

املحددة .
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ون�����وه 
بالدائرة  التحتية  البنية  تطوير 
اهتماما  ت����ويل  ال����دائ����رة  اأن  اإىل 
الف���ت���ا وم��ل��ح��وظ��ا الإي���ج���اد حلول 
وت�سعى  للمواقف  ومميزة  واقعية 
اقرتاحات  لتلقي  العام  م��دار  على 
املوظفني واملتعاملني وكافة �سكان 
االإمارة وزوارها وت�ستمع الأفكارهم 
على  تطبيقها  على  وتعمل  النرية 

اأر�ض الواقع.

العديد منها يف كافة مناطق اإمارة 
عجمان.

امل�سروع  اأن  اإىل  عمري  اب��ن  واأ���س��ار 
يت�سمن منطقة الرميلة والنخيل 
والرا�سدية  وال��ن��ع��ي��م��ي��ة  ول���ي���وارة 
احليوية  املناطق  اأب���رز  تعد  وال��ت��ي 
عمرانية  ط��ف��رة  وت�سهد  ب��االإم��ارة 
وح����رك����ة دائ����م����ة ع���ل���ى م������دار 24 
الدائرة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  ال�����س��اع��ة. 
و�سعت اال�سرتاطات املحددة لهذا 
مبا  امل�ساريع  ترخي�ض  م��ن  ال��ن��وع 
للقانون  ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  م���ع  ي��ن�����س��ج��م 
الطرق  اإدارة  و���س��ت��ع��م��ل  ال����ع����ام 
على  ب��ال��دائ��رة  النحتية  وال��ب��ن��ي��ة 

ال��دائ��رة لن تدخر جهدا  اأن  واأك��د 
جمدية  ح����ل����ول  ل���ت���وف���ري  ي����ذك����ر 
ال��ع��م��ل حاليا  ل��ل��م��واق��ف وي��ج��ري 
ال�سيارات يف  على ت�سمني مواقف 
اإجراءات  �سمن  ال�سكنية  البنايات 
تاأجري و�سراء ال�سقق ب�سكل الزامي 
خطة  و�سعت  ال��دائ��رة  اأن  مبينا   .
العمل  و�سيجري  ووا�سحة  دقيقة 
لت�سمل  م����راح����ل  ع�����دة  ع���ل���ى  ب���ه���ا 
لتطبيق  االإم��������ارة  م��ن��اط��ق  ك���اف���ة 
بينها منح  وم���ن  ال��ه��ام��ة  احل��ل��ول 
ال�ستثمار  فر�سة  العقارات  مالك 
متعددة  املواقف  بناء  يف  اأرا�سيهم 

الطوابق.
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اأخبـار الإمـارات
الإمارات : مليار درهم لرعاية 14 األف م�سن �سنويا

•• جنيف-وام: 

اأكدت دولة االإمارات تخ�سي�سها حوايل مليار درهم �سنويا لرعاية نحو 
 .. حمورين  على  تقوم  مزدوجة  ال�سرتاتيجية  وفقا  م�سن  األ��ف   14
ملعايري  وفقا  الطبية  امل�ساعدات  تقدمي  ه��و  االأول  امل��ح��ور  اأن  مو�سحة 
حول  منازلها  يف  لالأ�سر  توعية  تقدمي  يف  الثاين  يتمثل  حني  يف  عاملية 
�سعادة  األقاها  التي  ال��دول��ة  ذل��ك يف كلمة  الفئة. ج��اء  ط��رق رعاية ه��ذه 
�سعيد اأحمد اجلروان �سكرتري ثالث يف البعثة الدائمة لالإمارات يف جنيف 
اأمام الدورة ال� 36 ملجل�ض حقوق االإن�سان يف اإطار احلوار التفاعلي مع 

اخلبرية امل�ستقلة املعنية بحقوق كبار ال�سن.
ورحب اجلروان يف م�ستهل كلمة الدولة باخلبرية امل�ستقلة ال�سيدة روزا 

اإعدادها للتقرير  ال�سكر والتقدير على  .. معربا عن  كورنفيلد - ماتي 
ودورها  ال�سن  لكبار  امل�����س��اع��دة  التكنولوجيا  اأه��م��ي��ة  م��دى  ي��ربز  ال���ذي 

االإيجابي يف تطوير طرق العناية بهذه ال�سريحة من املجتمع .
واأكد �سرورة اأن ت�ستفيد فئة امل�سنني من التطورات التكنولوجية احلديثة 
ذات ال�سلة مثل الروبوتات والذكاء اال�سطناعي والت�سغيل االآيل وغريها 
احلركة  يف  ا�ستقاللية  للم�سنني  ت�سمن  التي  االأخ���رية  االبتكارات  من 
وتزودهم بجميع املعلومات ال�سرورية لتح�سني حياتهم اليومية خا�سة 
اأولئك الذين يعي�سون يف معزل عن العامل اخلارجي. واأيد راأي اخلبرية 
اإذا مت ت�سمينه  اإال  املرجوة  التطور لن يحقق نتائجه  باأن هذا  امل�ستقلة 
يف اإطار ت�سريعي مالئم ي�سمن احلق التكنولوجي للم�سنني ف�سال عن 
احلث على تطوير البحث العلمي واالبتكار لتحقيق املزيد من التقدم يف 

هذا املجال. واأ�سار اجلروان يف كلمة الدولة اإىل اأن االإمارات تخ�س�ض ما 
يقارب املليار درهم �سنويا لرعاية نحو 14 األف م�سن وفقا ال�سرتاتيجية 
االأول يتمثل  املحور  اأن  اإىل  . ولفت  اثنني  مزدوجة تقوم على حمورين 
االأدوية  اأحدث  اإىل  ت�ستند  يف تقدمي م�ساعدة طبية وفقا ملعايري عاملية 
والعالجات وتوفري غرف التن�سيط الذهني وغريها من التكنولوجيات 

امل�ساندة بهدف احلد من اأثار ال�سيخوخة .
منازلها  يف  لالأ�سر  توعية  تقدمي  يف  يتمثل  الثاين  املحور  اأن  اإىل  ون��وه 
حول طرق الرعاية من خالل تاأهيل كبار ال�سن ثم اإرجاعهم اإىل حميط 
اأ�سرهم اأو تنظيم دورات تدريبية جلل�ساء امل�سنني لتاأهيلهم على الطرق 
ال�سليمة للعناية بامل�سنني حلثهم على العي�ض يف م�ساكنهم ومع اأ�سرهم يف 
بيئة اآمنة م�ستقرة اإميانا من الدولة باأن وجود امل�سنني يف و�سط العائلة 

االأ���س��ري. ورحبت كلمة  ال��رتاب��ط  اأخ��الق��ي واجتماعي يزيد من  واج��ب 
اإىل م�ساعدة  الدولة با�ستنتاجات اخلبرية اخلا�سة وتو�سياتها الهادفة 
تعزيز وحماية  اأط��ر مالئمة وفعالة ل�سمان  ال��دول يف ت�سميم وتنفيذ 
واالإبداع  التكنولوجي  التطور  ا�ستخدام  خ��الل  من  ال�سن  كبار  حقوق 
اإىل  اجل���روان  ال�سيد  خل�ض  ال��دول��ة  كلمة  ختام  ويف  امل�سنني.  خدمة  يف 
بكبار  الرعاية  جم��ال  يف  املتميزة  االماراتية  التجربة  من  انطالقا  اأن��ه 
لالإبداعات  اأ�سفنا  اإذا  اأك��ر  و�سمان  باأمان  يحظون  امل�سنني  ف��اإن  ال�سن 
التكنولوجية امل�ساعدة ن�سيبا من العاطفة والرحمة االإن�سانية والتي ال 

يوجد بديل لهما يف توطيد وتعزيز العالقات االأ�سرية » .
يذكر اأن الدورة ال� 36 ملجل�ض حقوق االإن�سان تنعقد يف جنيف يف الفرتة 

من 11 اإىل 29 �سبتمرب اجلاري.

» القلب الكبري« تخ�س�ض مليوين دولر لتعزيز الرعاية ال�سحية والظروف املعي�سية يف م�سر

بعد اإنقاذ حياة مري�صة عمانية 

اأطباء م�ست�سفى راأ�ض اخليمة يحذرون من اأوجاع البطن بعد الولدة

•• ال�شارقة-وام:

 - الكبري  القلب  موؤ�س�سة  اأطلقت 
االإن�ساين  ال��دع��م  بتقدمي  املعنية 
واالأع���م���ال اخل��ريي��ة دول��ي��ا والتي 
ت��ت��خ��ذ م���ن ال�������س���ارق���ة م���ق���را لها 
خريية  م�������ب�������ادرات   3 ام���������ض   -
وا�سعة من  �سريحة  منها  ت�ستفيد 

امل�سريني.
القومي  املعهد  امل��ب��ادرات..  ت�سمل 
العبا�سية  وم�����س��ت�����س��ف��ى  ل�������الأورام 
لل�سحة النف�سية بالقاهرة اإ�سافة 
اإىل اإن�ساء وحدات �سحية وتقدمي 
التنموية  جمموعة من اخلدمات 
ل�����س��ك��ان ال�����س��ع��ي��د ب��ال�����س��راك��ة مع 
االإمنائي  امل��ت��ح��دة  االأمم  ب��رن��ام��ج 
بتح�سني  م��ن��ه��ا  م�����س��اه��م��ة  وذل����ك 
االأو������س�����اع ال�����س��ح��ي��ة وال���ظ���روف 
يف  املحتاجة  للفئات  االجتماعية 

م�سر.
وال�����ت�����زام�����ا م���ن���ه���ا ب��ت��ن��ف��ي��ذ ه���ذه 
املوؤ�س�سة  خ�����س�����س��ت  امل�����ب�����ادرات.. 

املناطق  يف  الثالثة  امل��ب��ادرة  وتنفذ 
ال���ري���ف���ي���ة ب�����س��ع��ي��د م�����س��ر حيث 
خط  حت��ت  ال�سكان  ن�سف  يعي�ض 
ال���ف���ق���ر وي���ع���ان���ون م����ن ن��ق�����ض يف 
االأ�سا�سية  االإن�سانية  االحتياجات 
والتعليم  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مثل 
والنق�ض يف فر�ض توليد الدخل.. 
ف��ي��م��ا ���س��ي�����س��اع��د ال��ت��م��وي��ل ال���ذي 
الكبري  ال��ق��ل��ب  ت��ق��دم��ه م��وؤ���س�����س��ة 
االإمنائي  املتحدة  االأمم  لربنامج 
ع��ل��ى اإط����الق م�����س��اري��ع ت��رك��ز على 
ت���ط���وي���ر جم���م���وع���ة م����ن وح�����دات 
وحمو  الريفية  ال�سحية  الرعاية 
للفتيات  املهني  والتدريب  االأمية 
وال�سيدات وتوليد الدخل وحت�سني 
تهدف  والتي  االأ�سا�سية  اخلدمات 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ا 

االقت�سادية املحلية امل�ستدامة.
م�����رمي احل����م����ادي مدير  وق����ال����ت 
موؤ�س�سة القلب الكبري اإن املوؤ�س�سة 
قرينة  م����ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ت�����س��ع��ى 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 

نهارية  رع��اي��ة  م��رك��ز  اإن�����س��اء  اإىل 
با�سطرابات  امل�سابني  لليافعني 
ال���ت���وح���د وت���ط���وي���ر ال���ب���ح���وث يف 
اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال������ع������الج..  جم������ال 
اإط����الق جم��م��وع��ة م��ن احلمالت 
التوعوية التي ت�ستهدف االأطفال 
الثانية  امل���ب���ادرة  اأم���ا  وال��ي��اف��ع��ني. 
لالأورام  القومي  باملعهد  اخلا�سة 
 500 ل�نحو  ال��ذي يقدم خدماته 

ما ا�ستوجب خ�سوع املري�سة على 
ا�ستئ�سال  ليتم  للجراحة  ال��ف��ور  
اجل������زء االأمي�������ن م����ن ال���ق���ول���ون، 
اإع�����ادة و���س��ل ال��ق�����س��م املتبقي  م��ع 
الدقيقة،  ب��االأم��ع��اء  القولون  م��ن 
للمعي  فتحة  �سق  اإىل  باالإ�سافة 
– تدعى  اجل���ل���د  ع����رب  ال��غ��ل��ي��ظ 
�ستوما- ب�سكل جراحي، للتخل�ض 
من الرباز وطرحه خارج اجل�سم.

لل�سة،  احل��رج��ة  للحالة  “نظراً 
فقد ا�ستغرقت العملية اجلراحية 
�ساعات، خ�سعت   6 قرابة  املعقدة 

مليوين  م���ن  اأك�����ر  ب��ت��خ�����س��ي�����ض 
درهم  مليون   7.4 اأمريكي  دوالر 
ال�سريكة  واجل���ه���ات  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات 
وعقدت  ال��ث��الث  امل���ب���ادرات  لها يف 
ا�����س����رتات����ي����ج����ي����ة مع  ������س�����راك�����ات 
املحلية  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ن  جم��م��وع��ة 
امل�ساريع  ه����ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  ل��ت�����س��ه��ي��ل 
االإن�������س���ان���ي���ة ال����ت����ي ���س��ت�����س��ه��م يف 
و�سالمة  ���س��ح��ة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ 
امل�ستفيدين منها ويف الوقت نف�سه 
ا�ستثمار قدرات الكفاءات امل�سرية 
باملجاالت  جم��ت��م��ع��ه��ا  خ���دم���ة  يف 
والتعليمية  وال��ط��ب��ي��ة  ال�����س��ح��ي��ة 

واالجتماعية.
ال����ذي قدمته  ال��ت��م��وي��ل  وي���ه���دف 
مل�ست�سفى  الكبري  القلب  موؤ�س�سة 
االأمانة   « م�ساعدة  اإىل  العبا�سية 
العامة لل�سحة النف�سية ومعاجلة 
تاأ�سي�ض  على  م�سر  يف   « االإدم����ان 
» وح�����دة االأط����ف����ال وال��ي��اف��ع��ني » 
عالج  جل�سة  األ��ف   /20/ وتوفري 
اإ�سافة  ���س��ن��وي��ا  للمر�سى  نف�سي 

األ��������ف م�����ن م���ر����س���ى ال�������س���رط���ان 
�سنويا.. فجاءت ملعاجلة التحديات 
التي واجهها املعهد من بينها عدم 
تكنولوجيا  بيانات  قاعدة  حتديث 
الب�سرية  امل��وارد  ونق�ض  املعلومات 
موؤ�س�سة  اأطلقت  ولذلك  املوؤهلة.. 
متكاملة  ح��م��ل��ة  ال��ك��ب��ري  ال��ق��ل��ب 
ال�����ت�����ح�����ول يف جم����ال  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
وا�ستثمرت  املعلومات  تكنولوجيا 
من  الت�سغيلية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  يف 
خالل �سراكة مبا�سرة مع » وحدة 
اأع���م���ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات » 
التابعة ل� » جمعية اأ�سدقاء معهد 
على  وع��م��ل��ت   « ال��ق��وم��ي  االأورام 
تعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا 
املعهد من  امل��ع��ل��وم��ات احل��ال��ي��ة يف 
امل��وظ��ف��ني املوؤهلني  ت��وف��ري  خ��الل 
اأح����دث توجهات  وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى 
وحتويل  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ب�سكل  رق��م��ي  م�سفى  اإىل  امل��ع��ه��د 
معلومات  ن����ظ����ام  مي���ل���ك  ك����ام����ل 

ا�ست�سفائيا م�ستقال.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

راأ�ض  م�ست�سفى  يف  االأط��ب��اء  ح��ّذر 
البطنية  االآالم  م����ن  اخل���ي���م���ة 
مرحلة  يف  الن�ساء  ل��دى  امل�ستمرة 
ت�سكل  قد  والتي  ال���والدة،  بعد  ما 
حال  يف  للحياة  م��ه��ددة  ع��الم��ات 

عدم معاجلتها مبكراً. 
ح��ي��ث ن��ّب��ه ال��دك��ت��ور اأن����وب كومار 
ورئي�ض  املخت�سني  ب��ان��ي��ج��راه��ي، 
التنظريية  اجل������راح������ة  ق�������س���م 
اجل������راح������ة ب�����احل�����د االأدن������������ى يف 
الن�ساء  اخليمة،  راأ����ض  م�ست�سفى 
الطبيب  ا���س��ت�����س��ارة  ����س���رورة  اإىل 
اأو  ا����س���ت���م���رار االن����زع����اج  يف ح����ال 
تطوره الأمل غري قابل لالحتمال، 
م�����س��ت��ح�����س��راً ج����راح����ة اأج���ري���ت 
على  كمثال  امل�ست�سفى  يف  م��وؤخ��راً 

ذلك.
اإج���������راء عملية  ب���ع���د  ذل�����ك  ج�����اء 
ج��راح��ي��ة مل��ري�����س��ة ع��م��ان��ي��ة تبلغ 
ع��ام��اً )مت حجب   24 العمر  م��ن 
املري�سة(،  طلب  على  بناء  اال�سم 
اإ�سعافية  ب�سورة  نقلها  مت  والتي 

راأ����ض  م�ست�سفى  اإىل  ع��م��ان  م���ن 
اخليمة، بعد اأ�سبوعني من اإجناب 
طفلها، حيث كانت تعاين من اأمل 
���س��دي��د يف اجل���ان���ب االأمي������ن من 
البطن، باالإ�سافة اإىل احلمى، مع 
اإقياءات  وحدوث  بالغثيان،  �سعور 
االأ�سبوعني  خالل  متقطع  ب�سكل 
امل��ا���س��ي��ني. وب��ال��رغ��م م��ن تقدمي 
ا�ستمرت  ب��ل��ده��ا،  يف  ل��ه��ا  ال���ع���الج 
لدى  ال�����س��دي��دة  ال��ب��ط��ن��ي��ة  االآالم 
ال���ذي ا�ستوجب  امل��ري�����س��ة، االأم���ر 
للقيام  االإم����ارات  دول��ة  اإىل  نقلها 

بتدخل طبي اإ�سايف.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ه���ذه احل���ال���ة، قال 
مف�سراً:  ب��ان��ي��ج��راه��ي  ال���دك���ت���ور 
“اأظهر تقرير الت�سوير باالأمواج 
راأ�ض  م�ست�سفى  يف  ال�سوتية  فوق 
املرارة،  يف  التهاب  وج��ود  اخليمة 
ل���ل�������س���وائ���ل يف جوف  م����ع جت���م���ع 
ال��ربي��ت��وان وح��ول ال�����س��در، بينما 
اأ���س��ارت م��وج��ودات تنظري البطن 
يف  ث���ق���ب  وج�������ود  اإىل  ال����الح����ق����ة 
القولون مع دخول جانبه االأمين 
الغانغرين.  من  املبكرة  باملرحلة 

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ���س��دي��ق��ي، 
ال�سحية  ال����رع����اي����ة  مل���ج���م���وع���ة 
التنفيذي  وامل������دي������ر  ال���ع���رب���ي���ة 
مل�����س��ت�����س��ف��ى راأ��������ض اخل���ي���م���ة: من 
اجلراحي  الفريق  جديد، يربهن 
على  اخل��ي��م��ة  راأ�����ض  م�ست�سفى  يف 
ت�سكل  ال���ت���ي  ال��ع��ظ��ي��م��ة  ق����درات����ه 
م�������س���در ف���خ���ر مل��وؤ���س�����س��ت��ن��ا، ففي 
بفقدان  ت����ه����دد  ال����ت����ي  احل��������االت 
املهم  م��ن  ك��ه��ذه،  حلياته  املري�ض 
جداً اتخاذ تدابري �سريعة مع اأقل 

قدر من االإزعاج للمري�ض،
وهذا ما نربع به يف م�ست�سفى راأ�ض 
اخليمة. وقد ذاع �سيت امل�ست�سفى 
ك��م��رك��ز م���وث���وق ل��ع��الج احل���االت 
نتلقى  اإذ  وا���س��ع،  ب�سكل  ال��ط��ارئ��ة 
العديد من احلاالت التي  موؤخراً 
عاجاًل  جراحياً  تدبرياً  ت�ستدعي 

من الدول االأخرى اأي�ساً.
عن  املري�سة  جانبهااأعربت  وم��ن 
يف  العمل  لفريق  �سكرها  خال�ض 
والذين  اخليمة  راأ����ض  م�ست�سفى 
يف  الطبي  التدخل  باإجراء  قاموا 

الوقت املنا�سب.

خاللها املري�سة لعملية جراحية 
ب��ا���س��ع��ة، مكنتها  غ���ري  ت��ن��ظ��ريي��ة 
مت  �سريع.كما  ب�سكل  التعايف  م��ن 
حتديد موعد للودة اإىل م�ست�سفى 

راأ�ض اخليمة الإغالق ال�ستوما. 
اجلراحة  ج��م��ال��ي��ة  ت��ك��م��ن  وه���ن���ا 
ال��ت��ن��ظ��ريي��ة ال��ت��ي ت��خ��ت�����س��ر مدة 
كمية  وتقلل  اجلراحية،  العملية 
تعايف  ع��ن  امل��ف��ق��ودة، ف�ساًل  ال���دم 
اإىل  وعودته  اأ�سرع  ب�سكل  املري�ض 
روتني حياته املعتاد يف وقت اأبكر.

ما  مرحلة  يف  للن�ساء  وبالن�سبة 
البطني  االأمل  يعد  ال����والدة،  بعد 
عموماً،  ال�سائعة  االأع���را����ض  م��ن 
الرحم  ان��ك��م��ا���ض  ع���ن  ي��ن��ج��م  اإذ 
حجمه  اإىل  ل���ي���ع���ود  وت���ق���ل�������س���ه 
الطبيعي. وبالرغم من ذلك، فاإن 
ا�ستمرار هذا االأمل لفرتة طويلة، 

وترافقه مع اآالم يف الكتف ا
بج�ض  اإي��الم  مع  والظهر،  ليمنى 
ال��ب��ط��ن، و���س��ع��ور ب��ال��غ��ث��ي��ان، اإىل 
جانب االإقياء واحلمى، قد ي�سري 

اإىل وجود التهاب يف املرارة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��دك��ت��ور ر�سا 

يف  م�ساركتهم  ل���زي���ادة  وال��ت��اأه��ي��ل 
تنمية اأوطانهم.

امل�������س���اري���ع يف  اأن ه����ذه  واأ����س���اف���ت 
جاءت  ال��ع��رب��ي��ة  م�سر  ج��م��ه��وري��ة 
���س��م��ن ه���ذا االإط�����ار ال���ه���ادف اإىل 
االإن�سانية  اجل�����وان�����ب  حت�������س���ني 
امل����رت����ب����ط����ة مب���ع���ي�������س���ة االأف����������راد 
وح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة. واأك������دت اأن 
بالتحديد  امل��ب��ادرات  ه��ذه  اختيار 

القا�سمي  حم���م���د  ب����ن  ����س���ل���ط���ان 
حاكم  االأع�����ل�����ى  امل���ج���ل�������ض  ع�������س���و 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة.. 
رئي�سة  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
موؤ�س�سة القلب الكبري اإىل تقدمي 
الذي  واالإغ��اث��ي  االإن�ساين  الدعم 
ينه�ض باملجتمعات امل�ستهدفة من 
اأفرادها  احتياجات  توفري  خ��الل 
ومنحهم فر�ض التعليم والتدريب 

ال�سحي  للواقع  درا�سات  بعد  جاء 
واالجتماعي يف عدد من املحافظات 
برنامج  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  امل�����س��ري��ة 
و�سركاء  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 
احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  املوؤ�س�سة 
ل�سمان  م�������س���ر  يف  واالأه�����ل�����ي�����ة 
اال�ستفادة املثلى من الدعم املقدم 
واإحداث تاأثري اإيجابي م�ستدام يف 

حياة ال�سكان.

»كهرباء ومياه دبي« و�سقيا الإمارات تنظمان 
برناجما توعويا للطالب حول ندرة املياه

»موارد ال�سارقة « تنفذ 5 برامج تدريبية حتت الطلب للدوائر احلكومية

•• دبي-وام: 

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب���ي وم��وؤ���س�����س��ة “�سقيا 
دبي  يف  امل��دار���ض  لطالب  توعويا  برناجما  االإمارات” 
غري  عاملية  منظمة  وه��ي  �سريج  منظمة  م��ع  بالتعاون 
ربحية لتمويل م�ساريع املياه وال�سرف ال�سحي االآمنة 

امل�ستدامة.
املرحلة  ل���ط���الب  امل��خ�����س�����ض  ال���ربن���ام���ج  وي��ت�����س��م��ن 
واخلا�ض  القطاع احلكومي  واالإعدادية من  االبتدائية 
العامل  حول  افرتا�سية  رحلة  ت�سمل  متنوعة  ن�ساطات 
للتعرف على م�سكلة �سح املياه والتحديات التي تواجه 
مياه  على  للح�سول  ال��ع��امل  ح��ول  االأ�سخا�ض  ماليني 

�سرب نظيفة.
على  الربنامج  يف  م�ساركته  اأث��ن��اء  طالب  ك��ل  ويح�سل 
جواز �سفر مائي يتم ختمه بعد ا�ستكمال كل مرحلة من 

مراحل الربنامج.
كما ي�سارك الطالب يف اأن�سطة واألعاب تفاعلية وتعليمية 
على  واحلفاظ  للبيئة  ال�سديقة  ال�سلوكيات  لت�سجيع 
املوارد الطبيعية وتر�سيد ا�ستهالك املياه مثل الب�سمة 

املائية و�سباق املياه و بذور االأمل وغريها.
املنتدب  ال��ع�����س��و  ال��ط��اي��ر  �سعيد حم��م��د  ���س��ع��ادة  وق����ال 
الهيئة  ان  دبي  لهيئة كهرباء ومياه  التنفيذي  الرئي�ض 
حتر�ض ان�سجاما مع روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ض جمل�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن 
الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل باالهتمام بالن�ضء واالأجيال 
تعليمية  ن�ساطات  يف  االأط��ف��ال  اإ���س��راك  على  ال��ق��ادم��ة 
البيئية  بالق�سايا  توعيتهم  بق�سد  مم��ي��زة  وتثقيفية 
ال��ع��امل��ي��ة وق�����س��اي��ا اال���س��ت��دام��ة وتر�سيد  واالج��ت��م��اع��ي��ة 

ا�ستخدام املوارد الطبيعية ال �سيما املوارد املائية.
�سح  م�سكلة  على  ال�سوء  ي�سلط  الربنامج  ان  واأ���س��اف 
امل��ي��اه ال��ت��ي ت��واج��ه ال��ع��امل وك��ي��ف ميكننا االإ���س��ه��ام يف 
تغيري هذا الواقع والعمل من اأجل م�ستقبل اأف�سل لكل 
الب�سرية الفتا اىل ان هناك ما يقرب من 663 مليون 
م��ي��اه نظيفة �ساحلة  ي��ج��دون  ال��ع��امل ال  �سخ�ض ح��ول 
اإىل  يفتقرون  �سخ�ض  مليار   2.4 نحو  وهناك  لل�سرب 
عدد  بلغ  كما  ال�سحي  لل�سرف  االأ�سا�سية  االإحتياجات 
الذين يعانون من االأمرا�ض املرتبطة باملياه وال�سرف 

ال�سحي 1.5 مليار ن�سمة حول العامل.
ن�سبة كبرية من  ت�سكل  التي  االأرق���ام  ه��ذه  ان  واأو���س��ح 
وامل��ن��ظ��م��ات على  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  تتطلب  ال��ع��امل  �سكان 
و�سع  اأج����ل  م��ن  م��ع��ا  ب��ال��ت��ك��ات��ف  م�ستوياتها  اخ��ت��الف 
احللول امل�ستدامة ملواجهة هذه التحديات و�سمان عدم 

تفاقمها يف امل�ستقبل.
م�سريا اىل ان التعاون مع منظمة �سريج العاملية ودعمنا 
لرباجمه التوعوية حول م�ساكل املياه حول العامل ياأتي 
ان�سجاما مع  القادمة  االأجيال  املعرفة بني  ن�سر  بهدف 
ال�سعار الذي ترفعه الهيئة بكل فخر واعتزاز “الأجيالنا 
موؤ�س�سة  ن��ك��ون  ب���اأن  روؤي��ت��ن��ا  م��ن  القادمة” وان��ط��الق��ا 
م�ستدامة مبتكرة على م�ستوى عاملي ويف اإطار جهودنا 
لتحقيق ا�سرتاتيجية دبي املتكاملة للطاقة التي تهدف 
يف   30 بن�سبة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ستهالك  تخفي�ض  اإىل 

املائة بحلول عام 2030 .
تنفيذ  يف  العاملية  �سريج  منظمة  بجهود  �سعادته  واأ�ساد 
الربامج املتميزة يف املن�ساآت التعليمية بدبي موؤكدا دعم 

الهيئة لهذه الربامج.
وقال “جاء الربنامج كفر�سة مثالية لتعريف الطالب 
بجهود الهيئة يف مواجهة م�سكلة �سح املياه ودعم الهيئة 
اأطلقها  ال��ت��ي  االإم������ارات  �سقيا  مل��وؤ���س�����س��ة  امل���ح���دود  غ��ري 
اآل مكتوم رعاه  ال�سيخ حممد بن را�سد  ال�سمو  �ساحب 
بن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  اللهوتندرج 
را�سد اآل مكتوم العاملية. وت�سطلع املوؤ�س�سة بدور اأ�سا�سي 
يف تنفيذ اأحد اأهداف املوؤ�س�سة املتمثل يف مكافحة الفقر 
البحث ع��ن ح��ل��ول مل�سكلة �سح  واالأم���را����ض م��ن خ��الل 
الطاقة  با�ستخدام  وحتليتها  وتوفريها  النظيفة  املياه 

ال�سم�سية و و�سائل التنقية احلديثة”.
التنفيذي  املدير  ال�سام�سي  الكرمي  عبد  حممد  وق��ال 
�سقيا  موؤ�س�سة  ان  االأم�����ارات  �سقيا  ملوؤ�س�سة  ب��ال��وك��ال��ة 
الدولية  املنظمات  مع  ال�سراكة  جهود  تدعم  االإم���ارات 
واالإق��ل��ي��م��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة م���ن امل��وؤ���س�����س��ات ذات االأه�����داف 
امل��ي��اه و�سحها وهو  امل�سرتكة يف جم��ال احل��د م��ن ن��درة 
االأمر الذي حتر�ض املوؤ�س�سة على القيام به مبا يخدم 
اأهدافها يف خدمة االإن�سانية على امتداد العامل ان�سجاما 

مع توجيهات القيادة الر�سيدة .
واأ�سار اىل ان �سقيا االإمارات ت�سرف على جائزة حممد 
العاملية للمياه بقيمة مليون دوالر  اآل مكتوم  بن را�سد 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي  اأمريكي 
البحثية  املوؤ�س�سات  لت�سجيع  اهلل  رع��اه  مكتوم  اآل  را�سد 
واالأفراد واملبتكرين من جميع اأنحاء العامل على اإيجاد 
املياه  �سح  مل�سكلة  للت�سدي  ومبتكرة  م�ستدامة  حلول 

النظيفة يف العامل با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية.
دب��ي يف  ال��ت��ع��اون م��ع هيئة كهرباء وم��ي��اه  وق��ال ي�سرنا 
اإيجاد  اأج��ل  املتميز من  التعليمي  الربنامج  اإجن��اح هذا 
ت��واج��ه��ه يف  ال��ت��ي  ال��ع��امل وامل��خ��اط��ر  ج��ي��ل واع بق�سايا 
العامة  وموؤ�س�ساته  الر�سيدة  قيادته  وجهود  امل�ستقبل 
واخلا�سة يف تقدمي امل�ساعدات االإن�سانية واالإحتياجات 
االأ�سا�سية – ويف مقدمتها املياه النظيفة - للمحتاجني 

واملنكوبني يف جميع اأنحاء العامل.
التنفيذي  امل���دي���ر  ب���ي���رتز  ق���ال���ت م��اري��ت��ا  م���ن ج��ان��ب��ه��ا 
ومياه  كهرباء  هيئة  اأن  االأو���س��ط  ال�سرق  �سريج  ملنظمة 
اإىل  الرامية  �سريج  دع��م جهود  تدخر جهدا يف  دب��ي ال 
توفري املياه النظيفة للمحتاجني حول العامل.. وتاأتي 
التعليمية ثمرة للتعاون مع الهيئة وموؤ�س�سة  براجمنا 
الوعي  ن�سر  على  خالله  من  ونعمل  االإم����ارات..  �سقيا 
بني االأجيال القادمة يف دولة االإمارات حول اأهمية املياه 

وتر�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية.
العام  ال��ربن��ام��ج  م��ن  امل�ستفيدين  ال��ط��الب  ع���دد  وب��ل��غ 
900 ط��ال��ب وط��ال��ب��ة وت��ع��م��ل امل��ن��ظ��م��ة على  امل��ا���س��ي 
بحلول  طالب  ال��ف   1200 اإىل  ال��ع��دد  بهذا  الو�سول 
عام  تاأ�سي�سها  منذ  �سريج  واأ�سهمت  ال��ع��ام..  ه��ذا  نهاية 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ت�سهيل  يف   2008
 400 لل�سرب عن طريق احللول امل�ستدامة الأكر من 

الف �سخ�ض يف 11 دولة حول العامل.

•• ال�شارقة-وام:

�سهر  خ��الل  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  نفذت 
 408 ا�ستهدفت  5 برامج تدريبية  �سبتمرب اجلاري 
مر�سحني من موظفي جهات وموؤ�س�سات االإمارة بكافة 
امل�ستويات الوظيفية .. وذلك �سمن منظومة برامج 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  طلب  حت��ت  امل�سممة  ال��ت��دري��ب 

احلكومية تلبية الحتياجاتها املدرو�سة يف التدريب.
تثقيفية  ن�����دوات   3 ال����دائ����رة  ن��ظ��م��ت   .. وت��ف�����س��ي��ال 
العمل  واأخالقيات  الوظيفي  االن�سباط  نظام  ح��ول 

البالغ  ال�����س��ارق��ة  م��ت��اح��ف  اإدارة  م��وظ��ف��ي  ا�ستهدفت 
عددهم 360 موظفا وموظفة مبقر املتحف وقدمها 

�سالح حممد الزعابي امل�ست�سار القانوين بالدائرة.
و�سمم الربنامج التدريبي الرابع ملركز �سجايا فتيات 
مو�سوع  وم��ت��ن��اوال  موظفا   35 م�ستهدفا  ال�سارقة 
ال��دائ��رة الربنامج  ال��ع��اط��ف��ي.. فيما وج��ه��ت  ال��ذك��اء 
بال�سارقة  ال��ع��ق��اري  الت�سجيل  دائ����رة  اإىل  اخل��ام�����ض 
بواقع  االأق�سام  وروؤ���س��اء  االإدارات  م��دراء  وا�ست�����هدف 
امل�����س��ارك��ة بجائزة  ت��ق��ي��ي��م م��ل��ف  13 م�����س��ارك��ا ح���ول 

االبتكار .

وفاة مواطن يف انحراف �سيارة براأ�ض اخليمة
•• راأ�س اخليمة – الفجر

يبلغ  اجلن�سية  اإماراتي  �ساب  لقي 
عاماً” م�سرعه   21“ العمر  من 
ب��ج��روح��ه ال��ع��م��ي��ق��ة اإثر  م���ت���اأث���راً 
و�سدم  ان��ح��راف  حل���ادث  تعر�سه 
ث��م ت��ده��ور م��رك��ب��ت��ه ع��ل��ى طريق 
ال��دق��داق��ة – امل��ط��ار ب��اإم��ارة راأ�ض 

اخليمة .
ال��دك��ت��ور حممد  العميد  واأك����د     
����س���ع���ي���د احل����م����ي����دي م����دي����ر ع���ام 
العمليات املركزية بالقيادة العامة 
مدى  على  اخليمة  راأ���ض  ل�سرطة 
اأهمية االلتزام بالقواعد املرورية 
الدولة  م�ستوى  على  بها  املعمول 
الداخلية  وزارة  اإل���ي���ه���ا  ودع������ت 
ال�سرطية  اأج��ه��زت��ه��ا  جميع  ع��رب 
الدولة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  واالأم��ن��ي��ة 
واملمتلكات  االأرواح  على  للحفاظ 
املرورية  احل��وادث  لوقوع  وتفادياً 
، ومدى  وال���وف���ي���ات  واالإ����س���اب���ات 
اخليمة  راأ���������ض  ����س���رط���ة  ح���ر����ض 
الربامج  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  اإىل 
اجلمهور  ل��ت��ث��ق��ي��ف  ال���ت���وع���وي���ة 
ح����ول ت��ع��زي��ز ال��ث��ق��اف��ة امل���روري���ة 
طيلة  وامل�ستمر  ال���دوؤوب  و�سعيها 
املرورية  ال�سالمة  لتعزيز  ال��ع��ام 
املحا�سرات  تنظيم  عرب  للجميع 
امليدانية  وال����زي����ارات  ال��ت��وع��وي��ة 
املتنوعة جلميع املدار�ض واجلهات 
وامل���وؤ����س�������س���ات ب��امل��ج��ت��م��ع واإق���ام���ة 
يف  وامل�ساركة  التوعوية  امل��ع��ار���ض 

بالغ  ورود  اإىل   ، احل������ادث  ع��ل��ى 
العامة  بالقيادة  العمليات  لغرفة 
بعد   12:00 ال�����س��اع��ة  مت����ام  يف 
منت�سف الليل يفيد بوقوع حادث 
م�����روري الإح�����دى امل���رك���ب���ات على 
اأع����اله ، وعلى  امل���ذك���ور  ال��ط��ري��ق 
ال�سرطة  ال��ف��ور حت��رك��ت دوري����ات 
و�سيارات االإ�سعاف للمكان ، وتبني 
بعد املعاينة االأولية والتحقيقات ، 
ب��اأن احل��ادث وقع نتيجة انحراف 
املواطن  ي���ق���وده���ا  ال���ت���ي  امل���رك���ب���ة 
مب������ف������رده ب�������س���ك���ل م����ف����اج����ئ ثم 

تقدمي  ب��ه��دف  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع 
اأ�سباب  ب��اأه��م  وتعريفهم  االإر���س��اد 
وا�ستعرا�ض  امل���روري���ة  احل�����وادث 
اإىل  م�����س��رياً   ، الوخيمة  نتائجها 
ج���ه���ود اجلميع  ت�����س��اف��ر  اأه��م��ي��ة 
وتقليل  احل���وادث  تلك  من  للحد 
الوفيات واالإ�سابات الناجتة عنها 

قدر االإمكان .
�سامل  ال��رائ��د  ذك��ر   ، وتف�سياًل     
حممد بورقيبة رئي�ض ق�سم املرور 
راأ�ض  ب�سرطة  باالإنابة  والدوريات 
واأ�سرف  ت��واج��د  وال����ذي  اخل��ي��م��ة 

بعامود  ث��م  ب�سجرة  ا���س��ط��دام��ه��ا 
وا�ستقرارها  ت��ده��وره��ا  و   ، اإن����ارة 
م��ق��ل��وب��ة ، واأ����س���ف���ر احل������ادث عن 
بجروحه  متاأثراً  املواطن  م�سرع 
اجل���ث���ة  ن����ق����ل  ومت   ، ال����ب����ل����ي����غ����ة 
لت�سليمها  مت��ه��ي��داً  للم�ست�سفى 
الدفن  م��را���س��م  ل��ذوي��ه��ا الإمت�����ام 
مت  كما   ، املتبعة  االأ���س��ول  ح�سب 
حتويل ملف احلادث اإىل اجلهات 
االإج�����راءات  ال�ستكمال  املخت�سة 

القانونية الالزمة .
   ودع���ا ب��ورق��ي��ب��ة ال�����س��ائ��ق��ني اإىل 

ت��وخ��ي احل��ي��ط��ة واحل����ذر خا�سة 
عند قيادتهم ملركباتهم يف الفرتة 
ل��ت��دين م�ستوى  ن���ظ���راً  امل�����س��ائ��ي��ة 
الروؤية ، والتقيد بتعليمات االأمن 
و�سرورة   ، امل���روري���ة  وال�����س��الم��ة 
اأمن  ع��ل��ى  اال����س���ه���ام يف احل���ف���اظ 
ال��ط��رق ون�سر ال��وع��ي امل���روري يف 
التام  االلتزام  خالل  من  املجتمع 
تعازيه  ناقاًل   ، املرورية  بالقواعد 
احلارة الأ�سرة الفقيد داعياً املوىل 
ال�سرب  ي��ل��ه��م��ه��م  اأن  وج�����ل  ع����ز 

وال�سلوان .
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�ض اخليمة يقدم واجب العزاء 

يف �سهيد الوطن نا�سر املزروعي
•• كلباء-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ض االأعلى حاكم راأ�ض اخليمة واجب 
انتقل  الذي  البوا�سل  اأحد جنودنا  املزروعي  نا�سر غريب  اأول  الرقيب  الوطن  �سهيد  الأ�سرة  العزاء 
اإىل جوار ربه متاأثرا بجراحه اإثر اإ�سابة �سابقة خالل م�ساركته يف عملية “ اإعادة االأمل “ مع قوات 
التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية ال�سعودية. واأعرب �ساحب ال�سمو 
حاكم راأ�ض اخليمة خالل زيارته �سباح ام�ض جمل�ض عزاء ال�سهيد البطل يف مدينة كلباء عن �سادق 
عزائه وموا�ساته اإىل اأ�سرة وذوي ال�سهيد .. �سائاًل اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�سع رحمته واأن 

ينزله منازل ال�سهداء وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان .

�سيف بن زايد ي�سهد اجتماعا ملجل�ض »ال�سعادة والإيجابية « يف وزارة الداخلية
•• اأبوظبي-وام: 

�سهد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 
اجتماعا  الداخلية  وزي���ر  ال����وزراء 
ام�ض ملجل�ض “ال�سعادة واالإيجابية 

الداخلية. وزارة  “ يف 
من  ع���ددا  املجتمعون  وا�ستعر�ض 
ت�ستهدف  التي  وامل�ساريع  املبادرات 
وتعزيز  ال�سرطي  العمل  تطوير 
امل��ق��دم��ة ون�سر  ج����ودة اخل���دم���ات 
ث��ق��اف��ة ال�����س��ع��ادة واالإي��ج��اب��ي��ة بني 
ن���ط���اق عمل  امل��ج��ت��م��ع يف  اأف��������راد 

الوزارة.
خالل  واحل�����س��ور  �سموه  وا�ستمع 
مبنى  ع��ق��د يف  ال�����ذي  االج���ت���م���اع 
نتائج  ع�����ن   ����س���رح  اإىل  ال����������وزارة 
وعرو�ض  اال�سرتاتيجية  املوؤ�سرات 
ال���وزارة  خطط  ت��ن��اول��ت  تقدميية 
يف ه���ذا ال�����س��اأن ب��غ��ي��ة اال���س��ه��ام يف 
احلفاظ على املكت�سبات احل�سارية 
ال�سعد  على  الدولة  حتققها  التي 
املتقدم  امل��وق��ع  �سمنها  وم��ن  كافة 

التناف�سية  ���س��ل��م  ع���ل���ى  ل���ل���دول���ة 
باالأمان  ال�سعور  موؤ�سر  يف  العاملية 

و�سبل تعزيز هذا الت�سدر.
ال��ف��ري��ق �سيف  ح�����س��ر االج���ت���م���اع 
وزارة  وك���ي���ل  ال�����س��ع��ف��ار  ع����ب����داهلل 
خلفان  �ساحي  والفريق  الداخلية 
ال�سرطة  رئ���ي�������ض  ن����ائ����ب  مت���ي���م 
واالأم��������ن ال����ع����ام يف دب�����ي وال����ل����واء 

الركن خليفة حارب اخلييلي وكيل 
اجلن�سية  ل�سوؤون  امل�ساعد  ال��وزارة 
واللواء  باالإنابة  واملنافذ  واالإقامة 
ال�����س��ام�����س��ي وكيل  ����س���امل م���ب���ارك 
للموارد  امل�ساعد  الداخلية  وزارة 
واخلدمات امل�ساندة باالإنابة واللواء 
الري�سي  ن��ا���س��ر  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
وقادة  الداخلية  وزارة  عام  مفت�ض 

ال�سرطة العامون بالدولة واللواء 
مكتوم ال�سريفي مدير عام �سرطة 
اأبوظبي والعميد حممد حميد بن 
دملوج الظاهري االأمني العام ملكتب 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  �سمو 
ب���االإن���اب���ة وعدد  وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة 
وم��ن �سباط  العامون  امل���دراء  من 

الوزارة.

بنظام املكافاأة ول�صد ال�صواغر الدائمة
لأول مرة الرتبية تفتح الباب ملعلمي 

الحتياط ذكور واإناث واداريني متطوعني
•• دبي – حم�شن را�شد 

ملعلمي  الباب  م��وؤخ��را  والتعليم  الرتبية  وزارة  فتحت  
الذكور  املعلمني  لي�سمل   ، امل��ك��اف��اأة  بنظام  االح��ت��ي��اط 
نتيجة ال�سواغر الدائمة ، وحلني تعيني الوزارة ملعلمني 
اإدارية  �سواء  مكافاأة«  »دون  متطوع  اإداري  وك��ذا   ، جدد 
اأو اداري �سمن مبادرة علم الأجل االمارات ، باالإ�سافة 
االحتياط   معلمات  بجانب  قبل  من  متبع  ك��ان  ما  اىل 
، واكدت ال��وزارة على عدة �سروط على ادارات املدار�ض 
االلتزام بها، منها عدم تكليف معلم االحتياط بدخول 
ح�س�ض اأكر من ن�ساب املعلم اال�سا�سي ، وعدم تكليفه 
النطاق  م���دراء  وعلى   ، االمتحانية  ال��ورق��ة  بت�سحيح 

التاأكد من �سحة ن�ساب احل�س�ض .
 « ال��رتب��ي��ة ح�سلت  ل����وزارة  اإداري  تعميم  ذل��ك يف  ج��اء 
الفجر« على ن�سخة منه مرفقاً به قائمة باأ�سماء معلمي 
االإح��ت��ي��اط ذك��ور واإن���اث واداري����ني  املعتمدين والذين 

ميكن االإ�ستعانة بهم اإذا اقت�ست احلاجة ، وفيما يخ�ض 
، وا�سرتطت  اع��ت��م��اد من����وذج ط��ل��ب م��ع��ل��م االح��ت��ي��اط 
ال��وزارة ت�سجيل معلمي االإحتياط يف موقع علم الأجل 
على  م��وؤك��دة   ،  t4uae.moe.gov.ae االإم����ارات 

�سرورة اعتماد مدراء النطاق لهم قبل بدء العمل .
املهنة  ت��ك��ون  اأال  على  ال����وزارة  ���س��ددت  للتعميم  ووف��ق��اً 
غ��ري م�سرح  االح��ت��ي��اط  ملعلمي  االإق���ام���ة  امل��م��ه��ورة يف 
احل�ساب  يكون  اأن  �سرورة  اىل  باالإ�سافة   ، بالعمل  لها 
البنكي با�سم املعلم اأو معلمة االإحتياط واأال يكون با�سم 
الزوج ، والتاأكد من تاريخ االإقامة للمعلمني الوافدين 
الدرا�سي  تخ�س�سه  مطابقة  �سرورة  على  اأك��دت  كما   ،

جامعياً بكالوريو�ض للمادة التدري�سية.
ملعلمي  املعتمدة  القائمة  ت�سمنت  مت�سل  �سياق  ويف 
بكافة  255 معلما ومعلمة واداري متطوع  االحتياط 
مر�سحات  معلمة   13 اىل  ب��االإ���س��اف��ة   ، التخ�س�سات 

للمقابالت  .

وفد من القوات امل�سلحة يقدم واجب العزاء يف �سهيد الوطن نا�سر غريب املزروعي
•• كلباء-وام:

مهند�ض  الركن  الفريق  برئا�سة  امل�سلحة  القوات  ق��ادة  كبار  من  وف��د  ق��دم 
عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�ض اأركان القوات امل�سلحة واجب 
اأ�ست�سهد  الذي  املزروعي  غريب  نا�سر  اأول  الرقيب  ال�سهيد  الأ�سرة  العزاء 
متاأثرا بجراحه اإثر اإ�سابة �سابقة خالل م�ساركته يف عملية »اإعادة االأمل« 
مع قوات التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن بقيادة اململكة العربية 

ال�سعودية.
اأركان القوات امل�سلحة والوفد املرافق - خالل زيارته  وتوجه نائب رئي�ض 
يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل  اإىل  بالدعاء   - كلباء  مبدينة  ال�سهيد  ع��زاء  خليمة 
ال�سهداء وال�سديقني  واأن ي�سكنه ف�سيح جناته مع  ال�سهيد بوا�سع رحمته 

وال�ساحلني وح�سن اأولئك رفيقا واأن يلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان.

بتكلفة تقدر باأكرث من 276 مليون درهم  

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ اأعمال بنية حتتية وطرق داخلية يف مدينة �سخبوط
•• اأبوظبي-الفجر:

البلدية  ال�������س���وؤون  دائ������رة  ت��ن��ف��ذ 
والنقل – بلدية مدينة اأبوظبي و 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة 
“م�ساندة” م�ساريع طرق داخلية 
وبنية حتتية يف مدينة �سخبوط، 
اأكر  اإىل  ت�سل  اإجمالية  بتكلفة 
األف  و998  م��ل��ي��ون   276 م���ن 
االأعمال  اأن تنتهي  درهم، ويتوقع 
يف الربع االأول من العام 2019.

واأك�������دت ال��ب��ل��دي��ة وم�������س���ان���دة اأن 
احليوية  ل��ل��م�����س��اري��ع  ت��ن��ف��ي��ذه��م��ا 
اميانهما  م����ن  ان���ط���الق���اً  ي����اأت����ي 
الكامل باأهمية توفري بنى حتتية 
متطورة مبوا�سفات عاملية، وطرق 
اآمنة ذات كفاءة عالية، تتما�سى مع 
االإمارة  ت�سهدها  التي  التطورات 
وانطالقاً  ك��اف��ة،  االأ���س��ع��دة  ع��ل��ى 
من حر�سها على تلبية احتياجات 
يرفع  وب�سكل  ال�سكان  ومتطلبات 
م����ن م�����س��ت��وى ج������ودة احل����ي����اة يف 

املدينة.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأ����س���ارت 
لتنفيذ  بالعمل  م�ستمرة  اأنها  اإىل 
التحتية  البنى  وتطوير منظومة 
جت�سيداً خلطة التطوير ال�ساملة 
ول���ت���ع���زي���ز ودع�����م  االإم��������������ارة،  يف 
القادرة  كافة  اخلدمات  منظومة 

على مواكبة التطورات العمرانية 
وال�سكانية واالقت�سادية. 

اأبوظبي  ���س��رك��ة  ق���ال���ت  ب����دوره����ا 
“م�ساندة”  ال��ع��ام��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
النقل  م���������س����اري����ع  ت���ن���ف���ي���ذ  اإن 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، ال��ت��ي ت�����س��ه��م يف 
اأبوظبي،  خ��ط��ة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق 
يعدُّ اأحد اأولوياتها، وذلك لدورها 

وخ��ط��وط م��ي��اه وك��ه��رب��اء ل�423 
ت�سهم  �سكنية   354 ق�سيمة منها 
اليومية  احل��ي��اة  اأم���ور  تي�سري  يف 
لدعم  جت���اري���ة  و8   ، ل��ل��ق��اط��ن��ني 
االق��ت�����س��ادي يف مدينة  ال��ن�����س��اط 
عامة،  م����راف����ق  و2  ����س���خ���ب���وط، 
تلبي  ح��ك��وم��ي��ة   16 اإىل  اإ���س��اف��ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة من 

غري حمددة، و 2 دينية تخدم دور 
العبادة وتوفر م�ستلزماتها.  

متطلبات  حت���ق���ي���ق  اأج�������ل  وم������ن 
مل�ستخدمي  ال���ع���ام���ة  ال�������س���الم���ة 
ط������رق������ات م����دي����ن����ة ����س���خ���ب���وط، 
ال�سالمة  وت���ع���زي���ز  ول��ت��ح�����س��ني 
ال�سوؤون  دائ��رة  اأو�سحت  املرورية، 
مدينة  بلدية   – والنقل  البلدية 

احليوي يف امل�ساهمة بتعزيز جودة 
التنمية  وتدعيم  التحتية  البنية 
اأبوظبي  الإم��������ارة  االق���ت�������س���ادي���ة 
وامل�سهد التنموي يف دولة االإمارات 

العربية املتحدة.
امل�سروع  اأعمال  اأن  اجلانبان  ونوه 
اجل����������اري ت���ن���ف���ي���ذه ي�������س���م���ل مد 
�سحي،  و�سرف  ات�ساالت،  �سبكة 

لعملها  ال��الزم��ة  التحتية  البنية 
واإ�سعادهم،  ال�����س��ك��ان  خ���دم���ة  يف 
تطلعات  مع  تتوافق  تعليمية  و2 
وت���خ���دم  امل���ن���ط���ق���ة  االأه�����������ايل يف 
خدمات  و2  التعليمية،  العملية 
ال�سرورية  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ك��م��ل 
الالزمة يف املنطقة، كذلك ت�سمل 
 5 و  ترفيهية،   20 و  عامة،   17

اأنهما  وم�������س���ان���دة  و   ، اأب���وظ���ب���ي 
خدمات  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ت����وف����ران 
ال�سحي  وال�������س���رف  االت�������س���االت 
اإنارة  والكهرباء،  امل��ي��اه  وخ��ط��وط 
تتمتع  عالية  ج��ودة  ذات  لل�سوارع 
ت�سل  بتكلفة  عاملية،  مبوا�سفات 
اإىل اأك��ر من 4 ماليني و 613 

األف درهم.

 

امل�صت�صفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�صارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�صت�صفيات اخلا�صة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�ض         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�صارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�ض     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�صيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بالزا  6669240

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

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

العني
�سيدلية العني                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سالم اجلديدة       7543887

ال�صارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ض  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�صرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

االأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ض  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2736  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- ال��ع��م��ارة ل��الن�����س��اءات - ���ض ذ م م    جم��ه��ول حمل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ رحمت اهلل غونده كل دين كل   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
باال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )7660( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 1119 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/3170  تنفيذ عمايل 
املنفذ �سده/1- مطعم ومقهي بانو�ض - �ض ذ م م   جمهول حمل  اىل 
اي�سرتادا  ت��الث��ه  ار  ب��ارت��ول��وم��ي جيه  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  االق��ام��ة مب��ا 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ريبو�سار 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )19196( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. باال�سافة اىل مبلغ 1521 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / العال احمد 
بنغالدي�ض   ، الدين  عزير 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )0217180( رق��������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

 056/3218101

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13   

رقم )28702(
مقدم من :  املخطر/ حمد �سامل علي �سامل املزروع

بوكالة املحامي/ اإبراهيم حممد احلو�سني 
�س�����������������د :  املخطر اإليه /�سراج اهلل ح�سيني مكي

املو�سوع / اأداء مبلغ مئة واأربعون األف درهم ) 140،000 درهم(
- مبوجب هذا االإخطار نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ )140،000 
درهم( مئة واأربعون األف درهم يف غ�سون خم�سة اأيام من تاريخ 

ا�ستالمكم هذا االإخطار.
  الكاتب العدل

 اإخطــــار عــــدلـــي بالن�سر
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والفرو�سية ال�سيد  معر�ض  خالل  فزاع  بطولت  على  ال�سوء  الرتاث” ي�سلط  لإحياء  حممد  بن  حمدان  “مركز 
•• اأبوظبي-وام: 

ال����رتاث خ���الل م�ساركته يف  ب��ن حم��م��د الإح��ي��اء  ي�سلط م��رك��ز ح��م��دان 
فعالياته  انطلقت  ال��ذي   2017 والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  املعر�ض 
ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  للمعار�ض حت��ت  ال��وط��ن��ي  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ام�����ض يف 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي 
�سقاري االإم��ارات ال�سوء على بطوالت فزاع الرتاثية وطرق االإن�سمام 
اليها والتقنيات احلديثة امل�ستخدمة اىل جانب كافة مبادرات وفعاليات 

واأن�سطة املركز.
تعزيزا  احل��دث  ه��ذا  يف  البطوالت  ب���اإدارة  املتمثلة  املركز  م�ساركة  وتاأتي 
واإدارة  تنظيم  عملية  يف  املركز  لريادة  وتاأكيدا  اجلمهور  تفاعل  حل�سد 

اإدارة  مدير  دروي�ض  ابراهيم  �سعاد  اأك��دت  حيث  الرتاثية  ف��زاع  بطوالت 
البطوالت يف املركز ان معر�ض اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية بات 
اأحد اأهم املعار�ض املتخ�س�سة بكل ما يعنى باملوروث الثقايف على م�ستوى 
باجلانب  تهتم  التي  واملوؤ�س�سات  واجلهات  املراكز  لكافة  ووجهة  املنطقة 
الرتاثي واملعنوي للريا�سات التقليدية وتلبي احتياجات حمبي الهوايات 

ال�سعبية من اأدوات ومعدات لل�سيد والرماية والفرو�سية والهجن.
وقالت دروي�ض ان امل�ساركة يف املعر�ض تعترب من اولويات اإدارة البطوالت 
الأهميتها كوجهة ت�ستقطب �سريحة هامة من الزوار وجيل الن�ضء ممن 
واأن  الرتاثية خ�سو�سا  فزاع  اإىل بطوالت  لتحفيزهم لالإن�سمام  ن�سعى 
�سهر  يف  �سيبداأ  ال���ذي  املو�سم  لبطوالت  و���س��اق  ق��دم  على  االإ���س��ت��ع��دادات 

دي�سمرب املقبل.

واأ�سارت اإىل اأنه مت خالل ال�سهر املا�سي اإطالق م�سابقة ت�سميم من�سة 
تطوير  بهدف  العام  هذا  والفرو�سية  لل�سيد  ال��دويل  املعر�ض  يف  املركز 
مهارات ال�سباب وحثهم على االإبتكار حيث تقدمت للم�سابقة جمموعة 
الفنية  بالت�ساميم  ال���رتاث  دم��ج  للم�ساهمة يف  ال��واع��دة  ال��ك��ف��اءات  م��ن 
اأ�سماء  ع��ن  االإع���الن  �سيتم  ان��ه  ..وق��ال��ت  الذكية  والتقنيات  والع�سرية 

الفائزين باملراكز الثالثة االأوىل وتكرميهم خالل اأيام املعر�ض .
بن  ح��م��دان  مل��رك��ز  التابعة  االأوىل  اإذاع����ة  ت��ت��واج��د  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
حممد الإحياء الرتاث يف من�سة املركز لتبث الربامج واللقاءات اخلا�سة 
امل�سابقات اليومية التي عادة ما جتريها  اإىل  اإ�سافة  امليدانية  والتقارير 
فورية  جوائز  فيها  ومُتنح  اجلمهور  تفاعل  وح�سد  الإ�ستقطاب  االإذاع��ة 

مقدمة من اإدارة البطوالت.

واأكدت ناتايل اأوادي�سيان مدير الربامج واالإنتاج يف اإذاعة االأوىل باأن كافة 
الربامج االإذاعية ت�سمم وفقا للفعاليات واالأن�سطة الرتاثية ومن خالل 
نخبة من الكوادر الوطنية املتمكنة التي حتر�ض على اإبراز ن�سيج املجتمع 
االإماراتي وتنوعه من اأر�ض احلدث ويف حمافل عديدة داخل الدولة ال 
�سيما تلك التي يتواجد فيها املركز مما يجعل براجمها تواكب اللحظة 

وقريبة من قلوب م�ستمعيها.
منرًبا  تعّد  الوطنية  الرتاثية  االإماراتية  االإذاع���ة  االأوىل،  اأن  اإىل  ي�سار 
اإعالمًيا تراثًيا باللهجة املحلية، و�ساهمت ب�سكل كبري يف تعزيز م�سريتها 
ب��ن حممد  م��رك��ز ح��م��دان  وروؤي���ة  اأه��داف��ه��ا  تر�سيخ  بخطى حثيثة نحو 
الإحياء الرتاث، وذلك من حيث اإحياء و�سون الرتاث الثقايف ون�سره من 

حماور ت�ستهوي ال�سباب وكافة امل�ستمعني يف الدولة وخارجها.

انطالق فعاليات املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية »اأبوظبي 2017«
•• اأبوظبي -وام: 

حمدان  ال�سيخ  �سمو  رع��اي��ة  حت��ت 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
نادي  رئ��ي�����ض  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
انطلقت   .. االإم���������ارات  ����س���ق���اري 
ام�������ض ف��ع��ال��ي��ات ال�������دورة ال����� 15 
لل�سيد  ال��������دويل  امل����ع����ر�����ض  م����ن 
والفرو�سية “اأبوظبي 2017” يف 
للمعار�ض  الوطني  اأبوظبي  مركز 
�سبتمرب   16 ح���ت���ى  وت�������س���ت���م���ر 

اجلاري.
�سقاري  ن������ادي  امل���ع���ر����ض  ي��ن��ظ��م 
اإدارة  االإم����ارات وب��دع��م م��ن جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
البيئة  وهيئة  باأبوظبي  والرتاثية 
�سمو  مهرجان  وب��رع��اي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ من�سور 
االأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملي 

وجمل�ض اأبوظبي الريا�سي.
وي���ع���د امل���ع���ر����ض احل������دث االأب������رز 

التقليدية  وال�����س��ن��اع��ات  ال�����س��ي��د 
و�سون  البيئة  حماية  وموؤ�س�سات 
ال��رتاث على اأر���ض واح��دة لتبادل 
املعارف واخلربات وعقد ال�سفقات 

التجارية. 

واالأ�سهر يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
والفرو�سية  ال�سيد  يف  املتخ�س�ض 
وال���ري���ا����س���ات ال��ب��ح��ري��ة ورح����الت 
ويتيح  والتحف  والفنون  ال�سفاري 
االأوىل  ان��ط��الق��ت��ه  م��ن��ذ  ل����ل����زوار 

للمعر�ض التي تعد االأكرب واالأكر 
متيزا يف تاريخه مب�ساحة 43 األف 
مرت مربع وم�ساركة ما يزيد عن 
بينها  دولة   40 من  �سركة   650
العار�سني  م��ن   23% ن�سبته  م��ا 

163 �سركة اإماراتية مقابل 126 
 2016 املا�سية  ال��دورة  يف  �سركة 
اإ�سافة مل�ساركة 68 عار�سا جديدا 
ه�����ذا ال����ع����ام م����ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء 

العامل.

اق���ت���ن���اء  ف����ر�����س����ة   2003 ع�������ام 
وال�سيد  التخييم  م��ع��دات  اأح���دث 
والفرو�سية والريا�سات اخلارجية 

والبحرية .
وان����ط����ل����ق����ت ال�������������دورة احل����ال����ي����ة 

با�ستقطاب  توقعات  و�سط  اجل��دد 
األ����ف زائ����ر على   100 اأك����ر م���ن 
م������دى خ��م�����س��ة اأي��������ام م����ن خ���الل 

فعاليات واأن�سطة خمتلفة.
بتواجد  اجل��دي��دة  ال���دورة  وتتميز 

يجمع  اأن  م���ن  امل���ع���ر����ض  ومت���ك���ن 
والعربية  املحلية  ال�سركات  كربى 
الريا�سات  ق���ط���اع  يف  وال���دول���ي���ة 
وال�سقارة  وال��رح��الت  اخل��ارج��ي��ة 
والقطاع البحري و�سناعة اأ�سلحة 

بريدي الربيطانية تخ�ض »ال�سيد والفرو�سية« ب�ساعات يد لل�سيادين تعر�ض للمرة الأوىل
•• اأبوظبي-وام: 

ت��ع��ر���ض ���س��رك��ة ج��ي��م�����ض بريدي 
خ���الل  ال���ربي���ط���ان���ي���ة  واأوالده 
م�����س��ارك��ت��ه��ا يف امل��ع��ر���ض ال���دويل 
اأبوظبي  وال��ف��رو���س��ي��ة  ل��ل�����س��ي��د 
فعالياته  انطلقت  الذي   2017
الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  ام�ض 
من  جم����م����وع����ة   - ل���ل���م���ع���ار����ض 
والتي  وال��ن��ادرة  الفاخرة  البنادق 
تعر�سها للبيع الأول مرة يف هذا 

وت�������س���ن���ع ب���ن���دق���ي���ات ب�������ريدي يف 
ور�سة خمت�سة يف قلب العا�سمة 
وتت������طلب  لن������دن  ال������ربيطانية 
من  ���س��اع��ة   1200 م��ن  اأكث������ر 
الإنتاج  ي���ذه���ب  ال����ي����دوي  ال��ع��م��ل 
ذلك  ج��ل  ي�سب  حيث  البندقية 
بالتفا�سيل  االه��ت��م��ام  يف  ال��وق��ت 
التي يتم  القطع  اب��داع  والفن يف 
املخت�سني  اأي���دي  على  ت�سنيعها 
م���ن ا����س���ح���اب اخل�����ربة وامل���ه���ارة 

العالية.

اأبوظبي  معر�ض  بريدي  وتخ�ض 
بعر�ض  وال���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 
وح�سرية  حم������دودة  جم��م��وع��ة 
بريدي  من  ب��ان��رياي  �ساعات  من 
وت�سز والتي �ستكون متاحة للبيع 
يف املعر�ض وهي املرة االأوىل التي 
يتم فيها عر�ض جمموعة خمتارة 
من هذه القطع املحدودة والبالغ 
و�ستكون  فقط  �ساعة  عددها 80 
االإم����ارات  دول���ة  يف  للبيع  متاحة 
املعر�ض  اأي��ام  فقط خالل خم�سة 

احلدث املهم.
ب���ريدي خ��ربات��ه��ا املمتدة  وت��ق��دم 
الأكر من قرنني من الزمن حيث 
مت انتاج اأول بندقية عام 1814 
واأخ��ذت على عاتقها منذ ذلك  م 
وفق  �سناعاتها  ت��ط��وي��ر  ال��وق��ت 
م���ا ي��ر���س��ي اجل��م��ه��ور م���ن هواء 
واملعدات  ال�سيد  ب��ن��ادق  ام��ت��الك 
م���ن مالب�ض  ل��ل�����س��ي��د  ال����الزم����ة 
وخ����ن����اج����ر واأح������ذي������ة و����س���اع���ات 

وغريها .

الربيطانية  ال�������س���رك���ة  وت����ق����وم 
جمموعة  ب�����س��ن��اع��ة  ال�������س���ه���رية 
م���ن امل���الب�������ض واالإك�������س�������س���وارات 
�سياد  اأي  حياة  منط  تكمل  التي 
املعر�ض  والتي تعر�سها للبيع يف 
ب��ريدي كذلك جمموعة  و�ستبيع 
ال�سقور  وق���ف���ازات  اأغ��ط��ي��ة  م���ن 
واحللي  الدم�سقية  وال�سكاكني 
وال�سلع  وال���ربون���زي���ة  ال��ف�����س��ي��ة 
امل�سي  وع�سي  الفاخرة  اجللدية 

والهدايا.

باعتبارها قطع ح�سرية .
وجت��م��ع امل��ج��م��وع��ة امل��خ��ت��ارة من 
التقنية  امل���ه���ارة  ب���ني  ال�����س��اع��ات 
ال��ع��ال��ي��ة م���ع ت��ق��ل��ي��د ط���وي���ل من 
وك�����ل قطعة  امل���ع���رف���ة واخل�������ربة 
قبل  م��ن  ي��دوي��ا  منها مت حفرها 
احلال  ه��و  كما  امل��ه��رة  احلرفيني 
مع بنادق بريدي ويتطلب احلفر 
اأكر من اأ�سبوع من العمل حيث 
املقاوم  ال��ف��والذ  على  النق�ض  يتم 

. ”316L لل�سداأ “اإي�سي

ت�سليح ت�سارك بجناح �سخم يف املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية 2017
•• ابوظبي-الفجر:  

م�ساركتها  ع��ن  “ االإم��ارات��ي��ة  “ ت�سليح  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
والفرو�سية  لل�سيد  ال���دويل  املعر�ض  يف  �سخم  بجناح 
اأبوظبي 2017، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض، 
زايد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت  يقام  وال��ذي 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي 

�سقاري االإمارات.
وامل�سد�سات  االأ�سلحة  من  منتجاتها  ال�سركة  وتعر�ض 
 .C35  ومعدات ال�سيد  يف قاعة رقم 4 يف جناح رقم
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  امل��ط��رو���س��ي  ���س��امل  ال�����س��ي��د  وق����ال 
لل�سيد  ال���دويل  املعر�ض  يف  التواجد  ي�سرنا  لل�سركة: 
ب�سون  يعني  ال���ذي   ”2017 “اأبوظبي  وال��ف��رو���س��ي��ة 
ال����رتاث وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة وذل����ك ب��ه��دف ال��و���س��ول اإىل 

وم�ستمدة  الواقع  اأر���ض  على  ركائزها  لها  بيئية  ثقافة 
من تراث اإماراتي عريق.    وا�سار اىل ان �سركة ت�سليح 
االيطالية  اخلفيفة  واال�سلحة  البنادق  اح��دث  تعر�ض 

ال�سنع للبيع من قبل 4 �سركات ت�سنيع اأ�سلحة عاملية.
ت�سليح ي�سعي خالل فرتة  ن��ادي  ان فريق  اأ�سار اىل  كم 
املعر�ض تعريف الزوار من هواة ال�سيد وهواة الرماية 
باإمكانيات النادي الذي يعد االأول من نوعه يف االمارات 

واملنطقة اخلليجية والعربية.
للتعريف  فر�سة  امل��ع��ر���ض  ه��ذا  ان  املطرو�سي  واع��ت��رب 
باأن�سطة نادي ت�سليح للرماية بفرعيه يف يا�ض مول يف 
جزيرة يا�ض باأبوظبي، الذي تبلغ م�ساحته 30 الف قدم 
مربع، وهو باكورة دعم ورعاية �سندوق خليفة لتطوير 
امل�ساريع الأول م�سروع ترفيهي خا�ض بريا�سة الرماية 

يف دولة االمارات، و املركز التجاري العاملي باأبوظبي. 

للحفاظ على مبزرة اخل�صراء

بلدية مدينة العني تنظم حملة بيئتي اأمانتي
طرق دبي تطلق خدمة عدم املمانعة من ا�ستقدام �سائق مركبة فاخرة اإلكرتونيا

•• العني  - الفجر

بقطاع  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  ب��ف��ري��ق  ممثلة  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  نظمت 
تخطيط املدن وامل�ساحة، حملة بيئتي اأمانتي بالتعاون والتن�سيق مع مركز 
اإدارة النفايات تدوير ، بهدف  توعية زوار منطقة مبزرة اخل�سراء باأهمية 
م�ساركة  تعزيز  اإىل  اإ�سافة   ، اأمانة اجلميع  باعتبارها  البيئة  على  احلفاظ 
احل�ض  زيادة  بهدف  واملجتمعية  التطوعية  االأن�سطة  واأبنائهم يف  املوظفني 
الوطني بامل�سوؤولية املجتمعية فيما يتعلق بنظافة  املرافق العامة واحلفاظ 

على عنا�سر احلدائق واملتنزهات من العبث اأو اال�ستخدام اخلاطئ .
اأحمد ال�سام�سي رئي�ض فريق امل�سوؤولية املجتمعية، مت خالل احلملة  وقال 
على  احل��ف��اظ  باأهمية  وتوعيتهم   ، �سياح  و  مقيمني  م��ن  ب��ال��زوار  االلتقاء 
العني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ب���دور  تعريفهم  ج��ان��ب  اإىل  ال��ع��ام��ة  وامل���راف���ق  البيئة 
اأهمية م�ساركتهم يف مثل هذه  وتعزيز    ، املجال  امل�ساركة يف هذا  واجلهات 

جمال  على  للحفاظ  واالإي��ج��اب��ي  البيئي  ل��الأث��ر  ن��ظ��راُ   ، البيئية  احل��م��الت 
مدينة الواحات.

خم�سة  اإىل  مبزره  منطقة  تق�سيم  �سملت  احلملة  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ�سار 
ب��دءاً بحدود حديقة  امل�ساركة وفق كل ج��زء،   اأج��زاء، مت توزيع املجموعات 
مبزره من جهة امل�سجد مروراً ب�ساحة االألعاب وجانبي  الطريق على م�سار 
االفالج يف احلديقة، وذلك  ل�سمان توعية جميع الزوار ومرتادي املنطقة 
ومرافقها  اإىل جانب توزيع املن�سورات التوعوية على الزوار و ال�سيارات املارة 

باملنطقة كذلك .
بلدية مدينة  تبذلها   التي  للجهود  ا�ستكماال   ، اأمانتي  بيئتي  وتاأتي حملة 
العني لتوعية وتثقيف املجتمع يف املحافظة على عنا�سر املرافق و احلدائق 
البنائية والنباتية واجلمالية، واالهتمام  بتعزيز امل�ساركات وتوحيد اجلهود 
وتو�سيع ال�سراكة بني املوؤ�س�سات احلكومية والقطاع اخلا�ض وفئات املجتمع 

مبختلف اأعمارهم ، للمحافظة على البيئة وحتقيق التنمية امل�ستدامة.

•• دبي -وام:

اأط��ل��ق��ت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��الت خ��دم��ة اإ���س��دار ���س��ه��ادات ع��دم املمانعة 
اإبقاء  مع  االإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  فاخرة  مركبة  �سائق  با�ستقدام  اخلا�سة 
حلني  الرمول”  واأم  “ديرة  املتعاملني  اإ�سعاد  مركزي  يف  ال��ورق��ي  التعامل 
انتهاء التعرف التدريجي للمتعاملني للخدمة اجلديدة بحلول نهاية العام 
اجلاري. وياأتي هذه اخلطوة يف اطار �سعي الهيئة لتقليل الوثائق الورقية 
امل�ستخدمة من قبل يف هذه اخلدمة مما اخت�سر زمن اإجنازها من 180 
دقيقة اإىل 3 دقائق. وقال نا�سر احلاج مدير اإدارة اأن�سطة النقل التجارية 
مبوؤ�س�سة الرتخي�ض يف الهيئة اإن اطالق خدمة اإ�سدار �سهادات عدم ممانعة 
يعك�ض  االإل��ك��رتوين  املوقع  عرب  اإلكرتونيا  فاخرة  مركبة  �سائق  ال�ستقدام 
حر�ض الهيئة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف التحول االإلكرتوين خلدماتها 
ي�سمن  ورق” مم��ا  ب��ال  “ترخي�ض  ه���دف  اإىل  ت��دري��ج��ي��ا  ل��ل��و���س��ول  ك��اف��ة 
الهدف  ه��ذا  حتقق  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  اىل  الفتا  والبيئية  املالية  اال�ستدامة 
بكفاءة عالية من حيث اإلغاء معظم الوثائق الورقية الالزمة للتقدمي على 

امل��روري مما  وامللف  التجارية  الرخ�سة  برقمي  واال�ستعا�سة عنها  اخلدمة 
يوفر وقتا طويال الإمتامها. واأ�ساف اإنه مت اإبقاء النظام الورقي يف مركزي 
العام اجلاري حلني معرفة  نهاية  الرمول حتى  واأم  املتعاملني ديرة  اإ�سعاد 
على  يعمل  اجلديد  النظام  واإن  للخدمة  اجلديد  بالنظام  كافة  املتعاملني 
تنفيذ تدقيق اآيل لقواعد عمل خدمات االمتياز و�سحب البيانات الرئي�سية 
لعقد الت�سغيل ل�سركات نقل الركاب بال�سيارات الفاخرة والتي ت�سمل �سريان 
ثم  وم��ن  بها  امل�سرح  امل��رك��ب��ات  وع���دد  عليها  املتعاقد  امل��رك��ب��ات  ع��دد  العقد 

ي�حت�سب اآليا عدد الت�ساريح ال�سادرة لل�سائقني والت�ساريح امل��ستحقة.
ال�سهادات  ع��ن  امل��ح��ت��وى  م��ن حيث  اأن اخل��دم��ة اجل��دي��دة تختلف  واأو���س��ح 
ال�سابقة اإذ تغري املفهوم من اإ�سدار عدم ممانعة اإىل اإ�سدار وثيقة تت�سمن 
بيانات ت�ساعد املعنيني يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني على اتخاذ القرار 
اأخرى  ال�سائقني كما تدعم من جهة  ال�سادرة لفئة  العمل  تاأ�سريات  ب�ساأن 
اآلية  اعتماد  مت  حيث  القطاع  هذا  يف  حديثا  واملتعاقدة  اجلديدة  ال�سركات 
عدد  بتبديل  باإ�سدارها  امل�سموح  ال�سائقني  ت�ساريح  لعدد  جديدة  احت�ساب 

املركبات املتعاقد عليها للت�سغيل بعدد املركبات امل�سجلة.

»مترين« تعر�ض 1000 
ت�سميم متنوع يف

 »ال�سيد والفرو�سية«
•• اأبوظبي-وام:

تعر�ض �سركة مترين - ال�سركة االإماراتية العاملة يف جمال اأدوات ال�سيد 
متنوع  ت�سميم   1000 نحو   - امليدانية  بالريا�سات  اخلا�سة  واملنتجات 
اأبوظبي الدويل لل�سيد والفرو�سية،  وذلك من خالل جناحها يف معر�ض 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف  زاي��د  ال�سيخ حمدان بن  ال��ذي يقام حتت �سمو 
�سبتمرب اجل��اري مبركز   16 اإىل   12 الفرتة من  الظفرة خ��الل  منطقة 

اأبوظبي الوطني للمعار�ض.
واأكد حممد االأمريي مدير ال�سركة اأنه �سيتم الك�سف عن اآخر القطع التي 

مت ت�سنيعها موؤخرا خالل م�ساركة ال�سركة للمرة ال� 11 يف املعر�ض.
اأب��رز هذه القطع اخلنجر املحدث وال��ذي يتبع جمموعة  اأن من  مو�سحا 
�سكاكني �سالح وهو خنجر متعدد اال�ستعمال ويجمع بني العراقة واحلداثة 
اإنتاج قطعة فاخرة  ويدمج بني الفن التقليدي والتكنولوجيا احلديثة يف 
�سنعت لتلبي اأذواق جمع القطع الفاخرة وال�سيادين ورواد ال�سفر ورحالت 
الرب وال�سفاري.. حيث �سيتم عر�ض منوذج م�سنع من احلديد الدم�سقي 

بينما �سيتم الك�سف عن النموذج الثاين خالل املعر�ض.
واأ�سار االأمريي اإىل اأن ما مييز منتجات “ مترين “ اأنها حتمل �سمان ملدة 
10 �سنوات �سد اأي عيوب ت�سنيعية وقال االأمريي اإن املعر�ض يعد من�سة 
اآخر ال�سناعات احلديثة يف جمال ال�سيد والفرو�سية وكل  مميزة لعر�ض 
ال�سيد  �سكاكني  �سناعة  خا�سة  وال�سفاري  الرب  وبرحالت  بهما  يتعلق  ما 

واخلناجر.
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اأخبـار الإمـارات

 •• ابوظبي-الفجر:

ان��ط��ل��ق��ت اأم�����ض ف��ع��ال��ي��ات ج��ن��اح نادي 
الن�سخة  اإط�����ار  يف   ، االم�������ارات  ت����راث 
الدويل  للمعر�ض   ، ع�سرة  اخلام�سة 
 2017 اأبوظبي  والفرو�سية  لل�سيد 
، التي ينظمها نادي �سقاري االمارات 
، يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض 
ح��ت��ى  ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل ، وح��ظ��ي جناح 
لتوجيهات  تنفيذا  يقام  ال��ذي  ال��ن��ادي 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن زايد اآل نهيان 
، ممثل �ساحب ال�سمو رئي�ض الدولة ، 
رئي�ض نادي تراث االم��ارات ، يف يومه 
عبد  ال�سيخ  �سمو  بزيارة    ، االفتتاحي 
اهلل ب���ن را����س���د امل��ع��ال ن��ائ��ب ح��اك��م اأم 
القيوين ، الذي جتول يف اأركان اجلناح 
، منوها  ب��ت��ن��وع حم��ت��وي��ات��ه  م�����س��ي��دا   ،
ظهر  ال���ذي  املتميز  بامل�ستوى  ���س��م��وه 
للجمهور  يقدمه  وما   ، املعر�ض  به يف 
من فعاليات تراثية تعزز حب الرتاث 
اأب��ن��اء وب��ن��ات دولة  واإح��ي��ائ��ه يف نفو�ض 

االإمارات
كما حظي جناح النادي ومركز �سلكان 
بن زايد باإقبال جماهريي كبري ، من 
وح�����س��ر حفل   ، امل��ع��ر���ض  زوار  ج��ان��ب 
�سعادة   ، النادي  جناح  فعاليات  اإفتتاح 

املدير  امل���ح���ريب���ي  حم���م���د  اهلل  ع���ب���د 
التنفيذي للخدمات امل�ساندة ، و�سعادة 
علي عبد اهلل الرميثي املدير التنفيذي 
للدرا�سات واالعالم ، وعدد من مدراء 
االدارات واالأق�سام واملراكز يف النادي .  
زايد  مركز  رك��ن  يلقى  اأن  الفتا  وك��ان 
 ، للنادي  التابع  والبحوث  للدرا�سات 
اإهتماما خا�سا من زوار املعر�ض ، وعلى 
وجه اخل�سو�ض عر�سه ملجموعة من 
ال�سيخ  له  باملغفور  اخلا�سة  املقتنيات 

زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل 
ثراه ، ومنها الكامريا  الفوتوغرافية 
 – ال�سينمائية  اخلا�سة به، والكامريا 
بها   يلتقط  – ك��ان  �سوي�سرية  �سناعة 
وال�سباقات  للريا�سات  متنوعة  �سورا 
الرتاثية ، اإىل جانب عر�ض جمموعة 
كبرية من ال�سور النادرة لل�سيخ زايد 
ال�سوء  ت�سلط  وال��ت��ي  اهلل” ،  “رحمه 
ع��ل��ى رح���الت ال��ق��ن�����ض اخل��ا���س��ة التي 
كان يقوم بها ، باإعتباره ال�سقار االأول 

، ك��م��ا ع��ر���ض رك���ن ال��ك��ت��ب مل��رك��ز زايد 
اإ�سداراته  م��ن  وال��ب��ح��وث  ل��ل��درا���س��ات 
الكتب  ع��ن��وان��ا م��ن م��ن   130 ن��ح��و   ،
والثقافة  وال���ل���غ���ة  واالأدب  امل��ح��ق��ق��ة 
االن�سانية  والعلوم  وال��رتاث،  والتاريخ 
، وال����دواوي����ن ل�����س��ع��راء م��ن االم����ارات 
االلكرتونية  وامل��و���س��وع��ات   ، واملنطقة 
يف الفرو�سية واالبل وغريها ، بجانب 
وتاريخ  ت��راث  يف  متخ�س�سة  عناوين 
االم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة ، ا���س��اف��ة لعر�ض 

جم��م��وع��ة خ��ا���س��ة م���ن اال�����س����دارات 
بال�سقور  ال�سيد  بريا�سة  املتخ�س�سة 

، فيما اهتم الزائرون   للركن ، 
ويف ج��ان��ب م��ن ج��ن��اح ال���ن���ادي عر�ض 
اأع����دادا من   ، م��رك��ز �سلطان ب��ن زاي���د 
امل���ج���الت ال��ت��ي ي�����س��دره��ا : االم�����ارات 
الثقافية ، بيت ال�سعر ، االبل ، اإ�سافة 
اإىل اأعداد من جملة تراث “ الثقافية 
عددها  وبخا�سة   ، امل��ن��ّوع��ة  ال��رتاث��ي��ة 
االأخري املخ�س�سة مو�سوعاته للحديث 

عن معر�ض ال�سيد والفرو�سية . 
م���ن ن��اح��ي��ة ث��ان��ي��ة اإ���س��ت��ق��ب��ل  املجل�ض 
باملعر�ض  ال���ن���ادي  ج��ن��اح  يف  ال���رتاث���ي 
واملثقفني  ال���������زوار  م����ن  ك���ب���ري  ع�����دد 
واالع��الم��ي��ني ، وق���دم لهم ف��ري��ق من 
وافية  معلومات  ال��رتاث��ي��ني  امل��درب��ني 
ع���ن ال������رتاث االم�����ارات�����ي ب���وج���ه عام 
وحم���ت���وي���ات اجل���ن���اح ب��وج��ه خ���ا����ض  ، 
ب�����االط�����الع على  واإه�����ت�����م اجل����م����ه����ور 
حمتويات القرية الرتاثية ، من اأركان 

خمتلفة ، يف مقدمتها  ركن الطوا�ض 
املقهى   ، احل���ظ���رية   ، ال�����س��ع��ر  وب��ي��ت   ،
التقليدية  امل��ه��ن  ع��رو���ض    ، ال�سعبي 
ل�سناعة الفخار والنحا�سيات واملحامل 
اأبوظبي  مركز  ق��ّدم  فيما   ، التقليدية 
الن�سائية  ل��الأ���س��غ��ال  عر�سا  الن�سائي 
الرتاثية ، مثل �سّف اخلو�ض ، ال�سدو 
القهوة  واإع������داد   ، ال���ي���دوي   ال���غ���زل   ،
واأدوات   ، ال��ع��رو���ض  ، وزه��ب��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
اجلدات  وق��دم��ت   ، التقليدية  الزينة 

بيت  يف  الن�سائي  ال�سمحة  م�سغل  يف 
ال��ع��ني ) ب��ي��ت اأه���ل ال���واح���ات( عر�سا 
 ، بديعا للم�سغوالت اليدوية الن�سائية 
وحقق رك��ن دراي�����ض ال��رتاث��ي ، والذي 
باإ�سراف     ، م��ت��ن��ق��ال  م��ت��ح��ف��ا  مي���ث���ل 
ج���م���ع���ة حم���م���د ح���ث���ب���ور ال���رم���ي���ث���ي ، 
الرتاثية  ال��ق��ري��ة  اإ���س��ت�����س��اف��ت��ه  ال����ذي 
، ملحتوياته من االأدوات  جناحا مميزا 
من  وم�سطلحات  الرتاثية  واملفردات 
املوروث  اأ�سالة  تعك�ض  والتي   ، املا�سي 

ال�سعبي االماراتي .
لطلبة  ال�������س���ق���ارة  ع���رو����ض  وح��ق��ق��ت 
ما  بجانب   ، االأن�سطة  اإدارة  يف  املراكز 
وال�سالمة  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة  رك���ن  ق��دم��ه 
ال��ع��ام��ة  ، م���ن  ���س��ور ت��راث��ي��ة وبيئية 
، ومن������وذج م�����س��غ��ر ل��ب��ح��رية ال���ق���رم ، 
واالألعاب البيئية املخ�س�سة لالأطفال ، 
جناحا نوعيا يف جذب جمهور العائلة ، 
واإلتقط العديد من الزائرين وال�سياح 
ال�سور التذكارية ، يف االأركان املختلفة 
ال�����ذي ع��ك�����ض �سورة  ال����ن����ادي  جل���ن���اح 
اإطار  العريق يف  املا�سي  بديعة لرتاث 
معا�سر، وحقق مبا قدمه من فعاليات 
جت�����اوزت ال�����  20 ف��ع��ال��ي��ة ون�����س��اط ،  
التي  ال�سعبية  االح��ت��ف��ال��ي��ة  ي�سبه  م��ا 

تن�سجم متاما مع اأجواء املعر�ض  . 

اإدارة املهرجانات تعر�ض من�سات تفاعلية جديدة يف معر�ض ال�سيد والفرو�سية

م�ساركة مميزة ملربط عجمان يف املعر�ض الدويل لل�سيد والفرو�سية
•• اأبوظبي-وام:

فعاليات  يف  عجمان  م��رب��ط  ي�����س��ارك 
املعر�ض الدويل  15 م��ن  ال���  ال���دورة 
اأبوظبي   - وال���ف���رو����س���ي���ة  ل��ل�����س��ي��د 
يف  ام�����ض  انطلقت  ال��ت��ي   -  2017

مركز اأبوظبي للمعار�ض.
م��دي��ر مربط  العمريي  وق���ال خ��ال��د 
هذا  يف  امل��رب��ط  م�ساركة  ان  عجمان 
املعر�ض تاأتي متا�سيا مع التوجيهات 
ال�سديدة ل�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
النعيمي ويل عهد عجمان باالهتمام 
باخليل ملا لها من رمزية عند العرب 
امل�ساركة  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  ومكانة 
يف هذا النوع من املعار�ض ملا لها من 

ال��ن��ا���ض باخليول  ت��ع��ري��ف  اأه��م��ي��ة يف 
على  وت�سجيعهم  االأ�سيلة  العربية 
املربط  اجلناح  ان  واأ�ساف  اقتنائها. 

حققها  ال���ت���ي  ال���ب���ط���والت  ي���ع���ر����ض 
ال�سعيدين  ع��ل��ى  ع��ج��م��ان  م���رب���ط 
ال�سهادات  اإىل جانب  والعاملي  املحلي 

وال����ك����وؤو�����ض ال���ت���ي ح�����س��ده��ا خالل 
وجود  اإىل  اإ���س��اف��ة  املا�سية  االأع����وام 
خرباء وخمت�سني لالإجابة عن اأ�سئلة 
ب���اأن���واع اخليول  ال�����زوار وت��ع��ري��ف��ه��م 
العربية و�سالالتها وكيفية املحافظة 
على �سالمتها وتوليدها ب�سكل يعزز 
ثقافتهم وي�ساعدهم يف معرفة كل ما 
يتعلق باخليل رمز ال�سهامة العربية 
على مر الزمن. ي�سار اإىل اأن املعر�ض 
ي�ستمر حتى 16 من ال�سهر اجلاري 
ويحظى زواره بفر�سة اقتناء اأحدث 
معدات التخييم وال�سيد والفرو�سية 
والبحرية  اخل��ارج��ي��ة  وال��ري��ا���س��ات 
ف�������س���ال ع����ن ال����ت����ع����رف ع���ل���ى ت����راث 

وتقاليد دولة االإمارات.

انطلق و�صط اإقبال جماهريي كبري 

جناج نادي تراث الإمارات  يف معر�ض ال�سيد والفرو�سية يعر�ض ا�سالة املا�سي بثوب معا�سر 

•• اأبوظبي -وام: 

قامت جلنة اإدارة املهرجانات والربامج 
هذا  اأب��وظ��ب��ي  يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
العام بتطوير جذري جلناحها امل�سارك 
ال�����دويل  امل���ع���ر����ض  ال�15  ال��������دورة  يف 
 2017 اأبوظبي  لل�سيد والفرو�سية - 
- من 12 ولغاية 16�سبتمرب 2017 
ال��ت��ي ت��ق��ام حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�سيخ 
حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم 
يف منطقة الظفرة رئي�ض نادي �سقاري 

االإمارات.
تفاعلية  م��ن�����س��ات  اجل���ن���اح  وي��ت�����س��م��ن 
ج��دي��دة ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت��ق��دمي عنا�سر 
متطور  ب�����س��ك��ل  االإم������ارات������ي  ال�������رتاث 
ت��ع��زز ق��ي��م االعتزاز  وب���رام���ج م��ت��ن��وع��ة 
خا�سة  االإم��ارات��ي��ة  واالأ�سالة  بالتاريخ 
تخدم  ال��ل��ج��ن��ة  اأن�����س��ط��ة  ج��م��ي��ع  واأن 
اال�سرتاتيجية الثقافية الإمارة اأبوظبي 
احلفاظ  يف  وت�ساهم  االإم�����ارات  ودول���ة 
الر�سالة  واإي�سال  الثقايف  امل��وروث  على 
احل�������س���اري���ة واالإن�������س���ان���ي���ة ل����الإم����ارات 

ملختلف ثقافات و�سعوب العامل.
معر�ض  يف  ال���ل���ج���ن���ة  ج���ن���اح  وي����ه����دف 
ال�����س��ي��د اإىل ت��ق��دمي ���س��ور ح��ي��ة حول 
ت�ستعر�سها  ال���ت���ي  ال��ل��ج��ن��ة  ف��ع��ال��ي��ات 
ع��ر���س��ه��ا وي�سلط  م��ن�����س��ة  خ����الل  م���ن 
وبراجمها  مبادراتها  اأبرز  على  ال�سوء 
الظفرة  كمهرجان  والرتاثية  الثقافية 

ال������ذي ���س��ي��ط��ل��ق دورت�������ه اجل����دي����دة يف 
دي�����س��م��رب امل��ق��ب��ل وي��رت��ك��ز ع��ل��ى ال���روح 
ويهدف  االإم��ارات  يف  االأ�سيلة  البدوية 
والتاريخي  البيئي  ال��رتاث  حماية  اإىل 
ف�سال عن تعزيز الروابط بني املا�سي 

واحلا�سر ملواطني دولة االإمارات.
كما ي�سلط اجلناح ال�سوء على حممية 

الظفرة..  منطقة  يف  لل�سيد  امل����رزوم 
الرتاث  يظهر  ال���ذي  املتميز  امل�����س��روع 
االإم�����ارات�����ي االأ����س���ي���ل وي��ح��اف��ظ عليه 
اال�ستدامة  معايري  ل��ي��واك��ب  وي��ط��وره 
احل��دي��ث��ة وي��ع��د ع��ام��ل ج���ذب ووجهة 
بال�سقور  ال�����س��ي��د  ل��ع�����س��اق  اأ���س��ا���س��ي��ة 
بهدف  بدائية  تنقل  و�سائل  با�ستخدام 

والوعي  ال���ت���اري���خ���ي  امل�������وروث  ت��ع��زي��ز 
بال�سقارة و�سون البيئة والرتاث.

االأركان  من  العديد  اجلناح  ويت�سمن 
ك���رك���ن اأك���ادمي���ي���ة ال�����س��ع��ر ال�����ذي يتم 
م��ن خ��الل��ه ع��ر���ض اأح����دث اإ����س���دارات 
االأك����ادمي����ي����ة يف ال���ن���ق���د وال����درا�����س����ات 
للرتويج  اإ����س���اف���ة  ال�����س��ع��ر  ودواوي��������ن 
و�ساعر  ال�������س���ع���راء  اأم�������ري  ل���ربن���ام���ج 
امل��ل��ي��ون ح��ي��ث مي��ث��ل امل��ع��ر���ض فر�سة 
ال�سعر  ع�ساق  من  حمبيهم  للقاء  لهم 
اإىل  اإ�سافة  الف�سيح  وال�سعر  النبطي 
ت�ستعر�ض  التي  ���س��واط��ىء  جملة  رك��ن 
وتوجهاتها  االإم�������ارات  ع���ن  وت��ت��ح��دث 
التي  واملوا�سيع  والثقافية  االجتماعية 
اأما  وث��ي��ق.  ب�سكل  ب����االإم����ارات  ت��رت��ب��ط 
من  فيتم  الف�سائية  بينونة  قناة  رك��ن 
التلفزيونية  اللقاءات  ت�سوير  خالله 
معر�ض  فعاليات  خ��الل  بينونة  لقناة 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة حيث 
تروج  حملية  قناة  بينونة  قناة  تعترب 
لكل ما يخت�ض بتفا�سيل حياة املجتمع 
براجمها  اإىل  واإ�����س����اف����ة  االإم������ارات������ي 

امل���ن���وع���ة ت��غ��ط��ي اأه������م ال���ف���ع���ال���ي���ات يف 
اأبوظبي وذلك ك�سريك اإعالمي للجنة 
الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
اأي�����س��ا يف  اللجنة  وت��ط��ل��ق  وال��رتاث��ي��ة. 
م��ب��ادرت��ني وطنيتني  ال�����س��ي��د  م��ع��ر���ض 
ترميان اإىل ت�سليط ال�سوء على الرتاث 
االإماراتي وعر�ض جمموعة من اأعمال 
وتراثية  ث��ق��اف��ي��ة  وب���رام���ج  وم����ب����ادرات 
االإماراتية  وال��ه��وي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  لتعزيز 
والفرو�سية  ال�سيد  ج��داري��ة  ك��م��ب��ادرة 

والرتاث  واال�سالة  االإب��داع  تنقل  التي 
االإماراتي يف مكان واحد يعرب بها اأبناء 
االمارات والطالب واجلمهور بطريقة 
 : ال�سيد  عنا�سر  ع��ن  ومم��ي��زة  ممتعة 
ال�سقور واحلبارى وال�سلوقي واخليول 
اجلرافيتي..  وبتقنية  احل���ر  ب��ال��ر���س��م 
واأي�����س��ا م��ب��ادرة اخل��ري م���راآة االإم����ارات 
تفاعلية  م�����س��اح��ة  ع����ن  ع����ب����ارة  وه�����ي 
فاعله  ع��ل��ى  اخل���ري  ان��ع��ك��ا���ض  يف  تتمثل 
جلنة  جناح  ويعد  ككل.  املجتمع  وعلى 

الثقافية  وال��ربام��ج  امل��ه��رج��ان��ات  اإدارة 
تعريفية  من�سة  اأبوظبي  يف  والرتاثية 
االأ�سيل  االإم��ارات��ي  للرتاث  وتوثيقية 
املعر�ض  ل�����زوار  ون��ق��ط��ة ج����ذب م��ه��م��ة 
من  االآالف  اه��ت��م��ام  ي�ستقطب  ال����ذي 
وتقدم  وال�����س��ي��اح  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
اللجنة من خالله العديد من االأن�سطة 
مبكانة  لتعريفهم  والثقافية  الرتاثية 
الرتاث االإماراتي و�سرورة العمل بجد 

للحفاظ عليه.

•• اأبوظبي -وام:

واملاج�ستري  البكالوريو�ض  ب��رام��ج  يف  للدرا�سة  وطالبة  طالبا   7650 انتظم 
اأبوظبي  يف  الثالثة  فروعها  عرب  اأبوظبي  جامعة  تطرحها  التي  وال��دك��ت��وراه 
والعني ودبي وذلك مع بداية الف�سل الدرا�سي االأول من العام االأكادميي 2017 
اأبوظبي باالإنابة اعتزاز  2018-. واأكد الربوفي�سور وقار اأحمد مدير جامعة 
امل�ستجدين  والطالبات  الطالب  من  الكبري  العدد  لهذا  با�ستقبالها  اجلامعة 
والعائدين للدرا�سة يف براجمها املتنوعة خا�سة واأن اجلامعة توؤمن باأن الطلبة 
نقدمه من  ما  اإىل دعمهم يف كل  دائما  التعليمية..ونتطلع  العملية  هم حمور 
االحتياجات  ملواكبة  وم�سممة  التخ�س�سات  متنوعة  اأكادميية  وبرامج  خدمات 

قادة  لي�سبحوا  يوؤهلهم  ومبا  االأعمال  قطاعات  �ستى  يف  العمل  ل�سوق  املتغرية 
الغد. واأ�ساف ان جامعة اأبوظبي حتر�ض على دعم روؤية القيادة الر�سيدة لدولة 
االإمارات الإر�ساء دعائم اقت�ساد متنوع قائم على املعرفة ميتلك القدرات املطلوبة 

لالبتكار واالإبداع وحتقيق مراكز متقدمة يف موؤ�سرات التناف�سية العاملية.
اجلامعات  �سمن  �سنفت  التي  التعليمية  املوؤ�س�سات  كاإحدى  مركزنا  من  وق��ال 
جلامعات   QS العاملي  �سيموند  كوكاريللي  لت�سنيف  وفقا  العامل  يف  املرموقة 
العامل لعام 2018 فاإننا قادرون على امل�ساهمة االإيجابية الفاعلة لتحقيق هذه 
الروؤية . ي�سار اإىل اأن فعاليات التعريف واالإر�ساد للطالب والطالبات امل�ستجدين 
للدرا�سة ت�ستمر يف الفرتة من 11 اإىل 13 �سبتمرب اجلاري وتت�سمن ور�ض عمل 

وفعاليات واأن�سطة تهدف اإىل تعريف الطلبة اجلدد بطبيعة احلياة اجلامعية.

اأبوظبي جامعة  يف  للدرا�سة  ينتظمون  وطالبة  طالبا  دبي لأ�سحاب الهمم يد�سن فعاليات املو�سم اجلديد7650 
•• دبي-وام:

د���س��ن ن���ادي دب���ي الأ���س��ح��اب ال��ه��م��م ف��ع��ال��ي��ات امل��و���س��م اجلديد 
والثقافية  الريا�سية  ب��ني  م��ا  تتنوع  التي   2018-2017
واملجتمعية. وعر�ض النادي فيلما اأبرز اإجنازات اأبطاله حمليا 
التي ينظمها على مدار  االأن�سطة والفعاليات  واأب��رز  وخارجيا 
العام.. وك�سف عن املالب�ض الريا�سية التي �سريتديها العبوه 
والعباته يف املو�سم اجلديد والتي مت ت�سميمها ب�سكل حديث 
وتكرمي  متنوعة  ف��ق��رات  على  التد�سني  حفل  و�سمل  واأن��ي��ق. 
امل��وؤ���س�����س��ات احلكومية واخل��ا���س��ة التي  ال��راع��ي��ة م��ن  اجل��ه��ات 

الهمم  اأ�سحاب  فئة  دع��م  عرب  االجتماعية  م�سوؤوليتها  توؤكد 
وتقف معهم دائما. وعرب عبداهلل ح�سن امل�سرف على االألعاب 
ال��ب��ارامل��ب��ي��ة يف ال��ن��ادي ع��ن ت��ق��دي��ره جل��ه��ود اجل��ه��ات الراعية 
اأن  معتربا  .ز  فيه  والعاملني  للنادي  املنت�سبني  والريا�سيني 
هذه اجلهات ت�سرب اأروع االأمثلة مب�ساندة النادي يف الفعاليات 
الريا�سية والثقافية واملجتمعية الأن الهدف االأ�سا�سي هو تعزيز 
اندماج اأ�سحاب الهمم يف املجتمع واإخراج اأف�سل ما لديهم من 
مهارات وقدرات الإبرازها وت�سجيعهم على تنميتها على مدار 
بالفعاليات  حافال  �سيكون  املقبل  املو�سم  اأن  مو�سحا  املو�سم.. 

واملناف�سات.
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••دبي -وام: 

ب��ح��ث ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي�����ض جمل�ض 
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سالت خالل اجتماع تن�سيقي 
العام  القائد  امل��ري  خليفة  عبداهلل  ال��ل��واء  �سعادة  مع  عقده 
اجل��ان��ب��ني يف  ب��ني  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  دب���ي  ل�سرطة 
جمال اإدارة وتنظيم احلركة املرورية يف الفعاليات واملنا�سبات 
الكربى التي ت�ست�سيفها دبي مبا ي�سمن ت�سهيل حركة تنقل 
ب�سكل  الفعاليات  فيها  تقام  التي  امل��واق��ع  واإىل  من  ال�سكان 
ان�سيابي. واأكد �سعادة الطاير اأن االجتماعات التن�سيقية بني 
اجلانبني ت�سهم يف تعزيز التعاون امل�سرتك وتقريب وجهات 

النظر حيال خمتلف املوا�سيع وحتديدا تلك املتعلقة برفع 
يف  احل��رك��ة  ان�سيابية  وحتقيق  امل��روري��ة  ال�سالمة  م�ستوى 
و�سائل  خمتلف  يف  ال�سالمة  تعزيز  وكذلك  االإم���ارة  ���س��وارع 
واملقيمني  املواطنني  بالنفع على  يعود  النقل اجلماعية مبا 

يف اإمارة دبي .
القنوات  اأهم  اأحدى  اأن هذه االجتماعات تعترب  اإىل  م�سريا 
التي ينتهجها الطرفان لتقريب وجهات النظر والعمل بروح 

الفريق الواحد.
من جانبه اأ�ساد �سعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري مب�ستوى 

التن�سيق القائم بني اجلانبني .
من  العديد  يف  ت�سرتكان  وال�سرطة  الهيئة  اأن  اإىل  م�سريا 

املهام وامل�سوؤوليات التي ت�سب يف حتقيق االأهداف والغايات 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة حل��ك��وم��ة دب���ي ومي��ث��الن ب��ت��ع��اون��ه��م��ا قدوة 
التدخل  دون  امل�سرتك  العمل  م�سالح  حتقيق  يف  للجميع 
اىل  ي��وؤدي  التن�سيق  وه��ذا  لكل منهما  التخ�س�سية  املهام  يف 
تكامل وتطوير اخلدمات التي يقدمها اجلانبان للمواطنني 

واملقيمني يف االإمارة.
واأنظمة  الطرق  م�ساريع  ا�ستعرا�ض  اأي�سا  االجتماع  و�سهد 
اإك�سبو   “ ملعر�ض  دب��ي  ا�ست�سافة  متطلبات  لتلبية  النقل 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها  التي   “  2020
ب��ن را���س��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال���دول���ة رئ��ي�����ض جمل�ض 
ال��وزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” خالل زيارته لهيئة الطرق 

الذي  امل��وح��د  التحكم  مركز  ويعترب  م��وؤخ��را.  وامل��وا���س��الت 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  افتتحه 
يف �سهر مايو املا�سي اأحد اأهم امل�ساريع املنجزة و�سي�ساهم يف 
مراقبة واإدارة حركة جميع و�سائل املوا�سالت واإدارة احل�سود 
ال��ط��رق خلدمة  م�����س��اري��ع  وتنق�سم  امل��ع��ر���ض.  ف���رتة  خ���الل 
�سارع  تقاطعات  تطوير  هما  رئي�سيني  جزئني  اإىل  املعر�ض 
الدويل  دبي  مطار  حول  املرورية  احلركة  ال�ستيعاب  املطار 
و�سيتم اإجنازه يف فرباير 2018 اإ�سافة اإىل م�ساريع الطرق 
مراحل  على  اإجن��ازه��ا  �سيتم  وال��ت��ي  املعر�ض  منطقة  ح��ول 

تنتهي يف فرباير 2020 .
 2900 م��ن  واأك���ر  حافلة   724 بتوفري  الهيئة  و�ستقوم 

مركبة اأجرة خلدمة املعر�ض مع اإن�ساء 14 حمطة حافالت 
 ”2020 “م�سار  م���رتو  م�����س��روع  اأم����ا  خمتلفة  اأم���اك���ن  يف 
املائة منه طبقا للخطة و�سيبداأ ت�سغيله  15 يف  اإجن��از  فتم 
والقيادة  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  اأن  يذكر   .2020 مايو 
للخطة  العام  االإط��ار  موؤخرا  اعتمدتا  دب��ي  ل�سرطة  العامة 
الذي  املرورية  ال�سالمة  ال�سرتاتيجية  اخلم�سية  التنفيذية 
يت�سمن اأربعة حماور رئي�سة هي الرقابة وال�سبط املروري 
وهند�سة الطرق واملركبات والتوعية املرورية وحمور تطوير 
االأنظمة واالإدارة كما اعتمدتا موؤ�سرات االأداء اال�سرتاتيجية 
دبي  الإم���ارة  امل��روري��ة  ال�سالمة  ا�سرتاتيجية  وم�ستهدفات 

لالأعوام 2021-2017.

هيئة الطرق و�سرطة دبي تبحثان التعاون يف تنظيم احلركة املرورية خالل الفعاليات الكربى

اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي وحمد ال�سرقي يقدمان واجب العزاء يف �سهيد الوطن نا�سر املزروعي 

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي

قائد عام �سرطة راأ�ض اخليمة ي�ستعر�ض جهود ال�سرطة الن�سائية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

ال����ل����واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل بن  ال��ت��ق��ى 
ع��ل��وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
ال�سرطة  ف��ري��ق  راأ�����ض اخل��ي��م��ة، م��ع 
اخليمة،  راأ������ض  ب�����س��رط��ة  ال��ن�����س��ائ��ي��ة 
الر�سمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�������س���ارك 
�سيف  امل�ست�سار  بح�سور  واملجتمعية، 
االأداء  ال�����س��ف��ريي خ��ب��ري وم�����س��ت�����س��ار 
واملالزم  واالإ���س��رتات��ي��ج��ي،  املوؤ�س�سي 
مدير  اخل���اب���وري  را���س��د  م����وزة  اأول 
بالقيادة  املجتمعية  ال���ربام���ج  ف���رع 
العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة، موؤكداً 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي حر�ض  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
ت�سجيع  ع���ل���ى   ال�����س��رط��ي��ة  ال���ق���ي���ادة 
عنا�سر ال�سرطة الن�سائية، ودعمهن 
اال�ستمرار  م��ن  متكنهن  مب��ق��وم��ات 
وتطبيقاً  جت�������س���ي���داً  ال���ت���م���ي���ز  يف 
الداخلية،  وزارة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
وت�سجيع  حت���ف���ي���ز  ن���ح���و  ال����رام����ي����ة 
امل����راأة ب��اع��ت��ب��اره��ا اأح���د اه���م عنا�سر 
 . ال�����س��رط��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة  املنت�سبني 

الن�سائية  ال�سرطة  وا�ستعر�ض فريق 
نتائج  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  ال���ل���ق���اء  خ�����الل 
الر�سمية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف  امل�����س��ارك��ات 
العديد  اق�����رتاح  ومت  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
واالأفكار  وامل�����س��اري��ع  امل����ب����ادرات  م���ن 
التي  واملبتكرة  واملبدعة  التطويرية 
ت�سهم بدورها يف تعزيز دور ال�سرطة 

ال��ن�����س��ائ��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي، وت��ع��م��ل على 
والتوا�سل  االت�����س��ال  اأوا���س��ر  متتني 
املعريف والثقايف واحل�ساري مع كافة 
ا�ستعرا�ض  مت  كما  املجتمع،  �سرائح 
لعمل  امل�ستقبلية  الت�سغيلية  اخلطة 
يدعم  مبا  الن�سائية  ال�سرطة  فريق 
الر�سمية  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن�����س��ط��ة 

واملعتمدة خالل عام اخلري 2017م، 
2018م، واالط��الع على  وعام زايد 
الن�سائية  ال�سرطة  دور  تفعيل  اآلية  
واالأن�سطة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ال���ع���م���ل  يف 
وخارج  داخ��ل  الر�سمية  والفعاليات 
القيادة العامة ل�سرطة راأ�ض اخليمة 
فريق  وت�سجيع  حت��ف��ي��ز  خ���الل  م��ن 

امل�ساركة  ع��ل��ى  ال��ن�����س��ائ��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
الوطنية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  االأن�����س��ط��ة  يف 
والرتبوية  والريا�سية  واالجتماعية 

اخلا�سة باالأ�سرة والطفل.
املراأة  دور  باأهمية  النعيمي،  واأ���س��اد 
القيادي يف بناء الوطن وامل�ساهمة يف 
نه�سته ورقيه، مثمناً اهتمام القيادة 
بدورها  اإمي����ان����اً  ب����امل����راأة  ال���ر����س���ي���دة 
وتعزيز  دع����م  يف  ال����رائ����د،  ال��وط��ن��ي 
امل��راأة يف املجتمع وجعلها ذات  مكانة 
قيمة كبرية يف املجاالت التي ت�سارك 
فيها كافة، م�سرياً اإىل جهود �سرطة 
راأ������ض اخل��ي��م��ة، ال��ت��ي حت��ر���ض على 
لديها،  ال��ن�����س��ائ��ي  ال��ع��ن�����س��ر  اإدخ������ال 
التي  التدريبية  ال����دورات  مبختلف 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م�����س��ت��وى واأداء 
ال�سرطة الن�سائية، اإمياناً مبا يقمّن 
اأن  وط��ن��ي��ة، م�سيفاً  اأع��م��ال  م��ن  ب��ه 
وزارة الداخلية تبدي اهتماماً كبرياً 
وم�ساركتها  ال��ن�����س��ائ��ي��ة،  ب��ال�����س��رط��ة 
الفعالة يف خمتلف االأن�سطة االأمنية 

واملجتمعية على حد ال�سواء.

مالية ال�سارقة تفوز بجائزة التميز لالإجنازات احلكومية العربية لعام 2017

•• ال�شارقة-وام:

�سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  تراأ�ض 
رئي�ض  ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�سمي 
ام�ض  �سباح  ال�����س��ارق��ة  الإم����ارة  التنفيذي  املجل�ض 

اجتماع املجل�ض وذلك يف مكتب �سمو احلاكم.
  ن��اق�����ض االج��ت��م��اع ع���ددا م��ن امل��و���س��وع��ات الهامة 
تعزيز  و�سبل  ال�ساملة  التنمية  بخطط  املتعلقة 
اخلدمات احلكومية واملبادرات التي تتبناها االإمارة 
رفاهية  يحقق  مبا  واقت�سادياً  واجتماعياً  ثقافياً 
والقاطنني  للمواطنني  امل�ستقرة  والبيئة  العي�ض 

على اأر�ض االإمارة.
ال�سابقة  اجلل�سة  حم�سر  على  الت�سديق  وب��ع��د    

اط��ل��ع امل��ج��ل�����ض ع��ل��ى ت��ق��ري��ر ح���ول ت��ط��وي��ر رخ�ض 
هده  بن  �سلطان  �سعادة  ..واأو���س��ح  املنزلية  اعتماد 
اأن  االق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  دائ���رة  رئي�ض  ال�����س��وي��دي 
االقت�سادي  العمل  تطوير  نحو  �ستعمل  ال��دائ��رة 
واالأن�سطة املتنوعة من خالل توفري عالمة التميز 
يف  املناف�سة  على  اعتماد  رخ�ض  اأ���س��ح��اب  لتحفيز 
امتيازات  على  واحل�سول  املنتجات  اأف�سل  تقدمي 

ت�سهم يف دعم اأن�سطتهم التجارية وا�ستدامتها.
اأن  اإىل  االقت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ض  واأ���س��ار    
يف  املنزلية  امل�ساريع  ت�سجيع  اإىل  تهدف  العالمة 
ينعك�ض  مم��ا  االأداء  مب�����س��ت��وى  ل��الرت��ق��اء  االإم�����ارة 
اإيجابا على الكفاءة واالنتاجية واالأداء االقت�سادي 
على  والتعرف  للم�ساركة  امل�ساريع  كافة  وت�سجيع 

ون�سر  امل�ستدام  والتميز  اجل��ودة  ممار�سات  اأف�سل 
مفاهيم التميز التجاري يف جمتمع االأعمال حيث 
يتطلب احل�سول على عالمة التميز توافر العديد 
ومنتجاتها  امل�ساريع  يف  اجل��ودة  ذات  ال�سروط  من 
ل��ل��دائ��رة على  ���س��ك��ره  ..وق����دم املجل�ض  وخ��دم��ات��ه��ا 

جهودها يف دعم االأن�سطة االقت�سادية املختلفة.
التنمية  دائ��رة  رد  خ��الل جل�سته  املجل�ض  وناق�ض    
اال�ست�ساري  املجل�ض  ت��و���س��ي��ات  ع��ل��ى  االق��ت�����س��ادي��ة 
 .. ال��دائ��رة  �سيا�سة  مناق�سة  ح��ول  ال�سارقة  الإم��ارة 
دائرة  اأن  ال�سويدي  ه��دة  ب��ن  �سلطان  �سعادة  وب��ني 
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����س��ادي��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى درا����س���ة كافة 
االأن�سطة االقت�سادية مبا يواكب التطور الكبري يف 
القطاع االقت�سادي وتاأتي التو�سيات حتقيقا ملبداأ 

التكامل بني املوؤ�س�سات احلكومية مبا يخدم تطوير 
�سري العمل احلكومي وخدمة املواطنني والقاطنني 

على اأر�ض االإمارة.
  واع��ت��م��د امل��ج��ل�����ض م�����س��روع ق��ان��ون ب�����س��اأن تنظيم 
اإمارة  يف  النبوية  وال�سنة  الكرمي  القراآن  موؤ�س�سة 
القانون  باإحالة م�سروع  املجل�ض  .. ووجه  ال�سارقة 
اإىل املجل�ض اال�ست�ساري الإمارة ال�سارقة ال�ستكمال 

دورته الت�سريعية.
اجلل�سة  اأع��م��ال  ج���دول  على  ا�ستجد  م��ا  و�سمن    
والقرارات  املرا�سيم  م��ن  ع��دد  على  املجل�ض  اط��ل��ع 
ال�سادرة عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 

ال�سارقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ف��������ازت دائ����������رة امل����ال����ي����ة امل����رك����زي����ة 
بال�سارقة بجائزة التميز لالإجنازات 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ع��ام 2017، 
حفل  خ���الل  االإث���ن���ني  االول  اأم�������ض 
�سيتي�ستارز  ف���ن���دق  يف  ك��ب��رياأق��ي��م 
بالعا�سمة امل�سرية القاهرة، والذي 
التميز يف  ج��وائ��ز  اأك��ادمي��ي��ة  تنظمه 
دائرة  ف��ازت  حيث  العربية.  املنطقة 
ت�سجيل  خ���دم���ة  جم����ال  يف  امل���ال���ي���ة 
كاأف�سل خدمة  واملقاولني،  املوردين 
املعتمدة  املعايري  ح�سب  اإلكرتونية 
اأكادميية  تنظمها  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ائ��زة 

جوائز التميز يف املنطقة العربية.
بعدد  تر�سحت  ق��د  ال��دائ��رة  وك��ان��ت 
من اخلدمات املتميزة التي تقدمها، 
املقدمة  اخل���دم���ة  ه����ذه  يف  وف������ازت 
ل��ل�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  االإم�������ارات  دول����ة 
والتي تتطلب طبيعة عملها التعامل 

مع دوائر حكومة ال�سارقة.
وت���ع���د ه�����ذه اخل����دم����ة امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
املوردين  لت�سجيل  اإلكرتونية  بوابة 

واالأنظمة  الربامج  من  واملقاولني، 
املالية  دائ��رة  تقدمها  التي  املتميزة 
املركزية بال�سارقة لت�سهيل اإجراءات 
معتمد  مقاول  اأو  كمورد  الت�سجيل 
للتعامل مع دوائر حكومة ال�سارقة.

املدير  ال�سايغ،  ول��ي��د  ���س��ع��ادة  وق���ال 
“تعد  املركزية:  املالية  العام لدائرة 
احلكومات   م���ن  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة 
تطبيقات  يف  وال����رائ����دة  ال�����س��ب��اق��ة 
واالإلكرتونية،  ال��ذك��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
بال�سارقة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة  ودائ����رة 
اخلدمات  تقدمي  على  تعمل  دائ��م��ا 
تطوير  اإىل   ال���ه���ادف���ة  امل���ب���ت���ك���رة، 
احلكومي  امل����ايل  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة 
املحلية،  وامل���وؤ����س�������س���ات  ب����ال����دوائ����ر  
العمل  اإج���راءات  وتب�سيط  وت�سهيل 
التطبيقات  اف�������س���ل  ب���ا����س���ت���خ���دام 

واملمار�سات املعا�سرة«.
دائ���رة  “تطبق  ال�����س��اي��غ:  واأ����س���اف 
اأف�سل  ب��ال�����س��ارق��ة  امل��رك��زي��ة  امل��ال��ي��ة 
االأن����ظ����م����ة امل����ال����ي����ة االإل���ك���رتون���ي���ة 
املايل  النظام  اأبرزها  والذكية، ومن 
يعترب  ال���ذي  “تكامل”،  احل��ك��وم��ي 
امل���وارد  اإدارة  تطبيقات  اف�سل  م��ن 

العربي  الوطن  املالية على م�ستوى 
اإلكرتونية  ب���رام���ج  م���ن  ي�سمله  مل���ا 
النظام  ويرتبط  ذك��ي��ة،  وتطبيقات 
ال����دوائ����ر  ج���م���ي���ع  م����ع  اآيل  ب�����س��ك��ل 
بال�سارقة  احل��ك��وم��ي��ة  وال�����دوائ�����ر 
توفري  يف  ال���دائ���رة  ل���روؤي���ة  حتقيقا 
منظومة مالية قائمة على االبتكار 

لتعزيز اال�ستدامة واالزدهار«.

اأهداف اجلائزة
م����واق����ع  اىل  ال������و�������س������ول  ي����ع����ت����رب 
الكرتونية  ح��ك��وم��ي��ة  و����س���ف���ح���ات 
وذكية واال�ستمرار يف حت�سني جودة 
خدمات احلكومات واال�ستفادة منها 
اأهم  م��ن  ال��ع��رب��ي  للمواطن  خ��دم��ة 
اإىل جانب  اجل���ائ���زة،  ه���ذه  اأه�����داف 
احلكومات  ج��ه��ود  ومت��ي��ي��ز  ت��ق��دي��ر 
واملوؤ�س�سات الر�سمية العربية يف ظل 
تطبيقات  اإع��داد  يف  امل�ستمر  ال�سعي 
ملواطنيها  اخل��دم��ات  لتقدمي  ذك��ي��ة 
ارا���س��ي��ه��ا، لتعميم  وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى 
التكنولوجية  الثورة  من  اال�ستفادة 
التنمية  خ��دم��ة  اج��ل  وم��ن  العاملية 
امل�ستدامة يف الدول العربية، وحثها 

الرقمي  ال���ع���امل  يف  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى 
نحو  االكادميية  روؤي��ة  من  انطالقا 
امل�سرتك  ال���ع���رب���ي  ال���ع���م���ل  ت���ع���زي���ز 
وخلق بيئة رقمية تهدف اىل تعزيز 
ال�سفافية وحتقيق الدميقراطية يف 

ابهى �سورها.

معايري اجلائزة
اأوال امليزات، وهو ماذا يقدم التطبيق 
ورئي�سية  اأ���س��ا���س��ي��ة  م��ع��ل��وم��ات  م���ن 
ت���ت���ج���اذب م���ع رغ���ب���ة امل�����س��ت��خ��دم يف 
االإ����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق خلدمة 

املتطلبات. 
ث��ان��ي��ا ���س��ه��ول��ة االإ���س��ت��ع��م��ال، وهوما 
اإمكانية  م���ن  ل��ل��م�����س��ت��خ��دم  ي��ت��وف��ر 
االإنتقال فيما بني املعلومات و�سرعة 
النهائي  وال�������س���ك���ل  ل���ه���ا  ال���و����س���ول 

للتطبيق. �سرعة خدمة اإيفاء .
ه���ي جمموعة  امل�����س��داق��ي��ة،  ث��ال��ث��ا 
التطبيق  م����ن  امل���ق���دم���ة  ال���ق���واع���د 
ل��الإ���س��ت��ف��ادة م���ن م���ا ي��ح��ت��وي��ه من 
مطابقة  اإ�����س����ت����خ����دام  م���ع���ل���وم���ات 
ل��ل��م��ع��اي��ري امل��ع��ت��م��دة ل��ل��ت��ع��اط��ي مع 
اخلدمات؛ ومنها الذاكرة، ال�سرعة، 

اإ�ستعمال الداتا، اإ�ستخدام البطارية، 
اإل�����خ.  راب��ع��ا ال��ت��ف��اع��ل م��ع املن�سات 
وي��ق�����س��د ب���ه م���رون���ة ال��ت��ف��اع��ل مع 
 IOS اأب��ل  العاملية  الربامج  من�سة 
الدعم  تقدم  يف  وغريها  ،اأن��دروي��د، 

التقني.
خ��ام�����س��ا، ح��ج��م وق����وة ال��ت��ف��اع��ل مع 

برامج التوا�سل االإجتماعي. 
الداخلني  االأ�سخا�ض  ع��دد  �ساد�سا، 
وحجم  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  وامل�����س��ت��خ��دم��ني 

االإنت�سار.

متيز واإجناز  
ت��رت��ب��ط اخل��دم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة مع 
بالنظام  وامل��خ��ازن  امل�سرتيات  نظام 
املايل احلكومي )تكامل(، وهو نظام 
امل����وارد امل��ال��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة حلكومة 
يزيد  ما  ت�سجيل  مت  وق��د  ال�سارقة، 
عن 10 اآالف مورد ومقاول بطريقة 
البوابة،  خ��الل  من  وب�سيطة  �سهلة 
الدائرة،  زي����ارة  اإىل  احل��اج��ة  ودون 
كما مت الربط والتكامل بني خدمة 
للبيانات  االآيل  واالعتماد  الت�سجيل 
ربطها  وكذلك  للم�سجلني،  البنكية 

بخدمة التحويل االآيل مل�ستحقاتهم 
االطالع  ل��ه��م  تتيح  وال��ت��ي  امل��ال��ي��ة، 
الدفعات  اإج����������راءات  ج��م��ي��ع  ع���ل���ى 
والفواتري من خالل بوابة املوردين 

االإلكرتونية.
وقامت دائرة املالية املركزية بالعديد 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  خ��ط��وات  م��ن 
والذكية  االإل��ك��رتون��ي��ة  الأن��ظ��م��ت��ه��ا 
للتي�سري  العمل  اإج�����راءات  وك��ذل��ك 
املتعاملني،  جميع  على  والت�سهيل 
دفع  نظام  متتلك  لكونها  باالإ�سافة 

اإلكرتوين متميز، وت�ستخدم العديد 
م��ن و���س��ائ��ل ال��دف��ع امل��ت��م��ي��زة، وتعد 

و�سيلة 
االإماراتية  الهوية  ببطاقات  الدفع 
اأح�����دث و���س��ائ��ل ال���دف���ع والتي  م���ن 
اع���ت���م���دت���ه���ا ال������دائ������رة م�����ن خ���الل 
االتفاقية بينها وبني هيئة االإمارات 
لها توفري خا�سية  اأت��اح  ما  للهوية، 
وتعبئة  االأف����������راد  ح�������س���اب���ات  ف���ت���ح 
الهوية  ب��ط��اق��ات  و���س��ح��ن  احل�����س��اب 
و�سركات  امل�����س��ارف  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

ال�سارقة  اإم������ارة  وت��ع��د  ال�����س��راف��ة. 
با�ستخدام هذه الو�سيلة هي االأوىل 
من  ت�ستفيد  ال��ت��ي  وع��رب��ي��اً  حم��ل��ي��اً 

تقنيات الهوية املتقدمة.
ومن اجلدير بالذكر اأن دائرة املالية 
املركزية بال�سارقة تقدم ب�سكل دوري 
واإداري����ة  م��ال��ي��ة  واأن��ظ��م��ة  تطبيقات 
لتطوير العمل وت�سهيل االإجراءات، 
بناء  ال��دائ��رة يف  روؤي��ة  ب�سكل يحقق 
منظومة مالية قائمة على االبتكار 

لتعزيز اال�ستدامة واالزدهار. 

•• كلباء-وام:

ع�سو  القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ق��دم 
حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  ال�سارقة  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
اإىل  العزاء  واج��ب  ام�ض..  الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�سو  ال�سرقي 
اأ�سرة �سهيد الوطن نا�سر غريب املزروعي الذي ا�ست�سهد متاأثرا بجراحه 
اإثر اإ�سابة �سابقة خالل اأدائه واجبه الوطني يف عملية اإعادة االأمل وذلك 
ال�سعودية  العربية  اململكة  تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  �سفوف  �سمن 
للوقوف مع ال�سرعية يف اليمن. كما قدم واجب العزاء �� اإىل جانب �سموهما 
�� �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد الفجرية وال�سيخ 

�سامل بن عبدالرحمن القا�سمي رئي�ض مكتب �سمو احلاكم.
���� عن  كلباء  ال��ع��زاء يف مدينة  زيارتهما جمل�ض  خ��الل   ���� �سموهما  واأع���رب 
العلي  اهلل  داع��ني   .. ال�سهيد  الأ�سرة  موا�ساتهما  و�سادق  تعازيهما  خال�ض 
وال�سهداء  ال�سديقني  منازل  ينزله  و  رحمته  بوا�سع  يتغمده  اأن  القدير 

واالأبرار وي�سكنه  ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• كلباء -وام:

قدم وفد من وزارة الدفاع برئا�سة �سعادة اللواء الركن طيار 
عبداهلل ال�سيد الها�سمي وكيل وزارة الدفاع امل�ساعد للخدمات 
امل�ساندة يرافقه عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع 
اأ���س��رة �سهيد ال��وط��ن ال��رق��ي��ب اأول  ام�����ض واج���ب ال��ع��زاء اإىل 
اإثر  بجراحه  متاأثرا  ا�ست�سهد  ال��ذي  امل��زروع��ي  غريب  نا�سر 

اإ�سابة �سابقة خالل م�ساركته يف عملية اإعادة االأمل مع قوات 
اململكة  بقيادة  اليمن  يف  ال�سرعية  لدعم  العربي  التحالف 
العربية ال�سعودية. واأعرب الوفد خالل زيارته ملجل�ض العزاء 
و�سادق  تعازيه  خال�ض  عن  ال�سارقة  باإمارة  كلباء  مدينة  يف 
موا�ساته الأ�سرة ال�سهيد.. داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمده 
بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقني وال�سهداء واالأبرار 

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

وفد من وزارة الدفاع يقدم العزاء يف 
�سهيد الوطن نا�سر املزروعي 
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•• دبي-الفجر:

رئي�ض  نائب  متيم،  خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  ت��راأ���ض 
قيادات  جمل�ض  اج��ت��م��اع  دب���ي،  يف  ال��ع��ام  واالأم����ن  ال�سرطة 
ال�سرطة ب���وزارة ال��داخ��ل��ي��ة، ال���ذي يف ق��اع��ة االحت���اد مبقر 
الوزارة يف اأبوظبي، بح�سور اع�ساء املجل�ض: �سعادة اللواء 
اجلن�سية  ل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اخلييلي،  ح��ارب  خليفة 
واالقامة واملنافذ، و�سعادة اللواء حممد العو�سي املنهايل، 
عبدالعزيز  اللواء  و�سعادة  الداخلية،  وزي��ر  �سمو  م�ست�سار 
مكتوم ال�سريفي، مدير عام االأمن الوقائي، و�سعادة اللواء 
و�سعادة  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري،  خليفة  عبداهلل 

ال��ل��واء ع��ل��ي ع��ب��داهلل ع��ل��وان، ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�سرطة راأ�ض 
عام  مدير  ال�سريفي،  علي  مكتوم  اللواء   و�سعادة  اخليمة، 
�سرطة اأبوظبي، و�سعادة اللواء حممد اأحمد الكعبي، القائد 
العام ل�سرطة الفجرية، و�سعادة اللواء جا�سم املرزوقي قائد 
اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  العميد  و�سعادة  املدين،  الدفاع  عام 
العميد �سيف  القيوين، و�سعادة  ام  املعال، قائد عام �سرطة 
حممد الزري ال�سام�سي، قائد عام �سرطة ال�سارقة، و�سعادة 
�سرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��م��راين،  اأحمد  عبداهلل  العميد 
والعقيد  االأح��م��د،  عبدالعزيز  العميد  و���س��ع��ادة  ع��ج��م��ان، 
�سعيد ع��ب��داهلل ب��ن ت��وي��ر ال�����س��وي��دي، م��دي��ر ع��ام مكافحة 
الدكتور  والعقيد  الداخلية،  وزارة  يف  االحتادية  املخدرات 

ال�سعيبي، مدير عام اال�سرتاتيجية وتطوير االأداء  في�سل 
بالوزارة،  وعدد من كبار ال�سباط بالوزارة.

خلفان  �ساحي  الفريق  معايل  رح��ب  االجتماع  ب��داي��ة  ويف 
التوجه  ناق�ض واحل�سور  املجل�ض، ومن ثم  باأع�ساء  متيم، 
الداخلية،  ل���وزارة  اال�سرتاتيجية  واخلطة  اال�سرتاتيجي 
وال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات املطبقة بالوزارة واملو�سوعات 
ذات ال�سلة بتطوير العمل ال�سرطي واالأمني وفقا للروؤية 
واحلكومة  ل���ل���وزارة  ال��ع��ام��ة  لال�سرتاتيجية  امل�ستقبلية 
امل�ستهدفات  حت��ق��ي��ق  يف  امل���ب���ذول���ة  واجل����ه����ود  االحت����ادي����ة 
املقلقة  اجلرائم  موؤ�سرات  مناق�سة  مت  كما  اال�سرتاتيجية، 

واحلالة املرورية، وعددا من املوا�سيع االأخرى.

�ساحي خلفان يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض قيادات ال�سرطة بوزارة الداخلية

هدايا توزع على االأطفال

ح�سانة الغدير تنظم مع �سرطة راأ�ض اخليمة مبادرة »مرحبا مدر�ستي« 

المارات ت�سارك يف معر�ض اأنظمة الدفاع واملعدات الدويل» DSEI « يف لندن�سرطة اأبوظبي تبداأ ت�سغيل »�سهل« يف »ال�سلع«
•• اأبوظبي-وام: 

ال�سائقني  ت��رخ��ي�����ض  م���دي���ري���ة  دع�����ت 
املتعاملني  اأب��وظ��ب��ي  ب�سرطة  واالآل���ي���ات 
اإىل  الظفرة  مبنطقة  ال�سلع  مدينة  يف 
ا�ستخدام جهاز اخلدمة الذاتية “ �سهل 
الرتخي�ض  خدمات  على  للح�سول   “
بي�سر و�سهولة على نحو ي�سهم بتوفري 
واإ�سعادهم  اجل���ه���د  وت��ق��ل��ي��ل  ال����وق����ت 
واالرتقاء باخلدمات االإلكرتونية �سمن 

روؤية القيادة ال�سرطية يف هذا املجال .
ب�����داأت �سرطة  ال����ذي  وي��ت��ي��ح اجل���ه���از - 
 - ال�سلع  م��دي��ن��ة  يف  بت�سغيله  اأب��وظ��ب��ي 
ع��ل��ى خدمات  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني احل�����س��ول 
جت��دي��د امل��رك��ب��ات واإ����س���دار ب���دل فاقد 
وجتديد  وحجز  مركبة  مللكية  تالف  اأو 
لوحات املركبات ودفع املخالفات ويوفر 
معلومات عامة حول اخلدمات املقدمة 
و  للجمهور ومتطلبات احل�سول عليها 

حتديث بيانات امللف املروري.
ال�سام�سي  نا�سر  اإبراهيم  العميد  وقال 
يعزز  اجلهاز  ت�سغيل  اإن  املديرية  مدير 
ال�سائقني  “ ترخي�ض  خدمات  تقدمي  
ومتكينهم  “  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني  واالآل����ي����ات 
م��ن اإمت����ام م��ع��ام��الت��ه��م اخل��ا���س��ة على 
قنوات  اأح���د  يعد  بحيث  ال�سرعة  وج��ه 
اإ�سعادهم من  اأج��ل  تقدمي اخلدمة من 
خ��الل جت��رب��ة متميزة وخ��دم��ات تفوق 
العامة  ال��ق��ي��ادة  روؤي����ة  وف���ق  تطلعاتهم 
وتطوير  ب��ت��ح��دي��ث  اأب��وظ��ب��ي  ل�����س��رط��ة 

اخلدمات وفق اأف�سل املعايري العاملية.
ال�سعادة  قيم  تعزيز  على  العمل  واأك���د 
واالإي����ج����اب����ي����ة ب��ت�����س��خ��ري االإم����ك����ان����ات 
خدمة  يف  اأبوظبي  �سرطة  لدى  املتاحة 

املتعاملني ورفع م�ستوى موؤ�سر ر�ساهم  
ب��خ��دم��ات��ه��ا وب����ذل م��زي��د م���ن اجلهود 
لالرتقاء  متميز  موؤ�س�سي  اأداء  لتحقيق 
التقنيات  اأح�����دث  وا���س��ت��خ��دام  ب������االأداء 
والو�سائل للح�سول على اأف�سل النتائج 
يف  م��وؤ���س��ر ج���ودة اخل��دم��ات وتوفريها 

اإلكرتونيا.
واأ�سار اإىل موا�سلة التحديث والتطوير 
ملواكبة م�ستجدات الع�سر التكنولوجية 
وجدية  متطلباتهم  وتلبية  والتقنية 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع م��ق��رتح��ات��ه��م م���ن اأج���ل 

حت�سني اخلدمات ال�سرطية.
التي مت توفريها  االأج��ه��زة  اأن  واأو���س��ح 
اأبوظبي والعني  امل��واق��ع يف  ع��دد من  يف 
والظفرة �سملت مراكز اخلدمة التابعة 
و  واالآليات  ال�سائقني  ترخي�ض  ملديرية 
املراكز التجارية وجرى توزيعها ح�سب 
مرتبطة  وه����ي  اجل��م��ه��ور  اح��ت��ي��اج��ات 
عملها  مل��راق��ب��ة  تقنية  ع��م��ل��ي��ات  ب��غ��رف��ة 

و�سمان توافر اخلدمة لهم.
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  اأن  واأ����س���اف 
ت�����س��ري��ع التحول  ت��ع��م��ل ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
امل�سرتكة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  ال��رق��م��ي 
ل����ق����ط����اع ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل����ع����ل����وم����ات 
اال�سرتاتيجية  وف������ق  واالت�����������س�����االت 

االإلكرتونية  اأبوظبي  ال�ساملة حلكومة 
واآليات  وا���س��ح��ة  اأه����داف  اإىل  وت�ستند 
وتواكب  رئي�سية  اأداء  وموؤ�سرات  فعالة 
اخلدمات  توفري  يف  وال��ري��ادة  التطوير 
االبتكار ومراعاة متطلبات  اإىل  ا�ستنادا 
املجتمع وتوفري خدمات رقمية مبتكرة 
وقنوات خم�س�سة مع االلتزام باملعايري 

وال�سيا�سات.
ويف ال�سياق ذاته.. دعا املقدم �سيف �سامل 
االآليات  ترخي�ض  اإدارة  مدير  املزروعي 
وال�سائقني يف منطقة الظفرة املتعاملني 
 “ ج��ه��از  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  ال�سلع  مبدينة 
من  جمموعة  لهم  يتيح  “ ال��ذي  �سهل 
اخلدمات ميكنهم  احل�سول عليها عرب 
اجلهاز الذي يتميز  ب�سهولة اال�ستخدام 
موؤكدا  امل����ع����ام����الت..  اإجن������از  و����س���رع���ة 
تقدمي  يف  املنت�سبني  وك��ف��اءة  ج��اه��زي��ة 
اأف�سل اخلدمات والتعاون مع اجلمهور 
املجتمعية  ال�������س���راك���ة  م��ف��ه��وم  ���س��م��ن 
تر�سيخ  يف  اأب��وظ��ب��ي  �سرطة  ومنهجية 
القنوات  م��ن  العديد  ع��رب  املفهوم  ه��ذا 
ومنها تقدمي خدمات متميزة تعزز ثقة 
اجلمهور بخدمات ال�سرطة وتوفر لهم 

الوقت وتقلل عليهم اجلهد.
�سرطة  ج���ه���ود  ي���دع���م  ���س��ه��ل  اإن  وق�����ال 

واأف�سل  اأرق��������ى  ت����وف����ري  يف  اأب����وظ����ب����ي 
تفاعلوا  ال��ذي��ن  للمتعاملني  اخل��دم��ات 
م���ع اجل���ه���از ب���اإجن���از م��ع��ام��الت��ه��م على 

وجه ال�سرعة.
م�سريا اإىل اأن االإدارة تقدم جميع خدمات 
مدينة  يف  واالآليات  ال�سائقني  ترخي�ض 
املتعاملني  اإ���س��ع��اد  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  ال�سلع 
وت��ع��زي��ز ق���ن���وات ال��ت��وا���س��ل م��ع��ه��م من 
خالل التوعية والفعاليات املختلفة التي 
للموؤ�س�سة  احل�سارية  ال�����س��ورة  تعك�ض 
اجلمهور.  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  ال�����س��رط��ي��ة 
اأمنية  بخ�سائ�ض  �سهل  ج��ه��از  ويتميز 
البيانات  اإدخ����ال  بطريقة  تعمل  واآل��ي��ة 
لهم  وي��وف��ر  املتعاملني  على  وال��ت��ع��رف 
باقة من اخلدمات االإلكرتونية التي مت 
االحتياجات  مع  يتنا�سب  تطويرها مبا 
وي��ت��م احل�����س��ول ع��ل��ى اخل���دم���ات التي 
يوفرها با�ستخدام البطاقات االئتمانية 

وبطاقة الهوية.
وت��ب��داأ خ��ط��وات احل�����س��ول ع��ل��ى خدمة 
جتديد املركبات عرب �سهل بو�سع بطاقة 
الهوية يف املكان املخ�س�ض لها يف اجلهاز 
ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ت��ع��ام��ل ب��ح��ي��ث يظهر 
باملركبات  قائمة  وعر�ض  امل��روري  ملفه 
امل�سجلة الختيار املركبة املراد جتديدها 
والتاأكد من ا�ستيفاء ال�سروط املطلوبة 
الفح�ض  اجتياز  وه��ي  املعاملة  الإجن���از 
الفني للمركبة وتوفري بيانات التاأمني 
ي�سع  ثم  عليها  وج��ود خمالفات  وع��دم 
ال�ستيفاء  االئتمانية  بطاقته  املتعامل 
املعاملة فيما  امل��ح��ددة الإجن���از  ال��ر���س��وم 
للمعاملة  املايل  االإي�سال  اجلهاز  يطبع 
مل�سق �سالحية  اإىل  اإ�سافة  اإلكرتونيا 

املركبة وطباعة بطاقة ملكية املركبة.

•• لندن-وام:

الدفاع  اأنظمة  معر�ض  يف  االإم����ارات  دول���ة  ت�سارك 
DSEI - املعر�ض العاملي الرائد  واملعدات الدويل 
ل��ل��دف��اع واالأم����ن - ال���ذي يعقد خ���الل ال��ف��رتة من 
املعار�ض  مركز  يف  اجل��اري  �سبتمرب   15 اىل   12
اأبوظبي  ل�سركة  ال��ت��اب��ع  ل��ن��دن  اأك�����س��ل  وامل���وؤمت���رات 
الوطنية للمعار�ض “اأدنيك” باململكة املتحدة. وتاأتي 
امل�ساركة يف اإطار دعم م�سرية ال�سناعات الع�سكرية 
الواعدة وتعزيزا  اإىل االأ�سواق  االإماراتية وو�سولها 
يف  املحلية  وال�سناعات  الوطنية  املنتجات  لتواجد 
االأ�سواق اخلارجية. وت�سارك يف جناح الدولة وزارة 
و�سركة  امل�سلحة  للقوات  العامة  وال��ق��ي��ادة  ال��دف��اع 
الوطن  درع  وجملة  “اأدنيك”  للمعار�ض  ابوظبي 
املتخ�س�سة  الوطنية  وال�سركات  الهيئات  من  وعدد 

يف املجاالت الدفاعية واالأمنية.
الف   35 م��ن  اأك��ر  املعر�ض  ي��زور  اأن  املتوقع  وم��ن 
زائ����ر مل�����س��اه��دة اأك����ر م���ن األ����ف و600 ع���ار����ض يف 
واالأمن  ال��دف��اع  ل�سناعة  رئي�سية  جم��االت  خم�سة 
واالأمن  والبحرية  وال��ربي��ة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  وه��ي 

والقوات امل�سرتكة.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��ل��واء ال��رك��ن ط��ي��ار اإب��راه��ي��م نا�سر 
حممد العلوي قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي 
اإن معر�ض اأنظمة الدفاع واملعدات الدويل يعد من 
اأهم املعار�ض املتخ�س�سة يف اأنظمة املعدات الدفاعية 
بقطاع  املتخ�س�ض  ال��ع��امل  م�ستوى  على  واالأم��ن��ي��ة 
التكنولوجيا الع�سكرية والت�سنيع وهو ما ننظر اإليه 
باعتباره واحد من الفعاليات الدولية التي ت�سهم يف 
الوطنية  االقت�سادية  التنمية  التزاماتنا جتاه  دعم 

يف ال��وق��ت ال���ذي ننتقل ف��ي��ه ن��ح��و اق��ت�����س��اد م��ا بعد 
االإماراتية  الع�سكرية  ال�سناعة  ان  واأ�ساف  النفط. 
حققت ق��ف��زة ن��وع��ي��ة خ���الل ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة ما 
اأبدت  التي  ال��دول  من  العديد  اأنظار  حمط  جعلها 
�سنعت  ع�سكرية  منتجات  على  باحل�سول  رغبتها 
اإماراتية  ب��اأي��اد  بع�سها  االإم����ارات  دول��ة  يف  بالكامل 
بالكامل وبع�سها االآخر كثمرة �سراكات ا�سرتاتيجية 
دولية.. مو�سحا اأن هذا التوجه االإماراتي ياأتي يف 
على  اعتمادها  خف�ض  اإىل  احلكومة  م�ساعي  اإط��ار 

واردات بع�ض اأنواع االأ�سلحة .
اأن  اىل  العلوي  اإبراهيم  طيار  الركن  اللواء  واأ���س��ار 
املعر�ض يوفر من�سة رائدة لتعزيز ال�سراكات ومناذج 
امل�ستقبل.  يف  الع�سكري  للقطاع  اجلديدة  االأع��م��ال 
وق��ال نحن يف دول��ة االإم���ارات نتطلع اإىل ث��روة من 
املعرفة والتكنولوجيات املتقدمة واأف�سل املمار�سات 
ال�سناعية الع�سكرية. واأ�ساف نحن حري�سون اأي�سا 
على تعزيز التحالفات القائمة مع خمتلف اجلهات 
وت�سكيل  واالأم��ن��ي��ة  الع�سكرية  ال�سناعات  قطاع  يف 

حتالفات جديدة تكمل ا�سرتاتيجية النمو لدينا.
واأو���س��ح قائد ال��ق��وات اجل��وي��ة وال��دف��اع اجل��وي اأن 
متميزة  تعاونية  ع��الق��ات  �سبكة  متتلك  االإم����ارات 
مع الدول الرائدة يف جمال الت�سنيع الع�سكري ويف 
وبريطانيا  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  مقدمتها 
وفرن�سا ورو�سيا ف�سال عن عالقات التعاون القوية 
اأخ����رى م��ت��ف��وق��ة تكنولوجيا  ب���دول  ت��رب��ط��ه��ا  ال��ت��ي 
اأي�����س��ا ر���س��ي��دا ج��ي��دا يف جم���ال الت�سنيع  ومت��ت��ل��ك 

الع�سكري مثل كوريا اجلنوبية والهند وغريهما.
االإم��ارات��ي��ة حتر�ض على  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  وذك��ر 
اال�ستفادة من التقنيات احلديثة لتوفري اأكرب قدر 

من احلماية االإلكرتونية لها مثل غريها من دول 
امل�ستقبل  يف  �ست�سبح  االإم����ارات  اأن  مبينا  ال��ع��امل.. 
الع�سكرية  االأنظمة  لتوريد  مهما  موقعا  القريب 
على م�ستوى منطقة ال�سرق االأو�سط بف�سل جودة 
ال�سركات  تقدمه  وم��ا  اأ�سعارها  وتناف�سية  منتجها 
جانبهم  م��ن  البيع.  بعد  م��ا  خ��دم��ات  م��ن  الوطنية 
وامل�سوؤولني  الع�سكري  القطاع  ق��ادة  م��ن  ع��دد  اأك��د 
امل�ساركة  الوطنية  واالأمنية  الع�سكرية  ال�سركات  يف 
باملعر�ض ان جناح دولة االإم��ارات �سي�سهم يف توفري 
و�سيعود  ال���دول���ة  االق��ت�����س��ادي يف  ل��ل��ق��ط��اع  ال��دع��م 
التطوير  م�����س��رية  ت��ع��زي��ز  يف  ت�سهم  ك��ب��رية  ب��ف��وائ��د 

والتنمية امل�ستقبلية.
يف  الع�سكرية  الوطنية  ال�سركات  م�ساركة  وتعك�ض 
التقنية  اإمكانياتها  الدويل  واالأم��ن  الدفاع  معر�ض 
الع�سكرية  االأنظمة  جم��ال  يف  وقدراتها  الدفاعية 
االإماراتية  الكوادر  الية  و�سلت  ما  وي��ربز  املختلفة 
من م�ستوى متقدم وتاأهيل تقني رفيع حيث تعر�ض 
ال�سركات امل�ساركة العديد من التقنيات املتطورة من 
االأنظمة احلديثة التي تقوم بتطويرها مبوا�سفات 
عاملية بهدف ابراز مميزات وتطور املنتج االإماراتي.

امل�ساركة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال�����س��رك��ات  واأك�����دت 
املعار�ض  ه��ذه  مثل  يف  امل�ساركة  اهمية  املعر�ض  يف 
وامل�سوؤولني  ال��ق��ادة  اأب��رز  مع  وااللتقاء  املتخ�س�سة 
واخلرباء و�سناع القرار يف معر�ض الدفاع واالأمن 
اأكرب ال�سركات يف جمال  ال��دويل الذي ي�سارك فيه 
الدفاع واالأمن على م�ستوى العامل وتعر�ض اأحدث 
امل��ت��ط��ورة وامل��ع��دات الع�سكرية  ال��دف��اع��ي��ة  االأن��ظ��م��ة 
الدفاعية  وال���ت���ج���ه���ي���زات  اجل���ن���ود  وم�����س��ت��ل��زم��ات 

املختلفة.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

بن  اأح��م��د  ال�سيخ  رع��اي��ة وح�سور  حت��ت 
���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ادارة 
االقت�سادية  راأ���ض اخليمة  هيئة مناطق 
ل�سرطة  ال���ع���ام���ة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س���ت   ،
الفعالة  امل�����س��ارك��ة  ع��ل��ى  راأ������ض اخل��ي��م��ة 
مدر�ستي”  “مرحبا  م��ب��ادرة  بفعاليات 
زايد”  يحبه  ك��ان  م��ا  “هذا  �سعار  حت��ت 
على  منها  ح��ر���س��اً  ال��غ��دي��ر  ح�سانة  يف 
بعودتهم  االح��ت��ف��ال  االأط��ف��ال  م�ساركة 
اأ�سابيع  من  اأ�سبوع  اأول  يف  امل��دار���ض  اإىل 
العام الدرا�سي اجلديد بح�سور العميد 
ال��دك��ت��ور في�سل امل��ي��ل ن��ائ��ب م��دي��ر عام 
اإدارة املوارد واخلدمات امل�ساندة بالقيادة 
راأ�ض اخليمة وعدد من  العامة ل�سرطة 
م�ساركة  وو���س��ط   ، واالأف������راد  ال�����س��ب��اط 
االإداري����ة  االأط��ف��ال والهيئة  ك��ب��رية م��ن 

والتدري�سية باحل�سانة .
ال�سباحية  جولته  القا�سمي  وا�ستهل     
املختلفة  ال��درا���س��ي��ة  ال��ف�����س��ول  ب��ت��ف��ق��د 
باحل�سانة متباداًل االأحاديث الودية مع 
مرحباً  واالإداري����ني  واملعلمني  االأط��ف��ال 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ان��ط��الق  م��ع  باجلميع 

يف  وال��ن��ج��اح  التوفيق  ك��ل  لهم  ومتمنياً 
�سبيل  يف  والعملية  العلمية  م�سريتهم 
تعزيز ال�سعادة واالأمن واالأمان باملجتمع 
وخ����ل����ق ج���ي���ل واع�������د ي��ت��م��ي��ز ب���اخل���ربة 
وحكومته  لوطنه  واالإخال�ض  والكفاءة 

الر�سيدة.

   ووقع القا�سمي واحل�سور على �سجل 
ب�سرورة  م��وج��ه��اً  ب��احل�����س��ان��ة  ال�����س��رف 
االهتمام والرتكيز على بناء جيل يتمتع 
الوطنية  بالهوية  والتم�سك  ب��االأخ��الق 
وتعاليم دينه االإ�سالمي احلنيف ، معرباً 
الكوكبة من  بهذه  واع��ت��زازه  عن فخره 

وجوههم  على  ارت�سمت  التي  االأط��ف��ال 
االأمل والتفاوؤل .

اأن  امل��ي��ل  العميد  اأ���س��ار     وم��ن جانبه 
���س��رط��ة راأ������ض اخل��ي��م��ة ح��ر���س��ت على 
م�������س���ارك���ة ج��م��ي��ع م����دار�����ض االإم�������ارة 
وريا�ض  م��در���س��ة   62 ع��دده��ا  ال��ب��ال��غ 

االأطفال باختالف مراحلها التعليمية 
تاأكيداً  املدار�ض  اإىل  بالعودة  االحتفال 
العملية  اجن������اح  م����ع  وق���وف���ه���ا  ع���ل���ى 
وت�سجيع  ال�����دول�����ة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
بيدهم  واالأخ��������ذ  ودع���م���ه���م  ال��ط��ل��ب��ة 
الدرا�سة  يف  واالجتهاد  اجل��د  ملوا�سلة 
، و���س��ع��ت ال�����س��رط��ة اإىل ال��ت��وا���س��ل مع 

على  للتعرف  ميدانياً  الطلبة  اأبنائها 
اإىل  باالإ�سافة  واحتياجاتهم  اأحوالهم 
االأمنية  اأو���س��اع��ه��م  ع��ل��ى  االط��م��ئ��ن��ان 
وتقدمي  املدر�سة  داخ��ل  واالجتماعية 
ال���الزم���ني لن�سر  ال��ت��وع��ي��ة واالإر�����س����اد 
وامل����روري����ة لديهم  االأم��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 
ا�سرتاتيجية  اأه��داف  اأجل حتقيق  من 

كفريق  ال��ع��م��ل  اإىل  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
واحد لتوفري االأمن واالأمان للطالب 
التعليمية  العملية  حم���ور  ب��اع��ت��ب��اره 
واأ�سا�ض املجتمع يف امل�ستقبل وتطوره .

ال��ه��داي��ا ع��ل��ى االأطفال  ت��وزي��ع     ومت 
داخل ف�سولهم الدرا�سية �سمن حملة 

. اأمانة«  الطالب  “�سالمة 

•• اخلرطوم-وام:

افتتح الرئي�ض ال�سوداين عمر ح�سن 
منتدى  اخل��رط��وم  يف  ام�ض  الب�سري 
بدعم  يقام  الذي  ال�سوداين  ال�سباب 
من �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل 
الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  نهيان 
وزير �سوؤون الرئا�سة بح�سور معايل 
املزروعي  فار�ض  بن  �سهيل  بنت  �سما 

وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب.
ال�سباب  م���ن���ت���دى  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي 
ي�����س��ت��م��ر ليومني  ال����ذي  ال�������س���وداين 
�سمن مبادرات مركز ال�سباب العربي 
الذي اطلقه �سمو ال�سيخ من�سور بن 
زايد خالل القمة العاملية للحكومات 
و�سع  ب���ه���دف   -  2017 ال���ع���ام  يف 
اأولويات  تتبنى  �ساملة  ا�سرتاتيجية 
ال��ع��رب��ي وت��ر���س��م مالمح  ال�����س��ب��اب 

م�ستقبلهم.
مع  بالتعاون  املنتدى  اأع��م��ال  وت��ق��ام 
ال�سوداين  لل�سباب  الوطني  االحت��اد 
واالأك�������رب  االأول  احل�������دث  ل���ي���ك���ون 
ال�سباب  ن��خ��ب��ة  ج��م��ع  ن��وع��ه يف  م���ن 
تطلعاتهم  مل�������س���ارك���ة  ال���������س����وداين 
والعمل  وطنهم  خلدمة  واأه��داف��ه��م 

يدا بيد مل�ستقبل ال�سودان.
 12 ع��ل��ى  ال�����س��وء  امل��ن��ت��دى  وي�سلط 
ال�سباب  ح��ي��اة  يف  اأ���س��ا���س��ي��ا  حم����ورا 
ال�������س���وداين وي���ه���دف ل��ل��و���س��ول اإىل 
م��ب��ت��ك��رة وخم���رج���ات فعالة  ح��ل��ول 
الواقع.. وت�سمل  اأر���ض  ترتجم على 
والثقافة  االإع��������الم  امل����ح����اور  ه�����ذه 
والقيادة  والتعليم  ال��ع��م��ل  وف��ر���ض 
وال�سحة واالأمان والقدرات الذاتية 
وال���ه���وي���ة وال���ق���ي���م ب���االإ����س���اف���ة اإىل 
ال��ع��ط��اء وال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وري���ادة 

االأعمال والبيئة والتوجيه.
�ساب   200 امل���ن���ت���دى  يف  وي�������س���ارك 
اأعمارهم  ت��رتاوح  �سودانيني  و�سابة 
يناق�سون  18 و30 عاما حيث  بني 
هذه  يف  يواجهونها  التي  التحديات 
�سبابية  ح���ل���ق���ات  ���س��م��ن  امل����ج����االت 
وجل�سات ع�سف ذهني مع اأبرز �سناع 
االأعمال  ورواد  ال����وزراء  م��ن  ال��ق��رار 
ومبادرات  و�سع حلول  على  ليعملوا 
ال�����س��وداين يف  ال�سباب  ت��ط��ور  ت��دع��م 

كافة املجاالت وتتبنى اأفكارهم.
الرئي�ض عمر ح�سن  اأك��د  من جانبه 
الب�سري يف كلمته اأن االإهتمام ب�سحة 
من  اأ�سا�سيا  عن�سرا  �سيظل  ال�سباب 
عنا�سر قوة الوطن جمتمعا ودولة.. 

ال��دول��ة جاءت  ج��ه��ود  اأن  اىل  الف��ت��ا 
املهددات  واح��ت��واء  ملعاجلة  مت�سلة 
ال�سباب  ت�����س��ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة 
وذلك من خالل تبني برامج ت�سون 
وحتمي وحتافظ على �سحة ال�سباب 
ب���رام���ج مكافحة  وع��اف��ي��ت��ه ال���س��ي��م��ا 
ت���ع���اط���ي امل�����خ�����درات واالإي���������دز وكل 

مهددات ال�سحة العامة.
مت�سافر  ج��ه��د  ال�����س��ب��اب  ان  وق����ال 
وم���ت���اآزر م��ع ج��ه��ود ال���دول���ة يف هذه 
ال�����ربام�����ج ح���ي���ث ب�������رزت ك���ث���ري من 
املبادرات ال�سبابية ال�م�سرقة لتحقيق 
�سبابنا  و����س���ون  ح��ف��ظ  يف  غ��اي��ات��ن��ا 
التوعوية  وامل��ب��ادرات  احلمالت  عرب 
والتثقيفية والريا�سية التي �ساهمت 

وال تزال يف ت�سكيل الوعي باملهددات 
التي تواجههم.

ياأتي  امل��ن��ت��دى  اأن  الب�سري  واأ����س���اف 
يف ظ��ل ال��ظ��روف وال��ت��ح��دي��ات التي 
تواجهها االأمة العربية ليلقي باأعباء 
على ال�سباب للنهو�ض باملجتمع من 
امل�����س��ارك��ة لتنفيذ  ن�����س��ر ق��ي��م  خ���الل 
والتحديث  ال��ت��ط��وي��ر  م�����س��روع��ات 
حل����ي����ات����ن����ا ال�����ع�����ام�����ة وحم����ا�����س����رة 
ال�����س��ل��وك��ي��ات ال�����س��ارة ال���س��ي��م��ا تلك 
وال�سباب  ال��ن�����ضء  ب��رتب��ي��ة  امل��ت�����س��ل��ة 
ل��رف��ع ال��وع��ي امل��ج��ت��م��ع��ي واالإل���ت���زام 
االأداء  بالعمل وقيمه لرفع معدالت 

فيه واالرتقاء باالإنتاج واالإن�سان.
ال�سودان  يف  احل��ك��وم��ة  دع����م  واأك�����د 

التي  وامل�����س��روع��ات  االأن�����س��ط��ة  لكافة 
ت��ن��ه�����ض ب��ال�����س��ب��اب وت����ع����زز دوره�����م 

التنموي يف املجتمع.
وق����ال اإن ح��ك��وم��ة ال�����س��ودان اأول���ت 
بال�سباب من خالل  اهتماما كبريا 
وامل�سروعات  وال��ربام��ج  ال�سيا�سات 
واالأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت��ن��ف��ذه��ا لتوفري 
امل�ساركة  يف  ل��ه��م  حقيقية  ف��ر���ض 
اىل  الفتا  وال�سيا�سية  االقت�سادية 
احلا�سر  ركيزة  ال�سباب ميثلون  اأن 

وكل امل�ستقبل.
مقدرا  ح��ي��زا  نب�سط  اأن��ن��ا  واأ����س���اف 
والعناية  وال��رع��اي��ة  االه��ت��م��ام  م��ن 
الأن�����س��ط��ة وب���رام���ج ال�����س��ب��اب وذلك 
بفتح املجاالت مل�ساركتهم يف م�سرية 

ال��ب��ن��اء ال��وط��ن��ي واأك����د ال��ب�����س��ري اأن 
ارتكزت  ال�������س���ودان  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الذي  املتعلم  امل��وؤه��ل  ال�سباب  على 
والتاأهيل  ال��ت��دري��ب  م��ن  ن��ال حظه 
للك�سب  وا�سعة  فر�سا  ل��ه  هياأ  مم��ا 
واالإن����ت����اج وحت�����س��ني ال���دخ���ل ومبا 

يوؤهله لقيادة م�سرية التنمية.
يقدمه  ظ��ل  ن�سيد مب��ا  اأن��ن��ا  وق���ال 
ال�سباب من مناذج نرية �ساهمت يف 
تت�سمن  وب��رام��ج  ل�سيا�سة  اإق��رارن��ا 
بناء فر�ض حقيقية لقطاع ال�سباب 
لتحقيق  امل�����ج�����ال  ل���ه���م  وت���ف�������س���ح 
تطلعاتهم  وت��ل��ب��ي��ة  ط��م��وح��ات��ه��م 
نه�سة  م��ط��ل��وب��ات  م���ع  وت���ت���ج���اوب 
تاأكيدا  وذل����ك  وامل��ج��ت��م��ع  ال���دول���ة 

لقناعاتنا الرا�سخة باأن ال�سباب هم 
م�سرية  لقيادة  احلقيقية  ال�سواعد 
التطور يف بالدنا وهم �سناع االأمن 
واال�ستقرار وا�ستكمال نه�سة بالدنا 

ال�ساملة .
ح�سن  ع����م����ر  ال����رئ����ي���������ض  واأك������������د 
تو�سيات  بتنفيذ  ال��ت��زام��ه  الب�سري 
املنتدى.. م�سيدا بدعم  وخمرجات 
ملا  و�سعبا  ح��ك��وم��ة  االإم�����ارات  دول���ة 
ظلوا يقدمونه لل�سودان من تعاون 

و�سراكة يف املجاالت كافة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأ�����س����ادت م��ع��ايل �سما 
املنتدى  يف  ك��ل��م��ت��ه��ا  يف  امل����زروع����ي 
اأنه  ب��ال�����س��ب��اب ال�������س���وداين م���وؤك���دة 
اأجمل  لبناء  و�سع خطة  على  ق��ادر 

ال�سودان  الأن  ل��ل�����س��ودان  م�ستقبل 
ت�ستحق العمل من اأجلها حيث من 
اأر�سها تخرجت العديد من الكوادر 

التي يفخر بها العرب.
واأك����������دت ������س�����رورة ال���ع���م���ل ال���ي���وم 
ل�سناعة ق�س�ض جناح ال�سباب التي 
والظروف  التحديات  من  تخلو  ال 
عدم  ���س��رورة  اىل  الفتة  ال�سعبة.. 
اأو حتى  ان��ت��ظ��ار احل��ل الأي حت��دي 
زوال ظرف معني بل يجب اأن يكون 
ال�سباب هم احلل الأنهم اأغلى مورد 

لالأوطان.
اإتاحة  ���س��رورة  معاليها  اأك���دت  كما 
واالنتاج  للعمل  لل�سباب  ال��ف��ر���ض 
والبتكاراتهم واإبداعاتهم واآرائهم.. 
تقع على  امل�سوؤولية  اأن  اإىل  م�سرية 
ل�����س��ن��اع��ة ق�س�ض  اجل��م��ي��ع  ع���ات���ق 

جناح لل�سباب.
اأمل  هم  العربي  ال�سباب  اأن  وقالت 
عنه  ���س��ي��ن��ت��ج  امل��ن��ت��دى  واأن  االأم������ة 
يجب  التي  امل��ق��رتح��ات  م��ن  الكثري 
و�سيا�سات  اأف���ع���ال  اىل  ت��ت��ح��ول  اأن 
ال�سوداين  ال�سباب  وعلى  ومبادرات 

العمل عليها وتنفيذها.
تقرتن  احلكومة  ثقة  اإن  واأ�سافت 
والنتائج..  بامل�سوؤولية  ال�سباب  يف 
الفتة اىل اأن دولة االإم��ارات اأعطت 
ال�سباب الكثري من االهتمام ولدى 
لل�سباب  جم��ل�����ض  االم�������ارات  دول�����ة 
ع��ن��د متخذي  م�����س��م��وع  و���س��وت��ه��م 
القرار وهم يتوا�سلون عرب حلقات 

احلوار ويتم اإعدادهم كقيادات.
واأك�����دت م��ع��ايل ���س��م��ا امل���زروع���ي اأن 
نتائجها  معادلة  ال�سباب  يف  الثقة 
ق��ي��ا���س��ي��ة وه���م ب���داي���ة اأم����ل مل�سرية 

حتقق االجنازات.

الرئي�ض ال�سوداين يفتتح منتدى ال�سباب بح�سور �سما املزروعي
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اأخبـار الإمـارات

قرقا�ض يراأ�ض وفد الدولة يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب بالقاهرة قرقا�ض يوؤكد اأهمية احلوار ال�سيا�سي العربي الياباين لتن�سيق اأ�سمل حول ق�سايا املنطقة

ميثاء ال�سام�سي ت�ستقبل ال�سفري الفرن�سي لدى الدولة

الإمارات والفلبني توقعان مذكرة تعاون ل�ستقدام وت�سغيل العمالة امل�ساعدة

•• القاهرة -وام: 

اأك����د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ب��ن حم��م��د قرقا�ض 
العالقات  على  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزي��ر 
واليابان  االم���ارات  دول��ة  بني  املتميزة  التاريخية 
الياباين  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  تعميق  اىل  ..داع���ي���ا 
وتعزيز احلوار ال�سيا�سي بني اجلانبني للو�سول 
ق�سايا  ح���ول  اأ���س��م��ل  وتن�سيق  اأف�����س��ل  ف��ه��م  اىل 

املنطقة والعامل.
اأمام  األ��ق��اه��ا  ال��ت��ي  كلمته  - يف  م��ع��ال��ي��ه  واأع�����رب 
الوزاري للحوار  الدورة االأوىل لالجتماع  اأعمال 
عن   - ال��ق��اه��رة  يف  ال��ي��اب��اين  ال��ع��رب��ي  ال�سيا�سي 
اليابانية  للتجربة  وال�سعبي  الر�سمي  التقدير 
النه�سوية ..م�سريا اىل اأهمية تطوير العالقات 

العربية اليابانية وتعزيزها.
املعار�ض  امل���وح���د  ل��ل��م��وق��ف  ت��ط��رق��ه  ���س��ي��اق  ويفيِ 
ال�سمالية  لكوريا  وال�ساروخي  النووي  للربنامج 
..����س���دد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن����ور ق��رق��ا���ض ع��ل��ى اأن 

املجتمع  اهتمام  ي�سغل  النووية  االأ�سلحة  هاج�ض 
الربنامج  ع���رب  اآ����س���ي���ا  ����س���رق  ����س���واء يف  ال������دويل 
النووي لكوريا ال�سمالية اأو يف املنطقة من خالل 
الربنامج النووي وال�ساروخي االإيراين ..موؤكدا 
االنت�سار  ملنع  م�ستدام  ح��ل  اإي��ج��اد  ���س��رورة  على 
اأمن  يهدد  الذي  وال�ساروخي  النووي  والتطوير 

وا�ستقرار اأكر من منطقة يف العامل.
  كما �سدد معاليه على اأولوية الت�سدي للتطرف 
واالره�����اب ال���ذي و���س��ف��ه ب��اخل��ط��ر ال��ع��امل��ي الذي 
ت�سافر اجلهود  اىل  ..داع��ي��ا  ك��ان  اأي��ا  ي�ستثني  ال 
وتكثيف التن�سيق لتجفيف منابع متويله يف هذه 

احلرب ال�سرورية.
وعرب معاليه يف هذا ال�سدد عن تعازي االإمارات 
ال�سادقة جلمهورية م�سر العربية جتاه اجلرمية 
االإرهابية النكراء التي ا�ستهدفت رجال االأمن يف 
�سيناء . موؤكدا اأن م�سر بنظامها الرا�سخ و�سعبها 
االرهاب  خطر  على  التغلب  على  ق���ادر  العظيم 

الذي ي�ستهدف اأمنه وا�ستقراره.

اال�ستقرار  اأه��م��ي��ة  كلمته  يف  م��ع��ال��ي��ه  وت���ن���اول    
العامل  يف  والعنف  للفو�سى  الت�سدي  اأج��ل  م��ن 
ك�سر  �سرورة  اىل  ال�سدد  هذا  يف  ..الفتا  العربي 
والتي  الفل�سطينية  الق�سية  يف  احل��ايل  اجلمود 
التي تع�سف  برغم احلالة اال�ستثنائية لالأزمات 

باملنطقة ال تزال الق�سية العربية االأوىل .
ال�سعب  يح�سل  ان  ���س��رورة  على  معاليه  و���س��دد 
الفل�سطيني على حقه يف دولة م�ستقلة عا�سمتها 
ال��ق��د���ض . م�����س��ريا اىل ان ال��ت��ع��اط��ي ال��ن��اج��ح مع 
الق�سية الفل�سطينية من �ساأنه تخفيف االحتقان 
ال�سيا�سية  اليابانية  اجلهود  ..�ساكرا  املنطقة  يف 

واالإغاثية واالإن�سانية يف هذا اجلانب.
االإقليمية  امل�ستجدات  اآخ��ر  االجتماع  تناول  وقد 
اآ�سيا  و�سرق  االأو�سط  ال�سرق  يف  االأمنية  والبيئة 
حيث �سدد وزراء خارجية الدول العربية واليابان 
على اأهمية احلفاظ على االأمن وال�سالم وتعزيز 
النزاعات  حل  و���س��رورة  املنطقتني  يف  اال�ستقرار 

عرب الطرق ال�سلمية.

•• القاهرة -وام: 

قرقا�ض  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور  معايل  ت��راأ���ض 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة وف���د الدولة 
ملجل�ض  ال�148  ال�������دورة  اع����م����ال   يف  امل�������س���ارك 
العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية،  اجلامعة 

التي عقدت ام�ض باجلامعة العربية.
و�سم وفد الدولة �سعادة جمعة مبارك اجلنيبي 
العربية،  م�سر  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
و���س��ع��ادة ع���ب���داهلل م��ط��ر امل���زروع���ي م��دي��ر اإدارة 

ال�سوؤون العربية بوزارة اخلارجية.
وعقدت الدورة برئا�سة حممود علي يو�سف وزير 
الدويل يف جيبوتي  والتعاون  ال�سوؤون اخلارجية 
ال�سوؤون  وزي��ر  م�ساهل  عبدالقادر  لنظريه  خلفا 
اخلارجية  وزراء  وم�ساركة  اجلزائري  اخلارجية 
االأمني  وح�سور  امل�ساركة  الوفود  وروؤ�ساء  العرب 

العام للجامعة العربية اأحمد اأبوالغيط.
الذي  العربي  النظام  ان  الغيط  اب��و  احمد  وق��ال 

جت�سده هذه اجلامعة يتاأ�س�ض على قيم وقواعد 
ال�سوؤون  التدخل يف  اأولها عدم  م�ستقرة،  را�سخة 
ت��ل��ك القواعد  راأ������ض  ل���ل���دول، وع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة 

احرتام ال�سيادة.
اجلل�سة  خ��الل  ل��ه  كلمة  الغيط يف  اأب���و  واأو���س��ح 
االفتتاحية اأن هذه القواعد وتلك القيم هي عماد 
املجل�ض  دول  بني  الرابطة  وجوهر  النظام  ذل��ك 
كلها  العربية  املنظومة  اأن  اإىل  م�سريا  االأع�ساء، 
تزدهر وي�ستد عودها عندما حترتم قيم وقواعد 
النظام العربي الأن اال�ستهانة بهذا الن�سق امل�ستقر 
اأم��ن��ن��ا اجلماعي،  ي�����وؤذي  ال��ق��واع��د وال��ق��ي��م  م���ن 

وي�سعف حلمتنا و�سورتنا اأمام العامل.
بذل  اأهمية  يو�سف  علي  حممود  اأك��د  جانبه  من 
ال�سفوف  ور�ض  الكلمة  لتوحيد  اجلهد  ق�سارى 

يف ظل الظروف التي متر بها املنطقة.
ال�سوؤون  يف  االإي��ران��ي��ة  بالتدخالت  يتعلق  وفيما 
اأمام  دع���ا يف كلمته  ال��ع��رب��ي��ة،  ل��ل��دول  ال��داخ��ل��ي��ة 
واإنهاء  التدخالت  تلك  عن  للكف  اإي��ران  املجل�ض 

ال���ث���الث، داعيا  ل��ل��ج��زر االم���ارات���ي���ة  اح��ت��الل��ه��ا 
ملحاربة  وال����دويل  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون  تكثيف  اإىل 
التطرف واالإرهاب وجتفيف منابع متويله واتباع 
الع�سابات  على  للق�ساء  �سمولية  ا�سرتاتيجية 
املجتمعات  ن�����س��ي��ج  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  االإره����اب����ي����ة 

العربية.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأك���د ع��ب��دال��ق��ادر م�����س��اه��ل، �سرورة 
اآفة  ملواجهة  وال��دول��ي��ة  العربية  اجل��ه��ود  توحيد 
االإرهاب بال هوادة من خالل ا�سرتاتيجية موحدة 
�ساملة ومتكاملة تهدف اإىل الق�ساء على االإرهاب 
منابع  وجتفيف  ي�سنده  ال��ذي  املتطرف  والفكر 

متويله ال�سيما االأن�سطة املرتبطة باجلرمية.
االفتتاحية  اجل��ل�����س��ة  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  يف  و����س���دد 
للنزاعات  املنا�سبة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  ���س��رورة  على 
واالأزمات التي ي�سهدها العامل العربي من خالل 
امل�سائل  حول  والت�ساور  ال�سيا�سي  احل��وار  تعميق 
ي�ستدعي  ال��ذي  االأم��ر  وه��و  والدولية  االإقليمية 

حت�سني اأداء اجلامعة العربية.

•• اأبوظبي-وام: 

ميثاء  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  اإ�ستقبلت 
دولة  وزي����رة  ال�سام�سي  ���س��امل  ب��ن��ت 
�سفري  ب�������وي  ل�����ودوف�����ي�����ك  �����س����ع����ادة 
الدولة  لدى  الفرن�سية  اجلمهورية 
العالقات  وتوثيق  التعارف  اطار  يف 

بني البلدين ال�سديقني.
ميثاء  ال���دك���ت���ورة  م���ع���ايل  ورح���ب���ت 
بال�سفري  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ال�سام�سي 
التوفيق  كل  له  ..متمنية  الفرن�سي 

يف مهام عمله يف الدولة .
العالقات  بعمق  معاليها  واأ����س���ادت 
التعاون  ���س��ه��ده  ال��ب��ل��دي��ن وم���ا  ب��ني 

امل�سرتك من تقدم وتطور يف العديد 
االأ�سرة  امل��ج��االت ومنها جم��ال  م��ن 
الفنية  واحل����رك����ة  امل�������راأة  ومت���ك���ني 

والثقافية .
�سبل  اق�����رتاح  اأه��م��ي��ة  اىل  م�����س��رية 
لتعزيز هذا التعاون. واأكدت معاليها 
ان القيادة الر�سيدة للدولة برئا�سة 
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 

اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة 
ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ض االأعلى حكام 
االإم�������ارات حت��ر���ض ع��ل��ى دع���م هذه 

العالقات وتعزيزها.
الدكتورة ميثاء  وا�ستعر�ست معايل 
ب��ن��ت ���س��امل ال�����س��ام�����س��ي االإجن������ازات 
على  االإماراتية  امل��راأة  حققتها  التي 
..موؤكدة  والعاملي  املحلي  امل�ستويني 
اأن قيادة دول��ة االإم���ارات دعمت دور 
امل��راأة وع��ززت مكانتها املجتمعية يف 

خمتلف املجاالت .
وثمنت معاليها الدور الفاعل ل�سمو 
رئي�سة  بنت مبارك  ال�سيخة فاطمة 

الرئي�سة  ال���ع���ام  ال��ن�����س��ائ��ي  االحت�����اد 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة 
املتوا�سل مل�سرية  والطفولة ودعمها 
الدوؤوبة  امل�ساركة  على  وحثها  امل��راأة 

يف خمتلف املجاالت.
لودوفيك  ال�سفري  اأ���س��اد  جانبه  من 
بوي باالإجنازات التي حققتها دولة 
االإمارات يف كافة املجاالت التنموية 
وخ����ا�����س����ة جم�������ال امل�������������س������اواة بني 
اجلن�سني ومتكني املراأة ..مثمنا دور 
�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف 
تعزيز مكانة املراأة وخا�سة يف جمال 

امل�ساركة ال�سيا�سية واالقت�سادية.

اأن  ع��ل��ى  حري�سة  فرن�سا  ان  وق���ال 
تكون هناك جماالت اأخرى للتعاون 
رعاية  م�ستوى  على  اجلانبني  ب��ني 
اجلن�سني  ب���ني  وامل�������س���اواة  اال�����س����رة 
وال��ت��ع��ل��ي��م وذل����ك م��ن خ���الل تبادل 

اخلربات بني كال البلدين .
يف  اللوفر  متحف  افتتاح  اىل  واأ�سار 
على  ب��الده  وحر�ض  املقبل  نوفمرب 
تعزيز احلركة الثقافية بني البلدين 
ح�ساري  ح������وار  م����ن  ي��ح��م��ل��ه  مب����ا 
ب��ني ال��ث��ق��اف��ات وث��م��رة الت��ف��اق بني 
واجلمهورية  االإم�������ارات  ح��ك��وم��ت��ي 

الفرن�سية.
معايل  ت��وج��ه��ت  ال��ل��ق��اء  خ���ت���ام  ويف 

بال�سكر  ال�سام�سي  ميثاء  الدكتورة 
الفرن�سي  ال�������س���ف���ري  ����س���ع���ادة  اإىل 

اأملها يف  على زي��ارت��ه ..م��ع��رب��ة ع��ن 
امل�����س��رتك البناء  ال��ت��ع��اون  م��وا���س��ل��ة 

االأهداف  يحقق  مبا  الطرفني  بني 
امل�سرتكة بني البلدين ال�سديقني.

•• اأبوظبي -وام:

املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  وقعت 
تفاهم  م���ذك���رة  ال��ف��ل��ب��ني  وج���م���ه���وري���ة 
العمل  جم�����ال  يف  ال���ث���ن���ائ���ي  ل���ل���ت���ع���اون 
امل�ساعدة  العمالة  وت�سغيل  وا���س��ت��ق��دام 
معايل  املذكرة  وقع  الدولة.  يف  املنزلية 
املوارد  وزي��ر  غبا�ض  �سعيد  غبا�ض  �سقر 
�سيلف�سرت  ومعايل  والتوطني  الب�سرية 
بيلو وزير العمل الفلبيني وذلك خالل 
ح��ف��ل ن��ظ��م ال���ي���وم يف دي������وان ال������وزارة 
امل�����س��وؤول��ني يف  ك��ب��ار  ب��اأب��وظ��ب��ي بح�سور 
اإن  اجلانبني. وقال معايل �سقر غبا�ض 
م��ذك��رة التفاهم امل��ربم��ة ب��ني االإم���ارات 
البلدين  ح��ر���ض  ع���ن  ت��ع��رب  وال��ف��ل��ب��ني 

ال�����س��دي��ق��ني ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ت��ع��اون��ه��م��ا يف 
قبول  اإج����راءات  وت�سهيل  العمل  جم��ال 
املنزلية  امل�����س��اع��دة  ال��ع��م��ال��ة  وا���س��ت��ق��دام 
التعاقد بني طريف  �سفافية  ي�سمن  مبا 
الت�سريعات  مع  وتوافقها  العمل  عالقة 

ذات ال�سلة املعمول بها يف البلدين .
التفاهم  م��ذك��رة  ان  اإىل  معاليه  واأ���س��ار 
جاءت  امل�ساعدة  بالعمالة  العالقة  ذات 
بني  اأج��ري��ت  ال��ت��ي  للم�ساورات  تتويجا 
كلف  اأن  بعد  انطلقت  وال��ت��ي  اجلانبني 
الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ال���وزراء  جمل�ض 
والتوطني باال�سراف على قطاع العمالة 
الوزارة  الدولة حيث قامت  امل�ساعدة يف 
ب��ال��ت��وا���س��ل م��ع ن��ظ��ريات��ه��ا يف ع���دد من 
املنزلية  ع��م��ال��ت��ه��ا  ت��ل��ق��ى  ال���ت���ي  ال�����دول 

الدولة  يف  االأ���س��ر  ل��دى  قبوال  امل�ساعدة 
ال���ف���ل���ب���ني وذل�������ك بهدف  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن 
الت�ساور معها وال�سعي نحو التو�سل اإىل 
تفاهمات ال�ستقدم عمالة تلك الدول اإىل 
جديدة  اأ���س��واق  فتح  وبالتايل  االإم���ارات 

ال�ستقدام العمالة املنزلية امل�ساعدة .
بيلو  �سيلف�سرت  م��ع��ايل  ق��ال  جهته  م��ن 
وزير العمل الفلبيني اإن مذكرة التفاهم 
ت���ع���زز ال�������س���راك���ة ب���ني دول�����ة االإم�������ارات 
العمل  ال��ف��ل��ب��ني يف جم���ال  وج��م��ه��وري��ة 
دورة  اإدارة  حت�سني  يف  العاملة  وال��ق��وى 
ال��ع��م��ل ال��ت��ع��اق��دي��ة ب��ني ط���ريف العالقة 
والعمالة  العمل  اأ�سحاب  من  العمالية 

الفليبينية الوافدة اإىل دولة االإمارات.
ا�ستقدام  يف  ال��ب��دء  يتم  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

املنزلية  امل�����س��اع��دة  امل��ن��زل��ي��ة  ال��ع��م��ال��ة 
م��ن ال��ف��ل��ب��ني ف���ور االن��ت��ه��اء م��ن اتخاذ 
الرتتيبات الالزمة بال�سكل الذي ي�سهل 

من عملية اال�ستقدام .
العالقة  ذات  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  وت��ن�����ض 
ب��ال��ع��م��ال��ة امل�������س���اع���دة ع��ل��ى ح���زم���ة من 
العمل  ك��اف��ة م��راح��ل دورة  ال��ت��داب��ري يف 
التعاقدية حيث يخ�سع توظيف العامل 
امل��ن��زيل امل�����س��اع��د ل���دى ���س��اح��ب العمل 
يف  ب��ه  املعمول  النموذجي  العمل  لعقد 
الدولة ويتوىل مكتب اال�ستقدام اإر�سال 
مت�سمنا  بلده  يف  للعامل  العمل  عر�ض 
هو  ما  ح�سب  العمل  عقد  �سروط  كافة 
من�سو�ض عليه يف اللوائح وذلك للتحقق 
ويتم  ال�سروط  لتلك  العامل  قبول  من 

املتوافق يف ن�سو�سه  العمل  توقيع عقد 
م���ع ع���ر����ض ال��ع��م��ل م���ن ق��ب��ل �ساحب 
العمل والعامل عند و�سول االأخري اإىل 
فقط  ي�سمح  املذكرة  ومبوجب  ال��دول��ة. 
امل�سجلة  اخل��ا���س��ة  اال���س��ت��ق��دام  مل��ك��ات��ب 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة  ل��دى 
وت�سغيل  ا����س���ت���ق���دام  ط���ل���ب���ات  ب���ت���ق���دمي 
اأ�سحاب  من  املقدمة  املنزليني  العمال 
ال���ع���م���ل ف��ي��م��ا ي�����س��م��ح ف���ق���ط ل���وك���االت 
ال��ت��وظ��ي��ف اخل��ا���س��ة امل��رخ�����س��ة ل��ه��ا يف 
العمال  وبيانات  اأ�سماء  بتقدمي  الفلبني 
املر�سحني لل�سواغر املتاحة واملعتمدة يف 
التاأكيد على  وذل��ك كله يف ظل  ال��دول��ة 
االلتزامات القانونية للوكاالت اخلا�سة 

املعنية يف كال البلدين .

وبح�سب مذكرة التفاهم تخ�سع عملية 
املنازعات  وت�����س��وي��ة  ال��ع��م��ل  ع��ق��د  اإن���ه���اء 
به  املعمول  بالت�سريع  اخلا�سة  للوائح 
يف الدولة ول�سروط االإنهاء املو�سحة يف 

عقد العمل النموذجي.
ومن املقرر اأن يتم اإعداد برامج لتوعية 
والعمالة  ال��ع��م��ل  اأ����س���ح���اب  وت���وج���ي���ه 
امل�ساعدة املنزلية قبل مغادرتها الفلبني 

وذلك  االإم�������ارات  اإىل  و���س��ول��ه��ا  ول����دى 
العمل  ع���الق���ة  ط����ريف  اإدراك  ل�����س��م��ان 
بع�سهما  حيال  وواجباتهما  بحقوقهما 

البع�ض.

•• دبي-وام: 

واأول  تيكوم  جمموعة  يف  الع�سو   - للعلوم  دب��ي  جممع  ا�ست�ساف 
ملناق�سة  منتدى   - املنطقة  يف  العلوم  لقطاع  مكر�ض  اأع��م��ال  جممع 
مع  بالتعاون  االإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  دع��م  �سبل 
-اأول جامعة طب  ال�سحية  والعلوم  را�سد للطب  جامعة حممد بن 
تابعة ل�سلطة مدينة دبي الطبية - وموؤ�س�سة اجلليلة. وقال مروان 
عبدالعزيز جناحي املدير التنفيذي للمجمع نوا�سل جهودنا الإن�ساء 
العلمي  املجتمع  �سمن  التعاون  وت�سهيل  لتمكني  ح��واري��ة  من�سات 
بهدف حتقيق هدفنا الطموح بتحويل دبي اإىل مركز عاملي للرعاية 
ال�سحية .. مو�سحا اأن �سل�سلة هذه املن�سات تهدف اإىل �سد الفجوة 
يف  ي�سهم  مبا  واحلكومة  االأكادميية  واملوؤ�س�سات  االأعمال  قطاع  بني 

ال��ذي ي�سب يف  الرئي�سيني االم��ر  القطاع  ق��ادة  العالقات مع  تعزيز 
م�سلحة �سركاء اأعمالنا وجممل العاملني واملعنيني يف قطاعات علوم 
احلياة والطاقة والبيئة . وقال الدكتورعبد الكرمي �سلطان العلماء 
الرئي�ض التنفيذي ملوؤ�س�سة اجلليلة اإن هدفنا االأ�سا�سي هو جعل دولة 
اجليل  لتدريب  ن�سعى  حيث  الطبي..  االبتكار  طليعة  يف  االإم����ارات 
املقبل من العلماء وبناء القدرات العلمية ومتويل امل�ساريع البحثية 
اإن  والتوا�سل مع املجتمع على نطاق وا�سع . ويف هذا ال�سياق.. قال 
االإماراتيني يف جامعات  املوؤ�س�سة تقدم برامج زمالة مهمة للطالب 
للم�ساريع  االأج���ل  ق�سري  متويل  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب���ارزة  ودول��ي��ة  حملية 
البحثية للجامعات وامل�ست�سفيات التي تتخذ من دولة االإمارات مقرا 
لها .. معربا عن �سعادته بامل�ساركة يف هذا املنتدى الذي ميثل فر�سة 
مهمة لالطالع على توجهات ومتطلبات قطاع العلوم . من ناحيته.. 

اأو�سح الدكتور علوي ال�سيخ علي عميد كلية الطب يف جامعة حممد 
القلبية  االأم��را���ض  طب  واأ�ستاذ  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن 
والوعائية اأن اإن�ساء قطاع علمي مزدهر يجب اأن يعتمد على احلوار.. 
.. فاإنه  ت��زداد وت��رية الرتابط يف ع�سرنا احلا�سر  م�سيفا ويف حني 
اأن جند طرائق جديدة للتعاون ما يعني بالن�سبة اإىل جامعة  يجب 
مع  تعاونية  بناء عالقات  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد 
اجلامعات وال�سركات واحلكومات الإنتاج التقنيات والقدرات الب�سرية 
يف  املر�سى  وتنفع  االأ���س��واق  اإىل  ت�سل  اأن  ميكنها  نتائج  حت��رز  التي 
النهاية . وخالل الفعالية .. قدم اأع�ساء الكادر التدري�سي يف جامعة 
اأبحاثهم  عن  عامة  ملحة  ال�سحية  والعلوم  للطب  را�سد  بن  حممد 
املتدرجة من ا�سطرابات النمو الع�سبي واالأمرا�ض الفريو�سية التي 

حتملها النواقل ومقاومة امل�سادات احليوية والربووال�سمنة.

دبي ت�ست�سيف منتدى لدعم منو قطاع الرعاية ال�سحية
•• القاهرة-وام:

����س���ارك م��ع��ايل ال���دك���ت���ور اأن�����ور ب���ن حم��م��د قرقا�ض 
االجتماع  اأعمال  يف  اخلارجية  لل�سوؤون  الدولة  وزير 
الت�ساوري املغلق الذي عقده وزراء اخلارجية العرب 
اأبو  اأح��م��د  مب�ساركة  العربية  اجل��ام��ع��ة  مبقر  ام�����ض 
ياأتي    . العربية  العام جلامعة الدول  الغيط االأمني 
من  املحالة  البنود  ح��ول  للت�ساور  االج��ت��م��اع  انعقاد 
قبل جمل�ض اجلامعة العربية على م�ستوى املندوبني 
ال��ت��واف��ق عليها م��ن قبل  ي��ت��م  ال��دائ��م��ني وال��ت��ي مل 
اجلامعة  تطوير  مبلف  يتعلق  م��ا  خا�سة  ال�سفراء 
ال��ع��رب��ي��ة وال��ب��ن��ود اجل���دي���دة ال��ت��ي ط��رح��ت��ه��ا بع�ض 

الدول العربية واملتعلقة بتعيني نائب جديد لالأمني 
م�ستجدات  ب�ساأن  الت�ساور  اىل جانب  للجامعة  العام 
ال�ساحة  على  العربي  والتحرك  املنطقة  يف  االزم��ات 
على  احل�سول  ا�سرائيل  ملحاوالت  للت�سدي  الدولية 
ع�سوية جمل�ض االمن الدويل اىل جانب اقرار خطة 
االفريقية  القارة  يف  االإ�سرائيلي  للتغلغل  للت�سدي 
يف  االفريقية  ال��ق��ارة  ا���س��وات  على  احل�سول  بهدف 
ال��ت�����س��اوري قبيل  امل��ت��ح��دة. وج����اء االج��ت��م��اع  االمم 
املائة  بعد  واالربعني  الثامنة  ال��دورة  اأعمال  انطالق 
ملجل�ض اجلامعة على امل�ستوى الوزاري املقرر يف وقت 
ت��ط��ورات العمل  ال��ي��وم وال���ذي يناق�ض جممل  الح��ق 

العربي امل�سرتك �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا.

قرقا�ض ي�سارك يف اجتماع ت�ساوري لوزراء اخلارجية العرب

•• دبي -وام:

اأكد معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزي����ر ت��ط��وي��ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اإدارة 
 48 اأجن��ز  الربنامج  اأن  زاي��د لالإ�سكان  ال�سيخ  برنامج 
الذي  ال�سكني  ال�سهداء  م�سروع حي  اأعمال  باملائة من 
 232 وي�سم  القيوين  اأم  اإم����ارة  يف  ال��ربن��ام��ج  ينفذه 

م�سكنا وتبلغ تكلفته االإجمالية 324 مليون درهم.
ج���اء ذل���ك خ���الل تفقد م��ع��ال��ي��ه ام�����ض م�����س��روع احلي 
830،459 مرت  قدرها  اإجمالية  م�ساحة  على  املنفذ 
احلي  م�ستجدات  اآخ��ر  على  معاليه  اطلع  حيث  مربع 
ال�سكنية  وال���وح���دات  عليه  ط����راأت  ال��ت��ي  وال��ت��ط��ورات 

املنفذة واأعمال البناء.
امل�سروع  على  �سرفه  مت  م��ا  اإج��م��ايل  اأن  معاليه  وق��ال 
حتى االآن بلغ حوايل 117 مليونا و 738 األف درهم 
.. م�سريا اإىل اأن م�سروع حي ال�سهداء - املتوقع اجنازه 
يف نهاية الربع الثاين من العام املقبل 2018 - يتميز 
االإحتاد  �سارعي  ب��ني  م��ا  يقع  حيث  اجل��غ��رايف  مبوقعه 
وحممد بن زايد ف�سال عن قربه من املرافق اخلدمية 
كم�ست�سفى ال�سيخ خليفة ووزارة تنمية املجتمع ومبنى 
ال��ربن��ام��ج على  م��ع��ال��ي��ه ح��ر���ض  واأك�����د  امل������رور.  اإدارة 
حتقيق  يف  ت�ساهم  املرافق  مكتملة  �سكنية  اأحياء  اإن�ساء 
بني  االإيجابي  التوا�سل  وت�سمن  املجتمعي  التالحم 
املواطنني من خالل اخلدمات واملرافق امل�ساحبة لهذه 
االأحياء.. الفتا اإىل اهتمام الربنامج بت�سليم املواطنني 
م�ساكن ذات جودة عالية ومطابقة ملعايري الالإ�ستدامة 

باالإ�سافة اإىل مراعاتها لطبيعة االأ�سرة االإماراتية.
ال�سكنية  االأح��ي��اء  م�سار  تبنى  ال��ربن��ام��ج  اأن  واأو���س��ح 
وتلبية  املواطنني  اإ�سعاد  على  حر�سا  امل��راف��ق  املكتملة 
االأجندة  م��وؤ���س��ر  م��ع  ومتا�سيا  املختلفة  اإحتياجاتهم 
اإ�سكان  �سرعة  يف   2021 االإم�����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 

املواطنني املقدمني على الدعم ال�سكني.
ت�سم  جمموعتني  من  ال�سكني  ال�سهداء  حي  ويتكون 
6 وزفري  3 وزم���رد  من��اذج �سكنية خمتلفة ه��ي زم��رد 
بت�سميم   3 زم��رد  من��وذج  يتميز  حيث   7 وياقوت   7
ي��ت��الءم م��ع االأ���س��ر التي يتكون اأف��راده��ا م��ن 5 اإىل 6 

�سالتني  ي�سم  واأول  اأر���س��ي  طابق  م��ن  ويتكون  اأف���راد 
ن���وم و4 حمامات  وجم��ل�����ض وغ��رف��ة ط��ع��ام و4 غ���رف 
وغرفة خادمة وحمام  غ�سيل وخمزن  وغرفة  ومطبخ 
اإ�سافية  غرفة  ي�سم  بحيث  امل�سكن  تو�سعة  ميكن  كما 

وحمام اإ�سايف.
ويتميز منوذج زمرد 6 بت�سميم يلبي احتياجات االأ�سر 
اأف��راد وتتكون   6 4 اإىل  اأف��راده��ا من  التي يتكون عدد 
بطابق  م�سكن  من  الت�سميم  هذا  يف  ال�سكنية  الوحدة 
و4  طعام  وغ��رف��ة  وجمل�ض  �سالة  ي�سم  واأول  اأر���س��ي 
غرف نوم و4 حمامات ومطبخ وخمزن وغرفة خادمة 

لي�سم  امل�ستقبلية  للتو�سعة  امل�سكن  قابلية  مع  وحمام 
اإ�سافيني.  اإ���س��اف��ي��ت��ني وح��م��ام��ني  ب��ع��د ذل���ك غ��رف��ت��ني 
ويالئم منوذج زفري 7 االأ�سر التي يتكون عدد اأفرادها 
من 4 اأفراد حيث يتكون من طابق اأر�سي قابل للتو�سعة 
وي�سم �سالة وجمل�ض وغرفتني نوم وحمامني ومطبخ 
وغرفة غ�سيل وغرفة خادمة وحمام كما ميكن اإ�سافة 
امل�ستقبلية  التو�سعة  ح��ال  يف  اإ�سافيني  وح��م��ام  غرفة 
 7 ياقوت  من��وذج  ويتالءم  يحن  يف  ال�سكنية..  للوحدة 
اأفراد   4 اإىل   3 اأفرادها من  يتكون عدد  التي  لالأ�سر 
حيث ي�سم �سالة وجمل�ض و3 غرف نوم و3 حمامات 
وم��ط��ب��خ وخم����زن وغ��رف��ة خ��ادم��ة وح��م��ام ك��م��ا ميكن 

تو�سعته م�ستقبليا لي�سم غرفة اإ�سافية.
وتعد م�ساحات اأرا�سي حي ال�سهداء ال�سكني االأكرب من 
ال�سكنية  االأحياء  م�ساكن  اأرا�سي  م�ساحات  جميع  بني 
تبلغ  ح��ي��ث  ال��ربن��ام��ج  ينفذها  ال��ت��ي  امل��راف��ق  املكتملة 
م�ساحة االأر�ض الواحدة فيه ما يقارب 50 مرتا للطول 
و40 مرتا للعر�ض.. فيما ح�سل م�سروع حي ال�سهداء 
للتخطيط  اأبوظبي  جمل�ض  من  لوؤلوؤتني  تقييم  على 
برنامج  معايري  متطلبات  الإ�ستيفائه  وذلك  العمراين 
الت�سميم  ملرحلة  ال��ل��وؤل��وؤ  ب��درج��ات  للتقييم  ا�ستدامة 
ينفذها  التي  املرافق  املكتملة  ال�سكنية  االأحياء  كباقي 
ومعايري  �سبعة  ا���س��ت��دام��ة  م��ع��اي��ري  وت�����س��م  ال��ربن��ام��ج 
التطوير  وعملية  ال��ل��وؤل��وؤة  تقييم  ن��ظ��ام  ه��ي  رئي�سية 
وم�سادر  البيئية  واالأن��ظ��م��ة  الثمينة  وامل��ي��اه  املتكامل 
الطاقة املتجددة واملباين املالئمة للحياة ومواد البناء 

واملمار�سات املبتكرة.

افتتاح اأول مركز خلدمة طلبات التاأ�سرية بلحيف النعيمي : اإجناز 48 باملائة من م�سروع حي ال�سهداء باأم القيوين
ال�سينية يف ال�سرق الأو�سط بدبي

•• دبي-وام:

د�سنت �سعادة يل لينغ بينغ القن�سل العام جلمهورية ال�سني ال�سعبية يف دبي مركز 
خدمة طلبات التاأ�سرية ال�سينية االأول يف ال�سرق االأو�سط ب� يف اأف اأ�ض جلوبال ب� وايف 
مول يف دبي. ح�سر االفتتاح زيوجنفينج نائب املدير العام الإدارة ال�سوؤون القن�سلية 
بوزارة اخلارجية ال�سينية ووى �سياو دونغ نائب مدير عام دائرة اخلدمات للمكاتب 
الداخلية واخلارجية بوزارة اخلارجية ال�سينية وزوبني كاركاريا الرئي�ض التنفيذى 
ملجموعة يف اف ا�ض جلوبال . كما ح�سر افتتاح املركز - الذي يجعل طلب التاأ�سرية 
ال�سينية اأكر �سهولة للمقيمني يف دولة االإمارات - عدد من كبار امل�سوؤولني بوزارة 

اخلارجية ال�سينية والقن�سلية العامة لل�سني يف دبي و�سركة يف اإف اإ�ض جلوبال .
ويتميز املركز اجلديد مب�ستويات معززة من خدمة العمالء وعمليات فعالة لتقدمي 
يجيدون  احرتافيا  مهنيا  تدريبا  مدربني  موظفني  ووج��ود  التاأ�سريات  م�ستندات 
اللغات املحلية واللغة ال�سينية اإ�سافة اإىل �سالة برمييوم لوجن احل�سرية لتوفري 
الراحة ال�سخ�سية ملقدمي الطلبات. كما افتتح يف املركز اجلديد خلدمات احل�سول 
ال�سينية  اخل��دم��ات  لتقدمي  احل�سري  املعر�ض  دب��ي  يف  ال�سينية  التاأ�سرية  على 
اإىل جمهورية  للم�سافرين  فائقة اخل�سو�سية  �سفر  يقدم جتارب  والذي  الفاخرة 
ال�سني ال�سعبية . و�ستوفر �سركة يف اإف اإ�ض جلوبال جتارب �سياحية م�سممة ح�سب 
جمهورية  يف  املتميزة  وال��رح��الت  الفريدة  ال�سفر  جت��ارب  م��ن  عاملا  تفتح  الطلب 
ال�سني ال�سعبية للمقيمني يف دولة االإم��ارات . وقالت �سعادة يل لينغ بينغ قن�سل 
اإن مركز خدمة طلبات التاأ�سريات ال�سينية اجلديد يف دبي �سي�سمن  عام ال�سني 
واملزيد  املعاجلة  واأ�سرع يف  اأعلى  ذات جودة  التاأ�سريات على خدمة  ح�سول طالبي 
من الراحة . واأو�سحت قن�سل عام ال�سني يف دبي اأن هذا املركز �سيكون اي�سا دفعة 
ال�سني  بني  العملي  والتعاون  الثقايف  والتوا�سل  ال�سعبية  التبادالت  لزيادة  اخرى 

واالمارات العربية املتحدة .
من جهته اأعرب زوبني كاركاريا الرئي�ض التنفيذي ل�سركة يف اإف اإ�ض جلوبال عن 
مع  بال�سراكة  دب��ي  يف  ال�سينية  التاأ�سريات  طلبات  خدمة  مركز  باإطالق  �سعادته 
وال�سياحية بني  التجارية  العالقات  اإنه مع تقدم  . وقال  ال�سعبية  ال�سني  حكومة 
دولة االإمارات وال�سني فاإننا على ثقة باأن هذا املركز اجلديد �سيكون فعاال يف تلبية 

الطلب املتزايد على تاأ�سريات ال�سني للم�سافرين من االإمارات .



األربعاء   13   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12120  
Wednesday  13   September   2017  -  Issue No   12120

13

عربي ودويل

اإج���راء  ت�����س��وي��ت  ام�����ض يف عملية  ال��ع��راق��ي  ال���ن���واب  رف�����ض جمل�ض 
اأ�سبوعني من املوعد  اإقليم كرد�ستان، قبل  اال�ستفتاء على ا�ستقالل 
اأف��ع��ال خمتلفة يف  اأث��ار ردود  ال��ذي  الت�سويت  املرتقب الإج���راء ه��ذا 
�سليم اجلبوري بعد اجتماع  العراقي  املنطقة. وقال رئي�ض الربملان 
و�سعبا  ترابا  ال��ع��راق  وح��دة  على  ال��ن��واب  جمل�ض  يحر�ض  للمجل�ض 
الربملان  ان  م�سيفا  ت��ربي��ر،  او  ع��ن��وان  اي  حت��ت  تق�سيمه  ويرف�ض 
حدد احلاالت التي ي�ستفتى من �ساأنها وا�ستفتاء كرد�ستان لي�ض من 
بينها. كما اعترب ان اإقحام املناطق املتنازع عليها يف اال�ستفتاء يخالف 
الد�ستور اأي�سا. واأثار طلب حكومة اإقليم كرد�ستان يف يونيو املا�سي 
كرد�ستان،  ا�ستقالل  ح��ول  احل��ايل  �سبتمرب   25 يف  ا�ستفتاء  اإج���راء 
ا�ستياء لدى احلكومة العراقية التي اعتربت االأمر منافيا للد�ستور. 
وقرر جمل�ض حمافظة كركوك املتنازع عليها بني احلكومة املركزية 
امل�ساركة يف اال�ستفتاء،  و�سلطات كرد�ستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، 
اأثار �سخطا يف بغداد. وتعد كركوك التي جتمع غالبية مكونات  ما 
ال�سعب العراقي، العرب االأكراد والرتكمان واأقليات اأخرى، من اأبرز 
الربملان،  ودع��ا  كرد�ستان.  واإقليم  بغداد  بني  عليها  املتنازع  املناطق 
التي  التدابري  باتخاذ كافة  ال��وزراء  باإلزام رئي�ض  بح�سب اجلبوري، 
حتفظ وحدة العراق والبدء بحوار جاد ملعاجلة امل�سائل املوجودة بني 

بغداد واالإقليم.

الذكرى  يف  القاعدة  تنظيم  ن�سرها  التي  املركبة  ال�سورة  يف  ظهر 
بن  اأ�سامة  وج��ه   2001 �سبتمرب   11 الع��ت��داءات  ع�سرة  ال�ساد�سة 
حمزة  ابنه  وبجانبه  العاملي  التجارة  مركز  برجي  ن��ريان  بني  الدن 
وريث احلركة املتطرفة. منذ طفولته، ظهر ال�ساب البالغ من العمر 
ويرى  وال���ده.   اأ�س�سها  التي  لل�سبكة  الدعائية  ال�سور  يف  عاما   28
م�سوؤولون وحمللون اليوم اأنه ي�ستعد لقيادتها م�ستفيدا من هزائم 
حتت  اأج��م��ع  ال��ع��امل  يف  املتطرفني  املقاتلني  لتوحيد  داع�����ض  تنظيم 
رايته. ففي تقرير ن�سره مركز حماربة االإرهاب يف و�ست بوينت، كتب 
املخت�ض  ال��ف��درايل  التحقيقات  ملكتب  ال�سابق  العميل  �سوفان  علي 
املنظمة  اإع��داد حمزة لتويل دور قيادي يف  القاعدة: يجري  ب�سوؤون 
التي اأ�س�سها والده. واأ�ساف اإنه “ب�سفته �سليل بن الدن، من املرجح 
خالفة  ت��ب��دو  ح��ني  ويف  ب��ال��رتح��ي��ب.  ال��ق��اع��دة  متطرفو  يتقبله  اأن 
تنظيم داع�ض على و�سك االنهيار، بات حمزة اخليار االأمثل لتوحيد 
احلركة املتطرفة العاملية. مت اإعداد حمزة منذ نعومة اأظافره لل�سري 
وابنة هو اخلام�ض  ابنا  ال��ذي لديه نحو ع�سرين  وال��ده  على خطى 
ع�سر بينهم من زوجته الثالثة. وكان اإىل جانبه يف اأفغان�ستان قبل 
11 �سبتمرب حيث تعلم ا�ستخدام ال�سالح والهتاف �سد االأمريكيني 

واليهود وال�سليبيني يف اأ�سرطة فيديو ن�سرت على االنرتنت.

اأعلنت وكالتان تابعتان لالأمم املتحدة يف تقرير ن�سر اأم�ض ان اأكر 
اىل  الهجرة  ي��ح��اول��ون  ال��ذي��ن  وال�سبان  االأط��ف��ال  ارب���اع  م��ن ثالثة 
رحلتهم  خ��الل  للتعديات  يتعر�سون  املتو�سط  البحر  ع��رب  اأوروب����ا 
املحفوفة باملخاطر. وقالت منظمة االمم املتحدة للطفولة يوني�سف 
الف   22“ �سهادات  اىل  ا�ستند  تقرير  الدولية يف  الهجرة  ومنظمة 
مهاجر والجئ من بينهم 11 الف طفل و�ساب ان املهاجرين ال�سبان 
القادمني من دول افريقيا جنوب ال�سحراء معر�سون ب�سكل خا�ض 

لالإ�ساءات على االأرجح ب�سبب التمييز العن�سري.
يف  بالن�سيت  ���س��ان��دي  بروك�سل  يف  يوني�سف  مكتب  م��دي��رة  وق��ال��ت 
التعذيب وال�سرب والقتل  موؤمتر �سحايف ي�ستخدمون كلمات مثل 
وكاأنهم  جم��ردة  كمفاهيم  لي�ض  واالغت�ساب،  واالجت���ار  والعبودية 

يكتبون مو�سوعا للمدر�سة، بل كحقيقة واقعة.
وقالت بالن�سيت يف اعقاب �سدور التقرير ت�سوروا للحظة اأطفالكم 
يتعر�سون ملثل هذه االأمور. وقال التقرير ان 77 باملئة من االطفال 
جتارب  عانوا  اأوروب���ا  اىل  املتو�سط  عبور  يحاولون  الذين  وال�سبان 
االجتار  اىل  ترقى  وممار�سات  واال�ستغالل  التعديات  من  مبا�سرة 

بالب�سر.

عوا�شم

بغداد

بروك�سل

باري�س

الربملان الأوروبي غري را�ض 
عن مفاو�سات بريك�ست 

•• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

قال م�سوؤول ملف بريك�ست يف الربملان االأوروبي غي فرهوف�ستاد ام�ض اإن 
التقدم املحرز حتى االآن غري كاف لبدء املفاو�سات حول م�ستقبل االتفاق 
اأن يقرر قادة االحتاد االأوروب��ي يف قمة  التجاري مع بريطانيا. ويفرت�ض 
يف نهاية اكتوبر اإن كان التقدم املحرز كاف لبدء املفاو�سات حول م�ستقبل 
يف  �سحايف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ال�سابق  بلجيكا  وزراء  رئي�ض  وق��ال  ال��ع��الق��ات. 
يف  بو�سوح،  كافيا،  تقدما  نرى  ال  احل��ايل،  الوقت  يف  بفرن�سا  �سرتا�سبورغ 

حني من املقرر ان ي�سوت الربملان االأوروبي على ذلك ال�سهر املقبل.
واأ�ساف فرهوف�ستاد يف الوقت احلايل، الكل يرى اأن االأمر لي�ض كذلك.

اأي اتفاق يخ�ض بريك�ست عندما تخرج  و�سي�سوت الربملان االأوروب��ي على 
فرهوف�ستاد  وق���ال   .2019 م��ار���ض  يف  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن  بريطانيا 
الربملان  اأع�ساء  تخاطب  اأن  م��اي  ترييزا  بريطانيا  وزراء  رئي�سة  على  اأن 
تريد  اإن��ه��ا  ق��ال��ت  اأن  بعد  ع��ام��ة  جل�سة  يف  وخم�سني  ال�سبعمئة  االأوروب����ي 
التحدث اإىل كبار امل�سوؤولني يف جل�سات خا�سة. وقال على تويرت �سعيدون 
باأن ماي ا�ستجابت لدعوة الربملان االأوروب��ي لكني ا�سجعها على خماطبة 
كتلة يف  اأك���رب  رئي�ض  م��ان��ف��رد فيرب  وق���ال  �سي�ساعد.  االأم���ر  ال��ربمل��ان.  ك��ل 
الربملان هي كتلة حزب ال�سعب االأوروبي اإنه يبدو اأن بريطانيا العظمى ال 
تزال تعتقد اأن بو�سعها موا�سلة اعتماد نهج انتقائي. اأعتقد اأن هذا االأمر 
لن ينجح. وتوؤكد بروك�سل اأن لي�ض بو�سع بريطانيا اأن تنتقي ما يحلو لها 
من ح�سنات ع�سوية االحتاد االأوروب��ي، مثل ال�سوق الواحدة، وترك ما ال 

يروق لها مثل فتح االأبواب اأمام املهاجرين االأوروبيني.

حكومة ال�صاهد يف ن�صختها املعّدلة:

تون�ض: بعد نيل ثقة الربملان.. تبقى حقيقة امليدان

ف�صائل فل�صطينية ترّحب بت�صريحات حما�س عن امل�صاحلة

فل�سطني تدعو لرف�ض تر�سيح اإ�سرائيل لع�سوية جمل�ض الأمن

اجتماع وزاري عربي ملتابعة تنفيذ ا�سرابات تعطل حركة القطارات واملالحة اجلوية يف فرن�سا رف�سا خلطط اإ�سالح قانون العمل
قرارات القمة العربية يف الأردن

•• القاهرة -وام: 

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات وااللتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعا لها ام�ض مبقر جامعة الدول 
العربية على م�ستوى وزراء اخلارجية برئا�سة االردن. وت�سم الهيئة يف ع�سويتها كال من االأردن وموريتانيا 
اإىل جامعة الدول العربية التي مثلها االمني العام احمد  وال�سعودية وتون�ض واجلزائر وجيبوتي باالإ�سافة 
ابوالغيط. وقال م�سدر م�سوؤول ان الهدف من االجتماع مراجعة التقرير ن�سف ال�سنوي حول متابعة تنفيذ 
قرارات القمة العربية االأخرية يف االأردن والتعرف على مدى التزام الدول بدرجة تنفيذ كل قرار على حدة وما 
هى القرارات التي مل تنفذ حتى االآن واأ�سباب عدم التنفيذ. ومن املقرر ان ترفع الهيئة تقريرا بنتائج اأعمالها 

اىل جمل�ض وزراء اخلارجية العرب خالل انعقاد دورته ال� 148 واملقرر له يف وقت الحق برئا�سة جيبوتي.

•• الفجر - تون�س - خا�س
التون�سية  احل��ك��وم��ة  اأع�����س��اء  ادى     
اليمني  ال����ث����الث����اء،  اأم���������ض  اجل�������دد، 
الباجي  ال��رئ��ي�����ض  ام���ام  ال��د���س��ت��وري��ة 
ق��ائ��د ال�����س��ب�����س��ي ق��ب��ل م���واك���ب ت�سلم 
مهامهم من ال��وزراء ال�سابقني. وقد 
ان��ت��ه��ى، يف وق���ت م��ت��اأخ��ر ل��ي��ل��ة ام�ض 
التحوير  م�سل�سل  االث���ن���ني،  االأول 
ال�ساهد  يو�سف  حكومة  يف  ال����وزاري 
اأع�ساء  جلميع  الثقة  ال��ربمل��ان  مبنح 

احلكومة املقرتحني.
   وعند الت�سويت ملنح الثقة للوزراء 
ف��ردا، خالل الفرتة  املقرتحني فردا 
تفاوت  ال���ع���اّم���ة،  للجل�سة  امل�����س��ائ��ي��ة 
واملحتفظ  املمنوحة  االأ����س���وات  ع��دد 
اآخر.  اإىل  وزي���ر  م��ن  وال��راف�����س��ة  بها 
وق��د ج��اء وزي��ر ال��دف��اع عبد الكرمي 
املالية  وزي��ر  �سلغوم  ور���س��ا  الزبيدي 
م�ستوى  ع���ل���ى  االأوىل  امل���رت���ب���ة  يف 
مقابل  ب��ن��ع��م   153 االأ����س���وات  ع���دد 
رف�����س��ا، يف حني  و22   3 واح��ت��ف��اظ 
العذاري يف موؤخرة ترتيب  زياد  جاء 
ال��وزراء الذين ُمنحوا الثقة ب� 140 
له  راف�����س��ا  �سوتا  و25  بنعم  �سوتا 
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ال ابتزاز
يو�سف  احلكومة  رئي�ض  اأّك���د  وق��د     
اأن ال��ت��ح��وي��ر ال�������وزاري مت  ال�����س��اه��د 
يف اط���ار ال��ت��وج��ه نحو ال��رتك��ي��ز على 
االأول�����وي�����ات وب���ال���ت���واف���ق م���ع جميع 

املم�سني على وثيقة قرطاج.
على  رّده  يف  ال���������س����اه����د  وق���������ال     
منح  جل�سة  خالل  النواب  مداخالت 
بالتحوير  ق��ام  اإّن���ه  للحكومة  الثقة 
نافيا  �سيا�سي  اب��ت��زاز  ك��ل  ع��ن  بعيدا 
واأو�سح  اب����ت����زاز.     اأي  اإىل  ت��ع��ّر���س��ه 
على  مّت  للوزراء  اختياره  اأن  ال�ساهد 

امل���ذك���ور  امل����ن����اخ  اأن  واأك�������د ج��م��ع��ة     
وهيمنة  ال�����س��ل��ط  ت����داخ����ل  ي�������س���وده 
ع��ق��ل��ي��ة امل��ح��ا���س�����س��ة احل��زب��ي��ة التي 
ودون  املو�سوعي  التقييم  دون  حتول 
اعتماد قاعدة الكفاءة ا�سا�سا للتقييم 

واالختيار.
   وقد متحورت اأغلب تدخالت النواب 
ملنح  املخ�س�سة  ال��ع��ام��ة  اجل��ل�����س��ة  يف 
املقرتحني  احلكومة  الأع�ساء  الثقة 
ال������������وزاري، على  ال���ت���ح���وي���ر  ����س���م���ن 
بحذافريه،  القانون  تطبيق  �سرورة 
املوازي  االقت�ساد  مواجهة  وموا�سلة 
النواب  من  عدد  وت�ساءل  والتهريب، 
اآداء  تقييم  يف  املعتمدة  املعايري  ع��ن 

الوزراء الباقني واملغادرين.
   واأج���م���ع ن����واب ال����ربمل����ان، ع��ل��ى اأن 
�سرط  اأهم  يعد  ال�سيا�سي  اال�ستقرار 
لتحقيق موؤ�سرات اقت�سادية وتنموية 
القانون  دول���ة  اإر���س��اء  واأن  متقدمة، 
لنجاح  ال�����س��ام��ن  ه���و  وامل���وؤ����س�������س���ات 

وا�ستمرارية الدولة.
  واأكد اأع�ساء جمل�ض نواب ال�سعب، اأن 
حكومة احلرب كما و�سفها ال�ساهد، 
تنبثق من دولة القانون، واأن التوجه 
الذي اتخذه رئي�ض احلكومة باإعالنه 
احلرب يف جميع املجاالت يحتاج اإىل 
ت�سريع تركيز املوؤ�س�سات الد�ستورية.

   يف املقابل، اعترب اآخرون اأن حكومات 
ت��ك��ون م�سغرة من  احل���رب ع���ادة م��ا 
حيث العدد، مالحظني اأن ما قام به 
ال�ساهد ال يعد حتويرا وزاريا، واإمنا 
مقارنة  جديدة  �سبه  حكومة  ت�سكيل 

بحكومات احلرب يف دول اأخرى.
  ويرى املراقبون، ان يو�سف ال�ساهد 
وحازت  الربملان  اختبار  يف  جنح  لئن 
ثقة  على  اجل��دي��دة  حكومته  ن�سخة 
حقيقة  ف���ان  ع��ال��ي��ة،  بن�سبة  ال���ن���واب 
ال��ره��ان احلقيقي  ه��ي  امل��ي��دان تبقى 

واأ�سعب امتحان.

اأّن  اإىل  ي��ع��ود  الف�ساد  ملكافحة  وزارة 
معنية  ا���س��ت��ث��ن��اء  دون  ال�������وزارات  ك���ل 

مبكافحة الف�ساد.
   واأع���ل���ن اأّن�����ه ���س��ي��ق��ع ت��ك��وي��ن جلنة 
الطبيعية  ال�������روات  يف  ل��ل��ت�����س��رف 
�سيتم  ���س��خ�����س��ي��ة وط��ن��ي��ة  ت��رتاأ���س��ه��ا 

االعالن عنها اال�سبوع املقبل.
اأّن  اأّك����د ال�����س��اه��د  اآخ����ر     ويف ���س��ي��اق 

اأ���س��ا���ض اخل��ربة وال��ق��درة على تنفيذ 
االأهداف، م�سريا اإىل اأّنه وبداية من 
ي��وم االرب��ع��اء �ستكون لكل وزي��ر، اثر 
انعقاد جمل�ض  الوزراء، ر�سالة تكليف 
وا�سحة. و�سّدد على مت�ّسك احلكومة 
بتنفيذ ما ورد يف املخطط اخلما�سي 

للتنمية وما ورد يف وثيقة قرطاج.
حكومته  موا�سلة  ال�ساهد  وج���ّدد     
حل��رب��ه��ا ���س��د ال��ف�����س��اد، وق���ال يف هذا 
اخل�������س���و����ض: م���ا����س���ون يف ح����رب ال 
هوادة فيها على الف�ساد وكل �سخ�ض 
وك���ل ن��ائ��ب ل��ه م��ل��ف ف�����س��اد فليمدنا 
اح�����داث  ع�����دم  اأّن  اإىل  م�������س���ريا  ب�����ه، 

احلرب على االرهاب م�ستمرة، موؤكدا 
باأّن التهديدات االرهابية على تون�ض 
االأثناء  يف  حم��ّذرا  متوا�سلة  مازالت 

من خطورتها.

لن تذهب بعيدا
االأ�سبق  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����ض  ان  غ���ري 
ورئي�ض حزب البديل التون�سي املهدي 

جمعة عرّب عن اعتقاده باأن احلكومة 
لن تذهب بعيدا يف ما اعلنت عنه من 

ا�سالحات.
ن�سرها  تدوينة  واأ���س��اف جمعة يف     
اأم�ض الثالثاء على �سفحته الر�سمية 
ن��ق��ّي��م حكومة  ف��ي�����س��ب��وك ال  مب��وق��ع 
املنقحة  ن�سختها  يف  ال�ساهد  يو�سف 
بالنظر اىل عن�سر الكفاءة الأن اإعادة 
ب��ع�����ض م���ن حت��م��ل��وا امل�����س��وؤول��ي��ة ومل 
ينجحوا هو ابلغ دليل على ان الكفاءة 
مل تكن املقيا�ض بل نقّيم انطالقا من 
فيه  �ستتحرك  ال��ذي  ال�سيا�سي  املناخ 

والذي كان وراء ت�سكيلها.

اإ�سراب  ب�سبب  ج��وي��ة  رح���الت  ع��دة  تعطلت  ح��ني  ام�����ض 
م��راق��ب��ي امل��الح��ة م��ا ج��ع��ل ���س��رك��ة اخل��ط��وط الفرن�سية 
يف  ت��اأخ��ريات  ح���دوث  اإمكانية  ع��ن  تعلن  فران�ض”  “اإير 
يف  االحتجاجية  احلركة  يوم  طيلة  اإلغاءات  اأو  الرحالت 
حني ن�سحت امل�سافرين بتاأجيل موعد رحالتهم اأو حتى 
اإلغائها اإن اأرادوا دون دفع اأي تكاليف مقابل ذلك لتجنب 

ال�سفر يوم االإ�سراب.
اإي���ر االإي��رل��ن��دي��ة لطريان  ن��اق��الت بينها ري���ان  ووج��ه��ت 
الفرن�سية  احل���ك���وم���ة  اإىل  ن�����داء  امل��ن��خ��ف�����ض  ال��ت��ك��ل��ف��ة 
املالحة  م��راق��ب��ي  حل��ث  بالتدخل  االأوروب���ي���ة  واملفو�سية 
اجلوية على وقف حركتهم االحتجاجية ..موؤكدة اأن من 

•• باري�س-وام:

تاأثرت فرن�سا ب�سل�سلة من اال�سرابات واالحتجاجات التي 
خلطط  رف�سا  ال��ي��وم  النقابية  االحت���ادات  اأه��م  خا�ستها 
الإ�سالح  وحكومته  ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 

قانون العمل.
قطاع  على  وا�سحة  االإ���س��راب  حركة  اآث��ار  اأوىل  وظهرت 
املائة  80 يف  اإىل   50 ب��ني  م��ا  امل��وا���س��الت ح��ني تعطلت 
من حركة القطارات التي تربط بني العا�سمة باري�ض و 

�سواحيها �سمن ما يعرف ب�اإيل دو فران�ض.
وام��ت��دت ح��رك��ة االإ���س��راب��ات اإىل امل��الح��ة اجل��وي��ة �سباح 

�ساأن االإ�سراب دفعها اإىل الغاء ما ال يقل عن 110 من 
رحالتها.

جتاوزت  قيا�سية  اأرقاما  فرن�سا  يف  البطالة  ن�سبة  وبلغت 
ال��ع�����س��رة يف امل��ائ��ة م��ا ج��ع��ل ال��رئ��ي�����ض م���اك���رون املعروف 
على  ت�سميمه  يعلن  العمل  الأرب����اب  ال��داع��م��ة  مب��واق��ف��ه 
موا�سلة ال�سري و اإقرار االإ�سالحات التي وعد بتحقيقها 
خالل احلملة االنتخابية االأخرية وا�سفا خطط االإ�سالح 
ب��ال�����س��روري��ة مل��ع��اجل��ة م��ع��دل ال��ب��ط��ال��ة وحت��ري��ك عجلة 
االقت�ساد بينما ترى فيها النقابات حماباة الأرباب العمل 
واأنها ال تاأخذ بعني االعتبار م�سلحة العمال ومتنح اأرباب 

العمل ال�سوء االأخ�سر لت�سريحهم.

اإن  ال��ق��اه��رة،  يف  العامة  امل�سرية 
احلركة  ا�ستعداد  اأك��������د  وفده����ا 
حركة  مع  ح��وار  جل�س�������ات  لعقد 
ف��ت��ح يف ال���ق���اه���رة ف������وراً، الإب�����رام 
اآلي������ات  وحت��دي�����������������د  ات��ف�����������������������اق، 

تنفيذه.
ا�ستعدادها  تاأكيدها على  وجددت 
حل����ل ال��ل��ج��ن��ة االإداري�����������ة ف������وراً، 
الوف����اق  ح��ك��وم�����������������������ة  ومت���ك���ني 
مهامها،  مم��ار���س��ة  م��ن  ال��وط��ن��ي 
اأن  ع��ل��ى  االنتخاب������ات،  واإج�����راء 
مو�سع  م��وؤمت��ر  عقد  ذل��ك  يعقب 
بهدف  ب����ال����ق����اه����رة،  ل��ل��ف�����س��ائ��ل 
وح�����دة وطنية  ح��ك��وم��ة  ت�����س��ك��ي��ل 
ال�سعب  جتاه  م�سوؤولياتها  تتوىل 
والقطاع  بال�سفة  الفل�سطيني 

والقد�ض.
املركزية  اللجنة  ع�سو  وو���س��ف 
لتحرير  الدميقراطية  للجبهة 
ظريفة،  اأب������و  ط�����الل  ف��ل�����س��ط��ني 
جل�سات  لعقد  ح��م��ا���ض  ا���س��ت��ع��داد 
ال����ق����اه����رة  ف����ت����ح يف  ح���������وار م������ع 
البناء  ميكن  واأن���ه  “باالإيجابي 

عليه«.
اأبو  بح�سب  امل���وق���ف،  ه���ذا  ول��ك��ن 
خطوات  اإىل  ي���ح���ت���اج  ظ���ري���ف���ة، 
ع��م��ل��ي��ة م��ل��م��و���س��ة وج���دي���ة على 

ال��ل��ج��ن��ة االإداري�������ة، وال���ب���دء ف���وراً 
البيت  ل��رتت��ي��ب  يف ح����وار وط��ن��ي 
املاأزق  من  واخل���روج  الفل�سطيني 

الراهن برمته.
املركزية  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  ورح����ب 
لتحرير  ال�������س���ع���ب���ي���ة  ل���ل���ج���ب���ه���ة 
بعقد  ال����غ����ول  ك����اي����د  ف��ل�����س��ط��ني 
ل��ق��اءات وط��ن��ي��ة وث��ن��ائ��ي��ة م��ا بني 
ح��رك��ت��ي ف��ت��ح وح��م��ا���ض م��ن اأجل 
االتفاق على اآليات توؤدي لتحقيق 
امل�ساحلة واإنهاء االإج��راءات التي 
اتخذت بحق القطاع، وكذلك حل 

اللجنة االإدارية.
اأم����ام  االآن  “نحن  ال���غ���ول  وق����ال 
خا�سة  ا�ستغاللها،  يجب  فر�سة 
العربية  م�����س��ر  ج��م��ه��وري��ة  واأن 
اإيجابياً  دوراً  تلعب  اأن  باإمكانها 
للو�سول  االأط���������راف  ك���اف���ة  م����ع 

الآليات اإمتام امل�ساحلة«.
وم�������ن ج���ه���ت���ه���ا، ب�����ارك�����ت جل����ان 
امل���ق���اوم���ة خ���ط���وة ح��م��ا���ض حول 
االإدارية،  اللجنة  ا�ستعدادها حلل 
ت�سب  وطنية  خطوة  واعتربتها 
لرت�سيخ  ال���ع���ل���ي���ا  امل�����س��ل��ح��ة  يف 
وتذلياًل  الفل�سطينية،  ال��وح��دة 
امل�ساحلة  ط��ري��ق  يف  عقبات  الأي 

الفل�سطينية.

•• عوا�شم-وكاالت:

الفل�سطينية،  احل���ك���وم���ة  دع����ت 
ام�����ض ال��ث��الث��اء، دول ال��ع��امل اإىل 
اإ���س��رائ��ي��ل ل�سغل  ت��ر���س��ي��ح  رف�����ض 
ع�����س��وي��ة غ��ري دائ��م��ة يف جمل�ض 
 2019 للعامني  ال���دويل  االأم���ن 

و2020.
بيان عقب  واعتربت احلكومة يف 
مدينة  يف  االأ���س��ب��وع��ي  اجتماعها 
اأي  اإ���س��رائ��ي��ل  ���س��غ��ل  اأن  اهلل،  رام 
من�سب دويل مبا فيه �سغل مقعد 
لها  “ت�سجيعاً  االأم���ن  جمل�ض  يف 
وعدم  وجرائمها  ا�ستعمارها  على 
ان�����س��ي��اع��ه��ا ل��ل��ق��ان��ون واالأع�����راف 

الناظمة للموؤ�س�سات الدولية«.
ورح�����ب�����ت احل����ك����وم����ة مب���واف���ق���ة 
اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى مقرتح 
خما�سية  جلنة  بت�سكيل  فل�سطني 
نيل  اإ���س��رائ��ي��ل  ملحاولة  للت�سدي 
ع�����س��وي��ة غ��ري دائ��م��ة يف جمل�ض 

االأمن.
واأ�سارت احلكومة اإىل اأن اإ�سرائيل 
املتحدة  االأمم  ميثاق  “تخالف 
ومتعن  قراراتها  تنفيذ  وترف�ض 
ووا�سعة  املمنهجة  انتهاكاتها  يف 
الدويل  القانون  لقواعد  النطاق 

كوريا ال�سمالية تتوعد 
بالرد على العقوبات 

•• جنيف-اأ ف ب:

ال�����س��م��ال��ي��ة ام�ض  و���س��ف��ت ك���وري���ا 
فر�ستها  التي  االأخ���رية  العقوبات 
االأول  ام�ض  عليها  املتحدة  االأمم 
االث���ن���ني مب����ب����ادرة م���ن ال���والي���ات 
ووجهت  خ��ب��ي��ث��ة  ب���اأن���ه���ا  امل���ت���ح���دة 

حتذيرا لوا�سنطن.
يانغ يف جنيف  بيونغ  �سفري  وق��ال 
ام����ام م���وؤمت���ر ن����زع االأ���س��ل��ح��ة قام 
قرار  بتدبري  اأم�ض  وا�سنطن  نظام 

العقوبات االأكر خبثا.
ت����اي �سونغ  ه����ان  ال�����س��ف��ري  وق�����ال 
باأقوى  يدين  اأتراأ�سه  الذي  الوفد 
القرار  ق��اط��ع  وب�����س��ك��ل  ال���ع���ب���ارات 
ملجل�ض   ... ال�سرعي  غ��ري  االأخ���ري 

االمن الدويل.
املقبلة  االإج���������������راءات  ان  وق��������ال 
الدميوقراطية  كوريا  جلمهورية 
ال�سعبية �ستلحق بالواليات املتحدة 
اأ�سد االأمل الذي مل تعرفه اأبدا يف 

تاريخها.
ام�ض  م�ساء  االم���ن  جمل�ض  تبنى 
يفر�ض  ق��������رارا  االث����ن����ني  االأول 
يانغ،  بيونغ  على  جديدة  عقوبات 
ال��ن�����س��ي��ج منها  ا����س���ت���رياد  ي��ح��ظ��ر 
تزويدها  ع��ل��ى  ق���ي���ودا  وي���ف���ر����ض 
ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از مل��ع��اق��ب��ت��ه��ا على 
االأكرب  النووية  ال�ساد�سة  جتربتها 

لها على االإطالق.

وحقوق االإن�سان الفل�سطيني، كما 
تهاجم املنظمة الدولية ووكاالتها 

املتخ�س�سة«.
اىل ذلك، لقيت ت�سريحات حركة 
ح��م��ا���ض ح���ول ا���س��ت��ع��داده��ا لعقد 
جل�سات ح���وار م��ع ح��رك��ة فتح يف 
فوراً،  القاهرة  امل�سرية  العا�سمة 
الفل�سطينية،  امل�����س��احل��ة  الإمت����ام 
قبل  م�������ن  وا�������س������ع������اً  ت�����رح�����ي�����ب�����اً 
والتي  الفل�سطينية،  ال��ف�����س��ائ��ل 
من  والب��د  باالإيجابية،  و�سفتها 

ا�ستغاللها.
املوقف  ه��ذا  اأن  الف�سائل  واأك���دت 
جادة  عملية  خطوات  اإىل  يحتاج 
وم��ل��م��و���س��ة م���ن اأج�����ل وق����ف كل 
االإجراءات العقابية التي اتخذتها 
الفل�سطينية بحق قطاع  ال�سلطة 
غ����زة، وال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��ل اللجنة 
حما�ض،  �سكلتها  ال��ت��ي  االإداري������ة 
و�سواًل للبدء بحوار وطني ينهي 

حالة االنق�سام.
بيان  يف  ق���ال���ت  ح���م���ا����ض  وك����ان����ت 
بح�سب وكالة “�سفا”، عقب لقاء 
للحركة  ال�سيا�سي  املكتب  رئي�ض 
اإ�سماعيل هنية، وعدد من اأع�ساء 
اأم�ض  ال��داخ��ل واخل���ارج  املكتب يف 
املخابرات  رئي�ض  االإث��ن��ني،  االأول 

للرتجمات  ت�ستند  ال��واق��ع  اأر����ض 
ال���ت���ي ت��ت�����س��م��ن��ه��ا ه�����ذا امل���وق���ف، 
الذرائع  ك��ل  �سحب  على  والعمل 
من  امل�ساحلة  حتقيق  تعيق  التي 
خالل حل اللجنة االإداري��ة فوراً، 
ومتكني حكومة التوافق الوطني 
م���ن مم��ار���س��ة م��ه��ام��ه��ا يف قطاع 

غزة.
اأن املطلوب من حركة  اإىل  واأ�سار 
م��وق��ف حما�ض،  ا���س��ت��غ��الل  ف��ت��ح، 
والعمل فوراً على اإر�سال وفد من 
ا�ستثمار  كيفية  يف  ال��ب��ح��ث  اأج���ل 
احل����وار، وات��خ��اذ خ��ط��وات عملية 

جادة تنهي االنق�سام.
ب��ا���س��������������������م حركة  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
�سهاب  داود  االإ����س���الم���ي  اجل���ه���اد 
نحن نقدر الدور واجله�د امل�سري 
تطبيق  ب��اجت��������������������اه  ال��دف�����������������ع  يف 
الوحدة،  وا�س��������تعادة  امل�ساحلة 
م�س�������ر  وع����ي  ع��ل��ى  ي����دل  وه����ذا 
الق�سية  وحم�����وري�����ة  ب���اأه���م���ي���ة 

الفل�سطينية.
البداية  نقطة  اإن  �سهاب  واأ�ساف 
باإعالن  ت���ب���داأ  ال��ث��ق��ة  ال���س��ت��ع��ادة 
باإلغاء  م�������س���رتك  اأو  م���ت���زام���ن 
التي  العقابية  االإج�����راءات  ك��اف��ة 
حل  واإع����الن  ال�سلطة،  ات��خ��ذت��ه��ا 

ال�ساهد ينفي تعر�سه لالبتزازوزير الدفاع العائد يف �سدارة الت�سويتمهدي جمعة يقرا فنجان احلكومة

نواب الربملان ينت�سرون ل�سلطة القانون

 ال�صــــــاهد: مل اأتعّر�س الأي ابتزاز يف اختيار الوزراءاملهدي جمعة : هذه احلكومة لن تذهب بعيدا
الزبيدي يف �صدارة الت�صويت 

والعذاري يف اآخر الرتتيب 
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ميلي�سيا حزب اهلل تعلن »النت�سار« يف �سوريا..  90 األف نازح �سوري بال م�ساعدات على احلدود الأردنية
•• عوا�شم-وكاالت:

خميم  يف  النازحني  جميع  نقل  عملية  معار�سة  �سورية  ف�سائل  اأنهت 
احلدالت اإىل خميم الركبان على احلدود مع االأردن ب�سكل كامل، عقب 

اقرتاب قوات النظام ال�سوري وامليلي�سيات منه.
املحيا،  حممد  ال�سورية  وال��ب��ادي��ة  ت��دم��ر  ع�سائر  جمل�ض  رئي�ض  وق���ال 
ل�24: اإن جميع النازحني و�سلوا اإىل الركبان، و�سط معاناة ونق�ض يف 

مواد االإغاثة التي مل تدخل منذ اأ�سبوع.
ولفت املحيا اإىل اأن قاطني املخيم يعانون ظروفاً غري م�سبوقة ب�سبب 
اأخرى،  جهة  من  داع�ض  وتنظيم  جهة  من  وامليلي�سيات  النظام  تواجد 
ما يجعل عملية اإي�سال اأي م�ساعدات من الداخل ال�سوري اإليهم �سبه 

م�ستحيل.

ولفت اإىل اأن خميم الركبان بات ياأوي 90 األف نازح بعد انتقال قاطني 
خميم احلدالت اإليه، م�ستنكراً عدم حماية غرفة عمليات املوك ورو�سيا 
للمخيم وقاطنيه. وغرفة املوك هي غرفة ت�سم ا�ستخبارات مما ي�سمى 
بدول اأ�سدقاء �سوريا، وعلى راأ�سهم الواليات املتحدة االأمريكية ومقرها 
االأردن. وكانت االأردن اأعلنت اأن خميم احلدالت مل يعد له وجود على 
احلدود االأردنية ال�سورية، دون تدخل من ال�سلطات االأردنية، حيث مت 

نقل العدد املتبقي من الالجئني داخل املخيم اإىل خميم الركبان.
وكان عدد الجئي خميم احلدالت و�سل قبل موجات النزوح االأخرية اإىل 
10 اآالف الجئ، وتناق�ست اأعدادهم يف اأغ�سط�ض املا�سي، حيث و�سلت 
6000 الجئ، وا�ستمرت يف التناق�ض بعد حاالت النزوح االأخرية  اإىل 

اإىل اأن و�سل االأمر اإىل اإخالء جميع قاطني املخيم. 
اللبنانية،  اهلل  حزب  مليلي�سيا  املوؤيدة  االأخبار  �سحيفة  نقلت  ذل��ك،  اىل 

ام�ض الثالثاء، عن االأمني العام للحزب ح�سن ن�سراهلل اإعالنه الن�سر 
يف احلرب ال�سورية، وا�سفاً ما تبقى منها باأنه معارك متفرقة.

وه���ذه الت�سريحات ه��ي االأك���ر و���س��وح��اً و���س��راح��ة م��ن ج��ان��ب دم�سق 
وحلفائها حتى االآن عن م�سار القتال يف �سوريا و�سط ا�ستعادة احلكومة 
�سريعاً يف  البالد حمرزة تقدماً  �سرق  االأرا�سي يف  وا�سعة من  مل�ساحات 
قوله  ن�سراهلل  ع��ن  االأخ��ب��ار  �سحيفة  ونقلت  داع�����ض.  تنظيم  مواجهة 
ل  خالل منا�سبة دينية اإن امل�سروع االآخر ف�سل ويريد اأن يفاو�ض ليح�سّ
االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�ض  خ�سوم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  املكا�سب،  بع�ض 
واأ�ساف ن�سراهلل “اإننا انت�سرنا يف احلرب يف �سوريا، وما تبّقى معارك 

متفرقة«.
وي�سارك حزب اهلل باآالف املقاتلني يف احلرب االأهلية يف �سوريا اإىل جانب 

اجلي�ض.

وبدعم من اإيران ورو�سيا، متكن االأ�سد من الق�ساء على جيوب �سيطرت 
عليها ف�سائل املعار�سة امل�سلحة يف مدن حلب وحم�ض ودم�سق يف غرب 
البالد على مدى العام املا�سي وهو يبدو بعد 6 �سنوات من ال�سراع يف 

و�سع منيع ع�سكرياً.
ومنحت اتفاقات الهدنة التي اأبرمتها رو�سيا وتركيا واإيران والواليات 
املتحدة يف املناطق التي ت�سيطر عليها ف�سائل املعار�سة يف غرب �سوريا 
قوات االأ�سد حرية التحرك مما اأ�سهم يف التقدم �سرقا باجتاه حمافظة 
دير الزور الغنية بالنفط. و�سلط تقدم نظام االأ�سد باجتاه دير الزور، 
وهو اأمر مل يكن متاحاً قبل عامني عندما كان االأ�سد ما زال يف و�سع 
وقت  اأي  م��ن  اأك��ر  املتما�سك  موقفه  على  ال�سوء  باخلطر،  حمفوف 
م�سى واملع�سلة التي تواجه احلكومات الغربية التي ما زالت تريده اأن 

يغادر ال�سلطة وفق املفاو�سات.

    يف الفقرة الثانية من هذا التحذير 
اجلملة  ن����ق����راأ  اأن  مي���ك���ن  ال�������س���ه���ري 
قوة  ع���ّززت  اإذا  ال��ت��ال��ي��ة:  اال�ستباقية 
تطوير  ك��ان��ت،  اأّي����ا  ع��ظ��م��ى،  ع�سكرية 
�سباق  ف���ان  الت�سغيل،  ذات��ي��ة  اأ���س��ل��ح��ة 
الت�سلح العاملي �سيكون حتميا تقريبا، 
التكنولوجي  امل�����س��ار  ه���ذا  ن��ه��اي��ة  وان 
الت�سغيل  ذات��ي��ة  اال���س��ل��ح��ة  وا���س��ح��ة: 

�ست�سبح كال�سنيكوف الغد.

كال�صنيكوف تنطلق يف 
الروبوتات امل�صلحة

   بعد عامني، اكدت ال�سركة الرو�سية 
�سناعات  يف  ال���رائ���دة  ك��ال���س��ن��ي��ك��وف، 
ال���دف���اع ال��رو���س��ي��ة، ه����ذا ال��ت��ن��ب��وؤ من 
خالل تقدمي جمموعة من الروبوتات 
امل�سلحة ذاتية الت�سغيل. ومنذ العا�سر 
من يوليو، تقوم هذه ال�سركة بحملة 
لتطوير  ب��رن��اجم��ه��ا  ح���ول  ات�����س��ال��ي��ة 
وحدات مدرعة ذاتية الت�سغيل لك�سف 
مع  االوتوماتيكي  والتعامل  وحتديد 

االأهداف.
اأن جمموعة  اإىل  االإ����س���ارة     وجت���در 
ك���ال����س���ن���ي���ك���وف ل���ي�������س���ت امل������ب������ادرة يف 
مبا  الت�سغيل  ذاتية  االأ�سلحة  تطوير 
ان  �سبق  امل�ستقلة  �سبه  الروبوتات  ان 
الدفاعية  ال�سناعات  قبل  من  ُط��ّورت 
الرو�سية بهدف ر�سم خريطة منطقة، 
وحت��دي��د م��وق��ع ه���دف، وال��ت��ح��رك يف 
منذ  واالإن��ق��اذ.  البحث  عمليات  اإط���ار 
جمموعة  اخ��ت��ب��ار  مت   ،2015 ع����ام 
الرو�سية  ال��ق��ت��ال��ي��ة  ال���روب���وت���ات  م���ن 
ب��الت��ف��ورم��ا-ام وه���ي تعمل ال��ي��وم يف 

وحدات قتالية روبوتية.
اإزالة  يف  اي�سا  ُت�ستخدم  ان��ه��ا  كما      
االألغام، ومراقبة املواقع احل�سا�سة يف 
ب�سكل  تعمل  الروبوتات  ه��ذه  �سوريا. 
رئي�سي بطريقة التحكم عن بعد حيث 
ُيبقي االإن�سان قرار وامر اإطالق النار 

بيده.
ومع ذلك، فاإن تطور هذه االآالت نحو 
مزيد من اال�ستقاللية يف قرار اإطالق 
النار، مل يعد مو�سع �سك اليوم. ومن 
ب��ات م��ن ال�����س��روري الت�ساوؤل عن  ث��م 
االإ�سهام احلقيقي للت�سغيل الذاتي يف 
املعركة، واحلاالت العملية التي تكون 
ان  فيها هذه اال�ستقاللية قادرة على 

تتغلب على خ�سم “بيولوجي«.
   االأمثلة على ال�سياقات التي تتكيف 
الروبوتات  ا�ستخدام  مع  جيد  ب�سكل 
من  ع��دي��دة  الت�سغيل  ذات��ي��ة  امل�سلحة 
الكثافة.  املدن عالية  املعارك يف  بينها 
املكلف  امل��واج��ه��ة  م���ن  ال���ن���وع  ه���ذا  اإن 
ب�����س��ري��ا ي��ت��ط��ل��ب ���س��رع��ة ع��ال��ي��ة جدا 
يف ات��خ��اذ ال���ق���رار، وخ��ف��ة احل��رك��ة يف 
انه  ديناميكية متعددة.  اأه��داف  ك�سب 
التدخل على  ق��ادر على  نظام م�ستقل 
م�����س��ت��وي��ات زم��ن��ي��ة ت��ت��ج��اوز احل����دود 
التعاون  واإن  الب�سرية،  البيولوجية 

من  نظاميني  جي�سني  ب��ني  املتناظر 
م�ستويات تكنولوجية متكافئة، متلك 
وحدات قتالية روبوتية ذاتية الت�سغيل 
وت��ل��ك ال��ت��ي ت��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د. وميكن 
ا�ستبعاد  مل���ب���داأ  وف���ق���ا  اأن�����ه  اف����رتا�����ض 
االن���������س����ان م����ن م��ن��ط��ق��ة امل���واج���ه���ات 
املبا�سرة، �سيختار اجلي�سان يف البداية 
لن  الروبوتية.  وحداتهما  ا�ستخدام 
ن��ظ��را مل�ستوى  اآخ���ر  ي��ك��ون لهما خ��ي��ار 
ال���ف���ت���ك ال�������ذي ت��ت��م��ت��ع ب����ه وح������دات 
االن�سان  ف����اإن  وب���ال���ت���ايل،  ال����روب����وت. 
�سيكون غائبا عن هذه املنطقة االأوىل 
القتال، مما يرتك جماال حلرب  من 

�سرو�ض بني الوحدات الروبوتية.
   و�ستكون ق�سايا التفوق التكنولوجي، 
وت��ف��وق ال���ق���وات، ع��ن�����س��را اأ���س��ا���س��ي��ا يف 
االأوىل. هل ميكن  املعركة  تطور هذه 
باأجهزة  م�����س��ل��ح��ا  روب����وت����ا  ل��ع�����س��ري��ن 
متطورة وتتوفر على ذكاء ا�سطناعي 
رف���ي���ع امل�������س���ت���وى ال��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى 80 
ت�ستطيع  ولكنها  بدائيا  قتاليا  روبوتا 
وفقا  ب�سرعة  نف�سها  تنظيم  تعيد  اأن 
ال���وح���دات  م���رون���ة  اإن  خل�����س��ائ��ره��ا؟ 
احتالل  ع��ل��ى  وق���درت���ه���ا  ال���روب���وت���ي���ة 
نف�ض  يف  عليها  والهيمنة  البيئات  كل 
باملرحلة  ب��ال��ف��وز  ���س��ي�����س��م��ح  ال���وق���ت، 

االأوىل من املعركة.

تدمري متبادل
   وميكن اأن نت�سور، يف �سياق م�ستويات 
تدمريا  مت�ساو،  وت��ع��داد  تكنولوجية 
م��ت��ب��ادال ل���ع���دد ك��ب��ري م���ن ال���وح���دات 
فائز  دون  اجلانبني  لكال  الروبوتية 
ا�ستمرار  ف������اإن  ث����م  وم�����ن  ح��ق��ي��ق��ي. 
القدمي،  الطراز  على  �سيتم  املواجهة 
اي باإقحام العن�سر الب�سري مع تكبد 

خ�سائر فادحة يف االأرواح.
الطويل،  امل������دى  وع���ل���ى  اأخ���������ريا،     
وبالتاأكيد يف خانة اليوتوبيا، ميكن اأن 
نت�سور ادخارا كليا للحياة الب�سرية يف 
�سمنيا  �سُينظر  حيث  امل�ستقبل  �سراع 
الروبوتي  بالقتال  يفوز  جي�ض  الأول 
اجلي�ض  ان��ه  على  خ�سومه،  قبل  م��ن 
الفائز يف احل��رب. ومن هنا ف��اإن هذه 
املجدي  غري  من  جتعل  التكنولوجيا 
املقاتل  اإ������س�����راك  ال���ع���ق���الين  وغ�����ري 

الب�سري املنذور اإىل هزمية موؤكدة.
   وف���ى االن��ت��ظ��ار، ب����داأ ال�����س��ب��اق على 
الكربى  ال��دول  بني  ال��ذات��ي  الت�سغيل 
امل���ن���ت���ج���ة ل����ل����ذك����اء اال����س���ط���ن���اع���ي، 
و�ست�ساحب املناق�سات االأخالقية، التي 
للثقافات  وفقا  هند�ستها  يف  تتفاوت 
الدينية،  والقناعات  واالأيديولوجيات 
ذاتية  الروبوتية  االأ�سلحة  نظم  ن�سر 
جميع  على  متفاوتة  بن�سب  الت�سغيل 
املقبلة  املواجهات  اإن  ال�سراع.  م�سارح 
املعزز،  غ��ري  اجل��ن��دي  ت�ستخدم  ال��ت��ي 
اليوم  تدعو  واالآل���ة،  املعزز،  واجلندي 

اإىل اإعادة التفكري يف فن احلرب.

بني الروبوتات امل�سلحة ذاتية الت�سغيل 
�سيجعل  م�����س��رتك��ة،  م��ه��م��ة  تنفيذ  يف 
م����ن امل���م���ك���ن جت������اوز ت���ل���ك احل������دود، 
للم�ساكل  منا�سبة  اإج���اب���ات  وت��وف��ري 
اخل�����س��و���س��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ق��دم يف 

املناطق احل�سرية.

حماية القذائف النووية
   وامل���ث���ال ال��ث��اين ع��ل��ى ���س��ي��اق مالئم 
امل�سلحة  الروبوتات  ال�ستخدام  متاما 
ذاتية الت�سغيل، يتعلق ببعثات املراقبة 
قاعدة  حرا�سة  اأو  م��ا،  الإقليم  االآل��ي��ة 
هامة.  اأ�سا�سية  من�سئات  اأو  ع�سكرية 
امل�سلحة  ال���روب���وت  وح�����دات  ن�����س��ر  مت 
رو�سيا  يف  و”اأوران”  ب��الت��ف��ورم��ا-اأم 
ذاتية  ح��را���س��ة  ل��ت��وف��ري   2016 ع���ام 
ال�سواريخ  م���واق���ع  ح����ول  ال��ت�����س��غ��ي��ل 
وفرت  وقد  للقارات.  العابرة  النووية 
1 التي  روب���وت���ات احل��را���س��ة ���س��غ��راي 
طورتها �سام�سوجن، ومت تركيبها على 
طول احلدود بني الكوريتني، اقت�سادا 
وحت�سني  الب�سري  ال��ط��اق��م  يف  ك��ب��ريا 

جناعة احلرا�سة وجودتها.
الذين  الوحيدين  لي�سوا  ال��رو���ض،     
ي�����ط�����ورون اأن���ظ���م���ة م�����س��ل��ح��ة ذات���ي���ة 
الوكالة  اأط���ل���ق���ت  ف���ق���د  ال��ت�����س��غ��ي��ل. 
االأم��ري��ك��ي��ة دارب���ا ال��ع��دي��د م��ن برامج 

ال�سوداء  ال�����س��وق  م���ن  ا����س���رتوه���ا  اأو 
لتحويلها اإىل روبوتات م�سلحة تعمل 
ال��ت�����س��غ��ي��ل. وقد  ذات���ي���ة  اأو  ب��ع��د  ع���ن 
على  بذلك  القيام  من  داع�ض  متكنت 
طائرات  جتهيز  خ��الل  م��ن  م�ستواها 
بجهاز  ب�سيطة  م��دن��ي��ة  ط��ي��ار  ب����دون 
قاذف للقنابل اليدوية اثبت جناعته. 
ال�سراعات  اأظ���ه���رت  ع��ام��ة،  وب�����س��ف��ة 
املتداولة  التكنولوجيا  اأن  االأخ�����رية 
ميكن اأن ت�سل ب�سرعة اإىل اجلماعات 
تكنولوجيا  اإىل  تتحول  لكي  امل�سلحة 

ع�سكرية بتكلفة متوا�سعة.
    وبالتايل فاإن جنود اجلي�ض النظامي 
ثانية  مرحلة  يف  اأنف�سهم  �سيجدون 
من القتال اأمام روبوت ذاتّي الت�سغيل 
مهند�سو  اع�����ّده  م��ن��خ��ف�����س��ة  ب��ت��ك��ل��ف��ة 
اجل��م��اع��ة امل��ت��م��ردة، وع����دوايّن بنف�ض 
القدر. كما يجب اأن يوؤخذ يف احل�سبان 
االل��ك��رتوين على م�ستوى  االخ���رتاق 
االنظمة.  وج��ه��ة  وحت��وي��ل  منخف�ض 
ومع ذلك، فاإن عدم متاثل االمكانات 
اجلي�ض  ي�ستخدمها  التي  النار  وق��وة 
و�سيمنحه  ال��ف��ارق  �ست�سنع  النظامي 
احل�سرية  امل���ن���اط���ق  يف  اال����س���ب���ق���ي���ة 

وكذلك الت�ساري�ض املفتوحة.
   اأم����ا احل���ال���ة ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ي يتعني 
ال�سراع  يف  ف��ت��ت��م��ث��ل  ا���س��ت��ك�����س��اف��ه��ا، 

هذا  حت��ق��ي��ق  مي���ك���ن  وال  امل���ب���ا����س���رة. 
خالل  م���ن  اإال  ال���ك���ام���ل  اال���س��ت��ب��ع��اد 
بعد،  عن  تعمل  روبوتية  نظم  تطوير 
وهذا  بعد.  ع��ن  تعمل  م�سلحة  ونظم 
يغرّي جميع االآليات التكتيكية، وُيجرب 
اجليو�ض على مراجعة كاملة لقواعد 

اال�ستباك وممار�ساتها يف القتال.

الروبوتات �صد املتمردين
    لنت�سور حالة اأوىل تطابق �سراعا 
النظامي  اجلي�ض  ب��ني  متماثل  غ��ري 
م�سلحة  وجمموعة  تكنولوجية  الأم��ة 
ت��ت��األ��ف م��ن متمردين  ن��ظ��ام��ي��ة  غ��ري 
ميلكون  اإره���اب���ي���ني  او  وان���ق���الب���ي���ني 
هذه  اأن  ولنفرت�ض  حم��دودة.  و�سائل 
ت�سيطر  امل���ت���م���ردي���ن  م���ن  امل��ج��م��وع��ة 
تت�سمن  ج���غ���راف���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى 

لوحدات  الرئي�سية  والتطوير  البحث 
الت�سغيل  ذات���ي���ة  ال��روب��وت��ي��ة  ال��ق��ت��ال 
امل���ك���ر����س���ة حل�����رب ال���ع�������س���اب���ات داخ����ل 
املدن. هذه النظم تدّخر الدم والتعب 
امل��ق��ات��ل��ني ... ففي  واالإج���ه���اد واأج����ور 
امليزانيات  ف��ي��ه  ت�سهد  ال����ذي  ال��وق��ت 
زي��ادات كبرية يف كل مكان  الع�سكرية 
م���ا ع����دا يف ف��رن�����س��ا، ف�����اإن امل���دخ���رات 
ذاتية  االأنظمة  ت�سببها  التي  املختلفة 

الت�سغيل حتّفز ت�سارع تطورها.
���ة  ���يَّ    وي���ري���د اجل��ي�����ض ال���رو����س���ي َت���اأمْليِ
عام  ب��ح��ل��ول  اأ�سلحته  ث��ل��ث  م��ن  اأك���ر 
املعدات  بع�ض  حتويل  وب��داأ   .2025
امل�ستقبل،  قتال  اإن  الدبابات.  بتطوير 
اجلديدة  ال��رو���س��ي��ة  ل��ل��ع��ق��ي��دة  وف���ق���ا 
�سي�ستبعد   ،2015 عام  و�سعت  التي 
االإن���������س����ان م����ن م��ن��ط��ق��ة امل���واج���ه���ات 

بو�سوح بني االأفراد املقاتلني واالأفراد 
رهينة  اأي  امل��ق��ات��ل��ني،  غ���ري  امل��دن��ي��ني 
االإرهابي الذي ُي�ستخدم كدرع ب�سري. 
املوظفة  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 
واالأ�سكال  ال�����س��ي��اق��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��ع��رف 
اإ�سعاع  اأو  اأو �سوت  واالأ�سياء يف �سورة 
ت�ساوي  امل��وث��وق��ي��ة  م���ن  درج�����ة  ع��ل��ى 
ع��ل��ى االأق����ل درج����ة م��وث��وق��ي��ة املقاتل 
املحتمل  م��ن  ذل���ك،  وب���دون  الب�سري. 
اأن تكون االأ�سرار اجلانبية مهمة جدا 
اىل درجة اأنها �ستلغي فائدة ا�ستخدام 
اجلي�ض  ع��ل��ى  و�سيتعني  ال���روب���وت���ات، 

النظامي تقدمي تو�سيحات ...
املمكن  املتمردين، من      على جانب 
ال����ق����درة على  ل��ه��م  ت���ك���ون  اأن  اأي�������س���ا 
ر�سكلة، وقر�سنة، وحتويل الروبوتات 
املدنية التي ا�ستولوا عليها يف امليدان 

ويريد  م���دن���ي���ني،  و����س���ك���ان���ا  م���دي���ن���ة 
خ�سائره  من  احل��د  النظامي  اجلي�ض 
يف ا���س��ت��ع��ادة امل��ن��اط��ق احل�����س��ري��ة، انه 
وحداته  اإ����س���راك  م��ن��ط��ق��ي��ا  ���س��ي��خ��ت��ار 
الت�سغيل  ذات��ي��ة  ال��روب��وت��ي��ة  القتالية 
الهجوم  مرحلة  يف  بعد  عن  والعاملة 
تغلغل  م�����س��ت��وى  و���س��ي��ك��ون  االأول.    
اجلماعة املتمردة امل�سلحة بني ال�سكان 
امل��دن��ي��ني وم����دى ا���س��ت��ع��داده��ا حلرب 
اختيار  يف  حا�سمة  معايري  ال�����س��وارع، 
ن�����س��ره��ا. ويف  ال��ت��ي �سيتم  ال��روب��وت��ات 
اأنظمة  ق���درات  ف���اإن  احل����االت،  جميع 
االه��داف وحتديدها هي  الك�سف عن 
التي �ستحدث الفارق، و�ست�سمح باتخاذ 
اإجراءات �سريعة باأقل �سحايا مدنيني 
الروبوت  ي��ك��ون  اأن  وي��ن��ب��غ��ي  مم��ك��ن. 
ميّيز  ان  ع��ل��ى  ق����ادرا  الت�سغيل  ذات����ي 

تدخر اخل�صائر الب�صرية:

الروبوتات امل�سلحة �ستحدث ثورة يف حروب الغد...!
اال�صلحة ذاتية الت�صغيل �صت�صبح كال�صنيكوف الغد

•• الفجر - تيريي برتييه – ترجمة خرية ال�شيباين

    بعد الردع النووي، يو�صك فن احلرب اأن يعرف 
املعركة  �صاحة  تاأِْليَّة  مع  تاريخه  يف  تغيري  اأكرب 

وظهور اأ�صلحة ذاتية الت�صغيل.
قبل  انتقالية  مرحلة  اأي  مع  احلــال  هو  كما      
القطيعة، ترافق احلركة اأ�صئلة ونقاط ا�صتفهام، 
وخماوف ونبوءات غري عقالنية بن�صب متفاوتة. 
احلياة  م�صتقبل  معهد  ن�صر  ال�صياق،  هــذا  ويف 
ال�صهري يف اأك�صفورد عام 2015، ر�صالة مفتوحة 
تنبيه  الراغبني يف  العلماء  اآالف من  وّقعها عدة 
بتطوير  املرتبطة  املخاطر  حــول  العام  الـــراأي 

اأ�صلحة ذاتية الت�صغيل.

جهاز امريكي يف افغان�ستانالروبوت الرو�سي يبا�سر العمل

احلروب التقليدية اىل زوال اعادة النظر يف ا�ساليب القتال

�سيغيب االن�سان عن حروب الغدروبوت رو�سي يف مناورة ع�سكرية

هذه التكنولوجيا جتعل من غري املجدي وغري العقالين اإ�صراك العن�صر الب�صري املنذور اإىل هزمية موؤكدة

فن احلرب على و�صك اأن يعرف اأكرب تغيري يف تاريخه مع تاأِْليَّة �صاحة املعركة وظهور اأ�صلحة ذاتية الت�صغيل

نظم تغرّي جميع الآليات التكتيكية وجترب اجليو�ض على مراجعة كاملة لقواعد ال�ستباك وممار�ساتها يف القتال
ِليَّة اأكرث   يريد اجلي�س الرو�صي َتاأْ
من ثلث اأ�صلحته بحلول عام 2025

املواجهات املقبلة التي
 ت�ستخدم الآلة  تدعو اليوم 

اإىل اإعادة التفكري يف فن احلرب

�صي�صتبعد قتال امل�صتقبل االإن�صان
من منطقــة املواجهــــات املبا�صــرة
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تنفيذ  ي��رف�����س��ون  اإن���ه���م  وه�����دد: 
واحلمائي  ال�����س��ع��ب��ي  امل���������س����روع 
ت��رام��ب، ه��ذا وا���س��ح ...  لدونالد 
ع���ن عدم  ي��ح��ا���س��ب��وا  ان  وي���ج���ب 
دعمهم لرئي�ض الواليات املتحدة، 

ان ح�سانتهم كاملة اليوم.
   لقد عاد امل�ست�سار اال�سرتاتيجي 
ال�������س���اب���ق ل��ل��ب��ي��ت االأب���ي�������ض اإىل 
ن���ي���وز، نقطة  رئ��ا���س��ة ب��ري��ت��ب��ارت 
اليمني  ب��ني  اأيديولوجية  التقاء 
املوؤامرة  عقلية  وت��ي��ار  التقليدي 
�ساهم  ال�������ذي  رج���ع���ي���ة  االأك��������ر 
االأ�سا�ض  ب��ن��اء  يف  ك��ب��ري  ح���د  اإىل 
وهو  واليوم  للرتمبنة.  ال�سيا�سي 
بانه  ب��ان��ون  يعد  ال�سلطة،  خ���ارج 
�سيعلن احلرب على اال�ستبل�سمنت 

اجلمهوري.
لل�سحفي  ���س��وؤال  على  رده     ويف 
قد  ك����ان  اإذا  ع��م��ا  روز،  ت�����س��اريل 
جن����ح يف ت��ن��ظ��ي��ف امل�����س��ت��ن��ق��ع، يف 
املف�سلة  اال���س��ت��ع��ارة  اىل  ا����س���ارة 
البيئة  لو�سف  ت��رام��ب  ل��دون��ال��د 
وا�س����نطن،  يف  املعيب�����ة  ال�سيا�سية 

قال بانون:
   امل�ستنقع موجود منذ اأكر من 
امل�ستنقع؟  خم�سني عاما، وما هو 
جدا.  ناجع  لالأعمال  من��وذج  ان��ه 
جماعات  اإىل  ي�������س���ري  اأن  ق���ب���ل 
�سرتيت  كيه  يف  امل��وؤث��رة  ال�سغط 
الطبقة  ه���ذه  ان���ه  وا���س��ن��ط��ن.  يف 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة االأب����دي����ة، امل��م��ث��ل��ة يف 
احلزبني، وهذا ال ميكنك تنظيفه 
ح���ت���ى يف  اأو  اأ����س���ه���ر،  ث��م��ان��ي��ة  يف 
ع�سر،  االم��ر  �سي�ستغرق  واليتني، 
من  ع��ام��ا  ع�سرين  ع�سر،  خم�سة 

اجلهد املتوا�سل.
   ويعترب �ستيف بانون، ان حا�سية 
ارت���ك���ب���ت خطاأ  ت���رام���ب  دون����ال����د 
مبا�سرة،  تن�سيبه  منذ  جوهريا 
اأ�سلية  خطيئة  باأنه  و�سفه  خطا 
مكانة  اإعطاء  يف  ويتمثل  الإدارت��ه 
كبرية لال�ستبل�سمنت اجلمهوري. 
ا�ستقبلنا  ل����ق����د  ا�����س����ف����ا  وق��������ال 
اال�ستبل�سمنت باالأح�سان. دونالد 
ت��رام��ب، ج��اري��د ك��و���س��ر، �سهره 
نف�سي  واأن��ا  واالأ�سرة،  وم�ست�ساره، 
قبلت تلك الفكرة، الأنه كان علينا 

ت�سكيل فريق حكومي.
دونالد  ح��ا���س��ي��ة  ���س��ع��رت  ف��ه��ل     
ت���رام���ب ف���ج���اأة ب����ان امل��ه��م��ة التي 
جتاوزتهم  ق���د  اإجن����ازه����ا  ي��ت��ع��ني 
وك����ان����ت اأك�������رب م���ن���ه���م؟ اع����رتف 
بانون ب�سكل ايحائي: مل اأقم اأبدا 
�سوى  اأك��ن  مل  حياتي،  يف  بحملة 
م�سريف ا�ستثمار �سابق حتّول اإىل 
عامل االإعالم، وكنت اأدير موقعي 
فريق  كل  ال�سغري..  االلكرتوين 
احل��م��ل��ة ك��ن��ا جم��م��وع��ة م��ن غري 

املوؤهلني ... كان علينا اأن نحكم.

»�صاأدعم ترامب �صد اأعدائه«
اإلغاء  بعد  املقابلة  ج��رت  لقد      
دون��ال��د ت��رام��ب ل��ربن��ام��ج باراك 
اأوب��ام��ا داك���ا، ال���ذي ي��ق��ّن اأو�ساع 
الذين  ال��ق��ا���س��ري��ن  امل��ه��اج��ري��ن 
دخ����ل����وا ال����ب����الد ب���ط���ري���ق���ة غري 
���س��رع��ي��ة ح��ي��ن��م��ا ك���ان���وا اأط���ف���اال، 
والعمل،  بالدرا�سة  لهم  وال�سماح 
األف   800 ن��ح��و  م��ن��ه  وي�ستفيد 
املك�سيك.  م��ن  واغ��ل��ب��ه��م  �سخ�ض 
يخ�سى  ال�������ذي  ب�����ان�����ون،  ���س��ت��ي��ف 
والنقا�ض  اجل������دل  ي��ت�����س��ب��ب  اأن 
يف ح����رب اأه���ل���ي���ة ج���دي���دة داخ���ل 

انها بداية جيدة جدا، رد ترامب، 
بان  و���س��ع��رت  امل��ع��ت��ادة،  ب�سخريته 
ا�سيبوا  ال�سيا�سيني  جميع هوؤالء 
املاألوف لل�سلل يف  بذاك اخل�سوع 

مواجهة املوجة االإعالمية.
   كنت اآخر املتحدثني، وقلت له،” 
من  باملائة  مائة  لديك   ،٪100

فر�ض الفوز.
فعلته طيلة احلملة،  م��ا  ه��ذا      
يكون  عندما  روز  ت�ساريل  الح��ظ 
تن�سحه  دائ���م���ا  ك��ن��ت  ورط������ة،  يف 
مب�ساعفة الرهان - على خطابه، 

وحول كيفية خماطبة قاعدته.
م�����س��ّح��ح��ا: فعال،  ب��ان��ون      ورّد 
مل���خ���اط���ب���ة ال�������س���ع���ب االأم����ري����ك����ي 
ه���ذا  ال���ع���ام���ل���ة يف  وال����ط����ب����ق����ات 
ال��ب��ل��د. ك����ررت ل���ه دائ���م���ا �ساعف 
اليوم،  ذل����ك  يف  ول���ك���ن  ال����ره����ان، 
قائال:  مني،  غ�سب  م��رة،  والأول 
اأي  على   ٪100 لي�ض  ت��ب��ال��غ،  ال 
100٪ على  حال! واأجبت: نعم، 
االط�����الق. ث��م ق��ل��ت ل���ه: ان��ه��م ال 
يهتمون، ال احرتام للمراأة، ولكن 

لغة ال�سوارع، نعم.

مفهوم “دارويني” لل�صيا�صة
    وردا على �سوؤال حول الفو�سى 
ع�سائر  خم��ت��ل��ف  ب���ني  ال�������س���ائ���دة 
تن�سيب  م��ن��ذ  االأب���ي�������ض  ال��ب��ي��ت 
�ستيف  ي���ّدع���ي  ت���رام���ب،  دون���ال���د 
اأن ه���ذا اال���س��ط��راب ناجت  ب��ان��ون 
عن طبيعة واأ�سلوب حكم الرئي�ض 
واالأربعني  اخل��ام�����ض  االأم��ري��ك��ي 
ب���ارز،  ع���امل ���س��راع ب�سكل  ذات����ه: 
وحيث  االنق�سامات،  م��ن  يتغذى 

االأقوى يجب اأن ي�سود.
ال��ت��ي ي��دي��ر بها  اإن��ه��ا الطريقة     
دون��ال��د ت��رام��ب م��وؤ���س�����س��ات��ه: انه 
يجمع دائما اآراء خمتلفة، واأعتقد 
اأن هذا �سّحي. اأعتقد اأنه بالن�سبة 
هي  ال��دارون��ي��ة  البيئة  ل��الأف��ك��ار، 
اأمر اإيجابي. واليوم، من الوا�سح 
االإدارة  ه����ذه  ان���ط���الق  م��ن��ذ  اأن����ه 
كانت هناك فجوة بني جمموعات 
خم����ت����ل����ف����ة م�������ن اال������س�����خ�����ا������ض. 
ما  كل  لرتامب:  تقول  جمموعة 
ما  جت�سيم  ه��و  ب��ه  ال��ق��ي��ام  عليك 
وعدت به، وح�سم النقا�ض واتخاذ 
ال��ق��رار بعد االآخ����ر. وع��ل��ى عك�ض 
ذل���ك، ت��ق��ول امل��ج��م��وع��ة االأخ���رى 
دعونا نقدم تنازالت، لنتحدث مع 
العمل  ون��ح��اول  الدميقراطيني، 

معا.
    وميكن تخمني املجموعة التي 
اليها،  ينتمي  ب��ان��ون  �ستيف  ك��ان 
اأن�����ه مل يفقد  ُي��ق�����س��م  ال�����ذي  ه���و 
اأب������دا م��ك��ان��ت��ه وب���ق���ي ع��ل��ى نف�ض 
اىل  االأول  ال���ي���وم  م���ن  ال���ت���اأث���ري 
اليوم االأخري ... ل�ست بحاجة اإىل 
ال�سائدة،  االإع��الم  و�سائل  مباركة 
ميكنهم  ي��ق��ول��ون��ه،  م��ا  يهمني  ال 
لل�سامية،  م����ع����ادي����ا  اع����ت����ب����اري 
ي�ساوؤون  وما  وقومي،  وعن�سري، 

، قال متبّجحا.
   طاملا اأننا ننفذ م�سروعنا ب�سكل 
جيد لعمال هذا البلد، فاأنا �سعيد 
... ولكن مل اأُخلق الأن اكون جمرد 

العب ب�سيط يف فريق.
عن لونوفال اوب�صرفاتور

احل��زب اجلمهوري، مل ي��رتدد يف 
الكاثوليك  ال��دي��ن  رج���ال  خ��د���ض 
ب�سدة  امل��ن��ت��ق��دي��ن  االأم���ري���ك���ي���ني، 

لهذا القرار:
الكاثوليكية  ال��ك��ن��ي�����س��ة  ك���ان���ت    
وهل  رهيبون،  واالأ�ساقفة  رهيبة، 
قادرين  ملاذا، الأنهم غري  تعرفون 
وهم  الكني�سة،  م�ساكل  ح��ل  على 
غري  امل����ه����اج����ري����ن  اىل  ب���ح���اج���ة 
ال�سرعيني مللء كنائ�سهم، ووا�سح 
يف  اق��ت�����س��ادي��ة  م�سلحة  ل��ه��م  ان 

الهجرة غري املراقبة واملنظمة.
ال����ب����اب����ا  اح�����������رتم  وا���������س��������اف     
وال����ك����اردي����ن����االت واال����س���اق���ف���ة يف 
يتعلق  هنا  االم��ر  ولكن  العقيدة، 

اأغ�سط�ض 2016، �ساهدا متميزا 
اأك��رب حلظة �سك يف فريقه،  على 
من  فيديو  مقطع  انت�سار  �ساعة 
قليلة  اأ���س��اب��ي��ع  قبل   2005 ع��ام 
ا�ستخدام  ُي��ظ��ه��ر  االق�����رتاع،  م��ن 

امللياردير عبارات مهينة للن�ساء.
ت��رام��ب كان  ان  ب��ان��ون      وروى 
ويطلب  ال���غ���رف���ة  داخ������ل  ي���ج���ول 
م���ن اجل��م��ي��ع ت��ق��دي��ر ف��ر���س��ه يف 
االنت�سار، وان يعطوه تو�سياتهم. 
ب���داأ ب��ري��ب��و���ض، ال���ذي ك��ان اآنذاك 
زعيم احل��زب اجل��م��ه��وري، قائال 
له: لديك حّلني: اإما اأن تن�سحب 
االآن، اأو اأنك �ستتكّبد اأكرب هزمية 
االأمريكي.  ال�سيا�سي  التاريخ  يف 

دائم  ب�سكل  له من اخل��ارج  داعما 
حلمايته.

   هدفنا هو م�ساندته للتاأكد من اأن 
اأعداءه يدركون اأنه لن يكون هدفا 
�سارلوت�سفيل  ب��ع��د  ل��ه��م.  ���س��ه��ال 
التيارات  تظاهرات  ح��ول  اجل��دل 
الوحيد  كنت  اجل��دي��دة،  ال��ن��ازي��ة 
م��ن خ���رج ل��ل��دف��اع ع��ن��ه، فعندما 
تتحالف مع �سخ�ض ما، يجب ان 
�سعيفا،  كنت  اإذا  بجانبه...  تبقى 

ب�����س��ي��ادة االم������ة، وان���ه���م يف هذه 
�����س����وى جمرد  ل���ي�������س���وا  امل�������س���األ���ة 

ا�سخا�ض لديهم راأي.
ع��ن عالقته  ����س���وؤال  ع��ل��ى     وردا 
اأج����اب بانون:  ت��رام��ب،  ب��دون��ال��د 
فاأنا  ال�����س��وارع،  ميداين هو ح��رب 
اأعتقد  ال�����س��ب��ب  ول���ه���ذا  م���ق���ات���ل، 
اأنني ودونالد ترامب من�سجمان. 
دونالد ترامب هو مقاتل، وي�سدد 
و�ساأكون  رائ����ع،  ب�سكل  ال��ل��ك��م��ات 

ي��ن��اأى بنف�سه ع��ن منظمي  ب��ان��ون 
ان����ه ال يوجد  م���وؤك���دا  ال��ت��ج��م��ع، 
ل�  االأم��ريك��ي��ة  ال�سيا�سة  يف  م��ك��ان 
“النازيني اجلدد والكونفدراليني 

اجلدد وكو كلوك�ض كالن.

يف كل جدل، 
“م�صاعفة الرهان«

وك��ان �ستيف ب��ان��ون، ال��ذي ان�سم 
ت����رام����ب يف  دون����ال����د  ح��م��ل��ة  اإىل 

عليك اأن ت�ستقيل، م�سريا خا�سة 
امل�ست�سار  ك����وه����ن،  غ�������اري  اإىل 
لدونالد  الرئي�سي  االق��ت�����س��ادي 
ت��رام��ب، ال���ذي اأع����رب ع��ن فزعه 

وارتباكه بعد �سارلوت�سفيل.
   وك����ان ال��رئ��ي�����ض االأم��ري��ك��ي قد 
اأك����د ان ه��ن��اك اأخ���ط���اء م���ن كال 
يوؤمنون  ال���ذي���ن  اأي  ال��ط��رف��ني، 
واأولئك  االأب��ي�����ض  ال��ع��رق  ب��ت��ف��وق 
ال���ذي���ن ت��ظ��اه��روا ���س��ده��م. لكن 

ترامب مازال حتت حماية بانون الكني�سة تعار�ض ترامب حلاجتها للمهاجرين

رغم ا�صتبعاده ال يحقد على امللياردير
 بل يعتزم موا�صلة حمايته من اأعدائه

 وعــــد بانـــــون باإعـــالن احلـــرب على 
اال�صتبل�صمنت اجلمهوري الذي ال يدعم ترامب

�ستيف بانون  خرج ومل يخرج

ميت�ض ماكونيل يف مرمى نريان �ستيف فو�سى البيت االبي�ض نتاج ا�سلوب االدارة املعتمد

بول ريان واجلمهوريون يف قف�ض االتهام

ال ميكن تنظيف امل�صتنقع ال�صيا�صي يف اأ�صهر وال يف واليتني.. �صي�صتغرق االمر عقودا من اجلهد املتوا�صل

بانون ال�صاهد املتميز يروي اأكرب حلظة �صك اعرتت فريق حملة ترامب
 الفو�سى ال�سائدة يف البيت الأبي�ض هي نتاج اأ�سلوب احلكم ذاته 

يف حوار فريد من نوعه:

هكذا حتدث بانون العقل املفكر للقومية الأمريكية...!
•• الفجر - خرية ال�شيباين

    كان طيلة اثني ع�صر �صهرا، ممثل اليمني املتطرف يف عقل 
دونالد ترامب، �صواء يف فريق حملته االنتخابية او الحقا يف 
البيت االأبي�س. وعلى الرغم من اقالته وعزله عن الدوائر 

نوعها يف نواح كثرية: اأوال، الأن العقل املفكر واملوؤثر للقومية 
االأمريكية مل ي�صبق ان حتدث يف التلفزيون. ثم الأن املقابلة، 
االثنني،  �صباح  انرت  فران�س  اذاعــة  ذلك  على  �صددت  كما 
“كتاب �صلوات يومية للحكومة ال�صعبوية” على  كانت بحق 

طريقة ترامب.

العليا لل�صلطة يف 18 اأغ�صط�س، فاإن موؤ�ص�س موقع بريتبارت 
يعتزم  بل  امللياردير  على  يحقد  ال  البديل،  اليمني  �صادي  و 
احلزب  االأول،  املقام  ويف  اأعــدائــه...  من  حمايته  موا�صلة 
ليلة  بثت  التي  نيوز،  ا�س  بي  �صي  مع  مقابلته  اجلمهوري.    
كانت فريدة من  االأحد يف الربنامج الرئي�صي “60 دقيقة”، 

»اجلمهوريون يريدون اإلغاء فوز ترامب«
الغاء  مبحاولة  اجلمهوري  احلزب  كوادر  اتهم  البداية  من   
ميت�س  اأ�صماء  اىل  وم�صريا   ،2016 عام  انتخابات  نتيجة 
ماكونيل زعيم االأغلبية يف جمل�س ال�صيوخ وبول ريان رئي�س 
جمل�س النواب. هذا هو الواقع العنيف الذي نواجهه اليوم.

 مل اأُخلق لكي اكون جمرد لعب ب�سيط يف فريق



األربعاء   13   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12120  
Wednesday  13   September   2017  -  Issue No   1212016
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ا�ستديو فوتو زووم

رخ�سة رقم:CN 1157350 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة احمد عبود ه�سله احمد ح�سن ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل �سالح مبارك الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/�سما  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 2176226:الهدى لطالء االثاث رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/او ماي 

CN 1673326-4:بنز كافيه - فرع 4 رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سركة جنمة ال�سهامة للمقاوالت العامة 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�سة رقم:1055982 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 0.50*0.20 اىل 3*1

 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة جنمة ال�سهامة للمقاوالت العامة ذ.م.م
AL SHAHAMA STAR GEN. CONT. CO. LLC

اىل/ �سركة جنمة ال�سهامة للحدادة واللحام ذ.م.م 
AL SHAHAMA STAR BLACKSMITH & WELDING WORKSHOP LLC

خليفة  احمد  نا�سر  املالك   151 مكتب   22 ق   39 م  خارج  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
املالك   49903  49903  170 ق   11 م  ال�سناعية  م�سفح  ابوظبي  ابوظبي  اىل  ال�سويدي 

�سامل حممد �سهيل باحلطم واخرين
تعديل ن�ساط/ا�سافة ور�سة حدادة وحلام )2592005(

تعديل ن�ساط/حذف مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
الورد  ن�سيم  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للرجال رخ�سة رقم:CN 1163816 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد عبداهلل حممد �سيف الظاهري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد �سعيد �سامل عمري الكتبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا حبة فالفل 

رقم:CN 2091422 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علي را�سد علي عبيد الكعبي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف حممد نا�سر هزاع �ساملني املن�سوري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
ثري  اف  ال�س�����ادة/كافيه  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رقم:CN 2247653 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة كليثم �سعيد علي النعيمي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي حممد احلاي الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
االملنيوم  العمال  نعمة  ارياف  ال�س�����ادة/�سركة  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�سة رقم:1132981 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبدالرحمن احمد �سامل العويني الكعبي ٪51

تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد ا�سفاق غالم قادر من 49٪ اىل ٪15
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ر�ساد عبدالفتاح عبدالفتاح حجازي ٪34

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمي�ض �سامل �سعيد حجازي ٪34
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف خمي�ض �سامل �سعيد ال�ساعدي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/�سركة ارياف نعمة العمال االملنيوم ذ.م.م

ARIYAF NEAMA ALUMINIUM WORKS LLC
اىل/ ور�سة امري ال�سرق للزجاج واالملنيوم ذ.م.م 

AMEED L SHARQE GLASS & ALUMINIUM WORKSHOP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
الغربية  ال�س�����ادة/عرقوب  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1910044:للمقاوالت والنقليات العامة رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة ا�سماعيل ح�سن عبداهلل علي املن�سوري ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف يون�ض هادي علي هادي ال �سيخه

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة وادي العندليب 

لت�سليح االدوات الكهربائية وااللكرتونية امل�ستعملة 
رخ�سة رقم:CN 1135568 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة انور عبده �سعيد احمد ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سامل حممد �سامل حممد العي�سائي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االحتاد لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2240640 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مها �سعيد �سالح حممد ال�سام�سي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مها �سعيد �سالح حممد ال�سام�سي 10٪ اىل ٪100
تعديل مدير/ا�سافة مها �سعيد �سالح ال�سام�سي

تعديل مدير/حذف مرمي �سعيد �سالح حممد ال�سام�سي 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي �سعيد �سالح ال�سام�سي

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية

 تعديل ا�سم جتاري من/االحتاد لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
AL ETIHAD TRAVEL & TOURISM LLC

اىل/ االحتاد لل�سفر وال�سياحة 
ALETIHAD TRAVEL AND TOURISM

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الظبياين خلدمات توريد العماله 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1429951 
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/الظبياين خلدمات توريد العماله 
ALDHABIYANI LABOUR  SUPPLIES SERVICES

اىل/ الظبياين لال�ست�سارات االدارية 
ALDHABIYANI MANAGEMENT CONSULTING

تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات ودرا�سات ادارية )7020003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ا�ست�سارات املوارد الب�سرية )7020008(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات مكاتب التو�سط يف توظيف العمالة )7810001(
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
حلفر  ال�س�����ادة/ال�سالالت  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

االبار رخ�سة رقم:CN 1058598 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبيد حميد مطر دليوي املن�سوري ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد جابر اخل�سواين باملر املن�سوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الديار لال�سترياد والت�سدير ذ.م.م

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1031166 
MAZRUI RETAIL LLC تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة املزروعي ريتيل ذ.م.م

 MAZRUI INTERNATIONAL LLC تعديل ن�سب ال�سركاء/املزروعي العاملية ذ.م.م
من  98٪ اىل ٪1

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف عبداهلل حممد علي غامن املزروعي
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 2.50*1
 تعديل ا�سم جتاري من/الديار لال�سترياد والت�سدير ذ.م.م

ELDIAR IMPORT & EXPORT LLC
اىل/ الديار لالثاث والت�سميم ذ.م.م 

ELDIAR FURNITURE AND DESIGN LLC
تعديل ن�ساط/حذف جتارة املواد العازلة ال�سناعية املتخ�س�سة - باجلملة )4669221(

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون باب اجلمال للرجال

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1074785 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبيد �سلطان يو�سف بن ن�سر الزعابي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد علي عبداهلل ال�سهياري
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 2.35*1 اىل 1*1

نهيان  �سهيل  حممد  بناية  ال�سالم  �سارع  ابوظبي  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
 77210  01-41 م  ال�سناعية  ابوظبي  مدينة  ابوظبي  اىل  العامري  �سامل 

77210 اال�سكان اجلماعي ذ.م.م واخرين LC1 حمل 115

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
م�ست�سفى  ال�س�����ادة/عيادات  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN كنجز كوليدج رخ�سة رقم:1552050 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1
 تعديل ا�سم جتاري من/عيادات م�ست�سفى كنجز كوليدج

KINGS COLLEGE HOSPITAL CLINICS LLC

اىل/ م�ست�سفى كينغز كوليدج لندن مركز طبي وجراحي ذ.م.م 
KINGS COLLEGE HOSPITAL LONDON MEDICAL AND SURIGICAL CENTRE LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعــــــــــالن
ال�ساطع  ال�س�����ادة/البدر  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
 CN 1303893:لتجارة زينة واك�س�سوارات ال�سيارات رخ�سة رقم

قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة زايد حممد فالح فهاد الهاجري ٪100
تعديل وكيل خدمات/حذف عبداهلل طار�ض �سعيد �سليويح املزروعي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف بدر نهار عوير
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12119 بتاريخ 2017/9/12

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سيدلية ال�سموع اجلديد

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1039159 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حمد عبداهلل براك حمد املزروعي ٪51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سرف الدين ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد عبداهلل براك حمد املزروعي

تعديل راأ�ض املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االإعالن/اجمايل من م�ساحة 7*1 اىل 7*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
 تعديل ا�سم جتاري من/�سيدلية ال�سموع اجلديد

NEW AL SHUMOO PHARMACY
اىل/ �سيدلية ال�سموع اجلديد ذ.م.م 

NEW AL SHUMOO PHARMACY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12120 بتاريخ 2017/9/13

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

تعلن الهيئة االحتادية للموا�سالت الربية والبحرية)قطاع 

النقل البحري( بان /اإليت كابتنز لتجارة ال�سفن والقوارب قد 

تقدم بطلب ت�سجيل ال�سفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�سفينة  ه��ذه  ت�سجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�سفن  ت�سجيل  مكتب  مراجعة 

اق�ساها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�س والت�سجيل البحري

                   اإ�صم ال�صفينة                    رقم الت�صجيل ال�صابق          العلم ال�صابق
               �سويت هانيبل                     --                       --

منوذج اعالن الن�صر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

املالك:اأ�سيل اآند فريندز هولدينجز ليمتد
the bureau: طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم :276830     بتاريخ : 2017/7/20
با�س������م :اأ�سيل اآند فريندز هولدينجز ليمتد

وعنوانه:�سلطة املنطقة احلرة لراأ�ض اخليمة ، هاتف:0509798522
امييل: sreedevi@theaseelgroup.com دبي

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35 الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال 
وتفعيل الن�ساط املكتبي.

باللونني  مميز  ب�سكل  بالالتينية  مكتوبة   the bureau الكتابة  عن  العالمة:عبارة  و�سف 
اال�سود واالبي�ض على خلفية باللون االحمر.

اال�سرتاطات:.
فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد  

اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  13  �سبتمرب 2017 العدد 12120
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اعتمد جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية  ال�سباقات  وروزنامة  برنامج  البحرية 
والذي   2018-2017 الريا�سي  املو�سم  يف 
املقبل  ال�سبت  ي���وم  م��ن  ب��داي��ة  ال��ن��ادي  ينظمه 
�سهر  حتى  ال�سباقات  ت�ستمر   اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
مايو املقبل موعد م�سك ختام املو�سم الريا�سي 
الثامن  القفال  �سباق  الكبري  البحري واحلدث 
والع�سرين لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما. 
وحر�ض �سعادة احمد �سعيد بن م�سحار املهريي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة نادي دبي الدويل للريا�سات 
البحرية على توجيه ال�سكر واالمتنان والتقدير 
بتقدمي  تبخل  مل  والتي  الر�سيدة  القيادة  اإىل 
االإم��ك��ان��ي��ات من  ال���الزم وت�سخري كافة  ال��دع��م 
اج���ل اإ���س��ع��اد ���س��ع��ب االإم�������ارات وت���وف���ري اأف�سل 
الظروف لالإبداع مبينا اأن الريا�سات البحرية 
ب�����س��ف��ة ع���ام���ة و����س���ب���اق���ات ال�����س��ف��ن وال����ق����وارب 
كان  وال���ذي  خ��ا���ض  باهتمام  حتظى  ال�سراعية 
الذي  احل�ساري  امل���وروث  اإح��ي��اء  ا�ستمرار  وراء 

ارتبط مبا�سي االآباء واالأجداد.
واأ�ساد  بن م�سحار  باملتابعة الكبرية التي جتدها 
خمتلف االأن�سطة والفعاليات وامل�ساندة الكبرية 
ال�سيخ  �سمو  من  االإدارة  جمل�ض  يتلقاها   التي 
رئي�ض  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  من�سور 
ال���ن���ادي وال�����ذي ظ���ل ي��وج��ه دائ���م���ا ب���اإجن���اح كل 
الناجحة  التميز  م�سرية  وموا�سلة  الفعاليات 
دورا  ولعب   1988 ع��ام  تاأ�س�ض  ال��ذي  للنادي 
رائ�����دا يف ت��ط��وي��ر ال��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة و�سن 
االأن��ظ��م��ة وال���ق���وان���ني ال��ت��ي اأ���س��ه��م��ت يف تطور 

املحلي  ال�سعيد  على  لي�ض  البحرية  الريا�سات 
اأي�سا  منوها  العاملي  امل�ستوي  على  بل  فح�سب 
ب��ال��دع��م امل��ب��ا���س��ر وامل�����س��ت��م��ر م���ن جم��ل�����ض دبي 
الريا�سي يف  للن�ساط  الراعية  املظلة  الريا�سي 

اإمارة دبي.
ال��ري��ا���س��ي اجلديد  ال��ب��ح��ري  امل��و���س��م  اأن  وق���ال 
القيادة  اأهداف  يواكب  �سوف   2018-2017
الر�سيدة دعما للمبادرتني 2017 )عام اخلري( 
الفرتة  �ست�سهد  حيث  زاي���د(  )ع���ام   2018 و 
النادي  عرب  ���س��واًء  الفعاليات  من  ع��دداً  املقبلة 
اأو على خمتلف االأ�سعدة يف االإمارات وخارجها 
احتفاًء باملغفور له باإذن اهلل تعاىل، ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان – طيب اهلل ثراه – وقيمه 

التي ج�ّسدها طوال �سنوات حياته 

فعاليات
وك�����س��ف حم��م��د ع��ب��داهلل ح����ارب ع�����س��و جمل�ض 
برنامج  اأن  ل��ل��ن��ادي  التنفيذي  وامل��دي��ر  االإدارة 
 2018-2017 اجل��دي��د  ال��ري��ا���س��ي  امل��و���س��م 
�سوف يت�سمن  ما ي�سل اإىل 26 �سباقا وحدثا 
اأ�سهر  ت�سعة  م��دار  على  متنوعا  بحريا  ريا�سيا 
متوا�سلة �ستكون عامرة باالأن�سطة والفعاليات 
ال���ت���ي ت���ع���ود ع��ل��ى ج��م��ي��ع ����س���رائ���ح امل��ج��ت��م��ع يف 
القيمة  االيجابية  اجل��وان��ب  م��ن  بالكثري  دب��ي 
الريا�سات  ع�ساق  اأن  ح��ارب  واأ���س��اف  وال��ف��ائ��دة 
ال��ب��ح��ري��ة ���س��ي��ك��ون��ون ع��ل��ى م��وع��د م���ع االإث�����ارة 
ال�سراعية  ال�سفن  والت�سويق يف مناف�سات فئات 
املحلية 60 قدما ثالث جوالت من بينها عر�ض 

والع�سرين  الثامن  القفال  �سباق  املو�سم  ختام 
ثالث  قدما   43 املحلية  ال�سراعية  وال��ق��وارب 
قدما   22 املحلية  ال�سراعية  والقوارب  جوالت 
التجديف  لقوارب  دبي  وبطولة  ج��والت  خم�ض 
البطوالت  اغلي  بينها  من  فعاليات   4 املحلية 
للقوارب  االإم������ارات  وب��ط��ول��ة  م��ك��ت��وم  اآل  ك��ا���ض 
ث����الث ج�����والت وبطولة  ال�����س��ري��ع��ة  اخل�����س��ب��ي��ة 

االإمارات للدراجات املائية ثالث جوالت.
وق����ال اأن امل��و���س��م امل��رت��ق��ب ي��ح��م��ل ال��ك��ث��ري من 
وللمرة  دب���ي  ا���س��ت�����س��اف��ة  �سيما  ال  امل�����س��ت��ج��دات 
االأوىل لفعاليات بطولة العامل للدراجات املائية 
حتت مظلة االحتاد الدويل للريا�سات البحرية 
اأو-    2 –ات�ض  موؤ�س�سة  وباإ�سراف  اأم-  اأي  –يو 
التي �ستقام يف نوفمرب اإىل جانب م�سابقة �سيد 
لل�سراع  االإم�����ارات  بطل  ومناف�سات  االأ���س��م��اك 
احل���دي���ث )ج��ول��ت��ني( وال���ت���ي ت��ع��ود ب��ق��وة ومن 
جديد اإىل اأن�سطة النادي يف اإطار اهتمام النادي 
بتطوير وتوفري جميع الفر�ض ملختلف �سرائح 

املجتمع.

برنامج �صبتمرب
ال�سباقات  ب��رن��ام��ج  اأن  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
ال��ب��ح��ري��ة يف دب����ي ���س��ي��ب��داأ ي����وم ال�����س��ب��ت 16 
بطولة  ج���والت  اأوىل  ب��اإق��ام��ة  امل��ق��ب��ل  �سبتمرب 
43 قدما على  دبي للقوارب ال�سراعية املحلية 
يف  البطولة  نف�ض  يف  الثانية  اجل��ول��ة  ت��ق��ام  اأن 
منه   23 ال�سبت  يوم  وحتديدا  التايل  االأ�سبوع 
والع�سرين  التا�سع  اجلمعة  يوم  �سي�سهد  بينما 

قوارب  ج��والت  اأوىل  اإق��ام��ة  �سبتمرب  �سهر  م��ن 
التجديف املحلية 30 قدما.  

اأكتوبر
واأ���س��اف : م��ن امل��ق��رر اأن ت��ق��ام اجل��ول��ة الثالثة 
ال�سراعية  للقوارب  دبي  واخلتامية من بطولة 
اأكتوبر  �سهر  من  ال�سابع  يف  قدما   43 املحلية 
التجديف  ريا�سة  ع�ساق  يتناف�ض  فيما  املقبل 
م��ن ج��دي��د يف م��ن��اف�����س��ات اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
بطولة دبي يوم اجلمعة 13 منه ومن املنتظر 
للقوارب  دب��ي  بطولة  ج���والت  اأوىل  تنطلق  اأن 
 21 ال�سبت  ي��وم  قدما   22 املحلية  ال�سراعية 

منه.

نوفمرب
وم�سى بالقول: ومن ثم �سيكون �سهر نوفمرب 
ح��اف��ال ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات م��ن��ه��ا اإقامة 
للقوارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة  م���ن  و3   2 اجل��ول��ت��ني 
ال�سراعية املحلية 22 قدما يومي اجلمعة 10 
جوالت  فاحتة  �ستقام  بينما  منه   18 وال�سبت 
بطولة دبي لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما 
على  ال�ستار  و�سي�سدل  نوفمرب  يوم ال�سبت 11 
املحلية  التجديف  لقوارب  دب��ي  بطولة  ج��والت 

منه.  17 اجلمعة  يوم  قدما   30
واأو�سح حارب اأن اجلميع يرتقب مع نهاية �سهر 
 25-23 من  الفرتة  وحتديدا  املقبل  نوفمرب 
للدراجات  العامل  بطولة  مناف�سات  اإقامة  منه 
والتي  2017 )اجلولة قبل اخلتامية(  املائية 

دانة  االأوىل يف حلتها اجلديدة يف  للمرة  تنظم 
الدنيا دبي حيث جتمع اأكر من 60 مت�سابقا 
من خمتلف اأنحاء العامل �سوف يتناف�سون على 

األقاب الفئات املختلفة

دي�صمرب
واأ����س���اف: ت��ق��ام م��ع ن��ه��اي��ة ال��ع��ام وحت���دي���دا يف 
بطولة  م��ن  و5   4 اجل��ول��ت��ني  دي�سمرب  �سهر 
22 قدما  امل��ح��ل��ي��ة  ال�����س��راع��ي��ة  ل��ل��ق��وارب  دب���ي 
�سيتناف�ض  فيما  منه   23 وال�سبت   8 اجلمعة 
ث��اين ج��والت بطولة دبي  ال��ن��واخ��ذة على لقب 
لل�سفن ال�سراعية املحلية 60 قدما يوم ال�سبت 
املوافق التا�سع منه وينتظر اأن يقام يف اخلام�ض 
اغلى بطوالت  اآل مكتوم  كا�ض  �سباق  ع�سر منه 
مناف�سات  خ��ت��ام  م�سك  تعد  وال���ذي  التجديف 

التجديف الرتاثي 30 قدما كل عام.

يناير وفرباير
العام  انطالقة  مع  �ست�سهد  االأن�سطة  اأن  وذك��ر 
اإق��ام��ة ج��ول��ت��ني م��ن بطولة   2018 اجل��دي��د 
اجلمعة  ال�سريعة  اخل�سبية  للقوارب  االإم���ارات 
اأوىل  �ستقام  فيما  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  م��ن��ه  و19   5
املائية  ل��ل��دراج��ات  االإم����ارات  بطولة  مناف�سات 
يف دب���ي ي���وم ال�����س��اب��ع وال��ع�����س��ري��ن م��ن��ه وتختتم 
اخل�سبية  للقوارب  االإم���ارات  بطولة  مناف�سات 
ال�سريعة يف دبي يوم اجلمعة الثاين من فرباير 
لل�سراع  االإم�����ارات  بطل  مناف�سات  ت��ق��ام  بينما 
احل���دي���ث ي����وم اجل��م��ع��ة ال��ت��ا���س��ع م��ن��ه وينظم 

النادي وبعد فرتة غياب مناف�سات بطولة �سيد 
ثاين  وتقام  16 فرباير  يوم اجلمعة  االأ�سماك 
يف  املائية  للدراجات  االإم���ارات  بطولة  �سباقات 

دبي يوم ال�سبت املوافق 24 منه.

مار�س 
اأن �سهر مار�ض  وق��ال حممد ع��ب��داهلل ح���ارب:  
تنظيم  وهو  اإقامة حدث جديد  �سي�سهد  املقبل 
االأوىل  للمرة  �سباق ومناف�سات )كايت �سريف( 
النادي  م��ن  مبا�سر  وب��اإ���س��راف  دب��ي  �سواطئ  يف 
ب��ي��ن��م��ا ي�����س��دل ال�����س��ت��ار ع��ل��ى ج�����والت بطولة 
ال�سبت  ي��وم  دب��ي  املائية يف  للدراجات  االإم���ارات 
يقام  اأن  على  نف�سه  ال�سهر  م��ن  ع�سر  ال�سابع 
ال�سباق الثاين ملناف�سات بطل االإم��ارات لل�سراع 

احلديث يوم ال�سبت 24 مار�ض.

مايو
واأكد قائال: �سيكون م�سك ختام املو�سم الريا�سي 
الريا�سات  ع��ر���ض  اإق��ام��ة  م��ع  كاملعتاد  البحري 
الثامن  ال�������س���ن���وي  ال���ق���ف���ال  ����س���ب���اق  ال���ب���ح���ري���ة 
والع�سرين للم�سافات الطويلة من جزيرة �سري  
بونعري وحتى �سواطئ دبي والذي يقام برعاية 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  من  مبا�سر  ودع��م  كرمية 
بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية 
�سهر  م��ن  الثالث  ال�سبت  ي��وم  حتديد  مت  حيث 
اأن يكون ال�سبت الذي  مايو القادم موعدا على 
يليه وهو العا�سر منه موعدا احتياطيا يف حالة 

حدوث اأمر طارئ يتعلق باالأحوال اجلوية.

مونديال الدراجات املائية نوفمرب القادم

روزنــامة حافلـــة يف مو�ســم دبـــي البحــــري 2018-2017
بن م�صحار : فعاليات متنوعة احتفاًء بعامي »اخلري« و»زايد«

حارب: 26 �صباقا والكايت و�صيد االأ�صماك وال�صراع اأحداث جديدة

ليمــــار يغيــــب عــــن موناكــــو يف 
لقــــاء ليبـــزيـــــغ 

خلت قائمة الالعبني ال� 21 التي اعلنها املدرب الربتغايل 
ملوناكو الفرن�سي ليوناردو جاردمي من اأجل خو�ض املباراة 
االوىل يف م�سابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، من ا�سم 

الدويل طوما�ض ليمار ب�سبب اإ�سابته بتقل�ض ع�سلي.
يف  االرب��ع��اء  ال��ي��وم  فرن�سا،  بطل  االإم�����ارة،  ف��ري��ق  ويلعب 
�سم�����������ن  امل��ان��ي��ا،  بط���������ل  و�سي�����������ف  الي��ب��زي��غ  �سيافة 

املجم������وع�������ة ال�سابع��������������ة.
خ�سرها  التي  املباراة  يف  ال�سبت  لالإ�سابة  ليمار  وتعر�ض 
ال�سوط  بعد  وخ��رج  نظيفة،  برباعية  ني�ض  اأم��ام  موناكو 

االول.
وبقي الالعب يف موناكو ومل ي�سافر مع الفريق اىل اأملانيا، 
اأمام �سرتا�سبورغ ال�سبت يف املرحلة ال�ساد�سة  لكن عودته 

من الدوري الفرن�سي تبقى واردة.
ومن اخليارات املتوفرة ال�ستبدال ليمار يف موقعة اليبزيغ، 
ميكن اأن يبداأ جاردمي باجلزائري ر�سيد غزال الذي دخل 
اأن  اأو  ني�ض،  �سد  ال�سوطني  بني  ما  ا�سرتاحة  بعد  مكانه 
ينقل الظهري االي�سر الربازيلي جورجي اىل و�سط امللعب 

كما فعل يف منا�سبات عدة املو�سم املا�سي.
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الثاين  ال��دويل  الريا�سي  دب��ي  ملوؤمتر  املنظمة  اللجنة  عقدت 
ع�سر اأحد “مبادرات حممد بن را�سد العاملية” والذي ينظمه 
جمل�ض دبي الريا�سي اجتماعها الدوري بح�سور �سعادة �سعيد 

حارب اأمني عام جمل�ض دبي الريا�سي.
اإدارة  جمل�ض  ع�سو  الكمايل  حممد  �سعادة  االجتماع  وت��راأ���ض 
اأن�ض  بح�سور  املنظمة،  اللجنة  رئي�ض  الريا�سي  دب��ي  جمل�ض 
بوخ�ض ع�سو جمل�ض اإدارة املجل�ض نائب رئي�ض اللجنة املنظمة، 
واأع�ساء اللجنة املنظمة: نا�سر اأمان اآل رحمة م�ساعد االأمني 
العام للمجل�ض، علي عمر، ح�سة الكو�ض مدير املوؤمتر، حمدة 
ا�سماعيل،  د.ناجي  للموؤمتر:  الفنية  اللجنة  واأع�ساء  العبار، 

�سامي عبد االإمام ورا�سد حممد من�سق املوؤمتر.
من  املقبلة  ل��ل��دورة  اال���س��ت��ع��دادات  مناق�سة  االج��ت��م��اع  يف  ومت 
املقبل  دي�سمرب  و28   27 يومي  تنظيمه  �سيتم  ال��ذي  املوؤمتر 
يف  احلديث  “اال�ستثمار  �سعار  حتت  جمريا  مدينة  منتجع  يف 

كرة القدم«.
واأكد �سعادة �سعيد حارب و�سعادة حممد الكمايل يف االجتماع 
على مكانة املوؤمتر على خارطة الريا�سة املحلية والعاملية والدور 
الرائد املهم الذي يلعبه يف عملية التطوير كونه اأحد “مبادرات 
حممد بن را�سد العاملية” ومن�سة عاملية مهمة يحر�ض جنوم 
الريا�سة عموما وكرة القدم خ�سو�سا من قياديني و�سّناع قرار 
ومدربني والعبني على ح�سور جل�ساته �سنويا وامل�ساركة فيها، 
وهي املكانة التي حتققت بف�سل دعم القيادة الر�سيدة للقطاع 
دبي  جمل�ض  وحر�ض  خ�سو�سا،  وللموؤمتر  عموما  الريا�سي 
تعالج  للموؤمتر  وحيوية  مهمة  حم��اور  اختيار  على  الريا�سي 
حمليا  الريا�سي  القطاع  ق�سايا  من  مهمة  ق�سية  عام  كل  يف 

ودوليا و جتمع نخبة املخت�سني لعر�ض جتاربهم االحرتافية 
وكرة  تواجهها عموما  التي  التحديات  يف  والتباحث  الناجحة 

القدم خ�سو�سا و اآفاق التقدم والنمو.
العمل  وور���ض  اجلل�سات  برنامج  ا�ستعرا�ض  االجتماع  يف  ومت 
على مدار اليومني والتي مت و�سعها لكي تعالج كل منها جانبا 
مهما من جوانب اال�ستثمار احلديث يف الريا�سة تنفيذا ل�سعار 
ا�ستعرا�ض االأ�سماء  املوؤمتر، كما مت  الثانية ع�سرة من  ال��دورة 
القدم  كرة  يف  االخت�سا�ض  اأ�سحاب  من  جل�سة  لكل  املقرتحة 
مهمة  ا�سافة  وم�ساركتهم  ح�سورهم  ي�سكل  ال��ذي��ن  العاملية 
ويقدمون خال�سة جتاربهم الناجحة للعاملني يف كرة القدم 
القدم  كرة  م�ستقبل  اأي�سا  يناق�سون  كما  واملنطقة،  الدولة  يف 

العاملية اأي�سا.
امل��وؤمت��ر و  ق��اع��ة  كما مت يف االج��ت��م��اع االإط���الع على ت�ساميم 
“دبي-  وحفل  املوؤمتر  �سعار  وا�ستخدام  الرتويجية  احلمالت 
جاال” لتوزيع جوائز جلوب �سوكر الأف�سل الالعبني واملدربني 
ال��ق��دم، كما  ك��رة  وال�سخ�سيات يف خمتلف جم��االت  واالأن��دي��ة 
امل�ستوى  على  معروفة  باتت  التي  املوؤمتر  هوية  على  يحافظ 

العاملي ويواكب التطور يف خمتلف املجاالت.
االإعالمية  اخل��ط��ة  االج��ت��م��اع  امل��ن��ظ��م��ة يف  ال��ل��ج��ن��ة  وب��ح��ث��ت 
من  االإعالمية  للموؤ�س�سات  توفريها  �سيتم  التي  واخل��دم��ات 
�سحف وقنوات تلفزيونية، ومت التاأكيد على ا�ستخدام التقنيات 
فعاليات  لتغطية  االجتماعي  التوا�سل  و���س��ائ��ل  يف  احل��دي��ث��ة 
وج��ل�����س��ات وور�����ض ع��م��ل امل���وؤمت���ر ون��ق��ل��ه��ا الأك����رب ���س��ري��ح��ة من 
االإعالم  يعد  حيث  واجلمهور،  الريا�سي  القطاع  يف  العاملني 
التي ينظمها جمل�ض دبي  الفعاليات  اأ�سا�سي يف جميع  �سريك 

لالإعالميني  الدعم  تقدمي  على  املجل�ض  ويحر�ض  الريا�سي، 
يرغبونه  ال��ذي  النحو  على  مبهامهم  قيامهم  يف  ي�ساهم  مبا 

وي�سعون جمهورهم يف قلب احلدث.
توجيهها  �سيتم  ال��ت��ي  ال���دع���وات  املنظمة  اللجنة  بحثت  ك��م��ا 
حل�سور  الريا�سية  واملوؤ�س�سات  القدم  ك��رة  و�سركات  لالأندية 
جل�سات املوؤمتر واال�ستفادة مما �سيتم طرحه، وكذلك ت�سهيل 
االأن���دي���ة اخلليجية  و  ال��ك��روي��ة  ح�����س��ور مم��ث��ل��ي االحت������ادات 

وال��ع��رب��ي��ة ال���ذي���ن ي��ح��ر���س��ون يف ك���ل ع����ام ع��ل��ى ح�سور 
امل��وؤمت��ر واال���س��ت��ف��ادة مم��ا يتم ط��رح��ه يف  جل�سات 

ور�����ض ال��ع��م��ل وج��ل�����س��ات امل����وؤمت����ر. جدير 
املوؤمتر  من  املا�سية  الن�سخ  اأن  بالذكر 

���س��ه��دت ط���رح ال��ع��دي��د م��ن الربامج 
القدم  ك���رة  ال��ك��ربى يف  وامل����ب����ادرات 
العاملية مبا فيها قانون اللعب املايل 

النظيف الذي عر�سه االحتاد االأوروبي 
بعدة  ر�سميا  تطبيقه  قبل   2010 العام  يف  املوؤمتر  يف 

ال��ق��دم املحلية  ���س��ن��وات، وك��ذل��ك تطبيق احل��وك��م��ة ع��ل��ى ك���رة 
والدولية، و طرح جياين انفاتينو رئي�ض االحتاد الدويل لكرة 
والتي  العامل،  كاأ�ض  املنتخبات يف  زي��ادة عدد  لفكرته يف  القدم 
الدويل  االحت��اد  كوجنر�ض  موافقة  بعد  دوليا  ق��رارا  اأ�سبحت 

لكرة القدم واللجنة التنفيذية يف الفيفا عليها.
كما يتم طرح العديد من املبادرات واالأفكار لتطوير كرة القدم 
والتي  امل��وؤمت��ر،  لتو�سيات  ت�سمينها  وي��ت��م  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
يعمل جمل�ض دبي الريا�سي مع العديد من االأطراف املحلية 

والدولية لتنفيذها.   

الظفرة  ب���ن���ادي  اأم�������ض  اخ��ت��ت��م��ت 
الزعفرانة  مب��ن��ط��ق��ة  ال���ف���رع���ي 
التحكيم  ور�����س����ة  ظ���ب���ي  اأب�������و  يف 
ال��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ال���ت���ي ن��ظ��م��ت��ه��ا جلنة 
ل�سرح  القدم  كرة  باحتاد  التحكيم 
طراأت  التي  اجل��دي��دة  التعديالت 
ك���رة القدم،  ق���ان���ون حت��ك��ي��م  ع��ل��ى 
ق��ب��ل ان��ط��الق��ة م��ن��اف�����س��ات دوري 
اخلليج الكروي الأندية املحرتفني 
الدويل  والتي حا�سر فيها احلكم 
بينيت  �ستيف  االإجنليزي  اخلبري 
امل���دي���ر ال��ف��ن��ي ل��ل��ح��ك��ام يف احت���اد 
املحا�سرات  يف  وراف����ق����ه  ال����ك����رة 
ح��ك��م��ن��ا ال�������دويل ال�������س���اب حممد 
عر�ض  مت  ح���ي���ث  ي���و����س���ف  اأح����م����د 
احلاالت  لبع�ض  م�سورة  لقطات 
االأجهزة  م�سوؤويل  مع  ومناق�ستها 

الفنية واالإدارية والالعبني،

اآخ���ر تعديالت  ���س��رح  اإىل  اإ���س��اف��ة   
قانون التحكيم التي يتم تطبيقها 
الر�سمية،  املناف�سات  انطالقة  مع 
على  اجل���م���ي���ع  ي���ك���ون  اأن  ب���ه���دف 
ي�ساهم  مبا  التعديالت  بتلك  علم 
يف ت�����س��ه��ي��ل م��ه��م��ة احل���ك���ام خالل 

املباريات.
االإداري  ال����ط����اق����م  اأ������س�����اد  وق������د 
االأول  ال���ظ���ف���رة  ل��ف��ري��ق  وال���ف���ن���ي 
�سنة   21 ال���ردي���ف حت���ت  وف���ري���ق 
الفنية  االأج���ه���زة  وج��م��ي��ع  ل��ل��ك��رة 
اأ�سهمت  ال��ت��ي  ال��ه��ادف��ة  ب��ال��ور���س��ة 
اجلوانب  م��ن  ال��ك��ث��ري  تو�سيح  يف 
اجلديدة  التعديالت  حول  الفنية 
التحكيم  قانون  على  ط��راأت  التي 
القدم،  ك��رة  يف  التحكيم  وم�سائل 
الكروية  املناف�سات  انطالقة  قبل 
وح�������س���ر ال����ور�����س����ة ال���ع���دي���د من 

االإداريني يف جمال الكرة.
املزروعي  م��ك��ت��وم  ف���ار����ض  وت���ق���دم 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �سركة الظفرة 
ال�سكر  ب���خ���ال�������ض  ال����ق����دم  ل����ك����رة 
القدم  ك�����رة  الحت������اد  وال���ت���ق���دي���ر 
ع��ل��ى اجل���ه���ود ال��ت��ي ي��ب��ذل��ون��ه��ا يف 
التحكيمي  ال�سلك  ت��ط��وي��ر  اإط����ار 
ويف ت��ق��دمي ك���ل م���ا ه���و ج��دي��د يف 
الالعبني،  التحكيم  لكافة  قانون 
للمحا�سرين  بال�سكر  ت��ق��دم  كما 
حققت  التي  الفنية  الور�سة  على 
يعزز  منها، مبا  والفائدة  اأهدافها 
عمل املنظومة الكروية ب�سكل عام، 
وال��ت��ع��اون م��ع ق�ساة امل��الع��ب مبا 
املن�سود،  ي�ساهم يف حتقيق النجاح 
الظفرة  ن������ادي  اأن  اإىل  م�������س���ريا 
التعاون  ج���ذور  م��د  على  يحر�ض 

مع احلكام.

االإ�سباين  بر�سلونة  ن��ادي  اأن   اأم�ض  اإخبارية  تقارير  ك�سفت 
يفكر جمدداً يف �سم العب و�سط ني�ض الفرن�سي، االإيفواري 
ال�سفقة يف  ع��ن  ت��راج��ع  ك��ان  اأن  بعد  ���س��ريي،  ج��ان مي�سيل 

مو�سم االنتقاالت ال�سيفية.
وذكرت �سحيفة �سبورت على موقعها االإلكرتوين اأن �سريي 
الرب�سا  عربها  ي�سعى  التي  الالعبني  قائمة  �سمن  م���ازال 
املقبل،  ال�ستوية  االن��ت��ق��االت  �سوق  خ��الل  �سفوفه  لتدعيم 
مبينة اأنه ا�ستبعد يف ال�سابق الأن االأولوية كانت ل�سم فيليبي 

كوتينيو ليفربول واآنخيل دي ماريا باري�ض �سان جريمان.

اأن �سريي  ونقلت ال�سحيفة عن م�سادر من نادي بر�سلونة 
بالتعاقد  الكاتالوين  يهتم  ال��ذي��ن  الالعبني  �سمن  م���ازال 

معهم، ولكن اإمتام ال�سفقة لي�ض م�سموناً.
الرب�سا  تو�سل  ال�سابق  يف  اأك���دت  اإخ��ب��اري��ة  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
وني�ض اإىل اتفاق ل�سم �سريي مقابل 40 مليون يورو، ولكن 
تردد اأن العدول عنها كان نزواًل على قرار م�سوؤولني فنيني 
اأن  الرغم من  اإنه على  الكاتالوين. وتقول �سبورت  بالنادي 
�سريي كان غا�سباً لعدول بر�سلونة عن �سمه، اإال اأن الالعب 

�سيكون م�ستعداً لالنتقال اإىل �سفوفه يف يناير املقبل. 

بر�سلونة يعود لدراما �سوق النتقالت ماليزيا ت�ست�سيف مباراة �سوريا وا�سرتاليا 
اأكد رئي�ض االحتاد ال�سوري لكرة القدم �سالح رم�سان لوكالة فران�ض بر�ض ان 
ماليزيا �ست�ست�سيف ذهاب امللحق اال�سيوي املوؤهل اىل نهائيات مونديال 2018 

يف رو�سيا بني منتخب بالده وا�سرتاليا املقررة يف اخلام�ض من اكتوبر املقبل.
وقال رم�سان يف ات�سال هاتفي اختارت القيادة الريا�سية يف �سوريا ماليزيا مكانا 

ملواجهتنا مع ا�سرتاليا يف امللحق اال�سيوي.
بعد  اك���د،  �سوريا  ال��ع��ام يف  الريا�سي  االحت���اد  رئي�ض  م��وف��ق جمعة  ال��ل��واء  وك���ان 
اإمارة  موافقة  االثنني،  االأول  ام�ض  ال�سورية  االأوملبية  اللجنة  اأجرتها  ات�ساالت 
اأبو ظبي على ا�ست�سافة املباراة، كما ا�سارت تقارير عدة اىل امكانية اقامتها يف 

الدوحة او عمان.
وقال اللواء جمعة لفران�ض بر�ض ان االحتاد الريا�سي العام �سيختار مكان اقامة 

املباراة بعد ا�ست�سارة القيادات املعنية.
من  احلا�سم  الثالث  ال���دور  يف  لها  بديلة  اأر���س��ا  ماليزيا  اخ��ت��ارت  �سوريا  وك��ان��ت 
ت�سفيات املونديال، لعدم متكنها من لعب مبارياتها البيتية على ار�سها ب�سبب 

الو�سع االمني ال�سائد يف البالد.
الدور  االأوىل يف  املجموعة  ثالثة يف  بعد حلولها  اال�سيوي  امللحق  �سوريا  وبلغت 
 10 اي��ران وكوريا اجلنوبية، وهي �ستخو�ض االي��اب يف �سيدين يف  الثالث خلف 

اكتوبر.
امريكا  الكونكاكاف  منطقة  راب��ع  ملواجهة  اال�سيوي  امللحق  يف  الفائز  ويتاأهل 
الفائز  �سيتاأهل  واي��اب  ذهاب  اآخر من  والكاريبي يف ملحق  والو�سطى  ال�سمالية 

فيه اىل النهائيات.

حتت �صعار »اال�صتثمار احلديث يف كرة القدم«

جمل�ض دبي الريا�سي يبحث ال�ستعدادات للن�سخة 12 
من موؤمتر دبي الريا�سي الدويل

دورمتوند ومرحلة ما بعد دميبيلي
ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن خ�������س���ارة ه���ج���وم���ه ل���الع���ب���ني مميزين 
للدوري  كمت�سدر  دورمت��ون��د  ب��ورو���س��ي��ا  يحل  وم��وؤث��ري��ن، 
وميبلي  يف  االإنكليزي  توتنهام  على  �سيفا  اليوم  االمل���اين، 
�سمن  الثامنة  املجموعة  مناف�سات  من  االأوىل  اجلولة  يف 
م�سابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم. ورغم التخلي عن 
قيا�سية  ال�ساب عثمان دميبيلي يف �سفقة  الفرن�سي  العبه 
لرب�سلونة اال�سباين، وتعدد االإ�سابات يف �سفوفه، ال يزال 

بورو�سيا دورمتوند يقف على قدميه يف بداية هذا املو�سم.
مل  ال�سيف،  يف  الفريق  على  اال���س��راف  مهمة  ت�سلمه  منذ 
�سلفه  عك�ض  على  دميبيلي  على  بو�ض  بيرت  امل��درب  يعتمد 
توما�ض توخل الذي كان يتكل كثريا على النجم الفرن�سي 
الواعد، ومل يلعب دميبيلي �سوى مباراة واحدة هذا املو�سم 
بقمي�ض دورمتوند وكانت يف نهائي الكاأ�ض ال�سوبر االملانية 
 5-4 الرتجيح  بركالت  بايرن ميونيخ  امام  التي خ�سرها 

بعد التعادل 2-2 يف الوقتني اال�سلي واالإ�سايف.
وترك دميبيلي فريقه دون �سابق انذار، وتخلى عنه ناديه 
اخ���ريا ل�����س��ال��ح ب��ر���س��ل��ون��ة اال���س��ب��اين، علما ب��اأن��ه ك���ان يود 

االحتفاظ به.
ومتنى �سريك دميبيلي يف خط الهجوم، الهداف الغابوين 
بيار اميرييك اوباميانغ الذي ا�ستفاد كثريا من متريراته 
التوا�سل  مواقع  على  التوفيق  ال�سابق،  لزميله  احلا�سمة، 
االجتماعي، ووا�سل هوايته يف الت�سجيل... من دونه لي�سل 
يف  مباريات  خم�ض  يف  اه��داف  �ستة  اىل  االن  حتى  ر�سيده 

خمتلف امل�سابقات.
يف  العبيه  اب��رز  رحيل  م�سكلة  الف��ت  ب�سكل  دومتوند  وادار 
هومل�ض  وم��ات�����ض  غوت�سه  م��اري��و  مثل  االأخ����رية  ال�����س��ن��وات 
واالرم���ي���ن���ي ه��ري��ك خم��ي��ت��اري��ان وال��ب��ول��ن��ج��دي روب����رت 
ليفاندوف�سكي، الذين مروا جميعا بغرميه بايرن ميونيخ، 
قا�سية  �سربة  االأح���وال  كل  يف  ي�سكل  دميبيلي  رحيل  لكن 
اأحد  ميت�سلدر،  كري�ستوف  ال�سابق  االمل��اين  ال��دويل  ح�سب 
جن��وم ب��ورو���س��ي��ا دورمت��ون��د ب��ني ع��ام��ي 2000 و2007 

والذي يعمل حاليا كمحلل ريا�سي.
وقال ميت�سلدر ينق�ض دورمتوند حاليا العب حر 

قادر على �سنع الفارق، وهو ينتظر مثل 
جميع امل�سوؤولني يف النادي الكثري 

كييف  دي����ن����ام����و  جن�����م  م�����ن 
ال�سابق  االوك�����������راين 

يارمولنكو  ان��دري 
من  ال�����ب�����ال�����غ 

ال�����ع�����م�����ر 

دميبيلي. حمل  للحلول  �سمه  مت  والذي  �سنة   27
ي��ع��ت��رب ي��ارم��ول��ن��ك��و الع��ب��ا م��ت��ك��ام��ال واأك�����ر ن�����س��وج��ا من 
دورمتوند،  لهجوم  ق��ائ��دا  ي�سبح  ان  وب��ام��ك��ان��ه  دميبيلي، 
ال��ك��رة االوك��ران��ي��ة وم��درب��ه يف املنتخب  وق��ال عنه مع�سوق 
اأندري �سفت�سنكو يتمتع يارمولنكو مبوهبة كبرية وميلك 
�سخ�سية قوية. لكن امل�سكلة تكمن يف ان يارمولنكو مل يلعب 
�سوى 10 دقائق يف الدوري االملاين، واملباراة اأمام توتنهام 
القيمة احلقيقية،  اليه. وتتمثل  بالن�سبة  تاأتي مبكرا جدا 
اوباميانغ،  الغابوين  املانيا يف  كاأ�ض  والثابتة لبطل  الوازنة 

هداف البوند�سليغا يف املو�سم املا�سي بر�سيد 31 هدفا.
ويعود جنم نهائي كاأ�ض العامل 2014 يف الربازيل، ماريو 
غوت�سه اىل الواجهة من جديد بعد اجتيازه �سنوات ع�سيبة 
بعد الهدف التاريخي يف مرمى االرجنتني، من خالل دوره 
االو�ساع  ب��ات��ت  واأخ����ريا،  ال��ه��ج��وم��ي.  التن�سيط  يف  الكبري 
ه��ادئ��ة يف دورمت���ون���د ب��ع��د ال��ت��ع��اق��د م��ع امل����درب الهولندي 
اجلديد القادم من اأياك�ض اأم�سرتدام بيرت بو�ض، على عك�ض 
ما كانت عليه االحوال يف نهاية املو�سم املا�سي حيث كانت 
امل��ع��روف بكرة  ت��وخ��ل  امل���درب  م��ع  االإدارة متوترة  ع��الق��ة 
هذه  اأ�سيفت  واذا  االع��الم.  و�سائل  مع  ومقابالته  ظهوره 
امل��ي��زة اىل االداء اجل��م��اع��ي واجل��م��اه��ري ال��رائ��ع��ة وال���روح 
القتالية العالية والنتائج املميزة اأمام ريال مدريد، �سنجد 
اأن حظوظ دورمتوند قائمة يف جمموعته ال�سعبة يف دوري 
املانيا  االغلى يف  دورمتوند  بورو�سيا  عيادة  وتعد  االبطال. 

ب�سبب كرة عدد امل�سابني وارتفاع ا�سعارهم.
االربعاء  وازن��ة  غيابات  من  دورمت��ون��د  بورو�سيا  و�سيعاين 
روي�ض  ماركو  االملانيني  خدمات  �سيفتقد  حيث  وميبلي  يف 
واأندريه �سورله، فاالأول تعر�ض الإ�سابة يف الرباط ال�سليبي 
�ستبعده عن املالعب حتى يناير، والثاين يتعايف من متزق 

ع�سلي يف فخذه.
متاعب  �سفر-�سفر  ف��راي��ب��ورغ  م��ع  ال�سبت  م��ب��اراة  وزادت 
اخللفي،  اخل���ط  يف  خ�سو�سا  اال����س���اب���ات،  م��ع  دورمت���ون���د 
يف  لقطع  تعر�ض  �سميلت�سر  مار�سيل  فالقائد 
رب���اط ك��اح��ل��ه االأمي����ن، وخ���رج ق��ل��ب الدفاع 
 18 الدقيقة  يف  ب��ارت��را  م��ارك  اال�سباين 
يجعل  م��ا  احلالبني  يف  ا�سابة  ب�سبب 
لكنها  مهددة  النادي  ح�سب  م�ساركته 
دورمتوند  وح��ق��ق  م�����س��ت��ب��ع��دة.  لي�ست 
ث��الث مباريات  اول  وت��ع��ادل يف  فوزين 
على  ���س��ي��ط��ر  ان  ب���ع���د  ال����������دوري  م����ن 
جم��ري��ات ال��ل��ق��اءات ال��ث��الث��ة م��ن البداية 
ال�سدارة  حاليا  يحتل  وه��و  النهاية،  وحتى 
ب��ر���س��ي��د 7 ن��ق��اط ب���ف���ارق االه�����داف امام 
ال�����ذي تغلب  ه��ان��وف��ر وه��وف��ن��ه��امي 
االخ�������رية على  ح���ل���ة  امل�����ر  يف 
اخلم�سة  املوا�سم  بطل 
ال���������س����اب����ق����ة ب����اي����رن 

ميونيخ -2�سفر.

ختام ور�سة التحكيم التثقيفية بنادي الظفرة الفرعي مبنطقة الزعفرانة يف اأبو ظبي
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر
ال��ف��ن��ي للعني،  امل��دي��ر  ال��ك��روات��ي زوران م��ام��ي��ت�����ض،  ا���س��ت��ه��ل 
املوؤمتر ال�سحفي التقييمي ملباراة فريقه اأمام الهالل بتهنئة 
املناف�ض وذلك مبنا�سبة تاأهله اإىل ن�سف نهائي دوري اأبطال 
اآ�سيا لكرة القدم، موؤكداً: فريقي كان االأف�سل على االأر�ض 
تقدم  حلظة  حتى  اللعب  جم��ري��ات  على  �سيطرة  واالأك����ر 
الذي  الفريق  اأن  واأعتقد  امل��ب��اراة  يف  ال�سبق  بهدف  ال��ه��الل 
اأم��ام مرمى  له  تت�سنى  التي  الفر�ض  ال يتمكن من ترجمة 
امل�سابقة  م��ن  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  اأه���دف يف  اإىل  املناف�ض  ال��ف��ري��ق 

بالتاأكيد لن يتاأهل اإىل ن�سف النهائي.
الثاين من  ال�سوط  املطلوب يف  بامل�ستوى  واأكمل: مل نظهر 
املباراة ومل ننجح يف تنفيذ واجباتنا امليدانية على نحو جيد 
يف امل�ستطيل االأخ�سر كما افتقدنا اإىل عامل الرتكيز لذلك 

مل نتمكن من العودة بالنتيجة اإىل نقطة البداية جمدداً.
ورداً على �سوؤال حول ان كان يتفق مع الراأي الذي يوؤكد اأن 
بالتاأكيد يف  ق��ال:  اأك��ر من ثالثية،  ي�ستقبل  اأن  ك��اد  العني 
ال�سوط الثاين مل يكن اأمامنا اأي خيار �سوى اعتماد اأ�سلوب 
امليدان  يف  م�ساحات  ت��رك  اإىل  وا�سطررنا  مطلق  هجومي 
الهالل  وك��اد  الفريق  ال��رف��زة على العبي  وب��دت حالة من 
اأن يعزز من تقدمه يف احل�سة الثانية من املباراة باأكر من 
ك��ان الغياب املتمثل يف ع��دم وج��ود ثنائي  ه��دف. وح��ول ان 
جانب  اإىل  عبدالرحمن  وخالد  العنزي  مهند  الدفاع  خط 
قال:  اخل�سارة،  يف  اأ�سهم  قد  عموري  جاهزية  اكتمال  ع��دم 
الفريق  الأن  اخل�سارة  يف  �سبباً  كانت  الغيابات  اأن  اأعتقد  ال 
املناف�ض اأي�ساً لديه غيابات يف �سفوفه لذلك االأ�سباب التي 
اأدت اإىل اخل�سارة وا�سحة، وتكمن يف عدم ا�ستغالل الفر�ض 

اإىل  باالإ�سافة  املناف�ض  مرمى  على  للت�سجيل  ت�سنت  التي 
افتقادنا لعامل الرتكيز يف ال�سوط الثاين املباراة.  

رامون دياز: كنت واثقاً من تاأهل الهالل
قال االأرجنتيني، رامون دياز، اأن ثقته يف تاأهل فريقه 
النق�ض  ب��رغ��م  ك��ب��رية،  ك��ان��ت  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�����س��ف  اإىل 

العددي يف ال�سفوف، الأن العمل الذي قام به اجلميع 
وجنح  العني  ملواجهة  التح�سري  ف��رتة  خ��الل  ج��ي��داً  ك��ان 

ال��ذي مكن  اأم��ام العني، االأم��ر  الالعبون يف الظهور القوي 
الفريق من حتقيق الفوز امل�ستحق وح�سد بطاقة العبور اإىل 

دوري  م�سابقة  املقبلة من  املرحلة 
االأبطال.

واأك�����م�����ل: اأظ���ه���ر 
رغبة  ال��ه��الل 
ك�����������ب�����������رية يف 
وبدت  التاأهل 
الفريق  روح 

ع�������ال�������ي�������ة يف 
امل��������ب��������اراة واأك��������د 

ف��ري��ق��ي م��ق��درت��ه على 
الظروف  ك���ل  جت�����اوز 

وال  وال�����غ�����ي�����اب�����ات 
اأن���������س����ى ال������دور 
املهم الذي  قام 
اجلمهور  ب���ه 

يف املواجهة، 
�ساهم  اإذ 

واأ�ساف:  ال��ق��وي��ة.  النتيجة  تلك  حتقيق  يف  فعلياً  اجلميع 
يجب اأن ندرك باأن املناف�ض مل يكن فريقاً اعتيادياً، الأن العني 
يلعب كرة قدم حقيقية ويتميز اأ�سلوبه بال�سرعة واجلماعية، 
لذلك اعتمدنا �سيا�سة عدم الت�سرع يف املواجهة وتعاملنا 
ب��ال��ه��دوء امل��ط��ل��وب وال��رتك��ي��ز ال��ك��ام��ل م��ع تفا�سيل 
الذي  الفريق  ح��ول  ���س��وؤال  على  وتعليقاً  امل��ب��اراة. 
يتمنى مواجهته يف ن�سف النهائي، قال: املوؤكد 
اأمت��ن��ى م��واج��ه��ة ف��ري��ق ���س��ع��ودي حتى ت�سمن 
اآ�سيا،  اأب��ط��ال  دوري  نهائي  يف  م��ق��ع��داً  اململكة 
لذلك اأمتنى تاأهل االأهلي ال�سعودي يف املرحلة 

املقبلة من امل�سابقة.
ي�ستحقها  الع��ب  اأف�سل  ج��ائ��زة  اإدواردو:   
الفريق باأكمله اأكد الربازيلي كارلو�ض 
فريقه  م���ه���اج���م  اإدواردو، 
منحه  ال�����ذي  ال���ه���الل 
االآ�سيوي  االحت���اد 
“رجل  ل������ق������ب 
 ” ة ا ر مبا
ف��ري��ق��ه اأم���ام 
بعد  ال����ع����ني، 
ثالثة  اأح�����رز  اأن 
“هاتريك”،  اأه������داف 
اأن اجلائزة ي�ستحقها جميع زمالئه 
م�سرفاً  م���ردوداً  قدموا  الذين  بالفريق 
وكانوا على قدر الثقة والتحدي و�ساهموا 
يف  و�سعنا  ال���ذي  الكبري  ال��ف��وز  حتقيق  يف 

ن�سف نهائي اآ�سيا.
واأ�����س����اف: رغ��ب��ت��ي ك��ب��رية ج����داً يف حتقيق 
كونها  الهالل  مع  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  لقب 
ال��ب��ط��ول��ة ال���وح���ي���دة ال���ت���ي مل اأمت���ك���ن من 
اإحرازها مع فريقي، كما اأنني اأدرك جيداً اأن 
اللقب  ح�سد  اإىل  يطمحون  النادي  جماهري 

القاري،

زوران: اإهدار الفر�ض وانعدام الرتكيز وراء اخل�سارة يف الريا�ض

متابعة  االإنكليزي  �سيتي  مان�س�سرت  ينوي  ال�ساد�سة،  املجموعة  يف 
زخمه املحلي، عندما يحل �سيفا على فينورد روترادم بطل هولندا 

والعائد اىل امل�سابقة بعد غياب 15 عاما.
و���س��ح��ق ف��ري��ق امل����درب اال���س��ب��اين ج��و���س��ي��ب غ���واردي���وال ليفربول 
البلجيكي  جناحه  تاألق  حيث  ال�سبت،  ليغ  الربميري  يف  -5�سفر 

كيفن دي بروين.
دوالر  مليون   264 ا�سرتليني  جنيه  مليون   200 �سيتي  واأن��ف��ق 
ال�16  دور  يف  خ��روج��ه  بعد  دف��اع��ه،  وخ�سو�سا  خطوطه،  لتدعيم 

املو�سم املا�سي اأمام موناكو الفرن�سي.
ال�سبان  االث��ن��ني  االأول  ام�����ض  املحلية  لل�سحف  ب��روي��ن  دي  وق���ال 
امللعب  يجعلون  ك��ب��رية.  و�سرعة  ج�سدية  ق��وة  ميلكون  ال��ق��ادم��ون 

وا�سعا وهذا ي�سعب االمر على باقي االأندية.
برونكهور�ست  ف��ان  جيوفاين  امل��درب  ت�سكيلة  عن  يغيب  املقابل،  يف 
الدمناركي نيوكالي يورغن�سون ، هداف الدوري املا�سي 21 هدفا 
على  الفوز  خ��الل  لها  تعر�ض  ع�سلية  اإ�سابة  بعد  م��ب��اراة،   32 يف 

هرياكلي�ض 4-2 نهاية اال�سبوع.
وتوقع جناح فينورد �ستيفن بريغوي�ض ليلة �سعبة الأبطال ن�سخة 
اىل خو�ض  دفعهم  به  القيام  الذي ميكننا  الوحيد  ال�سيء   1970

مباراة مع بذل الكثري من الطاقة.
ويف املجموعة عينها، يحل نابويل االإيطايل على �ساختار دانيت�سك 
االوكراين. ويف املجموعة اخلام�سة، يبحث ليفربول الذي تاأهل اىل 
دور املجموعات على ح�ساب هوفنهامي االملاين، عن تعوي�ض �سريع 

عندما  املحلي،  ال���دوري  يف  �سيتي  مان�س�سرت  ام��ام  املذلة  خل�سارته 
ي�ستقبل ا�سبيلية اال�سباين على ملعب انفيلد.

وقبل خما�سية �سيتي، حقق ليفربول املتوج بلقب امل�سابقة االوروبية 
امل�سري  تفاهم  ب��داي��ة جيدة يف ظ��ل   ،2005 اآخ��ره��ا يف  م��رات   5
�ساديو  وال�سنغايل  فريمينو  روب��رت��و  الربازيلي  مع  �سالح  حممد 
الذي  كوتينيو  فيليبي  االخر  الربازيلي  غياب  برغم  وذلك  مانيه، 

ف�سل انتقاله اىل بر�سلونة.
ويلعب يف اخلام�سة اي�سا ماريبور ال�سلوفيني مع �سبارتاك مو�سكو 
الرو�سي. ويف املجموعة ال�سابعة، يحل موناكو الفرن�سي �سيفا على 
ب�سيكتا�ض  ار�سه  الربتغايل على  بورتو  االمل��اين، وي�ستقبل  اليبزيغ 

الرتكي.

ما�س�سرت �سيتي يف �سيافة فينورد روترادم 

ي�ستهل ريال مدريد اال�سباين، بطل اآخر �سنتني و12 
مرة يف تاريخه “رقم قيا�سي”، حملة الدفاع عن لقبه 
يف دوري ابطال اوروبا لكرة القدم، م�ست�سيفا ابويل 
العودة اىل  املتوا�سع، وباحثا عن  نيقو�سيا القرب�سي 

�سكة االنت�سارات بعد تعادلني يف الدوري املحلي.
و�سرب ريال مدريد بقوة املو�سم املا�سي عندما احلق 
بيوفنتو�ض االيطايل هزمية كربى يف النهائي 1-4، 
حمرزا لقبه الثالث يف اآخر اأربع �سنوات، والثاين على 

التوايل مع مدربه الفرن�سي زين الدين زيدان.
ل��ك��ن ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي اخ��ف��ق ح��ت��ى االن يف ب��داي��ت��ه يف 
الليغا، فتعادل مرتني يف ثالث مباريات مع فالن�سيا 
ول��ي��ف��ان��ت��ي امل���ت���وا����س���ع ل��ي��خ��ل��ف ب���ف���ارق ارب�����ع نقاط 
ع��ن غ��رمي��ه ب��ر���س��ل��ون��ة، وذل���ك يف ظ��ل اي��ق��اف جنمه 

الربتغايل كري�ستيانو رونالدو.
ال�سيفية  االنتقاالت  ف��رتة  يف  ال��ن��ادر  تق�سفه  وبرغم 
وانتعا�ض خزنته ب�75 مليون يورو جراء التخلي عن 
الكولومبي  االل��ع��اب  و�سانع  م��ورات��ا  ال��ف��ارو  املهاجم 
يبقى  دانيلو،  الربازيلي  والظهري  رودريغيز  خامي�ض 
مرة  بلقبه  لالحتفاظ  قويا  مر�سحا  العا�سمة  فريق 
ثالثة تواليا، وهو اجناز مل يتحقق منذ 1976 مع 

بايرن ميونيخ االملاين.
وق���ال م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة يف ال��ن��ادي وهدافه 
ال�����س��اب��ق ام��ي��ل��ي��و ب��وت��راغ��وي��ن��ي��و ن��ح��ن االأب���ط���ال، لذا 

يواجهنا اجلميع بدافع اإ�سايف.
وبعد مواجهة فريق العا�سمة القرب�سي على ملعب 
ملواجهتني  م��دع��وا  ري��ال  �سيكون  برنابيو،  �سانتياغو 
ناريتني يف املجموعة الثامنة، اأمام توتنهام االنكليزي 
وبورو�سيا دورمتوند االملاين الذي �سبقه اىل �سدارة 

املجموعة املو�سم املا�سي.
وتابع بوتراغوينيو لدينا فريق مذهل، لكنها م�سابقة 

تقودك اىل اق�سى احلدود من كل النواحي.
واردف ميكن اأن حت�سل على ت�سكيلة فيها كل املوارد، 
اال�سابات  تغيب  ان  يجب  احلقيقة،  حلظة  يف  لكن 
عنك، اأن يكون العبوك يف قمة م�ستواهم ويحالفهم 

احلظ.
ري���ال الذي  ان��ت��ق��االت ���س��اخ��ب��ة، ف�سل  ف���رتة  ويف 

الأول  االأب��ط��ال  ودوري  ال����دوري  ثنائية  حقق 
59 عاما، ابرام �سفقات خجولة  مرة يف 

ال�ساب  ال��ف��رن�����س��ي  ال��ظ��ه��ري  ف�����س��م 
الو�سط  ه��رن��ان��دي��ز والع����ب  ت��ي��و 

اىل  ورف����ع  ���س��ي��ب��اي��و���ض،  داين 
اي�سكو  االأ�سا�سية  ت�سكيلته 

و�سريخيو ا�سن�سيو.
الذي  زي����دان  وق����ال 
م������ب������اراة  يف  اراح 

�سانع  االخ���رية  ليفانتي 
ل��وك��ا مودريت�ض  ال��ك��روات��ي  ال��ع��اب��ه 
اأريد القيام  لن اأحدث ثورة يف ما 
�سيئة.  واح���دة  م��ب��اراة  ب�سبب  ب��ه، 
اثق بهذا الفريق ويجب ان نلعب 

اف�سل، ال �سيء اأكر من ذلك.
وي�������س���ت���ق���ب���ل ري���������ال جم�����ددا 

رون���ال���دو، اأف�����س��ل الع���ب يف 
العامل، الذي اوقف خلم�ض 
دفعه  ب�����س��ب��ب  م����ب����اري����ات 
ذهاب  لقاء  احلكم خالل 

ال�����س��وب��ر �سد  ال���ك���اأ����ض 
ب��ر���س��ل��ون��ة، وذل����ك يف 

املهاجم  غ��ي��اب  ظ��ل 
الفرن�سي  االخ�����ر 

ك��������رمي ب���ن���زمي���ة 
امل�ساب يف مباراة 

ليفانتي.
و������������س�����������رب 

رونالدو 
ة  بقو

يف 

الإراحة  زي��دان  �سيا�سة  من  ا�ستفاد  اذ  املا�سي،  املو�سم 
العبيه، ف�سجل 10 اهداف بدءا من ربع النهائي.

مواجهة  وميبلي  ملعب  ي�سهد  عينها،  املجموعة  ويف 
دورمتوند  وبورو�سيا  االنكليزي  توتنهام  ب��ني  قوية 
االمل������اين، ح��ي��ث ي���اأم���ل ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين و���س��ع حد 
لنتائجه ال�سيئة على اأر�سه، بعد خ�سارته اأمام ت�سل�سي 

مع برينلي 1-1 يف الدوري املحلي. وتعادله   2-1
حتى  وميبلي  ملعب  اىل  لالنتقال  توتنهام  وا�سطر 

اعادة بناء ملعبه اجلديد وايت هارت الين.
اإعادة  بعد  وميبلي  يف  م��ب��اراة   12 توتنهام  وخ��ا���ض 
جت��دي��ده، ف��ف��از م��رت��ني ف��ق��ط وخ�����س��ر 8 م����رات، ويف 
واحدة  م��رة  ف��از  املا�سي،  املو�سم  اوروب��ا  ابطال  دوري 
على ار�سه على �س�سكا مو�سكو الرو�سي يف 3 حماوالت 
ام��ام غنت  املجموعات. وعجز حتى مواجهته  دور  يف 
الفوز  عن  االأوروب���ي  ال���دوري  يف  املتوا�سع  البلجيكي 
ويف  ال�32.  دور  م��ن  امل�سابقة  وودع  ت��ع��ادل  اذ  فيها، 
وميبلي  يف  الكاأ�ض  نهائي  ن�سف  خ�سر  املو�سم،  نهاية 

امام ت�سل�سي 4-2.
يف املقابل، تاألق فريق �سمال لندن على ملعبه القدمي 
وايت هارت الين يف الدوري، عندما حل و�سيفا بف�سل 

انت�ساراته ال�17 يف 19 مباراة على ار�سه.
ال  قال  بوكيتينو  ماوري�سيو  االرجنتيني  مدربه  لكن 
ب��اأن االم��ر متعلق  ن�سكو من �سيء يف وميبلي. اعتقد 

بنا.
بدوره، يعود دورمتوند الذي خ�سر جناحه الفرن�سي 
ال�����س��اب ع��ث��م��ان دمي��ب��ي��ل��ي ل��رب���س��ل��ون��ة م��ق��اب��ل �سفقة 

قيا�سية، اىل حيث تلقى ا�سعب هزمية يف تاريخه.
فقبل ثوان من نهاية مواجهة مواطنه بايرن ميونيخ 

االب���ط���ال  دوري  ن���ه���ائ���ي  يف 
�����س����ج����ل   ،2013

ال���ه���ول���ن���دي اري����ني 
روبن هدف الفوز 
للفريق البافاري 

.1-2

مواجهة قوية بني توتنهام وبورو�صيا دورمتوند 

ريال مدريد ي�ستهل دوري الأبطال باختبار �سهل



    
يوثق بالفيديو تعنيف زوجته له

و�سع زوج كامريا �سرية يف منزله لت�سوير زوجته املخمورة وهي 
تهاجمه الأنه اعتقد اأن ال�سرطة لن ت�سّدقه.

 12 45 عاماً، للعنف على مدى  وقد تعّر�ض الرجل نيل تويدي، 
كذلك،  هيلني.  تدعى  مدر�سة  معلمة  وه��ي  زوجته  يد  على  عاماً 
زوجته  خنقته  اإذ  ماأ�ساوية،  زف��اف  ليلة  اأي�ساً  الرجل  عا�ض  فقد 

بوا�سطة البطانية واأجربته على النوم على االأريكة.
ال�سابة،  اأن زوجته  ال�سيد تويدي  ولكن، وعلى مدى �سنوات، ظن 
التي تبلغ من العمر 45 عاماً اي�سا، �ستتغري فلم يخرب ال�سرطة 

عن تعّر�سه لهذه الهجمات.
رزقا  بعدما  هيلني  بت�سوير  ق���راره  النهاية  يف  اتخذ  نيل  اأن  اإال 

بطفل، وظّلت االأخرية تقدم على �سلوكها ال�سيئ جتاهه.
مان�س�سرت  يف  منزلهما  يف  خفية  كامريا  بتثبيت  الرجل  ق��ام  وق��د 
الكربى وعلى مدى �سهرين �سور تعّر�سه للعنف وال�سرب، و�سّلم 

الفيديوهات لل�سرطة.
واع���رتف���ت هيلني ب��ث��الث��ة ات��ه��ام��ات ب��االع��ت��داء، وق���د ���س��در اأمر 

يحظرها من االت�سال بزوجها.
يدافع  نيل  للهجمات، ظّل  تعّر�سه  الرغم من  وعلى  اأنه  وامللفت، 

عن زوجته ويلقي اللوم على �سربها للكحول.

ميار�سون الغولف و�سط حريق �سخم
اأظهر جمموعة من العبي الغولف االأمريكيني تفانيهم يف اإكمال 
النريان  حم��ا���س��رة  رغ��م  نهايتها  حتى  يخ�سونها  ك��ان��وا  م��ب��اراة 
لالعبي  ���س��ورة  االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  ت��داول��ت  للملعب.  
غولف وهم ي�سرون على اإكمال اجلولة االأخرية من املباراة رغم 
امتدت على  والتي  بامللعب  املحيطة  االأح��را���ض  النريان يف  ان��دالع 

م�ساحة 21000 فدان.
وقال القيمون على املباراة باأن احلريق كان قريباً جداً من ملعب 
الغولف الذي يقع يف مدينة بورتالند بوالية اأوريغون، واأن اأحداً 

مل ي�سب باأذى حل�سن احلظ. 
املباراة رغم  باإنهاء  الالعبني  التزام  نثني على  القيمون:  واأ�ساف 
�ساهدنا  حيث  خميفاً  منظراً  ك��ان  امللعب.  م��ن  احل��ري��ق  اق���رتاب 

احلريق يلتهم االأ�سجار حول امللعب.
مارك  روك،  بيكون  منطقة  يف  االإط��ف��اء  عمليات  مدير  اأن  يذكر 
مايفيلد قال باأن احلريق امتد على م�ساحات وا�سعة على �سفاف 
احلريق  ه���ذا  اأذى يف  ب���اأي  ي�سب  اأح����داً مل  واأن  ك��ول��وم��ب��ي��ا،  ن��ه��ر 

ال�سخم، بح�سب ما ورد يف موقع "يو بي اآي" االإلكرتوين. 

ينتقم من زوجته بقتل عائلته ثم ينتحر 
عليهم  ال��ن��ار  ب��اإط��الق  وطفليه  زوج��ت��ه  على  فرن�سي  �سرطي  قتل 
اأنها تريد ترك منزل الزوجية،  ثم انتحر، بعدما اأخربته زوجته 

ح�سبما ذكرت ممثلة االدعاء االإقليمية.
ووقع احلادث يف حمطة قطار نويون �سمال �سرق باري�ض، ح�سبما 
بعدما  احل����ادث  ووق���ع  ج����ريار.  االدع����اء فريجيني  اأف����ادت ممثلة 
بيتها، عقب خالف  اإىل  �سابق  ال�سرطة يف وقت  الزوجة  ا�ستدعت 

قالت خالله لزوجها اأنها ترغب يف هجره.
والح��ظ ال�سباط اأن ال��زوج، ال��ذي ك��ان قد غ��ادر ولكنه ع��اد اأثناء 

وجودهم، كان هادئاً متاماً. 
ومل يعرت�ض الزوج على ا�سطحاب الزوجة اأطفالهما اخلم�سة اإىل 
اأن ينقلهما اإىل املحطة على  بيت اأحد اجلريان، الذي كان مقرراً 

جمموعتني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جاءها املخا�ض فاألقت بنف�سها من الدور اخلام�ض
تو�سلت امراأة على و�سك الوالدة اىل اأ�سرتها لل�سماح لها باإجراء عملية قي�سرية، قبل اأن تلقي بنف�سها من الدور 
اخلام�ض وتلقى م�سرعها. وتو�سح اللقطات ال�سادمة كيف تو�سلت املراأة التي تبلغ من العمر 26 عاماً اىل عائلتها 
لكي ت�سمح لها بالوالدة القي�سرية، بعد اأن ت�سببت راأ�ض جنينها الكبرية، والتي ي�سعب  خروجها بالوالدة الطبيعية، 
باأمل �سديد لها، بح�سب �سحيفة مرتو الربيطانية. وبعد �ساعات قليلة، انتحرت املراأة بعد رف�ض العائلة للعملية 

القي�سرية، التي ي�سرتط القانون ال�سيني موافقة االأ�سرة عليها.
وظهرت املراأة يف ال�سور وهي جال�سة على االأر�ض اأمام جناح الوالدة يف امل�ست�سفى رقم 1 يف مدينة يولني، مقاطعة 

�سن�سي يف �سمال ال�سني، يف ال�ساعات االأخرية قبل وفاتها.
كما وا�سلت املراأة بعدها ال�سري مب�ساعدة رجل جمهول قبل اأن ت�سقط على االأر�ض جمدداً من �سدة االأمل.

بعد ذلك، مالت املراأة على جدار وبدت عليها عالمات االنهيار.
41 من حملها، من الوقوف دون م�ساعدة، وذلك ب�سبب �سعورها بال�سيق  امل��راأة، وهي يف االأ�سبوع ال  ومل تتمكن 
الوالدة  من  تتمكن  لن  الأنها  قي�سرية  عملية  اإىل  حتتاج  اأنها  ق��رروا  االأط��ب��اء،  فح�سها  اأن  وبعد  واالأمل.  ال�سديد 

الطبيعية، ب�سبب �سخامة راأ�ض الطفل.
ورغم ذلك، اأ�سرت االأ�سرة على الوالدة الطبيعية ورف�ست اإجراء عملية والدة قي�سرية لها.

واإثر ذلك، عمدت املراأة اىل اإلقاء نف�سها من نافذة يف الطابق اخلام�ض بعد اأن حاولت مغادرة املركز الطبي، فتوفيت 
وتويف معها طفلها الذي مل يولد بعد. اأما ال�سرطة فاعتربت احلادث حماولة انتحار.
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ملكة جمال حتلم مبن�سب حاكم ولية 
تّوجت املتخرجة كارا موند ملكة جمال اأمريكا للعام 2018 ليلة اأم�ض االأحد 
يف حفل �سخم بوالية نيو جري�سي نقل مبا�سرة على التلفزة االأمريكية، يف 
االإع�سار  تطورات  متابعة  نحو  االأمريكيني  اأنظار  فيه  تتجه  الذي  الوقت 
اإرما الذي ي�سرب فلوريدا مت�سبباً باإخالء 6 ماليني �سخ�ض من الوالية 

ل�سمان �سالمتهم.
وللمرة االأوىل منذ اإطالق م�سابقة ملكة جمال اأمريكا عام 1921، تّوجت 
اإىل  تتاأهل مبا�سرة  باللقب  داكوتا، وبفوزها  باللقب من والية نورث  فتاة 
ا�ست�سافته  ال��ذي  للم�سابقة   91 رقم  احلفل  الكون.  جمال  ملكة  م�سابقة 
الذي  االأول  نيو جري�سي هو احلفل  �سيتي،  اأتالنتيك  ب��وردوال��ك يف  قاعة 
يجرى يف اأتالنتيك �سيتي منذ نقل مقر م�سابقة ملكة جمال اأمريكا اإىل 
بوردوالك هول. ومّت بث احلدث مبا�سرة عرب االإذاعة االأمريكية الوطنية.

وت�سلمت كارا موند التي تبلغ 23 عاماً، التاج من امللكة ال�سابقة �سايف �سيلد، 
و�سط ت�سفيق حار من اجلمهور يف قاعة يف اأتالنتيك �سيتي على ال�ساحل 

ال�سرقي للواليات املتحدة.
اإط��الالت. ومت اختيار  ال�51 خالل عدة  املت�سابقات  وقّيمت جلنة التحكيم 
املت�سابقات الع�سر النهائيات وهّن ممثالت واليات مي�سوري، والية تك�سا�ض، 
كولومبيا،  مقاطعة  جري�سي،  نيو  اأالباما،  داكوتا  �سمال  بن�سلفانيا،  والية 

لويزيانا. كارولينا اجلنوبية، وفرجينيا.
ثم اختريت املر�ّسحات اخلم�ض النهائيات يف امل�سابقة وهّن ممثالت واليات: 
مي�سوري، والية تك�سا�ض، �سمال داكوتا، نيو جري�سي؛ ومقاطعة كولومبيا.

ي�ساعدون امراأة على الولدة عرب الهاتف
بنف�سها  حملها  و�سع  على  االأمريكية  ميامي  مدينة  م��ن  ام���راأة  اأرغ��م��ت 
بعدما تقطعت بها ال�سبل ب�سبب اإع�سار اإيرما، حيث حالت الرياح العا�سفة 

واالأمطار الغزيرة دون و�سول فريق الطوارئ اإليها. 
اآالم املخا�ض يف ال�ساعة الثالثة من �سباح االأحد، ات�سلت  اأن فاجاأتها  بعد 
املراأة بخدمة الطوارئ مل�ساعدتها يف الو�سول اإىل امل�ست�سفى، اإال اأن االأحوال 

اجلوية حالت دون و�سول فريق االإنقاذ اإليها.
وبعد �ساعتني عاودت املراأة االت�سال بفريق االإ�سعاف واأخربتهم باأنها على 
و�سك الوالدة، ما دفع فريقاً طبياً من م�ست�سفى ميامي للتوا�سل معها على 

الهاتف واإعطاء التوجيهات لها حول كيفية الت�سرف اأثناء الوالدة. 
امل��راأة و�سعت طفلة معافاة، وقامت  ب��اأن  وذك��رت �سحيفة وا�سنطن بو�ست 

بقطع احلبل ال�سري وربطه بنف�سها، بح�سب تعليمات الفريق الطبي. 
ومت نقل املراأة وطفلها اإىل م�ست�سفى جاك�سون ميموريال يف ميامي يف وقت 

الحق، ومل يت�سح فيما اإذا كانت املراأة لوحدها عندما و�سعت اجلنني. 
وكانت ال�سلطات املحلية قد حذرت املواطنني باأنها لن تتمكن من اال�ستجابة 

ملكاملات الطوارئ، وذلك خلطورة خروج فرق االإنقاذ اإىل ال�سوارع. 

ريانا تقود دراجات 
نارية يف عر�ض اأزياء

لبداية �ساخبة  ريانا  املغنية  ت�ستعد 
لربيع  ب��وم��ا  فنتي  اأزي����اء  ع��ر���ض  يف 
ن���اري���ة  دراج�����������ات  ف���ت���ق���ود   2018
ال���ه���واء وتطري  ب��ه��ا يف  وت��ت�����س��ق��ل��ب 
اأ�سبوع  خ����الل  وردي������ة  ج���ب���ال  ف����وق 
املنا�سبة  ول��ه��ذه  ن��ي��وي��ورك.   اأزي����اء 
حتولت حديقة بارك اأفنيو ارموري 
ت��ل��ة رمل  اإىل  امل��ا���س��ي  ي����وم االأح�����د 
وردية اللون.  وامتد ا�ستلهام ركوب 
الدراجات النارية اإىل م�سرح عر�ض 
االأزياء نف�سه فظهرت العار�سات على 
الدراجات النارية ترتدين �سراويال 
ق�����س��رية و����س���رتات وا���س��ع��ة واأردي�����ة 
�سباحة مك�سوفة. و�سنعت جمموعة 
منها  م���واد  م��ن  الريا�سية  االأزي����اء 
النيوبرين والنايلون واجللد باألوان 
واالأحمر.  واالأخ�����س��ر  االأزرق  منها 
ومن بني اأ�سهر العار�سني امل�ساركني 
واأدريانا  �سمولز  وج��وان  هيل  تيلور 
فيكتوريا  م��ن��ت��ج��ات  ع��ار���س��ة  ل��ي��م��ا 
���س��ي��ك��رت ال�������س���ه���رية. وع���ر����ض يوم 
االأح��د كان راب��ع جمموعة تعر�سها 
ري���ان���ا م���ن م��ن��ت��ج��ات ���س��رك��ة بوما 
لفنتي  جمموعة  اأول  ريانا  وقدمت 

من ت�سميمها.

فيلمًا يف املهرجان املتو�سطي لل�سينما باملغرب   14
ت�ستعد مدينة وجدة يف �سرق اململكة املغربية ال�ستقبال 
لل�سينما  املتو�سطي  املهرجان  م��ن  ال�ساد�سة  الن�سخة 
والهجرة هذا ال�سهر مب�ساركة 14 فيلما منها ثمانية 
اأفالم  و�ستة  املتو�سط  البحر  دول  م��ن  طويلة  اأف���الم 

ق�سرية من املغرب.
 وت�سارك باملهرجان اأفالم من املغرب وتون�ض واجلزائر 
وتتناف�ض  وفرن�سا.  واإيطاليا  واإ�سبانيا  وم�سر  و�سوريا 
واأف�سل  اإخ���راج  اأف�سل  ج��وائ��ز  على  امل�ساركة  االأف���الم 
���س��ي��ن��اري��و واأف�������س���ل مم��ث��ل واأف�������س���ل مم��ث��ل��ة وجائزة 

التنويه.
�سبتمرب اجل����اري على   26 االف��ت��ت��اح يف  وي��ق��ام ح��ف��ل   
م�سرح حممد ال�ساد�ض بوجدة يف �سرق اململكة املغربية 
�سبتمرب. وقالت جمعية  فيما يقام حفل اخلتام يف 30 
الت�سامن للتنمية والهجرة التي تنظم املهرجان �سنويا 
يف بيان اإنها �ستكرم يف هذه الدورة املخرج واملمثل عبد 
الواحد ال�سنوجي واملخرج �سعيد خالف واملمثلة �سناء 
العلوي واملغني ر�سا بو�سناق "اعرتافا ملجهوداتهم وكل 

ما قدموا لل�سينما املغربية".

تك�سب رزقها من طبخ الوجبات للدمى  
مواقع  ع��ل��ى  وا���س��ع��ة  ���س��ه��رة  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ام�����راأة  اكت�سبت 
ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي، ب��ع��دم��ا ب����داأت مب��م��ار���س��ة الطهو 
بطريقة فريدة من نوعها عرب اإعداد وجبات �سغرية يف 
امل��راأة مقاطع  وت�سّور  ال�سغرية.   بالدمى  مطبخ خا�ض 
فيديو تعليمية الإعداد الوجبات ال�سغرية وتن�سرها على 
التي  االإل��ك��رتوين  يوتيوب  م��وق��ع  على  اخلا�سة  قناتها 
الطاهية  وقالت  ال�سغري".  "املطبخ  ا�سم  عليها  اأطلقت 
�سمعة،  بوا�سطة  ال�سغري  ال��ف��رن  ت�سخن  باأنها  املبدعة 
وت�ستخدم اأواين مطبخ �سغرية جداً، و�سكاكني ال يتجاوز 
حجمها حجم االإبر ال�سغرية.  ويذكر باأن الطاهية بداأت 
وطرق  الطبخ  درو����ض  متابعة  ع��رب  الطبخ  يف  م�سريتها 
�سنع املعجنات على اليوتيوب، وانتقلت من مرحلة التعلم 
اإىل مرحلة التعليم يف وقت قيا�سي بعدما اأ�سبح يوتيوب 
و�سيلة �سائعة يف جميع اأنحاء العامل.  وذكرت امل��راأة باأن 
اأول فيديو ن�سرته على يوتيوب لقي رواج��اً كبرياً حيث 
�سجعها  ال��ذي  االأم���ر  كبري،  م�ساهدات  ع��دد  على  ح�سل 
على متابعة درو�سها يف اإعداد الوجبات ال�سغرية، بح�سب 

ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

ي�سطو على متجر بدون �سالح
ال��ع��دي��د م��ن مواقع  ع��ل��ى  ن�����س��ر  اأظ��ه��ر ت�سجيل م�����س��ور 
التوا�سل االجتماعي حلظة قيام ل�ض بخداع موظفة اأحد 
املتاجر واأوهمها باأنه يحمل م�سد�ساً بهدف ال�سطو على 
الدوالرات  اآالف  الل�ض يف احل�سول على  املتجر.  وجنح 
اأوهم موظفة املتجر باأن يده اليمنى املغطاة بكم  بعدما 

�سرتته هي م�سد�ض. 
ويظهر الفيديو الذي التقطته كامريا مراقبة يف املتجر 
عاملة ال�سندوق وهي تتحدث اإىل الزبائن قبل اأن يقتحم 
الل�ض املكان ويوجه يده املغطاة بكم �سرتته اإىل املوظفة 
وهما  الزبائن  م��ن  اث��ن��ان  و�سوهد  ال��ن��ق��ود.   منها  طالباً 
املتجر، بينما  اإىل  الل�ض  ل��دى دخ��ول  امل��ك��ان  ي��ف��ران م��ن 
عمدت عاملة ال�سندوق اإىل رزمة من النقود وو�سعتا يف 
كي�ض كان يحمله الل�ض بيده االأخرى قبل اأن يغادر املكان 
امل�ستبه به �سوهد  باأن  بكل �سهولة.  من اجلدير بالذكر 
يتجول بالقرب من املتجر يف منطقة بريدج ووتر بوالية 
بدقائق،  ال�سطو  عملية  قبيل  االأمريكية  ما�سات�سو�ست�ض 

بح�سب ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 

طفل مقتول يف مرحا�ض مدر�سة 
اندلعت مواجهات بني اأهل غا�سبني و�سرطيني يف مدر�سة 
ال�سابعة  ذبح فتى يف  توقيف موظف  بعد  نيودلهي  قرب 

من العمر الأنه قاومه اأثناء اعتداء جن�سي عليه.
وحاول اأهل التالمذة البالغ عددهم حواىل األف �سخ�ض 
ل�سبكة  تابعة  م��در���س��ة خا�سة  ح��رم  اق��ت��ح��ام  امل��در���س��ة  يف 
غ���وراغ���ون يف �ساحية  م��دي��ن��ة  ان��رتن��ا���س��ون��ال يف  راي����ن 
ثاكور  براديومان  الفتى  العثور على جثة  بعد  نيودلهي، 

يف مراحي�ض املدر�سة.
قاوم  بعدما  بال�سكني  لهجوم  تعر�ض  ق��د  الطفل  وك��ان 
اعتداء جن�سياً يف اأحد مراحي�ض املدر�سة وفق ال�سرطة. 
نائب  واأو�سح  بعد اجلرمية.  املدر�سة  واأوق��ف موظف يف 
لوكالة  �سينغ  �سيمارديب  غوراغون  يف  ال�سرطة  مفو�ض 

فران�ض بر�ض اأن املتهم اأقر باجلرمية خالل ا�ستجوابه. روزاموند بايك خالل ح�صورها العر�س االأول لفيلم "امل�صيفني" خالل مهرجان تورونتو ال�صينمائي الدويل 2017.  )ا ف ب(

وفاة املخرج امل�سرحي 
الكبري بيرت هول

الربيطاين  ال��وط��ن��ي  امل�����س��رح  اأع��ل��ن 
ام�ض الثالثاء وفاة املخرج امل�سرحي 
ال��ك��ب��ري ب��ي��رت ه���ول م��وؤ���س�����ض فرقة 
86 عاما.  امللكية عن عمر  �سك�سبري 
ه��ول تويف  اإن  ب��ي��ان  امل�سرح يف  وق���ال 
كولدج  يونيفر�سيتي  م�ست�سفى  يف 
و�سط  االث�����ن�����ني  اأم�����������ض  ل����ن����دن  يف 
اأ����س���رت���ه. واأ�����س����اف ك����ان ب��ي��رت هول 
ومدير  ع��امل��ي��ا  م�����س��رح��ي��ا  خم���رج���ا 
على  ت��اأث��ريه  وك��ان  م�سرحية.  فرقة 
يف  بريطانيا  يف  امل�سرحية  احل��رك��ة 
القرن الع�سرين ال ي�ساهى. وامتدت 
م�سرية هول املهنية الأكر من ن�سف 
بعمر  1960 وهو  واأ�س�ض عام  ق��رن. 
امللكية  ���س��ك�����س��ب��ري  ف���رق���ة  ع���ام���ا   29
ومت   .1968 حتى  يقودها  وا�ستمر 
تعيني هول مديرا للم�سرح الوطني 
ع���ام 1973. ك��م��ا ك���ان م��دي��ر اأوب���را 
وعمل  العامل  م�ستوى  على  معروفا 
يف الكثري من اأهم دور االأوبرا قبل اأن 
ت�سخ�ض اإ�سابته مبر�ض اخلرف عام 
الوطني  امل�سرح  2011. وقال مدير 
روفو�ض نوري�ض يف بيان نقف جميعا 
دعمت  ول��ق��د  العمالقة  اأك��ت��اف  على 
الربيطاين  امل�سرح  ه��ول  بيرت  كتفا 

باأكمله كما نعرفه اليوم.

عار�سة حمجبة حتطم احلواجز يف عامل املو�سة 
املديرة  واال�����ض  ديني�ض  تلقت  ع���ام  ن��ح��و  ق��ب��ل 
ميني�سوتا  جمال  ملكة  م�سابقة  يف  التنفيذية 
اآدن  م��ن حليمة  ات�����س��اال  امل��ت��ح��دة  ب��ال��والي��ات 
وهي  امل�سابقة  يف  املناف�سة  ميكنها  ه��ل  ت�ساأل 

ترتدي احلجاب.
اأنني قلت  وقال واال�ض راأيت �سورتها واأتذكر 
االأمريكية  الفتاة  اإنها جميلة. وت�سدرت  رائع 
مت�سابقة  ك��اأول  االأخ��ب��ار  عناوين  ال�سومالية 
االإ�سالمي  ال��ب��ح��ر  ت��رت��دي احل��ج��اب ول��ب��ا���ض 
ودفعتها  امل�����س��اب��ق��ة.  ت��اري��خ  يف  )ال��ب��ورك��ي��ن��ي( 
الكثري  الآفاق جديدة ت�سم  اخلطوة اجلريئة 
م���ن االن����ف����رادات وم��ن��ه��ا اأن���ه���ا اأ���س��ب��ح��ت اأول 
حم��ج��ب��ة ت��وق��ع ع��ل��ى ع��ق��د م���ع وك���ال���ة كبرية 

للعار�سات.
ح��ي��ث حت�سر  ن��ي��وي��ورك  م��ن  وق��ال��ت حليمة 
اأ�سبوع نيويورك لالأزياء يف ت�سريح لرويرتز 

اأرتدي احلجاب كل يوم.
وت�ستخدمه  طبيعيا  احل��ج��اب  ظ��ه��ور  وب����ات 

�سركات االإعالنات واالإعالم واالأزياء يف �سور 
ترويجية لغطاء الراأ�ض التقليدي.

�ست�ستخدم  اأن����ه����ا  ن���اي���ك���ي  ����س���رك���ة  واأع���ل���ن���ت 
ريا�سي  ح��ج��اب  ت�سميم  يف  ك�سركة  كفاءتها 
كبري  �سانع  اأول  لت�سبح  املقبل  العام  ربيع  يف 
للمعدات الريا�سية يقدم غطاء راأ�ض اإ�سالميا 

للمناف�سات.
ملالب�ض  اآوت��ف��ي��رتز  اإي��ج��ل  اأم��ري��ك��ان  و�سنعت 
كعار�سة  بحليمة  م�ستعينة  حجابا  ال�سباب 
اأ�سا�سية ملنتجها. وبيع كل املعرو�ض من غطاء 
على  اأ�سبوع  م��ن  اأق��ل  خ��الل  ال�سبابي  ال��راأ���ض 

االنرتنت.
وو�سفت مي�سيل يل رئي�سة حترير جملة األور 
حليمة اآدن باأنها "فتاة اأمريكية طبيعية" على 

الغالف االأمامي لعدد يوليو متوز.
مده�ض  ب�سكل  ميثل  �سخ�ض  اإن��ه��ا  يل  وق��ال��ت 
له  وه��ذا  ان�سهار  كبوتقة  كاأمريكا  نحن  م��ن 

معنى كبري لنا.

ال�سراعات تلهم اأجنلينا جويل باأفالمها 
اإنها مل تكن تنوي الدخول اإىل عامل  اأو�سكار اأجنلينا جويل  قالت املمثلة احلا�سلة على جائزة 
اأبدا لكن �سفرها حول العامل ل�سالح االأمم املتحدة فتح عيناها على ال�سراعات التي  االإخ��راج 
األهمتها بالعديد من اأفالمها االأخرية. وقالت جويل للجمهور يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي 
الذي يعر�ض فيه فيلمها عن االإبادة اجلماعية يف كمبوديا والذي يحمل ا�سم فري�ست ذاي كيلد 
ماي فاذر وفيلمها عن اأفغان�ستان ذا بريدوير "مل اأكن اأفكر مطلقا يف �سناعة اأو اإخراج فيلم".

وقالت جويل اإن اأول فيلم كبري لها كمخرجة والذي تناول دراما احلرب البو�سنية يف 2011 
االإن�ساين كمبعوثة خا�سة لوكالة  اآند هاين كان نتاج عملها  اأوف بلد  اإن ذا الند  وحمل عنوان 
الالجئني التابعة لالأمم املتحدة. وقالت "اأردت معرفة املزيد عن احلرب يف يوغو�سالفيا. لقد 
... مل يكن  اأفهمها  اأن  اأ�ستطع  املتحدة. كانت حربا مل  اأ�سافر مع االأمم  املنطقة وكنت  كنت يف 

الهدف هو اأن اأ�سبح خمرجة". 
اأفغانية �سغرية حتلق �سعر راأ�سها  اأنتجته عن فتاة  وفيلم الر�سوم املتحركة ذا بريدوير الذي 
وتتظاهر باأنها ولد من اأجل اإطعام اأ�سرتها. وقالت جويل التي قامت برحالت عديدة اإىل 
اأفغان�ستان اإن الفيلم يروي حقيقة حزينة للعديد من الفتيات الالئي ي�سطررن 

للعمل وعدم الذهاب اإىل املدر�سة.


