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حممد بن را�شد خالل تروؤ�شه جل�شة ا�شتثنائية ملجل�ض الوزراء يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب  )وام(

افاق تون�ض يطلق النار على حركة النه�شة

حممد بن را�شد يرتاأ�ض جل�شة ا�شتثنائية للمجل�ض يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 

جمل�س الوزراء يعتمد امليزانية االحتادية للأعوام 
درهم  مليار   201.1 باإجمايل   2021-2018

•• ال�شارقة-وام:

ع��ق��د جم��ل�����ض ال������وزراء ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��دول��ة رئي�ض 
جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ام�ض جل�شة ا�شتثنائية 
ال��دويل للكتاب اعتمد فيها  ال�شارقة  للمجل�ض يف معر�ض 
امل�شتقلة  االحتادية  واجلهات  للوزارات  االحتادية  امليزانية 

لالأعوام 2018 2021- باإجمايل 201.1 مليار درهم 
منها 51,4 مليار درهم للعام 2018 وبدون عجز . واأكد 
خالل  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأن امل��ي��زان��ي��ة االحت���ادي���ة ب��ك��ل خططها  ت��روؤ���ش��ه االج��ت��م��اع 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  وبراجمها 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل بتوفري 
احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني.)التفا�شيل �ض3(

حممد بن زايد خالل ا�شتقباله �شعد احلريري  )وام(

ا�شتقبل �شعد احلريري واطلع على الأو�شاع يف لبنان وتطورات الأحداث فيها 

حممد بن زايد يوؤكد وقوف االإمارات اإىل جانب لبنان 
ب�شاأن التحديات والتدخلت االقليمية التي تواجهه 

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
رئي�ض  احل��ري��ري  �شعد  دول���ة  ال�����ش��اط��ئ  ق�شر  يف  ام�����ض 

احلكومة اللبنانية امل�شتقيل.
ورحب �شموه يف بداية اللقاء بزيارة دولة �شعد احلريري 

وبحث معه العالقات االأخوية و�شبل تعزيزها.
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  االأو����ش���اع  على  �شموه  واط��ل��ع 
وقوف  م��وؤك��دا   .. فيها  االأح�����داث  وت���ط���ورات  ال�شقيقة 
ب�شاأن  لبنان  اإىل جانب  املتحدة  العربية  االم��ارات  دول��ة 
وتعيق  تواجهه  التي  االقليمية  والتدخالت  التحديات 
�شعبه  واأم��ن  �شالمة  وتهدد  فيه  والتنمية  البناء  طريق 

ال�شقيق .                       )التفا�شيل �ض2(

وا�شنطن: نعمل مع الريا�ض لتحييد دور طهران املزعزع للمنطقة

حممد بن �شلمان: �شواريخ اإيران للحوثيني عدوان ع�شكري ايراين مبا�شر
حممد بن زايد ي�شدر قرارين بتعيني وكيل دائرة 

التنمية االقت�شادية ومدير عام هيئة اأبوظبي للإ�شكان
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
الإمارة  التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب 
وكيال  املن�شوري  �شامل  خليفة  �شعادة  من  كل  بتعيني  قرارين  اأبوظبي 
لدائرة التنمية االقت�شادية و�شعادة حمد نخريات العامري مديرا عاما 

لهيئة اأبوظبي لالإ�شكان.

ملك املغرب ي�شل اإىل البلد
•• اأبوظبي-وام:

ملك  ال�شاد�ض  حممد  امللك  اجل��الل��ة  �شاحب  ام�ض  ال��ب��الد  اإىل  و�شل 
اإفتتاح متحف  للدولة حل�شور حفل  زي��ارة  ال�شقيقة يف  املغربية  اململكة 

اللوفر اأبوظبي اليوم.
كان يف مقدمة م�شتقبلي جاللته والوفد املرافق له �شمو ال�شيخ حمدان 
بن  را�شد  وال�شيخ  الظفرة  احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن 
الرئا�شة وعدد من  اإدارة هيئة طريان  رئي�ض جمل�ض  نهيان  اآل  حمدان 

كبار امل�شوؤولني و�شعادة حممد اآيت وعلي �شفري املغرب لدى الدولة.
وقد ا�شطفت ثلة من حر�ض ال�شرف حتية جلاللة امللك حممد ال�شاد�ض 

ثم �شافح جاللته م�شتقبليه واأع�شاء ال�شفارة املغربية لدى الدولة.

مغادرة  مقاتليه  ياأمر  ال�شدر 
�شاعة  72 خ���لل  ك��رك��وك 

•• بغداد-وكاالت:

اأم������ر زع���ي���م ال���ت���ي���ار ال���������ش����دري يف 
اأم�ض,  ال�����ش��در,  م��ق��ت��دى  ال���ع���راق, 
مقاتليه باالن�شحاب يف غ�شون 72 
التي  ك��رك��وك  حمافظة  م��ن  �شاعة 
ا���ش��ت��ع��ادت��ه��ا ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة من 
تزامنا  اأ�شابيع,  ثالثة  قبل  االأك��راد 
م��ع م��ف��او���ش��ات م��ع��ق��دة ب��ني بغداد 
املناطق  اأم����ن  اإدارة  ح��ي��ال  واأرب���ي���ل 

املتنازع عليها.
لال�شتقالل  اال���ش��ت��ف��ت��اء  ع��ل��ى  ورداً 
الذي اأجراه اإقليم كرد�شتان العراق 
اأيلول  م��ن  والع�شرين  اخلام�ض  يف 
القوات  ت��ق��دم��ت  امل��ا���ش��ي,  �شبتمرب 
املناطق  العراقية وا�شتعادت غالبية 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ن��ت�����ش��ر ف��ي��ه��ا ق����وات 
لرغبة  خالفا  الكردية  البي�شمركة 

خادمات جاهزات للتنازل الفوري
فحص طبي مجاني للخادمة
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بنغالدش - إثيوبيا

أبوظبي - شارع المرور - بجانب جريدة االتحاد
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 050/3270075 - 050/5925920

binawas1@yahoo.com

نوفر أفراد أمن وحراسات خاصة 
يوجد أفراد من جميع المهن 
والوظائف من كافة الجنسيات

قد يربك متا�شكها ويهدد وثيقة قرطاج:
تون�س: ا�شتعل الفتيل بني حزبني يف احلكومة!

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

قال النائب عن حركة اأفاق تون�ض كرمي الهاليل اإن جتيي�ض بع�ض قيادات 
احلزب  رئي�ض  منهم  �شيا�شيني  م�شوؤولني  �شّد  قواعدها  النه�شة  حركة 
انتقادات  النه�شة  ت��واج��ه  عندما  م�شيفا  مقبول  غ��ري  اب��راه��ي��م  يا�شني 
تقوم بتجيي�ض قواعدها �شّد م�شوؤولني �شيا�شيني… وهذا غري مقبول.. 

حمالت جتيي�ض القواعد تثري تخوفات.         )التفا�شيل �ض13(
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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 
ال�شريفني بوفاة االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  اإىل  تعزية  برقية  اهلل 
عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة اأعرب فيها 
عن �شادق تعازيه وموا�شاته يف وفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل �شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود نائب اأمري منطقة 
ع�شري اإثر حتطم الطائرة املروحية التي كانت تقله ومرافقيه داعيا املوىل 
عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اآل 

�شعود الكرام جميل ال�شرب وال�شلوان.    )التفا�شيل �ض2(

يفتح  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
نوفمرب  11 للجمهور  اأبوابه 

•• اأبوظبي-وام:

يفتح متحف اللوفر اأبوظبي اأبوابه 
ل��ل��ج��م��ه��ور ال���زائ���ر اب���ت���داء م��ن يوم 
نوفمرب   11 امل��واف��ق  املقبل  ال�شبت 
احل���ايل. اأع��ل��ن ذل��ك م��ع��ايل حممد 
الثقافة  املبارك رئي�ض دائرة  خليفة 
وال�����ش��ي��اح��ة خ���الل م��وؤمت��ر �شحفي 

عقد �شباح اأم�ض يف مقر املتحف .
با�شبوع  امل��ت��ح��ف  ج��م��ه��ور  وي��ح��ظ��ى 
حافل بالفعاليات والعرو�ض الفنية 
اأبوظبي  ال��ل��وف��ر  اف��ت��ت��اح  مبنا�شبة 
ع���امل���ي يف  اأول م��ت��ح��ف  ي��ع��د  ال�����ذي 
بجذوره  ي��ف��خ��ر  ال���ع���رب���ي  ال���وط���ن 
وه��وي��ت��ه االإم��ارات��ي��ة . وق���ال معايل 
متحف  اإن  امل���ب���ارك  خليفة  حم��م��د 
ثمرة  ج��اء  ال��ذي   - اأبوظبي  اللوفر 
ل��ل��ت��ع��اون م��ا ب��ني ق��ي��ادت��ي االم����ارات 
للتعليم  مركزا  �شي�شبح   - وفرن�شا 
وال���ث���ق���اف���ة ال���ع���امل���ي���ة وال���ت���وا����ش���ل 
هي  ه�����ذه  اأن  م����وؤك����دا  وال���ت�������ش���ام���ح 
اأبوظبي. )التفا�شيل  ر�شالة اللوفر 

•• عوا�شم-وكاالت:

ات��ه��م ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأم�����ري حم��م��د ب���ن ���ش��ل��م��ان بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز ويل ال��ع��ه��د ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال������وزراء وزير 
تزويد  بال�شلوع يف  ..اإي��ران  ال�شعودية  العربية  باململكة  الدفاع 
عدوانا  واع��ت��ربه  بال�شواريخ  ل��ه  التابعة  احلوثية  امليلي�شيات 
اإىل  ي��رق��ى  وق��د  االإي����راين  النظام  قبل  م��ن  ومبا�شرا  ع�شكريا 

اعتباره عمال من اأعمال احلرب �شد اململكة.
جاء ذلك خالل ات�شال هاتفي تلقاه ويل العهد ال�شعودي من 
بوري�ض جون�شون مت خالله بحث  الربيطاين  وزير اخلارجية 

االأو�شاع االإقليمية والدولية.
واأعرب وزير اخلارجية الربيطاين عن اإدانته اإطالق ميلي�شيا 
الريا�ض  مدينة  على  بالي�شتيا  �شاروخا  االنقالبية  احل��وث��ي 

وقوف  ..م���وؤك���دا  للمدنيني  امل��ت��ع��م��د  اال���ش��ت��ه��داف  وا���ش��ت��ن��ك��اره 
بريطانيا مع ال�شعودية يف مواجهة التهديدات االأمنية.

احلقوقية  ووت�ض  رايت�ض  هيومن  منظمة  اعتربت  جانبها  من 
اليمن  املتمردون احلوثيون يف  اأطلقه  الذي  ال�شاروخ  اأن  اأم�ض 

باجتاه الريا�ض قد ي�شكل )جرمية حرب(.
وق��ال��ت ه��ي��وم��ن راي��ت�����ض ووت�����ض يف ب��ي��ان: ي��ب��دو اأن احلوثيني 
على  ع�شوائي  بال�شتي  ���ش��اروخ  ب��اإط��الق  ح��رب  جرمية  ارتكبوا 
مطار مدين, م�شيفة ان الهجوم هو االأحدث يف �شل�شلة غارات 
احلوثي-�شالح  قوات  �شنتها  البالي�شتية  بال�شواريخ  ع�شوائية 

على اململكة, واإن كانت اأول مرة ت�شل العا�شمة.
وا�شنطن  اإن  االأمريكية,  الدفاع  وزارة  قالت  اأخ��رى,  جهة  من 
ال�شرير  اإيران  التي ُتظهر دور  ال�شعودية  ترحب بالت�شريحات 
�شاروخية  باأنظمة  احل��وث��ي  ميلي�شيات  وت��زوي��ده��ا  اليمن  يف 

تعمالن  وال�شعودية  اأم��ريك��ا  اأن  البنتاغون  واأ���ش��اف  خ��ط��رية. 
لال�شتقرار  املزعزع  اإي��ران  نفوذ  واإنهاء  املتطرفني  ملحاربة  معاً 
اأن وا�شنطن توا�شل احلفاظ  مبنطقة ال�شرق االأو�شط, موؤكداً 

على عالقات دفاعية قوية مع الريا�ض.
وقال امليجور اأدريان رانكني جاالوي, املتحدث با�شم البنتاغون: 
نوا�شل احلفاظ على عالقات دفاعية قوية مع اململكة العربية 
امل�شرتكة  االأمنية  االأولويات  بخ�شو�ض  معاً  ونعمل  ال�شعودية 
العنيفة  املتطرفة  اجلماعات  �شد  القتالية  العمليات  لت�شمل 

واإنهاء نفوذ اإيران املزعزع لال�شتقرار بال�شرق االأو�شط.
االثنني,  اأعلن,  اجلبري  ع��ادل  ال�شعودي  اخلارجية  وزي��ر  وك��ان 
باأي  ت�شمح  لن  العرودية  اململكة  اأن  عرب ح�شابه على )تويرت( 
اأن التدخالت االإيرانية ت�شر  تعديات ت�شتهدف اأمنها, م�شيفاً 

باأمن دول اجلوار وتهدد االأمن وال�شلم الدوليني.

ترامب: تقدم كبري يف امللف الكوري ال�شمايل 
•• �شيول-اأ ف ب:

اأ�شار الرئي�ض االمريكي دونالد ترامب اثر لقاء مع نظريه الكوري اجلنوبي 
الكوري  امل��ل��ف  ت��ق��دم كبري يف  ام�����ض, اىل حتقيق  �شيول  ج����اي-ان يف  م��ون 

ال�شمايل م�شيدا بالدور املفيد جدا الذي تلعبه ال�شني يف هذا امللف.
وقال ترامب يف موؤمتر �شحايف م�شرتك مع مون ان بع�ض االمور تتحرك 
وا�شاف اعتقد اننا نحقق تقدما كبريا. وتابع ترامب ان بيونغ يانغ ت�شكل 
ال�شيني  نظريه  ان  على  م�شددا  ع��امل��ي,  حت��رك  اىل  ي��دع��وا  عامليا  تهديدا 
الثانية من جولته  املحطة  وق��ال يف  ج��دا.  دورا مفيدا  لعب  �شي جينبينغ 
م�شابها.  مفيدا  دور  رو�شيا  تلعب  ان  ناأمل  اليابان  بعد  اآ�شيا  يف  املاراتونية 
وا�شار ترامب يف املوؤمتر ال�شحايف مع نظريه الكوري اجلنوبي الذي انتقده 
يف اأيلول �شبتمرب املا�شي لدعوته اىل احلوار مع ال�شمال, اىل ان التحالف 

بني �شيول ووا�شنطن اأقوى من اأي وقت م�شى.

ال��ت��زام��ه  ي��وؤك��د  ال�شي�شي 
ب���ف���رت���ني رئ��ا���ش��ي��ت��ني 

•• عوا�شم-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�����ش��ري  الرئي�ض  ق��ال 
ال�شي�شي اإنه يوؤيد االلتزام بفرتتني 
منهما  ال����واح����دة  م����دة  رئ��ا���ش��ي��ت��ني 
اأع��وام, وعدم تعديل الد�شتور  اأربعة 
ال���ف���رتة احل���ال���ي���ة. واأك�����د خالل  يف 
�شي  ب��ي  اآن  �شي  حمطة  م��ع  مقابلة 
االأمريكية: اأنا مع االلتزام بفرتتني 
رئا�شيتني مدة الواحدة منهما اأربعة 

اأعوام ومع عدم تغيري هذا النظام.
ن�����ش��ع��ه يف  اأن  ي���ج���ب  واأ������ش�����اف م����ا 
االعتبار اأنه لي�ض هناك رئي�ض �شوف 
ال�شعب  اإرادة  ب��دون  ال�شلطة  يتوىل 
اأن  اأي�����ش��ا  ي�شتطيع  ول���ن  امل�����ش��ري, 
اإرادة  دون  اأخ�����رى  ل��ف��رتة  ي��وا���ش��ل 
هذا ال�شعب, ويف كلتا احلالتني فهي 

ثماين �شنوات.
ي��اأت��ي ذل���ك ق��ب��ل اأق���ل م��ن ع���ام على 
االنتخابات الرئا�شية املزمع اإجراوؤها 

يف مار�ض اأو اأبريل من 2018.
وقال ال�شي�شي يف املقابلة ال ينا�شبني 
واح��دا �شد  اأجل�ض يوما  اأن  كرئي�ض 

اإرادة ال�شعب امل�شري.

النظام ال�شوري ي�شن 40 غارة جوية على ريف حلب 
•• حلب-وكاالت:

النظام  لقوات  التابع  احلربي  الطريان  �شنها  التي  الغارات  عدد  ارتفع 
ال�شوري اإىل نحو 42, وا�شتهدفت مناطق يف ريف حلب اجلنوبي خالل 

ال�شاعات ال�24 املا�شية.
انفجارات  اإن  الثالثاء,  ام�ض  االإن�شان,  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  وق��ال 
ناجمة  اجل��ن��وب��ي,  حلب  ري��ف  يف  مناطق  االإث��ن��ني,  م�شاء  ه��زت  عنيفة, 
12 غارة, ا�شتهدفت خاللها  عن تنفيذ طائرات حربية ما ال يقل عن 
والبطرانة  والنعمانية  ال��ك��رام��ي��ل  واأم  ال�����ش��م��ان  ت��ل  ق���رى  يف  م��ن��اط��ق 
�شاروخي  ق�شف  عقبه  واملنبطح,  من�شور  وجفر  وال�شمريية  والواجد 
ومعلومات  املنطقة,  يف  اأم��اك��ن  ا�شتهدف  النظام  ق��وات  قبل  من  مكثف 

اأولية عن خ�شائر ب�شرية. 
اأ�شار املر�شد توا�شل اال�شتباكات بوترية عنيفة بني  اأخ��رى,  ومن جهة 
قوات النظام وامليلي�شيات املوالية لها من جن�شيات �شورية وغري �شورية 
ال�شام  واالإ�شالمية وهيئة حترير  املقاتلة  الف�شائل  من جهة, ومقاتلي 
من جهة اأخرى, يف حماوالت متوا�شلة لليوم اخلام�ض على التوايل, من 

قبل قوات النظام للتقدم يف املنطقة.
الريف اجلنوبي ملدينة حلب, بعد  العنيف على  الق�شف  وياأتي ت�شاعد 
يف  ن�شبي  ب�شكل  الق�شف  وت��وق��ف  القتال  وت��رية  انخفا�ض  م��ن  �شاعات 
حترير  وهيئة  الف�شائل  نفذت  اأن��ه  اأم�����ض  املر�شد  ن�شر  حيث  املنطقة, 
قرى  على  و�شيطرتها  النظام  ق��وات  تقدم  عقب  معاك�شاً  ال�شام هجوماً 
رجم ال�شوان وعبي�شان ور�شم اخلال, متكنت خاللها من حتقيق تقدم 
قريتني  على  الكاملة  ال�شيطرة  ا�شتعادتها  عن  ومعلومات  املنطقة,  يف 
�شفوف  يف  م��وؤك��دة  ب�شرية  خ�شائر  العنيفة  امل��ع��ارك  خلفت  فيما  منها, 

الطرفني. 

الرئي�شان االأمريكي والكوري اجلنوبي خالل موؤمترهما ال�شحفي )رويرتز(
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اأخبـار الإمـارات
رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يعزون خادم احلرمني 

ال�شريفني بوفاة االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز
•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه 
اهلل« برقية تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن 
اأعرب  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
تعاىل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  وف��اة  تعازيه وموا�شاته يف  فيها عن �شادق 
�شاحب ال�شمو امللكي االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود 
نائب اأمري منطقة ع�شري اإثر حتطم الطائرة املروحية التي كانت تقله 
ومرافقيه داعيا املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته وي�شكنه 

وال�شلوان. كما  ال�شرب  الكرام جميل  �شعود  اآل  يلهم  واأن  ف�شيح جناته 
رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
ال�شمو  »رع��اه اهلل« و�شاحب  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�ض جمل�ض 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ال�شريفني  امل�شلحة برقيات تعزية مماثلة اىل خادم احلرمني  للقوات 
االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
رئي�ض  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد 
جمل�ض الوزراء وزير الدفاع باململكة العربية ال�شعودية و�شاحب ال�شمو 

امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.

�شحية الوطني االحتادي توا�شل مناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع
•• دبي-وام:

عقدت جلنة ال�شوؤون ال�شحية والبيئة باملجل�ض الوطني االحتادي ام�ض يف 
مقر االأمانة العامة بدبي اجتماعها االأول االإجرائي من دور االنعقاد العادي 
الثالث للف�شل الت�شريعي ال�شاد�ض ع�شر جرى خالله انتخاب رئي�ض ومقرر 
اإعادة  مت  حيث  للمجل�ض  الداخلية  الالئحة  من   52 للمادة  وفقا  اللجنة 
وانتخاب  بالتزكية  رئي�شا  ال�شام�شي  احل�شان  عبيد  �شامل  �شعادة  انتخاب 

�شعادة خلفان عبداهلل بن يوخه مقررا بالتزكية.
ال�شرهان  عبداهلل  ناعمة  م��ن:  كل  �شعادة  اللجنة  اأع�شاء  االجتماع  ح�شر 
“مقرر اللجنة لهذا االجتماع” وعبيد ح�شن بن ركا�ض وخالد علي بن زايد 

الفال�شي حممد اأحمد اليماحي وفي�شل حارب الذباح�ي.

وذكر �شعادة �شامل عبيد ال�شام�شي اأنه مت خالل االجتماع موا�شلة مناق�شة 
هي  ع��دة  حم���اور  �شمن  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  �شيا�شة  م��و���ش��وع 
تطوير خدمات الرعاية ال�شحية وتنمية الكوادر الطبية واالإدارية املواطنة 
الدولة  يف  التجاري  ال�شحي  الن�شاط  وتنظيم  اإليهم  املقدمة  واالمتيازات 
اإيفاد املر�شى للعالج يف اخلارج والتن�شيق مع اجلهات املعنية  اآلية  وتنظيم 
فيه وتنظيم واإدارة اأنظمة التاأمني ال�شحي االحتادي والتن�شيق مع اجلهات 
اأن اللجنة اطلعت على جدول الزيارات امليدانية  املعنية. واأو�شح ال�شام�شي 
القيام  تت�شمن  وال��ت��ي  امل��و���ش��وع  مناق�شة  يف  اللجنة  خطة  �شمن  امل��ق��رتح 
املجتمع  ووقاية  ال�شحة  ل��وزارة  تابعة  �شحية  ومراكز  مل�شت�شفيات  بزيارات 
الفتا اإىل اأنه �شيتم بعد تلك الزيارات عقد لقاءات مع ممثلي الوزارة بهدف 

تبادل الراأي واال�شتماع لردود الوزارة على اأ�شئلة ومالحظات االأع�شاء.

حممد بن را�شد ي�شتقبل رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �شتاندرد ت�شارترد والرئي�س التنفيذي ملجموعة باركليز

حممد بن را�شد ي�شدر قانونا ب�شاأن موؤ�ش�شة �شندوق املعرفة 

•• دبى-وام:

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
املايل  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف مركز دب��ي  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 
حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  عهده  ويل  بح�شور  ام�ض  ظهر  العاملي 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ مكتوم بن حممد  �شمو  و  اآل مكتوم  را�شد  بن 
اإدارة جمموعة  نائب حاكم دبي .. ال�شيد خو�شيه فينال�ض رئي�ض جمل�ض 
�شتاندرد ت�شارترد الذي يراأ�ض اجتماع جمل�ض اإدارة املجموعة يف دبي حيث 

يعقد الأول مرة خارج مقره يف لندن.
برئي�ض  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  رح��ب  وق��د 
املجموعة الربيطانية املتخ�ش�شة باخلدمات امل�شرفية واملالية واأعرب عن 
�شروره بانعقاد جمل�ض االإدارة بجميع اأع�شائه هنا يف دولة االم��ارات ويف 

رحاب مدينة دبي .
حتظى  املجموعة  اأن  ومرافقيه  فينال�ض  ال�شيد  لقائه  خالل  �شموه  واأك��د 
دولة  يف  ن�شاطها  م��زاول��ة  م��ن  لتمكينها  مم��ت��ازة  لوج�شتية  بت�شهيالت 

ما  قيود  اأو  اأي��ة معوقات  دون  اأفريقيا  و�شمال  املنطقة  دول  االم��ارات ويف 
ال�شركات  ح��ق��وق  جميع  يحمي  ال���ذي  ال��ق��ان��ون  مظلة  حت��ت  تعمل  دام���ت 

اال�شتثمارية واالأفراد من رجال اأعمال ومال وغريهم من امل�شتثمرين.
دبي  يف  اإقليمي  مكتب  لها  يوجد  التي  املجموعة  رئي�ض  ع��رب  جهته  م��ن 
ولها اأحد ع�شر فرعا يف خمتلف اإمارات ومدن الدولة يعمل فيها حوايل 
من ال�شباب املواطن عن تقديره وجمل�ض   42% منهم  موظف   2300
االدارة لكل ماتلقاه املجموعة وفروعها وموظفيها من ت�شهيالت مميزة 
وفريدة ورعاية مل�شاحلها على اأر�ض دولة االمارات الذي تعترب بالن�شبة 
الت�شغيلية  عملياتها  وتو�شيع  الإط��الق  املثلى  و  املف�شلة  اجلهة  لل�شركة 
وا�شتثماراتها داخل الدولة ويف االإقليم منوها اإىل اأن لل�شركة التي تاأ�ش�شت 
1700 فرع يف �شبعني دولة حول العامل مبا  اأكرث من   1862 يف العام 
فيها دولة االمارات ويعمل فيها قرابة ت�شعني األف موظف وبلغت اإراداتها 

يف العام املن�شرم نحو 14 مليار دوالر.
اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل  اآخ���رى  ناحية  وم��ن 
مكتوم بعد ذلك ال�شيد جي�ض �شتايل الرئي�ض التنفيذي ملجموعة باركليز 

اإطار زياراته ال�شنوية ملراكز وفروع املجموعة التي  الذي يزور الدولة يف 
تقدم خدمات بنكية ومالية يف اأوروبا والواليات املتحدة واأمريكا الالتينية 
لها  رئي�شيا  مقرا  لندن  من  وتتخذ  واآ�شيا  واأفريقيا  وال�شرق  وا�شرتاليا 
ومن دبي مركزا اإقليميا يغطي منطقة اخلليج وال�شرق االأو�شط و�شمال 

اأفريقيا.
له  املرافقني  واملديرين  الربيطانية  املجموعة  برئي�ض  �شموه  رحب  وقد 
االإم���ارات عموما ودب��ي على وج��ه اخل�شو�ض تفتح  اأن دول��ة  واأك��د �شموه 
و  اجتماعية  و  ا�شتثمارية  بيئة  يف  العاملية  لل�شركات  واأ���ش��واق��ه��ا  اأب��واب��ه��ا 
اأن�شطتها  ومزاولة  التحرك  ال�شركات  لهذه  يتيح  ما  مثيلها  قل  اإن�شانية 
بحرية تامة ويف ظل قانون يحمي اأموال وحقوق جميع امل�شتثمرين من 

�شركات واأفراد وذات معايري و�شرائح عاملية.
رئي�ض  نائب  ال�شمو  �شاحب  اإىل  والتقدير  ال�شكر  بجزيل  �شتايل  وتقدم 
االإمارات  دول��ة  توفره  ما  على  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�ض جمل�ض  الدولة 
حكومة وموؤ�ش�شات من ت�شهيالت لوج�شتية مبوا�شفات عاملية للمجموعة 
االإم���ارات عموما ودبي  دول��ة  التي جتد يف  العاملية  ال�شركات  وغريها من 

خا�شة البيئة اال�شتثمارية احلا�شنة واالآمنة واملتنوعة القطاعات خا�شة 
املالية منها والتقنية والعقارية وغريها.

العا�شمة  الرئي�شي  ومقرها  باركليز  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض  �شرح  و 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن ل�شموه االأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي ت��زاول��ه��ا امل��ج��م��وع��ة يف دولة 
االإم��ارات واأكرث من اأربعني دولة حول العامل .. م�شريا اإىل اأنها تاأ�ش�شت 
يزيد عن  ما  األ��ف موظف منهم   85 اأك��رث من  ولديها   1690 العام  يف 
مائتي موظف يف فروع املجموعة يف الدولة التي بداأت العمل فيها يف العام 
يغطي ال�شرق االأو�شط و�شمال  اإقليميا  مركزا  دبي  من  وتتخذ   1975

اأفريقيا.
ح�شر املقابلتني .. �شمو ال�شيخ اأحمد بن حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�ض 
اآل مكتوم للمعرفة ومعايل حممد بن عبداهلل  موؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
القرقاوي وزير �شوؤون جمل�ض الوزراء وامل�شتقبل و معايل حممد ابراهيم 
ال�شيباين مدير عام ديوان �شاحب ال�شمو حاكم دبي و�شعادة خليفة �شعيد 
�شليمان مدير عام دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي و�شعادة اللواء طالل 

حميد بالهول الفال�شي وعدد من ال�شيوف.

•• دبي -وام: 

رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ���ش��در 
الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل ب�شفته حاكما الإمارة 
املعرفة  �شندوق  موؤ�ش�شة  ب�شاأن   2017 ل�شنة   16 رق��م  ال��ق��ان��ون  دب��ي 
ال�شيا�شات  التعليم مبا ين�شجم مع  بهدف دعم وتعزيز روؤية دبي لقطاع 
املالية الالزمة  املوارد  واخلطط اال�شرتاتيجية املعتمدة وتاأمني وتوفري 
لتمويل ورعاية املبادرات وامل�شاريع التعليمية يف االإمارة اإ�شافة اإىل تنمية 
اأموال ال�شندوق واأ�شوله واملحافظة على قيمتها ال�شوقية مبا ي�شهم يف 

دعم قطاع التعليم.
اآل مكتوم ويل عهد  اأ�شدر �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  كما 
دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي قرار املجل�ض رقم 59 ل�شنة 2017 بت�شكيل 
جمل�ض اإدارة موؤ�ش�شة �شندوق املعرفة برئا�شة اأحمد عبد الكرمي جلفار 

وع�شوية ممثل عن موؤ�ش�شة دبي لال�شتثمارات احلكومية نائبا للرئي�ض 
باالإ�شافة اإىل ممثل عن كل من اجلهات التالية : هيئة املعرفة والتنمية 
الب�شرية يف دبي واالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي الإمارة دبي ودائرة 
املالية وال�شيدة اأني�شة حممد ال�شريف واملدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة �شندوق 

املعرفة ويعمل بالقرار من تاريخ �شدوره وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.
�شندوق  موؤ�ش�شة  اخت�شا�شات   2017 ل�شنة   16 رق��م  القانون  وح��دد 
املعرفة وت�شمل اإدارة وا�شتثمار االأموال املنقولة وغري املنقولة املخ�ش�شة 
لل�شندوق بهدف تنميتها وا�شتخدامها لتحقيق اأهدافه وفق ال�شيا�شة التي 
يعتمدها جمل�ض االإدارة يف هذا ال�شاأن وكذلك اإن�شاء املوؤ�ش�شات وال�شركات 
امل�شاهمة  اأو  التعليمية  امل�شاريع  واإق��ام��ة  الغري  مع  بامل�شاركة  اأو  مبفرده 
ا�شتثماراته  ال�شندوق وعوائد  اأموال  با�شتخدام  القانون  فيها كما خوله 
يف االأغرا�ض التعليمية وفقا للوائح التي يعتمدها جمل�ض االإدارة يف هذا 
ال�شاأن وتخ�شي�ض االأرا�شي التعليمية يف دبي وفقا لل�شوابط وال�شروط 

واالآليات املعتمدة من جمل�ض االإدارة ومبا يتوافق مع متطلبات التخطيط 
العمراين واحل�شري لالإمارة. ويكون لل�شندوق بح�شب القانون جمل�ض 
ذوي  م��ن  االأع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  للرئي�ض  ون��ائ��ب  رئي�ض  م��ن  يتكون  اإدارة 
التنفيذي  املجل�ض  رئي�ض  من  بقرار  تعيينهم  يتم  واالخت�شا�ض  اخل��ربة 
وعلى  ال�شندوق  على  العام  االإ�شراف  املجل�ض مهمة  ويتوىل  دبي  الإم��ارة 
قيامه باخت�شا�شاته املقررة له مبوجب هذا القانون والقرارات ال�شادرة 
 : منها  و�شالحيات  مهام  وجه اخل�شو�ض عدة  على  له  ويكون  مبوجبه 
والتطويرية  اال�شرتاتيجية  لل�شندوق وخططه  العامة  ال�شيا�شة  اعتماد 
تنفيذها  واالإ�شراف على  دبي  الإم��ارة  اال�شرتاتيجية  مبا يالئم اخلطط 
جودة  وحت�شني  دعم  اإىل  الرامية  وامل��ب��ادرات  والربامج  امل�شاريع  واعتماد 
واللوائح واالأنظمة  التنظيمي لل�شندوق  الهيكل  اعتماد  التعليم وكذلك 

املتعلقة بتنظيم العمل فيه من النواحي االإدارية واملالية والفنية.
كما يخت�ض جمل�ض اإدارة �شندوق املعرفة باعتماد اللوائح الداخلية املتعلقة 

الر�شوم  واإق��رار  ا�شتثماراته  ال�شندوق وعوائد  واأ�شول  اأم��وال  با�شتخدام 
املخت�شة  اجلهات  اإىل  ورفعها  ال�شندوق  يقدمها  التي  اخل��دم��ات  وب��دل 
اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوية  امل��وازن��ة  م�شروع  اإق���رار  وكذلك  العتمادها 
اللجان  وت�شكيل  العتمادهما  املخت�شة  اجلهات  اإىل  ورفعهما  لل�شندوق 
الفرعية وفرق العمل الدائمة اأو املوؤقتة وحتديد مهامها واخت�شا�شاتها 
واأن�شطة  اأع��م��ال  عن  ال�شنوي  التقرير  اعتماد  اإىل  اإ�شافة  عملها  وم��دة 
دبي  التنفيذي الإم��ارة  املجل�ض  رئي�ض  اإىل  املايل ورفعه  واأدائ��ه  ال�شندوق 

وتعيني مدققي احل�شابات وحتديد اأتعابهم ال�شنوية.
وي�شدر جمل�ض اإدارة �شندوق املعرفة القرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 
موؤ�ش�شة  ب�شاأن   2010 ل�شنة   9 رقم  القانون  ال��ذي يحل حمل  القانون 
�شندوق املعرفة على اأن يلغى اأي ن�ض يف اأي ت�شريع اآخر اإىل املدى الذي 
يتعار�ض فيه واأحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ �شدوره وين�شر يف 

اجلريدة الر�شمية.

ا�شتقبل �شعد احلريري واطلع على الأو�شاع يف اجلمهورية اللبنانية وتطورات الأحداث فيها 

حممد بن زايد يوؤكد وقوف االمارات اإىل جانب لبنان 
ب�شاأن التحديات والتدخلت االإقليمية التي تواجهه

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
امل�����ش��ل��ح��ة ام�����ض يف ق�شر  ل��ل��ق��وات 
احلريري  ���ش��ع��د  دول�����ة  ال�����ش��اط��ئ 
اللبنانية  احل����ك����وم����ة  رئ����ي���������ض 

العربية  االم�������ارات  دول����ة  وق����وف 
ب�شاأن  ل��ب��ن��ان  ج��ان��ب  اإىل  امل��ت��ح��دة 
االقليمية  والتدخالت  التحديات 
البناء  التي تواجهه وتعيق طريق 
والتنمية فيه وتهدد �شالمة واأمن 

�شعبه ال�شقيق .
�شعد  ل������دول������ة  �����ش����م����وه  ومت�����ن�����ى 
احل���ري���ري ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح يف 

حول ما يواجه لبنان من حتديات 
.. وع���رب ع��ن ���ش��ك��ره ل��ق��ي��ادة دولة 
االمارات العربية املتحدة وحر�شها 
الدائم على دعم لبنان يف خمتلف 
اأج��ل تعزيز وحدته  ال��ظ��روف من 
و�شمان اأمنه وا�شتقراره .. وحمل 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
ال�شمو  ل�شاحب  حتياته  زاي��د  بن 

امل�شتقيل.
اللقاء  ب���داي���ة  يف  ���ش��م��وه  رح����ب  و 
بزيارة دولة �شعد احلريري وبحث 
االأخ����وي����ة و�شبل  ال���ع���الق���ات  م��ع��ه 

تعزيزها.
واط���ل���ع ���ش��م��وه ع��ل��ى االأو�����ش����اع يف 
ال�شقيقة  اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة 
وتطورات االأحداث فيها .. موؤكدا 

���ش��ب��ي��ل خ����روج ل��ب��ن��ان م���ن حمنته 
طموحات  حت��ق��ي��ق  اإىل  وال�����ش��ع��ي 
كرمية  حياة  يف  اللبناين  ال�شعب 

واآمنة.
اأع��رب رئي�ض احلكومة  من جانبه 
�شعادته  ع��ن  امل�شتقيل  اللبنانية 
بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
والتباحث معه  نهيان  اآل  زايد  بن 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ض الدولة حفظه اهلل ومتنياته 

له مبوفور ال�شحة وال�شعادة.
ح�شر اللقاء �شمو ال�شيخ طحنون 
اآل نهيان م�شت�شار االأمن  بن زايد 
���ش��ع��ادة حممد مبارك  و  ال��وط��ن��ي 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

اأبوظبي.

مذكرة تفاهم بني �شحة و�شرطة دبي 
لتعزيز العمل االإن�شاين واخلريي 

•• دبي-وام:

وقعت هيئة ال�شحة بدبي ام�ض مذكرة تفاهم مع القيادة العامة ل�شرطة 
دب���ي ل��ل��ت��ع��اون مب��ح��ال اخل��دم��ات االإن�����ش��ان��ي��ة وت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات واملعرفة 
واخلربات واالإرتقاء بالعمل اخلريي واالن�شاين وذلك �شمن اإ�شرتاتيجية 
ملجتمع  الو�شول  اإىل  الرامية  واأهدافها  امل�شتقبلية  وتطلعاتها  دبي  اإم��ارة 

اأكرث �شحة و�شعادة .
املدير  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  القطامي  حممد  حميد  معايل  املذكرة  وق��ع 
العام لهيئة ال�شحة بدبي و�شعادة اللواء عبد اهلل املري القائد العام ل�شرطة 
دب��ي الأف�شل  العا�شرة من منتدى  ال���دورة  اأع��م��ال  دب��ي وذل��ك على هام�ض 
املمار�شات احلكومية الذي نظمه برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز ام�ض 

مبركز دبي التجاري العاملي للموؤمترات واملعار�ض.
عالقة  تنظيم  اأهمها  االأه���داف  م��ن  جمموعة  حتقيق  اإىل  امل��ذك��رة  ترمي 
واملعرفة  املعلومات  وت��ب��ادل  االإن�شانية  باخلدمات  يتعلق  فيما  الطرفني 
به  والنهو�ض  واالن�����ش��اين  اخل���ريي  بالعمل  واالرت��ق��اء  بينهما  واخل����ربات 
يف  التعاون  جانب  اإىل  الطرفني  م�شلحة  يف  ت�شب  اأف�شل  نتائج  لتحقيق 
تطوير اأنظمة عمل ذات كفاءة متطورة وفقا الأف�شل املمار�شات العاملية ما 
ي�شاهم يف تعزيز مكانة دولة االإمارات يف جمال اخلدمات االإن�شانية ب�شكل 
عام ومكانة دبي على وجه التحديد اإ�شافة اإىل اال�شتفادة من االإمكانيات 
املتاحة لكال الطرفني يف املجال االإعالمي بهدف تعريف املجتمع بخدمات 
وجهود واجنازات كل منهما يف العمل اخلريي واالإن�شاين. وعقب التوقيع 
اأهم �شركاء الهيئة  اأحد  اإن »�شرطة دبي« تعد  قال معايل حميد القطامي 
موؤكدا حر�ض » �شحة دبي » على تطوير هذه العالقة وتوثيقها يف خمتلف 
املجاالت التي تخدم توجهات حكومة دبي واأهدافها اال�شرتاتيجية وخا�شة 
اأن هناك العديد من الروابط امل�شرتكة بني هيئة ال�شحة بدبي وال�شرطة 
يف املجاالت االجتماعية واالإن�شانية ف�شال عن اجلوانب اخلدمية االأخرى 

املتنوعة .
وذكر معاليه اأن تبني الهيئة وال�شرطة تنفيذ مبادرات اجتماعية وخريية 
م�شرتكة من �شاأنه خدمة املجتمع وجمهور املتعاملني مع الطرفني اإ�شافة 
ملا ميكن اأن حتققه املذكرة من اأهداف مهمة يف ومقدمتها تطوير العمل 
وجمموعة  دبي  بها  تت�شم  التي  احلياة  وطبيعة  وروح  يتفق  مبا  االإن�شاين 

القيم التي متيز املجتمع االإماراتي بوجه عام.
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ض     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

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

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

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

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

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

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

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

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

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

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

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

حممد بن را�شد يرتاأ�ض جل�شة ا�شتثنائية للمجل�ض يف معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 

جمل�س الوزراء يعتمد امليزانية االحتادية للأعوام 2018-2021 باإجمايل 201.1 مليار درهم 
نائب رئي�ض الدولة يوؤكد: �شعادة �شعبنا ورفاهيته يف املقام الأول لأولوياتنا 

•• ال�شارقة-وام:

برئا�شة  ال���������وزراء  جم��ل�����ض  ع���ق���د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�ض  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل ام�����ض جل�شة 
معر�ض  يف  للمجل�ض  ا�شتثنائية 
ال�����ش��ارق��ة ال����دويل ل��ل��ك��ت��اب اعتمد 
للوزارات  االحتادية  امليزانية  فيها 
امل�شتقلة  االحت�����ادي�����ة  واجل����ه����ات 
 -2021  2018 ل��������الأع��������وام 
درهم  م��ل��ي��ار   201.1 ب��اإج��م��ايل 
للعام  دره����م  م��ل��ي��ار   51,4 م��ن��ه��ا 

. عجز  وبدون   2018
واأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
تروؤ�شه  اآل مكتوم خالل  را�شد  بن 
االحتادية  امل��ي��زان��ي��ة  اأن  االج��ت��م��اع 
تاأتي  وب���راجم���ه���ا  خ��ط��ط��ه��ا  ب��ك��ل 
ال�شمو  لتوجيهات �شاحب  ترجمة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« بتوفري 
للمواطنني  ال����ك����رمي����ة  احل�����ي�����اة 
واملقيمني يف دولة االإمارات و�شوال 
واأهداف   2021 االإم��ارات  لروؤية 

مئوية االإمارات 2071 .
معر�ض  م������ن   : �����ش����م����وه  وق���������ال 
 1.5 و�شط  ومن  للكتاب  ال�شارقة 
تراأ�شت   .. للمعرفة  عنوان  مليون 
اأقررنا  ال�����وزراء  ملجل�ض  اج��ت��م��اع��ا 
خ��الل��ه م��ي��زان��ي��ة احت���ادي���ة بقيمة 
 2021 حتى  دره��م  مليار   201
املقبل  العام  ميزانية   : واأ�شاف   ..
منها   ?43 خ�ش�شنا  مليار   51
املجتمع  وتنمية  وال�شحة  للتعليم 
.. وال عجز يف امليزانية .. وال عجز 

عن بلوغ اأهدافنا التنموية.
�شعبنا  ���ش��ع��ادة  اأن  ���ش��م��وه  اأك�����د  و 
االأول  امل������ق������ام  يف  ورف�����اه�����ي�����ت�����ه 
توفري  على  و�شنعمل  الأول��وي��ات��ن��ا 
وامل��ي��زان��ي��ات واخلطط  امل��ت��ط��ل��ب��ات 
هذه  م�شتقبل  فهم  مل�شلحته  كافة 

الدولة وراأ�ض مالها .
���ش��م��وه : ح��ري�����ش��ون على  وق�����ال 
املحافظة على املركز االأول لدولتنا 
وباأعلى  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي 
املعايري ومن خالل تطبيق اأف�شل 
تقدميها  وح�شن  املالية  املمار�شات 

خلدمة الوطن واأبنائه.
ت����روؤ�����ض �شموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
الوزراء  ملجل�ض  ا�شتثنائية  جل�شة 
ام�����ض يف معر�ض  ع��ق��دت  ال��ت��ي  و 
ال�شارقة الدويل للكتاب �شمن اأول 
االأخري  الت�شكيل  بعد  اجتماعاته 
الفريق  بح�شور  وذل��ك  للحكومة 
�شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�ض جمل�ض 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�ض جمل�ض 

الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة.
خ���الل جل�شته  امل��ج��ل�����ض  اع��ت��م��د  و 
العامة  امل��ي��زان��ي��ة  ق��ان��ون  م�����ش��روع 
ل���الحت���اد ل��ل�����ش��ن��ة امل��ال��ي��ة 2018 
باإيرادات تقديرية بلغت 51 مليارا 
وم�شروفات  دره��م  مليون  و388 
تقديرية بلغت 51 مليارا و388 

مليون درهم وبدون عجز.
و توزعت اعتمادات امليزانية العامة 
لالحتاد لل�شنة املالية 2018 على 
حظيت  حيث  املختلفة  القطاعات 
املبا�شرة  العالقة  ذات  القطاعات 
بالن�شيب  وخدماتهم  باملواطنني 

 26.3 االأك��رث فقد مت تخ�شي�ض 
التنمية  ل����ربام����ج  دره������م  م���ل���ي���ار 
 43.5% ب��ن�����ش��ب��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 
 10.4 اإجمايل امليزانية منها  من 
بن�شبة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  دره�������م  م���ل���ي���ار 
امليزانية  اإج��م��ايل  م��ن   17.1%
اعتمادات  دره�����م  م��ل��ي��ار   4.5 و 
خم�ش�شة للقطاع ال�شحي بن�شبة 

امليزانية. اإجمايل  من   7.4%
ال�شوؤون  ب��ق��ط��اع  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
 / 22.1 احلكومية مت تخ�شي�ض 
مليار درهم وبن�شبة %36.5 من 
للعمل احلكومي  امليزانية  اإجمايل 
وتقدمي اخلدمات فيما مت اعتماد 
للم�شاريع  دره������م  م���ل���ي���ار   3.5

االحتادية.
ركزت  امليزانية  اأن  بالذكر  جدير 
املوارد  توظيف  على  كبري  ب�شكل 
وتوفري  م�����ش��ت��دام  ب�����ش��ك��ل  امل��ال��ي��ة 
اأف���������ش����ل اخل������دم������ات وال����رع����اي����ة 
التعليمية وال�شحية واالجتماعية 
ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني وذل����ك يف 
اإطار رفع فعالية التخطيط املايل 
متا�شيا  ال��ع��ام��ة  امل��ي��زان��ي��ة  وتنفيذ 
مع روؤية االإمارات 2021 يف اإدارة 
املوارد احلكومية بكفاءة واال�شتفادة 

من ال�شراكات اال�شرتاتيجية.
عملت  ق����د  امل���ال���ي���ة  وزارة  ك���ان���ت 
ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق وال���ت���ع���اون م���ع جميع 
ال��وزارات واجلهات االحتادية على 
وبراجمها  خططها  و�شع  �شمان 
العامة  ل��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق���ا 

املعتمدة للدولة.

الثقافية  التظاهرات  اأه��م  اأح��د  يف 
اأه��م املعار�ض  لدولة االإم��ارات ويف 

العاملية يف جمال الن�شر .
ال��ي��وم بني  ���ش��م��وه : جنتمع  وق���ال 
ال��ك��ت��ب وال���ق���راء واأ���ش��ح��اب الفكر 
وت�شجيعنا  ال���ت���زام���ن���ا  ل���ت���اأك���ي���د 
ال����ق����راءة وحتويل  ع��ل��ى  ل��ل��ج��م��ي��ع 
تطبيقات  اإىل  وال���ع���ل���وم  امل���ع���ارف 
اإن  عملية تخدم تطلعاتنا واأ�شاف 
واحل�شارة  العلم  وع��اء  هو  الكتاب 
والثقافة واملعرفة واالآداب والفنون 
وال��و���ش��ي��ل��ة ال��ت��ي مت��ك��ن��ا م��ن ر�شم 
الواعد  وامل�شتقبل  جناحنا  ق�شة 

الأبنائنا.
ال�شيخ  �شمو  يرافقه  �شموه  زار  و 
�شلطان  ب���ن  ب���ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان 
حاكم  ون��ائ��ب  عهد  ويل  القا�شمي 
ال�������ش���ارق���ة وال�����ش��ي��خ��ة ب�����دور بنت 
جمعية  رئي�ض  القا�شمي  �شلطان 
الرئي�ض  االإم��ارات��ي��ني  ال��ن��ا���ش��ري��ن 
التنفيذي ملجموعة كلمات ومعايل 
حممد بن عبداهلل القرقاوي وزير 
وامل�شتقبل  ال���وزراء  جمل�ض  �شوؤون 
للكتاب  ال���دويل  ال�شارقة  معر�ض 
هذا  ت��ق��ام  ال��ت��ي  ال���36  دورت����ه  يف 
ال��ع��ام حت��ت ���ش��ع��ار ع���امل يف كتابي 
من  ن�����ش��ر  دار   1650 مب�����ش��ارك��ة 
اأك��رث من 1.5  تعر�ض  دول��ة   60
ال�شادرة  الكتب  مليون عنوان من 

مبختلف اللغات العاملية.
حكومة  »ب���������داأت  ����ش���م���وه:  وق�������ال 
اليوم  اجتماعاتها  اأول  امل�شتقبل 
�شكري   .. ال��ك��ت��ب  م��الي��ني  و���ش��ط 

ومن�شورات  ي�شمه من معرو�شات 
للقراآن  اأق����دم خم��ط��وط��ة  اأب���رزه���ا 
ال������ك������رمي وال������ت������ي ت����ع����د واح��������دة 
ال����ن����ادرة جلامعة  امل��ق��ت��ن��ي��ات  م���ن 

برمنجهام الربيطانية .
اأي�����ش��ا ج��ن��اح جمعية  ���ش��م��وه  زار  و 
النا�شرين االماراتيني واطلع على 
اأب���رز امل��ع��رو���ش��ات وامل���ب���ادرات التي 
العام  مدار  على  اجلمعية  تنظمها 
من�شورات  دار  ���ش��م��وه  زار  ك��م��ا   ..
الثقافة  وزارة  وج��ن��اح  ال��ق��ا���ش��م��ي 

وتنمية املعرفة.
واختتم �شموه جولته بزيارة جناح 
توقف  و  والتعليم  الرتبية  وزارة 
عند ركن اإطالق ق�ش�ض امل�شاركات 
كانت  ال��ت��ي  ق�شتي«   « م�شابقة  يف 
مع  بالتعاون  اأطلقتها  قد  ال���وزارة 
موؤ�ش�شة حممد بن را�شد اآل مكتوم 
القدرات  تطوير  بهدف  للمعرفة 
مكونات  لكافة  االإبداعية  الكتابية 

امليدان الرتبوي.
و اأعرب �شموه عن تقديره جلهود 
ال�شارقة  م��ع��ر���ض  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
ي�شت�شيف  ال���ذي  للكتاب  ال���دويل 
 48 م��ن  �شيفا   393 ال��ع��ام  ه���ذا 
دول����ة ي��ح��ي��ون اأك����رث م���ن 2600 
ال�شيوف  ه���وؤالء  وي�شمل  فعالية 
واملثقفني  الكتاب  اأب���رز  م��ن  نخبة 
الذين  واالإع���الم���ي���ني  وال��ف��ن��ان��ني 
املعر�ض  زوار  اأم�������ام  ي���ع���ر����ش���ون 
االأدب��ي��ة والفنية  اإن��ت��اج��ات��ه��م  اأه���م 
ويناق�شون  واملعرفية  واالإعالمية 
 11 م��دار  على  متنوعة  موا�شيع 

املجل�ض  اعتمد  اآخ��ر  �شعيد  وعلى 
اإع���ادة ت�شكيل  ق��رار  خ��الل جل�شته 
برئا�شة  للتنمية  ال���وزاري  املجل�ض 
���ش��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب���ن زاي���د 
جمل�ض  رئ��ي�����ض  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ال����وزراء وزي���ر ���ش��وؤون ال��رئ��ا���ش��ة .. 
ووزي������ر �����ش����وؤون جم��ل�����ض ال������وزراء 
و  املجل�ض  لرئي�ض  نائبا  وامل�شتقبل 
االقت�شاد  وزراء  م��ن  ك��ل  ع�شوية 
وال�شحة ووقاية املجتمع والدولة 
ل�شوؤون املجل�ض الوطني االحتادي 
اخلارجية  ل���ل�������ش���وؤون  وال�����دول�����ة 
والدولة لل�شوؤون املالية ..و الطاقة 
والتعليم  ..وال��رتب��ي��ة  وال�شناعة 
..وتطوير البنية التحتية و العدل 
والتغري  املعرفة  وتنمية  والثقافة 
الب�شرية  وامل���وارد  والبيئة  املناخي 
املجتمع  ت���ن���م���ي���ة  و  وال����ت����وط����ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م العام  ل�����ش��وؤون  وال���دول���ة 
العايل  التعليم  ل�����ش��وؤون  وال��دول��ة 

واملهارات املتقدمة.
وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم : اأعدنا ت�شكيل 
 .. اليوم  للتنمية  ال��وزاري  املجل�ض 
ولدينا   .. م�شتجدة  مهام  لديهم 
ال�شعب  ول���دى   .. م��ت��ج��ددة  روؤي����ة 

تطلعات.
وعرب �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
�شعادته  ع��ن  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
والقراء  اجل��م��ه��ور  ب��ني  ل��ت��واج��ده 
والطلبة ب�شكل خا�ض يف املعر�ض .

للوزراء  كلمته  خ��الل  �شموه  واأك��د 
يعقد  كونه  االجتماع  ه��ذا  رم��زي��ة 

ال�شمو  وت��ق��دي��ري الأخ���ي ���ش��اح��ب 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�ض  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
ال�شرح  ه��ذا  على  ال�شارقة  ح��اك��م 

وهذه التظاهرة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  اأ����ش���اد  و 
بروؤية  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وم��ب��ادرات 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
للثقافة  جعلت  وال��ت��ي  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للحياة  اإم��ارات��ي��ا  اأ�شلوبا  وامل��ع��رف��ة 
اأخ���ي  ���ش��م��وه :  ب��ام��ت��ي��از .. وق�����ال 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي اأ�ش�ض 
اأح��د اأك��رب واأه���م امل��ع��ار���ض للكتاب 
بجهوده  وف��ت��ح  ال��ع��امل  يف  والن�شر 
لالطالع  االأب����������واب  وم����ب����ادرات����ه 
وتاريخه  وم���ع���ارف���ه  ال���ع���امل  ع��ل��ى 

وم�شتقبله.
اأروق����ة املعر�ض  ���ش��م��وه يف  وجت���ول 
اأجنحة  ت��ق��دم��ه  م���ا  ع��ل��ى  واط���ل���ع 
من  الن�شر  ودور  امل�شاركة  ال���دول 
وا�شتمع  واإ�����ش����دارات  م��ع��رو���ش��ات 
�شموه خالل اجلولة اإىل �شرح من 
�شعادة اأحمد العامري رئي�ض هيئة 
املعر�ض  ح���ول  ل��ل��ك��ت��اب  ال�����ش��ارق��ة 
وت���اري���خ���ه وح���ج���م امل�����ش��ارك��ة فيه 
وعدد زواره وما تعر�شه دور الن�شر 

واجلهات امل�شاركة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  زار  ك��م��ا 
جناح  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
�شرف  ����ش���ي���ف  امل���ت���ح���دة  امل���م���ل���ك���ة 
املعر�ض لهذا العام واطلع على ما 

يوما.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب  اأك������د  و 
اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
دولة االإم��ارات ت�شتثمر يف الثقافة 
والعلوم الأنها تعي اأن الثقافة رمز 
لتقدم ال�شعوب وحت�شرها .. وقال 
يف  احلقيقية  التنمية   « اإن  �شموه 
لبناء  وامل��ع��ريف  الثقايف  اال�شتثمار 
االأوط����ان واالإم�����ارات ال��ي��وم وجهة 
حراك  م��ن  ت�شمه  مب��ا  للكثريين 

ثقايف وتنوع معريف«.
حكومة  اأن  ع��ل��ى  ���ش��م��وه  ����ش���دد  و 
ا�شتعدادها  و����ش���م���ن  االإم����������ارات 
وطنية  م��ل��ف��ات  اأ���ش��اف��ت  للمئوية 
واملهارات  بالعلوم  تتعلق  ج��دي��دة 
فر�شة  امل���ع���ر����ض  واأن  امل��ت��ق��دم��ة 
للنهل من هذه  للباحثني والقراء 
وقال   .. الكتب  يف  والبحث  العلوم 
موؤخرا  للحكومة  اأ�شفنا   « �شموه 
واملعارف  العلوم  يف  جديدة  ملفات 
اأبنائنا  ع��ل��ى  ره��ان��ن��ا   .. امل��ت��ق��دم��ة 
و�شبابنا ليكونوا رواد املعرفة نحو 
اآخ���رى وافق  امل��ئ��وي��ة«. م��ن ناحية 
الالئحة  ع��ل��ى  ال��������وزراء  جم��ل�����ض 
بقانون  ل���ل���م���ر����ش���وم  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
 2017 ل�����ش��ن��ة   8 رق����م  احت������ادي 
امل�شافة  القيمة  �شريبة  ���ش��اأن  يف 
من  اعتبارا  تطبيقها  �شيتم  والتي 

اأول يناير 2018 .
�شمن  و�شادق  املجل�ض  اعتمد  كما 
االتفاقيات  من  ع��دد  على  جل�شته 
توطيد  اإىل  تهدف  والتي  الدولية 

العالقات الدولية.

الإمارات ت�شتثمر يف الثقافة والعلوم لأنها تعي اأن الثقافة رمز لتقدم ال�شعوب وحت�شرها 
حري�شون على املحافظة على املركز الأول لدولتنا وتقدمي اأف�شل اخلدمات وباأعلى املعايري 

•• دبي-وام:

اختتمت بدبي ام�ض فعاليات الدورة الثانية من املعر�ض وامللتقى ال�شنوي 
لطب االأ�شعة يف االإم��ارات الذي اأقيم حتت رعاية �شمو ال�شيخ حمدان بن 
بدبي  ال�شحة  هيئة  رئي�ض  املالية  وزي��ر  دبي  حاكم  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ض. وا�شتقطب امللتقى هذا العام 
وال�شويد  الرنويج  منها  دولة   25 من  اأكرث  من  متحدثا  اأكرث من 42 
اأفريقيا  وجنوب  وبلغاريا  املتحدة  واململكة  االأمريكية  املتحدة  والواليات 
نوعه  من  الفريد  يعد  احل��دث  يعد  حيث  واالإم����ارات  وال�شعودية  وك��وري��ا 
يوفر  حيث  الطبي  الت�شخي�شي  والت�شوير  االأ�شعة  ط��ب  يف  املتخ�ش�ض 
فر�شة مثالية للمتخ�ش�شني يف هذا املجال لتبادل اأهم االأبحاث واملعارف 

واخلربات والوقوف على اأف�شل املمار�شات يف طب االأ�شعة.
وت�شمنت اأجندة الربنامج العلمي للملتقى هذا العام عددا من املوا�شيع 
العملية اجلراحية  للركبة خالل  املغناطي�شي  بالرنني  كالت�شوير  الهامة 
واأ�شعة  التدخلية  واالأ�شعة  ال�شدر  واأ�شعة  القلب  واأ�شعة  اجل�شم  واأ�شعة 

والت�شوير  االأط��ف��ال  طب  واأ�شعة  الع�شبية  واالأ�شعة  والعظام  الع�شالت 
 40 من  اأك��رث  للملتقى  امل�شاحب  املعر�ض  يف  و���ش��ارك  وغ��ريه��ا.  باالأ�شعة 
�شركة رائدة يف جمال �شناعة اأجهزة الت�شوير باالأ�شعة والت�شوير الطبي 
الت�شخي�شي تعر�ض اأحدث االأجهزة واملعدات والتقنيات املتقدمة هذا املجال 
مل�شاعدة االأطباء على ت�شخي�ض االأمرا�ض بدقة وتقليل التدخل اجلراحي. 
ويف حديثه عن اأحدث التقنيات يف علم االأ�شعة وتقنية الت�شوير احلقيقي 
وال�شور الثالثية االأبعاد باإ�شتخدام املوجات ال�شوتية ..قال تيم لو رئي�ض 
“نوفاراد “- احدى ال�شركات العار�شة - “عر�شنا على امل�شاركني يف امللتقى 
للح�شول  مايكرو�شوفت  من  احلقيقي  للت�شوير  “هولولن�ض”  نظارات 
االأبعاد ومتنح هذه  نتيجة ثالثية  ت�شخي�شية متقدمة تعطي  على �شور 
التكنولوجيا املتقدمة الفر�شة الخت�شا�شي االأ�شعة واالأطباء واجلراحني 
من  اجلراحية”.  العملية  وخ��الل  قبل  املري�ض  حالة  درا�شة  على  القدرة 

اإلكرتيك”  “جرنال  �شركة  مبيعات  اأخ�شائي  اإ�شيفان  حممد  اأك��د  جهته 
للرعاية ال�شحية يف ال�شرق االأو�شط وتركيا وال�شعودية اأن دولة االإمارات 
اإىل تطلع  اأنحاء العامل الفتا  اأ�شبحت م�شدر جذب لل�شركات من جميع 
التكنولوجية لعلماء االأ�شعة والت�شوير وذلك  ال�شركة لفهم االحتياجات 

لتقدمي التكنولوجيا والتقنيات املتطورة املنا�شبة لهم يف امل�شتقبل.
وذكر انه من بني التقنيات التي مت عر�شها يف امللتقى ال�شنوي لطب االأ�شعة 
املوجات  تقنية  الت�شخي�ض  عملية  يف  االأط��ب��اء  ت�شاعد  والتي  االإم���ارات  يف 
ال�شوتية حتت م�شمى” Ultrasound Elastography “ الذي 
ت�شاعد يف حتديد الن�شيج من غري تدخل جراحي وتلعب هذه التقنية دور 
الكبد. ومع  تليف  باالأخ�ض يف جم��ال  االأم��را���ض  ت�شخي�ض  ه��ام يف تطور 
املتوقع  العمر  متو�شط  ارت��ف��اع  ب�شبب  عموما  ال�شرطان  م��ع��دالت  ت��زاي��د 
وتزايد عدد ال�شكان - بح�شب درا�شة اأجرتها “غلوبوكان “ التابعة للوكالة 

اأكرث  ال�شرطان  ي�شيب  اأن  املتوقع  فاإنه من   - ال�شرطان  لبحوث  الدولية 
 2030 العامل بحلول عام  اأنحاء  21 مليون رجل وام��راأة يف جميع  من 
التقنيات  اأهمية  امللتقى  يف  امل�شاركني  املخت�شني  من  االأط��ب��اء  اأك��د  حيث 
املبكر  الت�شخي�ض  يف  رئي�شيا  دورا  تلعب  والتي  االأ�شعة  طب  يف  املتطورة 
وحت�شني الرعاية ال�شحية . وتطرق املوؤمتر اىل عدد من املوا�شيع امللحة 
والت�شوير  االأ�شنان  والت�شوير يف طب  االأ�شعة  تطور وظيفة طبيب  مثل 
الع�شالت  واأ�شعة  التدخلية  واالأ�شعة  ال�شدر  واأ�شعة  املغناطي�شي  بالرنني 
باالأ�شعة  والت�شوير  االأط��ف��ال  ط��ب  واأ���ش��ع��ة  الع�شبية  واالأ���ش��ع��ة  وال��ع��ظ��ام 
وغريها.  ويقام امللتقى ال�شنوي لطب االأ�شعة يف االإم��ارات �شنويا ما بني 
العا�شمة اأبوظبي واإمارة دبي بتنظيم �شركة “اندك�ض” لتنظيم املوؤمترات 
واملعار�ض - الع�شو يف “اندك�ض القاب�شة “ - بالتعاون مع �شعبة االإمارات 
االأوروبية  واجلمعية  لالأ�شعة  ال�شعودية  اجلمعية  م��ن  وب��دع��م  لالأ�شعة 
لالأ�شعة وجمل�ض االأعمال االإماراتي الهندي.. فيما اأعلنت اللجنة املنظمة 
موعد الدورة الثالثة والتي �شتقام خالل الفرتة من 29 اإىل 31 اأكتوبر 

املقبل يف مركز دبي الدويل للموؤمترات واملعار�ض. 

اختتام امللتقى ال�شنوي ل� “طب االأ�شعة يف االإمارات”
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ي�شتقبل امل�شاركني يف مبادرة »تعابري فخر«
•• اأبوظبي- وام: 

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شموه  جمل�ض  يف  امل�شلحة  للقوات 
ب���ق�������ش���ر ال���ب���ح���ر جم���م���وع���ة من 
مبادرة  يف  امل�������ش���ارك���ني  ال��ف��ن��ان��ني 
ي��راف��ق��ه��م ال�شيخ  »ت��ع��اب��ري ف��خ��ر«, 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
�شوؤون  م��ك��ت��ب  م��دي��ر  ن��ه��ي��ان,  اآل 
اأ���ش��ر ال�����ش��ه��داء ب��دي��وان ويل عهد 
اب��وظ��ب��ي, وم��ع��ايل حم��م��د خليفة 
الثقافة  دائ�������رة  رئ���ي�������ض  امل����ب����ارك 
و�شعادة  اأب��وظ��ب��ي,  يف  وال�����ش��ي��اح��ة 

�شيف غبا�ض مدير عام الدائرة.
ف����خ����ر« هي  ت���ع���اب���ري   « وم������ب������ادرة 
مكتب  اأقامه  متنقل  فني  معر�ض 
ابريل  ال�����ش��ه��داء يف  اأ����ش���ر  ����ش���وؤون 
املا�شي بالتعاون مع دائرة الثقافة 

وال�شياحة يف ابوظبي.
من  جمموعة  على  �شموه  واط��ل��ع 
اللوحات امل�شاركة يف املعر�ض التي 
عن  ع��ربت  فنية  اأع��م��اال  ت�شمنت 
م�شاعر الفنانني جتاه الت�شحيات 
اأبناء  ر���ش��م��ه��ا  ال���ت���ي  وال���ب���ط���والت 
االم�������������ارات ع����ل����ى م�����ي�����دان احل����ق 

والواجب.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ورح�����ب 
بكوكبة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
الفنانني امل�شاركني باملبادرة, واطلع 
�شموه على االأعمال الفنية امل�شاركة 
70 عماًل  فيها والذي بلغ عددها 
خا�ض  معر�ض  �شمن  وذل��ك  فنياً 

اأقيم يف ق�شر البحر.
واأث���ن���ى ���ش��م��وه ع��ل��ى اجل��ه��ود التي 
الوطنية  امل���ب���ادرة  ه���ذه  يف  ب��ذل��ت 

والثقافية.

وظفوا فيها اأدوات االبداع والتميز 
حبهم  ع��ن  منهم  تعبري  يف  الفني 
ل���ل���وط���ن وف���خ���ره���م واع���ت���زازه���م 

بجنود االمارات االأبطال.
تفاعال  امل������ب������ادرة  ����ش���ج���ل���ت  ك���م���ا 
جماهريياً الفتاً, حيث تلقت اأكرث 
فنانني  م��ن  فني  عمل   300 م��ن 
حمرتفني, واأفراد املجتمع, وطلبة 
امل��دار���ض واجل��ام��ع��ات م��ن خمتلف 
اأنحاء الدولة, كما ح�شر اأكرث من 
العمل  ور�ض  يف  م�شارك  األف   20

التعريفية واخلا�شة باملبادرة.
املختارة  امل�شاركات  قائمة  و�شملت 
الفنانني  من  نخبة  قدمها  اأعماال 
الفنان  ف��ي��ه��م  مب���ن  امل���ح���رتف���ني, 
عن  الري�ض  عبدالقادر  االإم��ارات��ي 
ال�شعادة,  ب���ع���ن���وان  ال��ف��ن��ي  ع��م��ل��ه 
والفنانة االإماراتية الدكتورة جناة 
بعنوان  ال��ف��ن��ي  ع��م��ل��ه��ا  ع���ن  م��ك��ي 
منازل ال�شهداء, والفنان الت�شكيلي 
لقمان عن عمله  االإماراتي جالل 
اإىل  الأب����ي«,  »وردة  ب��ع��ن��وان  ال��ف��ن��ي 
ج��ان��ب ال��ف��ن��ان ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي خليل 
عبدالواحد عن عمله الفني بعنوان 
االإماراتية  والفنانة  الوطن,  اأرواح 
م��ن��ى اخل���اج���ة ع���ن ع��م��ل��ه��ا الفني 
ب��ع��ن��وان ال��رح��ي��ل, ب��االإ���ش��اف��ة اإىل 
القبي�شي  ع��زة  الت�شكيلية  الفنانة 
بعنوان  ال���ف���ن���ي���ة  اأع���م���ال���ه���ا  ع����ن 
الهجائية  واحل��������روف  ال���ك���رام���ة 
لالأبطال, والفنان االإماراتي عبيد 
ال��ف��ن��ي بعنوان  ����ش���رور ع���ن ع��م��ل��ه 
والفنان  ال�����ش��ه��داء,  ارح����م  ال��ل��ه��م 
عبدالرحيم �شامل عن عمله طريق 
من  يل  ج��اك  والفنان  اال�شت�شهاد 
تامبونغ  رينالدو  والفنان  ال�شني 
بالنكوفيا  ولودميال  الفلبني  من 

من رو�شيا ويف �شريوود من كندا.

م���وؤك���دا ���ش��م��وه اأه��م��ي��ة امل���ب���ادرات 
التفاعلية التي ت�شلط ال�شوء على 
االمارات  �شهداء  وب�شالة  �شجاعة 
الوطن  اأب����ن����اء  وف���خ���ر  االأب�����ط�����ال 

�شاحب  بلقاء  �شعادته  ع��ن  نهيان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
يف  امل�����ش��ارك��ني  للفنانني  نهيان  اآل 
م����ب����ادرة »ت���ع���اب���ري ف���خ���ر«, وال����ذي 

القيادة  ب��ني  والت�شامن  التالحم 
احلكيمة وجمتمع االإمارات.

قد  فخر«  »تعابري  م��ب��ادرة  وك��ان��ت 
حظيت مب�شاركة فنية وا�شعة عرب 

ب��ه��م واع��ت��زازه��م مب��ا ق��دم��وه من 
وطنهم  الأج���ل  عظيمة  ت�شحيات 
ال�شيخ  اأع���رب  واأب��ن��اءه. م��ن جهته 
اآل  حممد  بن  طحنون  بن  خليفة 

يعك�ض اهتمام �شموه بكافة اجلهود 
االحتفاء  اأج�����ل  م���ن  ت���ب���ذل  ال���ت���ي 
بت�شحية و�شجاعة جنود االإمارات 
ال��ب��وا���ش��ل, وه���و م���ا ي��ج�����ش��د �شور 

اأبوظبي  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  حم��ط��ات��ه��ا 
ودب��ي وراأ���ض اخليمة, حيث �شارك 
املواطنني  م����ن  جم���م���وع���ة  ف��ي��ه��ا 
واملقيمني من خمتلف اجلن�شيات, 

زايد للإ�شكان يوقع مذكرة تفاهم مع “اآت ورلد” لتوفري خدمات متميزة للمتعاملني 
•• دبي-وام:

وقع “ برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان “ ام�ض مذكرة تفاهم مع �شركة “اآت 
ورلد” للتطوير العقاري للتعاون بينهما لتوفري خدمات متميزة ملتعاملي 
ال�شكني منه  الدعم  املواطنني احلا�شلني على  الربنامج من خالل متكني 
وباأ�شرع  واالإن�شائية  البيئية  املعايري  اأف�شل  وفق  م�شكن  على  احل�شول  من 

واأف�شل �شورة ممكنة وباأقل التكاليف.
�شهد توقع املذكرة بدبي معايل الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي 
وزير تطوير البنية التحتية رئي�ض جمل�ض اإدارة برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان 
التنفيذي  امل��دي��ر  املن�شوري  اإب��راه��ي��م  حممد  املهند�ض  م��ن  ك��ل  ووق��ع��ه��ا   ..
التنفيذي  الرئي�ض  �شالح  حممد  والدكتور  بالربنامج  الهند�شية  لل�شوؤون 
لدى “اآت ورلد” للتطوير العقاري بح�شور �شعادة املهند�شة جميلة الفندي 

املديرة التنفيذية للربنامج .

ووفقا للمذكرة �شتقدم �شركة “اآت ورلد” خدمة متميزة ملتعاملي الربنامج 
من خالل عر�ض ما يتوفر لديها من م�شاكن متاحة باالإ�شافة اإىل تقدمي 
التكلفة  تقليل  يف  ت�شاهم  التي  واالإن�شائية  املعمارية  واحل��ل��ول  الت�شاميم 
ورفع اجلودة. وتن�ض املذكرة على تقدمي ال�شركة عرو�شا خا�شة يف االأ�شعار 
واملوا�شفات للمواطنني ومبا يتنا�شب مع الدعم ال�شكني املقدم من الربنامج 
ودعوة املتعاملني لزيارة مقر معر�ض مواد البناء يف جممع دبي لال�شتثمار 
وكلفة  البناء  وم��واد  الت�شاميم  لعر�ض  لل�شركة  تابعة  اأخ��رى  مواقع  واأي��ة 

البناء املتوقعة لتنفيذ الفيال وت�شطيبها وفر�شها.
االأه���داف  م��ع  تن�شجم  امل��ذك��رة  اأن  اإىل  امل��ن�����ش��وري  حممد  املهند�ض  واأ���ش��ار 
اال�شرتاتيجية للربنامج يف جمال �شمان تقدمي كل اخلدمات االإدارية وفق 
اخلا�ض  القطاع  مع  ال�شراكة  وتعزيز  وال�شفافية  والكفاءة  اجل��ودة  معايري 
لرفع موؤ�شر �شعادة املتعاملني وتنويع احللول لبناء امل�شاكن واإتاحة الفر�ض 

اأمام امل�شتفيدين الختيار ما يتنا�شب مع طموحاتهم وتطلعاتهم.

واحدة  بناء حت��ت مظلة  م��واد  �شوق  توفري  اإىل  تهدف  امل��ذك��رة  اإن  واأ���ش��اف 
تاأتي �شمن مبادرات  ال�شكني للمواطنني حيث  ت�شهم يف حتقيق اال�شتقرار 
اخلدمات امل�شافة التي يقدمها الربنامج للمواطنني للت�شهيل عليهم للبدء 

باإجراءات تنفيذ م�شاكنهم وحتقيق اال�شتقرار ال�شكني الأ�شرهم.
من جانبه اأعرب حممد �شالح عن �شعادته بالتعاون مع برنامج ال�شيخ زايد 
قيمة  ذات  خ��دم��ات  لتوفري  معه  متبادلة  �شراكة  حلول  لتقدمي  لالإ�شكان 
التكاليف  باأقل  للمتعاملني  ال�شعادة  اإىل جانب م�شكن  للمتعاملني  م�شافة 
�شركات  جميع  وت�شنيف  جتميع  خ���الل  م��ن  وق���ت  واأ����ش���رع  ج���ودة  واأف�����ش��ل 
املقاوالت واال�شت�شارات الهند�شية ومواد البناء العاملة يف الدولة كل ح�شب 
لال�شتثمار  دب��ي  مبجمع  ال��ع��ق��اري  التطوير  م�شنع  يف  لها  التابع  االإم����ارة 
برنامج  اإدارة  روؤي���ة  تنفيذ  ب��ه��دف  للمواطنني  ال��ع��رو���ض  اأف�����ش��ل  لتقدمي 
ال�شيخ زايد لالإ�شكان الرامية اإىل حتقيق ال�شعادة للمتعاملني عند اختيار 

اال�شت�شاري والت�شميم.
�شعيد بن طحنون يعزي يف وفاة 

ن�شيب قعيط بن يعيل املنهايل
•• العني-وام: 

اأم�ض  م�شاء  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  ق��دم 
االأول واجب العزاء لل�شيد �شامل ن�شيب قعيط بن يعيل املنهايل واإخوانه 
“حممد ويحيى ونا�شر واأحمد وعبداهلل و رام�ض و�شام�ض وقعيط وعلي 
العزاء  بخيمة  وذلك  املنهايل  يعيل  بن  قعيط  ن�شيب  والدهم  وفاة  “ يف 
واأع��رب معاليه عن خال�ض  العني.  امل�شعودي يف مدينة  يف منطقة منازف 
تعازيه وموا�شاته الأبناء الفقيد وعائلته �شائال اهلل تعاىل اأن يتغمده بوا�شع 
وال�شلوان.  ال�شرب  وذوي��ه  اأهله  يلهم  واأن  ف�شيح جناته  ي�شكنه  واأن  رحمته 
من جهتهم اأعرب اأبناء الفقيد واأحفاده واأفراد عائلته عن عظيم تقديرهم 
ملعايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون اآل نهيان ل�شادق م�شاعره وحر�ض معاليه 
على موا�شاتهم يف م�شابهم داعني اهلل تعاىل ملعاليه بطول العمر وموفور 
املتقاعد  اللواء  �شعادة  معاليه  جانب  اإىل  العزاء  واج��ب  قدم  كما  ال�شحة. 

نا�شر العو�شي املنهايل.
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اأخبـار الإمـارات
ح�شور مميز ملركز حمدان بن حممد الإحياء الراث يف »ال�شارقة للكتاب«

•• ال�شارقة -وام:

ي�شجل مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث ح�شورا مميزا وفريدا يف 
مركز  حاليا  املقام  للكتاب  الدويل  ال�شارقة  معر�ض  من  الدورة ال� 36 
يف  فكرية  من�شة  ي�شكل  ال��ذي  املعر�ض  من  وانطالقا  ال�شارقة.  اإك�شبو 
والثقافات  واحل�شارات  ال�شعوب  بني  والثقايف  والفكري  املعريف  التبادل 
يوا�شل  املجتمع  يف  الوعي  ن�شر  يف  واأث���ره  الكتاب  اأهمية  على  والتاأكيد 
لريفد  ال��راب��ع  للعام  واالأدب����ي  ال��ث��ق��ايف  املحفل  ه��ذا  يف  م�شاركته  امل��رك��ز 
الإحياء  حممد  ب��ن  ح��م��دان  م��رك��ز  وي��ق��دم  باملجتمع.  ال��رتاث��ي��ة  الثقافة 
الرتاث جمموعة كبرية من االأن�شطة والفعاليات والبطوالت واملبادرات 
التعليمية اإ�شافة اإىل عر�ض جمموعة االإ�شدارات اخلا�شة به “ املطبوعة 

وامل�شموعة “ املعرو�شة يف جناحه باملعر�ض والتي تبلغ 21 اإ�شدارا متثل 
اأحدث اإ�شداراته.

يف  امل�شاركة  اإن  املركز  يف  املكتبات  ق�شم  رئي�ض  الفال�شي  فاطمة  وقالت 
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب تقوم على تعريف اجلماهري باإ�شدارات 
امل��رك��ز ���ش��واء م��ن ال���رتاث ال�شفهي اأو امل��ط��ب��وع��ات واط���الع ال����زوار على 
املبادرات اخلا�شة مثل فالك طيب واملكتبة اإىل جانب مبادرة وثيقتي من 
االأ�شلية  الوثائق  للمبادرة لعر�ض جمموعة من  خالل معر�ض م�شغر 

وجمموعة من ال�شور امللتقطة من بطوالت فزاع الرتاثية.
املعر�ض يوا�شل منذ بداية احلدث  املركز يف  اأن جناح  الفال�شي  واأك��دت 
اللقاءات والتقارير يف العديد من  اإج��راء  يف االأول من نوفمرب احل��ايل 
برنامج  وت�شمل  االأوىل  اإذاع���ة  عمل  فريق  بوا�شطة  االإذاع��ي��ة  ال��ربام��ج 

الرايح مع املقدمة �شماح العبار واملعدة حنان غربي وبرنامج لل�شباب راي 
مع املقدمة اثري بن �شكر واملعدة �شهام ال�شافعي وبرنامج حياك يف بالدي 
برعاية بلدية دبي مع الثنائي خليفة الفال�شي وعليا بوج�شيم واملخرج 

عبد اهلل الهرمودي.
اأن  اىل  يوميا م�شرية  ال��زوار  ي�شتقطب مئات  املركز  اأن جناح  واأو�شحت 
املعر�ض حافل بالفعاليات الثقافية والرتاثية وي�شتقطب رواد الفكر واملع 
الكتاب واملوؤلفني واملفكرين العرب وغريهم من الزوار الذين يتوافدون 

اإليه من �شتى بقاع العامل.
ولفتت الفال�شي اإىل اأن جناح املركز يقوم من خالل تواجده يف املعر�ض 
مركز  اأطلقها  التي  والثقافية  االعالمية  امل��ب��ادرات  علي  ال�شوء  باإلقاء 
حمدان بن حممد الإحياء الرتاث والتي تعد االأوىل من نوعها يف الوطن 

اإذاعة االأوىل والتي تهدف حلفظ ون�شر  اإطالق مبادرة  العربي وت�شمل 
الرتاث االإماراتي االأ�شيل وبرنامج “البيت” الذي يعنى ب�شورة ح�شرية 
بال�شعر النبطي كاأحد اأهم امل�شاريع الثقافية �شمن قائمة اإجنازات املركز 
اإ�شافة اإىل مبادرة “وثيقتي” الرامية الإحياء الرتاث وتوثيقه ور�شده 
ل��ه م�شاحة مميزة م��ن اجلناح  وال���ذي خ�ش�شت  وال��درا���ش��ات  ب��االأب��ح��اث 
حيث تعر�ض اأهم الوثائق التي ح�شل عليا املركز من خالل تلك املبادرة 
التي تت�شمن دعوة عامة للم�شادر الر�شمية وغري الر�شمية واملوؤ�ش�شات 
التاريخية  واملقتنيات  الوثائق  على  احلفاظ  على  امل�شاهمة  يف  واالأف��راد 
ب��ن حممد الإحياء  ح��م��دان  مل��رك��ز  ت�شليمها  م��ن خ��الل  لديهم  امل��ت��وف��رة 
ب�شكل  واأر�شفتها  وال�شياع  التلف  من  عليها  احلفاظ  اأج��ل  من  ال��رتاث 

علمي وتقني منظم واآمن .

حاكم ال�شارقة يد�شن اجلمعية اخلريية الأهايل الب�شيلية قبلي بالقاهرة
•• القاهرة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
املجل�ض االأعلى حاكم ال�شارقة اأن الذكرى الطيبة التي ت�شتقر يف النفو�ض 
هي اخليط الذي يربط بني املتحابني والذكرى الطيبة التي بقت يف نف�شي 

مل�شر واأهلها هي �شبب احلب املتبادل بيني وبينهم.
جاء ذلك خالل كلمة �شموه التي األقاها �شباح ام�ض يف حفل تد�شني مبنى 

اجلمعية اخلريية الأهايل الب�شيلية قبلي مبحافظة القاهرة.
اإبراهيم  اأم��ام احل�شور ق�شة احلاج  ال�شارقة  ال�شمو حاكم  و �شرد �شاحب 
القرن  �شتينيات  يف  م�شر  يف  اجلامعية  درا�شته  �شنوات  خ��الل  ح�شن  علي 
املا�شي حيث كان يعمل احلاج اإبراهيم م�شوؤوال عن العقار الذي كان يقطن 

فيه �شموه وكيف اأن احلاج اإبراهيم اأقدم على بيع ذهب زوجته وبناته ليوفر 
مبلغا من املال كان �شموه يف حاجة ما�شة اإليه.

ولن  واأح��ف��ادي  وبناتي  الأوالدي  ���ش��اأورث��ه��ا  احل��ادث��ة  ه��ذه  اإن  �شموه  وق���ال 
اأم�شحها من ذاكرتي وال من قلبي .. فما قام به احلاج اإبراهيم زرع م�شر 
و  التقيتهم اخل��ري  وح��ب م�شر يف قلبي ووج��دت فيه وفيمن حوله ممن 
ولن  اأن�شاها  لن  احل�شنة  وال�شرية  الطيبة  الذكريات  عنهم  معي  حملت 
يعو�شني مقابلها اأي �شيء ولكل من ال يعرف م�شر عليه اأن يعرف اأنا�شها 

حتى يعرفها جيدا.
واختتم �شموه كلمته بقوله : » اأمتنى لكم التوفيق وال�شداد واأبارك لكم هذا 
املكان الذي �شيعزز من ترابطكم وتوا�شلكم واأنا معكم ولن انقطع عنكم ».
الأهايل  اخلريية  اجلمعية  رئي�ض  ح�شن  علي  اإبراهيم  احل��اج  األقى  بعدها 

الب�شيلية قبلي كلمة رحب خاللها ب�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة والوفد 
املرافق له وقال : » �شاحب ال�شمو ال ن�شتطيع اأن نعرب لكم عن مدى �شكرنا 
ن�شكرك   .. العظيم  ال�شرح  هذا  خالل  من  به  اأكرمتنا  ما  على  وتقديرنا 
جميعنا جزيل ال�شكر ونتمنى اأن تدوم املحبة فيما بيننا وبينك اإن �شاء اهلل 
وبيوت  واأمانا وم�شر  ويت�شع للخري واحلب عطاء و�شالما  فقلبك عا�شق 

اأهل م�شر مفتوحة اأبوابهم لكل ع�شاقها » .
ال�شمو  ب�شاحب  له  كلمة  �شامل يف  اأحمد  اأم��ني �شندوق اجلمعية  رح��ب  و 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي وقال : » حللت �شهال, مرحبا 
بكم يف بلدكم الثاين ون�شكر �شموكم على ح�شن تعاونكم معنا ون�شكر لكم 

�شنيعكم معنا وفقنا اهلل خلدمة هذا البلد و�شكرا لكم جميعا ».
بعدها تلقى �شموه درعا تذكارية من اأع�شاء اجلمعية واأبناء املنطقة عرفانا 

منهم على ما قدمه لهم من خدمة جليلة باإن�شاء واإقامة هذا املبنى الذي 
�شيهتم باإن�شان املنطقة.

اخلريية  اجلمعية  مبنى  افتتح  ق��د  ال�شارقة  ح��اك��م  ال�شمو  �شاحب  ك��ان 
الأهايل الب�شيلية قبلي الذي يتكون من 5 طوابق وي�شم قاعة لالحتفاالت 
ومكاتب  اإداري���ة  ومكاتب  تخ�ش�شية  و�شحية  طبية  وع��ي��ادات  واملنا�شبات 
ل�شوؤون االأهايل االجتماعية بح�شور كل من �شعادة جمعة مبارك اجلنيبي 
بن حممد  اهلل  عبد  و�شعادة  العربية  لدى جمهورية م�شر  الدولة  �شفري 
العوي�ض رئي�ض دائرة الثقافة بال�شارقة و�شعادة حممد عبيد الزعابي رئي�ض 
مدير  خلف  ح�شن  حممد  و�شعادة  بال�شارقة  وال�شيافة  الت�شريفات  دائ��رة 
عام موؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم والدكتور عمرو عبد احلميد مدير اأكادميية 

ال�شارقة للبحوث واللواء اأ�شامة �شمعة نائب حمافظ اجليزة.

عبداهلل بن �شامل يراأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي الإمارة ال�شارقة
•• ال�شارقة-وام:

 ت���راأ����ض ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
نائب  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  ���ش��امل 
حاكم ال�شارقة نائب رئي�ض املجل�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ���ش��ب��اح ام�����ض يف مكتب 
املجل�ض  اج���ت���م���اع  احل����اك����م  ����ش���م���و 

التنفيذي الإمارة ال�شارقة.
ع���������ددا من  ن����اق���������ض االج�����ت�����م�����اع    
املو�شوعات الهامة املتعلقة بخطط 
تعزيز  و���ش��ب��ل  ال�����ش��ام��ل��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
اخلدمات احلكومية واملبادرات التي 
واجتماعياً  ثقافياً  االإم��ارة  تتبناها 

ودرا����ش���ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا ت��ق��وم برفع 
املخت�شة  ل��ل��ج��ه��ات  االح���ت���ي���اج���ات 

والعمل على تطبيقها.
ع����������دداً من  امل���ج���ل�������ض    واع����ت����م����د 
تطوير  حول  التعليمية  املقرتحات 
الكوادر  ت��ط��وي��ر  ودع����م  اخل���دم���ات 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  واأ���ش��ار  التعليمية 
�شعيد م�شبح الكعبي رئي�ض جمل�ض 
اجلهود  اإىل  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م  ال�������ش���ارق���ة 
امل�����ش��ت��م��رة ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا املجل�ض 
من  متميزة  تعليمية  بيئة  لتوفري 
التعليمي  امل����ي����دان  درا�����ش����ة  خ����الل 

وطرق دعمه.

ودرا�شة  االإم��ارة  يف  املعايري  تطبيق 
جميع  يف  وتوفريها  حت�شينها  اآلية 

املرافق واملواقع.
  واأ�شار ال�شيخ �شامل بن عبدالرحمن 
الزمنية  امل��وؤ���ش��رات  اإىل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
وتوزيع  امل���ع���اي���ري  ���ش��ائ��ر  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
حول  االخ��ت�����ش��ا���ض  ذات  اجل���ه���ات 
املحاور الرئي�شية مثنيا على جهود 
اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة يف االإم��������ارة 

وتعاونها �شعياً لتطبيق املعايري.
وت�������ش���م���ن ال����ع����ر�����ض ع�����������دداً من 
تطبيق  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال��ت��و���ش��ي��ات 
املجل�ض  وق�����دم  ال��ع��امل��ي��ة,  امل��ع��اي��ري 

رفاهية  ي��ح��ق��ق  مب���ا  واق���ت�������ش���ادي���اً 
العي�ض والبيئة امل�شتقرة للمواطنني 
وال��ق��اط��ن��ني ع��ل��ى اأر������ض االإم������ارة.   
حم�شر  ع���ل���ى  ال���ت�������ش���دي���ق  وب����ع����د 
اجلل�شة ال�شابقة اطلع املجل�ض على 
املبدئي  التقييم  نتائج  حول  عر�ض 
ملعايري املدن املراعية لل�شن يف اإمارة 
بن  �شامل  ال�شيخ  واأو���ش��ح  ال�شارقة, 
عبدالرحمن القا�شمي رئي�ض اللجنة 
العليا ملتابعة ع�شوية اإمارة ال�شارقة 
املراعية  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة  لل�شبكة 
لل�شن اأنه بالتعاون مع اجلهات ذات 
م�شتوى  درا���ش��ة  مت��ت  االخت�شا�ض 

ال���ق���ائ���م���ني على  ����ش���ك���ره جل���م���ي���ع 
ال�شارقة  اإم������ارة  ع�����ش��وي��ة  م��ت��اب��ع��ة 
املراعية  ل��ل��م��دن  ال��ع��امل��ي��ة  لل�شبكة 
�شعادة خمي�ض  كما عر�ض  لل�شن.   
ب��ن ���ش��امل ال�����ش��وي��دي رئ��ي�����ض دائرة 
����ش���وؤون ال�����ش��واح��ي وال���ق���رى عددا 
م���ن امل���ق���رتح���ات ال���ت���ي ت��ق��ع �شمن 
يف  وال�����ش��واح��ي  املناطق  احتياجات 
باخلدمات  ورفدها  ال�شارقة  اإم��ارة 
التعليمية وال�شحية, واأو�شح رئي�ض 
اأن  ال�شواحي والقرى  �شوؤون  دائرة 
االجتماعي  عملها  و�شمن  الدائرة 
ال�شواحي  جمال�ض  مع  وتوا�شلها 

بزيادة بلغت 20 % يف اعتماد التوقيع » الذكي« و5 مدار�ض تت�شدر تطبيق » عائلتي«

اأولياء اأمور 269 األف طالب وطالبة بدبي ينجزون توقيع عقد املدر�شة وويل االأمر
باحل�شا: العقد »اإلزامي« لإجناز عمليات ت�شجيل الطلبة بالربنامج الإلكرتوين للمدار�ض

•• دبي- الفجر

اأجن���ز اأول���ي���اء اأم����ور ح���وايل 269 
باملدار�ض  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���اً  األ�����ف 
اخلا�شة بدبي عمليات توقيع عقد 
املدر�شة وويل االأمر للعام الدرا�شي 
فيما   ,2018  2017- اجل���اري 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����ش��ف��ت 
اأولياء  اجت���اه  ع��ن  ب��دب��ي  الب�شرية 
دب���ي العتماد  ال��ط��ل��ب��ة يف  االأم�����ور 
القنوات  ع���رب  ت��ط��ب��ي��ق«ع��ائ��ل��ت��ي« 
التوقيع,  عمليات  الإجن���از  الذكية 
بزيادة بلغت %20 مقارنة بالعام 

الدرا�شي املا�شي. 
املدير  ب��احل�����ش��ا  اأم������ل  وب��ح�����ش��ب 
املعرفة  ل�����ش��ي��ا���ش��ات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
فاإن  الهيئة,  يف  الب�شرية  والتنمية 
ويل اأم�����ر واح�����د م���ن ب���ني ك���ل 4 
اأول��ي��اء اأم���ور يف امل��دار���ض اخلا�شة 
ب���اإجن���از عمليات  ب�����ادر  ق���د  ب���دب���ي 

العن�شر  ه����و  اأب���ن���ائ���ن���ا  ت��ع��ل��ي��م  يف 
واالأمهات,  االآب����اء  ح��ي��اة  يف  االأه���م 
وم���ن ه��ن��ا ج����اءت ف��ك��رة ال��ع��ق��د يف 
حقوق  ل��ت�����ش��م��ن  2013م  ال���ع���ام 
االأمر  وويل  املدر�شة  وم�شوؤوليات 
املالية  امل�����ش��ت��وي��ات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى 
واأو�شت  والتعليمية«.   واالإداري����ة 
باإجناز  االأم������ور  اأول���ي���اء  ب��احل�����ش��ا 
لعقد  »ال���ذك���ي«  ال��ت��وق��ي��ع  عمليات 
م���ن خالل  االأم�����ر  امل��در���ش��ة وويل 
م��ن�����ش��ة »ع��ائ��ل��ت��ي« ���ش��م��ن تطبيق 
الب�شرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة 
اإىل  على الهواتف الذكية, م�شرية 
االأم���ور  الأول���ي���اء  تتيح  امل��ن�����ش��ة  اأن 
لالإطالع  وم��ري��ح��ة  �شهلة  و�شيلة 
على كافة بنود عقد املدر�شة وويل 
التوقيع,  عمليات  واإجن����از  االأم����ر 
امل�شتقبلية  االأه���داف  يواكب  ومب��ا 
ال���ت���ح���ول نحو  دب�����ي يف  حل���ك���وم���ة 
  .« عاملياً  واالأ���ش��ع��د  االأذك���ى  املدينة 

واأولياء  امل���دار����ض  ب��ني  االإي��ج��اب��ي��ة 
االأم�����ور م��ن خ���الل حت��دي��د دقيق 

حلقوق وواجبات كال الطرفني. 
ل�شيا�شات  التنفيذي  املدير  ولفتت 
امل���ع���رف���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ب�����ش��ري��ة يف 
خا�شة  م��دار���ض   5 اأن  اإىل  الهيئة 
قيا�شية  م���ع���دالت  ���ش��ّج��ل��ت  ب��دب��ي 

االأمر  وويل  امل��در���ش��ة  عقد  توقيع 
م���ن خ���الل ال��ق��ن��وات ال��ذك��ي��ة, ما 
ي���دع���م خ���ط���وات واث���ق���ة ل���دب���ي يف 
اإجناز عمليات التحول اإىل املدينة 

االأذكى واالأ�شعد عاملياً«. 
والتنمية  امل��ع��رف��ة  ه��ي��ئ��ة  وت���وف���ر 
»التوقيع  خا�شية  بدبي  الب�شرية 
الذكي« لعقد ويل االأمر واملدر�شة 
الهواتف  على  الهيئة  تطبيق  عرب 
االإلكرتوين  م��وق��ع��ه��ا  اأو  ال��ذك��ي��ة 
وق���ت دون  ك���ل  م��ك��ان ويف  اأي  م���ن 
احلاجة اإىل اإجناز عملية التوقيع 
الطالب  كان  اإذا  اإال  املدر�شة  داخل 
املدار�ض  يف  م���رة  الأول  م�����ش��ت��ج��داً 
اخلا�شة بدبي.  ويعد عقد املدر�شة 
اإلزامياً الإجناز  وويل االأمر �شرطاً 
ع��م��ل��ي��ات ت�����ش��ج��ي��ل ال��ط��ل��ب��ة عرب 
للمدار�ض  االإل��ك��رتوين  ال��ربن��ام��ج 
وال���ت���اب���ع ل��ه��ي��ئ��ة امل���ع���رف���ة, حيث 
العالقات  تعزيز  العقد  ي�شتهدف 

عمليات  اأم�����ور  اأول����ي����اء  اإجن�����از  يف 
توقيع العقود من خالل التطبيق 
بع�ض هذه  تفوق يف  بن�شب  الذكي 
املدار�ض اخلم�ض بن�شبة 99.7% 
, وه������ي م����در�����ش����ة ����ش���ان���ت م���ريي 
ومدر�شة  بدبي,  بفرعيها  اخلا�شة 
الفرانكوفونية  اللبنانية  لي�شيه 
اخلا�شة   JSS ومدر�شة  اخلا�شة, 
الثانوية  االإجنليزية  ومدر�شتنا   ,
بنود  وتت�شمن  ب��دب��ي«.   اخلا�شة 
املناهج  االأم��ر  وويل  املدر�شة  عقد 
والر�شوم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة,  وال���ربام���ج 
والتوا�شل   , طالب  لكل  املدر�شية 
فاعلة,  ����ش���راك���ة  ع����الق����ات  ل���ب���ن���اء 
املواعيد  يف  ب��احل�����ش��ور  واالإل���ت���زام 
, وامل����واق����ف  امل�����ق�����ررة  امل���در����ش���ي���ة 
وال�شلوكيات, وال�شحة وال�شالمة, 
واإج�����������راءات ف�ض  وامل����وا�����ش����الت, 
باحل�شا:«  وق���ال���ت  امل����ن����ازع����ات«.  
االإ�شتثمار  اأن  ع��ل��ى  جميعاً  نتفق 

ل��ل��وق��وف ع��ل��ى حقوقهم  ال��ت��وق��ي��ع 
اإىل  وم�شوؤولياتهم, داعية املدار�ض 
موا�شلة تعاونها مع اأولياء االمور  
ان���ط���الق���اً من  ال�������ش���دد,  يف ه�����ذا 
ت�شجيع  ي�شتهدف  الربنامج  ك��ون 
وتعزيز  االإي����ج����اب����ي,  ال���ت���وا����ش���ل 

العالقات بني املنزل واملدر�شة«. 
برنامج  جناح  ر�شدنا   »: واأ�شافت 
عقد ويل االأمر واملدر�شة يف تراجع 
الطرفني,  ب��ني  امل��ن��ازع��ات  م��ع��دل 
�شهدت  ال��ت��ي  احل����االت  يف  ال�شيما 

بالتطبيق  عائلتي  من�شة  وتتيح 
امل�����ع�����رف�����ة على  ل���ه���ي���ئ���ة  ال������ذك������ي 
ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة الأول��ي��اء االأمور 
اخلا�شة  ب���ال���ف���ع���ال���ي���ات  ال��ت��ح��ك��م 
يوفر  كونه  ع��ن  ف�شاًل  باأبنائهم, 
م��ي��زة ال��ت��وق��ي��ع االإل���ك���رتوين على 
اأول���ي���اء االأم�����ور م��ع املدر�شة  ع��ق��د 
مكان  اأي  م���ن  ذك���ي���ة«   « اأداة  ع���رب 
وب�����اأي وق������ت«.  و����ش���ددت باحل�شا 
االأمور  اأولياء  ق��راءة  �شرورة  على 
ل��ب��ن��ود ال��ع��ق��د ق��ب��ل اإجن�����از عملية 

اإط����الع اأول���ي���اء االأم�����ور ع��ل��ى بنود 
ال��ع��ق��د ق��ب��ل ال��ت��وق��ي��ع, م���ا يعك�ض 
امل�شرتك  للتعاون  اإيجابياً  م��ردوداً 
املنازعات  بني طريف العقد و ف�ض 
داخ����ل����ي����ا«.  وي���ن�������ض ال���ع���ق���د على 
ال�����زام امل����دار�����ض ب�����اإج�����راءات ف�ض 
امل���ن���ازع���ات, ل�����ش��م��ان ح���ق اأول���ي���اء 
االأم����ور وال��ط��الب يف ات��خ��اذ قرار 
عادل ونزيه, وذلك على الرغم من 
حلها  مي��ك��ن  امل��ن��ازع��ات  معظم  اأن 

داخلياً. 

اأمل باحل�شا

الكتاب اليمني يتغلب على التحديات وي�شل معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب
•• ال�شارقة-الفجر:

يف ظل الظروف املحيطة باليمن 
ت���زال ه��ن��اك ب�شمة  ال�����ش��ق��ي��ق, ال 
اليمني  للكتاب  الفتني  وح�شوراً 
مثل  ك����ب����ري  ث�����ق�����ايف  حم����ف����ل  يف 
معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب, 
اليمنية  ال�������دار  ����ش���ارك���ت  ح���ي���ث 
اليمنية  ال���������دار   – احل����دي����ث����ة 
الوحيدة- مبجموعة جديدة من 

اليمن  ال��ك��ت��اب يف  واق����ع  وح����ول 
ح��ال��ي��اً, اأ����ش���ار ع��ب��د ال��ع��اط��ي اإىل 
يعوقها  ال  اليمنية  »الثقافة  اأن 
ال���ظ���روف امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي حتول 
بينها وبني الكتاب �شوى الظروف 
الكثري  تعيق  ال��ت��ي  االق��ت�����ش��ادي��ة 
م����ن ال��ي��م��ن��ي��ني م����ن اق���ت���ن���اء ما 
حماوالت  وهناك  منها,  يرغبون 
يف  كبار  ملثقفني  فردية  �شخ�شية 
اإ�شاعة وح�شور الكتاب يف احلياة 

اأهم املعار�ض يف املنطقة والعامل, 
الذي  البالغ  وال��دع��م  وباحلفاوة 
املعر�ض,  اإدارة  قبل  م��ن  تلقيناه 
وب���اجل���م���ه���ور ال��ك��ث��ري ال�����ذي زار 
اليمن,  ع��ن  ي�����ش��األ  وه��و  جناحنا 

نا�شاً وفكراً وح�شارًة«.
العاطي:«كانت  ع��ب��د  واأ�����ش����اف 
ه��ن��اك ���ش��ع��وب��ة ب��ال��غ��ة يف اإخ����راج 
ثقافة  ب�شبب  ال��ب��الد  م��ن  الكتب 
احل�شار التي ي�شعى البع�ض اىل 

من  خمتلفة  ج��وان��ب  ت�شتعر�ض 
فكر وثقافة وتاريخ واأدب البالد, 
بينها: »االإكليل يف اأخبار اليمن«, 
و«ت���اري���خ ح�����ش��رم��وت«, و«االإم����ام 
ال�������ش���وك���اين ح���ي���ات���ه وع�������ش���ره«, 
والنه�شة«,  اليمنيون  و«املثقفون 
اأن���������ش����اب  ال������زم������ن يف  و«حت������ف������ة 
اليمن«,  يف  ال��ه��ا���ش��م��ي��ني  ب���ي���وت 
اأنا«, والعديد من  و«اليمن بلدي 

االإ�شدارات املتنوعة االأخرى.

باليمن,  تعنى  التي  االإ����ش���دارات 
الثقافة  ح�����ش��ور  ع����زز  م���ا  وه����و 
رغ��م ما متر  املعر�ض  اليمنية يف 

به البالد من ظروف وحتديات.
اأ�شرف  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ه����ذه  ويف 
�شبحي عبد العاطي مدير جناح 
امل�شاركة  احلديثة  اليمنية  ال��دار 
بعدة  كثرياً  �شعدنا  املعر�ض:«  يف 
امل�����ش��ارك��ة مبعر�ض  اأم�����ور, م��ن��ه��ا 
ال�شارقة الدويل للكتاب وهو من 

اليومية, من خالل فتح املكتبات 
اأو  ل���ل���ج���م���ه���ور,  ال�����������������������ش��خ�����ش��ي��ة 
جديدة,  مكتبات  بفتح  امل�ش��اهمة 
التي  امل��ه��م��ة  ب��امل�����ش��ادر  م��ده��ا  اأو 
الثقافية  وظ��ي��ف��ت��ه��ا  ف��ي��ه  ت�����وؤدي 

بنجاح«.
امل�شارك  اليمني  اجل��ن��اح  ويحفل 
مبعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب 
مبجموعة   2017 ال���ع���ام  ه����ذا 
ال��ق��ي��م��ة التي  م���ن االإ������ش�����دارات 

ا�شتطعنا  لكننا  ه��ن��اك,  اإ�شاعتها 
300 عنوان حديث  عر�ض نحو 
ع���ن ال���ي���م���ن, ل��ق��ي��ت اإق����ب����ااًل من 
جمهور املثقفني, والطلبة الذين 
امل�شادر  م���ن  ال��ك��ث��ري  اح���ت���اج���وا 
اجلامعية  درا����ش���ات���ه���م  الإمت�������ام 
بقية  مع  و�شنوا�شل  اليمن,  عن 
النا�شرين تو�شيع م�شاحة ح�شور 
الدعم  ظ��ل  يف  اليمنية  الثقافة 

االأخوي العربي الالفت«.
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اأخبـار الإمـارات

احلكام يعزون خادم احلرمني ال�شريفني بوفاة من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز

» الهلل االأحمر االإماراتي « يقدم م�شاعدات اغاثية عاجلة الأهايل �شحراء ح�شرموت

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
برقية  ال�شارقة  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
تعزية اإىل اأخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز اآل �شعود عاهل اململكة العربية ال�شعودية 
ال�شقيقة يف وفاة املغفور له االأم��ري من�شور بن مقرن 
بن عبدالعزيز اآل �شعود نائب اأمري منطقة ع�شري اإثر 

حتطم الطائرة املروحية التي كانت تقله ومرافقيه.
واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة عن �شادق تعازيه 
الفقيد  يتغمد  اأن  وج���ل  ع��ز  امل���وىل  داع��ي��ا  وم��وا���ش��ات��ه 
اآل  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع 

�شعود جميل ال�شرب وال�شلوان.
وبعث �شموه برقيات تعزية مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو 
اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي 
وزير  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �شعود 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية  العربية  باململكة  ال��دف��اع 

امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  اأح��م��د  ال�����ش��ي��خ  �شمو  ب��ع��ث  ك��م��ا 
نائب حاكم ال�شارقة و �شمو ال�شيخ �شلطان بن حممد 
ال�شارقة  القا�شمي ويل عهد و نائب حاكم  بن �شلطان 

القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  و 
مماثلة  وموا�شاة  تعزية  برقيات  ال�شارقة  حاكم  نائب 
اإىل كل من خادم احلرمني ال�شريفني و�شاحب ال�شمو 
امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز اآل �شعود 
و�شاحب ال�شمو امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل 

�شعود.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
اإىل  تعزية  برقية  االأعلى حاكم عجمان  املجل�ض  ع�شو 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة بوفاة 
املغفور له االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 

�شعود نائب اأمري منطقة ع�شري.
و اأعرب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان عن �شادق تعازيه 
مقرن  بن  من�شور  االأم��ري  له  املغفور  بوفاة  وموا�شاته 
 .. ومرافقيه  تقله  كانت  مروحية  ط��ائ��رة  حتطم  اإث��ر 
داعيا اهلل العلى القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�شع رحمته 
ال�شرب  �شعود  اآل  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن 

وال�شلون.

اإىل �شاحب ال�شمو امللكى  و بعث �شموه برقيتي تعزية 
االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود وىل 
العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير الدفاع باململكة 
العربية ال�شعودية و�شاحب ال�شمو امللكى االأمري مقرن 

بن عبدالعزيز اآل �شعود.
وىل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�شيخ  �شمو  بعث  كما 
اإىل كل من خادم  تعزية مماثلة  برقيات  عهد عجمان 
االأمري  امللكى  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال�شريفني  احل��رم��ني 
�شاحب  و  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 

ال�شمو امللكى االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
تعزية  برقية  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو 
بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم  اأخيه  اإىل 
ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز 
مقرن  ب��ن  من�شور  االأم���ري  ل��ه  املغفور  ب��وف��اة  ال�شقيقة 
بن عبدالعزيز اآل �شعود نائب اأمري منطقة ع�شري اإثر 

حتطم الطائرة املروحية التي كانت تقله ومرافقيه.
ع��ن �شادق  ال��ف��ج��رية  ال�شمو ح��اك��م  ���ش��اح��ب  اأع����رب  و 

يتغمد  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  داع��ي��ا   .. وموا�شاته  تعازيه 
واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد 

يلهم اآل �شعود جميل ال�شرب وال�شلوان.
ال�شمو  اإىل �شاحب  اأي�شا  تعزية  برقيتي  �شموه  بعث  و 
اآل  ال��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد  االأم���ري  امللكي 
وزير  ال����وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ن��ائ��ب  العهد  ويل  �شعود 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية  العربية  باململكة  ال��دف��اع 

امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن حممد 
وموا�شاة  تعزية  برقيات  الفجرية  عهد  ويل  ال�شرقي 
مماثلة اإىل كل من خادم احلرمني ال�شريفني و�شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 
االأم����ري م��ق��رن بن  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  ���ش��ع��ود و���ش��اح��ب  اآل 

عبدالعزيز اآل �شعود.

املعال  را�شد  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 
ع�شو املجل�ض االأعلى حاكم اأم القيوين برقية تعزية اإىل 
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز 
اآل �شعود ملك اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة بوفاة 

املغفور له االأمري من�شور بن مقرن بن عبدالعزيز اآل 
�شعود نائب اأمري منطقة ع�شري.

�شادق  ع��ن  القيوين  اأم  حاكم  ال�شمو  �شاحب  واأع���رب 
االأم��ري من�شور بن  له  املغفور  تعازيه وموا�شاته بوفاة 
مقرن اإثر حتطم طائرة مروحية كانت تقله ومرافقيه 
بوا�شع  الفقيد  يتغمد  اأن  القدير  العلى  اهلل  داع��ي��ا   ..
�شعود  اآل  يلهم  واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته 

ال�شرب وال�شلوان.
املعال  را�شد  �شعود بن  را�شد بن  ال�شيخ  �شمو  كما بعث 
خادم  اإىل  مماثلة  تعزية  برقية  القيوين  اأم  عهد  وىل 
االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ال�شريفني  احل��رم��ني 
حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود وىل العهد 
باململكة  ال��دف��اع  ال�����وزراء وزي���ر  رئ��ي�����ض جمل�ض  ن��ائ��ب 
االأمري  امل��ل��ك��ي  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
اخليمة  راأ����ض  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  القا�شمي 
امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم  اإىل  ت��ع��زي��ة  ب��رق��ي��ة 
اآل �شعود عاهل اململكة العربية  �شلمان بن عبدالعزيز 

ال�شعودية ال�شقيقة يف وفاة املغفور له االأمري من�شور 
بن مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود نائب اأمري منطقة 
تقله  كانت  التي  املروحية  الطائرة  حتطم  اإث��ر  ع�شري 

ومرافقيه.
و اأعرب �شاحب ال�شمو حاكم راأ�ض اخليمة عن �شادق 
ت��ع��ازي��ه وم��وا���ش��ات��ه داع��ي��ا امل���وىل ع��ز وج���ل اأن يتغمد 
واأن  جناته  ف�شيح  ي�شكنه  واأن  رحمته  بوا�شع  الفقيد 

يلهم اآل �شعود جميل ال�شرب وال�شلوان.
�شاحب  اإىل  مماثلتني  تعزية  برقيتي  �شموه  بعث  و 
ال�شمو امللكي االأمري حممد بن �شلمان بن عبد العزيز 
اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية  العربية  باململكة  ال��دف��اع 

امللكي االأمري مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.
ك��م��ا ب��ع��ث ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب���ن ���ش��ع��ود ب���ن �شقر 
ب��رق��ي��ات تعزية  راأ������ض اخل��ي��م��ة  ال��ق��ا���ش��م��ي ويل ع��ه��د 
وموا�شاة مماثلة اإىل كل من خادم احلرمني ال�شريفني 
بن  �شلمان  بن  حممد  االأم��ري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 
االأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  �شعود  اآل  العزيز  عبد 

مقرن بن عبدالعزيز اآل �شعود.

•• ح�رضموت-وام:

االإم��ارات��ي ام�ض  االأح��م��ر  ال��ه��الل  قدمت هيئة 
املحتاجة  ل��الأ���ش��ر  ع��اج��ل��ة  اغ��اث��ي��ة  م�����ش��اع��دات 
ب�شحراء  وال����ق����ف  وث����م����ود  رم�������اه  مب���دي���ري���ة 
ح�����ش��رم��وت يف اإط�����ار ال���دع���م امل��ت��وا���ش��ل الذي 
تقدمه دولة االإمارات العربية املتحدة لالأ�شقاء 
الر�شيدة ل�شاحب  القيادة  اليمن بتوجيهات  يف 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 

الدولة “حفظه اهلل«.
للنداءات  الهيئة  من  ا�شتجابة  امل�شاعدات  تاأتي 
االن�شانية العاجلة التي اأطلقها االأهايل الذين 
يفتقدون اأب�شط اخلدمات االأ�شا�شية حيث توجه 
فريق ميداين تابع للهيئة لتلم�ض احتياجاتهم 
وت���وزي���ع م�����ش��اع��دات اإغ���اث���ي���ة ع��ل��ى امل���ئ���ات من 
اأو�شاعهم  ت��ده��ور  م��ن  يعانون  ال��ذي��ن  ال�شكان 

االقت�شادية.
وع����رب االأه������ايل ع���ن ���ش��ع��ادت��ه��م ب��ه��ذه احلملة 

االإغاثية التي يقوم بها الهالل االأحمر االإماراتي 
والتي �شتخفف من معاناتهم موؤكدين �شكرهم 
وتقديرهم لدولة االإمارات على ما تقدمه من 
كاهلهم  ترفع عن  �شرورية  اإن�شانية  م�شاعدات 

اأعباء احلياة املعي�شية اليومية ال�شعبة.
واأكد عبدالعزيز اجلابري رئي�ض فريق الهالل 
له  ت�شريح  يف  بح�شرموت  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر 
ع��ق��ب عملية ال��ت��وزي��ع ح��ر���ض دول���ة االإم����ارات 
واالإن�شاين  االإغاثي  الدعم  الكامل على تقدمي 

اإعادة  مرحلة  خ��الل  امل��ح��ررة  اليمنية  للمدن 
االأحمر  الهالل  هيئة  اأن  اىل  م�شريا   .. االأم��ل 
االإماراتي �شتعمل على تنفيذ وتبني جملة من 
امل�شاريع التي تخفف على املواطنني وطاأة االأزمة 
البنية  ت�شتهدف  واإعمارية  اإن�شائية  كانت  �شواء 
التحتية واملرافق احلكومية واالأ�شا�شية اأو حتى 
التي تقدم الدعم االإغاثي واالإن�شاين من  تلك 

�شالل غذائية ومتطلبات رئي�شية.
من جانبه قال حمدان املنهايل م�شرف الهالل 

ح�شرموت  و�شحراء  ب��وادي  االإماراتي  االأحمر 
تلبية  ياأتي  االإغاثية  امل�شاعدات  هذه  توزيع  اإن 
الح��ت��ي��اج��ات االأه�����ايل وت��ط��ب��ي��ع��ا حل��ي��اة االأ�شر 
ال���ع���ون وامل�������ش���اع���دة الأبناء  ي���د  ال��ف��ق��رية وم����د 
ح�شرموت ل�شد الفجوة الغذائية التي ت�شهدها 
ال�شعب..  االقت�شادي  الو�شع  ب�شبب  املحافظة 
املعونات يف  ه��ذه  ت�شاعد  اأن  يف  اأمله  عن  معربا 

التخفيف من معاناة االأهايل .
تنفيذ  موا�شلة  على  الهيئة  حر�ض  اإىل  ون��وه 

هذه امل�شاريع واإدخال امل�شاعدات االإغاثية لت�شل 
مديريات  خم��ت��ل��ف  يف  امل���ع���وزة  االأ����ش���ر  ك��ل  اإىل 
والت�شامن  االأخ���وة  ل��روح  جت�شيدا  ح�شرموت 

معهم.
ب��امل��دي��ري��ة عن  امل�����ش��وؤول��ون  ناحيتهم ع��رب  م��ن 
فريق  و  االإم��ارات��ي  االأح��م��ر  للهالل  تقديرهم 
عمله املوجود على االأر�ض و الذي يبذل جهودا 
رائعة للو�شول اإىل الفئات املحتاجة يف خمتلف 

املناطق واملحافظات املحررة.

•• دبي-وام:

اأطلقت موا�شالت االإمارات بالتعاون 
م��ع م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���ش��د العاملي 
ال���وق���ف وال��ه��ب��ة وقفا  ال���ش��ت�����ش��ارات 
الوقفية  االإع��الن��ات  مبفهوم  مبتكرا 
ي���ت���ي���ح ل���ل���م���وؤ����ش�������ش���ات واحل�����م�����الت 
اإعالنية  م�شاحات  توفري  املجتمعية 
املوؤ�ش�شة  اأ����ش���ط���ول  ع���ل���ى  جم���ان���ي���ة 
امل��رك��ب��ات مبختلف  اآالف  م��ن  امل��ك��ون 
الدولة مما ميكن احلمالت  اإم���ارات 
�شواء  ال���رب���ح���ي���ة  غ����ري  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
م��ن ق��ب��ل االأف�����راد اأو امل��وؤ���ش�����ش��ات من 
ك��ب��رية من  ���ش��ري��ح��ة  اإىل  ال���و����ش���ول 
االإعالنات  ه��ذه  خ��الل  م��ن  املجتمع 
الوقفية من خالل التوا�شل مبا�شرة 

مع موا�شالت االإمارات.
ي����اأت����ي االإط��������الق ت���زام���ن���ا م����ع ق����رار 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
اهلل باإعالن عام 2017 عاما للخري 
التي  للوقف  العاملية  للروؤية  ودعما 
اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ض جمل�ض 
دب��ي رع��اه اهلل الإع���ادة اإح��ي��اء الوقف 

كاأداة تنموية للمجتمعات.
موا�شالت  ح�����ش��ل��ت  ل���ذل���ك  وت���ب���ع���ا 
االإم������ارات ع��ل��ى ع��الم��ة دب���ي للوقف 
ب��ن را���ش��د العاملي  م��ن م��رك��ز حممد 
ال���ش��ت�����ش��ارات ال��وق��ف وال��ه��ب��ة اإحدى 
ب��ن را���ش��د العاملية  م���ب���ادرات حم��م��د 
تقديرا مل�شاهمتها املجتمعية كنموذج 

يحتذى به يف القطاع احلكومي.
ووفقا لتوجيهات �شمو ال�شيخ حمدان 
اآل مكتوم ويل  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد 
للوقف  دب��ي  ع��الم��ة  تتيح  دب��ي  عهد 
للموؤ�ش�شات اخلا�شة احلا�شلة عليها 
اأف�����ش��ل��ي��ة يف امل�����ش��رتي��ات وال��ع��ق��ود يف 

حكومة دبي.
وق���ال���ت ح��ن��ان حم��م��د ���ش��ق��ر املدير 
التنفيذي لدائرة اخلدمات املوؤ�ش�شية 
نحن  االإم�������������������ارات:  مب�����وا������ش�����الت 
كموؤ�ش�شة ن�شع على عاتقنا امل�شاهمة 

ب�����ش��ك��ل ف��اع��ل يف خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ال 
اأطلقه  ال����ذي  اخل����ري  ع����ام  ���ش��ي��م��ا يف 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د 
�شانحة  فر�شة  لنا  وال��ذي ميثل  اهلل 
وقد  املجتمعية,  م�شاهماتنا  لتعزيز 
للوقف  العاملية  ال��روؤي��ة  بتبني  قمنا 
حممد  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
رئي�ض  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ال��وزراء حاكم  الدولة رئي�ض جمل�ض 
الوقف  ح��ي��ث مي��ث��ل  رع����اه اهلل  دب����ي 
لتنمية  وفاعلة  م�شتدامة  م�شاهمة 

املجتمعات.
الذي  املبتكر  الوقف  انه  اىل  م�شرية 
وا�شعة  ف��ر���ش��ة  ���ش��ي��وف��ر  اإط���الق���ه  مت 
للحمالت املجتمعية لالنت�شار ب�شكل 
كبري يف خمتلف اأرج��اء الدولة حيث 
اإن االإعالنات الوقفية التي �شنقدمها 
من  �شتتمكن  الكبري  اأ�شطولنا  ع��رب 
���ش��ري��ح��ة وا���ش��ع��ة من  اإىل  ال��و���ش��ول 
احلمالت  اأه��داف  يحقق  ما  املجتمع 

املجتمعية ويزيد من تاأثريها.
من جانبه اأكد الدكتور حمد احلمادي 
را�شد  بن  ملركز حممد  العام  االأم��ني 
ال��وق��ف والهبة  ال��ع��امل��ي ال���ش��ت�����ش��ارات 
امل�شاركات احلكومية يدا  اأهمية  على 
بيد مع موؤ�ش�شات القطاع اخلا�ض يف 
الروؤية العاملية للوقف بتنوع املبادرات 

داخل كل قطاعات الدولة.
ت��ع��اون موا�شالت  وق���ال احل���م���ادي: 
االإم��ارات مع مركز حممد بن را�شد 
ال��وق��ف والهبة  ال��ع��امل��ي ال���ش��ت�����ش��ارات 

ميثل خطوة رائدة يف تعزيز م�شاهمة 
هذه  وم��ع  املجتمع  يف  املبتكر  الوقف 
املبادرة اأ�شبحت موا�شالت االإمارات 
ب���ه يف ه���ذا املجال  ي��ق��ت��دى  من���وذج���ا 
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  ج��م��ي��ع  ..داع����ي����ا 
ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال���وق���ف امل��ب��ت��ك��ر من 
ا���ش��ت��غ��الل م���وارده���ا بطريقة  خ���الل 
مبتكرة ت�شمن ا�شتفادة املجتمع من 
م�شاهماتها اإذ ميثل عام اخلري الذي 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقه 
الدولة  رئ��ي�����ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
حفظه اهلل فر�شة �شانحة للموؤ�ش�شات 
الوقف  جم��ال  يف  ل��ل��دخ��ول  املختلفة 
الراغبة  للموؤ�ش�شات  وميكن  املبتكر 
التوا�شل  املجتمعي  دوره��ا  تعزيز  يف 
املبتكرة  ال�شيغة  ع��ل��ى  لنتفق  معنا 

لهذا الدور.
اأن  امل�������رك�������ز  ع����������ام  اأم������������ني  وذك������������ر 
www. االإل���������ك���������رتوين  امل������وق������ع 
لتلقى  ج��اه��ز   MBRgcec.ae
املهتمني  االأف����راد  ا�شتف�شارات  ك��اف��ة 
واملوؤ�ش�شات الراغبة يف احل�شول على 
ع��الم��ة دب���ي ل��ل��وق��ف وي��ع��م��ل مركز 
ال�شت�شارات  العاملي  را�شد  بن  حممد 
الوقف والهبة على توفري اال�شت�شارة 
احلكومية  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  ال����الزم����ة 
م�شاهمتها  ت���ع���زي���ز  يف  واخل����ا�����ش����ة 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا م����ن خالل 
على  ي�شاعد  م��ا  للوقف  دب��ي  عالمة 
املجتمعية  اخل��دم��ات  من  طيف  بناء 
التي تتناول اأهم الو�شائل يف امل�شاركة 

املجتمعية الفاعلة للموؤ�ش�شات.
وت���اأت���ي ع��الم��ة دب����ي ل��ل��وق��ف �شمن 
امل�شاريع املبتكرة التي اأطلقها �شاحب 
اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
للوقف  العاملية  الروؤية  مكتوم �شمن 
التحفيزية  االأدوار  اأح��د  متثل  وه��ي 
للم�شاركة املجتمعية الإتاحة الفر�شة 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  مل���وؤ����ش�������ش���ات 
خدمة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة  واخل�����ا������ض 
املبتكر  ال��وق��ف  ط��ري��ق  ع��ن  املجتمع 
حاجات  ل�شالح  اأ���ش��ول��ه��ا  م��ن  جل��زء 

تنموية جمتمعية.
ووج�������ه ����ش���م���و ال�������ش���ي���خ ح����م����دان بن 

حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد 
باعتماد  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  دب����ي 
معايري  �شمن  ل��ل��وق��ف  دب���ي  ع��الم��ة 
املفا�شلة بني ال�شركات يف امل�شرتيات 
وال��ت��ع��اق��دات ال��ت��ي ت��ربم��ه��ا اجلهات 
احل��ك��وم��ي��ة يف دب���ي وب��ن��اء ع��ل��ى ذلك 
اجلهات  يف  امل�شرتيات  اإدارات  �شتقوم 
املعيار  ه�����ذا  ب��ت��ط��ب��ي��ق  احل���ك���وم���ي���ة 
التي  واملالية  الفنية  املعايري  بجانب 
املوردة  ال�شركات  اختيار  على  تعمل 
اجلهات  يف  ل��ل��خ��دم��ات  امل��ق��دم��ة  اأو 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وك����ان  احل��ك��وم��ي��ة. 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم قد 
مركز  هو  ا�شت�شاري  وقف  اأول  اأطلق 
ال�شت�شارات  العاملي  را�شد  بن  حممد 
ال����وق����ف وال���ه���ب���ة اإح�������دى م����ب����ادرات 
حممد بن را�شد العاملية ويعد املركز 
م��وؤ���ش�����ش��ة ا���ش��ت�����ش��اري��ة ت�����ش��رف على 
اأك���رب م��ب��ادرة ع��امل��ي��ة الإح��ي��اء الوقف 
ت�����ش��ري��ع��ي��ا وحيا  ن���ظ���ام���ا  ت��ت�����ش��م��ن 
وقفية  وخدمات  ومنتجات  لالأوقاف 
و���ش��ت��ع��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة اجل���دي���دة على 
لالأوقاف  دب���ي  ا�شرتاتيجية  تنفيذ 
يف  العاملية  روؤيتها  وحتقيق  والهبات 
هذا املجال من خالل حتفيز ومتكني 
احلاجات  لتلبية  وال��ه��ب��ات  االأوق����اف 
املركز  و�شيقدم  لل�شعوب  االجتماعية 
املحلية  واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  خدماته 
ب���ال مقابل  وال��ع��امل��ي��ة  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأه��م حمفزات  لتحويل الوقف الأح��د 

التنمية يف العامل العربي. 
ويعمل املركز على تقدمي اال�شت�شارة 

املمار�شات  اأف�����ش��ل  ح�����ش��ب  ال��وق��ف��ي��ة 
ال���ع���امل���ي���ة وت����ق����دمي اال����ش���ت�������ش���ارة يف 
وال��ه��ب��ات لتعزيز  االأوق�����اف  خ���ي���ارات 
ف��ي��ه �شالح  مل���ا  االأث������ر االج���ت���م���اع���ي 
املركز  يعمل  ك��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����ش��ع��وب 
االأوقاف  املعرفة يف جمال  اإدارة  على 
البحوث  اإج���راء  خ��الل  م��ن  والهبات 
والدرا�شات وتنظيم املوؤمترات وور�ض 
اإىل  اإ�شافة  ال�شراكات  وعقد  العمل 
بناء القدرات ورفع الكفاءة للعاملني 

يف هذا املجال.
دب����ي لر�شد  ن���ظ���ام  امل���رك���ز  وي��ت��ب��ن��ى 
العامل  يف  والهبات  االأوق���اف  حاجات 
اب��ت��ك��ره املركز  ن���ظ���ام  ال��ع��رب��ي وه����و 
ل��ر���ش��د اأب����رز احل���اج���ات ال��ت��ي ميكن 
تلبيتها من خالل االأوقاف اأو الهبات 
يف العامل العربي ويعمل النظام وفق 
من  اال�شتفادة  ت�شمن  متكاملة  اآلية 
خارطة  لبناء  العاملية  التقارير  اأب��رز 
اأب�����رز احل���اج���ات يف ك���ل دولة  حت����دد 
النظام  بيانات  حتديث  يتم  اأن  على 
ب�����ش��ورة دوري���ة وي��ق��وم م��رك��ز حممد 
والهبات  ل��الأوق��اف  العاملي  را�شد  بن 
ب��ت��ق��دمي اال���ش��ت�����ش��ارة يف ه���ذا املجال 
املحلية  واملوؤ�ش�شات  املعنيني  لالأفراد 

واالإقليمية والعاملية املعنية.
دليل  ت�شميم  على  امل��رك��ز  عمل  كما 
مع  العاملية  املمار�شات  اأف�شل  يجمع 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة م���ن خمتلف  االأم���ث���ل���ة 
واإدارة  اإن�����ش��اء  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ج��ارب 
ويو�شح  والهبات  االأوق��اف  موؤ�ش�شات 
ل�شياغة  امل��ث��ل��ى  ال��ط��ري��ق��ة  ال��دل��ي��ل 
للموؤ�ش�شات  اال�شرتاتيجية  اخلطط 
ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف جم���ال ال���وق���ف تبعا 
ملدخالت القائمني عليها كما يو�شح 
واالإطار  التنظيمية  الهياكل  خيارات 
امل�شاريع  اأول����وي����ات  ل��ت��ح��دي��د  ال���ع���ام 
واإدارة  االج��ت��م��اع��ي  االأث�����ر  لتعظيم 
اإ�شافة  االأداء  وم��وؤ���ش��رات  اال�شتثمار 
املركز  وي��ق��وم  التطوير  عمليات  اإىل 
هذا  يف  ال��الزم��ة  اال�شت�شارة  بتقدمي 
اأو  اإن�شاوؤها  املجال للموؤ�ش�شات املزمع 
ت��ل��ك ال��ق��ائ��م��ة ال��ت��ي ت��رغ��ب بتطوير 

اأعمالها.

مركز الدرا�شات والوثائق براأ�س اخليمة 
ي�شارك يف معر�س ال�شارقة للكتاب

انطلق املوؤمتر الدويل االأول لل�شيدلة والطب غدا  

•• ال�شارقة-وام:

ي�����ش��ارك » م��رك��ز ال��درا���ش��ات وال��وث��ائ��ق ب��راأ���ض اخليمة « 
الدويل  ال�شارقة  معر�ض  من   36 ال�  ال��دورة  بفعاليات 
والتاريخ  االأدب  جم���االت  يف  اإ����ش���دارات  ب�110  للكتاب 
فار�ض  علي  ال��دك��ت��ور  وق���ال  ال�شعبي.  وال����رتاث  وال�شعر 
هذه  يف  م�شاركتنا  اإن  وال��وث��ائ��ق  ال��درا���ش��ات  مركز  مدير 
امل��ع��ر���ض وذلك  20 يف  امل�����ش��ارك��ة رق����م  ت��ع��ت��رب  ال������دورة 
مبجموعة م��ن االإ���ش��دارات اجل��دي��دة يف االإب���داع االأدبي 

وال��ت��اري��خ ل��ع��دد م��ن امل��وؤل��ف��ني امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن نرتبط 
معهم باتفاقيات ح�شرية يف جمال التوزيع.

ال�شارقة للكتاب يعد تظاهرة فكرية  اإن معر�ض  واأ�شاف 
معار�ض  اأه��م  واأح��د  واالآداب  والفنون  الثقافة  يف  رائ��دة 
ال��ك��ت��اب ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال�����دويل وذل����ك ب��ف�����ش��ل الدعم 
والرعاية التي يحظى بها من قبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
املجل�ض  ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو  ب��ن حم��م��د  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
االأعلى حاكم ال�شارقة الذي اأحدث نقلة نوعية كبرية يف 

املعر�ض على مدار 36 عاما.

•• عجمان ـ الفجر 

بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  رع��اي��ة  حت��ت 
لالحتاد  االأع��ل��ى  املجل�ض  ع�شو  النعيمي,  را�شد 
ح���اك���م ع��ج��م��ان رئ��ي�����ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء جامعة 
االأول  ال��دويل  املوؤمتر  فعاليات  تنطلق  عجمان, 
تعقده  ال������ذي   ICPM وال����ط����ب  ل��ل�����ش��ي��دل��ة 
ج��ام��ع��ة ع��ج��م��ان ب��ال��ت��ع��اون م���ع ���ش��رك��ة احل���زم 
ال�����ش��ن��اع��ي��ة, و���ش��ي��ق��ام يف مركز  ل��ال���ش��ت��ث��م��ارات 
باجلرف,  وامل��ع��ار���ض  ل��ل��م��وؤمت��رات  زاي���د  ال�شيخ 
املوافق  اخلمي�ض  غ��دا  امل��وؤمت��ر  فعاليات  و�شتبداأ 
و�شت�شتمر على مدى 3 اأيام ليختتم  نوفمرب,   9

اأعماله يوم ال�شبت املوافق 11 نوفمرب 2017. 
ويهدف املوؤمتر اإىل تعزيز دور موؤ�ش�شات الرعاية 
ين�شجم  الطالب مبا  مدارك  وتو�شعة  ال�شحية, 
العمل,  ف��ر���ض  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����ش��ادي,  النمو  م��ع 
وتو�شيع التعاون الدويل يف البحث العلمي.  كما 
20 حما�شرة  اأك��رث من  اإل��ق��اء  امل��وؤمت��ر  �شي�شهد 
ور�������ض عمل  و4  م���وا����ش���ي���ع خم��ت��ل��ف��ة,  ت��غ��ط��ي 
مرموقة,  �شخ�شيات  قبل  من  ت��دار  متخ�ش�شة 

واأكرث من 500 م�شارك �شيح�شرون املوؤمتر. 
و���ش��ي��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����ض امل����وؤمت����ر م��ع��ر���ض طبي 
منتجاتها  ت��ع��ر���ض  ���ش��رك��ة   60 م��ن  اأك���رث  ي�شم 

وخدماتها.

موا�شلت االإمارات تطلق وقفا للإعلنات التوعوية واملجتمعية على اأ�شطول مركباتها

•• دبي-وام:

نظم الهالل االأحمر االإماراتي يف دبي و�شمن برنامج 
ال��ه��الل الأمن����اط احل��ي��اة االي��ج��اب��ي��ة م��اراث��ون��ا للم�شي 
وذلك يف اطار م�شاركته يف مبادرة �شمو ال�شيخ حمدان 
“حتدي  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را�شد  بن  بن حممد 

دبي للياقة«.
ووك” بالقرب  “�شيتي  منطقة  من  امل��اراث��ون  وانطلق 
املائية,  دب��ي  قناة  عند  وانتهى  بدبي  ال�شفا  ���ش��ارع  م��ن 
بدبي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  ومتطوعي  موظفي  مب�شاركة 
وعدد من �شركاء الهالل يف العمل االإن�شاين واخلريي 
واملجتمعي وجمموعة من وجوه املجتمع املحلي الفنية 

واالإعالمية والريا�شية.
الزرعوين  احل��اج  اهلل  عبد  حممد  ال�شيد  بذلك  �شرح 
مدير فرع الهالل االأحمر االإماراتي بدبي, م�شرياً اإىل 
اأن امل�شاركة يف مبادرة “ حتدي دبي للياقة “ تاأتي �شمن 
املوجهة لقطاع عري�ض من  التثقيفية للفرع  االأن�شطة 
�شرائح املجتمع بهدف ن�شر التوعية والتثقيف باأمناط 
احلياة االإيجابية والوقاية من االأمرا�ض االأكرث �شيوعاً 
يف املجتمع املحلي واال�شتفادة من احلركة وحتويلها اإىل 
عادة يومية ليتمتع اأفراد املجتمع يف نهاية املطاف حياة 

�شحية اأف�شل.

واأ�شاف الزرعوين “ اإن تلك املبادرات تاأتي �شمن جهود 
مع  وان�شجاما  املحلية,  ال�شاحة  على  املجتمعية  الهيئة 
اأن�شطة  بتعزيز  االأح��م��ر  للهالل  العليا  ال��ق��ي��ادة  روؤى 
عدة  املحلي يف  ال�����ش��اأن  على  وال��رتك��ي��ز  الهيئة  وب��رام��ج 
مقدمتها,  يف  ال�شحية  اجل��وان��ب  تاأتي  حيوية  جوانب 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  مع قطاعات  التوا�شل  ومد ج�شور 
احلكومية واخلا�شة لتفعيل العمل االإن�شاين املجتمعي 
يف  ال�شيما  فئاته,  بكافة  املجتمع  ي��خ��دم  مب��ا  امل�شرتك 
املجاالت ذات ال�شلة بال�شحة والتثقيف التوعية للوقاية 
وال�شكري  وال�����ش��غ��ط  كال�شمنة  ال��ع�����ش��ر  اأم���را����ض  م��ن 
يف  وامل�شاعدة  االإدم���ان  من  الوقاية  و  القلب  واأم��را���ض 
االإق�����الع ع��ن ال��ت��دخ��ني ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى جمتمع 
�شحي اآمن. واأكد مدير فرع الهالل االأحمر بدبي, باأن 
توثيق  على  تعمل  بالدولة  فروعها  كافة  وعرب  الهيئة 
االأهداف االإ�شرتاتيجية للهالل االأحمر, وتعزيز قيمة 
والتطوعي  املجتمعي  العمل  الوطنية يف جمال  الهوية 
املجتمعية  االأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  بامل�شاركة  وذل���ك 
املختلفة التي يتم تنفيذها, وثّمن جهود القائمني على 
االإن�شانية  “ وم�شاعيهم  للياقة  دب��ي  “ حت��دي  م��ب��ادرة 
من  اأ���ش��ا���ش��ي  ك��ج��زء  ال�شحية  التوعية  ب��رام��ج  لتعزيز 
املعنية  الر�شمية  لل�شلطات  والداعمة  امل�شرتكة  اجلهود 

باجلانب ال�شحي واالجتماعي.

الهلل االأحمر ي�شارك يف مبادرة 
»حتدي دبي للياقة«
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اأخبـار الإمـارات

حاكم الفجرية ي�شتقبل عددا من ال�شفراء والقنا�شل

ويل عهد الفجرية ي�شهد حفل تخريج 112 طالبا من دفعة “عام اخلري” بجامعة عجمان

فن اأبوظبي يك�شف عن برنامج اإقامة الفن و التكنولوجيا بالتعاون مع جامعة خليفة

الربنامج ي�شكل فر�شة للطلبة للعمل مع فنانني معا�شرين عامليني
•• اأبوظبي - الفجر

ال�شنوي  برناجمه  فعاليات  �شمن 
اأبوظبي  ف����ن  ك�������ش���ف  ل����الإب����ت����ك����ار, 
ال��ي��وم, ع��ن ب��رن��ام��ج ت��ع��اون جديد 
مع جامعة خليفة بعنوان “الفن + 
التكنولوجيا” يوجه دعوته لطلبة 
الهند�شة والعلوم للعمل مع فنانني 
بينهم  م���ن  م��ع��ا���ش��ري��ن,  ع��امل��ي��ني 
ب����و, جم����دي م�شطفى,  م��ن��غ  ف��ن��غ 
اإنرتنا�شيونال«,  »ران��دوم  وا�شتديو 
تقدمي  اإىل  ال����ربن����ام����ج  وي����ه����دف 
الطلبة  ي�شمم  فنية  اإق��ام��ة  ف��رتة 
م���ن خ���الل���ه م�������ش���روع ي��ج��م��ع بني 
�شيتم  وال��ذي  والتكنولوجيا,  الفن 
الك�شف عنه للجمهور خالل الدورة 
التا�شعة من فن اأبوظبي الذي يقام 
الفرتة  خ��الل  ال�شعديات  منارة  يف 

من 8 اإىل 11 نوفمرب. 

عمل  ور�����ض  ���ش��ل�����ش��ل��ة  اأوىل  وك���ان���ت 
قد  التكنولوجيا   + ال��ف��ن  ب��رن��ام��ج 
عقدت خ��الل ال��ف��رتة م��ن 22 اإىل 
الفنانني  ب���اإ����ش���راف  اأك���ت���وب���ر   26
ب���و, وجم���دي م�شطفى.  ف��ن��غ م��ن��غ 
وي�����ش��ت��ه��ر ال���ف���ن���ان ال�����ش��ي��ن��ي فنغ 
الو�شائط  ع��ل��ى  ب��اع��ت��م��اده  ب��و  م��ن��غ 
االإعالمية اجلديدة, وقد عمل مع 
جتمع  فنية  اأعمال  الإبتكار  الطلبة 
وال�شور  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��و���ش��ي��ق��ى 
املرئية يف وقتها االأ�شلي, با�شتخدام 
اأو جهاز  ال���ذب���ذب���ات  ك�����ش��ف  ج���ه���از  
الليزر. ومنحت تلك  اأ�شعة  ت�شليط 
اأع��م��ق على  ن��ظ��رة  ال��ور���ش��ة الطلبة 
اأ�شاليب عمل فنغ منغ بو التي ينتج 
خالل  م��ن  بالتاأمل  اإح�شا�شاً  عنها 
الفنون  اأ���ش��ك��ال  ���ش��ك��ل ج��دي��د م���ن 

االإلكرتونية. 
ق���ال  ال���ع���م���ل,  ن���ه���اي���ة ور�����ش����ة  ويف 

�شررت  »ل��ق��د  ب��و:  ال��ف��ن��ان فنغ منغ 
م���ع ط��ل��ب��ة جامعة  ب��ال��ع��م��ل  ج�����داً 
اإىل  الرابعة  زيارتي  وه��ذه  خليفة. 
اأب���وظ���ب���ي, ودائ����م����اً م���ا ت��ث��ري دول���ة 
على  برتكيزها  اإع��ج��اب��ي  االإم����ارات 
اأعتقد  وال����ذي  وال��ف��ن��ون,  التعليم 
اأنه �شروري جداً بالن�شبة لل�شباب. 
االأكادميي  ال��ت��ن��وع  ه���ذا  واأ���ش��ع��دين 
امل�شاركني,  ال��ط��ل��ب��ة  ج�����ش��ده  ال����ذي 
والذين يجمعهم �شغف كبري جتاه 
االإعالمية  ال��و���ش��ائ��ط  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
ن��ت��م��ك��ن يف  اأن  اجل����دي����دة. واأح����ل����م 
التاريخ,  اإىل  النظر  م��ن  امل�شتقبل 
وندرك اأن عملنا معاً �شاهم يف زيادة 
ال��ت��ف��اه��م وال�����ش��الم, وج��ع��ل العامل 

مكان اأف�شل لنا جميعاً.«
م�شطفى,  جم�����دي  ال���ف���ن���ان  اأم������ا 
اأ�شا�شي  ب�شكل  الطلبة  م��ع  فعمل 
وتركيب  ال�������ش���وت,  اأب����ح����اث  ع��ل��ى 

واالختبارات  االإعالمية,  الو�شائط 
مع  جم��دي  وا�شتك�شف  املو�شيقية. 
ال��ف��ك��ري��ة التي  ال���ع���الق���ة  ال��ط��ل��ب��ة 
ت��رب��ط ب��ني ال�����ش��وت وال���ف���راغ, كما 
بني  العالقة  على  اأعمالهم  تركزت 
الفرد وحميطه من خالل ال�شوت 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات ق��دمي��ة تعود 
على  جم��دي  واأ���ش��رف  املا�شي.  اإىل 
ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ع��م��ل��وا ع��ل��ى بناء 
ال�شوتي  االإن��ت��اج  ت�شتك�شف  دائ���رة 
املقاطع  م���ن  جم��م��وع��ة  وت���ط���وي���ر 

ال�شوتية ملعر�ض فن اأبوظبي. 
ومن جهته قال جمدي م�شطفى: 
كانت   ,2010 ع���ام  ن��ه��اي��ة  »ح��ت��ى 
الثقافة  ت��ت��ن��اول  ال��ف��ن��ي��ة  اأع���م���ايل 
املحيطة  وال�����ش��م��ع��ي��ة  ال��ب�����ش��ري��ة 
ب��اأح��ي��اء ال��ق��اه��رة ال��ت��ي ن�����ش��اأت فيها 
تناق�ض  وك����ان����ت  اإل���ي���ه���ا.  واأن���ت���م���ي 
ال�شوتي  ال��رتك��ي��ب  االأع���م���ال  ه���ذه 

وت��داخ��الت��ه��ا م��ع اجل��م��ه��ور, وكنت 
م���ن خ���الل ه���ذا ال��ف��ن اأع���م���ل على 
تب�شيط وت�شهيل هذا املزيج املعقد. 
وقمت با�شتك�شاف تلك املوا�شيع من 
ال�شوتية,  ال��ه��وي��ة  ع��د���ش��ات  خ��الل 
املدينة,  م���ن  امل��ن��ب��ع��ث��ة  واالأ�����ش����وات 
وال��ت��ق��ن��ي��ات ال���ق���دمي���ة. وم��ن��ذ عام 
2011, حتولت ممار�شتي  الفنية 
ب�شكل جذري اإىل البحث يف املناطق 
خ�شو�شية  من  واخل��روج  النا�شئة, 
والرتكيز  وال���ت���اري���خ,  اجل��غ��راف��ي��ا 
وروحانيات  ب��اأف��ك��ار  اخل����روج  ع��ل��ى 
ومفاهيم جتريبية خا�شة بتطبيق 

تقنية االأ�شوات ثالثية االأبعاد.”
كثرياً  اأه����ت����م  جم������دي:  واأ������ش�����اف 
باملفاهيم الغام�شة, غري الوا�شحة 
و���ش��ع��ب��ة ال��ت��ف��ك��ي��ك, وال���ت���ي يطلق 
من  الثالث  »ال�شكل  البع�ض  عليها 
اأو  معيارية  هي  ال  والتي  احل��رك��ة« 

�شلبية,  اأو  اإيجابية  وال  متناق�شة 
ال�شلوك عجز علماء  ن��وع من  وه��و 
االجتماع واأ�شاتذة العلوم ال�شيا�شية 
وعلماء النف�ض عن حتديد دوافعه. 
اأ����ش���وات هذا  ال��ت��ق��اط  واأ���ش��ع��ى اإىل 
مرحلة  اإىل  واإدخ�����ال�����ه  ال�������ش���ل���وك 
ت��اري��خ��ي��ة ك���ان���ت يف امل��ا���ش��ي ح���ادة 
واملعار�شة  ال��ط��اع��ة  ب��ني  ال��و���ش��وح 

والقناعة والتمرد.

وُت���ن���ظ���م اآخ�����ر ور����ش���ة ع��م��ل خالل 
“راندوم  ويقدمها  املقبل,  االأ�شبوع 
ا�شتوديو  وه����و  اإنرتنا�شيونال” 
الفن  جت�������ارب  الإج����������راء  ت����ع����اوين 
امل��ع��ا���ش��ر, وت���رتك���ز اأع��م��ال��ه��م على 
ي�شتهرون  كما  ال��ف��اع��ل��ة,  امل�����ش��ارك��ة 
بيئية  ف��ن��ي��ة  ل��ق��ط��ع��ة  ب���اإب���داع���ه���م 
املطر”,  “غرفة  ب��ع��ن��وان  �شخمة 
مهرجان  يف  ع��ر���ش��ه��ا  مت  وال����ت����ي 

لو�ض  ومتحف  ل��ن��دن,  يف  باربيكان 
اأجن��ي��ل��ي�����ض ل��ل��ف��ن��ون, وم��ت��ح��ف يوز 
احلديث  الفن  ومتحف  ب�شنغهاي, 
يف نيويورك. و�شتقدم ور�شة عملهم  
للطلبة فر�شة اإبداع عملهم اخلا�ض 
كما  املبتكرة.  التقنيات  با�شتخدام 
اأعمالهم  اأح����د  ال��ف��ن��ان��ون  ي��ع��ر���ض 
يف   “  Future Self“ ب��ع��ن��وان 

ور�شة العمل.

•• الفجرية -وام:

ال�شرقي ع�شو  ال�شيخ حمد بن حممد  ال�شمو  ا�شتقبل �شاحب 
بالرميلة  �شموه  بق�شر  ام�ض  الفجرية  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�ض 
ال�شرقي ويل  ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد  �شمو  بح�شور 
عهد الفجرية وال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي �شعادة ال�شفري 
الدولة  ل��دى  االأوروب���ي  االحت��اد  بعثة  رئي�ض  فوندي  باتري�شيو 

الذي قدم لل�شالم على �شموه.
رافق �شعادة �شفري االحتاد االأوروب��ي لدى الدولة خالل اللقاء 
بعثة  يف  ال�شيا�شي  الق�شم  رئي�ض  بولفان  ب��رن��ارد  ج��ان  م��ن  ك��ل 
االحتاد االأوروب��ي وح�شناء �شعايف املديرة االإداري��ة والربتوكول 

وجوليان دو فريبون و�شويف باركلي امل�شوؤوالن ال�شيا�شيان وتاينا 
�شاتري امل�شت�شار التجاري.

االحتاد  بدبلوما�شي  ال��ف��ج��رية  ح��اك��م  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ورح���ب 
اأداء  االأوروب��ي لدى الدولة .. متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف 

مهام عملهم.
كما ا�شتقبل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية بح�شور �شمو ال�شيخ 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وال�شيخ 
ميند�ض  اليزابيث  فران�شي�شكا  �شعادة  ال�شرقي  حمد  بن  مكتوم 
اي�شكوبار �شفرية الواليات املتحدة املك�شيكية لدى الدولة التي 
قدمت لل�شالم على �شموه وبحث �شبل تعزيز التعاون بني دولة 

االإمارات واملك�شيك.

وا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي اأي�شا 
األفاريز  بح�شور �شمو ويل عهد الفجرية كال على حدة �شعادة 
بارثي د. اأنطونيو �شفري اململكة اال�شبانية لدى الدولة و�شعادة 
الدولة  ل��دى  اجلنوبية  كوريا  �شفري جمهورية  هو  ك��اجن  ب��ارك 

اللذين قدما لل�شالم على �شموه.
ورحب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية بال�شفراء .. متمنيا �شموه 
اأوا�شر  وتقوية  لتعزيز  عملهم  مهام  يف  والنجاح  التوفيق  لهم 

ال�شداقة التي تربط بني دولهم ودولة االإمارات.
ح�شر املقابالت �شعادة حممد �شعيد ال�شنحاين مدير الديوان 
ويل  مكتب  مدير  الزحمي  �شامل  و�شعادة  بالفجرية  االأم���ريي 

عهد الفجرية.

•• الفجرية -وام:

ال�����ش��م��و ال�شيخ  حت���ت رع���اي���ة ���ش��اح��ب 
ال�������ش���رق���ي ع�شو  ب����ن حم���م���د  ح���م���د 
املجل�ض االأعلى حاكم الفجرية .. �شهد 
�شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد 
ال�شرقي ويل عهد الفجرية ام�ض حفل 
عام  “ دفعة  112 طالبا من  تخريج 
بالفجرية  ع��ج��م��ان  بجامعة  اخلري” 
خليفة  ال�شيخ  ق��اع��ة  يف  اأق��ي��م  وال����ذي 
عبداهلل  ال�شيخ  بح�شور  لالحتفاالت 
ب���ن ح��م��د ب���ن ���ش��ي��ف ال�����ش��رق��ي رئي�ض 
االأج�شام  ل��ب��ن��اء  االإم����ارات����ي  االحت�����اد 
والقوة البدنية وال�شيخ اأحمد بن حمد 
بن  �شعيد  وم��ع��ايل  ال�شرقي  �شيف  ب��ن 
امل�����ش��ت�����ش��ار اخلا�ض  ال��رق��ب��اين  حم��م��د 

ل�شاحب ال�شمو حاكم الفجرية.
ال���ف���ج���رية  ع����ه����د  ����ش���م���و ويل  وه�����ن�����اأ 
درا�شتهم  بانتهاء  اخلريجني  الطالب 
�شرورة  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   .. االأك���ادمي���ي���ة 
م���ن مهارات  اك��ت�����ش��ب��وه  م���ا  ا���ش��ت��ث��م��ار 
وم��ع��ارف ط���وال ���ش��ن��وات درا���ش��ت��ه��م يف 
ال��وط��ن وامل�����ش��اه��م��ة يف عملية  خ��دم��ة 

التنمية امل�شتدامة يف الدولة.
واأك����د ���ش��م��وه ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�شو 
لدفع  اجل��اد  العمل  توا�شل  ب�����ش��رورة 
م�شرية التعليم يف الدولة و�شوال اإىل 
واالرتقاء  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ت��ع��ل��ي��م  حت��ق��ي��ق 

املتقدمة  ال��دول  اإىل م�شاف  مب�شتواه 
ال��ط��الب اخلريجني  ���ش��م��وه  داع��ي��ا   ..
اإىل بذل املزيد من اجلهد واال�شتمرار 
واملعرفة  العلم  مناهل  م��ن  ال��ت��زود  يف 
الدولة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  للم�شاهمة 

ومتيزها ودورها الرائد يف العامل.
على  ال��ف��ج��رية  عهد  ويل  �شمو  و���ش��دد 
واملعاهد يف  تقوم اجلامعات  اأن  اأهمية 
اجليد  العلمي  امل��ن��اخ  بتوفري  ال��دول��ة 
ومتفانية  م��ت��م��ي��زة  ك������وادر  ل��ت��خ��ري��ج 
حتمل من الوالء واالنتماء ما ميكنها 
م�شرية  يف  منها  املطلوب  حتقيق  م��ن 
ت�شهدها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر 

االإم�������ارات واالرت����ق����اء مبعايري  دول����ة 
اجل������ودة وال��ت��م��ي��ز ال�����ذي ت��ط��ل��ع اإىل 

حتقيقها الدولة حكومة و�شعبا. 
حمد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  �شمو  واأ����ش���اد 
ب��ن حم��م��د ال�����ش��رق��ي ب���ال���دور الفاعل 
جلامعة عجمان يف اإعداد اأجيال قادرة 
التكنولوجية  ال���ث���ورة  م��واك��ب��ة  ع��ل��ى 
ال��ت��ق��ن��ي��ات احلديثة  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة 
الدولة  يف  ال��ت��ط��وي��ر  م�����ش��رية  ل��دع��م 
اإليه  ال�����ذي و����ش���ل  امل��م��ي��ز  وامل�����ش��ت��وى 
والنه�شة  ب��ال��دول��ة  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

احل�شارية يف املجاالت كافة.
وقام �شمو ويل عهد الفجرية يف نهاية 

املتميزين  ال���ط���الب  ب��ت��ك��رمي  احل��ف��ل 
وتوزيع ال�شهادات على اخلريجني كما 
باملنا�شبة  ت��ذك��اري��ا  درع���ا  �شموه  تلقى 
اإىل �شموه معايل �شعيد حممد  قدمه 
ال���رق���ب���اين. ك���ان ح��ف��ل ال��ت��خ��ري��ج بداأ 
الفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ب���و����ش���ول 
لالحتفاالت  خليفة  ال�شيخ  قاعة  اإىل 
وعزف ال�شالم الوطني لدولة االإمارات 
وتالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم 
وع��ر���ض ف��ي��ل��م ج��راف��ي��ك��ي ق�����ش��ري عن 
تخريج دفعة “عام اخلري” باجلامعة. 
ال��ن��ور مدير  اأب��و  الدكتور علي  واأل��ق��ى 
عرب  كلمة  بالفجرية  عجمان  جامعة 

عهد  ويل  ل�شمو  ���ش��ك��ره  ع��ن  خ��الل��ه��ا 
موؤكدا  احلفل  ت�شريفه  على  الفجرية 
اأن املبادرة التي اأطلقها �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض 
“عام  باعتبار  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة 
2017 عام اخلري” يف دولة االإمارات 
اخلري  دروب  لنا  ي�شيء  نربا�شا  تعد 
تعزيز  يف  يحتذى  ومن��وذج��ا  والعطاء 
�شبيال  النبيلة  ال��ق��ي��م  ه���ذه  وت��ر���ش��ي��خ 

خلدمة االإن�شانية .
وثمن الدكتور اأبو النور الدعم الدائم 
والرعاية امل�شتمرة للعلم وطلبته وملقر 
�شاحب  قبل  م��ن  بالفجرية  اجلامعة 

ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
الفجرية  حاكم  االأعلى  املجل�ض  ع�شو 
للمكانة  عمليا  جت�شيدا  ي�شكل  وال��ذي 
العالية التي ينالها العلم والتعلم على 

نطاق االإمارة .
يتجه  ال��ف��ج��رية  م��ق��ر  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
بخطى حثيثة وثابتة نحو اإكمال عقده 
الثالث خرج خاللها اأكرث من 6 اآالف 
من اخلريجني واخلريجات يف خمتلف 
الدولة  وبنات  اأبناء  من  التخ�ش�شات 
ومن  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  ودول 
عربية  وغ��ري  عربية  اأخ���رى  جن�شيات 
م�شتداما  راف��دا  ه��وؤالء جميعا  وميثل 

وف��ع��ال��ة يف  اأ���ش��ي��ل��ة  م�شاهمة  ي�����ش��اه��م 
الطالب  واأل����ق����ى  وال���ب���ن���اء.  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جا�شم حممد احلريثي كلمة رفع فيها 
ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  اخلريجني  با�شم 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  اإىل  وال��ع��رف��ان 
الفجرية على دعمه ورعايته امل�شتمرة 
�شكره  ووج�����ه   . وط��الب��ه��ا  ل��ل��ج��ام��ع��ة 
بن  حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
املتوا�شل  دعمه  على  ال�شرقي  حممد 
وت�شجيعه الطلبة على حتقيق التقدم 
وال���ن���ج���اح م���ع���ربا ع���ن م���ع���اين الفرح 
واالم��ت��ن��ان ب���االإجن���از ال��درا���ش��ي الذي 
ح�شر  اخل��ري��ج��ون.  وزم�����الوؤه  حققه 

حفل التخريج .. �شعادة �شامل الزحمي 
الفجرية  �شمو ويل عهد  مدير مكتب 
الدوائر احلكومية  وعدد من مديري 
الهيئة  واأع�����ش��اء  ال��ف��ج��رية  ب��ح��ك��وم��ة 
اأمور  واأول��ي��اء  اجلامعة  يف  التدري�شية 
الطلبة اخلريجني و�شيوف اجلامعة.

مقر   - ع���ج���م���ان  ج���ام���ع���ة  اأن  ي���ذك���ر 
ال���ف���ج���رية - حت��ت��ف��ي غ�����دا االأرب����ع����اء 
م���ن خمتلف  ط��ال��ب��ة   218 ب��ت��خ��ري��ج 
الكليات والتخ�ش�شات يف قاعة ال�شيخ 
خليفة لالحتفاالت يف الفجرية ليبلغ 
عدد خريجيها هذا العام 330 طالبا 

وطالبة من دفعة “ عام اخلري » .

•• ال�شارقة-وام:

الإ�شعاد  االأول  ال�شنوي  امللتقى  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  نظمت 
اللواء  رعاية  حتت  ال�شارقة  ب��اإم��ارة  ال�شرطة  مدر�شة  مقر  يف  العاملني 

جا�شم حممد املرزوقي قائد عام الدفاع املدين بوزارة الداخلية .
املوارد  ���ش��وؤون  ع��ام  امل��زروع��ي مدير  عي�شة  ه��الل  العميد  امللتقى  ح�شر 
واخلدمات امل�شاندة بالقيادة العامة للدفاع املدين واملقدم �شامل النقبي 
نائب مدير عام �شوؤون املوارد واخلدمات امل�شاندة بالقيادة العامة للدفاع 
املدين والنقيب اأحمد �شعيد اخلا�شوين رئي�ض ق�شم االإعالم والعالقات 
العامة باإدارة ال�شوؤون االإعالمية بالقيادة العامة للدفاع املدين وعدد من 

منت�شبي الدفاع املدين بجميع االإدارات االإقليمية على م�شتوى الدولة .
  ياأتي امللتقى متا�شيا مع توجيهات القيادة الر�شيدة باأن تكون ال�شعادة 
القطاعات  جميع  م�شتوى  على  عمل  ومنهج  حياة  اأ�شلوب  واالإيجابية 

احلكومية واخلا�شة لدولة االإمارات.
ويهدف امللتقى اإىل تكري�ض نهج تفاعلي يف العالقة بني االإدارة والعاملني 
الإ�شعادهم  متكاملة  عمل  منظومة  لبناء  �شاملة  ا�شرتاتيجية  اإط��ار  يف 
وتذليل ال�شعوبات التي تواجههم وحتفيز طاقاتهم االإبداعية لتحقيق 
الدفاع  منت�شبي  م��ن  منت�شب  لكل  الوظيفي  وال���والء  بالر�شا  ال�شعور 
املدين.كما يهدف اإىل تبني مفهوم ال�شعادة لي�شبح منهج عمل وحياة من 
خالل تلبية احتياجات العاملني وتوفري اخلدمات التي تلبي متطلباتهم 

ال�شعادة  يحقق  مب��ا  للطاقات  امل��ح��ف��زة  العمل  بيئة  وحت�شني  وت��ط��وي��ر 
ويخفف عنهم �شغوط احلياة.

  و اأكد العميد هالل املزروعي خالل امللتقي اأن الدفاع املدين عمله واحد 
وهدفه واحد واأن التوا�شل يوؤدي اإىل تذليل ال�شعاب و�شد الفجوة بني 
اأحد االأه��داف ال�شامية التي  اأن ال�شعادة  القيادة والعاملني م�شددا على 
ت�شعى القيادة الر�شيدة ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�ض الدولة “ حفظه اهلل “ اإىل حتقيقها من اأجل توفري حياة اأف�شل 
للمواطنني واملقيمني وتاأمني اال�شتقرار يف البالد وحتقيق اآمال ال�شعب 

يف التقدم والعزة والرخاء.
اإىل  م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  امل��دين  للدفاع  العامة  القيادة  اأن  اإىل  واأ�شار    

انتهاج اأف�شل اخلطط واملبادرات الكفيلة باإ�شعاد العاملني وتلبية جميع 
احتياجاتهم املختلفة واملتنوعة وال�شعي اإىل حل م�شكالت �شريحة كبرية 
اإليه  من املوظفني باعتماد جتارب واقعية مدرو�شة الأحدث ما تو�شلت 
الدرا�شات النف�شية واالإدارية وتقدمي حلول واقعية لتطوير بيئة العمل 
االبتكار  روح  ودع��م  العمل  على  وحتفيزهم  العاملني  كفاءة  رف��ع  بهدف 
لديهم من خالل اال�شتماع اإىل اآرائهم وتطلعاتهم واأفكارهم ومناق�شتها 
يف اجتماعات دورية تعقدها االإدارة العليا يف القيادة العامة للدفاع املدين 
مع العاملني الإزالة جميع العقبات التي حتول دون حتقيق التميز ورفع 
اأ�شرة  ج��ودة االإجن��از ويعزز روح االأخ��وة والتالحم بني العاملني كونهم 

واحدة.

ال���دف���اع املدن���ي ينظ���م امللتق����ى ال�شن����وي االأول الإ�ش�ع����اد العاملي����ن
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن �شعود و�شلطان بن خليفة يفتتحان مركز الثل�شيميا براأ�س اخليمة

قوافل زايد اخلري توا�شل فعالياتها املجتمعية يف عجمان

اطلع على املبادرات الداعمة للأمن 

اأمني تنفيذي راأ�س اخليمة يطلع على تطور �شرطة راأ�س اخليمة 

•• راأ�ص اخليمة-وام:

د����ش���ن ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
���ش��ع��ود ب���ن ���ش��ق��ر ال��ق��ا���ش��م��ي ويل 
ال�شيخ  و�شمو  اخليمة  راأ���ض  عهد 
اآل  ب��ن خليفة  ���ش��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م�شت�شار  ن��ه��ي��ان 
ال��رئ��ي�����ض االأعلى  ال��دول��ة  رئ��ي�����ض 
اآل  خليفة  ب��ن  ���ش��ل��ط��ان  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
اليوم  والعلمية  االإن�شانية  نهيان 
مركز �شلطان بن خليفة اآل نهيان 
يف  ال����دم  واأم����را�����ض  للثال�شيميا 

راأ�ض اخليمة.
واأزاح �شمو ويل عهد راأ�ض اخليمة 
ال��دك��ت��ور �شلطان  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و 
عن  ال�شتار  نهيان  اآل  خليفة  ب��ن 

بن  �شلطان  موؤ�ش�شة  يف  املوؤ�ش�شي 
خليفة االإن�شانية والعلمية اإىل اأن 
اأهمية مركز الثال�شيميا اجلديد 
يف راأ�ض اخليمة تكمن يف م�شاهمته 
يف تعزيز البعد النف�شي واملعنوي 
لدى املر�شى خالل تلقى العالج 
وب��ث��ه روح���ا ج��دي��دة ب��ني املر�شى 
فيه.  وال���ع���ام���ل���ني  وامل����راج����ع����ني 
واأو�شح العو�شي اأن املركز ي�شاهم 
وتثقيفهم  امل���ر����ش���ى  ت��ع��ري��ف  يف 
املركز ال  اأن  اإىل  .. الفتا  باملر�ض 
يعترب م��ك��ان��ا الأخ���ذ ج��رع��ات من 
ال��دم واالأدوي����ة ال��ط��اردة للحديد 
الذي  باملنزل  اأ�شبه  ه��و  ب��ل  فقط 
الثال�شيميا  مري�ض  فيه  يحظى 
واملعنوية  النف�شية  باحتياجاته 

راأ�ض اخليمة.
وا�شتملت فعاليات افتتاح املركز - 
الذي يعد االأول من نوعه يف اإمارة 
راأ���ض اخليمة - على عر�ض فيلم 
ق�شري تناول مراحل اإن�شاء املركز 
االأ�شا�ض  حجر  و�شع  ب��داي��ة  منذ 

حتى االنتهاء من ت�شييده .
راأ������ض  ���ش��م��و ويل ع���ه���د  وت���ف���ق���د 
الدكتور  ال�����ش��ي��خ  و���ش��م��و  اخل��ي��م��ة 
نهيان  اآل  خ��ل��ي��ف��ة  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان 
من  تتكون  التي  ومرافقه  املركز 
وم�شاحة  وخم���ت���رب  ع����ي����ادات   4
لالأطفال  خم�����ش�����ش��ة  ل��ل��رتف��ي��ه 
وم�������راف�������ق ����ش���ح���ي���ة وخ����دم����ي����ة 
عبد  ال��دك��ت��ور  واأ���ش��ار  للمر�شى. 
راأ�ض  منطقة  مدير  النعيمي  اهلل 

باأول  اخلا�شة  التذكارية  اللوحة 
مركز متخ�ش�ض يف راأ�ض اخليمة 
لعالج الثال�شيميا واأمرا�ض الدم 
وكيل  ال�شركال  يو�شف  بح�شور 
لقطاع  امل�����ش��اع��د  ال�����ش��ح��ة  وزارة 
الدرمكي  و����ش���امل  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
والدكتور  ال�شحة  وزير  م�شت�شار 
منطقة  مدير  النعيمي  اهلل  عبد 
والدكتورة  الطبية  اخليمة  راأ���ض 
اإدارة  م���دي���رة  ال��ب��ل��و���ش��ي  ك��ل��ث��وم 
ال�شحة  ب��������وزارة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات 
يو�شف  والدكتور  املجتمع  ووقاية 
اإبراهيم  م�شت�شفى  مدير  الطري 
ب���ن ح��م��د ع��ب��ي��د اهلل وع�����دد من 
م�������ش���وؤويل ال���ق���ط���اع ال�����ش��ح��ي يف 
حكومة  يف  وم�����ش��وؤول��ني  ال���دول���ة 

اخليمة الطبية اإىل اأن دعم �شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
الثال�شيميا  مل��ر���ش��ى  ن��ه��ي��ان  اآل 
وامل�شابني باأمرا�ض الدم االأخرى 
ل�شموه  االإن�������ش���اين  ال��ب��ع��د  ي���وؤك���د 
واهتمامه باملر�شى وحمله همهم 
مركز  باإن�شاء  تكفله  يف  جتلى  ما 
الثال�شيميا  ع��الج  يف  متخ�ش�ض 
واأم���را����ض ال���دم يف راأ����ض اخليمة 
جم������ه������ز مب����خ����ت����ل����ف امل�������ع�������دات 
الفئة  لتلك  املن�شودة  واخل��دم��ات 
من املر�شى وم�شيد وفق معايري 
احت�شان  اإىل  ت��ف�����ش��ي  ع���امل���ي���ة 
امل��ر���ش��ى وت��ق��دمي اخل��دم��ات لهم 
ب��ج��ودة ع��ال��ي��ة. م��ن ج��ان��ب��ه اأ�شار 
االت�شال  رئي�ض  العو�شي  �شعيد 

•• عجمان -وام:

ت���وا����ش���ل ق���واف���ل زاي�����د اخل����ري يف 
املجتمعية  ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  ع���ج���م���ان 
ووالء  »وف��اء  �شعار  ال�شبابية حتت 
وع����ط����اء« مب�����ش��ارك��ة وا����ش���ع���ة من 
امل��ج��ت��م��ع بهدف  ف���ئ���ات  خم��ت��ل��ف 
ت���ع���زي���ز ال�������روح ال���وط���ن���ي���ة ودع����م 
وتر�شيخ  واالن���ت���م���اء  ال�����والء  ق��ي��م 
والعطاء  التطوعي  العمل  ثقافة 

املجتمعي واالإن�شاين.
مع  ان�شجاما  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وترجمة   « اهلل  حفظه   « ال���دول���ة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ل����روؤي����ة 
ع�شو  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ض 
باأهمية تبني مبادرات تعزز الوفاء 
والعطاء  للقيادة  وال��والء  للوطن 
احتفاالت  م��ع  ت��زام��ن��ا  للمجتمع 
تظاهرة  يف  العلم«  »ي��وم  ب�  الدولة 
االإن�شاين  ال����دور  ت���ربز  ت��ط��وع��ي��ة 

الأبناء االمارات.
لقوافل  احل��ال��ي��ة  املحطة  وج���اءت 
عجمان  اإم��������ارة  يف  اخل�����ري  زاي������د 
ا�شتكماال للمهام التطوعية لقوافل 
والتي  وعامليا  حمليا  اخل��ري  زاي��د 
د�شنت عام 2000 وا�شتطاعت يف 
بر�شالتها  الو�شول  من  �شنة   17
الب�شر  م��ن  للماليني  االن�����ش��ان��ي��ة 
ان��ط��الق��ا م��ن االإم������ارات اإىل دول 
وعطاء  ح����ب  ر����ش���ال���ة  يف  ال����ع����امل 
جت�شيدا ملبادئ روح االن�شانية التي 
ال�شيخ  له  املغفور  قواعدها  اأر�شى 
اآل نهيان » طيب  زايد بن �شلطان 

لتبني  واخل����ا�����ش����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�شتدامة  جم��ت��م��ع��ي��ة  م����ب����ادرات 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م��ن  ان��ط��الق��ا 
ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شيدة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
ال����دول����ة »ح��ف��ظ��ه اهلل«و����ش���اح���ب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب��ي  ال���وزراء حاكم  جمل�ض 
2017 عام  ع��ام  ي��ك��ون  ب���اأن  اهلل« 
ل���روؤي���ة �شاحب  اخل���ري وت��رج��م��ه 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  ب��اأه��م��ي��ة 
العطاء  م�شرية  وتعزيز  التطوعي 
اأر����ش���ى دع��ائ��م��ه��ا م��ن��ذ ن�شاأة  ال��ت��ي 
بن  زاي���د  ال�شيخ  امل��غ��ف��ور  االحت����اد 
اهلل  »ط���ي���ب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان 
ال�����ش��ام��ري رعاية  . وث��م��ن  ث����راه« 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
املجل�ض  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي  را����ش���د 
للمبادرات  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى 
واالن�شانية  واملجتمعية  التطوعية 
العمل  ثفافة  تر�شيخ  اإىل  الهادفة 
االإن�شاين  وال���ع���ط���اء  ال��ت��ط��وع��ي 
ب���ني خمتلف  ال�����ش��راك��ة  وت��ف��ع��ي��ل 
واخلا�شة  احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات 
ت�شاهم  جمتمعية  مبادرات  لتبني 
التنمية  م�����ش��رية  يف  ف��ع��ال  ب�شكل 

امل�شتدامة.
العمل  ���ش��ف��رية  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
اإن  عثمان  رمي  الدكتوة  االن�شاين 
تاأتي جت�شيدا  اخل��ري  زاي��د  قوافل 
للخطة العامة للربنامج الوطني 
حمورين  على  وتركز  اخلري  لعام 

ب���ني خم��ت��ل��ف فئات  االج��ت��م��اع��ي 
املجتمع وذلك مببادرة من مبادرة 
جمل�ض  من  وتنظيم  العطاء  زايد 
م�شفوت  وبلدية  واملعلمني  االآب��اء 
وب��ال�����ش��راك��ة اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة مع 
بيت  وم��وؤ���ش�����ش��ة  ال���رب  دار  جمعية 
وم�شت�شفى  اخل�����ريي  ال�������ش���ارق���ة 
وا�شع  االملاين وبح�شور  ال�شعودي 
احلكومية  ال��دول��ة  موؤ�ش�شات  م��ن 
للعمل  مميز  من��وذج  يف  واخلا�شة 

التطوعي واملجتمعي واالإن�شاين.
ح�شر فعاليات قوافل زايد اخلري 
يف حمطتها احلالية خمتلف فئات 
امل�شوؤولني  م��ن  وال��ع��دي��د  املجتمع 
من املوؤ�ش�شات التعليمية وال�شحية 

وال�شرطية والريا�شية.
وت�������ش���م���ن���ت ال����ق����واف����ل م����ب����ادرات 
مبتكرة يف جمال العمل التطوعي 
وال��ع��ط��اء االن�����ش��اين اب��رزه��ا جناح 
ال�شبابية  اخل���ري  زاي����د  جم��ال�����ض 
اخل����ري وجناح  م��ه��رج��ان  وج���ن���اح 
وجناح  التطوعية  اخل���ري  ا���ش��واق 
اطباء اخلري  والئم اخلري وجناح 

اهلل ثراه » وامتداد جل�شور اخلري 
والعطاء الأبناء االإمارات اأبناء زايد 
اخلري الذين نهجوا نهجه وخطوا 
خطاه يف جماالت العمل االن�شاين 
بغ�ض النظر عن اللون او اجلن�ض 

او العرق او الديانة.
زاي��د اخلري  ق��واف��ل  على  وي�شرف 
يف حمطتها احلالية والتي ت�شتمر 
اأ���ش��ب��وع نخبة م��ن اب��ن��اء زايد  مل��دة 
برنامج  يف  املتطوعني  من  اخل��ري 
املجتمعي  ل���ل���ت���ط���وع  االم�����������ارات 
فرقها  خ���الل  م��ن  والتخ�ش�شي 
التطوعية التخ�ش�شية يف جماالت 
والثقافة  وال���ت���ع���ل���ي���م  ال�������ش���ح���ة 
اثراء  يف  �شت�شاهم  والتي  والبيئة 
احل���رك���ة ال��ت��ط��وع��ي��ة م���ن خالل 
ال�شباب يف تقدمي خدمات  متكني 
واالطفال  ال�����ش��ن  ل��ك��ب��ار  تطوعية 
وا������ش�����ح�����اب ال����ه����م����م وال����ع����م����ال 
افرتا�شية  م��دي��ن��ة  ب��ا���ش��ت��خ��دام 
االأوىل  اإن�شانية  ب��ادرة  متحركة يف 
تر�شم  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن 
التالحم  جت�شد  م�����ش��رق��ة  ���ش��ورة 

امل��ت��ن��ق��ل��ة وجناح  وع���ي���ادات اخل���ري 
وجناح  امل��ي��داين  اخل��ري  م�شت�شفى 
مهرجان اخلري يف تظاهرة خريية 
غري م�شبوقة يف فكرها وتاأثريها 
ال�شعادة  اإدخ��������ال  يف  االإي����ج����اب����ي 
واالأطفال  ال�����ش��ن  ك��ب��ار  ق��ل��وب  يف 
واأ�������ش������ح������اب ال����ه����م����م وال����ع����م����ال 

واملر�شى.
كبرية  م�شاركة  ال��ق��واف��ل  وت�شهد 
والتي  املجتمع  فئات  خمتلف  من 
الدولة  اإم��������ارات  مل��خ��ت��ل��ف  ت�����ش��ري 
الدول  م��ن  ال��ع��دي��د  واإىل  حمليا 
الت�شغيلية  اخل���ط���ة  وف����ق  ع��امل��ي��ا 
املو�شوعة لعام 2017 و 2018 
املجتمعية  ب��ر���ش��ال��ت��ه��ا  ل��ل��و���ش��ول 

واالن�شانية للماليني من الب�شر.
واأك���������د �����ش����ع����ادة ال����دك����ت����ور ع�����ادل 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ال�������ش���ام���ري 
قوافل  اأن  ال��ع��ط��اء  زاي����د  مل���ب���ادرة 
زاي���د اخل���ري ه��ي م��ب��ادرة مبتكرة 
التطوعي  العمل  ثقافة  لرت�شيخ 
والعطاء االإن�شاين وتعزز ال�شراكة 
املوؤ�ش�شات  خمتلف  بني  املجتمعية 

•• راأ�ص اخليمة -الفجر

اللطيف  عبد  الدكتور حممد  اأكد 
التنفيذي  للمجل�ض  العام  االأم��ني 
اأهمية  اخل���ي���م���ة  راأ���������ض  الإم����������ارة 
الع�شرية  التقنية  على  االع��ت��م��اد 
ل���ت���ط���وي���ر ج����ه����ود  ����ش���رط���ة راأ������ض 
اخلدمات  اأف�شل  لتقدمي  اخليمة 
واالأمان,  ب��االأم��ن  ال�شعور  وتعزيز 
مثمناً اأداء عمل العمليات املركزية 
ب�شرطة  اجلنائي  املخترب  ووح���دة 
راأ�ض اخليمة لتقدمي العون الالزم 
الأف��راد جمتمع االإم��ارة على مدار 

ال�شاعة.
ج����اء ذل����ك خ�����الل  ال����زي����ارة التي 
عبداللطيف  ال���دك���ت���ور  ب��ه��ا  ق����ام 
يف  ك��ان  حيث  ال�شرطة  ق��ي��ادة  اىل 
ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه ل���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل 
ب����ن ع����ل����وان ال��ن��ع��ي��م��ي ق���ائ���د عام 
غامن  العميد  بح�شور   , ال�شرطة 
العمليات  ع��ام  غ��امن مدير  اأح��م��د 

يرافقه  اخل��ي��م��ة,  راأ������ض  ل�����ش��رط��ة 
جمموعة من �شباط ال�شرطة.

وا�شتمع الدكتور عبداللطيف , اإىل 
�شرح تف�شيلي حول �شري اإجراءات 
العمليات  اإدارة  يف  االأم��ن��ي  العمل 
اجلنائي  املخترب  ووحدة  املركزية, 
ب�شرطة راأ�ض اخليمة, مطلعاً على 
املبادرات اال�شرتاتيجية وموؤ�شرات 
االأجندة  ملوؤ�شرات  الداعمة  االأداء 
دولة  حكومة  روؤي��ة  وف��ق  الوطنية 

االإمارات 2017-2021م .
اإج��راءات عمل املخترب  وا�شتعر�ض 
اجل�����ن�����ائ�����ي, وال�����ط�����ب ال�������ش���رع���ي 
واملعدات  واالأدوات  وال��ت�����ش��ري��ح, 
االأدلة  عن  الك�شف  يف  امل�شتخدمة 
ك�شف  واإج���������������راءات  اجل����ن����ائ����ي����ة, 
وحت��ل��ي��ل ال��ب�����ش��م��ة, م���ع االط����الع 
الكيميائية,  امل��ع��اجل��ة  وح���دة  على 
ووحدة الب�شمة DNA , ووحدة 
والتزوير,  وال��ت��زي��ي��ف  احل���رائ���ق 

ووحدة ال�شموم واملخدرات.

املبادرات واملوؤ�شرات اال�شرتاتيجية 
التي  اخل���ي���م���ة  راأ��������ض  ����ش���رط���ة  يف 
االأمن  االأمني وتعزز  العمل  تدعم 

واالأمان يف االمارة.
العام  االأم������ني  زي������ارة  وت�����ش��م��ن��ت 

ال�����ش��رط��ي��ة وجم��م��وع��ة م���ن كبار 
�شباط ال�شرطة .

خاللها  م��ن  اط��ل��ع  تفقدية  زي���ارة 
�شعادة قائد عام  الزائر من  الوفد 
�شرطة راأ�ض اخليمة على �شري عمل 

راأ�ض  الإم���ارة  التنفيذي  للمجل�ض 
اخليمة وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه غرفة 
االأدلة  وق�شم  اجل��دي��دة,  العمليات 
اجلنائية, بوحدة املخترب اجلنائي, 
العامة  ال���ق���ي���ادة  مب��ب��ن��ى  وذل������ك 

ال��ط��ب��ي وال��ف��ن��ي م���ن ق��ب��ل وزارة 
املركز  اأن  اإىل  منوها   .. ال�شحة 
�شيد على م�شاحة ت�شل  احلديث 

بجانب اخلدمات العالجية .
اأن��������ه مت جت���ه���ي���ز امل���رك���ز  واأك���������د 
الطاقم  وت��وف��ري  عاملي  مب�شتوى 

م��رب��ع وجهز  ق��دم  اآالف   10 اإىل 
م���ع���اي���ري طبية  وف�����ق  ب���ال���ك���ام���ل 

وخدمية عاملية.

على نهجه فقد تعلمنا على يديه 
اأن لكل منا ر�شالة ت�شمو باجتهاده 

يف تعزيز القيم االإن�شانية .
املنطلق  ه����ذا  اإن����ه م���ن  واأ�����ش����اف: 
زاي����د اخلري  ق���واف���ل  ان��ط��ل��ق��ت   ..
املوؤ�ش�ض  للوالد  تقديرنا  لتج�شد 
و���ش��رين��ا ع��ل��ى درب���ه يف ت��ع��زي��ز كل 
قيم اخلري وفق املحاور االأ�شا�شية 
ل���������ع����ام اخل��������ري وه��������ي ال����ت����ط����وع 
وخدمة  االجتماعية  وامل�شوؤولية 
لثقافة  فعلية  ك��رتج��م��ة  ال��وط��ن 
التي قامت عليها  اخلري والعطاء 
روؤية الدولة امل�شتمدة من هويتها 

العربية واالإ�شالمية.
زاي��د اخلري  اأن قوافل  اإىل  واأ���ش��ار 
اإب�����راز ال��وج��ه امل�شرق  ت��رك��ز ع��ل��ى 
دور  تعزيز  ل��الإم��ارات وتعمل على 
امل�شوؤولية املجتمعية لدى اجلميع 
يف خ���دم���ة ال���وط���ن واالإ����ش���ه���ام يف 
امل�شتقبل  يف  ال��ت��ن��م��وي��ة  م�����ش��ريت��ه 
مفهوم  ت���ر����ش���ي���خ  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
اخل���ري ع��ن��د ك��ل ال��ف��ئ��ات العمرية 
االجتماعي  التكافل  قيم  لتعزيز 
والعطاء  التطوعي  الوعي  ون�شر 

تعزيز  يف  يتمثل  االأول  رئ��ي�����ش��ني 
والثاين  املجتمعية  امل�شوؤولية  دور 
اخلري  مفهوم  تر�شيخ  على  يعمل 

لدى فئات املجتمع كافة.
اأن ه��دف ق��واف��ل زايد  واأو���ش��ح��ت 
تظاهرة  اإىل  ت��ت��ح��ول  اأن  اخل����ري 
واأن  العطاء  ثقافة  تر�شخ  �شعبية 
حت��ق��ق ف��ك��رة ال��ت��وا���ش��ل ب��ني كافة 
الواقع  اأر����ض  على  املجتمع  ف��ئ��ات 
املجتمع  ت���ع���ري���ف  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
ب��اإجن��ازات زاي��د اخل��ري يف خمتلف 

بقاع العامل.
اأن قوافل زايد اخلري  م�شرية اإىل 
الفعاليات  م����ن  امل����ئ����ات  ق����دم����ت 
من  وغ��ريه��ا  املتميزة  التطوعية 
ب���رام���ج ال��ت��وع��ي��ة ال�����ش��ام��ل��ة التي 
القيم  وت���ع���زي���ز  دع�����م  يف  ت�����ش��ه��م 

التطوعية واملجتمعية.
وق�����ال ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل ب���ن زاي���د 
املدير التنفيذي جلمعية دار الرب 
اإن الوالد املوؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان كان يزرع اخلري 
وخارجها  الدولة  داخل  حل  اأينما 
فيما ي�شري اأبناوؤه ومواطنو الدولة 

االن�شاين والو�شول اإىل كل االأ�شر 
واالأفراد .

واأ�شاد ب�شركاء مبادرة زايد العطاء 
من الهيئات واملوؤ�ش�شات االحتادية 
واملحلية واخلا�شة حلر�شهم على 
ل�قوافل  وامل�شاندة  الدعم  تقدمي 
ت��ع��د تظاهرة  ال��ت��ي  زاي����د اخل����ري 
يف ح���ب زاي�����د وح����ب اخل����ري على 

ال�شواء.
اخليال  ���ش��ل��ط��ان  ����ش���ع���ادة  واأك�������د 
االمنب العام ملوؤ�ش�شة بيت ال�شارقة 
زاي����د اخلري  ق���واف���ل  اأن  اخل����ريي 
�شتجوب خمتلف االأحياء ال�شكنية 
واأ�شحاب  ال�����ش��ن  ك���ب���ار  وم����راك����ز 
العمالية  وال���ت���ج���م���ع���ات  ال���ه���م���م 
والريا�شية والتجارية واملوؤ�ش�شات 
ع���ط���اء  رح�����ل�����ة  يف  احل����ك����وم����ي����ة 

با�شتخدام احلافالت املجهزة.
وقال اإن قوافل زايد اخلري والتي 
القت  م�شفوت  يف  رحالها  حطت 
تفاعال ملمو�شا من قبل اجلمهور 
بال�شوارع العامة وموظفي اجلهات 
و�شهدت  والريا�شيني  احلكومية 

ا�شتقباال وح�شورا مميزا.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل 
�شلطان بن خليفة

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي ع�شو املجل�ض االأعلى 
حاكم راأ�ض اخليمة يف ق�شر �شموه يف مدينة �شقر بن حممد بح�شور �شمو 
ام�ض  راأ���ض اخليمة  القا�شمي ويل عهد  بن �شقر  �شعود  بن  ال�شيخ حممد 
اآل نهيان م�شت�شار �شاحب ال�شمو  �شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن خليفة 
رئي�ض الدولة الذي قدم لل�شالم على �شموه. وقد اأقام �شاحب ال�شمو حاكم 
راأ�ض اخليمة ماأدبة غداء تكرميا ل�شمو ال�شيخ �شلطان بن خليفة اآل نهيان. 
وال�شيخ  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  اأحمد  ال�شيخ  وامل��اأدب��ة  اللقاء  ح�شر 

�شقر بن حممد بن �شقر القا�شمي وعدد من امل�شئولني.

انطلق فعاليات منتدى دبي الأف�شل املمار�شات احلكومية
•• دبي-وام:

انطلقت ام�ض مبركز دبي التجاري العاملي فعاليات الدورة العا�شرة من منتدى دبي الأف�شل املمار�شات احلكومية 
بتنظيم من برنامج دبي لالأداء احلكومي املتميز التابع لالأمانة العامة للمجل�ض التنفيذي الإمارة دبي حتت رعاية 
كرمية من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 

ت�شنع امل�شتقبل وت�شعد النا�ض”. ملِهمة..  “ حكومة  �شعار  اهلل” حتت  “رعاه 
ياأتي �شعار املنتدى - الذي ي�شتمر يومني - ان�شجاما مع روؤية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل 
عهد دبي رئي�ض املجل�ض التنفيذي لالإمارة يف تطوير اال�شتثمار يف �شناعة امل�شتقبل وتعزيز االأداء احلكومي مبا 

ي�شهم يف حتقيق �شعادة النا�ض .

دفاع مدين عجمان ي�شيطر على حريق حمم�شة
•• عجمان ـ الفجر 

متكن رجال االدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان من 
ال�شيطرة علي حادث حريق حمم�شة ن�شب �شباح اأم�ض, 
يف منطقة ال�شناعية اجلديدة دون ت�شجيل اأي اإ�شابات 

ب�شرية.
واأو�شح العميد عبدالعزيز علي ال�شام�شي مدير االإدارة 
العامة للدفاع املدين عجمان اأن غرفة العمليات تلقت 
, و علي الفور هرعت  بالغا بوقوع حريق يف حمم�شة 
با�شرت  الو�شول  وعند  املوقع  اإىل  امل��دين  ال��دف��اع  ف��رق 

احليلولة  و  وال�شيطرة  احلريق  مكافحة  االإطفاء  فرق 
دون انت�شاره اإىل امل�شانع املجاوة.

ال��دف��اع املدين  اأن ف��رق االإط��ف��اء يف  ال�شام�شي  واأ���ش��اف 
تعاملت بحرفية مع احلريق, وجرت عملية التربيد ومت 
ت�شليم املوقع للقيادة العامة ل�شرطة عجمان للتحقيق و 

الوقوف على اأ�شبابه.
ب�شروة  وال��ور���ض  امل�شانع  اأ���ش��ح��اب  ال�شام�شي  ونا�شد 
االلتزام مبعايري التخزين واإجراءات االأمن وال�شالمة 
حفاظاً على اأرواح العاملني بداخلها ومن ثم املمتلكات 

العامة لبناء بيئة عمل اآمنة.



األربعاء   8   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12168  
Wednesday  8   November   2017  -  Issue No   12168 اأخبـار الإمـارات

09

•• دبي-وام:

لل�شعادة  ال���وط���ن���ي  ال���ربن���ام���ج  اأط����ل����ق 
واالإيجابية, �شمن مبادرات عام اخلري, 
حتديد  بهدف  للعطاء,  الوطني  امل�شح 
وال�شلوكيات  ال���ت���وج���ه���ات  وم���ع���رف���ة 
جمتمع  ل��دى  العطاء  قيمة  وحم��ف��زات 
دول��ة االإم���ارات, وقيا�ض اأث��ر ع��ام اخلري 
ع��ل��ى مم���ار����ش���ات ال���ع���ط���اء يف ال���دول���ة. 
دولة  توجهات  ان�شجاما مع  ذل��ك,  ياأتي 
االإمارات ودعما جلهود اللجنة الوطنية 
العطاء  قيمة  تكري�ض  يف  اخل���ري,  ل��ع��ام 
املجتمع,  يف  م��ت��ج��ذرة  وط��ن��ي��ة  ك��ق��ي��م��ة 
وت��وف��ري ال��ف��ر���ض ال��ت��ي ت��وؤه��ل اجلميع 
ف��اع��ل��ني يف منظومة  ���ش��رك��اء  ل��ي��ك��ون��وا 
االأفراد  على  بالفائدة  يعود  ما  العطاء, 
اإر�����ش����اء بيئة  وي�����ش��ه��م يف  وامل���وؤ����ش�������ش���ات, 

اجتماعية م�شتقرة.
واأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي 
 , وزي����رة دول���ة لل�شعادة وج����ودة احل��ي��اة 

مدير عام مكتب رئا�شة جمل�ض الوزراء, 
اأن امل�شح الوطني للعطاء ياأتي ا�شتكمااًل 
التي توجتها  االإم��ارات��ي��ة  مل�شرية اخل��ري 
ال��ق��ي��ادة ب��اإع��الن ع��ام اخل��ري وع���ام زايد 
من اأجل تعزيز القيم االإيجابية وتوطيد 

اأوا�شر التالحم يف املجتمع االإماراتي.
ال����ذي يتم  امل�����ش��ح  اإن  ال���روم���ي  وق���ال���ت 
ت��ن��ف��ي��ذه ع��ل��ى اأ���ش�����ض علمية ي�����ش��اع��د يف 
فهم روؤى وتوجهات املجتمع و�شلوكياته 
مبا  االأ�شا�شية,  العطاء  لقيمة  بالن�شبة 
ي���دع���م احل���ف���اظ ع��ل��ي��ه��ا ك��ق��ي��م��ة مهمة 
النوعية  املحفزات  حتديد  ويف  واأ�شيلة, 
واملعنوية,  املادية  اأ�شكاله  بكافة  للعطاء 
العادات  اأث��ر عام اخلري على  قيا�ض  ويف 

املجتمعية.
ثالثة  للعطاء  ال��وط��ن��ي  امل�شح  ويغطي 
حماور اأ�شا�شية, يهدف من خاللها اإىل 
اأولويات  تعك�ض  واقعية  ���ش��ورة  ت�شكيل 
املجتمع يف ما يخ�ض مفهوم  وتوجهات 
وممار�شات العطاء, ويرتكز املحور االأول 

والعطاء  امل�����ش��اع��دة  اآل��ي��ات  حتليل  ع��ل��ى 
والعطاء  والعينية  املادية  اأنواعها  بكافة 
املحور  يرتكز  فيما  وامل��ج��ه��ود,  بالوقت 
ال���ث���اين ع��ل��ى حت��ل��ي��ل ال���و����ش���ع احل���ايل 
للعطاء يف الدولة مع حتديد الفروقات 
انت�شاره  وم�����دى  واآل���ي���ات���ه  ال���ع���ط���اء  يف 
ب��ني ك��اف��ة ���ش��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع االإم���ارات���ي 
ال�شكانية  للخ�شائ�ض  وف��ق��اً  املختلفة 

وامل�شتوى  واجلن�ض,  كالعمر,  املختلفة 
املحور  اأم������ا  واجل���ن�������ش���ي���ة,  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي, 
العالقة  حتليل  ع��ل��ى  ف��ريت��ك��ز  االأخ����ري 
بني العطاء وال�شعادة يف املجتمع. ويتم 
بالتعاون  للعطاء  الوطني  امل�شح  تنفيذ 
والهيئة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة  وزارة  م��ع 
االحت�����ادي�����ة ل��ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة واالإح���������ش����اء 
ال�����ش��ع��ادة يف جامعة  درا�����ش����ات  وم���رك���ز 
االإمارات العربية املتحدة, بال�شراكة مع 
جمموعة “ات�شاالت” و�شركة االإمارات 

لالت�شاالت املتكاملة “دو«.
ال��وط��ن��ي للعطاء  امل�����ش��ح  ن��ت��ائ��ج  وت��ت��ي��ح 
فر�شة  اخل����ري,  ل��ع��ام  ال��وط��ن��ي��ة  للجنة 
تطوير مبادرات واقرتاح برامج لتعزيز 
هذه القيمة املجتمعية وحتفيز اجلهات 
املجتمع  وفعاليات  واخلا�شة  احلكومية 
على تر�شيخ قيم العطاء والبذل وعمل 
والنا�شئة,  املجتمع  اأو����ش���اط  يف  اخل���ري 
بناء على خمرجات امل�شح والنتائج التي 
توجهات  حتليل  ب��ع��د  اإل��ي��ه��ا  �شيتو�شل 

امل�شتطلعة اآراوؤهم.
العمرية  الفئات  خمتلف  امل�شح  ويغطي 
وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف ك���ل اإم��������ارات ال���دول���ة, 
ب��ا���ش��ت��خ��دام ا���ش��ت��ب��ي��ان اإل����ك����رتوين عرب 
https://goo.gl/ ال������راب������ط 
ت�شميمه خ�شي�شاً  مت   ,yoYWYP
امل�شح,  اأه������داف وحم�����اور  ي��ل��ب��ي  ب��ح��ي��ث 
االأطفال عن طريق  اإ�شراك  �شيتم  فيما 
بالتعاون  واخلا�شة  احلكومية  املدار�ض 
و�شيمكن  والتعليم,  الرتبية  وزارة  م��ع 
امل�������ش���ح احل���ك���وم���ة م����ن ف���ه���م اجت���اه���ات 
ال���دول���ة. ويتكون  ال�����ش��ائ��دة يف  ال��ع��ط��اء 
من  للرا�شدين  املوجه  العام  اال�شتبيان 
�شوؤاال فرعيا,  اأ�شا�شيا و22  �شوؤاال   34
 20 االأط���ف���ال  ا���ش��ت��م��ارة  تت�شمن  فيما 
وقد  فرعيا,  �شوؤاال  و23  اأ�شا�شيا  �شوؤاال 
االأ�شئلة  �شياغة  اال���ش��ت��ب��ي��ان  يف  روع���ي 
بطريقة ب�شيطة ومفهومة تتنا�شب مع 
التعليمية  وامل�شتويات  العمرية  الفئات 

املختلفة للعينة امل�شمولة بامل�شح.

•• دبي-وام:

االجتماعية  ال�������ش���وؤون  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
الب�شرية  وامل�����وارد  وال�����ش��ك��ان  وال��ع��م��ل 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي ام�ض  ب��امل��ج��ل�����ض 
العامة  االأم����ان����ة  م��ق��ر  يف  ال���ث���الث���اء 
من  االإج��رائ��ي  االأول  اجتماعها  بدبي 
للف�شل  الثالث  ال��ع��ادي  االنعقاد  دور 
الت�شريعي ال�شاد�ض ع�شر جرى خالله 
وفقا  اللجنة  وم��ق��رر  رئي�ض  ان��ت��خ��اب 
الداخلية  ال��الئ��ح��ة  م��ن   52 ل��ل��م��ادة 
�شعادة  ان��ت��خ��اب  مت  ح��ي��ث  ل��ل��م��ج��ل�����ض 
حمد اأحمد الرحومي رئي�شا بالتزكية 
�شليمان  ب���ن  ���ش��ل��ي��م��ان  ع����زة  و����ش���ع���ادة 

مقررا بالتزكية.
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة �شعادة 
كل من: عزة �شليمان “مقرر اللجنة” 
علي  و���ش��امل  اليماحي  اأح��م��د  وحممد 
الطنيجي  حممد  ن�شال  ود.  ال�شحي 
وعلياء �شليمان اجلا�شم وعائ�شة را�شد 

�شلطان ليتيم.
اأح��م��د الرحومي  ���ش��ع��ادة ح��م��د  وق���ال 
رئي�ض اللجنة اإن اللجنة وا�شلت اليوم 
تنمية  وزارة  �شيا�شة  مو�شوع  مناق�شة 
وطلبت  االأ���ش��رة  بناء  �شاأن  يف  املجتمع 
م��ع��ل��وم��ات حم��دث��ة م��ن اجل��ه��ات ذات 

ب��امل��و���ش��وع وح�����ش��ر اجلهات  ال��ع��الق��ة 
اللجنة  اأن  اإىل  م�����ش��ريا   .. ب��ه  املعنية 
حت�شرها  ن��دوة  عقد  اإمكانية  طرحت 
العالقة وحتديدا جهات  ذات  اجلهات 
لتطلع  ال��دول��ة  يف  االأ���ش��ري  التوجيه 
االإ�شكاليات  ع��ل��ى  ق���رب  ع���ن  ال��ل��ج��ن��ة 
والتحديات املوجودة يف امليدان يف هذا 

ال�شاأن.
واأ�شار الرحومي اإىل اأن اللجنة ت�شعى 
من خالل عقد تلك الندوة اإىل تكوين 
روؤي�����ة وا���ش��ح��ة وواق���ع���ي���ة ع���ن ك���ل ما 
اأن يتم  واأن��ه بعد  االأ���ش��رة  ببناء  يتعلق 
التي  واالإح�شائيات  البيانات  جتميع 

التقرير  اإع��داد  �شيتم  اللجنة  طلبتها 
النهائي حول املو�شوع.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا اأو����ش���ح���ت ����ش���ع���ادة عزة 
اللجنة  م��ق��ررة  �شليمان  ب��ن  �شليمان 
تنمية  وزارة  �شيا�شة  مناق�شة  يتم  اأن��ه 
االأ���ش��رة �شمن  ب��ن��اء  ���ش��اأن  يف  املجتمع 
ال�����وزارة  خ��م�����ش��ة حم����اور وه���ي : دور 
يف ب��ن��اء ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ل��ل��راغ��ب��ني يف 
مبا�شر  غ��ري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  ال���زواج 
املتعلقة  ال����ربام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ  وو�����ش����ع 
وال�شيا�شات  القران  عقد  قبل  بالزواج 
ومعاجلة  ل��ر���ش��د  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
خا�شة  االج����ت����م����اع����ي����ة  ال�����ظ�����واه�����ر 

والطالق  ال�����زواج  ت��اأخ��ر  م��و���ش��وع��ات 
املبكر وزواج املواطنني واملواطنات من 

غري املواطن.
ولفتت اإىل اأنه يتم كذلك مناق�شة دور 
ال��وزارة يف اق��رتاح واإع��داد الت�شريعات 
االحت��������ادي��������ة وو�������ش������ع ال�������ش���ي���ا����ش���ات 
العادات  ل��ت��غ��ي��ري  واال���ش��رتات��ي��ج��ي��ات 
واملفاهيم ال�شلبية يف احتفاالت الزواج 
مع  يتوافق  مبا  تعديلها  على  والعمل 
التطورات والتكاليف احلالية واقرتاح 
وو�شع  االحتادية  الت�شريعات  واإع��داد 
املتعلقة  واال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات 

بتنمية املجتمع فيما يتعلق بالزواج.

بالن�شبة  امل���و����ش���وع  اأه���م���ي���ة  واأك�������دت 
حيث  امل��ج��ت��م��ع  م��ن  وا���ش��ع��ة  ل�شريحة 
االأ�شا�شي  املجتمع  ن��واة  االأ�شرة  تعترب 
واأن اأ�شا�ض ا�شتقرارها يبداأ من مرحلة 

الزواج.
ن��اق�����ش��ت يف  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
وزارة  ممثلي  م��ع  ال�����ش��اب��ق  اجتماعها 
التي  املالحظات  االجتماعية  التنمية 
ت��و���ش��ل��ت اإل��ي��ه��ا خ���الل ت��وا���ش��ل��ه��ا مع 
ال��ع��دي��د م��ن امل��واط��ن��ني ح���ول ق�شايا 
ال���ت���ي مت�ض  ال���������زواج وامل����و�����ش����وع����ات 
ا�شتقرار االأ�شرة وجهود الوزارة يف هذا 
اجلانب .. منوهة اإىل اأن الوزارة تعنى 
ال���زواج  مل��ن��ح  ال��ع��ام��ة  ال�شيا�شة  ب��ر���ش��م 
ب�شرفها  اخلا�شة  التو�شيات  واعتماد 
وتنفيذ  و�شع  يف  جميعها  ت�شب  التي 
ال�شيا�شات واال�شرتاتيجيات والربامج 
الالزمة لتنمية املجتمع واالرتقاء به.

تعد  االإم�������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
اهتماما  املنطقة  بلدان  اأك��رث  من بني 
من  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رف��اه��ة  بتحقيق 
خ���الل ت��وف��ري ال��ع��دي��د م��ن اخلدمات 
املحافظة  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ة 
اال�شتقرار  م��ن  متقدم  م�شتوى  على 
حاجات  وتلبية  واالأ���ش��ري  االجتماعي 

املجتمع.

•• دبي-وام:

بن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  اأك���د 
القيوين  اأم  ع��ه��د  ويل  امل���ع���ال  را����ش���د 
اأن دول���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
االإم������ارات ت��ق��دم من��وذج��ا رائ����دا عامليا 
ليكونوا  وتاأهيلهم  ال�شباب  متكني  يف 
�شناع امل�شتقبل وقادة التغيري االإيجابي 
والركيزة االأ�شا�شية يف حتقيق االأهداف 

الوطنية.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �شموه ل��� مركز 
راأ�ض  على  االإم����ارات  اأب����راج  يف  ال�شباب 
وفد �شم كال من ال�شيخ �شيف بن را�شد 
املعال رئي�ض دائرة التنمية االقت�شادية 
وال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب��ن ���ش��ع��ود امل��ع��ال رئي�ض 
دائ����رة ال��ب��ل��دي��ة و���ش��ع��ادة ح��م��ي��د را�شد 
التنفيذي  املجل�ض  عام  اأمني  ال�شام�شي 
عام  م��دي��ر  اخل��رج��ي  و���ش��ع��ادة من�شور 
و�شعادة  االق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ����رة 

املهند�ض خالد �شلطان ال�شام�شي مدير 
ع���ام دائ����رة احل��ك��وم��ة االإل��ك��رتون��ي��ة يف 

االإمارة . وقال �شموه اإنه بف�شل متكني 
القيادة لهم جنح �شباب االإمارات يف اأن 

ر�شالة  ينقلون  و���ش��ف��راء  وزراء  يكونوا 
االإمارات للعامل وقادة ملوؤ�ش�شات كربى 

يف القطاعني احلكومي واخلا�ض ونحن 
التي  املميزة  فخورون بهم واالإجن��ازات 

حتمل ب�شماتهم يف جميع املجاالت .
الفاعلة  ب���امل�������ش���ارك���ة  ����ش���م���وه  واأ������ش�����اد 
يف  االإم�����ارات  ل�شباب  املميز  واحل�����ش��ور 
لالأفكار  وت��ق��دمي��ه��م  امل��ح��اف��ل  ج��م��ي��ع 
التي ت�شهم يف ت�شكيل مفاهيم  املبتكرة 
جميع  ل���ع���م���ل  ج�����دي�����دة  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
التطورات  مع  يتنا�شب  مبا  القطاعات 
تطلعاتهم  وم��ع  ال��ع��امل  ي�شهدها  التي 
�شباب  م��ث��م��ن��ا ج��ه��ود  وط��م��وح��ات��ه��م.. 
ال�شباب”  “مركز  تاأ�شي�ض  يف  االإم��ارات 
ع��امل��ي��ا ملراكز  ي��ع��ت��رب من���وذج���ا  ال�����ذي 
الزيارة  خ��الل  �شموه  اطلع  و  ال�شباب. 
ع��ل��ى اخل���دم���ات ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا املركز 
لالإعالميني  امل��خ�����ش�����ش��ة  وامل�����ش��اح��ات 
والباحثني  االأع����م����ال  ورواد  ال�����ش��ب��اب 
تفقد  و   .. ال�������ش���ب���اب  وامل������ربجم������ني 
ي�شمها  التي  احللول  ابتكار  خمتربات 

االأجندة  عن  �شرح  اإىل  وا�شتمع  املركز 
ال�شنوية للمركز والفعاليات والربامج 
يف  لل�شباب  تقدميها  على  يعمل  ال��ت��ي 

جميع اأنحاء دولة االإمارات.
�شممه  ال���ذي  ال�����ش��ب��اب  م��رك��ز  ي�شم  و 
نتيجة  وج���اء  ع��ام��ا   30 دون  ال�����ش��ب��اب 

الجتماعاتهم  ق�����اع�����ات  الأف�����ك�����اره�����م 
م�شروعاتهم  الح��ت�����ش��ان  وم�����ش��اح��ات 
وم�شرحا  م��ع��ارف��ه��م  لتنمية  وم��ك��ت��ب��ة 
الإنتاجاتهم  وا�����ش����ت����ودي����و  وم���ر����ش���م���ا 
ح�ش�شا  امل���رك���ز  وي���وف���ر  االإب����داع����ي����ة. 
وور�ض عمل يف خمتلف مهارات احلياة 

رواد  م�شروعات  الحت�شان  وم�شاحات 
االأعمال ال�شباب وي�شم مكاتب لل�شباب 
ل��ل��ت��ط��وع وال���ت���درب وخمتربا  وف��ر���ش��ا 
الع�شف  البتكار احللول وعقد جل�شات 
ومن�شة  ���ش��ب��اب��ي��ا  وم���ق���ه���ى  ال���ذه���ن���ي 

وم�شرحا للفعاليات ال�شبابية.

•• اأبوظبي-الفجر:

الغذائية  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  جهاز  ي��ب��داأ 
فعاليات  يف  م�شاركته  اخلمي�ض  غد  يوم 
الدورة ال�شابعة ملهرجان اأبوظبي العلوم 
2017 , والذي يقام برعاية كرمية من 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
االأعلى للقوات امل�شلحة وبتنظيم »دائرة 
ال��ف��رتة من  خ���الل  وامل��ع��رف��ة«,  التعليم 
منتزه  يف  اجل��اري  نوفمرب   18 اإىل   9
اأكرث  اأبوظبي, مب�شاركة  خليفة مبدينة 
1000 طالب من مراحل التعليم  من 
الذين  املهرجان  خريجو  بينهم  العايل 
كمر�شدين  وت��دري��ب��ه��م  ت��وظ��ي��ف��ه��م  مت 
علميني من قبل خرباء عامليي امل�شتوى 

لتقدمي عرو�ض علمية باأ�شلوب تفاعلي 
رائع.

وت��اأت��ي م�شاركة اجل��ه��از يف ه��ذا احلدث 
للتعليم,  اأبوظبي  جمل�ض  ينظمه  ال��ذي 
يقدمها  ال��ت��ي  احلثيثة  اجل��ه��ود  �شمن 
اجلهاز يف امل�شاهمة ببناء واإعداد الن�ضء, 
ودعمهم بكافة الو�شائل الالزمة لتعزيز 
م�����ش��ريت��ه��م ن��ح��و ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز, يف 
وال��ع��م��ل��ي��ة كافة,  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
اإط�����ار روؤي�����ة اجل���ه���از ب��اأه��م��ي��ة بذل  ويف 
التنمية  لتحقيق  الرامية  اجلهود  كافة 
االأجيال  اإع��داد  وامل��ب��ادرة يف   املجتمعية, 
الوطن  وب���ن���ات  اأب����ن����اء  م���ن  ال�������ش���اع���دة 
التعليم  مب�شارات  لاللتحاق  وتهيئتهم 
االحتياج  ظ���ل  يف  وال��ت��ق��ن��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل���ت���زاي���د ب�����ش��وق ال��ع��م��ل امل��ح��ل��ي لهذه 

التخ�ش�شات يف الوقت الذي ت�شهد فيه 
الدولة تو�شعاً كبرياً وازدهارا  ملحوظاً 
والذكاء  والتقنية  ال��ع��ل��وم  ق��ط��اع��ات  يف 

اال�شطناعي والف�شاء والطاقة.
الر�شمي  املتحدث  القا�شمي  ثامر  وقال 
با�شم اجلهاز » تاأتي م�شاركتنا هذا العام 
ان�شجاماً  ال��ت��وايل  على  الثالثة  وللمرة 
دعم  يف  احلكيمة  القيادة  توجيهات  مع 
واالإب����داع,  التعلم  على  وحثهم  ال�شباب 
واإمي����ان����اً م��ن��ا ب����رثاء ه����ذا امل���ه���رج���ان ملا 
اأه���م���ي���ة ب��ال��غ��ة يف متكني  ي��ح��م��ل��ه م���ن 
ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب يف امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي, 
اإليه  و�شل  ما  مواكبة  على  وت�شجيعهم 
املجاالت  يف  ت���ق���دم  م���ن  ال���ي���وم  ال���ع���امل 
العلمية واملعرفية, والتزاماً من اجلهاز 
امل�����ش��اع��ي التي  ب��واج��ب��ه يف دع����م ك���اف���ة 

ق���ادرة على  ك���وادر وطنية  ت��ه��دف خللق 
اإحداث نه�شة معرفية وح�شارية ورفد 

اقت�شاد املعرفة يف الدولة.
يف  اجلهاز  م�شاركة  اأن  القا�شمي  واأ���ش��ار 
جملة  تت�شمن  العلمية,  التظاهرة  هذه 
من الفعاليات وور�ض العمل التي �شيتم 
املهرجان,  اأي�����ام  م����دار  ع��ل��ى  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا 
واأن�شطته  ب��اجل��ه��از  ال��ت��ع��ري��ف  ب��ه��دف 
وذويهم  االأط���ف���ال  وت��وع��ي��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة, 
مع  للتعامل  االأم��ث��ل  ال�شلوكيات  ع��ل��ى 
للحفاظ  م�شاركتهم  وتفعيل  ال���غ���ذاء, 
الفتاً   , غذائهم  و�شالمة  �شحتهم  على 
اإىل اأن االأن�شطة التي �شي�شارك بها هذا 
العام ت�شمل ور�شة املحلل ال�شغري التي 
جتربة  ع��ي�����ض  م���ن  امل�����ش��ارك��ني  �شتمكن 
اأدوات  على  والتعلم  امل��خ��ربي  التحليل 

يف  ا�شتخدامها  وطرق  املخترب  وتقنيات 
التحاليل باالإ�شافة اإىل اإجراءات االأمن 
وال�����ش��الم��ة ال��ت��ي حت��اف��ظ ع��ل��ى �شالمة 
املختربات  اأهمية  اإىل  باالإ�شافة  املحلل, 
�شحة  ع���ل���ى  احل����ف����اظ  يف  ال���ب���ي���ط���ري���ة 
اكت�شاف  خ��الل  من  واحل��ي��وان  االن�شان 
االأم����را�����ض امل�����ش��رتك��ة واالأوب����ئ����ة ومنع 

انتقالها اإىل االإن�شان.
اجلهاز  م�����ش��ارك��ة  اأن  ال��ق��ا���ش��م��ي  واأف������اد 
توزيع  يتخللها  �شوف  امل��ه��رج��ان  �شمن 
وتوزيع  التوعوية,  والن�شرات  املطويات 
االأطفال  لتحفيز  ال��ه��داي��ا  م��ن  العديد 
امل�����ش��ارك��ة يف مثل  ع��ل��ى  و���ش��ح��ذ هممهم 

هذه الن�شاطات القّيمة.
يذكر اأن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية 
�شاهم   ,2005 عام  تاأ�شي�شه  منذ  عمل 

املحافل  ك���اف���ة  دع����م  ف���ع���ال يف  وب�����ش��ك��ل 
امل�شتويات,  العلمية واملعرفية على كافة 
ي����اأُل ج��ه��داً يف دع���م ق��ط��اع املعرفة  ومل 

واالب���ت���ك���ار, وم�����ش��ارك��ات��ه امل�����ش��ت��م��رة يف 
تتناول  التي  والدولية  املحلية  املعار�ض 
امل��ه��م��ة كالغذاء  ال��ق�����ش��اي��ا  ال��ع��دي��د م��ن 

امل�شتخدمة  وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا  وال����زراع����ة 
املوؤ�ش�شي  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر  يف 

واخلدمة املجتمعية.

خلل ن�شاط اإدارة ال�شحة 

�شبط 65 حمل خمالفا لل�شروط ال�شحية وحجز 3 �شيارات  براأ�س اخليمة 
» دبي للمراأة« تنظم جل�شة اإثراء معريف �شمن مبادرة “قدوة” بكلية دبي للطالبات

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

جولة   476 اخليمة  راأ����ض  بلدية  يف  ال�شحة  اإدارة  نظمت 
1653 حمال جتاريا واأ�شفرت  تفتي�شية غري معلنة �شملت 
عن م�شادرة 134 �شنفا من مواد التجميل و14 �شنفا من 

املواد الغذائية.
جاء ذلك خالل ن�شاط اإدارة ال�شحة يف �شهر اكتوبر املن�شرم 
بالقوانني  م��ل��ت��زم  غ��ري  65 حم��ال جت��اري��ا  ح��ي��ث مت �شبط 
باالإنذار  عقوبة  حم��ال   31 وف��ر���ش��ت  ال�شحية  وال�����ش��روط 

 3 األف درهم وحجز   36 65 حمال مببلغ  بينما مت تغرمي 
�شيارات.

اإدارة  اأ�شدرت  الوافدة  العمالة  للتاأكد من �شالمة  وبالن�شبة 
التجارية بعد  املحال  1969 بطاقة �شحية لعمال  ال�شحة 
�شهادة   120 واإ�شدار  املعدية  االأمرا�ض  من  خلوهم  التاأكد 
لت�شدير مواد الغذائية بينما مت الك�شف على 143 رخ�شة.

بامل�شلخ  راأ�شا   5108 ذب��ح  االم��ارة مت  ن�شاط م�شالخ  وح��ول 
املركزي بالفلية و3529 راأ�شا يف �شوكة ة38 راأ�شا يف م�شلخ 

مدينة راأ�ض اخليمة.  

•• دبي-وام:

عائ�شة  الدكتورة  للمراأة” �شعادة  دبي  “موؤ�ش�شة  ا�شت�شافت 
ب��ن��ت ب��ط��ي ب��ن ب�����ش��ر امل���دي���رة ال��ع��ام��ة مل��ك��ت��ب دب���ي الذكية 
“ قدوة” التي  مل��ب��ادرة  الثامنة  امل��ع��ريف  االإث����راء  يف جل�شة 
اأطلقتها حرم �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب 
رئي�ض جمل�ض الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة �شمو ال�شيخة 
منال بنت حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة موؤ�ش�شة دبي 
للمراأة مبنا�شبة يوم املراأة االإماراتية للعام اجلاري بهدف 
تر�شيخ ثقافة العطاء لدى املراأة االإماراتية ب�شفة خا�شة 

ويف املجتمع عامة.
جرى تنظيم اجلل�شة يف كلية دبي للطالبات حتت عنوان” 

الدكتورة  الذكي” ب��ح�����ش��ور  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  االب��ت��ك��ار  ق��ي��ادة 
�شم�شة  و�شعادة  الطالبات  كلية  م��دي��رة  الزعابي  طريفة 
من  واأك��رث  للمراأة  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  املديرة  �شالح 

املتقدمة. ال�شفوف  يف  طالبة   60
ويف بداية اجلل�شة - التي اأدارتها االإعالمية دياال علي من 
تلفزيون دبي- اأعربت الدكتورة عائ�شة بن ب�شر عن �شكرها 
اآل مكتوم على  ل�شمو ال�شيخة منال بنت حممد بن را�شد 
على  الدائم  وحر�شها  االإماراتية  باملراأة  البالغ  اهتمامها 
دورها  تعزيز  اإىل  تهدف  التي  النوعية  امل��ب��ادرات  اإط���الق 

كقيادية وعن�شر فاعل يف املجتمع.
يف  املميزة  وجهودها  للمراأة  دبي  ملوؤ�ش�شة  ال�شكر  وجهت  و 
املبا�شر  للتوا�شل  هامة  من�شة  تعد  “قدوة” التي  مبادرة 

مع اجليل اجلديد م�شرية اإىل اأن مثل هذه املبادرات حتفز 
على بذل العطاء مبختلف اأ�شكاله وتر�شخه لدى الطالبات 

واملراأة ب�شفة عامة كقيمة اأ�شيلة يف املجتمع االإماراتي.
عا�شت  وك��ي��ف  ون�����ش��اأت��ه��ا  تعليمها  م��راح��ل  وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت 
اأن  التعلم والقراءة موؤكدة  طفولتها يف بيئة حمفزة على 
والدها - رحمه اهلل - كان له دور كبري يف تكوين �شخ�شيتها 

ال�شغوفة باملعرفة ودخول عاملها الوا�شع.
واأ�شارت  العملية  م�شريتها  يف  التحول  نقاط  اأب���رز  وع��ن 
اإىل اأن املراأة قيادية ومت متكينها يف االإمارات منذ تاأ�شي�ض 
على  دائما  حري�شة  الر�شيدة  القيادة  اأن  م��وؤك��دة  ال��دول��ة 
االإرتقاء بدورها واإتاحتها الفر�شة لقياديات �شابات يقدن 

�شروحاً كبرية.

ويل عهد اأم القيوين : االإمارات تقدم منوذجا رائدا يف متكني ال�شباب واإعدادهم للم�شتقبل

»الرقابة الغذائية« يبداأ م�شاركته يف مهرجان العلوم 2017 باأبوظبي

الربنامج الوطني لل�شعادة واالإيجابية يطلق امل�شح الوطني للعطاء

اجتماعية الوطني االحتادي توا�شل مناق�شة �شيا�شة وزارة تنمية املجتمع يف �شاأن بناء االأ�شرة
•• دبي-الفجر:

م �شعادة طار�ض عيد املن�شوري مدير عام حماكم دبي,  كرَّ
انطالقاً  وذل��ك  لعام2017,  الثالث  للربع  التميز  جنوم 
التميز  اأ�شحاب  تكرمي  يف  دب��ي  حماكم  ا�شرتاتيجية  من 
البيئة  لتعزيز  احل��ك��وم��ي,  العمل  يف  واالب��ت��ك��ار  واالإب�����داع 
عدالة  ولتحقيق  والتميز,  االإب��داع  على  املحفزة  الداخلية 
ق�شائية  خدمات  وتقدمي  وال�شرعة,  بالدقة  تت�شم  نافذة 

مي�شرة الو�شول للجميع.
وقال �شعادته »تكرمي املوظفني املتميزين ياأتي �شمن نهج 
�شاحب  دعائمه  اأر�شى  ال��ذي  االبتكار  على  القائم  التميز 
رئي�ض  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
ال����وزراء ح��اك��م دب���ي, رع���اه اهلل, يف  ال��دول��ة رئي�ض جمل�ض 
تلبية  يف  وم��ب��دع��ة  ��اق��ة  ���ش��بَّ ح��ك��وم��ة  اإىل  ال��و���ش��ول  �شبيل 
اأن  حيث   ,2021 ال��ع��ام  بحلول  واملجتمع  ال��ف��رد  ح��اج��ات 
م�شرية التميز يف العمل احلكومي تنتقل اليوم اإىل مرحلة 
جديدة تعتمد على التميز القائم على النتائج املحققة يف 
دولة  يف  االإب����داع  م�شرية  يدفع  مم��ا  احلكومية  اخل��دم��ات 

االإمارات العربية املتحدة.«
واأو�شح �شعادته اأن برنامج »جنوم التميز« يف دورته الثالثة 
القيادة  توجيهات  وف��ق  بالعمل  دب��ي  حماكم  اإل��ت��زام  يوؤكد 
الربنامج  اأن  الفتاً  احلكومي,  التميز  حتقيق  يف  الر�شيدة 
يهدف اإىل ت�شجيع املوظفني على االإبداع, وحتفيزهم على 
ورفع  ي��وم��ي,  ب�شكل  امل��ه��ام  اأداء  الق�شوى يف  اجل��ه��ود  ب��ذل 
الوعي بني كل  ن�شر  اإىل  املوؤ�ش�شي؛ كذلك  ال��والء  م�شتوى 
املتعاملني  اإ���ش��ع��اد  اأج���ل  م��ن  للعمل  التنظيمية  ال��وح��دات 
وت�شهيل خدماتهم, واحلث على ا�شتمرارية تطوير االأداء 
املحاكم  موظفي  وت�شجيع  املعنيني,  جميع  ثقة  لتعزيز 
مع  والتفاعل  املتعاملني  خدمة  اإىل  واال�شتباق  للمبادرة 
العمل, حيث  االإب��داع يف  �شعادته على  و�شدد  احتياجاتهم. 
وّج��ه املوظفني على ط��رح االأف��ك��ار االإب��داع��ي��ة التي تخدم 
تقديراً  ي��اأت��ي  التميز  جن���وم  ت��ك��رمي  اأن  م���وؤك���داً  ال���دائ���رة, 

جلهودهم املتميزة التي يبذلونها, الأنهم يعتربون الدعامة 
الرئي�شة الأي جناح حت�شده الدائرة, التي متكن املحاكم من 
ال�شري قدماً على نهج التميز القائم على االبتكار. وقد كرم 
مدير عام حماكم دبي جنوم التميز للربع الثالث عن فئة 
اأحمد جمل  يو�شف  ت�شجيل  اداري   املتميز  مقدم اخلدمة 
اأح��وال �شخ�شية متميز مرمي حممود علي,  زاده, وموثق 
وموثق �شالة االأحوال ال�شخ�شية حممد اإ�شحاق, ومن�شق 
خدمة جمهور متميز حمد عبداهلل عبيد, ومن�شق خدمة 
الت�شوية  م��رك��ز  واداري  م�شبح,  �شمرية  املتميز  التنفيذ 
الودية املتميز  منى حممد كرم, وعن فئة اأمني �شر املتميز, 
اأمني �شر الق�شايا املتميز عائ�شة عبده الدبيلي, واأمني �شر 
االأحوال ال�شخ�شية املتميز نا�شر اأحمد قبنجي, وعن فئة 

اأمني �شر التنفيذ املتميز  اإميان حممد البلو�شي.
يف  التنفيذ  ادارة  يف  املتميز  التنفيذ  م��اأم��ور  فئة  ع��ن  اأم���ا 
واملعلن   , املن�شوري  علي  اأحمد  والبيوع  احل��ج��وزات  ق�شم 
املتميز يف ادارة خدمات الق�شايا بق�شم االإعالن را�شد عبيد 
املطوع, وعن فئة م�شلح االأح��وال ال�شخ�شية املتميز �شمه 
املر القمزي, وعن فئة م�شلح مركز الت�شوية املتميز يا�شر 
حممد,  ح�شن  عبيد  املتميز  العدل  الكاتب  وموثق  �شائع, 
وعن فئة الكاتب العدل املتميز يون�ض حممد �شهداد, وعن 
خدمات  ب���اإدارة  املتميز  االإل��ك��رتوين  الت�شجيل  اإداري  فئة 
الق�شايا معال خليل من�شور, وموثق اأحكام ق�شائية املتميز 
مرمي  املتميز  ال��ك��رتوين  اأر���ش��ي��ف  وك��ات��ب  م�شبح,  �شيخة 
االت�شال  م��رك��ز  جن��م  فئة  وع��ن  احل��م��ادي.  عبدالرحمن 
املتميز يف اإدارة خدمات الق�شايا مرمي حممد عبيد, وجنم 
اأ�شحاب  الهويدي, وعن فئة  املتميز رنا لطفي  املحا�شبني 
احلمادي,  عبدالرحمن  م��رمي  التنفيذ  اإدارة  م��ن  الهمم 
ومن اإدارة اإ�شعاد املتعاملني في�شل م�شعود اجل�شمي, وعن 
فئة امل�شتخدم املتميز يف اإدارة ال�شوؤون املالية واالإدارية �شيد 
اأحمد الرفاعي. كما مت تكرمي جنم ال�شعادة لفرع الطوار 
ولفرع  وفاطمة �شالح حممد,  منى عبدالرحمن حممد, 

الرب�شاء حمزة �شالح ال�شريف.

مدير عام حماكم دبي يكرم املتميزين �شمن 
مبادرة “جنوم التميز” للربع الثالث 2017
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عربي ودويل

الرئي�ض  م��ع  العزيز  عبد  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شعودي  العاهل  بحث 
االأو�شاع  م�شتجدات  ام�ض  الريا�ض  يف  عبا�ض  حممود  الفل�شطيني 
على ال�شاحة الفل�شطينية, بح�شب ما افادت وكالة االنباء ال�شعودية 
الر�شمية. وقالت الوكالة ان امللك �شلمان اأقام حفل ا�شتقبال ر�شمي 
للرئي�ض الفل�شطيني قبل ان يعقدا جل�شة املباحثات يف ق�شر العاهل 
حركة  �شّلمت  بعدما  ال��ري��ا���ض  اىل  عبا�ض  زي���ارة  وت��اأت��ي  ال�����ش��ع��ودي. 
معابر قطاع غزة  الفل�شطينية  ال�شلطة  اىل  املا�شي  اال�شبوع  حما�ض 
ت�شكل  خ��ط��وة  ���ش��ن��وات, يف  ع�شر  م��ن  اأك���رث  عليه منذ  ت�شيطر  ال���ذي 

اختبارا التفاق امل�شاحلة الذي اأبرم ال�شهر املا�شي برعاية م�شر.
الفتاح  عبد  امل�شري  نظريه  االثنني  االأول  ام�ض  التقى  عبا�ض  وك��ان 
وملف  الثنائية  ال��ع��الق��ات  لبحث  ال�شيخ  ���ش��رم  منتجع  يف  ال�شي�شي 
وا�شرائيل,  الفل�شطينيني  ب��ني  املجمدة  ال�شالم  وعملية  امل�شاحلة 
اأطلع  عبا�ض  ان  امل�شدر  واأو�شح  الفل�شطينية.  االنباء  وكالة  بح�شب 
ال�شي�شي على اآخر التطورات ال�شيا�شية واجلهود االأمريكية املبذولة 
الوطنية,  امل�شاحلة  ملف  ت��ط��ورات  وكذلك  ال�شالم,  عملية  الإح��ي��اء 

موؤكدا حر�شه على اإجناح اجلهود امل�شرية املبذولة يف هذا امللف.
وكانت حما�ض وفتح وقعتا يف 12 ت�شرين االأول اكتوبر اتفاق م�شاحلة 
ال�شلطة  ت�شتعيد  ان  يفرت�ض  االت��ف��اق  ه��ذا  ومب��وج��ب  ال��ق��اه��رة.  يف 

ال�شيطرة على قطاع غزة بحلول االأول من كانون االول دي�شمرب.

اتفاقا  عمان  يف  ام�ض  االأردنية  ونظريتها  االأملانية  احلكومة  وقعت   
مليون   275 بقيمة  ا�شافية  م�شاعدات  مبوجبه  االأوىل  تخ�ش�ض 
يورو لتمويل م�شاريع تنموية يف االأردن ودعم الالجئني ال�شوريني 
بيان  يف  االردن��ي��ة  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  واعلنت  فيه. 
يورو  م��ل��ي��ون   275,17 جم��م��وع��ه  م��ا  “تخ�شي�ض  ات��ف��اق  ت��وق��ي��ع 
م�شاريع  لتمويل  جديدة  املانية  كم�شاعدات  دوالر(  مليون   318(
االتفاق  ان  واو�شحت  ال�شوريني«.  الالجئني  ودعم  ل��الأردن  تنموية 
حول  ال�شنوية  االملانية  االردنية  احلكومية  املحادثات  ختام  يف  جاء 
عماد  ع��ن  البيان  ون��ق��ل   .2017 احل���ايل  للعام  التنموي  ال��ت��ع��اون 
فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدويل قوله ان االتفاق “ت�شمن 
تخ�شي�ض 275,17 مليون يورو كم�شاعدات جديدة ا�شافية موزعة 
كمنح وم�شاعدات فنية وقرو�ض مي�شرة لتمويل م�شاريع تنموية ذات 
اولوية ومنح لدعم الالجئني ال�شوريني«. وا�شاف انه بذلك “ارتفع 
حجم امل�شاعدات املالية والفنية التي التزمت بها اأملانيا لالأردن هذا 
577 مليون يورو مبا فيها م�شاعدات ان�شانية لالجئني  العام اىل 
ال�شوريني واملجتمعات امل�شت�شيفة وهي �شابقة تاريخية الأملانيا جعلت 

منها ثاين اأكرب دولة مانحة لالأردن للعام احلايل«.

حتيي رو�شيا ذكرى مرور مئة عام على الثورة البل�شفية التي �شكلت 
زلزاال �شيا�شيا كبريا يف القرن الع�شرين, يف احتفاالت متوا�شعة اذ ان 
الكرملني يتجنب اي متجيد لتغيري النظام بالقوة. وكان ال�شوفيات 
يف  ع�شكريا  عر�شا  ت�شمل  كبرية  احتفاالت  يف  ال��ذك��رى  ه��ذه  يحيون 
ال�شاحة احلمراء يف ال�شابع من ت�شرين الثاين نوفمرب. لكن برنامج 
املرا�شم يقت�شر على �شل�شلة من املعار�ض والندوات التي يعقدها خرباء. 
ونظم عر�ض ع�شكري يف ال�شاحة احلمراء لكنه ال يتجاوز مرور جنود 
ببزاتهم الع�شكرية من عهد عرو�ض 1941 خالل معركة مو�شكو يف 
اأوج احلرب العاملية الثانية. اما االحتفاالت النادرة التي �شي�شارك فيها 
اجلمهور ف�شتكون فر�شة توؤكد خاللها ال�شلطات على اأهمية الوحدة 
الوطنية وامل�شاحلة وتتجنب الق�شايا احل�شا�شة. و�شرح الناطق با�شم 
�شيم�شي  بوتني  فالدميري  الرئي�ض  ان  بي�شكوف  دمي��رتي  الكرملني 
ه��ذا ال��ي��وم ك��غ��ريه م��ن اي���ام العمل االخ����رى.  وك���ان بي�شكوف �شرح 
لل�شحافيني يف ت�شرين االأول اكتوبر “الي �شبب يجب ان نحتفل بهذا 
اأك��رب حزب  احل��دث؟«. من جهته, قرر احل��زب ال�شيوعي ال��ذي يبقى 
كارل  متثال  م��ن  بالقرب  جتمع  عقد  ال��رو���ش��ي,  ال��ربمل��ان  يف  معار�ض 
مارك�ض غري البعيد عن الكرملني. لكن ال يتوقع ان ي�شارك يف هذا 

احلدث اأكرث من خم�شة اآالف �شخ�ض.

عوا�شم

الريا�ض

مو�سكو

عمان

ا�شتجواب املبعوث اخلا�س لنتانياهو يف ق�شية ف�شاد 
•• القد�ص املحتلة-اأ ف ب:

اأكدت ال�شرطة االإ�شرائيلية ام�ض ان املبعوث الدبلوما�شي لرئي�ض الوزراء 
اأحد  هو  موخلو  ا�شحق  املقرب  وم�شت�شاره  نتانياهو  بنيامني  االإ�شرائيلي 
امل�شتبهني االثنني اللذين خ�شعا ال�شتجواب هذا اال�شبوع يف ق�شية ف�شاد 

مت�شلة ب�شفقة �شراء الدولة العربية غوا�شات اأملانية.
وا�شتجوبت ال�شرطة اال�شرائيلية االحد واالثنني كال من موخلو واملحامي 
ال�شخ�شي وقد مّثل  نتانياهو وحماميه  اقارب  احد  �شيمرون, وهو  ديفيد 

اي�شا جمموعة “تي�شنكروب” ال�شناعية االملانية يف ا�شرائيل.
وك�شفت ال�شلطات عن هويتيهما الثالثاء. وموخلو و�شيمرون �شريكان يف 

مكتب حماماة.
اخلا�ض  املبعوث  موخلو,  ا�شتجواب  �شبب  عن  االف�شاح  ال�شرطة  ورف�شت 
لنتانياهو املكلف املهمات الدبلوما�شية احل�شا�شة, لكنها ا�شارت اىل ان االمر 
متعلق بق�شية الغوا�شات. اال ان و�شائل االعالم اال�شرائيلية ا�شارت اىل انه 

ي�شتبه يف قيام موخلو با�شتغالل من�شبه من اجل تقدمي ال�شفقة.
واملحامي موخلو كان حمل ثقة نتانياهو وعمل م�شت�شارا له خالل واليته 

االوىل بني 1996 و1999 ثم اعتبارا من 2009.
اليمنى  ال��ذراع  واعترب  فيها  �شارك  او  الفل�شطينيني  تراأ�ض مفاو�شات مع 
لنتانياهو يف حل ق�شايا ح�شا�شة مع االردن وم�شر اللذين وقعا اتفاقيات 
�شالم مع ا�شرائيل. وقدم موخلو ال�شهر املا�شي ا�شتقالته, و�شيغادر من�شبه 
املفاو�شات  املا�شي  ال�شهر  املانيا  وا�شتاأنفت   .2018 �شباط فرباير  نهاية 
املتعلقة ببيع ا�شرائيل ثالث غوا�شات من طراز “دولفني” بعد اأن توقفت 
توقيع  مت��وز/ي��ول��ي��و  يف  املانيا  واأرج����اأت  التحقيقات.  ب�شبب  اأ�شهر  ث��الث��ة 
ف�شاد  عمليات  يف  بتورطهم  ي�شتبه  اأ�شخا�ض  ع��دة  توقيف  بعد  ال�شفقة 
جمموعة  م��ن  دول��ف��ني  غ��وا���ش��ات  �شفقة  ب�شراء  مت�شلة  ام���وال  وتبيي�ض 

“تاي�شنكروب” االملانية.

توقيف 10 بفرن�شا و�شوي�شرا يف اإطار مكافحة االإرهاب اإ�شرائيل تعتقل عددا من الدروز يف اجلوالن املحتل 
•• باري�ص-اأ ف ب:

اأوقف ع�شرة اأ�شخا�ض يف املنطقة الباري�شية وجنوب فرن�شا و�شوي�شرا يف اطار عملية ملكافحة االإرهاب, 
بح�شب ما اأفادت م�شادر قريبة من التحقيق.

وتابعت امل�شادر ان املوقوفني كانوا �شمن جمموعة على تطبيق تلغرام للر�شائل امل�شفرة الذي غالبا 
اأوردتها  معلومات  جزئيا  موؤكدة  للقلق”,  مثرية  “تعابري  وا�شتخدمت  املتطرفون,  ي�شتخدمه  ما 
�شحيفة “لوباريزيان” الفرن�شية.  وقال م�شدر ق�شائي ان العملية “تهدف اىل حتديد اخلطوط 
العري�شة للمخططات التي كانوا يعدون لها«. واأو�شحت م�شادر متطابقة ان ت�شعة اأ�شخا�ض ترتاوح 
اأعمارهم بني 18 و65 عاما غالبيتهم معروفني من االجهزة االمنية اأوقفوا يف جنوب �شرق فرن�شا 
ويف املنطقة الباري�شية بينما اأوقف �شخ�ض يف �شوي�شرا. وفتح حتقيق ق�شائي يف 19 متوز يوليو حول 
احداث ميكن ان اعتبارها “جتمع ع�شابة اأ�شرار ارهابية اجرامية وحتر�ض ب�شكل مبا�شر على ارتكاب 

فعل ارهابي من خالل و�شيلة ات�شال عرب االنرتنت«.

وقالت ال�شرطة االإ�شرائيلية يف بيان انه مت اعتقال 7 ا�شخا�ض 
ال�شوري  اجل���والن  قينيا يف  وع��ني  �شم�ض  قريتي جم��دل  م��ن 
ا�شرار  واحل��اق  �شغب  اعمال  يف  ب�شلوعهم  لال�شتباه  املحتل, 
مادية يف ال�شياج االمني مع احلدود ال�شورية ... على خلفية 

القتال واملعارك يف اجلانب واالرا�شي ال�شورية املجاورة.
“بخرق  املعتقلني  اح��د  قيام  يف  ي�شتبه  فاأنه  البيان  وبح�شب 
م�شريا ان فعلته مل تت�شبب باأ�شرار  ال�شياج وعبور احلدود” 
ف��ح�����ش��ب, ب��ل ك��ان��ت ���ش��ت��ع��ر���ض ح��ي��اة امل��دن��ي��ني وق����وات االمن 
للخطر. و�شيمثل ال�شبعة اأمام حمكمة يف بلدة كريات �شمونة, 

للنظر يف متديد اعتقالهم.
واأع���ل���ن اجل��ي�����ض اال���ش��رائ��ي��ل��ي اجل��م��ع��ة يف ب��ي��ان غ��ري معهود 

 •• القد�ص-اأ ف ب:

ع���ددا من  اعتقلت  ان��ه��ا  اأم�����ض  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�شرطة  اأع��ل��ن��ت 
م�شاركتهم  يف  ي�شتبه  امل��ح��ت��ل,  ال�����ش��وري  اجل���والن  يف  ال����دروز 
ال�شورية  ان��دالع معركة يف قرية ح�شر  اثناء  اعمال �شغب  يف 

الدرزية القريبة من احلدود.
وجتمع ع�شرات من ال��دروز اجلمعة قرب خط فك اال�شتباك 
امل��ح��ت��ل م��ن اله�شبة, بعد  ���ش��وري��ا وا���ش��رائ��ي��ل يف اجل���زء  ب��ني 
الدولة  التي تقع يف ح��دود  ال��درزي��ة  ان تعر�شت قرية ح�شر 
البالد اىل تفجري  القنيطرة يف جنوب  ال�شورية يف حمافظة 

انتحاري ب�شيارة ا�شفرت عن �شقوط ت�شعة قتلى.

الدرزية  ال�شورية  احل�شر  لقرية  امل�شاعدة  لتقدمي  ا�شتعداده 
التي ي�شيطر عليها اجلي�ض ال�شوري يف ه�شبة اجلوالن, ووعد 
بعدم ال�شماح ب�شقوطها يف اأيدي الف�شائل التي تقاتل القوات 
ال�شورية. وجاء البيان يف حماولة الإر�شاء االأقلية الدرزية يف 
الذين  املحتلة  اجل��والن  �شكان ه�شبة  وال��دروز من  ا�شرائيل, 

اتهموا ا�شرائيل مب�شاعدة املتمردين.
ا�شرائيل  وحتتل  ح��رب.  حالة  يف  وا�شرائيل  �شوريا  ت��زال  وال 
من  مربع  كلم   1200 ح��واىل   1967 يونيو  ح��زي��ران  منذ 
1981 من دون  ه�شبة اجل��والن ال�شورية واعلنت �شمها يف 
 510 ت���زال ح���واىل  ب��ذل��ك. وال  ال���دويل  ي��ع��رتف املجتمع  ان 

كيلومرتات مربعة حتت ال�شيادة ال�شورية.

ال��ه��اليل يف ت�شريح  واأ����ش���اف     
و�شل  الو�شع  اأن  الثالثاء  اأم�����ض 
النائ����ب  واأن  اأدب”  “قل������ة  اإىل 
ماهر  ال��ن��ه�����ش��������������ة  ح����رك����ة  ع����ن 
لرئي�ض  ���ش��ورة  ن�ش�����ر  مذي��������وب 
على  اإبراهي�������م  ي��ا���ش��ني  احل���زب 
�شاطئ البحر معتربا ذلك “غري 

اأخالقي«.
�شيا�شية  امل�شاألة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار     

اإط������ار  يف  ت���ن���اق�������ض  اأن  ووج��������ب 
�شيا�شي.

نائب رئي�ض     وردا على ت�شريح 
العري�ض  ع��ل��ي  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
اأف����اق  اأن  اإىل  ف��ي��ه  اأ�����ش����ار  ال�����ذي 
ولي�ض  احل��ك��وم��ة  يف  لي�ض  تون�ض 
“افاق  الهاليل  ق��ال  املعار�شة  يف 
�شاق  ول�شنا  احل��ك��وم��ة  يف  ت��ون�����ض 
واأخ��رى يف احلكومة  املعار�شة  يف 

وال����ن����داء يف اخ��ت��ف��اء ال��ع��ن��ف من 
ال�شاحة التون�شية, مقّلال من �شاأن 
هذا التربير معتربا يف املقابل اأنه 
تربهن  اأن  النه�شة  على  ينبغي 
ع����ن ن���ب���ذه���ا ل��ل��ع��ن��ف م����ن خالل 
مل��دة خم�ض  املعار�شة  يف  وج��وده��ا 
باأّن  القول  ميكن  وحينها  �شنوات 
حزب  اإىل  فعليا  حتّولت  احلركة 

�شيا�شي ح�شب ت�شريحه.
اأّن  اآف���اق تون�ض     واع��ت��رب رئي�ض 
ال��ع��ن��ف وج����د خ����الل ف����رتة حكم 
االغتياالت  اإىل  م�شريا  النه�شة, 
ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��دف��ت ع��ن��ا���ش��ر قوات 
االأم����ن واجل��ي�����ض خ���الل 2013 
راف���ق  وم����ا  و2016  و2014 
يح�شل  مل  ت�������ش���ّي���ب  م�����ن  ذل������ك 
ب�شاأنه اأي حما�شبة جّدية, ح�شب 

ت�شريحه.
اب��راه��ي��م ع��ل��ى �شرورة     و����ش���ّدد 
ب�شرورة  ال��ت��ون�����ش��ي��ني   حت�شي�ض 
النظيفة,  املدنية  العائلة  اختيار 
امل�شتعدة خلدمة املواطنني ولي�ض 

خلدمة م�شاحلها.

الأوانها  �شابقة  انتخابية  حملة 
ودليل على قرب موعد االنتخابات 
وهذا مطمئن«.   واأ�شاف “حركة 
النه�شة حزب كبري واتهامها امر 
طبيعي نتفهمه الأنه و�شيلة بع�ض 
االح����زاب ال�����ش��غ��رية ال��ت��ي تبحث 
عن تو�شعها وجلب االن�شار لها«.

   وك��ان رئي�ض ح��زب اآف��اق تون�ض 
هجوما  �شّن  ق��د  اإب��راه��ي��م  يا�شني 
على حركة النه�شة اأحد االأحزاب 
احلاكم  االئ���ت���الف  يف  امل�����ش��ارك��ة 
تون�ض  اآف���اق  اأي�����ش��ا  وال���ذي ي�شم 
قبل  واجلمهوري  وامل�شار  والنداء 

ان ين�شحب وزيره من احلزب.
بني  النه�شة  ف�شل  و���ش��ّك��ك يف     
اعالن  رغم  وال�شيا�شي,  الدعوي 
احلركة عن ذلك خالل موؤمترها 

العا�شر العام املا�شي.
    وخ����الل اج��ت��م��اع ���ش��ع��ب��ي قال 
النه�شة  ح��زب  رئي�ض  اب��راه��ي��م: 
ق����ال ن��ح��ن مل ن��ع��د يف االإ����ش���الم 
النه�شاويون  يعد  مل  ال�شيا�شي, 
ينتمون لل� ‘اخواجنية’ )االإخوان 

وحلزبنا مواقف �شيا�شية ولي�شت 
�شخ�شية«.

   واأ�شار اإىل اأن ردود اأفعال قيادات 
ت�شريح  ع��ل��ى  ال��ن��ه�����ش��ة  ح���رك���ة 
مت�شنجة  ك��ان��ت  اب��راه��ي��م  يا�شني 
م�شيفا “ماذا قال ابراهيم؟ قال 
والنداء  النه�شة  بني  التوافق  اإن 
واأنه  ال��وط��ن��ي��ة  بامل�شلحة  ي�����ش��ر 
يجب اأن يتم العمل يف االنتخابات 
النه�شة  ت��رب��ح  اأال  على  ال��ق��ادم��ة 
املعار�شة  يف  وت��ك��ون  االن��ت��خ��اب��ات 
ال������ت������داول على  ب����ال����ت����ايل  وي����ت����م 

ال�شلطة«.
   ي�شار اإىل اأن علي العري�ض كان 
قد قال يف ت�شريح جلريدة املغرب 
تون�ض  اف�����اق  ح����زب  اإّن  امل��ح��ل��ي��ة 
ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  م���ن  “اقرتب 
يف  ولي�ض  املعار�شة  يف  لي�ض  وه��و 

حكومة الوحدة الوطنية«.
   م��ن ج��ان��ب��ه, ذك���ر رئ��ي�����ض كتلة 
يف  البحريي  الدين  نور  النه�شة 
“ت�شريحات  اإن  اذاع���ي  ت�شريح 
يا�شني ابراهيم االخرية جزء من 

يوؤمن  االإرهابية.. من  امل�شلمون( 
ب��ذل��ك, ق��د ي��ك��ون ذل���ك �شحيحا 
ل�شنوات  ي���ح���ت���اج  االأم�������ر  ول���ك���ن 

و�شنوات.
القائم  ال��ت��ح��ال��ف  اأّن  واع���ت���رب     
ح���ال���ي���ا ب����ني ال��ن��ه�����ش��ة وال����ن����داء 
م�شيفا  ال��ث��ق��ة,  ع��ل��ى  مبنى  غ��ري 
املدنية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ع��ائ��ل��ة  اأّن 
للمجتمع  روؤي��ة  لديها  احلداثية 
خمالفة للروؤية التي يدافع عنها 

االإ�شالم ال�شيا�شي.
   و�����ش����ّدد ع���ل���ى �����ش����رورة احل����اق 
اال�شتحقاق  يف  بالنه�شة  هزمية 
 ,2019 يف  امل��ق��ب��ل  االن���ت���خ���اب���ي 
معتربا اأّن جلب النه�شة للمدنية 
االنتخابات  يف  هزمها  ع��رب  مي��ّر 
املعار�شة  االأقلية  �شمن  وجعلها 
حول  اختبار  يف  و�شعها  وبالتايل 
العنف,  ع��ن نهج  اب��ت��ع��اده��ا  م��دى 

ح�شب ت�شريحه.
   وانتقد ابراهيم التربيرات التي 
الغنو�شي واملتعّلقة  يقّدمها را�شد 
بدور التوافق بني حزبي النه�شة 

قد يربك متا�شكها ويهدد وثيقة قرطاج:

تون�س: ا�شتعل الفتيل بني حزبني يف احلكومة...!
يا�شني اإبراهيم ي�شّكك يف ف�شل النه�شة بني الدعوي وال�شيا�شي ويدعو اإىل هزمها يف انتخابات 2019  

 علي العري�ض: حزب اآفاق لي�ض يف 
املعار�شة ولي�ض يف حكومة الوحدة الوطنية

البحريي: اتهام النه�شة و�شيلة بع�ض الأحزاب 
ال�شغرية التي تبحث عن تو�شعها وجلب الأن�شار لها

علي العري�ض يعك�ض الهجومافاق تون�ض يطلق النار على حركة النه�شة

الهليل: عندما تواجه النه�شة انتقادات تقوم بتجيي�س قواعدها �شّد م�شوؤولني �شيا�شيني وهذا يثري تخوفات
   قال النائب عن حركة اأفاق تون�ض كرمي الهليل 
اإن جتيي�ض بع�ض قيادات حركة النه�شة قواعدها 
�شّد م�شوؤولني �شيا�شيني منهم رئي�ض احلزب يا�شني 

ابراهيم غري مقبول.
تقوم  انتقادات  النه�شة  تواجه  “عندما  م�شيفا 
�شيا�شيني…  م�شوؤولني  �شّد  قواعدها  بتجيي�ض 
وهذا غري مقبول.. حملت جتيي�ض القواعد تثري 

تخوفات«.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

انتخابات حاكم فريجينيا اختبار ل�شعبية ترامب 
 •• فريفاك�ص-اأ ف ب:

مت���ث���ل ان���ت���خ���اب���ات ح����اك����م والي����ة 
اختبارا  الثالثاء  ام�ض  فريجينيا 
ل���ل���ح���زب اجل���م���ه���وري والأ����ش���ل���وب 
للرئي�ض  ل��ل��ج��دل  امل��ث��ري  احل��م��ل��ة 
تراجعت  ال�����ذي  ت���رام���ب  دون����ال����د 

�شعبيته.
و�����ش����ي����ع����د ف��������وز ن�����ائ�����ب احل����اك����م 
ال����دمي����وق����راط����ي رال�������ف ن����ورث����ام 
الناخبني  رف���������ض  اىل  م����وؤ�����ش����را 
االقت�شادية  ت���رام���ب  ل�����ش��ي��ا���ش��ات 
هيمنت  التي  االنق�شام  و�شيا�شات 
على حملته الرئا�شية عام 2016 

وارخت بثقلها على رئا�شته.
اي�شا  االن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  و�شتحفز 
الذي   -- ال��دمي��وق��راط��ي  احل���زب 
ي�شهد حاليا اقتتاال داخليا -- قبل 
انتخابات الكونغر�ض العام املا�شي, 
وت���ظ���ه���ر ل���ل���دمي���وق���راط���ي���ني ان 
الت�شاهل مع ترامب املثري للجدل 

له ثمنه.
انتخبت فريجينيا مرتني الرئي�ض 
ال�����ش��اب��ق ب������اراك اوب����ام����ا, وف����ازت 
هيالري كلينتون با�شوات الوالية 
املا�شية  الرئا�شية  االنتخابات  يف 

م�شت�شار لرامب يقر باإجراء ات�شاالت مع رو�شيا 
•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأقر م�شت�شار ثان للرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب يف ال�شيا�شة اخلارجية 
باأنه اأجرى ات�شاالت مع م�شوؤولني رو�ض خالل حملة االنتخابات الرئا�شية 

وحتى اقرتح اأن يزور ترامب رو�شيا خالل احلملة.
وق����ال امل�����ش��ريف ال�����ش��اب��ق واخل���ب���ري يف ����ش���وؤون رو���ش��ي��ا ك���ارت���ر ب��اي��ج للجنة 
اال�شتخبارات يف جمل�ض النواب االأ�شبوع املا�شي اأنه اأجرى ات�شاال مقت�شبا 
خا�شة  زي��ارة  خ��الل  دفوركوفيت�ض  ارك���ادي  رو�شيا  وزراء  رئي�ض  نائب  مع 
ملو�شكو يف حزيران يونيو 2016, وفق ن�ض �شهادته الذي ن�شر م�شاء ام�ض 
اأن يقوم ترامب   2016 اأي��ار مايو  اإنه اقرتح يف  االأول. وقال بايج كذلك 

بزيارة لرو�شيا ويلتقي م�شوؤولني ويلقي خطابا.
ال�شيا�شة اخلارجية جورج  االآخ��ر يف  امل�شت�شار  ذاته اقرتح  ال�شهر  ويف ذلك 
بابادوبولو�ض ان يزور ترامب مو�شكو وفق وثائق ن�شرها الق�شاء االأ�شبوع 
املا�شي. وُت�شاف �شهادة بايج اإىل االأدلة املتزايدة حول اجراء حملة ترامب 
تعد حملة  ب��اأن��ه��ا  تتهم مو�شكو  2016 يف ح��ني  رو���ش��ي��ا يف  م��ع  ات�����ش��االت 

قر�شنة وت�شليل لتح�شني فر�ض و�شول ترامب اإىل البيت االأبي�ض.
وحتقق جلنة جمل�ض النواب ونظريتها يف جمل�ض ال�شيوخ وكذلك املدعي 
العام لوزارة العدل ب�شاأن تواطوؤ حمتمل بني حملة ترامب والرو�ض �شاهم 

باأي �شكل يف هزمية هيالري كلينتون.
وقال بايج للجنة خالل جل�شة ا�شتماع مغلقة اإنه كان متطوعا �شمن فريق 
ترامب اال�شت�شاري وانه مل يلتق او يتحدث مبا�شرة مع ترامب ومل يجر 
دفوركوفيت�ض  مع  ات�شل  بانه  اأق��ر  لكنه  رو�شيا.  يف  منا�شبة  غري  ات�شاالت 
وم�شوؤولني اآخرين ورجال اأعمال وجامعيني خالل زيارته رو�شيا يف متوز 

يوليو وكانون االأول دي�شمرب.
ك��ان حينها يدير فريق  ال��ذي  �شي�شنز  العام جيف  ق��ال للمدعي  اإن��ه  وق��ال 
ال�شيا�شة اخلارجية انه يخطط لزيارة مو�شكو الإلقاء حما�شرة بعد تلقيه 

دعوة من جامعة رو�شية.

التي جاءت بالرئي�ض ترامب.
ا���ش��ت��ط��الع��ات راأي  ول���ك���ن و����ش���ط 
�شئيل,  بفارق  نورثام  تقدم  تظهر 
احلاكم  الختيار  االن��ت��خ��اب��ات  ف���اإن 

ميكن ان ت�شري يف اأي االجتاهني.
وف��������وز امل����ر�����ش����ح اجل�����م�����ه�����وري اد 
اإقرار  مبثابة  يكون  قد  جيل�شباي 

الأ�شلوب ترامب الهجومي.
ووعد جيل�شباي باأن يكون “حاكما 
يف اخر  جلميع اهايل فريجينيا” 
احت�شد  حيث  له  انتخابية  حمطة 
نحو مئة �شخ�ض بينهم متطوعون, 
يف مكتب للحزب اجلمهوري يف دور 

�شفلي يف فريفاك�ض.

كلمة  على  ق�شري  وق��ت  قبل  لكن 
بيت  حملته  مدير  اأق��ر  جيل�شباي, 
االنتخابي  ال�����ش��ب��اق  ب����اأن  ���ش��ن��اي��در 

اأكرث من حدث جانبي.
الوطن  انتباه  “كل  �شنايدر  وق��ال 
وا�شاف  فريجينيا”  على  ين�شب 

اجلميع يراقب.
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رو�شيا تنفي اإلغاء موؤمتر ال�شلم حول �شوريا 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

الذي  �شوريا  ح��ول  ال�شالم  م��وؤمت��ر  اإل��غ��اء  ام�ض  رو�شيا  نفت 
اأب���دت  ال��ب��الد وال����ذي  ب��ج��ن��وب  ���ش��وت�����ش��ي  ت��ع��ت��زم تنظيمه يف 
تركيا,  وكانت  ب��ه.  ت�شكيكهم  والغربيون  ال�شورية  املعار�شة 
اأعلنت  ���ش��وري��ا,  يف  ال�شالم  لعملية  ال��راع��ي��ة  اجل��ه��ات  اح���دى 
االح����د ان م��و���ش��ك��و ق����ررت ارج����اء ه���ذا امل���وؤمت���ر ال����ذي اطلق 
 18 املقرر يف  “موؤمتر احلوار الوطني ال�شوري”  عليه ا�شم 
�شورية.  اط��راف  اأن يجمع عدة  نوفمرب على  الثاين  ت�شرين 
وقال وزير اخلارجية الرو�شي �شريغي الفروف لل�شحافيني 
“هذا املوؤمتر يجري اع��داده حاليا” موؤكدا يف الوقت نف�شه 
واأ�شاف الفروف  ر�شميا بعد”.  يعلن  املوؤمتر مل  “موعد  ان 

ان مو�شكو على ات�شال مع تركيا وايران ودول اخلليج واالمم 
املعار�شة  اط��ي��اف  وك��ل  ال�����ش��وري  ال��ن��ظ��ام  ومبعوثي  امل��ت��ح��دة 
ل��ت��ح��دي��د ب��رن��ام��ج امل���وؤمت���ر وم���وع���ده ال��دق��ي��ق. وت��اب��ع وزير 
ف�شائل  ان  اكد  لكنه  اإيجابية  النتائج  ان  الرو�شي  اخلارجية 
النظام  مع  مفاو�شات  اج��راء  رف�شت  ال�شورية  املعار�شة  من 
ال�شوري. وقد اعلن االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعار�شة 
ال�شورية, اأبرز مكونات املعار�شة يف اخلارج انه لن ي�شارك يف 
اي مفاو�شات مع نظام دم�شق خارج اطار جنيف وبدون رعاية 
االأمم املتحدة. من جهتها و�شفت الهيئة العليا للمفاو�شات 
ال�شورية,  امل��ع��ار���ش��ة  م��ن  وا���ش��ع��ة  الأط��ي��اف  جنيف  يف  املمثلة 
اال�شبوع  رو�شيا ك�شفت  باأنها مزحة. وكانت  الرو�شية  املبادرة 
على  واملعار�شة  ال�شوري  النظام  جلمع  مبادرتها  عن  املا�شي 

حمادثات  حت��ق��ق  مل  ب��ع��دم��ا  �شوت�شي  يف  امل��ف��او���ش��ات  ط��اول��ة 
ال�شالم يف ا�شتانا تقدما بارزا. واعترب الفروف ام�ض الثالثاء 
الي��ج��اد حل  ت�شاعف جهودها  ان  ال��دول��ي��ة يجب  ال��ق��وى  ان 
دبلوما�شي للنزاع يف �شوريا فيما يقرتب النظام ال�شوري من 
ح�شم املعركة �شد تنظيم داع�ض االإرهابي الذي مني بخ�شائر 
كربى يف االآونة االخرية. وقال وزير اخلارجية الرو�شي يف ما 
ال�شيا�شية ترتدي اهمية  العملية  ان  ال�شوري,  بالنزاع  يتعلق 
اكرب ب�شكل متزايد. وا�شاف ان احلرب �شد االرهاب يف �شوريا 
اي توقف يف جهود  اال يح�شل  نهايتها. ويجب  ت�شارف على 
املجموعة الدولية. ومن املرتقب ان جتري مفاو�شات جديدة 
حول �شوريا اعتبارا من 28 ت�شرين الثاين نوفمرب يف جنيف 

حتت ا�شراف االمم املتحدة.

اأخبار ال�شاعة : حزم يف �شون م�شتقبل املنطقة و�شعوبها
حا�شرها, ويغتال م�شتقبلها.

واالإن�شانية  الع�شكرية  هبَّته  منذ   , برهن  العربي”  “التحالف  ان  واأك��دت 
الإغاثة اأ�شقاء الدم والعروبة والتاريخ وامل�شري يف اليمن, على اأنه كان وال 
يزال احل�شن املنيع الذي ال يحمي اليمنيني فقط من �شرور قوى االإرهاب 
التي  احل��اق��دة,  ال��غ��در  الأي���دي  كذلك  ى  يت�شدَّ ب��ل  واالن��ق��الب وجرائمها, 
وا�شتقرارها  واأمنها  املنطقة  دول  �شيادة  على  تتطاول  اأن  مبكرها  حت��اول 
وعروبتها, وال�شيما دول اخلليج العربية التي باتت م�شرحاً �شاهداً على ما 
ال ُيح�َشى من االعتداءات واالنتهاكات ال�شافرة من اإيران واأذرعها املمتدة 
اأخ��رى, وال�شيما كل من جماعة احلوثي يف اليمن, و”حزب اهلل”  يف دول 

يف لبنان. 
وتابعت “ مل يكن ال�شاروخ االآثم الذي اأطلقه احلوثيون, ال�شبت املا�شي, 
حماولني عبثاً �شرب اأمن العا�شمة ال�شعودية الريا�ض, �شوى حماولة يائ�شة 
ن يوجههم ويدعمهم باملال وال�شالح لبثِّ  منهم لال�شتعرا�ض واملكابرة, وممَّ
مون على اأن يكونوا اليد الهدامة  املزيد من ر�شائلهم امل�شمومة باأنهم م�شمِّ

•• اأبوظبي-وام:

اأكدت ن�شرة “اأخبار ال�شاعة” ان م�شتقبل املنطقة و�شعوبها خط اأحمر لن 
ت�شمح ال�شقيقتان , االإمارات وال�شعودية , لقوى ال�شر بتجاوزه, و�شتوا�شالن 

حزمهما يف �شون اأمانة االرتقاء بهذا امل�شتقبل برغم اأنف الكائدين.
وق��ال��ت ال��ن�����ش��رة - ال�����ش��ادرة ع��ن م��رك��ز االم������ارات ل��ل��درا���ش��ات والبحوث 
“ حزم يف �شون م�شتقبل  اال�شرتاتيجية يف افتتاحيتها ام�ض حتت عنوان 
“التحالف  اأطلقها  التي  احلزم”  “عا�شفة  كانت   -  “ و�شعوبها  املنطقة 
من  تالها  وم��ا  االنقالبيني,  براثن  من  ال�شقيق  اليمن  الإن��ق��اذ  العربي” 
مرحلة  ان��ط��الق  اإ���ش��ارة  نف�شه,  للهدف  ا�شتكمااًل  االأمل”  “اإعادة  عملية 
اإحقاقاً  املنطقة  ال�شعودية يف  العربية  اململكة  التي تقودها  احل�شم واحلزم 
ف دولة االإمارات العربية املتحدة,  للحق, وت�شاندها فيها بدور الفت وم�شرِّ
لي�ض انطالقاً من ثقة االإمارات, قيادًة و�شعباً, باأهمية هذه العملية يف تعزيز 
اأمن املنطقة و�شعوبها وا�شتقرارها فح�شب, بل كذلك انطالقاً من اإدراكها 
التام  ووعيها  املتاآمرون,  ين�شجها  التي  الفنت  وخطورة  املرحلة  ح�شا�شية 
ي  الت�شدِّ اأجل  العربي-العربي يف خندق واحد؛ من  ب�شرورة اال�شطفاف 
د  بكل ح�شم وفاعلية لكل ما من �شاأنه اأن يدنِّ�ض تاريخ �شعوب املنطقة, ويهدِّ

•  بروتاين
االإقليمية  احل����رك����ات  ت��ف�����ش��ل     
متوا�شعة  ت��ب��ق��ى  اأن  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
قيا�شا ل�شقيقاتها اال�شبان. وتقول 
املجل�ض  يف  ال��ن��ائ��ب  ب���را����ض,  م��ن��ى 
والع�شو  ل���ربي���ت���ان���ى,  االإق���ل���ي���م���ي 
الدميقراطي  االحت���اد  يف  ال�شابق 
القومي  ال�����ش��ع��ور  ان  ال��ربي��ت��ون��ى, 
فان  ذل��ك,  وم��ع  اقلي.  بريتاين  يف 
اأنها  على  نف�شها  ُتعّرف  التي  هذه 
اإقليمية, ولي�شت انف�شالية, تدعم 
ان  بويغدميون:  كارلي�ض  م��ب��ادرة 
�شديدة  ال��ق��وم��ي��ة  ال��دول��ة  قب�شة 
جدا, وما يحدث لي�ض انطواء على 

الذات, بل دعوة للحرية.
باهتمام  ت���ت���اب���ع  ك����ان����ت  واإذا     
احل�����راك ال���ك���ات���ال���وين, ف����ان منى 
حلالة  بالن�شبة  تنخدع  ال  ب��را���ض 
ن��ط��ال��ب خا�شة  ن��ح��ن  ب���ري���ت���اين: 
واالعرتاف  اأتالنتيك,  ل��وار  ب�شّم 
مع  ب��ال��ت��وازي  الربيتونية  باللغة 

الفرن�شية. 
اللغة  ت��ع��ل��م  ي���ع���ار����ض  اأح������د  ال    
بول  ي�شيف  لالأطفال,  الفرن�شية 
ع��ن ح��زب فرن�شا  النائب  م���والك, 
الرابعة  ال���دائ���رة  ع��ن  االم����ام  اىل 
اليوم, ال منلك  ولكن  مبوربيهان, 
الربيتونية,  بهويتنا  املطالبة  حق 

وهذا غري منطقي اطالقا. 
ال�شابق,  التاريخ  اأ�شتاذ  وي��ع��دد      
�شكان  يحبط  اليومي  الروتني  ان 
املنطقة “حتى انهم مل يعد يثقون 
وجود  ولي�ض  الفرن�شية.  بالدولة 
روغي  دي  ف��ران�����ش��وا  ال���ربي���ت���وين 
هو  الوطنية  اجلمعية  راأ����ض  على 
النائب  ح�شب  �شيئا  �شيغري  ال��ذي 
عن حزب فرن�شا اىل االم��ام: منذ 
هناك  الثمانينات,  يف  جوك�ض  بيار 
الهوية  ق�شايا  يف  حقيقي  ت��راج��ع 

االإقليمية. 

�شوى  اأون�شر الند ال يطلب حاليا 
االإمكانيات والو�شائل التي ت�شمن 
ا�شتمرارية الثقافة االألزا�شية, فان 
خطه وا�شح: املطالبة باال�شتقالل 

اال�شتفتاء الكاتالوين. ان كاتالونيا 
تريد  ال���ت���ي  ال������دول  اإال  ت���زع���ج  ال 
يقول  ال�شابقة,  عظمتها  ا�شتعادة 
متاأّففا جان جورج تروييه, االمني 

هناك املزيد واملزيد من العقبات. 

 •  الألزا�ض
متابعة  اأي�����ش��ا  مت  ال�������ش���رق,  يف     

هو و�شيلة, ولي�ض غاية.

•  البا�شك
   يف منطقة البا�شك, وهي املنطقة 

العام وموؤ�ش�ض اون�شر الند, احلزب 
االل��زا���ش��ي. يف معقله,  ال��ف��ي��درايل 
لعام  االإق���ل���ي���م���ي  االإ������ش�����الح  ف�����ان 
ال�شرق  منطقة  واح���داث   2015
حراك  “اأيقظ”  ال��ذي  الكبري هو 
امل��ط��ال��ب��ني ب��احل��ك��م ال���ذات���ي. لقد 
الثالثة  ال�شيا�شية  القوة  اأ�شبحنا 
يف املنطقة قبل احلزب اال�شرتاكي 
يبتهج  االإقليمية,  االنتخابات  منذ 
تروييه.     ولئن مل تاأخذ املطالب 

القومية مطلقا منعرجا راديكاليا, 
�شكان  اأن  ي���وؤك���د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ف����اإن 
بهويتهم  ج��دا  متعّلقون  املنطقة 
لغتهم,  ذل����ك  يف  مب���ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة, 
االأكرث  اللهجات  واح��دة من  وه��ي 
حتدثا يف فرن�شا.    وح�شب مكتب 
فاإن  االأل��زا���ض,  يف  والثقافة  اللغة 
ثلث �شكان املنطقة يتكلمون اللغة 
اأ�شل  م��ن  األ���ف   600 االإق��ل��ي��م��ي��ة 
1.8 مليون ن�شمة. واإذا كان ممثل 

تتوزع  كونها  خ�شو�شية  لها  التي 
بني فرن�شا وا�شبانيا, تابع اجلميع 
كثب”,  عن  الكاتالوين  اال�شتفتاء 
موؤ�ش�ض  اأبيبريي,  جيكي�ض  ح�شب 
ولئن  اأب��رت��زال.  القومية  احل��رك��ة 
االنف�شالية  اي��ت��ا  ج��م��اع��ة  ت��خ��ل��ت 
فان  امل�شلح,  الكفاح  عن  البا�شكية 
ما بني ربع وثلث ال�شكان يوؤيدون 

اال�شتقالل. 
   »اإننا بعيدون جدا عن العا�شمة 
اجلديدة  الأك���ي���ت���اي���ن  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
اأبيبريي الذي يريد  ب��وردو, يقول 
“ما نطالب  اإن�شاء اقليم البا�شك. 
اإعادة توحيد بالد البا�شك,  به هو 
اأ���ش��ع��ب مما  �شيكون  االم���ر  ول��ك��ن 
ل�شنا  الأننا  كور�شيكا  يف  عليه  ك��ان 
م�����والك,  ب�����ول  وم���ث���ل  جزيرة”. 
الفرن�شية  ال��ع��ق��ل��ي��ة  م���ن  ي�����ش��خ��ر 
ت��ع��ت��رب اجل��م��اع��ات��ي��ة بدعة.  ال��ت��ي 
وي���اأم���ل ج��ي��ك��ي�����ض اأب���ي���ب���ريي, على 
غرار كور�شيكا, اإقامة و�شع خا�ض 
مع �شالحيات مو�شعة لالقت�شاد, 
وعلى  البا�شك.  بلغة  واالع����رتاف 
املنطقة  تتمتع  االإ�شباين,  اجلانب 
 ,1979 ع����ام  ذات�����ي م��ن��ذ  ب��ح��ك��م 
التعليم  جم���ال  يف  وب�����ش��الح��ي��ات 

وال�شرائب و�شرطتها الذاتية.

• كور�شيكا
تتمتع  التي  اجل��زي��رة,  اإن حالة     
�شالحيات  م����ع  خ����ا�����ض  ب���و����ش���ع 
هي   ,1982 ع����ام  م��ن��ذ  م��و���ش��ع��ة 
بالفعل اأقرب اإىل كاتالونيا “حتى 
تتمتع  االخ�����رية  ه����ذه  ك���ان���ت  وان 
يقول  بحكم ذاتي منذ 37 عاما”, 
فران�شوا األفون�شي, رئي�ض التحالف 
جتّمع  وه������و  احل��������ر,  االأوروب�������������ي 

للحركات االإقليمية االأوروبية.
يحتل   ,2015 ع������ام  وم����ن����ذ     
الن�شبية  االأغ���ل���ب���ي���ة  ال���ق���وم���ي���ون 
التي  ال��ك��ور���ش��ي��ك��ي��ة,  اجل��م��ع��ي��ة  يف 
يراأ�شها ن�شري احلكم الذاتي جيل 

�شيميوين فيمو كور�شيكا.
اأن  امل�����ش��������وؤول يف   وي��رغ�����������ب ه����ذا 
يكون جلزي���رة اجلمال �شالحيات 
للكاتالونيني,  التي  لتلك  مماثلة 
ول��ك��ن ل��ي�����ض اأك��ث�����������������ر او اب��ع��د من 

ذلك. 
تنطلقان  ال  املنطقتني  اأن  خا�شة 
مليون   7.5“ احل��ظ��وظ:  بنف�ض 
الناجت  م���ن  ب���امل���ائ���ة  و20  ن�����ش��م��ة 
جانب,  م����ن  االإ�����ش����ب����اين  امل���ح���ل���ي 
واقت�شاد  ن�����ش��م��ة  األ������ف  و300 

منتك�ض من اجلانب االخر«.
عن لوبوان الفرن�شية  

�شلح اجلو االأمريكي: مطلق النار يف 
تك�شا�س مل يدرج بقائمة ال�شوابق 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

اأقر �شالح اجلو االأمريكي باأن العن�شر ال�شابق يف �شالح اجلو ديفني باتريك 
مت�شببا  تك�شا�ض  يف  كني�شة  داخ��ل  املا�شي  االح��د  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  ال��ذي  كيلي 
مبجزرة راح �شحيتها 26 �شخ�شا متكن من حيازة �شالحه الناري ب�شبب 
خطاأ عدم ادراج ا�شمه يف �شجل ا�شحاب ال�شوابق بعد ادانته بتهمة تعنيف 

زوجته وطفلها.
العنف  “جنحة  ان  االأول االثنني  ام�ض  وقال �شالح اجلو االمريكي م�شاء 
للمعلومات  الوطني  املركز  �شجل  يف  ت��درج  مل  كيلي  ارتكبها  التي  اال�شري 

مو�شحا انه فتح حتقيقا يف هذه االمر. اجلنائية”, 

الالهثة وراء جرِّ املنطقة اإىل الدمار واخلراب, ويف هذا االإطار جاء تاأكيد 
اإطالق  اإي��ران وراء  حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن, االأحد املا�شي, وقوف 
اإ�شقاطه قرب الريا�ض, وو�شفه  بالي�شتياً مت  امليلي�شيات احلوثية �شاروخاً 
“ لكن هيهات الأطماع  وقالت  ذلك بالعمل العدائي والعبثي والهمجي”. 
املاكرين اأن تتحقق؛ فهذا ال�شاروخ االآثم مل ياأِت اإال بنتائج معاك�شة �شبَّت 
يف م�شلحة حتالف احلق وال�شرعية؛ فقد قدم االعتداء ال�شافر دلياًل بليغاً 
العتداءات  للت�شدي  وجاهزيتها  التحالف  ودول  اململكة  يقظة  مدى  على 
االنقالبيني  تخبُّط  مدى  على  اجلميع  عيون  وفتح  جهة,  من  احلاقدين 
وداعميهم يف ظل ال�شربات املوجعة املتوا�شلة التي يتلقونها من التحالف 
يف اليمن من جهة ثانية, وقدم اإىل العامل دلياًل �شارخاً جديداً على حجم 
�شعوبها من  املنطقة وم�شتقبل  واأذرعها الأمن  اإيران  الذي متثله  التهديد 
دونالد  االأمريكي,  الرئي�ض  حتميل  يوؤكده  الذي  ال�شياق  وهو  ثالثة,  جهة 
اليمنيون  االنقالبيون  التي يطلقها  ال�شواريخ  ترامب, طهران م�شوؤولية 
على اململكة .. كما اأ�شهم هذا االعتداء يف تعزيز روح التعا�شد والتاآزر بني 

اأن�شار احلق وال�شرعية  التفاف  العربي نف�شه, ويف تقوية  التحالف  اأرك��ان 
اليمن  املتمحورة حول خري  واأه��داف��ه  التحالف  العربي حول  املحيط  من 
واملنطقة من جهة رابعة, وهو ما يوؤكده حجم االإدانات اخلليجية والعربية 
احلزم,  نهج  ان  افتتاحيتها  ختام  يف  ال�شاعة”  “اأخبار  واأك��دت  لالعتداء«. 
خادم  توجيهات  ظ��ل  يف  بجالء  ال�شعودية  العربية  اململكة  تنتهجه  ال��ذي 
منحته  ال��ذي  �شعود,  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 
يف  احلزم”  “�شلمان  ا�شم  وال�شائبة  اجلريئة  وتوجيهاته  القوية  قراراته 
قلوب �شعبه وحمبيه, هو النهج الذي توؤيده دولة االإم��ارات مع كلِّ ف�شل 
والتدخالت  ل��الأط��م��اع  بالت�شدي  يتعلق  فيما  لي�ض  ف�شوله,  م��ن  جديد 
وبرت  االإره���اب  حماربة  مبلف  يتعلق  فيما  بل  فقط,  املنطقة  يف  االإيرانية 
اأي�شاً؛  وامل��ي��داين  الفكري  ب�شقيه  و�شوره  اأ�شكاله  �شتى  ومواجهة  ج��ذوره 
ال�شاأن,  ف يف هذا  االإم��ارات وال�شعودية يف دور م�شرِّ حيث تتقاطع كلٌّ من 
الذي تقوده  الدويل  التحالف  الالفتة يف  وال�شيما من خالل م�شاركتهما 
الواليات املتحدة االأمريكية �شد تنظيم داع�ض االإرهابي يف كلٍّ من العراق 
و�شوريا, ومن خالل احل�شم الذي تبديانه اإىل جانب �شقيقتيهما من دول 
املقاطعة مملكة البحرين وجمهورية م�شر العربية لثني قطر عن موا�شلة 

دعم االإرهاب ومتويله واإعادتها اإىل الطريق ال�شحيح.

الأقاليم عديدة.. والنف�شاليون اقل:

دعاة احلكم الذاتي يف فرن�شا واال�شتفتاء الكاتالوين

االحتاد الدميقراطي الربيتونى  احلفاظ على الهوية الثقافية

جان جورج تروييه املطالبة باال�شتقالل و�شيلة, ولي�شت غاية

كور�شيكا تريد �شالحيات مماثلة لتلك التي للكاتالونيني

احداث منطقة ال�شرق الكبري هو الذي اأيقظ حراك ان�شار احلكم الذاتي يف االلزا�ض

بول موالك  تراجع حقيقي يف ق�شايا الهوية االإقليمية

البا�شك بني ربع وثلث ال�شكان يوؤيدون اال�شتقالل

الإ�ـــــشـــــلح   
الإقـــلـــيـــمـــي 
 2015 لــعــام 
هــــــو الــــــذي 
»اأيـــــــقـــــــظ« 
حـــــــــــــــراك 
النف�شاليني 
اللــزا�ــض يف 

مـــــــــــنـــــــــــذ 
الثمـــانينــات 
هناك تراجع 
ــي يف  ــق ــي ــق ح
ق�شايا الهوية 
ــيــمــيــة  الإقــل
من  ـــد  ـــزي وامل
الـــعـــقـــبـــات

لئن تخلت جماعة ايتا االنف�شالية البا�شكية عن الكفاح امل�شلح فان ما بني ربع وثلث ال�شكان يوؤيدون اال�شتقلل

النزعات الإقليمية 
عديدة  واملناطقية 
ــــا..  ــــش ــــ� ــــرن ف يف 
والنف�شاليون اأقل. 
ال�شتفتاء  ان  فهل 
�شيكون  الكاتالوين 
لهذه  اإلــهــام  م�شدر 
نظرة  ـــات؟  ـــرك احل

عامة.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

تريد كور�شيكا �شلحيات مماثلة 
لتلك التي للكاتالونيني لي�ض اأكرث

ل تزعج كاتالونيا اإل الدول التي 
تريد ا�شـتعادة عظمتها ال�شـابقة
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عربي ودويل
م�شاكل لوج�شتية يف اأول عملية ملجموعة ال�شاحل 

•• نيامى-اأ ف ب:

من  يقود  ال��ذي  مونكايال  حممدو  النيجري  كولونيل  امليجور  ق��ال 
نيامي منطقة الو�شط ملجموعة دول ال�شاحل اخلم�ض ان اأول عملية 
للقوة امل�شرتكة لهذه البلدان التي ت�شم نحو 500 جندي نيجري 
لي�شت  لكن  لوج�شتية”  “مب�شاكل  ا�شطدمت  وم���ايل,  وبوركينابي 
غري قابلة للحل. و�شرح مونكايال “انها مهمة اأوىل وهناك الكثري 
امل�شاكل ال  من الدرو�ض التي يجب ا�شتخال�شها لكنني ال اعتقد ان 
ميكن حلها”. وا�شار خ�شو�شا اىل “م�شاكل طابعها لوج�شتي ب�شكل 
ا�شا�شي” يف ار�ض �شحراوية �شعبة. وما زالت جمموعة دول ال�شاحل 
التي  وموريتانيا(  فا�شو  وبوركينا  وم��ايل  والنيجر  )ت�شاد  اخلم�ض 
ع�شكري  رد  تقدمي  ومهمتها  املا�شي  يوليو  متوز  يف  ر�شميا  تاأ�ش�شت 

باحلدود  تكرتث  ال  التي  اجلهادية  املجموعات  على  من�شق  اقليمي 
اخلم�ض  جمموعة  ق��وة  قيادة  مركز  زال  ما  نيامي  ويف  بداياتها.  يف 
ملنطقة الو�شط يف طور البناء. ففي هذه املكاتب التي دهنت جدرانها 
موؤخرا, �شجلت �شابقة يف االيام االخرية تتمثل بجلو�ض �شباط كبار 
ماليني ونيجريني وبوركينابيني معا لتن�شيق حتركات قواتهم خالل 
ايام يف منطقة احلدود الثالثة. وعلى جدار قاعة االجتماع,  ع�شرة 
والنيجر  م��ايل  ت��خ��وم  على  ال�����ش��ح��راوي��ة  للمنطقة  خ��رائ��ط  علقت 
دبابي�ض  عليها  وتظهر  ه��اوب��ي,  عملية  جت��ري  حيث  فا�شو  وبوركينا 
انها منطقة يف طريقها  الكولونيل  تدل على مواقع االع��داء. وق��ال 
اإجرامية  وجمموعة  ارهابية  م�شلحة  جلماعات  م��الذا  ت�شبح  الن 
منظمة.  واأ���ش��اف ان ه��ذا هو ما دف��ع اىل ان�شاء ق��وة جمموعة دول 
ال�شاحل اخلم�ض التي كلفت مطاردة قدرة هذه اجلماعات وا�شعاف 

ت�شاد, هجمات  با�شتثناء  ال�شاحل  ت�شهد منطقة  قدرتها على االذى. 
جهادية متكررة بينما تبدو جيو�ض دول املنطقة غري املجهزة ب�شكل 
الكولونيل  واأو�شح  العنف.  جيد يف اغلب االحيان, عاجزة عن وقف 
“هذه  ان  “الو�شط”  ق��ي��ادة  ارك���ان  رئي�ض  نيا  �شايدو  البوركينابي 
ما  ببع�شها.  تكون مرتبطة  ان  امل�شلحة ميكن  االرهابية  املجموعات 
نعرفه هو انهم قادرون على التعاون يف بع�ض التحركات التي يكون 
كانت  بينما  نيا  الكولونيل  واأ���ش��اف  فيها«.  م�شرتكة  م�شلحة  لها 
العملية ت�شارف على نهايتها, ا�شبح الهدف املعلن “زيادة مت�شاعدة 
للقوات على االر�ض لتتمكن من االنت�شار ب�شكل اف�شل يف املنطقة«. 
 2018 اآذار مار�ض  امل�شرتكة بحلول  القوة  ويفرت�ض ان ين�شم اىل 
اثنتان للكل من مايل  اآالف رجل موزعني يف �شبع �شرايا   5 ح��واىل 

والنيجر وواحدة لكل من ت�شاد وبوركينا فا�شو وموريتانيا.

تركيا ترحب با�شتئناف وا�شنطن منح التاأ�شريات 
 •• انقرة-اأ ف ب:

رحب رئي�ض الوزراء الرتكي بن علي يلديرمي ام�ض با�شتئناف خدمات منح تاأ�شريات دخول ب�شكل حمدود 
بني انقرة ووا�شنطن قبل ان يغادر اىل الواليات املتحدة يف زيارة ت�شتغرق اأربعة ايام. وقال يلديرمي خالل 
الرئي�ض  املتحدة حيث �شيلتقي خ�شو�شا نائب  الواليات  انقرة قبل مغادرته اىل  موؤمتر �شحايف يف مطار 
االمريكي مايك بن�ض ان “ا�شتئناف اجراءات منح تاأ�شريات دخول بني تركيا والواليات املتحدة هو اإجراء 
ا�شتئناف منح تاأ�شريات دخول ب�شكل حمدود  ايجابي«. واعلن البلدان م�شاء االثنني عرب �شفارتيهما عن 
بعد تعليقها قبل نحو �شهر اثر توقيف موظف حملي يف القن�شلية االمريكية يف ا�شطنبول. واوقف املوظف 
الرتكي متني توباز ب�شبهة االرتباط بجماعة الداعية فتح اهلل غولن, الذي تتهمه انقرة بتدبري حماولة 
االنقالب �شيف 2016 �شد الرئي�ض رجب طيب اردوغان. واأعلنت ال�شفارة االمريكية يف اأنقرة ان قرارها 
ا�شتئناف خدمات تاأ�شريات الدخول ب�شكل جزئي اتخذ اثر تلقي �شمانات “من اأعلى م�شتوى يف احلكومة 
الرتكية” بانه لي�ض هناك اي موظف اآخر يف البعثة مو�شع حتقيق يف تركيا وانه لن يتم توقيف اي موظف 

بتهمة لها عالقة بعمله.  لكن ال�شفارة الرتكية يف وا�شنطن نفت وجود مثل هذه ال�شمانات.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

يحكم  �ــشــقــلــيــة،  يف  يـــفـــوز  مـــن     
اإيطاليا!”، هذا القول املاأثور القدمي، 
اإيطاليا  وحدة  زمن  اإىل  يعود  الذي 
مرات  �شداه  تردد  قد  وغاريبالدي، 
يف  التلفزيون  اأجــهــزة  على  عديدة 
انت�شار  وفــعــل،  الأخـــــرية.  ــــام  الأي
ائتلف  من  بدعم  مو�شومي�شي،  نيلو 
الأحزاب اليمينية، وانتخابه حاكما 
باملائة،   42 يقارب  ما  مع  ل�شقلية 
العودة  برل�شكوين  ل�شيلفيو  �شيتيح 
ال�شيا�شي  امل�شهد  يف  الواجهة  اإىل 

الإيطايل.

�شيلفيو  جن������ح  ����ش���ق���ل���ي���ة,  يف     
اح���ت���ف���ل بعيد  ال������ذي  ب���رل�������ش���ك���وين, 
م��ي��الده احل���ادي وال��ث��م��ان��ني يف 29 
ح�شد  يف  جن����ح  امل���ا����ش���ي,  ���ش��ب��ت��م��رب 
وراء  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  االأح���������زاب  ج��م��ي��ع 
اإيطاليا,  ف��ورزا  رج��ل واح��د: حزبه, 
ان  التي تطمح اىل  ال�شمال  ورابطة 
ت�شبح رابطة فقط لتكت�شح اجلنوب 
اأي�شا, واملحافظون قوميو فراتيللي 
يفوز  املوحد  “اليمني  اإيطاليا.  دي 
ال�شابق  ال��ك��اف��ال��ريي��ه  ق��ال  دائما”, 
غذائية  بحمية  لياقته  ا�شتعاد  وق��د 
قا�شية, و�شاعة من ال�شباحة يوميا. 

ت�شفية ح�شابات
مبثابة  ���ش��ي��ك��ون  ال��ت�����ش��وي��ت  ان     
ت�����ش��ف��ي��ة ح�������ش���اب���ات, ك����ان ق���د حذر 
نحن  ب�شيط:  اخليار  غريللو,  بيبي 
غري  املا�شي.  �شّد  امل�شتقبل  ه��م,  اأو 
ح�شا�شية  اأك��رث  كانوا  ال�شقليني  ان 
ل�������ت���اأث���ري ب���رل�������ش���ك���وين, م���وؤك���دي���ن 
االنبعاث  ت�����ش��وي��ت��ه��م  خ�����الل  م����ن 
ال�شابق  ل��ل��ك��اف��ال��ي��ريي��ه  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الذي �شدد على انه ال�شامن ليمني 
يف  انتقل  حيث  اجل��زي��رة,  يف  موحد 
لدعم  احلملة  من  االأخ��رية  املرحلة 
م��ر���ش��ح��ه ن��ي��ل��و م��و���ش��وم��ي�����ش��ي. وقد 
تقدم هذا االأخ��ري بفارق �شئيل عن 
جيانكارلو  جن��وم,   5 حركة  مر�شح 
الي�شار,  دف���ع  ح���ني  يف  ك��ان�����ش��ل��ريي, 
انق�شاماته  ث��م��ن  والي���ت���ه,  امل��ن��ت��ه��ي��ة 

وح�شاده غري ال�شعبي.
ولكن  املناق�شة  تقبل  ال  »الهزمية    
ماتيو  ق���ال  وطنيا”,  ل��ه��ا  ق��ي��م��ة  ال 
رينزي, م�شجال ان النتيجة من دون 
اىل  انها عودة  اىل  مفاجاآت, م�شريا 
معقل  �شقلية,  يف  الطبيعي  الو�شع 
فورزا  ثم  امل�شيحية  الدميوقراطية 
ايطاليا بزعامة �شيلفيو برل�شكوين.

   غ��ري ان ه��ذا االخ��ت��ي��ار التقليدي 
ث������رّي  اجل�������زي�������رة,  ل���ل���ن���اخ���ب���ني يف 
للم�شتقبل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ب����ال����درو�����ض 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ال����ب����الد. ل��ق��د ب����داأت 
يف  الت�شريعية  لالنتخابات  احلملة 
الربيع املقبل, و�شتدور رحاها بقانون 
انتخابي مينح االف�شلية لالئتالفات 
اليمني  اأظهر  وق��د  ال��ف��وز.  لتحقيق 
التغلب  اىل  ب�����ش��ه��ول��ة  ي��ت��و���ش��ل  اأن����ه 
اأحزابه,  برامج  يف  االختالفات  على 
قادته,  ب��ني  ال�شخ�شية  واملناف�شات 

   لقد كان يعمل يف الظل منذ اأ�شهر, 
وق��ان��ون االن��ت��خ��اب��ات اجل��دي��د يلعب 
ا�شتطالعات  وح�������ش���ب  ل�������ش���احل���ه. 
ممكنان:  �شيناريوهني  ف��ان  ال����راأي 
اإما انت�شار حمدود لليمني, او عدم 
ان  �شاأنها  وجود اغلبية وا�شحة من 
توؤدى اىل ائتالف كبري بني اليمني 
الدميقراطي  واحل�����زب  ال��و���ش��ط��ي 
ب��زع��ام��ة م��ات��ي��و ري���ن���زى, ال���ذي بات 
الثقيلة يف  ال��ه��زمي��ة  ب��ع��د  ورط���ة  يف 

�شقلية. 
  »اإذا فاز ميني الو�شط باالنتخابات 
تاجاين  انطونيو  ف��ان   ,2018 ع��ام 
ال��رئ��ي�����ض احل���ايل ل��ل��ربمل��ان االأورب����ي 
للوزراء”,  مم���ت���ازا  رئ��ي�����ش��ا  ���ش��ي��ك��ون 
لل�شحفي  برل�شكونى  �شيلفيو  ق��ال 
“وحده  ك���ت���اب���ه  يف  ف��ي�����ش��ب��ا  ب����رون����و 
“تاجاين  واأ����ش���اف  ال�شلطة”.  يف 
واحد  وه��و   ,1994 ع��ام  منذ  معنا 
م���ن اخل��م�����ش��ة امل��وؤ���ش�����ش��ني ل���ف���ورزا 
ويّف  ت��اج��اين  واأن��ط��ون��ي��و  اإيطاليا”. 
من بني االوفياء يف الدائرة ال�شّيقة 
الكافاليرييه,  ح����ول  ت�����دور  ال���ت���ي 
لقيادة  روم���ا  اإىل  املحتملة  وع��ودت��ه 
لن  الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  حملة 

تفاجاأ اأحدا.

اإمرباطورية اعلمية
 �شد خم�ض جنوم

   اأك�����رث م���ن و����ش���ط ال��ي�����ش��ار, تبدو 
اأ�ش�شها  ال����ت����ي  جن�������وم,   5 ح����رك����ة 
ب��ي��ب��و غ��ري��ل��و, اخل�شم  ال��ك��وم��ي��دي 
برل�شكوين.  ل�����ش��ي��ل��ف��ي��و  احل��ق��ي��ق��ي 
فقد حقق مر�شح 5 جنوم اأكرث من 
35 باملائة من االأ�شوات يف �شقلية, 
احلركة  ت���ق���ري���ب���ا  ����ش���اع���ف���ت  ح���ي���ث 
نتيجتها مقارنة بانتخابات 2012, 
مبا  اجل��زي��رة  يف  ح��زب  اأول  لت�شبح 
ان ال��ي��م��ني ح��ق��ق ف����وزه م���ن خالل 
�شد  الوحيد  ال�شد  “نحن  حت��ال��ف. 
برل�شكوين  �شيلفيو  كرر  5 جنوم”, 
خالل تدخالته العديدة على �شا�شة 
هذه  “مع  وا�����ش����اف  ال���ت���ل���ف���زي���ون. 
يف  ايطاليا  ف��ان  ال�شعبوية,  احلركة 
خطر, وانهم ا�شواأ من ال�شيوعيني«.

   و�شي�شتخدم رئي�ض الوزراء ال�شابق 
والب�شرية  ال�شمعية  اإمرباطوريته 
اأنه  ك��م��ا  “ال�شرا�شري”,  ملهاجمة 
يدرك اأنه الوحيد الذي ال يزال قادرا 
مر�شح  خلف  اليمني  �شمل  مّل  على 
يف  ال�شخ�شية  م�شاركته  واأن  واح��د, 
تاأتي  اأن  ميكن  االنتخابية  احلملة 

بع�شر نقاط اإ�شافية ملع�شكره.

واملبارزة اليوم مفتوحة فقط ملعرفة 
برل�شكوين  �شيلفيو  �شيقودها:  من 
اأو ماتيو �شالفيني, االأكرث ان�شجاما 
مع النب�شات ال�شعبوية التي حترك 

الناخبني.

الي�شار: انق�شام فهزمية
اأن  اأخ��رى,  اأدرك الي�شار مرة     لقد 
بالهزمية.  ع��ل��ي��ه  ي��ح��ك��م  ان��ق�����ش��ام��ه 
اأن  ري��ن��زي  م��ات��ي��و  منتقدو  وي��ط��ل��ب 
يتخلى هذا االخري عن كونه مر�شح 
مع�شكره لق�شر ت�شيجي حتى ي�شمح 

وقدم حماموه ا�شتئنافا اإىل املحكمة 
االأوروب����ي����ة حل��ق��وق االإن�������ش���ان, ومن 
يف  اال�شتماع  جل�شة  تعقد  ان  امل��ق��رر 
22 نوفمرب اجل��اري, اال ان احلكم 
�شتة  ان���ق�������ش���اء  ب���ع���د  اال  ي�����ش��ل  ل����ن 
متاأخرا  ���ش��ي��ك��ون  واج��رائ��ي��ا  اأ���ش��ه��ر, 
جمددا.  الرت�شح  م��ن  ليتمكن  ج��دا 
برل�شكونى  �شيلفيو  على  و�شيتعني 
االكتفاء باأن ي�شبح “�شانع ملوك”, 
اجلديد,  ال��������وزراء  رئ��ي�����ض  ب��ت��ع��ي��ني 
ث��م ي��ت��وىل حت��ري��ك اخل��ي��وط خلف 

الكوالي�ض.

تورينو  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  مم���ار����ش���ة  يف 
اأبواب ال�شلطة التي  وروما قد يغلق 
اأ�شهر,  ب�شعة  قبل  تت�شورها,  كانت 

مفتوحة على م�شراعيها.
ال��راأي حتى  ا�شتطالعات     وتتوقع 
 5 االن, ���ش��ب��اق��ا ث��الث��ي��ا ب���ني ح����زب 
جن�����وم, ومي����ني ال���و����ش���ط, واحل����زب 
بّينت  ح�����ني  يف  ال�����دمي�����ق�����راط�����ي. 

ب����والدة حت��ال��ف ي�����ش��ار ال��و���ش��ط, اأي 
الوقت  يف  وهو  بطموحه,  الت�شحية 
الراهن لي�ض على ا�شتعداد للتنازل.

   اأم���ا ح��رك��ة 5 جن��وم فهي جت�شد, 
اأكرث من اأي وقت م�شى, الت�شويت 
االحتجاجي واإرادة التغيري اجلذري 
جل����زء ك��ب��ري م���ن ال���ن���اخ���ب���ني. لكن 
رف�شها القاطع الأي حتالف, وتعرثها 

�شانع ملوك
ال�شقلية  الو�شفة  اأن تطبيق  بيد     
حت�شبا  ال���وط���ن���ي,  امل�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
لالنتخابات املقبلة يف ربيع 2018, 
ي����زال  اذ ال  ت���ع���ق���ي���دا,  اأك������رث  ي���ب���دو 
موؤهل  غ���ري  ب��رل�����ش��ك��وين  ���ش��ي��ل��ف��ي��و 
ومم��ن��وع م��ن �شغل من�شب ع��ام بعد 
ال�شريبي.  بالتهرب  النهائية  اإدانته 

االنتخابات يف �شقلية مبارزة ثنائية 
م�شتمدا  الربل�شكوين  اليمني  ب��ني 
قوته من احلركة ال�شعبوية, رابطة 
ال�����ش��ع��ب��وي لبيبي  ���ش��م��ال, واحل����زب 
غ��ري��ل��ل��و. ومي��ك��ن ل��ه��ذا االأخ����ري من 
ح�شاب  ت�شفية  ع��ن  ي��ع��ل��ن  اأن  االن 
الت�شريعية  االن��ت��خ��اب��ات  يف  مقبلة 

لعام 2018.

بيبي غريللو الرقم ال�شعب يف املعادلة برل�شكوين  ينه�ض من رماده جمددا

يدرك الكفاليرييه اأنه الوحيد القادر على مّل �شمل اليمني خلف مر�شح واحد

يتاأكد مرة اأخرى اأن انق�شام 
الي�شار يحكم عليه بالهزمية

�شيكون برل�شكونى، يف 
اأف�شل احلالت، �شانع امللوك

حركة 5 جنوم اخل�شم احلقيقي 
لربل�ش��كوين يف الت�ش���ريعية

ماتيو �شالفيني مناف�ض برل�شكوين على زعامة اليمني املوحد

ماتيو رينزي  انق�شام الي�شار يوؤدي اىل هزميته �شقلية اختارت اليمني

انطونيو تاجاين  مر�شح برل�شكوين لرئا�شة احلكومة القادمة

جت�شد حركة 5 جنوم الت�شويت الحتجاجي واإرادة التغيري اجلذري جلزء كبري من الناخبني
الختيار التقليدي للناخبني يف اجلزيرة ثرّي بالدرو�ض بالن�شبة مل�شتقبل البلد ال�شيا�شي 

�شقلية ج�شر عبوره اىل روما:

اإيطاليا: االنبعاث ال�شيا�شي االأبدي لربل�شكوين...!
يبدو تطبيق الو�شفة ال�شقلية على امل�شتوى الوطني اأكرث تعقيدا

حتليل اخباريحتليل اخباري
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شو �شويت لالك�ش�شوارات  

رخ�شة رقم:CN 1199782 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شاره حممد خالد العجمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة مياه العرب لنظم 
التحلية ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1199782 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة خمي�ض �شامل حممد �شعيد البلو�شي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ادامانا جورج انزل %5
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ماميد �شاحب �شيف الدين %44

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خمي�ض �شامل حممد �شعيد البلو�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ماميد �شاحب �شيف الدين
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

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

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعــــــــــلن
�شويت  ال�ش�����ادة/�شو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لالك�ش�شوارات - مكتب ادارة فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1199782-2 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شاره حممد خالد العجمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف م�شفر م�شلح هداد عبيد العرياين

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

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

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شو �شويت 

لالك�ش�شوارات - فرع 1
رخ�شة رقم:CN 1199782-1 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
للخدمات  ال�ش�����ادة/الرباق  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الطبية  رخ�شة رقم:CN 1042206 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد في�شل احمد فرهود %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
البيئية  للخدمات  الوطنية  ال�ش�����ادة/ال�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1100279 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شاحل الغربي الدارة املن�شاآت ذ.م.م

West Coast Facilities Management LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة االحتاد الدولية القاب�شة ذ.م.م
ETIHAD INTERNATIONAL HOLDING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف ال�شاحل الغربي الدارة املن�شاآت ذ.م.م
west coast facilities management llc 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ب�شار اح�شان املهايني
تعديل راأ�ض املال/من 150000 اىل 100000

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/اي ان تي 

خلدمات حقول النفط والغاز
رخ�شة رقم:CN 1993885 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الواحة العامليه للخدمات البحريه

رخ�شة رقم:CN 1654746 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيده احمد �شالح عامر العفيفي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيده احمد �شالح عامر العفيفي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي حم�شن عامر �شجاع %49

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ الواحة العامليه للخدمات البحريه
OASIS GLOBAL MARINE SERVICES

اىل/الواحة العامليه للخدمات البحريه ذ.م.م
OASIS GLOBAL MARINE SERVICES LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
للكمبيوتر  ال�ش�����ادة/طوكيو  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1193649 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عادل ح�شن عبداهلل ح�شن احلمودي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شمرية عبيد مري عبداهلل عبدالكرمي الهرمودي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�ض  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  االقت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خط افريدي للنقليات 

واملقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1175602 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد حممد علي عبداهلل اجلابري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف يو�شف حممد علي عبداهلل اجلابري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/توب جري 

لتجارة معدات الور�ض
رخ�شة رقم:CN 2042616 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعالن عن ت�سجيل �سفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ش��الت )ق���ط���اع النقل 

البحري( بان /املطوع لالأعمال البحرية ذ.م.م قد تقدم 

بطلب ت�شجيل ال�شفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�شفينة  ه��ذه  ت�شجيل  على  اع��رتا���ض  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�شفن  ت�شجيل  مكتب  مراجعة 

اق�شاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.

 اإدارة مراكز �سعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة المارات العربية املتحدة
الهيئة الوطنية للموا�سالت

�سيا�سة الرتاخي�ص والت�سجيل البحري

                   اإ�شم ال�شفينة                    رقم الت�شجيل ال�شابق          العلم ال�شابق
               ام زد 1001                    -                        -

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعــــــــــلن
لالك�ش�شوارات  ال�ش�����ادة/بريال  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 2407504 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شاره حممد خالد العجمي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/دروب  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�شحراء للمقاوالت العامة
رخ�شة رقم:CN 1181631 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )العني(

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/ن�شيم الربق خلدمات النظافة العامة

رخ�شة رقم:CN 1848639 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/ ن�شيم الربق خلدمات النظافة العامة

NASEEM AL BURAQ CLEANING GENERAL SERVICES

اىل/ماك�ض لرتكيب االبنية اجلاهزة - �شركة ال�شخ�ض الواحد ذ.م.م
MAX INSTALLATION OF PREFABRICATED BUILIDINS - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

بناية/علي   3 جهام/قطعة  ندود   - هيلي  ال�شناعية  هيلي  العني  عنوان/من  تعديل 
 11 14طابق  ق   15 �شرق  ابوظبي  جزيرة  ابوظبي  اىل  الهاملي  احمد  م�شري  حم�شن 

مكتب 6/1101 95438 95438 احمد غامن مزروع
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12168 بتاريخ 2017/11/8

 اإعـــالن �سطب قيد
ال�شعودية  الديار  مكتب  ال�شادة/�شركة  باأن  االقت�شاد  وزارة  تعلن 
العربية  اململكة  )اجلن�شية:  اأبوظبي  الهند�شية  لال�شت�شارات 
ال�شعودية( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي 
 , اأبوظبي   - النوي�ض  علي  حممد  بناية   - ال�شياحي  )العنوان:النادي 
االجنبية  ال�شركات  �شجل  يف   )4262( رقم  حتت  واملقيدة   )984 �ض.ب: 
ل�شنة 2015 م يف  القانون االحتادي رقم )2(  بالوزارة. وتنفيذا الحكام 
�شاأن ال�شركات التجارية وتعديالتة و القرار الوزاري رقم )377( ل�شنة 
2010م يف �شاأن اعتماد دليل اجراءات الرتخي�ض لفروع ومكاتب املن�شاآت 
ال�شادة ا�شحاب  . يرجى من  املوؤ�ش�شة باخلارج واملناطق احلرة بالدولة 
ال  ميعاد  يف  الوزارة  اىل  باعرتا�شهم  يتقدموا  ان  االعرتا�ض  يف  احلق 
يتجاوز �شهر من تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة االقت�شاد اإدارة 

الت�شجيل التجاري �ض.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�سجيل التجاري

المارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املرابع لتلميع وزينة ال�شيارات

رخ�شة رقم:CN 1997030 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 6*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ املرابع لتلميع وزينة ال�شيارات
ALMARABA POLISHING & CAR ACCESSORIES

اىل/كويك واي لت�شليح ال�شيارات
QUICK WAY AUTO REPAIR WORKSHOP

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميكانيكي للمركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح كهرباء ال�شيارات )4520005(
تعديل ن�شاط/حذف تنظيف ومتليع ال�شيارات )4520017( 

تعديل ن�شاط/حذف تركيب االجزاء اال�شافية لل�شيارات )4520012(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة زينة واك�ش�شوارات ال�شيارات )4530010(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيم انرتنا�شيونال لالنظمة االلكرتونية 

الذكية ذ.م.م  رخ�شة رقم:CN 1179397 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م

AL SHAHEEN INVESTMENTS TRADING LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جمموعة االمارات املتقدمة لال�شتثمارات ذ.م.م

EMIRATES ADVANCED INVESTMEMTS GROUP LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف �شلطان را�شد علي ال�شام�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ال�شاهني لال�شتثمارات التجارية ذ.م.م

فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 

خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

منوذج اعلن الن�شر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك:م�شنع الطوار للثالجات واملكيفات ذ.م.م

' T' GENERAL : طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم :278433     بتاريخ : 2017/8/21
با�ش������م :م�شنع الطوار للثالجات واملكيفات ذ.م.م

وعنوانه:املنطقة الو�شطى , البطائح , خلف �شناعية البطائح , اأر�ض م�شورة رقم 3 ملك حكومة ال�شارقة , 
بلدية البطائح , هاتف:0506288029 , فاك�ض:065389191 , �شندوق الربيد:24342

امييل:info_altawarfactory@yahoo.com ال�شارقة
�شورة العلمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي و التربيد 
والتجفيف والتهوية وتوريد املياه ولالأغرا�ض ال�شحية.

عالمة  ي�شاره  على  الغامق  البنف�شجي  باللون  مميز  التيني  بحرف  مكتوب   'T' ال��ع��الم��ة:ح��رف  و�شف 
مميزة العلى وعلى ميينه نف�ض العالمة الأ�شفل كلمة GENERAL مكتوبة بحروف التينية مميزة باللون 

البنف�شجي الغامق احلرف والكلمة مو�شوعان يف �شكل بي�شاوي
اال�شرتاطات:عدم املطالبة بحق ح�شري عند ا�شتخدام الكلمة )GENERAL( واحلرف )T( كال على حدا 

مبعزل عن العالمة وباالو�شاع االخرى العتبارهما �شائعتني اال�شتخدام يف الفئة.
اأو  االقت�شاد   وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذلك  على  اعرتا�ض  لديه  من  فعلى 

اإر�شاله بالربيد امل�شجل , وذلك خالل )30(  يوماً من تاريخ هذا االإعالن .
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  8  نوفمرب 2017 العدد 12168

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل قرواين اند كو 

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية: 

املودعة حتت رقم: 271706 بتاريخ 2017/04/18

با�ش��م: هيل انريجي ماغيارورزاك كي اف تي.

وعنوانه: 1075 بوداب�شت, كارويل كرت. 1, هنغاريا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

م�شروبات الطاقة.

الواق�عة بالفئة: 32

عبارة " HELL " كتبت باللغة الالتينية ح�شب ال�شكل املرفق.                        

 اال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�ض على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد, 

اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل, وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  6  نوفمرب 2017 العدد 12166
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الفجر الريا�ضي

�شهد زوار املوؤمتر الدويل لريا�شية املراأة الذين 
امل��ع��م��ورة جمموعة  اأرج����اء  ق��دم��وا م��ن خمتلف 
املتميزة  واملناق�شات  النقا�ض,  فريدة من حلقات 
املوؤمتر  اأي���ام  اأول  خ��الل  التفاعلية  واحل����وارات 
اأم�ض االأول  املراأة الذي انطلق  الدويل لريا�شة 

يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�ض “اأدنيك«.
بالكامل  مقاعده  امتالأت  ال��ذي  املوؤمتر  ومتيز 
يعر�ض  غني  فعاليات  بربنامج  االأول  اليوم  يف 
جمموعة متنوعة من االآراء والتجارب واخلربات 
ال�شخ�شيات  اأب��رز  من  مرموقة  بكوكبة  ويزخر 
ا�شتهل معايل  الريا�شة حيث  ع��امل  وال���رواد يف 
ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
رحب  افتتاحية  بكلمة  املوؤمتر  من  االأول  اليوم 
ف��ي��ه��ا ب��احل�����ش��ور وال���وف���ود م��ن خم��ت��ل��ف اأنحاء 
الدور  على  موؤكداً  اأبوظبي  العا�شمة  يف  العامل 
اأبرز  مواجهة  يف  الريا�شة  تلعبه  الذي  احلا�شم 

التحديات االجتماعية يف الدولة.
دولة  وزراء من  وك��ان معاليه من �شمن ثالثة 
املوؤمتر  م���ن  االأول  ال���ي���وم  ح�����ش��روا  االإم�������ارات 
�شما  معايل  جانب  اإىل  احل�شور  اإىل  للتحدث 

امل���زروع���ي وزي����رة دولة  ف��ار���ض  ب��ن  ب��ن��ت �شهيل 
االفتتاحية  الكلمة  األقت  التي  ال�شباب  ل�شوؤون 
للموؤمتر ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 

الثقافة وتنمية املعرفة.
حلقات  اأوىل  يف  الكعبي  ن��ورة  معايل  وان�شمت 
النقا�ض التي ا�شت�شافها اليوم االأول من املوؤمتر 
نائب  جوفري�شا  تيك�شيدور  م��اري��ا  م��ن  ك��ل  اإىل 
االأمني العام ملجل�ض املديرين يف نادي بر�شلونة 
ميداليتني  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ة  ك�����وان  وم��ي�����ش��ي��ل 
اأوملبيتني واحلائزة على لقب بطلة العامل خم�ض 
يف  م���رات  ت�شع  املتحدة  ال��والي��ات  وبطلة  م���رات 
“متكني  مو�شوع  ملناق�شة  اجلليد  على  التزلج 

املراأة .. الريا�شة والقيادة«.
الريا�شة  “ اإن  ال��ك��ع��ب��ي  ن����ورة  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
الن�شائية يف دولة االإمارات حققت قفزات نوعية 
ن��ح��و ال��ت��ف��وق يف ال��ع��دي��د م��ن ال��ري��ا���ش��ات على 
امل�شتوى االإقليمي والعاملي يف ظل الدعم امل�شتمر 

واملتابعة احلثيثة من �شمو ال�شيخة فاطمة بنت 
الرئي�شة  العام  الن�شائي  االحت��اد  رئي�شة  مبارك 
االأعلى ملوؤ�ش�شة التنمية االأ�شرية رئي�شة املجل�ض 
االإمارات”  “اأم  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة  االأع��ل��ى 
تكون منوذجاً  اأن  االإماراتية  للمراأة  اأرادت  التي 
املنطقة  يف  للمراأة  وق��دوة  واالبتكار  التفوق  يف 

والعامل خا�شة يف املجاالت الريا�شية ».
اأعداد  اأن هناك ارتفاعاً يف  واأ�شارت معاليها اإىل 
االألعاب  يف  امل�شاركات  االإم��ارت��ي��ات  الريا�شيات 
اجلماعية  االأل�����ع�����اب  م����ن  وغ����ريه����ا  االأومل����ب����ي����ة 
اال�شتثمارات  جن����اح  ي��ع��ك�����ض  مب���ا  وال����ف����ردي����ة, 
جهودها  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ري��ا���ش��ة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
الرامية لالرتقاء مب�شتويات املناف�شات الريا�شية 
االإماراتية يف خمتلف املحافل الريا�شية العاملية 
من خالل دعم املراأة االإماراتية بتوفري املرافق 
والدعم  والت�شجيع  امل�شتوى  العاملية  التدريبية 

املتوا�شل.

كما �شم برنامج اليوم االأول من املوؤمتر ثالث 
حلقات نقا�ض وثالث ور�ض عمل تفاعلية وجل�شة 
امل�شتقبل”  اأبطال  “�شنع  عنوان  حملت  خا�شة 
يف  ال��رائ��دة  االإقليمية  ال�شركة  �شمان  برعاية 

جمال التاأمني ال�شحي.
االأول  اليوم  يف  الثانية  النقا�ض  حلقة  واأقيمت 
الريا�شة   .. ال�شلوكي  “التغيري  ع��ن��وان  حت��ت 
العواين  ع����ارف  ���ش��ع��ادة  و���ش��م��ت  املعيار”  ه���ي 
وكيت  الريا�شي  اأبوظبي  ملجل�ض  العام  االأم��ني 
“جمل�ض  اإدارة  جم��ل�����ض  ع�����ش��و  ب���و����ش���وم���ورث 
 This« حملة  وم��دي��رة  الريا�شي”  اإجن��ل��رتا 
موؤ�ش�شة  اخلليل  ومي  الرائدة   »Girl Can
ال��رحم��ي من  ب����ريوت وت��ال��ة  جمعية م���اراث���ون 
ويل  دي���وان  يف  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��وؤون  مكتب 

عهد اأبوظبي.
و���ش��م��ت ح��ل��ق��ة ال��ن��ق��ا���ض ال��ث��ال��ث��ة ك��وك��ب��ة من 
املتحدثني الرئي�شيني من ذوي اخلربة والريادة 

ان�شمت كيت جون�شون  الريا�شة حيث  يف عامل 
العاملي  الت�شويق  ق�شم  ورئي�شة  الرئي�ض  نائب 
للرعاية يف �شركة فيزا اإىل زمالئها غافن ماكل 
رئي�ض نادي مان�ش�شرت �شيتي لكرة القدم لل�شيدات 
 CSM ل�شركة  ال�شابق  الرئي�ض  با�شكو  واآالن 
وهال   Sport and Entertainment
ال��ق��رق��اوي م��دي��رة حترير جملة زه��رة اخلليج 
يتعلق  فيما  الق�شايا  اأه��م  مناق�شة  ج��رت  حيث 
قطاع  يف  القيمة  رف��ع   .. واالإع���الم  “الرعاية  ب� 
ال��دويل لريا�شة  املوؤمتر  امل��راأة«. وميثل  ريا�شة 
للتوا�شل يف قطاع  رائ��دة  اإقليمية  امل��راأة من�شة 
الريا�شة العاملي وقد ا�شتقطب موؤمتر هذا العام 
جمموعة متنوعة من العار�شني من القطاعني 
االإعالم  و�شائل  من  وال�شركاء  واخل��ا���ض  العام 
ترفيهية  فعاليات  اإ�شراك احل�شور يف  اأجل  من 

بعيدا عن حلقات النقا�ض ور�ض العمل.
تقع  ال��ت��ي  الريا�شية  امل��ع��ار���ض  منطقة  وت�شم 

من  متنوعة  كوكبة  الرئي�شية  ال��ق��اع��ة  مقابل 
16 �شركة ريا�شية عار�شة اإىل جانب االأن�شطة 
ب��ب��ط��ول��ة كاأ�ض  امل��ت��ن��ق��ل��ة اخل��ا���ش��ة  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة 
 FIFA  2019 االإم�������ارات  ل��الأن��دي��ة  ال���ع���امل 
ومعر�شاً لل�شور املختارة من م�شابقة الت�شوير 
ال��ف��وت��وغ��رايف ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا امل���وؤمت���ر ال���دويل 
لريا�شة املراأة بالتعاون مع وكالة جيتي اإميجز 
اأب��وظ��ب��ي لالإعالم  وال��ب��ث امل��ب��ا���ش��ر ل��ت��ل��ف��زي��ون 

جلميع الفعاليات خالل يومي الفعالية.
واختتم اليوم االأول من املوؤمتر الدويل لريا�شة 
التي  التفاعلية  العمل  ب�شل�شلة من ور�ض  امل��راأة 
ا�شت�شافتها نخبة من �شيوف املوؤمتر هذا العام 
الفال�شي  ع��ب��داهلل  رمي  ���ش��ع��ادة  ان�شمت  بينما 
لالأمومة  االأع����ل����ى  ل��ل��م��ج��ل�����ض  ال���ع���ام  االأم������ني 
التوازن  جمل�ض  اإدارة  جمل�ض  ع�شو  والطفولة 
الك�ض  اإمي�����ا  اإىل  اأب���وظ���ب���ي  يف  اجل��ن�����ش��ني  ب���ني 
موؤ�ش�شة ومديرة اإدارة وكالة الت�شويق الريا�شي 
عمل  ور����ش���ة  يف   We Are Disrupt
“املراأة والقيادة .. التوا�شل مع �شناع  بعنوان: 

التغيري«.

يف اأجواء مفعمة بفرحة التاأهل بجدارة اإىل نهائيات 
اأكتوبر  يف  باإندوني�شيا  املقامة  لل�شباب  اآ�شيا  ك��اأ���ض 
املقبل, بعد اإنتزاعه تذكرة التاأهل و�شدارة ت�شفيات 
لل�شباب  الوطني  االأوىل, يتطلع منتخبنا  املجموعة 
حتت 19 �شنة اإىل اإنهاء م�شواره يف الت�شفيات ببلوغ 
النقطة 12, وحتقيق العالمة الكاملة حني يواجه 
ال��ث��ال��ث��ة ظهر  ال�����ش��اع��ة  ال��ب��ح��ري��ن يف مت���ام  منتخب 
الغد بتوقيت االإمارات, �شمن اإطار اجلولة الرابعة 
التي  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة  م��ن��اف�����ش��ات  م��ن  واالأخ������رية 

ت�شت�شيفها العا�شمة القرغيزية بي�شكيك.
اإن���ف���راده ب�شدارة  اأك���د  ق��د  ال��وط��ن��ي  وك���ان منتخبنا 
ثقيلة   ه��زمي��ة  اأحل����ق  اأن  وحيداً, بعد  امل��ج��م��وع��ة 
واجلمهور,  االأر����ض  �شاحب  قرغيز�شتان  مبنتخب 
اإىل ت�شع نقاط  , لريفع ر�شيده   1-4 وتغلب عليه 
من ثالثة مباريات, قبل اأن ت�شهد اجلولة املا�شية, 
والبحرين,  ُعمان  املواجهة اخلليجية بني منتخبي 
وال����ذي ت�����ش��م��ن  ���ش��ي��ن��اري��و م��ث��ري ب���اإح���راز منتخب 
االأخرية  الدقيقة  1-1 يف  التعادل  البحرين هدف 
م���ن ال���وق���ت امل��ح��ت�����ش��ب ب����داًل م���ن ال�����ش��ائ��ع واملقدر 
منهما  كل  ر�شيد  لتوقف  اأدى  مما  دقائق,  بخم�شة 
ال�شاب  االأب��ي�����ض  ليحجز بذلك  ن��ق��اط,  اأرب����ع  ع��ن��د 
االأخرية  خو�ض اجلولة  التاأهل قبل  بطاقة  ر�شمياً 

من الت�شفيات.
اأم�شية  ال��ر���ش��م��ي ع��ل��ى  ال��ت��اأه��ل  و���ش��ي��ط��رت ف��رح��ة 
البعثة  اأف���راد  وجميع  الالعبني  وت��ب��ادل��وا  الفريق, 
ب��ق��ي��ادة ال�شربي  ال��ف��ن��ي  ال��ت��ه��اين, ول��ك��ن اجل���ه���از 

ليوبينكو درولوفيت�ض وجهازه الفني املعاون , قرروا  
نهاية مباريات اجلولة  بعد  ملا  اإحتفاالت  اأي  تاأجيل 

االأخرية.
ح�شته  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  اأدى  ذل���ك,  ع��ن  وب��ع��ي��داً 
القرغيزي  االحت��اد  ملعب  على  االأخ��رية  التدريبية 

البحرين  منتخب  ملواجهة  ا�شتعداداً  ال��ق��دم,  لكرة 
الزرعوين,  وه�����ش��ام  ال��زع��اب��ي  را���ش��د  بح�شور  غ���داً, 
القدم,  لكرة  االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�ض  ع�شوي 
الالعبني, رغم  ودعم  التواجد  اللذين حر�شا على 
التي  املنخف�شة  احل���رارة  ودرج���ة  املمطرة  االأج���واء 

و���ش��ل��ت اأق���ل م��ن 7  درج����ات م��ئ��وي��ة ال��ت��ي �شاحب 
التدريبات. ومن ناحية اأخرى, من املتوقع اأن ت�شهد 
البحرين,  اأم���ام  امل��ب��اراة  ال�����ش��اب يف  االأب��ي�����ض  قائمة 
واالأ�شماء  الت�شكيلة  م�شتوى  على  التغيريات  بع�ض 
الفني  اجل��ه��از  ُيخ�شع  حيث  امل���ب���اراة,  �شتبداأ  ال��ت��ي 

املجهود  بعد  للراحة  االأ�شا�شية  العنا�شر  من  ع��دداً 
املا�شية,  امل���ب���اري���ات  خ����الل  ق���دم���وه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري 
على  ح�شولهم  وعدم  متتالية,  ب�شورة  وم�شاركتهم 
اأن  وقت كاِف للح�شول على الراحة.  ومن املنتظر 
باإ�شراك  الفني  املدير  درولوفيت�ض,  ليوبينكو  يقوم 

جمموعة من الالعبني, الذين مل تتح لهم فر�شة 
امل�شاركة يف املباريات ال�شابقة, لينالوا �شرف تقدمي 
الت�شفيات,  م��ن  املحطة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  اأنف�شهم 
ال�������ش���اب, بطاقة  االأب���ي�������ض  اأن ح�����ش��م  ب��ع��د  خ��ا���ش��ة 
اأية  دون  املقبل  اللقاء  و�شيدخل  مل�شلحته,  التاأهل 
الفني  اجل��ه��از  اأن  اإال  اأخ���رى,  ح�شابات  اأو  �شغوط 
�شي�شعى بالطبع نحو فر�ض �شخ�شيته القوية التي 
جدارته  واإث��ب��ات  املا�شية,  مبارياته  يف  عليها  ظهر 
م��ن خ��الل موا�شلة عرو�شه  وال��ت��اأه��ل  ب��ال�����ش��دارة 
اإىل  اأخ���رى ت�شاف  ن��ق��اط  ث��الث��ة  ال��ق��وي��ة, وح�شد 
ر�شيده وترفعه اإىل النقطة الثانية ع�شرة بالعالمة 
على  منتخب  ثالث  ال�شاب  االأبي�ض  وكان  الكاملة. 
وفيتنام,  ال�شني  بعد  الع�شر  املجموعات  م�شتوى 
نهائيات  اإىل  ر�شمياً  التاأهل  بطاقة  حجز  يف  ينجح 
كاأ�ض اآ�شيا لل�شباب 2018, ب�شكل مبكر قبل ختام 
املجموعات,  جميع  يف  للت�شفيات  االأخ��رية  اجلولة 
�شت�شت�شيف  التي  اإندوني�شيا  اإىل جانب  لين�شموا  
ال��وط��ن��ي على  ال��ن��ه��ائ��ي��ات.  وق���د ح��اف��ظ منتخبنا 
م�شتوى  على  هجوم  خط  اأق��وى  �شاحب  يكون  اأن 
بر�شيد  االأخ���رية,  اجل��ول��ة  خو�ض  قبل  جمموعته 
اأه�������داف, خ��م�����ش��ة م��ن��ه��ا ���ُش��ج��ل��ت يف �شباك  ع�����ش��رة 
امل��ن��ت��خ��ب ال��ُع��م��اين, واأرب���ع���ة ع��ل��ى ح�����ش��اب منتخب 
قرغيز�شتان, وهدف واحد يف مرمى منتخب نيبال 
متذيل املجموعة, باالإ�شافة اإىل كونه �شاحب اأقوى 
مرماه  ي�شتقبل  مل  حيث  جمموعته,  يف  دف��اع  خط 

�شوى هدفني فقط.

باإ�شراف وتنظيم نادي تراث االإمارات, وبدعم عدد 
من مالك االإبل وع�ّشاق الرتاث, وو�شط م�شاركة 
االإثنني  �شباح  انطلقت  ق��وي��ة,  ومناف�شة  كبرية 
مبدينة �شويحان, فعاليات مزاينة ال�شفوة لالإبل 
االأ�شايل, والتي ت�شتمر لغاية يوم غد اخلمي�ض 9 
نوفمرب, وتعد هذه املزاينة االإنطالقة احلقيقية 
ملو�شم املزاينات الفرعية, وحتظى باأهمية كبرية 
لدى مالك االإبل االأ�شايل حيث �شت�شكل اختبارا 
يف  للم�شاركة  لتاأهيلها  االأ���ش��اي��ل  لنخبة  ه��ام��ا 
مهرجان  مع  �شتنطلق  والتي  الكربى,  املزاينات 

الظفرة منت�شف ال�شهر القادم.
وقت  وم��ن��ذ  �شهدت  ق��د  �شويحان  مدينة  وك��ان��ت 
مبكر يوم اأم�ض توافد عدد كبري من اأهم مالك 
االأ�شايل الذين حر�شوا على امل�شاركة باأجمل ما 
ميلكون من االإبل واملناف�شة على املراكز االأوىل يف 
ل�شوط  التي مت تخ�شي�شها  االأول  اليوم  اأ�شواط 
ال�شت, وفئتي احلول والزمول, وتت�شمن فعاليات 
 4 تخ�شي�ض  مت  ���ش��وط��ا,  ال�شفوة,28  م��زاي��ن��ة 
اأ����ش���واط ل��ك��ل ف��ئ��ة ذه��ب��ي, ف�����ش��ي, ت���الد اإ�شافة 
جوائز  تخ�شي�ض  مت  كما  ل��ل��ق��ع��دان,  ���ش��وط  اإىل 
جميع  يف  االأوىل  باملراكز  للفائزين  قّيمة  نقدية 

االأ�شواط.
مناف�شات اليوم االأول:..

ال�شباحية  ال��ف��رتة  يف  امل��زاي��ن��ة  اأ���ش��واط  انطلقت 
تناف�شت يف هذا  ال�����ش��ّت ح��ي��ث  ���ش��وط  م��ع  اأم�����ض 
االأ�شايل  م���الك  ل��ك��ب��ار  منقيات  ث���الث  ال�����ش��وط 
بدولة االإمارات, ومتيزت خالل املناف�شات منقية 

عزبة امل�شرفات لل�شيد �شامل بن �شقر املن�شوري, 
وحققت املركز االأول والنامو�ض وخطفت اجلائزة 
الكربى لل�شوط اإ�شافة اإىل وو�شاح ودرع, وجاءت 
لل�شيد  امل��ره��ق��ات,  ال��ث��اين منقية عزبة  امل��رك��ز  يف 
ع��ل��ي ب���ن ط���ار����ض حم��م��د امل��ن�����ش��وري, وح�شلت 
ع��ل��ى ج��ائ��زة ن��ق��دي��ة وو���ش��اح ,ف��ي��م��ا ح��ل��ت منقية 
ال�شني  ب��ن  حممد  �شالح  لل�شيد  ال��ن��وادر  ع��زب��ة 
جائزة  على  وح�شلت  الثالث  املركز  يف  الكثريي, 
نقدية وو�شاح.  واجلدير بالذكر اأن �شوط ال�شّت 
اأه��م االأ���ش��واط يف كافة م�شابقات  ال��ذي يعد من 
�شّن  م��ن  6 مطايا  ك��ل منقية  ي�شم يف  امل��زاي��ن��ة, 
عادة  فيه  وي�شارك  احل��ول,  �شّن  ولغاية  امل��ف��رودة 
اأهم املالك الذين ميتلكون مطايا مميزة وقادرة 

على املناف�شة وحتقيق املراكز االأوىل.
من  املطايا  اأجمل  تناف�شت  امل�شائية  الفرتة  ويف 
���ش��ّن احل����ول وال���زم���ول ���ش��م��ن اأرب���ع���ة اأ����ش���واط؛ 
للحول,  املفتوح  الف�شي  للحول,  املفتوح  الذهبي 
للزمول,  املفتوح  وال�شوط  للحول,  التالد  �شوط 
كبرية  م�شاركة  االأرب��ع��ة,  االأ���ش��واط  �شهدت  وق��د 
لها  امل�شاركة  املطايا  واأن  خا�شة  قوية  ومناف�شة 

ب�شمات واإجنازات مميزة يف �شاحات املزاينة.

اخلليج  ميا�ض  تفوق  املفتوح,  الزمول  �شوط  ويف 
ملالكه حمد جابر حممد املن�شوري,وحقق املركز 
عالمات  اأع��ل��ى  ح�شد  اأن  بعد  والنامو�ض  االأول 

جلنة التحكيم, وحظي بجائزة نقدية قّيمة ودرع 
وو�شاح, وجاء يف املركز الثاين رزين  ملالكه حجي 
حم��م��د ال��ه��ام��ل��ي, ون����ال ج��ائ��زة ن��ق��دي��ة وو�شاح, 

وذهب املركز الثالث للحاكم ومالكه علي بن راقع 
االأحبابي, وفاز بجائزة نقدية وو�شاح.

املفتوح, جاءت ميا�شة  الذهبي  ويف �شوط احلول 
املركز  يف  املن�شوري  �شاملني  عبيد  مبارك  ملالكها 
وو�شاح,  ودرع  قّيمة  نقدية  جائزة  ونالت  االأول, 
وحلت فزعة ملالكها عبيد عبداهلل �شعيد املهري يف 
املركز الثاين,  فيما احتلت زعبيل ملالكها حممد 

م�شلم حممد الرا�شدي يف املركز الثالث.
امل���ف���ت���وح, متكنت  ال��ف�����ش��ي  احل������ول  ����ش���وط  ويف 
م�شيحة ملالكها مبارك نا�شر بن نخرية اخلييلي 
من ت�شدر ال�شوط وحتقيق املركز االأول, والظفر 
باجلائزة الكربى لل�شوط اإ�شافة اإىل درع وو�شاح, 
ب��ن راقع  ال��ث��اين الغزيل لعلي  امل��رك��ز  وج���اءت يف 
االأحبابي, ويف املركز الثالث �شيخة ملحمد م�شلم 

املنهايل.
اأما يف �شوط التالد الذي يعد من اأقوى االأ�شواط 
عوايد  خ��الل��ه  مت��ي��زت  فقد  ومناف�شة,  م�شاركة 
ملالكها حمدان م�شبح حويرب املن�شوري, وجاءت 
الكربى  ال�شوط  ج��ائ��زة  ون��ال��ت  االأول,  امل��رك��ز  يف 
�شامل  ملالكها   اليا�شية  حلت  فيما  وو���ش��اح,  ودرع 
الثاين, وكان  املركز  العامري يف  حمد بن عنودة 

املركز الثالث من ن�شيب ميا�شة ل�شلطان حممد 
�شطيون الدرعي.

الرابع  من  باملراكز  الفائزون  جميع  ح�شل  وقد 
جوائز  على  االأ�شواط  جميع  ويف  العا�شر  ولغاية 

نقدية.
عبيد بن �شاملني: ال�شفوة باكورة املزاينات.
ثّمن ال�شيخ عبيد بن �شاملني املن�شوري, اأحد كبار 
م��الك االإب���ل واأه���م ال��داع��م��ني مل��زاي��ن��ة ال�شفوة, 
اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  ورع��اي��ة  دع��م 
نهيان ممثل �شاحب ال�شمو رئي�ض الدولة رئي�ض 
ن���ادي ت���راث االم����ارات, مل��الك االإب���ل وت�شجيعهم 
ع��ل��ى ح��ف��ظ ال����رتاث ال��ع��ري��ق ل��دول��ة االإم�����ارات, 
واأكد اأن رعاية نادي تراث االإمارات ملزاينة �شفوة 
ملا  وامل���الك  للمواطنني  ح��اف��زا  ي�شكل  �شويحان 
م�شابقات  تنظيم  يف  وا���ش��ع��ة  خ���ربة  م��ن  ل��ل��ن��ادي 

املزاينة والربامج واالأن�شطة الرتاثية املتنوعة.
ال�شفوة,  واأعرب بن �شاملني, مع انطالق مزاينة 
ه��ذا احلدث  دع��م  �شاهم يف  م��ن  لكل  �شكره  ع��ن 
املميزة,  ال�������ش���ورة  ب���ه���ذه  الإخ�����راج�����ه  ال����رتاث����ي 
ال��ع��دي��د من  ���ش��ج��ع  امل���ه���رج���ان  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
امل����الك وامل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف دع���م تراث 
اأن دعم  دول���ة االإم�����ارات. واأك���د يف خ��ت��ام حديثه, 
االإبل  الر�شيدة, �شكل حافزا لدى مالك  قيادتنا 
و�شجع  الرتاثية,  املهرجانات  هذه  مثل  لتنظيم 
تراث  على  احل��ف��اظ  يف  ب��دوره��م  للقيام  اجلميع 
االأجداد, وتعزيز مبادئ التالحم واالإخاء والعمل 

امل�شرتك.

الع��ني يرف����س ر�شمي���ًا ق����رار احت����اد الك�����رة الط����ائ����رة
احتاد  قرار  رف�شه  الريا�شية  لالألعاب  العني  نادي  اأعلن 
كرة الطائرة, اخلا�ض باإعادة نهائي مباراة كاأ�ض �شاحب 
اللقب  �شحب  عليه  واملرتتب  الدولة  رئي�ض  نائب  ال�شمو 

من البطل املتوج عن جدارة وا�شتحقاق.
ن�شره  بيان  ال�شديدين يف  وا�شتغرابه  اأ�شفه  العني  واأبدى 
على موقعه الر�شمي على �شبكة االنرتنت, موؤكداً: علمنا 
من و�شائل االإعالم اأن نادي بني يا�ض تقدم باحتجاج حول 
االأحداث التي رافقت املباراة النهائية وافتقد االحتاد اإىل 
مبداأ ال�شفافية ومل يخطر العني ر�شمياً حول التفا�شيل 

املرتبطة باحتجاج و�شكوى الفريق املناف�ض.
الطائرة  الكرة  العني حتفظه على قرار احتاد  اأعلن  كما 
ال����ذي ت�����ش��وب��ه ال�����ش��ب��اب��ي��ة م��ط��ال��ب��اً االحت�����اد االإم���ارات���ي 

والتي  بالق�شية  املرا�شالت اخلا�شة  االطالع على جميع 
مت توجيهها لالحتاد “الدويل«.

واأ�شار العني يف بيانه اإىل اأن النادي ح�شل على معلومات 
اأن  قبل  الق�شية  بدرا�شة  قام  الطائرة  احت��اد  ب��اأن  موؤكدة 
يبادر برفع ملفها اإىل االحتاد “الدويل” للكرة الطائرة 
اإىل  ال��ذي يفتقد  االأم���ر  الق�شية  اأط���راف  اأح��د  دون علم 

مبداأ احليادية.
واأكمل: خاطبنا االحتاد املحلي ر�شمياً الإفادتنا حول �شحة 
ما ظلت تتناوله و�شائل االإعالم حول ق�شية كاأ�ض �شاحب 
ال�شمو نائب رئي�ض الدولة اإحدى امل�شابقات الر�شمية, كما 
“الدويل”  لالحتاد  املوجه  اخلطاب  من  بن�شخة  طالبنا 

ات�شاقاً مع مبادئ ال�شفافية.

و�شائل  تناقلته  م��ا  ب�شحة  امل��ح��ل��ي  االحت����اد  اأق����ر    وزاد: 
“الدويل”  ل��الحت��اد  وخماطبته  الق�شية  ح��ول  االإع���الم 
بهدف الوقوف على مدى قانونية القرارات التي اتخذها 
حكام املباراة النهائية ومل يزودنا بخطابه املر�شل لالحتاد 
“الدويل”, وا�شطررنا اإىل اإعادة طلبنا اخلا�ض باالطالع 
على ن�شخة من اخلطاب للوقوف على دقة �شرح  احلالة 

واال�شتف�شارات املطلوبة من االحتاد الدويل.
الطائرة جتاهل  للكرة  املحلي  االحت��اد  اإن  النادي:  وق��ال 
جميع مطالب العني اخلا�شة مبلف ق�شية اإعادة مباراته 
من  ال�����ش��اد���ض  امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ليفاجئنا  النهائية 
ال�شهر احلايل بر�شالة تت�شمن قرار اإعادة املباراة النهائية 
بتاريخ 28 /11 /2017 م�شتندا  يف ذلك اإىل رد االحتاد 

“الدويل” بوقوع احلكام يف خطاأ يف تطبيق اللوائح للعبة 
احليثيات  على  بناًء  اال�شتثنائي  التبديل  ب�شاأن  واخلا�ض 

التي ار�شلها االحتاد االماراتي اىل االحتاد الدويل.
الذنب  طبيعة  ح��ول  بيانه  ختام  يف  العني  ن��ادي   وت�شاءل 
تبعات  الطائرة  الكرة  احت��اد  يحمله  حتى  اقرتفه  ال��ذي 
اأخطاء التحكيم, خ�شو�شاً واأن النادي التزم بتطبيق كافة 
اأي خمالفة ي�شتحق  اللعبة وقوانينها ومل يرتكب  لوائح 

عليها عقوبة.
 واأكد انه ال يوجد اأي منطق يف العامل يحمل النادي خطاأ 
اأو  الطاقم  الكرة  احت��اد  يعاقب  اأن  االأج���در  وك��ان  حتكيم 
اإدارة االأمور  اأو يعتذر ب�شجاعة لف�شله يف  جلنة التحكيم 
برمتها, خ�شو�شاً واأن قواعد اللعبة ال تت�شمن اأي فقرة 

تفر�ض اإعادة املباراة نتيجة خطاأ يف تطبيق قواعد اللعبة 
واحلكم املكلف من قبل االحتاد م�شوؤول م�شوؤولية  مطلقه 
ملم  ي��ك��ون  اأن  وي��ج��ب  اللعبة  ق��واع��د  جميع  تطبيق  ع��ن 

بكافة تفا�شيلها.
 واختتم العني بيانه موؤكداً: ميكن الحتاد الكرة الطائرة 
العودة اإىل قواعد اللعبة وقوانينها “الدولية” التي اأقرت 
املطلقة  ال�����ش��الح��ي��ات  احل��ك��م  ومنحه  دور  مقدمتها  يف 
االحتاد  نطالب  وعليه  اللعبة  اإدارة  يف  الكاملة  والثقة 
االإماراتي ر�شمياً بتعليق قرار اإعادة املباراة حتى االنتهاء 
الذي  للخطاب  وفقاً  قانوين  ب�شكل  الق�شية  ت��داول  من 
ت�شمن  وال���ذي  احل��ايل  ال�شهر  م��ن  ال�شاد�ض  يف  اأر�شلناه 

اعرتا�ض النادي على القرار

باإ�شراف وتنظيم نادي تراث الإمارات ..

انط��لق ف�ع���الي���ات مزاين���ة ال�شف����وة للأ�ش��اي����ل

الأبي�ض ال�شاب يحتفل بالتاأهل .. ويختتم تدريباته ملواجهة البحرين

منتخبنا االأقوى دفاعًا وهجومًا.. واملدرب يدفع ببع�س الوجوه اجلديدة يف الت�شكيل

اأبرز ال�شخ�شيات الريا�شية تلهم االأجيال املقبلة يف اأول اأيام املوؤمتر الدويل لريا�شة املراأة
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ال�����ش��ام�����ش��ي الع����ب منتخبنا  ال��ب��ط��ل ح��م��د  اأح�����رز 
االألعاب  فئة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  للريا�شات  الوطني 
الفردية القتالية , املركز الثاين وامليدالية الف�شية 
اأقيمت  التي  اوج للريا�شات االلكرتونية  يف بطولة 
400 العب  عن  مايزيد  وذل��ك مب�شاركة  دب��ي,  يف 
من خمتلف دول العامل, وبذلك ي�شيف ال�شام�شي 
التجمع  ه��ذا  يف  االإم�����ارات  لريا�شة  نوعيا  اإجن����ازا 

الكبري.
اأنه  ال�شام�شي  ال��الع��ب حمد  االم���ارات  بطل  واأك���د 
ال�شمو  �شاحب  اإىل  االجن���از  ه��ذا  ب��اإه��داء  يت�شرف 
رئي�ض  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ خليفة  ال���وال���د 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  اهلل  حفظه  ال���دول���ة 
حم��م��د ب��ن را���ش��د اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة 
واإىل  رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�ض جمل�ض 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
حكام  االأعلى  املجل�ض  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل 
االإم������ارات ت��ق��دي��را وع��رف��ان��ا ب��دع��م��ه��م الالحمدد 
وللريا�شات  ع��ام  ب�شكل  والريا�شة  ال�شباب  لقطاع 

االإليكرتونية ب�شكل خا�ض.
من جانبه قدم امل�شت�شار الدكتور را�شد بن ك�شي�ض 
الظاهري اأمني عام االمارات للريا�شات االلكرتونية 
ال�شكر والعرفان اإىل الهيئة العامة لرعاية ال�شباب 
والريا�شة وجمل�ض دبي الريا�شي, تقديرا لدعمهم 

الكبري للريا�شات االإلكرتونية.

الظاهري  م�شبح  را���ش��د  ال��دك��ت��ور  امل�شت�شار  وثمن 
هذا االإجناز النوعي موؤكدا اأنه ثمرة لدعم القيادة 
اإدارة  ملجل�ض  املخل�شة  للجهود  ونتيجة  الر�شيدة 
بن  خليفة  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  ب��رئ��ا���ش��ة  اجلمعية 
باالإجنازات  الظاهري  واأ���ش��اد  نهيان,  اآل  �شخبوط 
االإم���ارات  جمعية  حققتها  ال��ت��ي  والفنية  االإداري����ة 

ون�شف  م��رع��ام  اأن  بعد  االإل��ي��ك��رتون��ي��ة  للريا�شات 
االحتاد  لع�شوية  االن�شمام  مت  حيث  االإ�شهار  على 
الدويل للريا�شات االلكرتونية ومت تنظيم بطولة 
باهراً  تعترب االوىل من نوعها التي حققت جناحاً 
للريا�شات  االم�����ارات  ب��ط��ول��ة  وه���ي  املقايي�ض  ب��ك��ل 
اجلمعية  وم�شاركة  االوىل,  الن�شخة  االلكرتونية 

يف بطولة العني الرم�شانية التي القت قبول كبري 
وم�شاركة الح�شر لها يف الريا�شات االلكرتونية.

االلكرتونية  للريا�شات  االم���ارات  منتخب  وحقق 
ماليزيا  ب��رون��زي��ة  على  بح�شولة  ري��ا���ش��ي��اً  اإجن����ازاً 
مب�����ش��ارك��ة اأك���رث ع��ن 500 ف��ري��ق, وذه��ب��ي��ة اقوى 
بطوالت العامل يف الهند مب�شاركة اقوى منتخبات 

البناء  ,ون��ال  الن�شاأة  حديثة  الريا�شة  بهذه  العامل 
االلكرتونية  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اوروب������ا  ب��ط��ول��ة  ذه��ب��ي��ة 
املقاتلني  ملك  الفرن�شية  كوفك�ض  بطولة  ,وذهبية 
الفردية  االأل���ع���اب  ف��ئ��ة  االل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات 
والزوجية املقيمة يف مدينة كان الفرن�شية, وح�شل 
على ف�شية البطولة العاملية باتل رويل التي اقيمت 

يف دول����ة ال��ك��وي��ت, وح�����ش��د ف�����ش��ي��ة ب��ط��ول��ة عمان 
املقامة ب�شلطنة عمان بكل  للريا�شات االلكرتونية 
ع�شر  ال�شاد�ض  املركز  حقق  ,كما  وا�شتحقاق  ج��دارة 
ال��ع��امل يف بطولة  م��ن ح���ول  3000 الع���ب  ع��ل��ى 
للريا�شات  ال��ف��رق��ي  املنتخب  ,ون���ال  العاملية  اإي��ف��و 
ا�شيو�ض  بطولة  يف  االول  املركز  على  االلكرتونية 
اأقيمت  التي  االلكرتونية  للريا�شات  الدولية  روج 
الدولية  اوروب��ا  نهائيات بطولة  اىل  وتاأهل  دبي  يف 
حمد  العبنا  ���ش��ارك  االل��ك��رتون��ي��ة,ك��م��ا  للريا�شات 
ال�شام�شي يف اول مباراة ا�شتعرا�شية لعربي مناف�شاً 
لبطل العامل يف الريا�شات االلكرتونية لفئة االلعاب 
الفردية القتالية توكيدو بتزامن مع بطولة اليابان 
االول  املركز  البناء  ,وحقق  االإلكرتونية  للريا�شات 
ونال عن جدارة وا�شتحقاق كاأ�ض وامليدالية الذهبية 
حقق  واالن  االإلكرتونية  للريا�شات  املانيا  لبطولة 
البطل االماراتي حمد ال�شام�شي ف�شية بطولة اوج 

للريا�شات االلكرتونية.
فئة  االإل��ك��رتون��ي��ة  ل��ل��ري��ا���ش��ات  اوج  تعترب بطولة 
البطوالت  اأق����وى  م��ن  القتالية  ال��ف��ردي��ة  االأل���ع���اب 
ال��ف��ردي��ة يف ري��ا���ش��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ح��ي��ث ي�شارك 
فيها نخبة من االبطال يف الريا�شات االإلكرتونية 
,ويتجاوز عدد امل�شاركني فيها اكرث من 400 العب 
من خمتلف دول العامل حيث مت ا�شت�شافة عدد من 
واليابان  كوريا  من  االإلكرتونية  الريا�شات  ابطال 

وال�شني خالل البطولة.

اختتمت م�شاء ام�ض ور�شة تدريب االأمن وال�شالمة 
مدار  ع��ل��ى  امل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة  نظمتها  ال��ت��ي 
ي��وم��ني مل�����ش��وؤويل االأم���ن ب��االأن��دي��ة و���ش��رك��ات االأمن 
للور�شة عدة حماور  اخلتامي  اليوم  تناول  اخلا�ض 
�شملت العمليات يف املباريات, الواجبات وامل�شوؤوليات, 
حيث ا�شتعر�ض حممد با�شل اجلالد مدير امل�شابقات 
بعمل  اخلا�شة  املتطلبات  املحرتفني  دوري  بلجنة 

االأم��ن من حيث  واأف���راد  باالأندية  االأم��ن  م�شوؤويل 
اآلية العمل, التن�شيق والتوا�شل مع اجلهات املعنية, 
تدوير كافة املعلومات والبيانات اخلا�شة بالفعالية, 
من  املتعاملني  مع  التعامل  اآلية  امل�شبق,  التح�شري 
التعامل  �شرعة  وال�شلوك,  املظهر  واأندية,  جماهري 
العمالء  خدمة  ال��ط��وارئ,  وح���االت  التحديات  م��ع 
وغ���ريه���ا م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ي ي��ت��ع��ني ع��ل��ى اأف����راد 

االأمن االلتزام بها يف املباريات بغر�ض الو�شول اإىل 
دوري  لها جلنة  التي تطمح  التنظيم  اأعلى معايري 
امل��ح��رتف��ني, االأم����ر ال���ذي م��ن ���ش��اأن��ه ت��وف��ري االأمن 
حكام,  الع��ب��ني,  م��ن  املنت�شبني  جلميع  وال�����ش��الم��ة 

جماهري ومنظمني.
وال�شالمة  االأم��ن  تدريب  ور�شة  فعاليات  توا�شلت   
االإدارة  احل��داد من  اأحمد  الرائد  األقاها  مبحا�شرة 

بالقيادة  وال���ط���وارئ  وال��ه��ي��ئ��ات  للمن�شاآت  ال��ع��ام��ة 
العامة ل�شرطة دبي, و�شابط ارتباط نادي الو�شل, 
ا�شتعر�ض خاللها مهارات تاأمني مباريات كرة القدم 
من حيث احلر�ض على اإجراءات تفتي�ض اجلماهري 
باإدخال  ال�شماح  بعدم  واالل��ت��زام  ال��ب��واب��ات  كافة  يف 
واللوحات  الالفتات  على  التدقيق  املمنوعة,  امل��واد 
الت�شجيعية, والتاأكد من عدم احتوائها على اإ�شاءات 

اأو �شعارات �شيا�شية, مراعاة حاالت انفعال اجلماهري 
اأثناء املباراة, عدم ال�شماح بدخول االأقنعة, وغريها 
اأول���وي���ات حتقيق  م��ن امل���ه���ارات ال��ت��ي ت��دخ��ل �شمن 

االأمن وال�شالمة يف املالعب.
باختبار  وال�شالمة  االأم���ن  ت��دري��ب  ور���ش��ة  اختتمت 
للح�شور للوقوف على مدى ا�شتفادتهم من املحاور 

التي مت طرحها يف الور�شة.

اجل��دي��ر ذك���ره اأن ور���ش��ة ت��دري��ب االأم���ن وال�شالمة 
تاأتي �شمن م�شاعي جلنة دوري املحرتفني لتطوير 
مل�شروع  ودع��م��ا  امل��الع��ب,  يف  التنظيمية  العمليات 
االأم�����ن وال�����ش��الم��ة ال����ذي ب����داأ ت��ط��ب��ي��ق��ه يف مو�شم 
اخلدمات  م�شتوى  م��ن  للرفع   2018-2017
اجلماهريية املقدمة يف املالعب متا�شيا مع اخلطة 

اال�شرتاتيجية 2010-2017.

كاأ�ض  حت��دي  م��ن  التا�شع  املو�شم  يكون  اأن  يتوقع 
�شباقات  اأح��د  االأو���ش��ط  ال�شرق   3 ت��ي  ج��ي  بور�شه 
ي�شارك  حيث  �شهرة,  االأك��رث  املتطابقة  ال�شيارات 
خمتلفة  جن�شيات  ت�شع  من  �شائقون  ال�شل�شلة  يف 
بالبحرين يف  التحدي  بداية  التناف�ض مع  وليبداأ 

.2017 نوفمرب   17
�شباقات  �شل�شلة  م��ن  التا�شع  امل��و���ش��م  يف  وي�����ش��ارك 
ال�شيارات املتطابقة ال�شهري والناجح عاملياً �شائقني 
وذلك  املتحدة,  واململكة  اأفريقيا  جنوب  من  ج��دد 

للمرة االأوىل يف هذا التحدي.
وي��ع��د ال�����ش��ائ��ق��ان اجل���ن���وب اأف��ري��ق��ي ����ش���اول هاك 
واالأ�شكتلندي جلني جيدي اثنان فقط من قائمة 
كبري  برتحيب  �شيحظون  ال��ذي��ن  اجل��دد  النجوم 
املحرتفني  ال�شائقني  قبل  م��ن  ال�شل�شلة  ه��ذه  يف 
املو�شم  و�شي�شم  ال��ع��امل.  املنطقة  من  واملوهوبني 

التا�شع �شائقني قادمني من اأملانيا واململكة املتحدة 
وهولندا وال�شويد, باالإ�شافة اإىل �شائقني من دول 
و�شلطنة  البحرين  مثل  االأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 

ُعمان واململكة العربية ال�شعودية والكويت.
املو�شم  �شي�شهد  اجل����دد,  ال�����ش��ائ��ق��ني  ج��ان��ب  واإىل 
 GT3 911 اجلديد اأي�شاً تقدمي �شيارة بور�شه
للمرة االأوىل يف املنطقة. وتتميز  Cup اجلديدة 
اأح����دث اإ����ش���دارات ���ش��ي��ارة ال�����ش��ب��اق االأك����رث مبيعاً 
اأ���ش��ط��وان��ات ب�شعة 4  يف ال��ع��امل مب��ح��رك م��ن �شت 
املحرك  ليولد  للوقود,  مبا�شر  حقن  مع  ليرتات 
اأ�شرع  ما ينتج عنه وقت  485 ح�شاناً  قوة تعادل 

يف الدورات.
مبن  ال�شائقني,  جميع  ي�شتكمل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ال��زب��ري من  ف��ي��ه��م االأب���ط���ال االإق��ل��ي��م��ي��ني في�شل 
�شلطنة ُعمان وفهد الق�شيبي من اململكة العربية 

ال�����ش��ع��ودي��ة وت�������ش���اريل ف��ري��ج��ن��ز امل��ق��ي��م يف قطر, 
االختبارات التح�شريية للمو�شم يف حلبة البحرين 

الدولية يومي 11 و12 نوفمرب 2017.
التاأكيد على  ال�شل�شلة قوتها بعد  اأثبتت هذه  وقد 
�شتتناف�ض  �شيارة   17 ت�شم  دول��ي��ة  جمموعة  اأن 
البحرين  �شيجري يف  الذي  االفتتاحي  ال�شباق  يف 
ال�شباق  هذا  ويعد   ,2017 نوفمرب   17 بتاريخ 

داعم لبطولة العامل للتحمل.
وق��ال ���ش��اول ه��اك قبيل ب��داي��ة االخ��ت��ب��ارات: »بعد 
لقائي مع والرت ليخرن و�شماع حديثه عن تاأ�شي�ض 
االأو�شط,  ال�شرق   3 ت��ي  ج��ي  بور�شه  ك��اأ���ض  حت��دي 
مكان  اأف�شل  يكون  اأن  ميكن  اأن��ه  موؤمناً  اأ�شبحت 
اختبار  الإج����راء  دع��ي��ت  ال��دول��ي��ة.  م�شريتي  ل��ب��دء 
�شتكون  �شيء.  كل  التجربة  ه��ذه  واأك���دت  املجر  يف 
خا�شة  كبرية,  خطوة  التحدي  ه��ذا  يف  م�شاركتي 

الأنني مل اأ�شارك يف اأي �شباقات من قبل يف ال�شرق 
االأو�شط لذلك لي�ض لدي فكرة عن احللبات هناك, 
اإىل  واأتطلع  حماكاة  اأج��ه��زة  عرب  اختربتها  لكني 

اختبارها على اأر�ض الواقع«.
وم���ن ج��ه��ت��ه, ق���ال ج��ل��ني ج��ي��دي: »ق���د اأك����ون من 
الوافدين اجلدد اإىل �شل�شلة ال�شباقات املميزة هذه, 
ولكن لدي خربة كبرية يف عامل ريا�شة ال�شيارات, 
بور�شه  ك��اأ���ض  ب��ط��ول��ة  مناف�شات  يف  ���ش��ارك��ت  ف��ق��د 
كاريرا يف اململكة املتحدة. لقد �شمعت اأن التناف�ض 
ال�شباق  رائع, فحلبات  االأو�شط  ال�شرق  يف منطقة 
التناف�ض  واأن  ال��ع��امل,  يف  االأف�شل  ب��ني  م��ن  هناك 
�شد �شائقني من هذه النوعية ممتع جداً. اأتطلع 
اإىل التناف�ض من اأجل الفوز وال�شعود على من�شة 
االإقليمية  البطولة  ال�شل�شلة  التتويج«. وتعد هذه 
ال�شركة  ق��ب��ل  م���ن  امل��دع��وم��ة  وال���وح���ي���دة  االأوىل 

االأو�شط.  ال�����ش��رق  منطقة  يف  لل�شيارات  امل�شنعة 
معايري  م�شتوى  رف���ع  ال��ت��ا���ش��ع  امل��و���ش��م  و�شي�شهد 
ال�شل�شلة, حيث قال موؤ�ش�ض ومدير ال�شل�شلة والرت 
مميزة  واأ�شبحت  البطولة  هذه  »تطورت  ليخرن: 
لقد  للجميع.  لها  مثيل  ال  جت��رب��ة  وت��ق��دم  ف��ع��اًل 
الزمن ومتلك  اختبار  اأمام  البطولة  �شمدت هذه 
اأنه ومع  اإرث��اً نفخر به جميعاً. ولكني اأعتقد  االآن 
من  املتنوعة  املجموعة  وه���ذه  اجل��دي��دة  ال�شيارة 
اإ�شراقاً من  اأكرث  ال�شائقني فاإن م�شتقبلنا �شيكون 
�شاول  املتميزين  ال�شائقني  اإ�شافة  ولعل  ما�شينا. 
من جنوب اأفريقيا وغلني من اأ�شكوتلندا يزيد من 
من  وعائلة  عاملي  جن��اح  حققنا  لقد  النجاح.  ه��ذا 
ال�شائقني على ا�شتعداد للتناف�ض و�شقل مهاراتهم 
ال�شائقني  اأن  متاأكد من  واأن��ا  االأو�شط.  ال�شرق  يف 
اجل����دد ���ش��ي�����ش��ت��م��ت��ع��ون ب��ك��ل حل��ظ��ة م���ن التحدي 

»اإنه  ل��ي��خ��رن:  واأ����ش���اف  ب��ه��م.  للرتحيب  ونتطلع 
االو�شط ومكاٌن خ�شب  ال�شرق  �شباق قمة يف  حقاً 
ل��ه��ذه ال��ري��ا���ش��ة ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��امل��ي«. وميتد 
حت��دي ك��اأ���ض ب��ور���ش��ه ج��ي ت��ي 3 ال�����ش��رق االأو�شط 
على �شت عطالت نهاية االأ�شبوع, حيث ي�شمل 12 
ال�شائقون  اأ�شهر. ويتناف�ض  �شتة  على مدى  �شباقاً 
اأكدت  التي  احللبات  يف  املنطقة  اأنحاء  جميع  من 
حلبة  ذل��ك  يف  مبا  التحدي,  جل��والت  ا�شت�شافتها 
اأبوظبي  اأوت������ودروم وح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���ض يف  دب���ي 
 17 وحلبة البحرين الدولية. تبداأ البطولة يوم 
االحتاد  اأ���ش��ب��وع  م��ن  ك��ج��زء  البحرين  يف  نوفمرب 
ال��ع��امل للتحمل يف  ل��ب��ط��ول��ة  ل��ل�����ش��ي��ارات  ال����دويل 
حلبة البحرين الدولية, وتختتم البطولة بالدعم 
جائزة   2018 ون  ال��ف��ورم��وال  ل�شباق  ال��ر���ش��م��ي 

البحرين الكربى لطريان اخلليج.

بن ك�شي�س: ال�شام�شي يحرز ف�شية بطولة اأوج للريا�شات االإلكرونية

 قرر اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني االأول بقيادة 
لقائمة  ج��دي��دة  عنا�شر  �شم  زاك���ريوين  األ��ب��ريت��و 
للمواجهتني  ا�شتعداداً  ال��ع��ني,  مبع�شكر  االأبي�ض 
الوديتني اأمام منتخبي هاييتي واأوزبك�شتان يومي 
اجلاري  نوفمرب  �شهر  م��ن  ع�شر  وال��راب��ع  العا�شر 
با�شتاد خليفة,  يف اإطار االإعداد املبكر للم�شاركة يف 

اال�شتحقاقات املقبلة.

خليفة  الن�شر  فريق  ثنائي  �شم  زاك���ريوين  وق��رر 
م��ب��ارك غ���امن وج��ا���ش��م ي��ع��ق��وب, والع���ب ال�شارقة 

يو�شف �شعيد, والعب الوحدة اأحمد را�شد.
ومن املنتظر اأن يلتحق الالعبون اجلدد للمع�شكر 
اليوم االربعاء, وامل�شاركة يف التدريبات التي �شتقام 
ال�شاد�شة  ال�شاعة  امللعب الفرعي ال�شتاد خليفة  يف 

م�شاء.

اجلهاز الفني ي�شم عنا�شر جديدة 
لقائمة االأبي�س مبع�شكر العني

»املحت���رف���ني« تختت���م فعالي���ات ور�ش���ة ت���دري���ب االأم����ن وال�ش���لم����ة

حتدي كاأ�ض بور�شه جي تي 3 ال�شرق الأو�شط يرحب باأول متناف�شني من جنوب اأفريقيا واململكة املتحدة

 ال�شائقون العامليون اجلدد يف املو�شم التا�شع يزيدون من جاذبية حتدي كاأ�س بور�شه جي تي 3 ال�شرق االأو�شط
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الفجر الريا�ضي

الظاهري  ه��زام  �شعادة حممد عبد اهلل بن  افتتح 
االأمني العام الحتاد الكرة, �شباح ام�ض دورة الفيفا 
املنتخبات  اإدارة  تنظمها  وال��ت��ي  البدنية  للياقة 
24 مدربا  الفنية يف االحت��اد مب�شاركة  وال�شوؤون 
وذلك  الدولة  اأندية  خمتلف  من  البدنية  للياقة 
مبقر احتاد الكرة مبنطقة اخلوانيج يف دبي, يقدم 
باريو  بيري  االأم��ري��ك��ي  ال���دويل  املحا�شر  ال����دورة 

املتخ�ش�ض يف جمال التدريب واللياقة البدنية. 
ورحب بن هزام خالل افتتاحه للدورة التدريبية 
اأيام بتواجد املحا�شر بيري  والتي ت�شتمر خلم�شة 
ب��اري��و, وب��امل�����ش��ارك��ني يف ه���ذه ال����دورة ن��اق��اًل لهم 
حتيات ومتنيات �شعادة املهند�ض مروان بن غليطة 
واالإ�شتفادة  وال��ن��ج��اح  بالتوفيق  االحت����اد  رئ��ي�����ض 

اأق�����ش��ى ح��د ممكن,  اإىل  ال����دورة  م��ن منهاج ه��ذه 
واملعارف  نقل اخل��ربات  اإىل  فيها  امل�شاركني  داعياً 
الإ�شتثمار  والعبيهم,  اأنديتهم  اإىل  منها  املكت�شبة 
الر�شيد  الذين يعتربون  ذلك يف تطوير العبينا 
ب�شكل  ولالأندية  الوطنية  للمنتخبات  احلقيقي 

عام. 
وجدد اأمني عام االحتاد تاأكيده على اأن احتاد الكرة 

ما�ٍض دوما يف تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية 
االإ�شرتاتيجية  خطته  �شمن  املعرفية  وال��ور���ض 
واملنتخبات  االأن��دي��ة  يف  مدربينا  وتاأهيل  لتطوير 
الوطنية واالإرتقاء مب�شتوياتهم, خا�شة ما يتعلق  
بتطوير وتاأهيل املدرب املواطن حيث و�شع احتاد 
اأولويات  �شمن  ال��ه��دف  ه��ذا  عينيه  ن�شب  ال��ك��رة 
ح�شن  اهلل  عبد  اأثنى  ب��دوره  التطويرية.   خطته 

والتطوير يف االحت��اد, على  التدريب  ق�شم  رئي�ض 
ال���دور امل��ه��م واحل��ي��وي ال���ذي ي��ق��وم ب��ه اأم���ني عام 
االحت����اد وم��ت��اب��ع��ت��ه احل��ث��ي��ث��ة مل��ث��ل ه���ذه ال����دورات 
اإجناحها  يف  امل�شاهمة  على  وح��ر���ش��ه  التدريبية 
املنتخبات  اإدارة  اأن  اإىل  م�شرياً  اأهدافها,  وحتقيق 
حما�شر  يكون  اأن  على  حر�شت  الفنية  وال�شوؤون 
هذه الدورة من االأ�شخا�ض امللمني بفنون ومهارات 

تدريب مناهج اللياقة البدنية وله معرفة وا�شعة 
له  �شبق  ح��ي��ث  ال���دول���ة,  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة  البيئة  يف 
ال��وط��ن��ي��ة يف  املنتخبات  ل��ي��اق��ة يف  ك��م��درب  ال��ع��م��ل 
املحا�شرين  م��ن  اأن����ه  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال���ك���رة,  احت����اد 
ال��دول��ي��ني امل��ع��روف��ني ول���ه اإ���ش��ه��ام��ات ع��دي��ده يف 
ر�شم و�شياغة مناهج اللياقة البدنية يف الواليات 

املتحدة االأمريكية. 

واأ�شاف رئي�ض ق�شم مراكز التدريب, اأن املحا�شر 
االآ�شيوي وم�شرف مدربي حرا�ض املرمى الكابنت 
ال��دورة حر�شا من  يتواجد يف هذه  اأحمد,  زكريا 
احت����اد ال���ك���رة ع��ل��ى ت���واج���د حم��ا���ش��ري��ن��ا يف هذه 
الدورات , لتجديد ملعلوماتهم وحتديثها واالإطالع 
امل�شتديرة  تدريب  ع��امل  يف  جديد  ماهو  كل  على 
هذه  مثل  يف  خرباتهم  من  االإ�شتفادة  اإىل  اإ�شافة 
الدروات.  واأ�شار عبد اهلل ح�شن, اإن اإدارة املنتخبات 
وال�شوؤون الفنية تدر�ض حاليا اإدارج منهاج اللياقة 
مبختلف  امل��درب��ني  رخ�ض  دورات  �شمن  البدنية 
فئاتها اإنطالقا من اأهمية تزويد الدار�شني مبثل 
ال��ل��ي��اق��ة يف �شنع  امل��ع��ل��وم��ات الأه��م��ي��ة ودور  ه���ذه 

الفارق بالن�شبة للمدرب والالعب. 

افتتح دورة الفيفا للياقة البدنية

بن هزام : االحتاد حري�س على تطوير وتاأهيل مدربينا الوطنيني

املدرب  م��ع  التعاقد  ال��ق��دم  لكرة  االإنكليزي  يونايتد  ه��ام  و�شت  ن��ادي  اعلن 
اال�شكتلندي ديفيد مويز خلفا للكرواتي �شالفن بيليت�ض الذي اقيل االثنني 

من من�شبه ب�شبب النتائج املخيبة للفريق هذا املو�شم.
اأنه عني  التاأكيد  يونايتد  و�شت هام  “بامكان  بيان  اللندين يف  النادي  وقال 
ديفيد مويز كمدرب للنادي. يحل املدرب البالغ 54 عاما )يف و�شت هام( مع 
خربة وتاريخ كبريين كونه درب يف الدوري االإنكليزي املمتاز ملدة 14 عاما, 

وحل يف املراكز الثمانية االأوىل يف ثماين من اأعوامه الت�شع االأخرية”.
واقيل بيليت�ض )49 عاما( بعد الهزمية التي تلقاها و�شت هام ال�شبت على 
�شت  مع  ع�شر  الثامن  املركز  يف  قابعا  جعله  ما   ,4-1 ليفربول  ام��ام  ار�شه 

هزائم وفوزين فقط, مقابل ثالثة تعادالت.
واأ�شبح بيليت�ض الذي دافع عن الوان و�شت هام كالعب خالل مو�شم 1996-
ثم   )1996-1993( االأمل��اين  كارل�شروه  من  اليه  ان�شم  بعدما   1997

ايفرتون االإنكليزي )1997-1999( وهايدوك �شبليت  انتقل بعدها اىل 
الكرواتي حيث انهى م�شريته عام 2000, رابع مدرب يقال من من�شبه منذ 

بداية املو�شم احلايل من الدوري املمتاز.
ورونالدو  باال�ض(  )كري�شتال  ب��ور  دي  فرانك  بالهولنديني  بيليت�ض  وحل��ق 

كومان )ايفرتون( وكريغ �شك�شبري )لي�شرت �شيتي(.
لربي�شتون,  ال�شابق  “املدرب  اأن  اىل  ال��ث��الث��اء  بيانه  يف  ه��ام  و���ش��ت  واأ���ش��ار 
اف�شل  اختري  و�شندرالند,  �شو�شييداد  ري��ال  يونايتد,  مان�ش�شرت  ايفرتون, 
2003 و2005 و2009, ونال جائزة  ال��دوري ثالث مرات يف  مدرب يف 

مدرب ال�شهر 10 مرات يف الدوري املمتاز”.
وحتدث و�شت هام عن الفرتة التي ام�شاها مويز مع ايفرتون بني 2002 
ليغ  وي��وروب��ا  االأب��ط��ال  دوري  مل�شابقتي  “التاأهل  اىل  الفريق  وق��اد  و2013 
والو�شول اىل نهائي كاأ�ض انكلرتا, قبل اأن يتم اختياره من قبل ال�شري اليك�ض 

فريغو�شون ليكون خلفا له يف مان�ش�شرت يونايتد خالل �شيف 2013”.
اإذ اقيل  ومل تكن الفرتة التي اأم�شاها مويز مع مان�ش�شرت يونايتد موفقة 
قبل انتهاء مو�شمه االأول مع “ال�شياطني احلمر” الأن الفريق كان حينها يف 
13 نقطة عن املركز الرابع املوؤهل اىل دوري االأبطال  املركز ال�شابع بفارق 

قبل اأربع مراحل على ختام املو�شم.
�شو�شييداد  لريال  مدربا  مويز  عني   ,2014 الثاين/نوفمرب  ت�شرين  ويف 
االإ�شباين بعقد لعام ون�شف, لكنه مل يكمله الأنه اقيل من من�شبه يف ت�شرين 

الثاين/2015 بعد بداية �شيئة يف الدوري املحلي للنادي البا�شكي.
وع���اد م��وي��ز اىل ال����دوري امل��م��ت��از يف مت���وز ي��ول��ي��و 2016 ل��ال���ش��راف على 
�شندرالند خلفا ل�شام االرداي�ض لكنه ا�شتقال من من�شبه يف نهاية املو�شم بعد 
هبوط الفريق اىل الدرجة االأوىل للمرة االأوىل منذ 10 اعوام, ليكون بذلك 

اأول فريق بعهدة اال�شكتلندي يغادر دوري االأ�شواء.

م��وي���ز خلف���ا لبيليت����س يف ت���دري���ب و�ش���ت ه�����ام 

و�شع �شانع االلعاب الدويل االيطايل ال�شابق اأندريا بريلو 
التي  الطويلة  الكروية  مل�شريته  املتحدة حدا  الواليات  يف 
متريراته  باأناقة  االوروب��ي��ة  املالعب  مبختلف  فيها  اأب��دع 
ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا, وت��وج��ه��ا بلقب ع��امل��ي ع��ام 2006 
ال�شابق  ناديه  اوروب��ا, بينما وجه  اأبطال  ولقبني يف دوري 

يوفنتو�ض االيطايل التحية اىل “املاي�شرتو”.
مع  مغامرتي  تويرت  على  ح�شابه  ع��رب  بريلو  وكتب 

نيويورك انتهت, ولكن اأي�شا م�شواري كالعب 
حم���رتف, ���ش��اك��را ك��ل ف��ري��ق ك��ان يل �شرف 
كنت  زم���ي���ل  و”كل  �شفوفه”  يف  ال��ل��ع��ب 

�شعيدا باللعب معه”.
وانتقل بريلو )38 عاما( للعب يف الواليات 

نيويورك  م���ع  وحت����دي����دا  امل���ت���ح���دة 
مو�شم  ن��ه��اي��ة  ���ش��ي  اف  �شيتي 

ال���ذي   2015-2014
يف  جديد  بلقب  توجه 

االيطايل  ال������دوري 
يوفنتو�ض,  م����ع 

ك��ان ال��راب��ع له, 
وال�����ش��اد���ض يف 

م�������ش���ريت���ه 
ال����ك����روي����ة 
لقبني  بعد 
مع ميالن.

وك�����������ان ب����ريل����و 
اع���ل���ن ����ش���اب���ق���ا ان 

املو�شم احلايل �شيكون 
االخري له كالعب, واأتى 

م�شريته  نهاية  عن  اإعالنه 
فريقه  خ�������ش���ارة  اأع����ق����اب  يف 
ن��ي��وي��ورك االح���د يف ن�شف 
ال�شرقية  امل��ن��ط��ق��ة  ن��ه��ائ��ي 
ل����ل����دوري االم����ريك����ي اأم����ام 

كولومبو�ض.
اعتزاله,  اإع���الن  اأع��ق��اب  يف 
ت���ل���ق���ى ب����ريل����و حت���ي���ة من 
العظيمة  االأ���ش��م��اء  جميع 
االإيطالية  ال��ق��دم  ك��رة  يف 

يف ال�شنوات االأخرية.
اأندريا  م��ع  ل��ع��ب  م��ن  “كل 

ي��ع��رف م���ا ت��ع��ن��ي��ه ه����ذه كلمة 
اجلدارة  جمع  بطل  +ف��ري��د+. 
واالأناقة والتوا�شع,” هذا ما 
املنتخب  مرمى  حار�ض  كتبه 

وق��ائ��ده يف يوفنتو�ض  االي��ط��ايل 
جانلويجي بوفون.

ني�شتا  الي�شاندرو  كتب  جهته,  م��ن 
“عبقري  الذي لعب معه يف ميالن: 

اأخر يعلن اعتزاله, العب كبري,  كروي 
رجل عظيم, �شديق عظيم”.

ب  توتي  فران�شي�شكو  ا�شاد  جانبه,  من 
“بطل من الطراز الرفيع”, وحتى ماريو 

بالوتيلي بعث باإ�شادة جميلة.
وكتب �شوبر ماريو: “فذ, ظاهرة, كان يل �شرف 

ال��ل��ع��ب م��ع��ك, ���ش��ك��را ل��ك ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء اأندريا. 

�شنوات  ع�شر  تلعب  اأن  ميكنك  يل,  بالن�شبة  ملحوظة: 
اأخرى”. مل يكن بريلو �شريعا اأو قويا, اال انه متتع بجودة 
وحتديدا  ال��ت��م��ري��ر  وخ�شو�شا  الت�شديد  ع��ل��ى  انعك�شت 
و�شاحب  بالفطرة  موهوبا  العبا  وكان  الطويلة.  الكرات 

روؤية للملعب, وم�شددا ا�شتثنائيا للكرات الثابتة.
خا�ض بريلو امللقب ب�”املهند�ض” 116 مباراة مع املنتخب 
عام  العامل  بكاأ�ض  توج معه  ال��ذي  االيطايل 

اأملانيا. يف   2006
وخالل العر�ض العاملي, �شجل هدفا 
يف مرمى غانا يف دور املجموعات, 
ث����م م������رر ك������رة ح���ا����ش���م���ة رائ���ع���ة 
���ش��ج��ل منها  ف��اب��ي��و غ��رو���ش��و  اىل 
اال�شايف  ال�شوط  يف  االول  ال��ه��دف 
املانيا  �شد   )119( امل��ب��اراة  يف  الثاين 
كما  النهائي )0-2(.  ن�شف  يف 
���ش��ج��ل ب���ريل���و رك���ل���ة اجل����زاء 
�شد  االوىل  ال��رتج��ي��ح��ي��ة 
فرن�شا يف املباراة النهائية 
ب��������رك��������الت   3-5(
بعد   1-1 ال���رتج���ي���ح, 

التمديد(.
 ,2012 ع���ام  يف 
ت������األ������ق ب���ريل���و 
ج����م����ي����ع  يف 
م�������ب�������اري�������ات 
ن����ه����ائ����ي����ات 
ك�����������اأ������������ض 
اوروب����ا يف 
اأوك����ران����ي����ا 
والتي  وبولندا, 
ايطاليا  خ�����ش��رت 

مباراتها النهائية امام ا�شبانيا.
وتعلم بريلو فنون اللعبة يف بري�شيا, 
وريجينا  اإنرت ميالن  اي�شا مع  ولعب 
قبل اأن ين�شم اإىل ميالن, حيث عا�ض 
اأول جناحاته الكبرية بتتويجه بلقبي 
“�شكوديتو” ومثلهما يف دوري االأبطال 

و2007.  2003
عقده  انتهى  عندما   2011 ع��ام  ويف 
�شفوف  اىل  ان�������ش���م  م�����ي�����الن,  م�����ع 
حار�ض  و�شفه  ان��ت��ق��ال  يف  يوفنتو�ض, 
بوفون  ج��ان��ل��وي��ج��ي  االأخ������ري  م���رم���ى 

ب�”�شفقة القرن”.
يف ت��وري��ن��و, وا���ش��ل ب��ريل��و ت��األ��ق��ه على 
رغ���م ت��ق��دم��ه يف ال�����ش��ن, واأ����ش���اف اإىل 
�شجله اأربعة األقاب يف الدوري وواحدا 
مباراته  وك���ان���ت  اإي���ط���ال���ي���ا.  ك���اأ����ض  يف 
االخرية يف اوروبا تلك التي خ�شرها 
يوفنتو�ض امام بر�شلونة اال�شباين 
يف نهائي دوري ابطال اوروبا عام 

.2015
ي��وف��ن��ت��و���ض ع��رب ح�شابه  وك��ت��ب 
“لقد كان �شرفا لنا  على تويرت 
م�شريتك,  م��ن  ج���زءا  نتقا�شم  اأن 

�شكرا لك ماي�شرتو”.

قدم كايري ايرفينغ اأف�شل مباراة له منذ انتقاله اىل بو�شطن 
�شلتيك�ض من كليفالند كافاليريز و�شيف بطل املو�شم املا�شي, 
فوزه  وحتقيق  القوية  بدايته  ملوا�شلة  اجلديد  فريقه  وق��اد 
التا�شع على التوايل, وجاء على ح�شاب م�شيفه اتالنتا هوك�ض 

110-107 يف دوري كرة ال�شلة االأمريكي للمحرتفني.
مقابل  بو�شطن  اىل  املو�شم  ه��ذا  انتقل  ال��ذي  ايرفينغ  ولعب 
كراودر  وج��اي  توما�ض  اي��زي��اه  عن  لكليفالند  االأخ��ري  تخلي 
على  التا�شع  الفوز  يف  ا�شا�شيا  دورا  زيزيت�ض,  اأنتي  والكرواتي 
التوايل لفريقه بت�شجيله ثالثني نقطة اأو اأكرث الأول مرة منذ 
نقطة,   35 ايرفينغ  و�شجل  االأخ�شر.  الفريق  اىل  ان�شمامه 
اللقاء  من  ثانية  و37  دقيقة  اآخ��ر  يف  حا�شمة  ثالثية  بينها 
7 متابعات,  واأ�شاف   ,103-104 التقدم  بها فريقه  مانحا 
8 متابعات يف لقاء  21 نقطة مع  فيما �شجل جي�شون تاتوم 
تبادل خالله الفريقان التقدم يف 25 منا�شبة, قبل اأن يخرج 
11 مباراة حتى  التا�شعة يف  للمرة  ال�شيف منت�شرا  الفريق 
االآن. وا�شاد مدرب بو�شطن براد �شتيفنز باالأداء الذي قدمه 
احلا�شم  الوقت  يف  ج��دا  هامة  نقاطا  “�شجل  قائال  ايرفينغ, 
احلا�شمة,  النقاط  بت�شجيل  اكتفى  اأن��ه  اأعتقد  ال  اللقاء.  من 
اأو  ايرفينغ  اللعب”. و�شجل  بقراءته ملجريات  اي�شا  بل متيز 
حقق متريرة حا�شمة يف فرتة من الربع الثالث �شجل خاللها 
ما  التالنتا,  فقط  اثنتني  مقابل  متتالية  نقطة   16 فريقه 
�شمح لل�شيف بالتقدم على �شاحب االأر�ض بفارق 7 نقاط ثم 
و�شل الفارق اىل 10 نقاط يف اوائل الربع االأخري اثر ثالثية 
من �شيمي اوجيليي. لكن اتالنتا مل ي�شت�شلم بل عاد من بعيد 
لثوان معدودة فقط.  لكن  اأك��رث من مرة  �شيفه  على  وتقدم 
احلا�شم  الوقت  يف  امل��ب��اراة  مع  يتعامل  كيف  بو�شطن  وع��رف 

ومل ي�شمح ل�شيفه بالتقدم عليه بعد ال�شلة الثالثية 
التي �شجلها ايرفينغ يف اآخر دقيقة و37 ثانية, 

ليخرج يف نهاية املطاف منت�شرا.
بعدما  ات��الن��ت��ا  �شد  ايرفينغ  ت��األ��ق  وج���اء 
�شد  االأح��د  مباراة  نقطة يف  ب�11  اكتفى 
اورالن��دو ماجيك, ما دفع مدربه للقول 

يختربون  ال  النوع  هذا  من  “�شبان 
اأم�شية هادئة مرتني على التوايل”.

املو�شم  ه��ذا  الطامح  بو�شطن,  وع���زز 
للفوز باللقب للمرة االأوىل منذ 2008 

والثامنة ع�شرة يف تاريخه, �شجله كاأف�شل 
فريق يف الدوري حتى االآن, كما حقق 

له  انت�شارات  �شل�شلة  اط��ول 
م��ن��ذ ���ش��ب��ع��ة اأع������وام. 

اآل  و�����ش����اه����م 
هورفورد 
اي���������ش����ا 
يف هذا 
الفوز 

له  م��ب��اراة  اأف�شل  يف  متابعات   10 م��ع  نقطة   15 بت�شجيله 
�شد الفريق الذي ام�شى فيه ت�شعة موا�شم قبل اأن يرتكه يف 
�شيف 2016 )اكتفى مبا جمموعه 20 نقطة و17 متابعات 
عاد  املقابل,  ويف  اتالنتا(.  �شد  ال�شابقة  الثالث  املواجهات  يف 
حققه  ال��ذي  املهم  االنت�شار  بعد  املخيبة  نتائجه  اىل  اتالنتا 
التا�شعة يف  بهزميته  ومني  كافاليريز,  كليفالند  االأح��د على 
11 مباراة رغم جهود االأملاين ديني�ض �شرودر الذي �شجل 23 

نقطة.
دورانت  كيفن  ق��اد  اوك��الن��د,  ارينا” يف  “اوراكل  ملعب  وعلى 
فريقه غولدن �شتايت ووريرز حامل اللقب اىل فوزه ال�شابع 
11 مباراة, وذلك  االأخ��رية والثامن يف  الثماين  يف مبارياته 
يف  ه��ي��ت,  ميامي  �شد  متابعات   8 م��ع  نقطة   21 بت�شجيله 
مباراة ح�شمها فريق املدرب �شتيف كري بني جماهريه بفارق 
17 نقطة 97-80. ولعب الثالثي دراميوند غرين و�شتيفن 
كوري وكالي توم�شون دورا اي�شا يف هذا الفوز بعد اأن �شجل 
االأول 18 نقطة مع 9 متابعات, والثاين 15 مع 5 متابعات 

و4 متريرات حا�شمة, والثالث 13 نقطة مع 6 متابعات.
البدنية لالعبي ميامي  وعانى غولدن �شتايت من اخل�شونة 
الذين اأجربوا كوري على االكتفاء بثالثيتني فقط من اأ�شل 
مرعب. كنا  “فريق  ميامي  اأن  غرين  واعرتف  حماوالت.   9
ندرك قبل املباراة باأن الو�شع �شيكون �شعبا, باأنهم �شيحاولون 
“مل يكن االأمر جميال  االإم�شاك بك, الت�شبث بك”, م�شيفا 
باأنه  اأدركنا  وبالتايل  املطلوب,  بال�شكل  الت�شديد  ن�شتطع  ومل 
علينا االعتماد على االأ�شا�شيات, اللعب باندفاع بدين وانتزاع 
االأف�شل  جون�شون  جيم�ض  ك��ان  املقابلة,  اجلهة  ويف  الفوز”. 
حا�شمة,  مت��ري��رات  و6  متابعات   9 مع  نقطة   21 بت�شجيله 
لكن  نقطة   19 دراغيت�ض  غ���وران  ال�شلوفيني  واأ���ش��اف 
ذل����ك مل ي��ك��ن ك��اف��ي��ا ل��ت��ج��ن��ي��ب م��ي��ام��ي هزميته 
ال�شاد�شة يف 10 مباريات رغم اجلهود اجلبارة 
حني  الثالث  الربع  يف  ال�شيما  بها,  قام  التي 
قل�ض الفارق من 20 اىل 10 نقاط بعدما 
بفارق  االأول  ال�شوط  نهاية  كان متخلفا يف 

.50-37 نقطة   13
ويف مباراة اأخرى, حقق نيوجريزي نت�ض 
فوزه الرابع يف 10 مباريات واالأول خارج 
5 مباريات, وجاء على  ا�شل  قواعده من 
 23 بف�شل   92-98 �شنز  فينيك�ض  ح�شاب 
متابعات  و6  ح��ا���ش��م��ة  مت���ري���رات  و8  ن��ق��ط��ة 

لداجنيلو را�شل.

املهند�س اأندريا بريلو ي�شع حدا مل�شريته  �شمن دوري ال�شلة الأمريكي للمحرتفني

ايرفينغ يقدم اأف�شل مباراة بقمي�س بو�شطن 

تزوير رخ�شة القيادة تكلف 
كيتا 415 الف يورو 

لكرة  االأمل��اين  ال��دوري  الغيني لاليبزيغ و�شيف بطل  الو�شط  دف��ع الع��ب 
القدم نابي كيتا غاليا ثمن حماولته تزوير رخ�شة القيادة, اإذ غرم مببلغ 
ال�شحف  احدى  ك�شفت  ما  بح�شب  دوالر(  األف   480( يورو  الف   415

االأملانية الثالثاء.
ووقع الدويل الغيني الذي �شينتقل املو�شم املقبل اىل ليفربول االإنكليزي, 
اأجل  يف �شرك ال�شرطة بعدما حاول مرتني تزوير م�شتنداته الغينية من 

احل�شول على رخ�شة القيادة يف املانيا.
“بيلد” اأن قيمة الغرامة التي فر�شت على كيتا و�شلت  وك�شفت �شحيفة 
ال��ذي يتقا�شاه  اليومي  ال��رات��ب  ا�شتنادا اىل  ي��ورو, وذل��ك  ال��ف   415 اىل 
الغيني مع فريقه الذي حل و�شيفا للدوري االملاين املو�شم املا�شي يف اول 

م�شاركة له يف دوري االأ�شواء.
ورف�شت املحكمة يف اليبزيغ اأن تك�شف لوكالة “�شيد” االأملانية الريا�شية, 
ال��ت��اب��ع��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����ض ب��ر���ض, ع��ن ق��ي��م��ة ال��غ��رام��ة ال��ت��ي ف��ر���ش��ت على 

الالعب لكنها اأ�شارت اىل اأنها من “�شتة ارقام”.
وتقدم الالعب البالغ 22 عاما با�شتئناف لتخفيف العقوبة, ويف حال ذهبت 

الق�شية اىل املحكمة فمن املتوقع اأال يبت بها قبل العام اجلديد.
االأول/ كانون  يف  ح��اول  اأن  بعد  بالتزوير  كيتا  اليبزيغ  يف  االدع���اء  واتهم 

على  احل�شول  اأج��ل  م��ن  م���زورة  غينية  وث��ائ��ق  ا�شتخدام  املا�شي  دي�شمرب 
رخ�شة قيادة املانية, ثم كرر االأمر يف كانون الثاين يناير.

و�شك موظفو مركز رخ�ض القيادة يف اليبزيغ باالأمر و�شلموا الوثائق اىل 
ال�شرطة.

بالكامل”,  “مزيفة  باأنها  كيتا  من  املقدمة  االأوراق  التزوير  خرباء  وحدد 
وفقا ملا ذكرته حمكمة مقاطعة اليبزيغ.

مع  مف�شلة  مناق�شات  “بعد  اأن��ه  ق��ال  اليبزيغ  ن��ادي  با�شم  متحدثا  اأن  اإال 
الالعب, ال نعتقد باأنها م�شاألة تزوير”.

وكيتا الذي مير بفرتة �شعبة يف االأ�شابيع القليلة االأخرية بعد طرده ثالث 
مرات يف �شبع مباريات مع فريقه ومنتخب بالده, لي�ض اأول جنم كرة قدم 
يف اأملانيا يعاقب موؤخرا بغرامة كبرية على خمالفة تتعلق بالقيادة, فجناح 
املنتخب االأملاين وبورو�شيا دورمتوند ماركو ريو�ض دفع غرامة قدرها 540 
األف يورو عام 2014 بعدما ك�شف باأنه يقود ال�شيارة من دون رخ�شة قيادة 

�شاحلة.



    

 
وفاة رجل �شّلط 3 مراوح على نف�شه 
اإثر  ح��اد,  ب�شكل  ح��رارة ج�شمه  انخفا�ض  بعد  تايلندي  تويف رجل 

توجهه للنوم, بعد اأن �شّلط 3 مراوح على نف�شه.
وكان �شوبثاوي بونكوا )44 عاماً( قد توجه اإىل النوم م�شاء ليلة 
اخلمي�ض املا�شي, وا�شتخدم 3 مراوح م�شلطة عليه, للتخفيف من 
بعد  مفاجئة  لنوبة  تعر�ض  ال�شباح,  ويف  املرتفعة.  اجل��و  ح���رارة 
انخفا�ض درجة حرارة ج�شمه, قبل اأن يفارق احلياة يف منزل اأحد 

اأقربائه مبدينة تامبون ناي موانغ, بح�شب موقع ذا �شتار.
اأبيبونورا�شيت من  ال�شابط ثانا�شيت  اكت�شاف جثته, توجه  وبعد 
 8:30 ال�شاعة  عند  احل��ادث��ة,  مكان  اإىل  �شيافوم,  م��وان��غ  �شرطة 
�شباحاً, مع طبيب �شرعي وعاملي طوارىء. واأظهرت الفحو�شات, 
مل  حيث  ج�شمه,  ح���رارة  درج��ة  انخفا�ض  نتيجة  ت��ويف  بونكوا  اأن 

يتمكن من التكيف مع الهبوط املفاجئ يف درجة احلرارة.
اأقربائه,  اإنه كان قد توجه اإىل منزل  وقال �شقيق بونكوا االأك��رب, 
عاماً,   86 العمر  من  والبالغة  امل�شنة,  لوالدته  الرعاية  لتقدمي 

لكنه فارق احلياة نتيجة املبالغة يف تربيد الغرفة باملراوح.

جنا من املوت ده�شًا بالقطار
جنا �شاب متهور من املوت املحقق باأعجوبة بعدما قفز من ر�شيف 
حمطة للقطارات اإىل اأ�شفل ال�شكة وباغته قطار قادم من اجلهة 
االأخ��رى.  وقد اأظهر مقطع فيديو مت ت�شويره يف حمطة قطار 
مبدينة �شيدين االأ�شرتالية وتداولته العديد من مواقع التوا�شل 
االجتماعي, الرجل وهو يقفز باجتاه ال�شكة قبل اأن يفاجاأ بقطار 

قادم باجتاهه.
ويف لقطة اأخرى من الفيديو, يظهر الرجل وهو يت�شلق اإىل اأعلى 
ر�شيف املحطة متفادياً القطار الذي مل تف�شله �شوى �شنتيمرتات 
اأندرو  قليلة عنه.  وقال وزير النقل يف مقاطعة نيو �شاوث ويلز, 
كن�شتان�ض يف مقابلة له مع القناة التا�شعة االإخبارية, باأنه اأ�شيب 
العقوبات  ياأمل يف زيادة  واأنه  الفيديو,  بال�شدمة لدى م�شاهدته 

على مرتكبي مثل هذه االأفعال.
ويذكر باأن احلادث وقع يف حمطة بانك�شيا يف جنوب �شيدين, واأن 
ال�شرطة تقوم بالتحقيق يف احلادث وحتاول معرفة هوية الرجل 
ميل  دي��ل��ي  �شحيفة  يف  ورد  م��ا  بح�شب  ال��ف��ي��دي��و,  يف  ظهر  ال���ذي 

الربيطانية. 

والدة طفل جديد براأ�شني 
ولد يف والية اأمباج اأوغاي )Ambajogai( الهندية تواأم �شيامي 

براأ�شني وجذع واأطراف م�شرتكة.
بلغ  ال��ت��واأم  وزن  اإن  اأك�شرب�ض" الهندية  "اإنديان  �شحيفة  وقالت 
3.7 كيلوغرام. ولكل منهما قلب ورئتان وراأ�ض. لكن هناك اأع�شاء 

ج�شم اأخرى م�شرتكة.
والحظ االأطباء اأن التواأم يواجهان م�شاكل متعلقة بالتنف�ض بعد 

الوالدة.
ويذكر اأن االأطباء مل ي�شجلوا ا�شطرابات يف منو اجلنني اإال بعد 
مرور 32 اأ�شبوع على احلمل. وذلك بعد اأن �شكت االأم من اأمل يف 

البطن. ومل تخ�شع قبل ذلك الأي عمليات ت�شخي�ض خا�شة.
ولدت املراأة التواأم ال�شيامي بعد االأ�شبوع ال�36 للحمل, وتوفيا بعد 

والدتهم بيوم واحد.
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اكت�شاف ثوري لت�شخي�س �شرطان املريء
ابتكر علماء بريطانيون اختباًرا ثورًيا يك�شف �شرطان املريء قبل ظهور اأعرا�شه ب�8 �شنوات, وياأملون اأن ي�شهم يف 

رفع ن�شبة جناة امل�شابني من هذا املر�ض. 
وزعم خرباء من جامعة كامربيدج اأنهم عرثوا على جينات حمددة تتنباأ باالإ�شابة باملر�ض بدقة قبل ظهوره.

وفًقا ل�شحيفة ذا �شن الربيطانية, يتم ت�شخي�ض حوايل 9 ااآاف �شخ�ض �شنوًيا يف بريطانيا ب�شرطان املريء, ولكن 
يف كثري من االأحيان ال يتم ت�شخي�شه اإال بعد انت�شاره ولذلك تنخف�ض معدالت النجاة منه.

امل��ريء, ويجب على  “مريء باريت” والتي ت�شبب تغيريات يف خاليا  املر�ض, حالة تدعى  اأن ي�شبب ذلك  وميكن 
امل�شابني بتلك احلالة اخل�شوع للفحو�شات التي ت�شمل املنظار, حيث يتم و�شع اأنبوب بداخل احللق لفح�شه”.

باريت  45 م�شابا بحالة مريء  االأن�شجة من  �شنة عينات من   15 العلماء يف جامعة كامربيدج على مدى  وحلل 
واملعر�شني لالإ�شابة بال�شرطان و45 من االأ�شخا�ض غري املعر�شني لالإ�شابة. 

وتت�شبب حالة “مريء باريت” بتغري غري طبيعي يف خاليا اجلزء ال�شفلي للمريء.
% من احلاالت. ووجد العلماء اأن هناك جينات معينة ميكنها التنبوؤ باالإ�شابة باملر�ض لدى 94 
وقالت الباحثة  “ريبيكا فيتزجريالد” اإن اختبار هذه اجلينات اأثناء الفحو�شات الروتينية ميك
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اأغرب ر�شالة من "زارا" يف اإ�شطنبول
"ذكية" الإب��داء اال�شتياء  "زارا" للمالب�ض طريقة  اختار عاملون يف �شركة 
على  نقاط  �شكل  على  بكتابتها  قاموا  اإذ  املالية,  مب�شتحقاتهم  واملطالبة 
املالب�ض. وتعد "زارا" واحدة من اأ�شهر �شركات االأزياء يف العامل, اإذ تفوق 
يف  متجر   2200 من  اأك��رث  ومتلك  ال�شنة,  يف  دوالر  مليون   69 مبيعاتها 
العامل. وقال اأ�شخا�ض اقتنوا األب�شة من "زارا" يف اإ�شطنبول برتكيا, اإنهم 
نقلت  وف��ق ما  اأت���راك على مالب�شهم,  ن���داءات م�شاعدة من عمال  وج��دوا 
"اأ�شو�شيتد بر�ض". ويطلب العمال يف ر�شائلهم الغريبة دعما من الزبائن 
حتى ت�شطر ال�شركة اإىل دفع م�شتحقات العمال, وورد يف اإحدى الر�شائل 
اأجري  اأقب�ض  �شت�شرتيها, لكني مل  الذي  القطعة  اإنتاج هذه  "لقد توليت 

بعد نظري العمل الذي قمت به".
العمال املحتجني كانوا يعملون لدى  "اإندبندنت", فاإن  وبح�شب ما نقلت 
م�شنع و�شيط تكلفه "زارا" باالإنتاج, لكنه اأغلق اأبوابه ب�شكل مفاجئ دون 

اأن يدفع رواتب عدة اأ�شهر.
وتعر�شت "زارا" لالنتقادات, يف وقت �شابق, ب�شبب االأجور الهزيلة للعمال, 

ف�شال عن "ا�شتغالل" يافعني �شوريني ال تتجاوز اأعمارهم 15 �شنة.

تواأمان متل�شقتان تلهمان العامل بفيلم 
رغم تاأكيد االأطباء باأنهما لن تعي�شا اأكرث من يوم واحد, اإال اأن التواأمني 
 10 الكنديتني تاتيانا وكري�شتينا هوجان, اللتني تبلغان من العمر حالًيا 
�شنوات, جنحتا يف اأن جت�شدا ق�شة حياة ملهمة ورائعة, من النجاح والتفوق 

احلياتي والدرا�شي.
اللتني  ال��ت��واأم��ني  ف���اإن ق�شة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة,  م��ي��ل  دي��ل��ي  وح�����ش��ب �شحيفة 
تت�شاركان العقل واجلمجمة, ت�شتحق احلديث عنها يف فيلم وثائقي جديد, 
طبيعي  ب�شكل  تت�شرفان  الأنهما  ج��داً؛  اأ�شرتهما  اأ�شعدتا  الطفلتني  اإن  اإذ 

وتنتظمان يف املدر�شة, بل وتتفوقان اأي�شاً.
عليهما  ب��اأن  والديهما  االأط��ب��اء  ح��ذر  وكري�شتينا,  تاتيانا  ول��دت  فعندما 
اال�شتعداد لالأ�شواأ, اإذ اإن الطفلتني غري متوقع لهما العي�ض الأكرث من يوم 

واحد.
اإال اأن التواأمني ما زالتا على قيد احلياة, وتعي�شان مع اأ�شرتهما يف فرينون 
اأقرانهما  بقية  والدرا�شة مثل  وتوا�شالن احلياة  الربيطانية,  كلومبيا  يف 

الطبيعيني يف املدر�شة.
ويف فيلم وثائقي جديد بعنوان كتلة ال تنف�شل, اأظهرت تاتيانا وكري�شتينا 
ا اآخر كّل �شيء, بدًءا من امل�شي  للعامل كيف تبدو احلياة, واأنت ت�شارك �شخ�شً
والروؤية والتفكري, وانتهاًء بامل�شاعر واالأحا�شي�ض, بينما يتحكم كلٌّ منهما 

يف اأطرافه ال�شخ�شية من اأرجل واأذرع.

لن ت�شدق وجه ال�شبه 
بني اأذن كلب وترامب

تداولتها  ط��ري��ف��ة  ����ش���ورة  اأث������ارت 
االجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  م����واق����ع 
اجل��دل بني رواد االإن��رتن��ت, حيث 
اأذن كلب  ب�شبه مذهل بني  متيزت 

ووجه الرئي�ض دونالد ترامب.
واأدى هذا اجلدل اإىل �شهرة وا�شعة 
بوت�ض, وهو  للكلب  االإنرتنت  على 
العمر  م��ن  يبلغ  بيغل  �شاللة  م��ن 
عامني, بعد ظهور �شورة اأذنه على 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
وُن�����ش��رت ال�����ش��ورة على ت��وي��رت من 
دودي  ت���دع���ى  م�����ش��ت��خ��دم��ة  ِق���ب���ل 
فتاة  اك��ت�����ش��ف��ت  ب��ت��ع��ل��ي��ق:   1975
دونالد  الفي�شبوك  ع��رب  اأع��رف��ه��ا 

ترامب احلقيقي يف اأذن كلبها.
عرب  الفور  على  ال�شورة  انت�شرت 
األف   13 على  ,وح�شلت  االإنرتنت 
اإع��ج��اب حتى  األ���ف  م�����ش��ارك��ة و32 

االآن.
و�شرعان ما بداأ م�شتخدمو تويرت 
هذا  اأح��ده��م:  ق��ال  حيث  التعليق, 

يجعلني اأ�شعر بالغرابة.
جايد  ال���ك���ل���ب  ����ش���اح���ب���ة  وق����ال����ت 
وا�شمه  ك��ل��ب��ي.  ه����ذا  روب���ن�������ش���ون: 

بوت�ض, وهو وديع للغاية”.
,التي  االأوىل  امل��رة  لي�شت هذه هي 
يف  الرئي�ض  وج��ه  ر���ش��د  فيها  يتم 
عيد  فبمنا�شبة  عادية  غري  اأماكن 
ت�شابه  ,ظ��ه��ر  امل��ا���ش��ي  ال��ه��ال��وي��ن 
مريب بني وجه الرئي�ض االأمريكي 

وثمرة يقطني.
جتار  اأن����ت����ج  امل���ا����ش���ي  ي���ول���ي���و  ويف 
ت�شبه  اإك�شتا�شي  اأقرا�ض  املخدرات 

ا. الرئي�ض اأي�شً

الظهور االأول لربوكلني 
بيكهام وحبيبته

م�شارها  اإىل  عالقتهم  ع���ودة  بعد 
ال�شيف  اإنقطاعها  اث��ر  الطبيعي 
املا�شي, ظهر امل�شور الفوتوغرايف 
ال�شهري  ال���ق���دم  ك����رة  جن���ل الع����ب 
)بروكلني– 18  ب��ي��ك��ه��ام  داي��ف��ي��د 
عاما( برفقة حبيبته املمثلة كلوي 

موريتز20 عاما للمّرة االأوىل.
وظ���ه���ر ال��ث��ن��ائ��ي ب���االأم�������ض خالل 
املنا�شبات  اإح����دى  يف  م�شاركتهما 
اإلتقطا  حيث  نيويورك,  مدينة  يف 
ال���ع���دي���د م���ن ال�������ش���ور ظ���ه���را من 
خاللها يف م�شهد جميل , وما كان 
الفت هو اإطاللتهم املتنا�شقة نوعا 
امل��الب�����ض معتمدين  م��ا م��ن ح��ي��ث 
على قما�ض "اجلينز" االأمر الذي 
بينهما  االإن�شجام  نوعا من  اأ�شفى 

يف ال�شور. 

يتزوج من فتاة ب�التق�شيط  
ك�شفت و�شائل اإعالم حملية يف اململكة العربية ال�شعودية, 
عن حالة زواج خمتلفة ال تتعلق بزواج اأجنبي من �شعودية, 
عاجل,  �شحيفة  وروت  زواج��ه.  بطريقة  تتعلق  ما  بقدر 
ب�التق�شيط,  �شعودية  فتاة  من  ت��زوج  م�شري  �شاب  ق�شة 
وقال  التق�شيط.  موؤ�ش�شات  ب��اإح��دى  با�شتعانته  وذل���ك 
ال�شاب ح�شني, البالغ 26 عاما اإنه ولد يف اململكة الأبوين 
م�شريني, ولكنه رف�ض اأن يكون عالة على اأ�شرته, حيث 
يكن  مل  وال��ت��ي  امل��ط��ال��ب  م��ن  ال��ط��وي��ل��ة  بالقائمة  �شعق 
يقوى عليها حني قرر الزواج, فما كان منه اإال اأن توجه 

اإىل موؤ�ش�شات امل�شاعدة على الزواج بالتق�شيط.
وبني ح�شني, اأن ف�شوله دفعه للتوجه ملوؤ�ش�شة اأعلنت اأنها 
ت�شاعد يف الزواج بالتق�شيط, رغم ت�شككه يف بداية االأمر 
التفا�شيل,  ع��ن  ا�شتف�شر  وه��ن��اك  وج��وده��ا,  �شحة  م��ن 
به,  فرحبوا  الو�شع,  له  و�شرح  امل�����ش��وؤول,  قابل  وبالفعل 

وبادروا مب�شاعدته بتحمل بع�ض تكاليف الزواج.
توجهت  اأم����رية,  ت��دع��ى  وال��ت��ي  خطيبته,  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وتناق�شتا  هناك,  املخت�شة  والتقت  املوؤ�ش�شة,  اإىل  بدورها 

يف تفا�شيل الزواج وتكاليفه وطرق ال�شداد.
واأو�شح اأن اأول ق�شط دفعه كان األفي ريال, والباقي على 
املوؤ�ش�شة  اأن  م�شيًفا  ري��ال,   800 بقيمة  �شهرية  اأق�شاط 
ورغم  بالق�شط,  االل���ت���زام  ت��ع��ذر  ح���ال  يف  تفهمها  اأب����دت 
بعد  وافقا  لكنهما  الفكرة,  على  بداية  والديه  اعرتا�ض 
اأن اأهل العرو�ض عر�شوا  اأ�شاف ح�شني,  اإحلاح منه. كما 
عليه امل�شاعدة, خا�شة اأنهم جريان منذ 20 عاما, اإال اأنه 
رف�ض م�شاعدتهم وف�شل حتمل امل�شوؤولية, موؤكًدا مرور 

5 اأعوام حتى االآن على زواجه, واأن لديه ولًدا وبنًتا.
رواي��ة ح�شني, مت�شائلني عن مدى  �شعوديون يف  و�شكك 
والتي  اململكة,  يف  املهور  تكاليف  ارت��ف��اع  ظل  يف  �شحتها 
مواقع  نا�شطون عرب  وانتقد  ثقلها.  ال�شباب حتت  يرزح 
واالأ�شباب  �شنوات,    5 بعد  ح�شني  ق�شة  ن�شر  التوا�شل, 

التي دفعت اإىل احلديث عن مثل هذه املوؤ�ش�شات االآن.

مدينة اأ�شباح يف املحيط الهادي
اأظ���ه���رت م��دي��ن��ة غ��ام�����ش��ة ع��ل��ى ج��زي��رة غ��ام�����ش��ة و�شط 

املحيط الهادئ, ويعتقد البع�ض اأنها م�شكونة باالأ�شباح.
وقام جمموعة من علماء االآثار باإلقاء نظرة على املدينة, 
جزيرة  قبالة  وت��ق��ع  لل�شكن,  �شاحلة  غ��ري  تعترب  ال��ت��ي 
مناق�شة  ومتت  الهادي.  باملحيط  ميكرونيزيا  يف  بونبي 
الدنيا  "عجيبة  ا�شم  عليها  اأطلق  التي  الغريبة,  املدينة 
يف  االأوائ���ل,  االأوروب��ي��ني  امل�شتك�شفني  قبل  الثامنة" من 

�شل�شلة ماذا عن االأر�ض على قناة �شين�ض �شانال.
وكان الو�شول اإىل اجلزيرة غري ممكن يف ال�شابق, ب�شبب 
اأتالنت�ض  ج��زي��رة  م��ع  مقارنتها  ومت��ت  ال��ن��ائ��ي,  موقعها 
ويعتقد  البحر.  حتت  اختفت  اأنها  ُي�شاع  والتي  املفقودة, 
الباحثون اأنها تعود اإىل القرن االأول اأو الثاين امليالدي, 
بح�شب  تثبت وجودها,  اأن  �شجالت ميكن  توجد  لكن ال 
االآثار  عامل  وت�شاءل  الربيطانية.  مريور  ديلي  �شحيفة 
و�شط  يف  مدينة  م��ا  �شخ�ض  يبني  "ملاذا  ه��ان��ت  ب��ات��ري��ك 
املحيط؟ ملاذا مت ذلك هنا؟ بعيداً عن اأية ح�شارة اأخرى 
معروفة؟" وت�شم اجلزيرة 97 كتل هند�شية ال�شكل, وهي 
و2.500 مياًل  اأ�شرتاليا,  1.600 ميل عن  تبعد م�شافة 
عن لو�ض اأجنلو�ض, ويتجنب ال�شكان املحليون االقرتاب 

من املدينة, العتقادهم باأنها م�شكونة باالأ�شباح. املمثلة جينا ديوان تاتوم لدى و�شولها حل�شور العر�ض الأول لفيلم "كلب احلرب: اأف�شل �شديق للجندي" يف لو�ض اأجنلو�ض.)رويرتز(

معركة عنيفة تن�شب 
بني مت�شوقني

ال���ك���ث���ري من  ال���ت�������ش���وق يف  مي���ث���ل 
رائ���ع���ة وممتعة  االأح����ي����ان جت��رب��ة 
هذا  زب���ائ���ن  اأن  اإال  ل��ل��م��ت�����ش��وق��ني, 
امل����رك����ز ال���ت���ج���اري ال�����ش��ي��ن��ي كان 
ن�شب  ع��ن��دم��ا  خم��ت��ل��ف  راأي  ل��ه��م 
فيه  ترا�شقوا  بينهم  عنيف  �شجار 

مبوجودات املركز.
على  ن�شر  م�����ش��ور  ت�شجيل  اأظ��ه��ر 
م����وق����ع ي����وت����ي����وب االإل������ك������رتوين, 
وهم  التجارية  املراكز  اأح��د  زبائن 
والرتا�شق  ال��ل��ك��م��ات  ي���ت���ب���ادل���ون 

بنباتات الزينة.
فريقني  ب��ني  امل��ع��رك��ة  ن�شبت  وق���د 
ب��داأ ع��دد من  املت�شوقني حيث  من 
االأ�شخا�ض املتواجدين على �شرفة 
الطابق الثاين برمي نباتات الزينة 
على جمموعة اأ�شخا�ض يف الطابق 
اأحدهم  يعمد  اأن  ق��ب��ل  االأر����ش���ي, 
ملواجهة  ���ش��ل��م  ع��ل��ى  ال�����ش��ع��ود  اإىل 

خ�شومه يف االأعلى. 
وق���ام ال��رج��الن يف االأع��ل��ى برمي 
نبتة كبرية على راأ�ض الرجل الذي 
ك���ان ي�����ش��ق ط��ري��ق��ه ب�����ش��ع��وب��ة اإىل 
اإىل  الرجل  االأعلى. ولدى و�شول 
االأع��ل��ى ن�شب ع��راك ب��االأي��دي بني 
ال��ط��رف��ني يف ح���ني وا����ش���ل بع�ض 
االأ�شخا�ض يف االأ�شفل ال�شعود اإىل 

االأعلى مل�شاندة رفيقهم. 
ويف نهاية املطاف تغلب املت�شوقون 
على املهاجمني الذين الذوا بالفرار 
ب��ح�����ش��ب م����ا ورد يف  امل����ك����ان,  م����ن 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية. 

اأي الدول �شتختار اذا اندلعت حرب عاملية؟ 
الئحة  العاملي  ال�شالم  موؤ�شر  موؤ�ش�شة  ت�شدر  ع��ام,  كل  يف 
الأكرث دول العامل اأمنا وا�شتقرارا, واأقلها عر�شة للنزاعات 
�شن"  "ذا  �شحيفة  ق��ادت  اجل��دي��دة  الالئحة  واحل����روب. 

لتنبوؤ مثري يف حالة وقوع حرب عاملية ثالثة.
االأكرث  الع�شر  "الدول  الئ��ح��ة  ال�شحيفة  وا���ش��ت��خ��دم��ت 
اأمانا", ودرا�شة جغرافية �شابقة لالأماكن االأكرث اأمانا يف 
دول,  بع�شر  اإىل الئحة  للتو�شل  نووية,  وق��وع حرب  حال 
اأم��ان��ا يف ح��ال وق��وع ح��رب عاملية  اأن تكون االأك���رث  يرجح 

ثالثة.
اآي�شلندا:اآي�شلندا هي الدولة االأكرث اأمنا يف الئحة موؤ�شر 
حال  يف  اأمنا  االأك��رث  الدولة  يجعلها  مما  العاملي,  ال�شالم 
وقوع حرب عاملية, خا�شة مع موقعها اجلغرايف املعزول يف 

�شمال اأوروبا.
نيوزيلندا:موؤ�شر ال�شالم العاملي و�شع نيوزيلندا يف املركز 
الهادئة مبوقع معزول وتاريخ  الدولة  الثاين, كما تتميز 
ال يعرف احلروب كثريا. وقد تكون مالذا منا�شبا يف حال 

وقوع احلرب.
عر�شة  يجعلها  اأوروب���ا  جنوب  الربتغال  الربتغال:موقع 
للخطر, ولكن ابتعادها عن النزاعات ال�شيا�شية منذ نهاية 

احلرب العاملية الثانية, يجعلها مكانا اآمنا اليوم.

ال�شالم  موؤ�شر  يف  الرابعة  الدولة  النم�شا  النم�شا:تعترب 
تاأ�ش�شت  ح��ي��ث  ج����دا,  ب��ال�����ش��الم  النم�شا  وت��ل��ت��زم  ال��ع��امل��ي, 

باجلامعة االأوروبية لل�شالم.
الدمنارك:رغم ع�شويتها يف حلف "ناتو" الذي قد يجعلها 
م�شتهدفة, اإال اأن جزيرة غرينالند التابعة للدمنارك قد 

تكون من اأكرث بقع العامل اأمنا يف حالة احلرب.
موؤ�شر  يف  النهائية  درجتها  اأن  الت�شيك:رغم  جمهورية 
برفع  جنحت  الت�شيك  اأن  اإال  انخف�شت,  العاملي  ال�شالم 

معدلها يف فئة "حت�شني العالقات مع دول اجلوار".
�شلوفينيا:جنحت �شلوفينيا يف جتنب الدخول يف احلربني 
للتدخل يف  تبدو م�شتعدة  والثانية, وال  االأوىل  العامليتني 

حرب جديدة.
للخطر,  يعر�شها  قد  املتحدة  ال��والي��ات  من  كندا:قربها 
ولكن كندا متتلك تاريخا م�شاملا وقدرة على االبتعاد عن 

النزاعات الدولية.
عام  ب��اري�����ض  م��ع��اه��دة  منذ  ح��رب  اأي  ت��دخ��ل  �شوي�شرا:مل 

.1815
جمهورية اإيرلندا:مثل �شوي�شرا, عرفت جمهورية اإيرلندا 
موؤ�شر  يف  العا�شر  باملركز  ووقوعها  ال�شيا�شية,  باحليادية 

ال�شالم يوؤكد م�شتوى االأمان املرتفع يف البالد.

كي��م ك��اردا�ش��يان 
تع�اي�د �ش�بي�هتها

تقدمت جنمة تلفزيون الواقع كيم كاردا�شيان باملعايدة لوالدتها يف عيد 
بينهما  الكبري  ال�شبه  وج��ه  ب��دا  وق��د  جتمعهما  �شورة  ون�شرت  ميالدها 
البالتيني  االأ�شقر  باللون  �شعرها  بعدما �شبغت كري�ض جيرن  خ�شو�شاً 
وو�شعت ماكياجا مماثاًل البنتها وعلقت كيم على ال�شورة : عيد ميالد 
اأف�شل! بكل  �شعيداً ل�شديقتي املف�شلة كري�ض جيرن مل اأكن الأطلب اأماً 
معنى الكلمة ال اأعلم كيف ت�شتطيعني اأن تواكبينا كلنا واأن تكوين اأف�شل 
جدة على االإطالق واأن تكون لديك اأف�شل نظرة للحياة اأنا ممتنة جداً 

لك اأحبك كثرياً .


