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حممد بن را�سد خالل زيارته اإحدى املدار�س مع بدء العام الدرا�سي اجلديد لالطمئنان على الطلبة )وام(

احتدام ال�سراع بني احلوثيني وقوات املخلوع �سالح يف �سنعاء )رويرتز(

اليوم جل�سة منح الثقة للحكومة اجلديدة

قوات �سوريا الدميقراطية تعزز قواتها يف دير الزور

اطماأن على �سري الدرا�سة يف اليوم الأول من العام الدرا�سي اجلديد 

حممد بن را�سد ي�ؤكد على اأهمية بناء جيل امل�ستقبل 
بناء �سحيحا فكريا وتعليميا وثقافيا واخالقيا 

 •• دبي-وام:
اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اط��م��اأن 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
الأول من  اليوم  الدرا�سة يف  اإىل �سري  رع��اه اهلل  دب��ي 
التالميذ  وانتظام   -2018  2017 الدرا�سي  العام 
يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف خمتلف مناطق 
ومدن الدولة . وقد حر�س �سموه اأم�س ومنذ ال�سباح 

ال���وزارة يف منطقة دبي  على زي��ارة ع��دد من مدار�س 
يف  امل��ي��دان��ي��ة  جولته  �سموه  ا�ستهل  حيث  التعليمية 
مدر�سة اآل مكتوم البتدائية بنني الكائنة يف منطقة 
امل��دار���س احلديثة  تعترب من  والتي  دب��ي  ال�سطوة يف 
امل���ب���اين واملن�ساآت  ال���دول���ة م���ن ح��ي��ث  ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
عاملية  مبوا�سفات  امل��در���س��ة  يف  تتوفر  التي  وامل��راف��ق 
ال�سف  م��ن  تلميذا   270 نحو  حاليا  فيها  وي��در���س 
الأول حتى الثالث الب��ت��دائ��ي.                )التفا�سيل 

حممد بن زايد خالل زيارته مدر�سة حمدان بن زايد ) وام(

زار مدر�سة حمدان بن زايد 

حممد بن زايد : اأبناوؤنا ذخرنا 
ور�سيدنا وا�ستثمارنا للم�ستقبل

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  ق��ام �ساحب   
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
بزيارة تفقدية �سباح اأم�س اإىل مدر�سة حمدان بن زايد 
خاللها  �سموه  اطلع   .. اأب��وظ��ب��ي  يف  البطني  مبنطقة 
اأيام  اأول  يف  وانطالقها  التعليمية  العملية  �سري  على 
خالل  �سموه  راف��ق   .-2018  2017 الدرا�سي  العام 

الزيارة .. �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير 
اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل ح�سني بن اإبراهيم 
احلمادي وزير الرتبية والتعليم ومعايل جا�سم حممد 
بوعتابه الزعابي رئي�س مكتب اللجنة التنفيذية لإمارة 
اأبوظبي ومعايل الدكتور علي را�سد النعيمي مدير عام 
جمل�س اأبوظبي للتعليم وحممد خليفة النعيمي مدير 
اأبوظبي وعدد  التعليم بديوان ويل عهد  �سوؤون  مكتب 
)التفا�سيل  التعليمية.  املوؤ�س�سات  يف  امل�سوؤولني  م��ن 

مقتل 40 واإ�سابة 200 من ميلي�سيا احلوثي يف ميدي 

احل�ثي�ن يطيح�ن بقيادات م�الية ل�سالح 
•• عوا�صم-وكاالت:

بعدد  احلوثيني،  جماعة  اأطاحت 
من القيادات املوالية ل�سالح، من 
بع�س موؤ�س�سات الدولة اخلا�سعة 
خالفات  و����س���ط  ل�����س��ي��ط��رت��ه��م، 
عميقة بني الطرفني منذ اأ�سابيع 

حول ال�سراكة يف اإدارة البالد.
التابعة  ����س���ب���اأ  وك����ال����ة  وذك��������رت 
ي�سمى  م��ا  رئي�س  اإن  للحوثيني، 
الأعلى �سالح  ال�سيا�سي  باملجل�س 
بتعيني  ق���رارات  اأ���س��در  ال�سماد، 
الق�ساء  مل��ج��ل�����س  ج����دد  روؤ�����س����اء 
الأعلى، والهيئة العامة للتاأمينات 
قيادات  اإىل  بالإ�سافة  واملعا�سات، 
وم�ست�سارين  وك������الء  ح���وث���ي���ة 

لوزارة املالية.
ووفقاً للوكالة، مت تعيني القا�سي 
املتوكل  حم���م���د  ي��ح��ي��ى  اأح����م����د 
الأعلى،  الق�ساء  ملجل�س  رئي�ساً 
الأغربي،  ثابت  لعبدامللك  خلفاً 

للرقابة  امل��رك��زي  للجهاز  وك��ي��اًل 
واملحا�سبة.

اىل ذلك، ُقتل نحو اأربعني �سخ�ساً 
من اأبناء حمافظة حجة واأُ�سيب 
200 اآخرون، خالل اأ�سبوع وهم 

يقاتلون يف �سفوف احلوثيني.
القتلى  اأن  امل���������س����ادر  وذك���������رت 
معارك  يف  ���س��ق��ط��وا  واجل����رح����ى 
ال�����س��رع��ي��ة يف مدينة  ق���وات  ���س��د 
م�سرية  املحافظة،  غ��رب  م��ي��دي، 
واجلرحى  القتلى  ه��وؤلء  اأن  اإىل 
م��ن اأب��ن��اء حم��اف��ظ��ة ح��ج��ة فقط 
املحافظات  وج��رح��ى  قتلى  دون 
م�سرعهم  لقوا  الذين  الأخ���رى، 

يف جبهة ميدي.
�سنت  قد  ال�سرعية  ق��وات  وكانت 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ه��ج��وم��اً عنيفاً 
على مواقع احلوثيني يف املدينة، 
الأحياء  على  بالكامل  و�سيطرت 
ال�سرقية التي يتخذها احلوثيون 

منفذاً لتهريب ال�سالح.

املطل�ب  تعرف  قطر  اجلبري: 
حتى  م�ستمرة  والأزم���ة  منها 
الإره���اب  دع��م  ع��ن  تت�قف 

•• الريا�ض-وكاالت:

اأك���دت ال��ري��ا���س، اأم�����س الأح���د اأنها 
على  ال�سغوط  ممار�سة  �ستوا�سل 
الدوحة حتى ت�ستجيب اإىل مطالبها 
وذل��ك غ��داة ات�سال بني اأم��ري قطر 
اأمال  اأعطى  ال�سعودي  العهد  وويل 
مع  يتال�سى  اأن  ق��ب��ل  الأزم����ة  ب��ح��ل 
بتحريف  للدوحة  ال�سعودية  اتهام 

م�سمونه. 
ال�سعودي  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  وق����ال 
عادل اجلبري خالل موؤمتر �سحفي 
مع نظريه الرو�سي �سريغي لفروف 
يف ج���دة ل زل��ن��ا يف )م�����س��ار( اتخاذ 
الإجراءات يف هذا ال�ساأن، و�سن�ستمر 
ت�ستجيب  ح���ني  اإىل  م��وق��ف��ن��ا  ع��ل��ى 
يف  ال������دويل  امل��ج��ت��م��ع  لإرادة  ق��ط��ر 
والتطرف  الإره���اب  دع��م  الكف عن 
ومت��وي��ل��ه.  واأ����س���اف اجل��ب��ري نريد 
الأزمة،  لهذه  ح��ل  اإي��ج��اد  يف  جدية 
التي  امل����ب����ادئ  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ي������وؤدي 

تدعمها جميع دول العامل.

ي�سمى  ملا  رئي�ساً  تعيينه  الذي مت 
بهيئة رفع املظامل مبكتب رئا�سة 

اجلمهورية اخلا�سع لهم.
اأحمد  اإب���راه���ي���م  ت��ع��ي��ني  ك��م��ا مت 
العامة  للهيئة  رئي�ساً  احل��ي��ف��ي، 
خلفاً  وامل���ع���ا����س���ات،  ل��ل��ت��اأم��ي��ن��ات 
للقيادي يف حزب املوؤمتر ال�سعبي 

�سالح،  ي��ت��زع��م��ه  ال������ذي  ال����ع����ام 
تعيني  ومت  ال�سعور،  حممد  علي 
ع��ب��دال�����س��الم امل��ح��ط��وري واأك����رم 
حم��م��د ال��و���س��ل��ي وك����الء ل����وزارة 
املالية، واأمني عبدالعزيز حممد 
م�ست�سارين  امل���ال���ك���ي  وج����م����ال 
لوزير املالية، وعبداهلل ال�ساعني 

اليوم مينح الربملان الثقة لأع�سائه اجلدد:

ت�ن�س: �سروط احتاد ال�سغل لدعم حك�مة احلرب...!

اأملانيا: داع�ش ا�ستوىل على 11 األف جواز �سفر �سوري فارغ

�س�ريا الدميقراطية ت�سل للمنطقة ال�سناعية بدير الزور
مقتل 10 اإرهابيني يف عملية اأمنية جن�ب القاهرة

•• القاهرة-وكاالت:

لقي 10 اإرهابيني تابعني حلركة ح�سم الإخوانية، ومعهم عنا�سر متطرفة 
ال�سرطة_ النار مع  اأخ��رى، م�سرعهم يف تبادل لإط��الق  تابعة جلماعات 

امل�سرية مبنطقة اأر�س اللواء يف اجليزة جنوب القاهرة.
داهمت  الأم���ن  ق���وات  اأن  العربية.نت  ل���  ع��ي��ان  و�سهود  اأم��ن��ي  م�سدر  وذك���ر 
اأر����س_ال���ل���واء كان  ال�سفنج يف منطقة  ب�����س��ارع  وك���را  الأح����د  ال��ي��وم  ف��ج��ر 
يختفي فيه عنا�سر اإرهابية تابعة حلركة ح�سم كانوا يخططون ل�سن عدة 
عمليات اإرهابية وتفجريات. وخالل املداهمة فوجئت قوات الأمن باإطالق 
الإرهابيني النريان عليها. واأ�ساف اأن قوات الأمن تبادلت اإطالق النار مع 
الإرهابيني يف معركة ا�ستمرت لنحو �ساعة، مت خاللها ت�سفية الإرهابيني، 
م�سريا اإىل اأن قوات الأمن عرثت داخل الوكر على اأ�سلحة وذخائر. وقالت 
�سباط،   3 بينهم  ال�سرطة،  رج��ال  من   5 اإن  العربية.نت  ل�  اأمنية  م�سادر 
لعرقلة  نا�سفة،  عبوة  الإره��اب��ي��ني  اأح��د  اإل��ق��اء  اإث��ر  ال�ستباكات،  يف  اأ�سيبوا 
وكر  اإىل  انطلقت  قتالية  جمموعات  اأن  واأ���س��اف��ت  الأم��ن��ي��ة.  ال��ق��وات  تقدم 
الإرهابيني، بعد التاأكد من �سحة املعلومات الواردة حول اختبائهم بداخله، 
وت�سفية  للوكر  القوات  اقتحام  بعدها  مت  �ساعات،  ا�ستمرت  معركة  وجرت 

م��ي��امن��ار ت��رف�����س ال��ه��دن��ة 
الروهينغا اإغ��اث��ة  لت�سهيل 

•• اأراكان-وكاالت:

رف�ست ال�سلطات البورمية يف رانغون 
اأم�����س الأح����د ر���س��م��ي��اً ع��ر���س الهدنة، 
ووق����ف اإط����الق ال��ن��ار ال����ذي ت��ق��دم به 
اإنقاذ الروهينغا،  املتمردون من جي�س 
لت�سهيل فرق الإغاثة والعمل الإن�ساين 
واملت�سررين  امل���ن���ك���وب���ني  لف  اإىل 
والهاربني من العنف يف ولية اأراكان. 
با�سم  ل��ل��م��ت��ح��دث  ر���س��م��ي  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
زعيمة البالد اونغ �سان �سو �سي، على 
الأحد  البورمي  امل�سوؤول  ق��ال  تويرت، 
على  ت��ق��وم  ال��ر���س��م��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ت��ن��ا  اإن: 
رف�����س ال��ت��ف��او���س م��ع الإره��اب��ي��ني يف 
من  الروهينجا،  املتمردين  اإىل  اإ�سارة 

جي�س اإنقاذ روهينجا اأراكان.

•• الفجر - تون�ض - خا�ض

ع�سية الت�سويت على نيل احلكومة 
الربملان  ثقة  اجل��دي��دة  التون�سية 
�سروط  النقابية  امل��رك��زي��ة  ح��ددت 
دع��م��ه��ا ل��ه��ا. وق����ال الأم�����ني العام 
ال��ت��ون�����س��ي لل�سغل  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 
"الحتاد  اإن  الطبوبي  ال��ّدي��ن  ن��ور 
اجلديدة  احلكومة  م��ع  �سيتفاعل 
وي��دع��م��ه��ا ع��ل��ى ق���در م��ا �ستقدمه 

من اجنازات لتون�س".
ق��دم��ت احلكومة  اإذا  اإن���ه  واأ���س��اف 
اجنازات لهذا املجتمع يف اإجابة على 
الق�سايا احلارقة �سندعم هذا  كّل 
اخليار و�سندعمها اأما اإذا مت عك�س 
التون�سيون  ياأمله  وم��ا  نتوقع  م��ا 
و�سنكون  م��ن��ي��ع��ا  ����س���دا  ف�����س��ن��ك��ون 
و�سدد  ال�سعب".  اأب��ن��اء  جانب  اإىل 
الهنات  من  التعاظ  �سرورة  على 
ت�سدير  وعدم  ال�سابقة  والتجارب 
مبا  ال��داخ��ل��ي��ة  مل�ساكلها  الأح�����زاب 
احلكومي،  الفريق  اأداء  على  يوؤثر 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق��������ال حت�����ال�����ف ق����������وات �����س����وري����ا 
ال����دمي����ق����راط����ي����ة امل������دع������وم من 
اإىل  اإن��ه و�سل  املتحدة،  ال��ولي��ات 
اأميال  منطقة �سناعية على بعد 
اإىل ال�سرق من مدينة دير الزور، 
يف تقدم �سريع �سد تنظيم داع�س، 
التحالف  الأح����د.واأع����ل����ن  ام�����س 
اإطالق عملية �سد الإرهابيني يف 
الأجزاء ال�سمالية وال�سرقية من 
حمافظة دير الزور الواقعة على 

احلدود مع العراق.
�سوريا  قوات  تكون  التقدم  وبهذا 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ع���ل���ى ب���ع���د 15 
ال�سوري  اجلي�س  م��ن  كيلومرتا 
الأ�سبوع  متكنوا  الذين  وحلفائه 
املا�سي من فك ح�سار دام لأعوام 
ف���ر����س���ه ال��ت��ن��ظ��ي��م ع���ل���ى اأج������زاء 
خ��ا���س��ع��ة ل�����س��ي��ط��رة احل��ك��وم��ة يف 
دير الزور على اجلانب الآخر من 
النظام  قوات  الفرات.وكانت  نهر 
م��ن دخول  ق��د متكنت  ال�����س��وري 
م��دي��ن��ة دي����ر ال������زور م���ن حمور 
اجلنوبية  ال��ن��اح��ي��ة  يف  ال�����س��خ��ن��ة 
بح�سب  ل���ل���م���دي���ن���ة،  ال���غ���رب���ي���ة 
"�سبوتنك"  وك���ال���ة  اأف�������ادت  م���ا 
فك  يف  ب��ذل��ك  لتفلح  ال��رو���س��ي��ة، 

تنظيم  ف��ر���س��ه  ال�����ذي  احل�����س��ار 
داع�س عليها منذ 3 �سنوات.

ال���ن���ظ���ام طريق  ق������وات  واأم����ن����ت 
دم�������س���ق- ح���م�������س- دي�����ر ال�����زور 
عنا�سر  ق�����ام  ف���ي���م���ا  ب���ال���ك���ام���ل، 
حقل  يف  ال��ن��ريان  باإ�سرام  داع�س 
قبيل  ال��زور  بدير  النفطي  التيم 
ه��روب��ه��م م���ن���ه، ع��ل��ى اإث�����ر تقدم 

قوات النظام.
"بيلد  ذك��رت �سحيفة  ذل��ك،  اىل 
�سلطات  اأن  الأملانية  �سونتاغ"  ام 
داع�س  تنظيم  اأن  تعتقد  ب��رل��ني 
األف   11 اأك��رث من  ا�ستوىل على 
ف�����ارغ،  �����س����وري  #جواز_�سفر 

ومي���ك���ن اإ����س���اف���ة ت��ف��ا���س��ي��ل عن 
اأفراد فيها.ونقلت ال�سحيفة عن 
الحتادية  لل�سرطة  �سرية  وثائق 
املحققني  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة  ووزارة 
و���س��ع��وا لئ��ح��ة ب���اأرق���ام ج����وازات 

ال�سلطات  طبعتها  ف��ارغ��ة  �سفر 
هذه  اأن  م��و���س��ح��ًة  ����س���وري���ا،  يف 
ثبوتية  اأوراق����ا  ت�سكل  اجل����وازات 
بتفا�سيل  م��ل��وؤه��ا  اأ���س��ل��ي��ة مي��ك��ن 

�سخ�سية.

اأو  بتون�س  التقدم  �ساأنه  ال��ذي من 
العك�س.

ال�سيا�سية  امل���رح���ل���ة  اأّن  واع���ت���رب 
املعركة  واأّن  م���ت���ع���رثة  احل���ال���ي���ة 
احل����ق����ي����ق����ي����ة ه�������ي اق����ت���������س����ادي����ة 
بناء  مي���ك���ن  ل  اإذ  واج���ت���م���اع���ي���ة 
فقر  واق���ع  وج���ود  م��ع  دميقراطية 
مرتفعة،  ب��ط��ال��ة  ون�����س��ب��ة  م���دق���ع، 
الطبوبي  وج�����دد  ت���ق���دي���ره.  وف����ق 

التون�سي  العام  الحت��اد  اأن  تاأكيده 
ل��ل�����س��غ��ل م��ت��م�����س��ك ب���ال���دف���اع عن 
ال���ق���ط���اع ال����ع����ام وال���ت�������س���دي لكل 
مكت�سباته،  يف  التفويت  حم��اولت 
ويدعم كل روؤية ا�سالحية �ساملة 
امل���ح���اف���ظ���ة عليه  ي��ت��ي��ح  ل�����ه، مب����ا 
من  ومتكينه  مردوديته  وحت�سني 
اأك�����رث جناعة  ب�����دور  ال����س���ط���الع 
القت�سادية.   امل���ن���ظ���وم���ة  ���س��ل��ب 
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رئي�س الدولة يع�د اإىل اأر�س ال�طن 
 •• اأبوظبي-وام:

الدولة - ب�سالمة اهلل  اآل نهيان رئي�س  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  عاد �ساحب 
وحفظه - اإىل اأر�س الوطن بعد زيارة خا�سة اإىل خارج الدولة.

اأب�ظبي الأوىل عربيا �سمن م�ؤ�سرات املدن الناب�سة و ال� 13 عامليا يف حم�ر التكن�ل�جيا
•• اأبوظبي-وام:

اأعلن مركز اأبوظبي لالأنظمة الإلكرتونية واملعلومات، عن ح�سول اإمارة اأبوظبي 
وفقاً  الناب�سة  امل��دن  موؤ�سرات  يف  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الأول  املركز  على 
والذي   2017 لعام  الإ�سبانية  نافارا  قبل جامعة  ال�سادر من  ال��دويل  للتقرير 
العامل وال��ذي يجمع  املدن الذكية على م�ستوى  املراجع لتقييم  اأهم  اأحد  يعترب 
اآراء نخبة وا�سعة من املخت�سني من القطاعني اخلا�س والعام.               )التفا�سيل 
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�سد يطمئن على �سري الدرا�سة يف الي�م الأول من العام الدرا�سي اجلديد
•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اط���م���اأن 
نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
اإىل �سري الدرا�سة يف اليوم الأول 
 2017 ال����درا�����س����ي  ال����ع����ام  م����ن 
التالميذ  وان���ت���ظ���ام   -2018
الت�������ربية  وزارة  م�����������������دار���س  يف 
مناطق  خم��ت��ل��ف  يف  وال��ت�����ع��ل��ي��م 

ومدن الدولة .
وق���د ح��ر���س ���س��م��وه اأم�����س ومنذ 
ال�������س���ب���اح ع���ل���ى زي�������ارة ع�����دد من 
ال����وزارة يف منطقة دبي  م��دار���س 
�سموه  ا���س��ت��ه��ل  ح��ي��ث  التعليمية 
ج��ول��ت��ه امل��ي��دان��ي��ة يف م��در���س��ة اآل 
الكائنة  بنني  الإب��ت��دائ��ي��ة  مكتوم 
يف منطقة ال�سطوة يف دبي والتي 
تعترب من املدار�س احلديثة على 
م�ستوى الدولة من حيث املباين 
وامل��ن�����س��اآت وامل���راف���ق ال��ت��ي تتوفر 
عاملية  مب��وا���س��ف��ات  امل���در����س���ة  يف 
 270 نحو  حاليا  فيها  وي��در���س 
الأول حتى  ال�����س��ف  م��ن  ت��ل��م��ي��ذا 

الثالث الأبتدائي.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وجت����ول 
مكتوم  اآل  را�����س����د  ب����ن  حم���م���د 
امل���در����س���ة وع������دد من  اأروق��������ة  يف 
من  وا�ستمع  الدرا�سية  الف�سول 
اآمنة  ال�����س��ي��دة  امل���در����س���ة  م���دي���رة 

العليا  الوطنية  دول��ت��ن��ا  م�سالح 
وم�����س��ت��ق��ب��ل ه����ذا ال�����س��ع��ب ال���ويف 
والت�سحية  العناء  ي�ستحق  الذى 
وت�������س���خ���ري ج���م���ي���ع الإم����ك����ان����ات 
لإ�سعاده وتوفري كل �سبل العي�س 
الكرمي له ولالأجيال املتعاقبة”.

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ون������وه 
بدور  ال مكتوم  را�سد  بن  حممد 
الجيال  بناء  فى  الرئي�س  املعلم 
واع��داده��ا الع��داد ال��ذى يتناغم 
ال��ع�����س��ر م���ن علوم  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ان�����س��ان��ي��ة م��ت��ن��وع��ة وخ�����ربات مع 
ثقافتنا  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  م���راع���اة 
ال�سيلة  ال���ع���رب���ي���ة  وج�����ذورن�����ا 
ب���ني الج����ي����ال لتظل  امل���ت���وارث���ة 
رموز  م��ن  رم���زا  دول��ت��ن��ا احلبيبة 
ال��ت��وا���س��ل ال��ر���س��ني ب���ني ما�س 
موؤ�سل وحا�سر موؤثل وم�ستقبل 
وابتكار  اب�������داع  وواح�������ة  م����وؤم����ل 
وع���ط���اء ان�����س��اين ل ي��ن�����س��ب فى 
ومعطاءة  ح��ك��ي��م��ة  ق����ي����ادة  ظ����ل 
لدولتنا  يكون  ان  تريد وحتر�س 
واإن�����س��اين مرموق  ح�����س��اري  بعد 
لأجيالنا  املالئم  امل�ستقبل  ي�سنع 

القادمة.
راف���ق ���س��م��وه ف��ى اجل��ول��ة �سعادة 
عام  مدير  �سليمان  �سعيد  خليفة 
وال�سيافة  ال��ت�����س��ري��ف��ات  دائ�����رة 
يف دب���ى وال�����س��ي��دة غ��اي��ة املهريى 
التعليمية  دب���ى  منطقة  م��دي��رة 

وعدد من القيادات التعليمية.

ال�سويدي اإىل �سرح مف�سل حول 
املدر�سة  ت�سمها  ال��ت��ي  امل��ن�����س��اآت 
واملخترب  ال��ري��ا���س��ي��ة  ك��ال�����س��ال��ة 
اأم  وم�سروع  اخلارجية  واملالعب 
الإمارات للزراعة املائية والقرية 
وتوقف  امل���در����س���ة.  يف  ال���رتاث���ي���ة 
ال�سف  يف  ج���ول���ت���ه  يف  ����س���م���وه 
الأوىل  ال�سعبة  الأ�سا�سي  الثالث 
ال�سف  معلمة  �سرح  اإىل  وا�ستمع 
يف  التلميذ  ت�سجيل  كيفية  ح��ول 
�سموه  زار  ثم  املدر�سية  البطاقة 
ال�سعبة  الأ�سا�سي  الثاين  ال�سف 
املعلمة  �سرح  اإىل  وا�ستمع  الأوىل 
وعطاءات  �سرية  ح��ول  للتالميذ 
ال�سيخ  املغفور له  الكبري  الراحل 

اإىل �سف اأ�سحاب الهمم وا�ستمع 
اإىل �سرح املعلمة لهوؤلء الأطفال 
ذوي الإعاقات وكيفية دجمهم مع 

اأقرانهم الأ�سوياء يف املدر�سة .
ثم توقف �سموه يف ال�سف الأول 
الأوىل  ال�سعبة  ب��ن��ات  الأ���س��ا���س��ي 
الدر�س  م��ن  ج��ان��ب  اإىل  وا�ستمع 
الذي تقوم ب�سرحه معلمة ال�سف 
العلمي  امل��خ��ت��رب  ���س��م��وه  زار  ث���م 
الذكي وتعرف من معلمة ال�سف 
تقدمه  ال��ذي  ال�سرح  فحوى  اإىل 

للتلميذات يف هذا املخترب املهم .
وك�����ان ���س��م��وه ط�����وال ج��ول��ت��ه يف 
مديرتها  م���ن  ي�ستمع  امل��در���س��ة 
ال�����س��ي��دة م���رمي حم��م��د ع��ب��د اهلل 

العلمي والجتماعي ال�سليم.
الهيئات  ع�سوات  �سموه  هناأ  كما 
الدرا�سي  ال���ع���ام  يف  ال��ت��دري�����س��ي��ة 
املزيد  ب��ذل  اإىل  اجل���دد ودع��اه��ن 
خرباتهن  وتوظيف  العطاء  م��ن 
وطاقاتهن من اأجل تهيئة واعداد 
ع��ل��ى مواكبة  ق����ادر  وب���ن���اء ج��ي��ل 
يف  وم�ستجداته  بعلومه  الع�سر 
���س��ت��ى جم����الت ال��ع��ل��م والإب������داع 

واملعرفة.
واكد �سموه خالل جتاذبه اطراف 
بنت  م��ع معايل جميلة  احل��دي��ث 
����س���امل م�����س��ب��ح امل����ه����ريي وزي�����رة 
التي  العام  التعليم  ل�سوؤون  دول��ة 
على   .. اجلولة  يف  �سموه  رافقت 

زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�س 
دولتنا احلديثة طيب اهلل ثراه.

ك��ذل��ك يف الأول  ���س��م��وه  وت��وق��ف 
اأه����م  اإىل  وت����ع����رف  الأ�����س����ا�����س����ي 
الأوىل  وال������درو�������س  الأن�������س���ط���ة 
للتالميذ  املدر�سة  توفرها  التي 
اجل����دد وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل معهم 
املدر�سة  ح���ب  ع��ل��ى  وحت��ف��ي��زه��م 

والتعلم ب�سفتهم تالميذ جددا.
وك���ان���ت م���در����س���ة ج���م���ريا حلقة 
ال��ث��ان��ي��ة يف  امل��ح��ط��ة  ب���ن���ات  اأوىل 
جولة �ساحب ال�سمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
حاكم دبي يف جولته ال�سباحية اإذ 
بالدخول  املدر�سة  يف  جولته  ب��داأ 

والأن�سطة  املدر�سة  مكونات  اإىل 
تتلقاها  ال������ت������ي  وال����������درو�����������س 
 780 نحو  وعددهن  التلميذات 
ت��ل��م��ي��ذة م���وزع���ات ع��ل��ى ثالثني 
حتى  الأول  ال�����س��ف  م���ن  ���س��ع��ب��ة 

ال�سف التا�سع.
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
الطالبات  ه��ن��اأ  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د 
ببداية عامهن الدرا�سي اجلديد 
النجاح  حت���ق���ي���ق  ل���ه���ن  ومت����ن����ى 
حت�سيلهن  م�����س��رية  يف  وال��ت��ف��وق 
اأمهات  ي�سبحن  ك��ي  التعليمي 
امل�ستقبل يت�سلحن بالعلم واملعرفة 
وي�ساهمن  ال��ع��ل��ي��ا  وب��ال�����س��ه��ادات 
البناء  الالحقة  الأج��ي��ال  بناء  يف 

بناء  امل�ستقبل  جيل  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة 
�سحيحا فكريا وتعليميا وثقافيا 
واخالقيا وتهيئة البيئة النظيفة 
ال��ق��ي��م بالعلم  ل��ه��ذه  واحل��ا���س��ن��ة 
واملعرفة والخالق وحب الوطن 

وخدمة املجتمع.
واردف �سموه قائال” ان للبيت و 
ومتكامال  كبريا  دورا  والدرا�سة 
ف���ى ه���ذا ال�����س��اأن وع��ل��ى اجلميع 
ال���ت���ع���اون ال��ف��ع��ل��ي وال���ف���اع���ل من 
الوطنية  اله����داف  حتقيق  اج��ل 
التنمية  حت��ق��ي��ق  اىل  ال���رام���ي���ة 
ال�سلبة  وق��اع��دت��ه��ا  امل�����س��ت��دام��ة 
الن�سان املح�سن بالعلم واملعرفة 
واملواطنة ال�ساحلة والغرية على 

حرم رئي�س اأركان اجلي�س النيبايل ت�سيد ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ي�سارك يف معر�س »ال�سيد والفرو�سية 2017« 
بجه�د ال�سيخة فاطمة يف متكني املراأة •• اأبوظبي-وام:

يف  احل��ب��ارى  على  للحفاظ  ال���دويل  ال�سندوق  ي�سارك 
15 من املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية  الدورة ال� 
 16 اإىل   12 الفرتة من  الذي تنطلق فعالياته خالل 

�سبتمرب يف مركز ابوظبي الوطني للمعار�س.
جهود  على  ال�سوء  م�ساركته  خ��الل  ال�سندوق  ويلقي 
واإجنازات اأكرث من 40 عاماً لتحقيق روؤية الوالد ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، يف ا�ستدامة 
اإىل  تهدف  متكاملة  ا�سرتاتيجية  خ��الل  من  احلبارى 
الأ�سر  الإك��ث��ار يف  وامل�ساريع يف جم��ال  ال��ربام��ج  تطوير 
املوائل  ال��دويل حلماية  والتعاون  الربية  والإط��الق يف 
م�ستويات  ورف��ع  امل�ستدامة  املمار�سات  ون�سر  الطبيعية 
امل�ستهدفة  وال��ف��ئ��ات  املحلية  املجتمعات  ل���دى  ال��وع��ي 
يف  والطالب  ال�سباب  ل��دى  امل�ستدامة  املفاهيم  وغر�س 

خمتلف املراحل الدرا�سية.
وي�سم جناح ال�سندوق الدويل للحفاظ على احلبارى 
يف املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية اأبوظبي 2017 
وال��ت��وع��ي��ة والأب���ح���اث م��ع ن�سخة  للتعليم  اأق�����س��ام  ع��دة 
املعر�س.  جلمهور  املحبب  الأط��ف��ال  رك��ن  من  متجددة 
املبادئ  غر�س  اإىل  تهدف  اأن�سطة  ع��دة  اجل��ن��اح  وينظم 
حفظ  يف  العربية  واملنطقة  الإم����ارات  بها  تتميز  التي 
احلياة الربية وال�سيد امل�ستدام وحماية حقوق الأجيال 

والثقايف  الطبيعي  ت��راث��ه��ا  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  يف  ال��ق��ادم��ة 
ال�سندوق  ي��ق��وم  كما  للم�ستقبل.  حفظه  يف  لت�سارك 
بالتعاون مع مركز الإح�ساء – اأبوظبي با�ستطالع اآراء 
والدول  الإم��ارات  املعر�س من  امل�ساركني يف  ال�سقارين 
ال�سيد  مل��م��ار���س��ات  الأويل  التقييم  اأج���ل  م��ن  الأخ����رى 
يف امل��ا���س��ي واحل��ا���س��ر ب��ه��دف حت��دي��د الخ��ت��الف��ات يف 
ممار�سات ال�سيد بني الدول ورمبا بني الأقاليم املختلفة 
والأولويات  الأه���داف  حتديد  يف  وامل�ساعدة  ال��ع��امل،  يف 
حلفظ الرتاث الطبيعي والثقايف، وو�سع خط الأ�سا�س 
يف  �سلوكية  تغريات  اأي  قيا�س  خالله  من  ميكن  ال��ذي 
واأولياء  واملعلمني  املدار�س  ال�سندوق  ويحث  امل�ستقبل. 
الأمور على ا�سطحاب اأبنائهم وبناتهم لهذا اجلناح من 
اأجل جتربة ل تن�سى عن طبيعة الإم��ارات وجهودها يف 
حفظ احلياة الربية، ولق�ساء وقت ممتع مع ال�سخ�سيات 
املده�سة  الفرتا�سية  الهجرة  ولعبة  حلبور  الكرتونية 
ا�ستق�سائية  بحثية  درا���س��ة  وت�سري  احل��ب��ارى.  لطائر 
ال���دويل للحفاظ على احل��ب��ارى يف  ال�����س��ن��دوق  اأع��ّده��ا 
العام املا�سي اإىل ارتفاع م�ستوى الوعي لدى ال�سقارين 
عليه،  باملحافظة  واهتمامهم  احل��ب��ارى  ط��ائ��ر  بو�سع 
العام  هذا  يف  الوعي  هذا  تعزيز  اإىل  ال�سندوق  ويطمع 
وغر�س مبادئ ال�ستدامة وزيادة م�ساركة الفئات املعنية 
يف برامج حفظ احلبارى وت�سجيع املمار�سات امل�ستدامة 

يف التعامل مع الطبيعة.

•• اأبوظبي-وام:

اأركان  اأول راجندرا �سيرتي رئي�س  اأ�سادت حرم الفريق 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  بجهود  النيبايل  اجلي�س 
الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك 
مل��وؤ���س�����س��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ����س���ري���ة رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س الأعلى 
الإماراتية  امل��راأة  والطفولة يف جمال متكني  لالأمومة 

وو�سولها اإىل اأعلى املراتب يف خمتلف ميادين العمل.
الن�سائي  ج��اء ذل��ك خ��الل زي��ارت��ه��ا ام�س مقر الحت���اد 

العام حيث اطلعت على خمتلف اأق�سامه واأن�سطته.
الن�سائي  الحت��اد  مديرة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  وقالت 
العام » اإن ل�سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك دور كبري 
ب��دور مهم يف  وا�سطالعها  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  تقدم  يف 
املتعددة  ال��ربام��ج  خ��الل  م��ن  بالبالد  التنمية  م�سرية 
املجالت  كافة  للمراأة يف  الن�سائي  التي و�سعها الحتاد 

.«
واأو�سحت اأن الحتاد يعمل بتوجيهات �سمو » اأم الإمارات 
وتطوير  وتنمية  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة  ق���درات  بناء  على   «
ال�سيا�سية  خا�سة  كافة  املجالت  يف  ومتكينها  مهاراتها 
منها.. اإ�سافة اإىل تنفيذه برامج وم�ساريع كثرية لدعم 

ريادتها ومتكينها يف ميادين احلياة كافة.
اأق�سام  النيبايل يف  اأرك��ان اجلي�س  رئي�س  وجتولت حرم 
الحت����اد واط��ل��ع��ت ع��ل��ى ف��ي��ل��م وث��ائ��ق��ي ح���ول تاأ�سي�سه 
وال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ي��ع��م��ل ب��ن��اًء عليها.. 
اإجن��ازات��ه يف جمال  واأه���م  اإىل جم��الت عمله  وتعرفت 
وفعال  دوري  ب�سكل  امل�ساهمة  طريق  عن  امل���راأة  متكني 
يف مراجعة الت�سريعات اخلا�سة باملراأة وتنمية وتطوير 
واملراأة  ع��ام  ب�سكل  املجتمع  خدمة  جم��ال  ويف  قدراتها 

ب�سكل خا�س.
على  اطلعت  حيث  اجل��وه��رة..  قاعة  ال�سيفة  وتفقدت 
جمموعة من الأو�سمة والدروع التي ح�سلت عليها �سمو 
واجلهات  املوؤ�س�سات  م��ن  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة 
يف  لدورها  وتقديرا  ل�سموها  تكرميا  والدولية  املحلية 
باملراأة  والنهو�س  واخل��ريي��ة  الإن�سانية  الق�سايا  دع��م 

الإماراتية لت�سارك يف تنمية جمتمعها.
كما زارت اأق�سام الحتاد الأخرى ومنها مركز ال�سناعات 
ال��ي��دوي��ة وم�����س��غ��ل ال��ت��ل��ى و���س��ن��اع��ة ال�����ورود واخلو�س 
على  وتعرفت  والتطريز   واخلياطة  وال�سدو  والن�سيج 
اجلهود التي يبذلها الحتاد الن�سائي العام يف احلفاظ 
على تراث الدولة مبدية اإعجابها بال�سناعات اليدوية.

الأجرة  مركبات  لرواد  حجز  ملي�ن   4.3
بدبي يف الن�سف الأول من العام اجلاري

•• دبي-وام:

العامة يف هيئة الطرق  املوا�سالت   نفذ مركز احلجز والتوزيع مبوؤ�س�سة 
األفا و487 طلبا لرواد مركبات الأجرة يف  واملوا�سالت 4 ماليني و311 
اإمارة دبي يف الن�سف الأول من العام اجلاري. واأو�سح عبداهلل املهري مدير 
اإدارة رقابة اأن�سطة النقل مبوؤ�س�سة املوا�سالت العامة اأن معدل وقت و�سول 
مركبة الأج��رة للمتعاملني بلغ »11،9« دقيقة فيما بلغ معدل وقت الرد 

على املكاملات الواردة اإىل مركز احلجز والتوزيع »15« ثانية فقط.
4 ماليني  اجل��اري  العام  الأول من  الن�سف  خ��الل  ت�سلم  املركز  ان  وق��ال 
عرب  مكاملة  و666  األفا  و62  مليون  و110اآلف و212 مكاملة منها 2 
اإجمايل عدد املكاملات  50 يف املائة من  اأي بن�سبة   IVR جهاز الرد الآيل 

الواردة اإىل مركز احلجز والتوزيع.
اإ�سعاد متعامليها من خمتلف  واأكد حر�س هيئة الطرق واملوا�سالت على 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع وذل����ك م���ن خ���الل ال���س��ت��ع��ان��ة ب���اآخ���ر م���ا ت��و���س��ل��ت اإليه 
التكنولوجيا يف تقدمي خدماتها املتنوعة والرتقاء بها مبا يتوافق واأف�سل 
تقدمي  ب�سرورة  منها  اإمي��ان��ا  املتقدمة  ال���دول  يف  املتبعة  العاملية  املعايري 
متطلبات  لتلبية  وال�سرعة  بال�سال�سة  تت�سم  اآل��ي��ة  خ��الل  م��ن  اخل��دم��ات 
اجلمهور ومنهم رواد مركبات الأج��رة والعمل على جعل هذا القطاع من 
اأكرث قطاعات النقل رفاهية ومتيزا من خالل تقليل زمن و�سول مركبة 

الأجرة للمتعامل.
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اأخبـار الإمـارات

زار مدر�سة حمدان بن زايد 

حممد بن زايد : اأبناوؤنا ذخرنا ور�سيدنا وا�ستثمارنا للم�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

 قام �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب����ن 
الأعلى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 
تفقدية  ب��زي��ارة  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات 
�سباح اأم�س اإىل مدر�سة حمدان بن 
اأبوظبي  يف  البطني  زايد مبنطقة 
�سري  على  خاللها  �سموه  اطلع   ..
يف  وانطالقها  التعليمية  العملية 
 2017 اأي���ام ال��ع��ام ال��درا���س��ي  اأول 

.-2018
رافق �سموه خالل الزيارة .. �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر 
وم�����ع�����ايل ح�������س���ني ب�����ن اإب����راه����ي����م 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
بوعتابه  حم��م��د  ج��ا���س��م  وم���ع���ايل 
اللجنة  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����س  ال���زع���اب���ي 
التنفيذية لإمارة اأبوظبي ومعايل 
الدكتور علي را�سد النعيمي مدير 
للتعليم  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  ع�����ام 
وحم��م��د خ��ل��ي��ف��ة ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
التعليم بديوان ويل  �سوؤون  مكتب 
عهد اأبوظبي وعدد من امل�سوؤولني 

يف املوؤ�س�سات التعليمية.
العلمية  الأق�������س���ام  ���س��م��وه  وت��ف��ق��د 
واملختربات  الدرا�سية  وال�سفوف 
العامة  وامل������راف������ق  ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة 
ت���اأ����س�������س���ت عام  ال���ت���ي  ل���ل���م���در����س���ة 
احلكومية  املدر�سة  وتعد   2006
اللغة  فيها  ت��در���س  التي  الوحيدة 
طالبا   782 وت�����س��م  ال�����س��ي��ن��ي��ة 

تتنا�سب  ال��ت��ي  املتقدمة  ال��ت��ج��ارب 
الدولة  ت�سعى  التى  الأه����داف  م��ع 
واإجنازها يف م�سرية  اإىل حتقيقها 

التنمية والبناء والتطور.
�سموه  اأك������د  ال���������س����دد..  ه�����ذا  ويف 
وال�ستثمار  ال�سراكات  عقد  اأهمية 
وبناء  وال��ث��ق��ايف  العلمي  التنوع  يف 
ج�سور من العالقات مع الثقافات 
ال���ع���امل���ي���ة وال����ع����م����ل ع���ل���ى ت���زوي���د 
التوا�سل  مبهارات  الطلبة  اأبنائنا 
والتفاعل والعمل يف بيئات متعددة 

الثقافات.
���س��م��وه ����س���رورة تنمية  اأك�����د  ك��م��ا 
مهاراتهم  وتطوير  الطلبة  قدرات 
مبا ين�سجم مع متطلبات وحتديات 
ال������ق������رن احل�����������ادي وال���ع�������س���ري���ن 
حا�سرهم  ب���ن���اء  م����ن  ومي���ك���ن���ه���م 
اعتزازهم  م��ع  وطنهم  وم�ستقبل 
بقيم جمتمعهم ووطنهم وهويتهم 

الأ�سيلة.
وق�����ال ���س��م��وه ع��ن��دم��ا ن��ن��ظ��ر اإىل 
 - لأن��ن��ا  ف��ذل��ك  ب��ت��ف��اوؤل  امل�ستقبل 
ث��ق��ت��ن��ا يف  ب��ف�����س��ل اهلل - و���س��ع��ن��ا 
على  قدرتهم  ويف  الطلبة  اأبنائنا 
فهم  ال���وط���ن..  ط��م��وح��ات  حتقيق 
وا�ستثمارنا  ور����س���ي���دن���ا  ذخ����رن����ا 

للم�ستقبل.
الأ�سرة  مت��ك��ني  اإىل  ���س��م��وه  ودع����ا 
التفاعل  م����ن  الأم��������ور  واأول�����ي�����اء 
اجل����ه����ود  دع��������م  يف  والإ��������س�������ه�������ام 
التعليمية باعتبارنا جميعا �سركاء 
يف م�سوؤولية بناء العقول الوطنية 

واإعداد اأجيالنا امل�ستقبلية.

18 طالبا وطالبة  بينهم  وطالبة 
من ال�سني.

وجت��������ول �����س����م����وه داخ��������ل ق����اع����ات 
اإىل  م�ستمعا  وف�سولها  امل��در���س��ة 
مديرتها  م����ن  ت��ف�����س��ي��ل��ي  �����س����رح 
فاطمة الب�ستكي عن ال�ستعدادات 
ل�ستقبال الطلبة وجاهزية طواقم 
التي  احليوية  وامل��راف��ق  التدري�س 
الت�سميم  ن��اح��ي��ة  م��ن  ب��ه��ا  تتميز 
التدري�س  م�����س��ت��ل��زم��ات  وت����واف����ر 

ونوعية املبادرات التعليمية.
مدر�سة  اأن  ال��ب�����س��ت��ك��ي  وذك������رت    
ح��م��دان ب��ن زاي��د تتميز ع��ن باقي 
املدار�س بكونها املدر�سة احلكومية 
اللغة  فيها  ت��در���س  التي  الوحيدة 
املراحل  جميع  وتت�سمن  ال�سينية 
الدرا�سية للذكور والإناث يف مبنى 

واجلامعات واملدار�س.
ال�سمو  ���س��اح��ب  ج���ول���ة  و���س��م��ل��ت 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
حيث  الأول  ال�����س��ف  ج��ن��اح  زي�����ارة 
�ساهد ح�سة اللغة العربية.. فيما 
�ساهد بعدها يف جناح ال�سف الثاين 
ح�سة اللغة الإجنليزية.    وتفقد 
���س��م��وه ال���ق���ري���ة امل����روري����ة اإح����دى 
وتوعية  لتثقيف  املدر�سة  مبادرات 
ال��ط��ل��ب��ة ب�����الإر������س�����ادات امل����روري����ة 
بال�سالمة  الل���ت���زام  ع��ل��ى  واحل���ث 
وال���وق���اي���ة م���ن احل�������وادث وط���رق 

ال�ستخدام الأمثل للطريق.
  وت�سمنت جولة �سموه املرور على 
يتم  ال��ت��ي  البيئية  ال��ف��ن��ون  غ��رف��ة 
باأ�سياء  الطلبة  خيال  حتفيز  فيها 
املواهب  واكت�ساف  وم�سلية  مفيدة 

الثامن  ال�سف  بجناح  وذلك  لغات 
ل���الإن���اث.. ف��ي��م��ا اختتم  وال��ت��ا���س��ع 
املكتبة حيث  �سموه اجلولة بزيارة 
احلديثة  الو�سائل  اأه��م  على  اطلع 
واختيار  ال��ب��ح��ث  يف  امل�����س��ت��خ��دم��ة 
م���������س����ادر امل���ع���ل���وم���ات خ���ا����س���ة يف 
املتبعة  والأ�ساليب  املبكرة  املراحل 

لت�سجيع القراءة والطالع.
وتبادل �سموه الأحاديث مع اأبنائه 
�سعادتهم  اأب������دوا  ال���ذي���ن  ال��ط��ل��ب��ة 
وفرحتهم بزيارة �سموه للمدر�سة.. 
بينما اأعرب �سموه عن اأمنياته لهم 
درا�ستهم  يف  وال��ن��ج��اح  ب��ال��ت��وف��ي��ق 
على  وحثهم  العلمي  وحت�سيلهم 
بذل املزيد من اجلد والجتهاد يف 
الدرا�سة والت�سلح بالعلم ملا له من 
اأثر عليهم وعلى اأ�سرهم ووطنهم.

اأن��ه��ا تهدف  اإىل  م�����س��رية  واح�����د.. 
مع  واأ���س��ره��م  الطلبة  ت��ف��اع��ل  اإىل 
بينها  وم�����ن  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ث���ق���اف���ات 
بح�سارتها  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة 

وتقاليدها العريقة.
وع���ددت اإجن����ازات امل��در���س��ة وتفوق 
الأك���ادمي���ي���ة يف جمل�س  ن��ت��ائ��ج��ه��ا 
اأب���وظ���ب���ي ل��ل��ت��ع��ل��ي��م اإ����س���اف���ة اإىل 
ت���ف���وق ن���ت���ائ���ج ط��ل��ب��ت��ه��ا ع���امل���ي���ا يف 
ام��ت��ح��ان اإت�����س اإ����س ك��ي م��ن معهد 
بكني  يف  التعليمي  كونفيو�سي�س 
ب��ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����س��ي��ق م��ع جامعة 
بزيارة  املدر�سة  زاي��د.. فيما قامت 
ال�سفوف  م���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��ب��ادل��ي��ة 
تعرفوا  بكني  اإىل  والتا�سع  الثامن 
خاللها على الثقافة ال�سينية عن 
امل��واق��ع الأثرية  ق���رب ع��رب زي����ارة 

و�سقلها على اأيدي اخت�سا�سيني.
  و���س��م��ل��ت اجل���ول���ة ك���ذل���ك ف�سل 
ح�سة اللغة ال�سينية بجناح ال�سف 
الرابع .. حيث �ساهد �سموه تفاعل 
ال��ط��ل��ب��ة م���ع ه���ذه ال��ل��غ��ة ال��ت��ي مت 
اإدخالها اإىل املدر�سة �سمن �سيا�سة 
الإن�سانية  الثقافات  على  التعرف 
عاداتهم  على  والط���الع  الأخ���رى 

وتاريخهم وح�سارتهم.
بعدها.. عرج �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان على جناح 
�ساهد  حيث  ذك��ور  العا�سر  ال�سف 
املتقدمة  الريا�سيات  ح�سة  �سموه 
الرتبية  ح�����س��ة  ���س��اه��د  ف��ي��م��ا   ..
الأخالقية يف جناح ال�سف التا�سع 
ذكور. كما اطلع �سموه على ح�سة 
 3 ب�  الإلكرتونية  الق�س�س  ترويج 

وا���س��ت��م��ع ���س��م��وه اإىل ت��رح��ي��ب من 
والطالبة  را���س��د  خليفة  ال��ط��ال��ب 
يتحدثان  وه���م���ا  ع��ي�����س��ى  م�����رمي 
اأعربا  ح��ي��ث  ال�����س��ي��ن��ي��ة..  ب��ال��ل��غ��ة 
ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م��ا ب��الن�����س��م��ام اإىل 
موؤكدين  امل��ت��م��ي��زة  امل��در���س��ة  ه���ذه 
حر�سهما على الجتهاد والتفوق.. 
طالبة  �سموه  اأم���ام  حت��دث��ت  فيما 

�سينية باللغة العربية.
وتبادل �سموه احلديث مع اأع�ساء 
يف  والإداري������ة  ال��ت��دري�����س��ي��ة  الهيئة 
الرتبوية حول  والقيادات  املدر�سة 
وتطلعات  اجلديد  الدرا�سي  العام 
يكون عاما حافال  اأن  اإىل  اجلميع 
بالن�ساط والعمل الدوؤوب واملبادرات 
املتميزة من اأجل الرتقاء بالتعليم 
وت����ط����وي����ره م����ع ال�����س����ت����ف����ادة من 

هزاع بن زايد: نراهن على العلم ل�س�ن املنجزات وتن�سئة اأجيال حت�سد اأف�سل املراكز
•• اأبوظبي-وام :

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  اأع���رب 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي 
اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  ببداية  �سعادته  عن 
.. متمنيا للطلبة والأه��ايل وطواقم املعلمني 
ال��دول��ة عاما  م��دار���س  والإداري������ني يف جميع 

درا�سيا ناجحا ومفعما بالإجنازات.
“ اإن بداية مو�سم العلم من كل  وق��ال �سموه 
بالتفاوؤل  كالعادة  متلوؤنا  جديد  درا���س��ي  ع��ام 
ي��ب��داأ فيها  ال��ت��ي  والأم����ل ف��ه��ذه ه��ي اللحظة 
بالثمار  مفعما  ن��رج��وه  بح�ساد  اأم���ال  ال���زرع 
التنمية  م�سرية  على  الإيجابية  واملح�سالت 
هو  العلم  اأن  م��وؤك��دا   ..“ ال��دول��ة  يف  والتقدم 
كل  تقدمي  جميعا  واجبنا  ومن  املعرفة  بوابة 

ناجح  درا���س��ي  لتحقيق مو�سم  ال���الزم  ال��دع��م 
ومميز بكل املقايي�س وعلى امل�ستويات كافة.

واأ�ساف اأن الرعاية ال�ستثنائية التي تقدمها 
ال�����س��م��و ال�سيخ  ل�����س��اح��ب  ال��ق��ي��ادة احل��ك��ي��م��ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال��������وزراء  جم��ل�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى  نهيان ويل عهد 
للقوات امل�سلحة .. للقطاع الرتبوي يف الدولة 
العملية  اأرك���ان  جلميع  حافزا  تكون  اأن  يجب 
التعليمية من مدار�س ومعلمني وكوادر اإدارية 
وطلبة واأهايل للنهو�س بعام تعليمي ي�سهم يف 

دفع هذا القطاع احليوي قدما.

التعليمية  امل���م���ار����س���ات  اأف�������س���ل  اإىل  ودع������ا 
امل�سوؤوليات  وم�ساركة  ب��ال��ب��ادرات  والنهو�س 
املنجزات  ل�����س��ون  ال��ع��ل��م  ع��ل��ى  ن��راه��ن  فنحن 
وتن�سئة اأجيال واعية قادرة على خو�س غمار 
املتقدمة  امل��راك��ز  م��ن  امل��زي��د  حل�سد  التحدي 

على خمتلف املوؤ�سرات التنموية يف الدولة.
وق����ال ���س��م��و ال�����س��ي��خ ه����زاع ب��ن زاي����د اإن العام 
الدرا�سي احلايل ياأتي متزامنا مع عام اخلري 
ال�سمو  �ساحب  اأطلقهما  اللذين  زاي��د  وع��ام 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان وهذا يدعونا 
جادة  لبلوغ  وال��ت��ف��اين  العمل  م��ن  امل��زي��د  اإىل 
اأ�سل اخلري  التفوق والتميز والإب��داع فالعلم 
امل�سرية  وب��اين  لزايد اخل��ري  وال��وف��اء  وف�سله 
وامل�ستمر  ال�����دوؤوب  ب��ال��ع��م��ل  ي��ك��ون  ال��ت��ن��م��وي��ة 
كل  وم��ن��ح��ه��م  للطلبة  ن��وع��ي  تعليم  ل��ت��وف��ري 

الدعم الالزم لإطالق طاقاتهم وتعريز فر�س 
جناحهم نحو م�ستقبل زاهر لهم وملجتمعهم 

ودولتهم.

العاهل الأردين يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري الدولة
•• عمان-وام:

اأم�س  ت�سلم جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني 
�سفري  ال�سام�سي  �سيف  مطر  ���س��ع��ادة  اإع��ت��م��اد  اأوراق 
فوق  �سفرياً  الها�سمي  امللكي  ال��ب��الط  ل��دى  ال��دول��ة 
العادة ومفو�سا لدولة الإمارات العربية املتحدة لدى 

اململكة الأردنية الها�سمية.
الدولة جلاللته  �سفري  ال�سام�سي  �سعادة مطر  ونقل 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  حت��ي��ات 
نهيان رئي�س الدولة - حفظه اهلل. كما عرّب ال�سفري 
�سفرياً  لتعيينه  الغامرة  �سعادته  ع��ن  امللك  جلاللة 
الها�سمية، وعن فخره  الأردنية  اململكة  لدى  للدولة 
والأردن  الإم��ارات  دولة  العالقات بني  كون  واعتزازه 
وم�ستمرة  برعاية كرمية  ومتقدمة وحتظى  متميزة 
من قيادتي البلدين ال�سقيقني، معرباً يف الوقت ذاته 
اأنه لن يدخر جهداً يف تدعيم ومد ج�سور التعاون يف 

املجالت كافة.
وحّمل جاللة امللك عبداهلل الثاين �سعادة ال�سفري مطر 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  حتياته  ال�سام�سي 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة – حفظه اهلل، 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ول�ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل ول�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
 ، الإم���ارات  حكام  ال�سيوخ  ال�سمو  ولأ�سحاب  امل�سلحة 
وال�سعب الإماراتي الأ�سيل، متمنياً لل�سفري التوفيق 
والنجاح يف مهام عمله. وح�سر مرا�سم تقدمي اأوراق 
العتماد يف ق�سر ب�سمان دولة الدكتور فايز الطراونة 
رئي�س الديوان امللكي الها�سمي ومعايل امين ال�سفدي 
وال�سيد في�سل  امل��غ��رتب��ني  و���س��وؤون  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الركن  والعميد  بال�سفارة  امل�ست�سار  مالك  اآل  احمد 

اأحمد جا�سم ال�سويدي امللحق الع�سكري.
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اأخبـار الإمـارات

ويل عهد الفجرية ي�ستقبل ال�سفري الك��ستاريكي 

بلدية مدينة اأب�ظبي واملركز ال�طني للبحث والإنقاذ يبحثان التعاون يف جمال ال�سحة وال�سالمة املهنية

•• الفجرية -وام :

بن  حم��م��د  ال�����س��ي��خ  �سمو  ا�ستقبل 
حمد بن حممد ال�سرقي ويل عهد 
الفجرية يف مكتب �سموه بالديوان 
ج.  فران�سي�سكو  ���س��ع��ادة  الأم����ريي 
���س��اك��ون ���س��ف��ري ك��و���س��ت��اري��ك��ا لدى 
ال���دول���ة ال����ذي ق���دم ل��ل�����س��الم على 

�سموه .
بال�سفري  العهد  ويل  �سمو  ورح��ب 
بالعالقات  م�������س���ي���داً  ال�������س���ي���ف، 
املميزة،  الكو�ستاريكية  الإماراتية 
للتقارب  من����وذج  م��ن  ت�سكله  وم���ا 
املنطقة،  ���س��ع��وب  ب��ني  والن�����س��ج��ام 
التوا�سل  يف  اأ����س���ا����س���ي���ة  ورك����ي����زة 

احل�ساري العاملي.
التوفيق  لل�سفري  ���س��م��وه  ومت��ن��ى 
لتعزيز  ع��م��ل��ه  م��ه��ام  وال��ن��ج��اح يف 

•• اأبوظبي - الفجر: 

اأبوظبي  مدينة  بلدية  ا�ستقبلت 
للبحث  الوطني  امل��رك��ز  م��ن  وف���داً 
جتربتها  على  لالطالع  والإن��ق��اذ، 
ال�سحة  جم��������ال  يف  ال��������رائ��������دة 

وال�سالمة املهنية.
الجتماع  خ��الل  الطرفان  وبحث 
امل�سرتك  التعاون  ع��الق��ات  تعزيز 
بينهما، وتبادل اخلربات والطالع 
ع���ل���ى ال���ت���ج���ارب ال���ن���اج���ح���ة لدى 

الطرفني.
اأبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  واأك�������دت 
تعزيز  ع���ل���ى  ال�����دائ�����م  ح���ر����س���ه���ا 
وم����د ج�سور  ال�����س��راك��ة،  ع���الق���ات 
القطاعني  موؤ�س�سات  مع  التعاون 
يف  ي�سهم  مبا  واخل��ا���س  احلكومي 
خدمة املجتمع ب�سكل عام، وتعزيز 
من  لال�ستفادة  التوا�سل  عالقات 
اخلربات املرتاكمة والطالع على 
ا�ستعر�ست  كما  املتميزة.  التجارب 
العديد  الج��ت��م��اع  خ��الل  البلدية 
ب�ساأن  ح��ول جتربتها  امل��ح��اور  م��ن 
واأثر  املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة 

ال�����س��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل ���س��م��و ويل 
ال�ستقبال،  ح���ف���اوة  ع��ل��ى  ال��ع��ه��د 
مب�ستوى  اإع����ج����اب����ه  ع����ن  م���ع���رب���اً 
بلغته  ال�����ذي  احل�������س���اري  ال���رق���ي 

وت��ق��وي��ة اأوا����س���ر ال�����س��داق��ة التي 
ت���رب���ط ب����ني ك���و����س���ت���اري���ك���ا ودول�����ة 

الإمارات على خمتلف امل�ستويات.
بجزيل  ال�����س��ف��ري  ����س���ع���ادة  وت���ق���دم 

ملكانتها  وتقديره  الإم����ارات،  دول��ة 
العاملية.

ح�سر اللقاء �سعادة �سامل الزحمي 
مدير مكتب �سمو ويل العهد .

من  ال��ع��دي��د  يف  ال��ب��ل��دي��ة  حققتها 
وخ�����س��و���س��اً يف جمال  امل����ج����الت، 
ال�سحة وال�سالمة املهنية، واأو�سح 
ب��اأن ال��ه��دف م��ن ال��زي��ارة الطالع 
بلدية  الرائدة لدى  التجربة  على 
مدينة اأبوظبي يف هذ املجال، اإذ اإن 
املركز يتوىل جميع املهام اخلا�سة 
بعمليات البحث والنقاذ يف الدولة 
املعايري  اأع��ل��ى  تطبيق  خ���الل  م��ن 

ب���اخل���دم���ات  ذل������ك يف الرت������ق������اء 
امل��ق��دم��ة وال�����س��ع��ي امل�����س��ت��م��ر نحو 
ال���ت���ط���وي���ر، وق���دم���ت ع���ر����س���اً عن 
مكتب  قبل  من  املقدمة  اخلدمات 
ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة يف 
املتبعة  املمار�سات  واأف�سل  البلدية 
اأع��رب وفد  من قبلها. من جانبه، 
والإنقاذ  للبحث  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 
التي  ل�����الإجن�����ازات  ت���ق���دي���ره  ع����ن 

الهيئة  م���ن  امل�����س��ت��م��دة  ال���دول���ي���ة 
الدولية للطريان املدين واملنظمة 
الوفد  واأ���س��ار  ال��دول��ي��ة.  البحرية 
اإىل حر�س املركز الوطني للبحث 
التعاون  ا���س��ت��م��رار  على  الإن��ق��اذ  و 
مدينة  ب���ل���دي���ة  م����ع  وال���ت���ن�������س���ي���ق 
جتاربها  من  وال�ستفادة  اأبوظبي 
ذلك  املعارف معها، مبا يف  وتبادل 

ا�ستمرار الزيارات املعيارية.

حاكم راأ�س اخليمة يزور مدر�ستي خت للتعليم الأ�سا�سي والثان�ي
•• راأ�ض اخليمة-وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأك��د 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة اأن دولة 
اأولت  الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 
والرعاية  اله��ت��م��ام  ج��ل  التعليم 
املغفور  وذلك منذ قيامها على يد 
ل���ه ال�����س��ي��خ زاي�����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
“ وحتى  ث���راه  اهلل  “ طيب  نهيان 
يومنا بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة “ حفظه اهلل “.
اإمي����ان  اإىل  ال���رع���اي���ة  ه����ذه  وع�����زا 
ال��ت��ع��ل��ي��م يف بناء  ب��اأه��م��ي��ة  ال���دول���ة 
القيم  على  الوطن  اأبناء  �سخ�سية 
والأخالق احلميدة ومعاين الولء 
املهارات  وتنمية  للوطن  والنتماء 
وامل���ع���ارف ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا تعزيز 
يتوافق  مب��ا  التعليمية  امل��خ��رج��ات 
ال�ساملة  التنموية  م�سريتها  م��ع 
والتكنولوجي  ال��ع��ل��م��ي  وال��ت��ق��دم 

الذي يعي�سه العامل.
�سموه  زي��������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 

العام  ب����داي����ة  مب��ن��ا���س��ب��ة  الأم��������ور 
لهم  متمنيا   .. اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 

دوام التوفيق النجاح.
ب���دوره���ا.. اأو���س��ح��ت ���س��ع��ادة �سمية 
حارب ال�سويدي اأن “ زيارة �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ع��ود ب���ن �سقر 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي 
اإطار  يف  ت��اأت��ي  اخليمة  راأ����س  حاكم 
الدعم واملتابعة التي يوليها �سموه 
�سموه  الإم��ارة وحر�س  للتعليم يف 
امليدان  يف  ال���وق���وف  ع��ل��ى  ���س��ن��وي��ا 
ال��درا���س��ي دعما  ال��ع��ام  اأي���ام  اأول  يف 
فح�سب  للطلبة  ل��ي�����س  وت�سجيعا 
واإداري����ني  معلمني  جميعا  ل��ن��ا  ب��ل 

وم�سوؤولني “.
مل�ساعفة  ي��دع��ون��ا  ه���ذا  اإن  وق��ال��ت 
للقيادة  ال��ع��ه��د  وجت���دي���د  اجل���ه���د 
ال��ر���س��ي��دة يف دول���ة الإم�����ارات على 
ال��ع��م��ل ب���وف���اء واإخ���ال����س لإجن���اح 
العملية التعليمية لهذا العام اأ�سوة 
كافة  وت�سخري  ال�سابقة  ب��الأع��وام 
الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة التي 
وفرتها الدولة للقطاع التعليمي ملا 

فيه م�سلحة اأبنائنا الطلبة.

مدر�ستي   - ي����وم  ام�������س  ���س��ب��اح   -
وخت  بنني  ال��ث��ان��وي  للتعليم  خ��ت 
بح�سور  ب��ن��ات  الأ���س��ا���س��ي  للتعليم 
�سقر  ب��ن  حممد  ب��ن  �سقر  ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي و����س���ع���ادة ���س��م��ي��ة حارب 
ال�����س��وي��دي م���دي���رة م��ن��ط��ق��ة راأ����س 
اخل���ي���م���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وع������دد من 

امل�سوؤولني.

الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة الأم����ر 
الذي ظهر جليا يف القفزة الكبرية 
التعليمية  العملية  �سهدتها  التي 
���س��واء م��ن حيث البنية  ال��دول��ة  يف 
التكنولوجية  التقنيات  اأو  التحتية 
اأو  التعليمية  العملية  يف  املعتمدة 
الرتبوية  امل���ن���اه���ج  ت��ط��وي��ر  ح��ت��ى 
املخرجات  تعزيز  يف  �ساهمت  التي 

العام من قبل وزارة  املعتمدة لهذا 
�سموه  وتبادل  والتعليم..  الرتبية 
الطلبة حول  اأبنائه  الأح��ادي��ث مع 
وتطلعاتهم  العلمية  اهتماماتهم 

امل�ستقبلية.
راأ�س  ح��اك��م  ال�سمو  �ساحب  وح��ث 
اخليمة اأبناءه الطلبة خالل زيارته 
والعطاء  اجل��ه��د  م�����س��اع��ف��ة  ع��ل��ى 

وثمن �سموه الرعاية الكرمية التي 
من  الدولة  يف  التعليم  بها  يحظى 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “ 
ال�سمو  “ واأخيه �ساحب  رع��اه اهلل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 

املعايري  اأع����ل����ى  وف�����ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
على  بالإيجاب  انعك�س  ما  الدولية 

مكانة الدولة اإقليميا وعامليا.
الف�سول  من  جانبا  �سموه  وح�سر 
املعلمني  م��ن  وا���س��ت��م��ع  ال��درا���س��ي��ة 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ح���ول  ل�����س��رح 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
ال���ف�������س���ول واخل����ط����ة ال���درا����س���ي���ة 

والإبداع  التميز  درب  على  وال�سري 
الدرا�سي  حت�سيلهم  يف  وامل��ث��اب��رة 
وجمتمعهم  وط����ن����ه����م  خل�����دم�����ة 
ونهل  امل��رات��ب  اأعلى  لنيل  وال�سعي 

العلم وتطوير الذات.
الر�سيدة  ال���ق���ي���ادة  ���س��م��وه  وه���ن���اأ 
والتعليمية  الإداري����������ة  وال���ه���ي���ئ���ة 
وال����ط����الب وال���ط���ال���ب���ات واأول����ي����اء 

ويل عهد راأ�س اخليمة يقدم العزاء يف “ ماجد بروغة الزعابي”

رئي�س اأركان اجلي�س النيبايل يزور واحة الكرامة

•• را�ض اخليمة- وام:

�سعود  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ق��دم   
راأ�س  عهد  ويل  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
عائلة  اإىل  ال���ع���زاء  واج����ب  اخل��ي��م��ة 
املغفور  وف�����اة  يف  ال���زع���اب���ي  ب���روغ���ة 
ل��ه م��اج��د جا�سم ب��روغ��ه ال��زع��اب��ي . 
اليوم  زي��ارت��ه  خ��الل  �سموه  واع���رب 
اخلران  منطقة  يف  ال���ع���زاء  ملجل�س 
براأ�س اخليمة يرافقه ال�سيخ عبداهلل 
القا�سمي  ع���ب���داهلل  ب���ن  ح��م��ي��د  ب���ن 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  مكتب  رئي�س 
را�����س اخل��ي��م��ة ع���ن خ��ال�����س تعازيه 
�سائال  الفقيد  ذوي  اىل  وم��وا���س��ات��ه 
بوا�سع  ي��ت��غ��م��ده  ان  وج����ل  ع���ز  اهلل 
رحمته واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن 

يلهمهم وذويهم ال�سرب وال�سلوان.

••  اأبوظبي-وام:

اأرك����ان  رئ��ي�����س  ���س��ت��ريي  راج���ن���درا  اأول  ال��ف��ري��ق  زار 
“ يف اأبوظبي  “ واح���ة ال��ك��رام��ة  اجل��ي�����س ال��ن��ي��ب��ايل 
روؤية  يج�سد  ال���ذي  واحل�����س��اري  ال��وط��ن��ي  ال�����س��رح 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” يف تخليد ذكرى �سهداء 

الإمارات الأبطال.
وجت���ول رئ��ي�����س اأرك����ان اجل��ي�����س ال��ن��ي��ب��ايل - يرافقه 
اجلابري  غ��اف��ان  �سعيد  �سامل  ال��رك��ن  ال��ل��واء  �سعادة 
اأرجاء  يف   - الب�سرية  وال��ق��وى  الإدارة  هيئة  رئي�س 
اأبرز معاملها  الواحة وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل حول 
دولة  اأبناء  وبطولت  ت�سحيات  من  اإليه  ترمز  وما 
الإمارات العربية املتحدة مبا يف ذلك ميدان الفخر 
وجناح ال�سرف. وو�سع اإكليال من الزهور اأمام ن�سب 
وال��ت��ي حتمل  ل��وح��ا   31 م��ن  يتكون  ال���ذي  ال�سهيد 
منها  كل  وي�ستند  عنهم  ومعلومات  ال�سهداء  اأ�سماء 
على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والت�سامن بني 

قيادة دولة الإمارات و�سعبها وجنودها الأبطال.
الزيارة  ���س��ت��ريي  راج����ن����درا  اأول  ال��ف��ري��ق  واخ��ت��ت��م 
بكتابة كلمة يف �سجل ال�سرف عرب فيها عن تقديره 

واعتزازه ببطولت وت�سحيات اأبناء الإمارات .
وتقع واحة الكرامة - التي تغطي م�ساحة 46 األف 
وميدان  ال�سهيد  ن�سب  على  وت�ستمل  م��رب��ع  م��رت 
زايد  ال�سيخ  جامع  مقابل   - ال�سرف  وجناح  الفخر 

الكبري من ناحية ال�سرق على �سارع ال�سيخ زايد.

مع بداية العام الدرا�سي 

طفل يف ال�سابعة يق�د حركة ال�سري واملرور براأ�س اخليمة 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

حققت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س اخليمة حلم الطفل الإماراتي عبداهلل 
حمد الكتبي يف ال�سابعة من عمره يف اأن ي�سبح �سابط �سرطة ينظم حركة 

ال�سري واملرور تزامناً مع بدء العام الدرا�سي اجلديد .
يف  وال���دوري���ات  امل���رور  اإدارة  واأف����راد  �سباط  برفقة  �ساعة  الكتبي  وق�سى 
امليدان وهو يرتدي زياً ر�سمياً ل�سابط برتبة »مالزم« خ�س�س له �سخ�سياً 
، حيث لقت  ال��ذي راوده منذ فرتة طويلة  من جانب وال��ده ليحقق حلمه 
على  حتقيقها  ليتم  العامة  بالقيادة  امل�سوؤولني  وترحيب  ا�ستح�سان  الفكرة 

الفور ، مما اأ�سعر الطفل ب�سعادة غامرة وهو ميار�س مهام ال�سابط لي�سعر 
بحجم امل�سوؤولية والفخر من خالل اطالعه عن قرب على مهام ال�سرطة 
وكيفية التعامل مع املركبات وال�سائقني واحلافالت املدر�سية وكيفية اتخاذ 

الإجراءات الالزمة حلماية الطلبة .
ومتنى العميد الدكتور حممد �سعيد احلميدي مدير عام العمليات املركزية 
ال�سرطة  �سلك  يف  العمل  م��ن  الكتبي  يتمكن  اأن   ، اخليمة  راأ����س  ب�سرطة 
اأن  فر�سة  للطفل  اأعطيت  قد  اخليمة  راأ���س  �سرطة  اأن  م��وؤك��داً   ، م�ستقباًل 
يتوىل توجيه حركة ال�سري وامل��رور ميدانياً ل�ساعة كاملة بناًء على طلبه ، 
لتعريفه مبفهوم عمل ال�سرطة وك�سر اجلمود بني رجل ال�سرطة والطفل 

وزرع الثقة واملحبة يف نف�سه .
اإىل  وال�سرور  ال�سعادة  واإدخ��ال  لتحقيق حلمه  �سكره  الطفل بجزيل  وتقّدم 

قلبه ومدى اهتمامهم با�ستقباله .
اأبي  ب��ن  عثمان  م��در���س��ة  اإىل  والأف�����راد  ال�سباط  برفقة  الطفل  ت��وج��ه  ث��م 
اخلا�سة )ح2( لتقدمي التهنئة للطالب بالعام الدرا�سي اجلديد متمنيني 
لهم كل التوفيق والنجاح يف حت�سيل درو�سهم ودعوهم اإىل بذل املزيد  من 
اجلد والجتهاد لتح�سيل اأعلى املراتب العلمية خلدمة الوطن ، ومت توزيع 
عدد من الهدايا على طلبة اإحدى الف�سول الدرا�سية �سمن حملة �سالمة 

الطالب اأمانة.

النقل املتكامل يعلن عن 
بدء تفعيل خدمة م�اقف 

يف مدينة العني
•• اأبوظبي-وام:

م��واق��ف يف  خ��دم��ة  تفعيل  ب��دء  املتكامل  النقل  م��رك��ز  اع��ل��ن 
خم�سة قطاعات مبدينة العني يف املرحلة الأوىل.

ان ذلك ياتي انطالقا من حر�سه على تقدمي  املركز  وقال 
خدمات متميزة وفق اأف�سل املعايري العاملية .
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اأخبـار الإمـارات

�سلطان القا�سمي يلتقي رئي�س ومدراء اإدارات دائرة الثقافة بال�سارقة 

•• ال�صارقة-وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
القا�سمي ع�سو  �سلطان بن حممد 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
الثقافية  امل����ب����ادرات  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 
ال�سارقة طيلة  اإم��ارة  نظمتها  التي 
والتي  ال��رائ��دة  الثقافية  م�سريتها 
الكثري من الإجن���ازات على  حققت 
العربية  الإم������ارات  دول���ة  م�����س��ت��وى 
والعامل  العربي  وال��وط��ن  املتحدة 

اأجمع.
�سموه  ل����ق����اء  خ������الل  ذل������ك  ج������اء 
الثقافة  دائ��رة  ام�س يف مقر  �سباح 
حممد  ع��ب��داهلل  ب�سعادة  بال�سارقة 
ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة و 

مدراء اإدارات الدائرة.
واأ�سار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
منذ  املبكرة ً  الثقافية  جتربته  اإىل 
الدرا�سية  بحياته  م���روراً  طفولته 
يف جمهورية م�سر العربية و�سوًل 
يف  الثقافية  واجلهود  املبادرات  اإىل 

اإمارة ال�سارقة.
البعد  اللقاء  خ��الل  �سموه  وت��ن��اول 
الثقايف لإمارة ال�سارقة الذي ي�سمل 
املجالت الثقافية املتنوعة واجلهود 
امل��ب��ذول��ة ل��دع��م ال��ث��ق��اف��ة مبختلف 
���س��م��وه بجهود  جم��الت��ه��ا م�����س��ي��داً 
اأن�سطتها  الثقافة من خالل  دائ��رة 
املتميزة التي تنظمها حملياً وعلى 
م�ستوى الوطن العربي موؤكداً عزم 
ال�سارقة على ال�ستمرار يف التو�سع 
ال��ث��ق��ايف ال��ع��رب��ي م���ن خ����الل دعم 
الوطن  يف  العربية  اللغة  جم��ام��ع 

العربي وغريها من املبادرات.
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  واأ�������س������اد 
الثقافية  ب���الإ����س���دارات  ال�����س��ارق��ة 
ال���ث���ق���اف���ة وم���ن���ه���ا جملة  ل�����دائ�����رة 
ال�������س���ارق���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ال���ت���ي لقت 
يعرب  وحم��ت��وى   ملحوظاً  انت�ساراً 
ع����ن ال���ن�������س���اط ال���ث���ق���ايف يف دول����ة 

والوطن  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
العربي، وجملة الرافد التي اأكلمت 
والتي  ان��ط��الق��ه��ا  م��ن��ذ  ���س��ن��ة   25
العربية،  الأدب��ي��ة  بالدرا�سات  تهتم 
القائمني  جهود  على  �سموه  واأثنى 

مثمنني  امل��ت��ب��ع��ة،  الثقافية  ال��ع��م��ل 
دعم �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
التي  وامل��ب��ادرات  الثقافية  للجهود 

تنفذها الدائرة.
وزار �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 

ل�����الإع�����الم ح�����ول اأب��������رز امل�����ب�����ادرات 
والأن�سطة الإعالمية التي ينظمها 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة. 
والأق�سام  الإدارات  �سموه  وتفقد 
والتنفيذية  وال���ف���ن���ي���ة  الإداري����������ة 

على ال�سدارات الثقافية.
من  ����س���رح  اإىل  ����س���م���وه  وا����س���ت���م���ع 
رئ���ي�������س دائ�������رة ال���ث���ق���اف���ة وم������دراء 
اإدارات الدائرة حول اأبرز الأن�سطة 
واآلية  الأدب��ي��ة  واجل��وائ��ز  الثقافية 

املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
من  املكتب  ي�سمه  م��ا  على  مطلعاً 
اإىل  �سموه  وا�ستمع  واأق�سام،  اإدارات 
اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سرح من 
ال�سارقة  جمل�س  رئي�س  القا�سمي 

م��ط��ل��ع��اً م���ن ���س��ع��ادة ط����ارق �سعيد 
ع�����الي م���دي���ر امل���ك���ت���ب الإع����الم����ي 
العمل  اآلية  على  ال�سارقة  حلكومة 
املتبعة واجلهود املبذولة يف تطوير 

العمل الإعالمي.

ويل عهد دبي يقدم واجب العزاء يف وفاة خليفة حممد حارب الفالحي
•• دبي-وام:

قدم �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�سد 
املرحوم  وف�����اة  يف  ال����ع����زاء  واج�����ب 

خليفة حممد حارب الفالحي. 
منزل  اليوم  �سباح  �سموه  زار  وقد 
دبي  يف  ال�سفا  منطقة  يف  العائلة 
وذوي  لإخ���وة وجنلي  اأع���رب  حيث 
الفقيد عن �سادق عزائه وموا�ساته 
اأن  ت��ب��ارك وت��ع��اىل  �سائال اخل��ال��ق 
ور�سوانه  رحمته  بوا�سع  يتغمده 

وي�سكنه ف�سيح جناته .

من اأ�سل 37 متقدمًا �ساركوا يف ختام جولة جتارب اأداء الدورة العا�سرة

م�سارك�ن يجتازون اأوىل اختبارات »من�سد ال�سارقة« يف الإمارات  10
ال�سارقة«،  التمهيدية لربنامج »من�سد  الأداء  اأ�سفرت اختبارات 
الذي تنظمه موؤ�س�سة ال�سارقة لالإعالم يف دورته العا�سرة هذا 
العام، عن اختيار 10 متقدمني للم�ساركة يف مرحلته املقبلة من 
الإمارات، عقب اأداء لفت قّدمه امل�ساركون اأم�س ال�سبت يف مقر 
املوؤ�س�سة بال�سارقة.  وتعد الإمارات اآخر حمطات اللجنة املنظمة 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  من:  كّل  يف  جولتها  بعد  للربنامج 
و�سلطنة ُعمان، وال�سودان، واجلزائر، وم�سر، وتون�س، والأردن، 

واملغرب ولبنان.
من  من�سدون  فيه  �سارك  نوعياً  ح�سوراً  الخ��ت��ب��ارات  و�سهدت 
 10 التحكيم  اختارت جلنة  العربية، حيث  اجلن�سيات  خمتلف 
اأداء قوّي ا�ستحقوا على  37 متقدماً، بعد  اأ�سل  م�ساركني من 

يتم  حيث  الخ��ت��ب��ارات،  من  التالية  املرحلة  اإىل  النتقال  اإث��ره 
يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  ليمثل  منهم  واح��د  اختيار 

الربنامج.
الربنامج  قدمها  التي  ال�سارقة«  »هنا  اأن�سودة  امل�ساركون  وق��ّدم 
يف دورته الأوىل، م�ستعيدين بذلك جتربة الربنامج يف تقدمي 
جنح  اأن��ه  وم��وؤك��دي��ن  العربية،  الفنية  لل�ساحة  ف��ري��دة  اأ���س��وات 
اإىل  تلفزيونية  م�سابقة  م��ن  ال��ت��ح��ّول  يف  اأع����وام  ع�سرة  خ��الل 

اأكادميية تخّرج املن�سدين.
وقال جنم الدين ها�سم، املنتج املنفذ لربنامج من�سد ال�سارقة: 
دور  يتجاوز  ال��ي��وم  اإىل  انطالقه  منذ  ال��ربن��ام��ج  حققه  م��ا  اإن 
التناف�سي، لي�سكل واحدة من روافد فن  التلفزيوين  الربنامج 

الإن�ساد، اإذ مل يكتِف بالو�سول اإىل الأ�سوات العذبة، والتجارب 
الالفتة وح�سب، واإمنا عمل على تدريبها وتاأهيلها، يف م�ساحة 
اإىل  يتبادلون فيها اخلربات، ويتناقلون فيها املعارف للو�سول 

اأ�سوات ميكنها اأن ت�سّكل اإ�سافة للم�سهد الفني العربي.
واأ�ساف: ك�سفت اختبارات الأداء يف ال�سارقة عن اأ�سوات لفتة، 
ت�سكل م�ساركتها اإ�سافة للربنامج، وتعد اإ�سارة اإىل حجم العناية 
تنوعت  حيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الإن�ساد  بفن 
ينتمون  التي  الإن�سادية  واملدار�س  امل�ساركني وجتاربهم  اأ�سوات 
اأكرث غنى،  للربنامج  املقبلة  املراحل  الذي يجعل  الأم��ر  اإليها، 
وتناف�سية.  وتتميز الدورة العا�سرة للربنامج باختيارها اثنني 
من امل�ساركني يف الدورات ال�سابقة لتحكيم جولت الختبارات، 

حيث تاألفت جلنة حتكيم الختبارات يف الإمارات من املن�سدين 
حممد زك��ي، ال��ذي ك��ان اأول من مثل الأردن يف ال��دورة الأوىل 
الأول  باملركز  الفائز  حمدو،  وم�سطفى  ال�سارقة«،  »من�سد  من 
اأحد  ال�سارقة  ويعترب من�سد  الربنامج.  الرابعة من  ال��دورة  يف 
الإن�سادية  املواهب  اكت�ساف  اإىل  الهادفة  امل�سابقات  برامج  اأه��م 
الأول  ع��ق��ده  اإىل  ال��ع��ام  ه���ذا  ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث ي�سل  ال��وط��ن  يف 
مكانتهم  لهم  اأ�سبحت  ال��ذي��ن  املن�سدين  ع�سرات  تخريج  بعد 
البارزة يف هذا املجال، وبات لهم �سيت يف اأو�ساط الفن الهادف 
دوراته  يف  ���س��ارك  حيث  وال��غ��رب��ي��ة،  العربية  ال���دول  خمتلف  يف 
ال�سابقة مت�سابقون من فرن�سا، وبلجيكا، واإيطاليا، واإندوني�سيا، 

وماليزيا، والبو�سنة، وتركيا.

اأب�ظبي الأوىل عربيا �سمن م�ؤ�سرات املدن الناب�سة و ال� 13 عامليا يف حم�ر التكن�ل�جيا
•• اأبوظبي-وام:

ح�سول  عن  واملعلومات،  الإلكرتونية  لالأنظمة  اأبوظبي  مركز  اأعلن 
اإمارة اأبوظبي على املركز الأول يف منطقة ال�سرق الأو�سط يف موؤ�سرات 
نافارا  ال�سادر من قبل جامعة  ال��دويل  للتقرير  وفقاً  الناب�سة  املدن 
املدن  املراجع لتقييم  اأهم  اأحد  2017 والذي يعترب  لعام  الإ�سبانية 
من  وا���س��ع��ة  نخبة  اآراء  يجمع  وال���ذي  ال��ع��امل  م�ستوى  على  ال��ذك��ي��ة 

املخت�سني من القطاعني اخلا�س والعام.
ويهدف التقرير �� الذي �سمل 181 مدينة من 80 دولة �� اإىل اإن�ساء 
املدين  للتطور  جديد  ومن���وذج  الذكية  امل��دن  حلوكمة  مبتكر  توجه 

عاملي  ملنظور  املتزايدة  احلاجة  ظل  يف  والع�سرين  ال��واح��د  القرن  يف 
�سامل.

و�سملت موؤ�سرات املدن الناب�سة ح�سب التقرير حماور خمتلفة منها 
القت�ساد، واملوارد الب�سرية، والتكنولوجيا، والبيئة، والت�سال الدويل، 
وال��ت��ن��اغ��م الج��ت��م��اع��ي، واحل��رك��ة وال��ن��ق��ل، واحل��وك��م��ة، والتخطيط 

العمراين، والإدارة العامة.
كمحرك  والت�����س��ال  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  تطوير  اإدراج  ومت 
نظراً  ذك��ي��ة  مل��دن  التحول  اإىل  ال���دول  رغ��ب��ة  ظ��ل  يف  اأ�سا�سي  وعن�سر 
الرتكيز على  نوعية احلياة، كما مت  التكنولوجيا يف حت�سني  لأهمية 
عرب  امل��دن  ل�ستدامة  مهم  ك��راف��د  التقرير  يف  التكنولوجي  اجل��ان��ب 

الوقت، ورفع القدرات التناف�سية من ناحية الإنتاجية، بالإ�سافة اىل 
اأثرها على نوعية التوظيف و�سوق العمل، ودور التكنولوجيا يف تعزيز 
وتقوية القطاعات احليوية كالقطاعات الأمنية وال�سحية والتعليمية 

وغريها.
وقال �سعادة را�سد لحج املن�سوري، مدير عام مركز اأبوظبي لالأنظمة 
ل�ساحب  احلكيمة  التوجيهات  بف�سل  اإن��ه  واملعلومات،  الإلكرتونية 
»حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خل������يفة  ال�س�������يخ  ال��������سمو 

اهلل«.
 واملتابعة الدائمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�س املجل�س 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي، تّوجت اإمارة اأبوظبي بح�سولها على املركز 
الناب�سة،  امل���دن  م��وؤ���س��رات  �سمن  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  الأول 
منطقة  يف  الأول  امل��رك��ز  على  كذلك  الإم���ارة  ح�سول  اإىل  بالإ�سافة 
للتقرير  وف��ق��اً  التكنولوجيا  حم��ور  يف  عاملياً  و13  الأو���س��ط  ال�سرق 

الدويل املرموق.
وت��اب��ع امل��ن�����س��وري اأن اإم����ارة اأب��وظ��ب��ي م��ن اأب���رز ال��وج��ه��ات العاملية يف 
والتي  املبتكرة  الرقمية  احللول  وو�سع  احلديثة  التقنيات  توظيف 
القطاعات احلكومية مما  اإح��داث نقلة نوعية يف خمتلف  اأ�سهمت يف 
على  اأبوظبي  لإم��ارة  التناف�سية  وال��ق��درات  ال��ري��ادي  املوقع  يعّزز من 

امل�ستوى العاملي.
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الإمارات ت�سارك يف قمة منظمة التعاون الإ�سالمي للعل�م والتكن�ل�جيا
•• كازاخ�صتان-وام:

 ت�سارك دولة الإمارات العربية املتحدة يف قمة منظمة التعاون الإ�سالمي 
اأ�ستانا  الكازاخ�ستانية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  التي  للعلوم والتكنولوجيا 
يومي 10 و11 �سبتمرب اجلاري، وذلك حتت �سعار العلوم والتكنولوجيا 

والبتكار وحتديث العامل الإ�سالمي.
وتعد هذه القمة الأوىل من نوعها ملنظمة التعاون الإ�سالمي، وت�سكل 
الدور  تفعيل  اإىل  ي�سعى  نحو  املنظمة على  م�سار عمل  نوعية يف  قفزة 
ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��ل��دان ال���ع���امل الإ����س���الم���ي يف جم���ال ال��ت��ح��دي��ث العلمي 

والتكنولوجي يف العامل.
وتهدف القمة اإىل بحث ق�سايا علمية عدة، من بينها ا�ستعرا�س الو�سع 
العلمية  الفجوات  تقلي�س  و�سبل  الإ�سالمي،  العامل  للعلوم يف  الراهن 
والتكنولوجية بني الأمة الإ�سالمية والدول املتقدمة، وت�سجيع النمو 
ال�سامل والتكامل الإقليمي بني جميع الدول الأع�ساء يف  القت�سادي 
املنظمة للت�سريع ببلوغ الأهداف الجتماعية والقت�سادية ..و�ستبحث 
طرق وو�سائل جديدة لتطوير العلوم والتعاون الدويل عرب القطاعات 

من اأجل تعزيز القدرات التكنولوجية للدول الأع�ساء يف املنظمة.
و�ست�سهد القمة »اإعالن اأ�ستانا« وهي وثيقة مهمة توؤكد التزام الأع�ساء 

باعتبارهما  والتكنولوجيا  العلوم  بدعم  الإ�سالمي  العمل  منظمة  يف 
التعاون  منظمة  عمل  برنامج  القمة  �ستعتمد  كما  بالأولوية،  حتظيان 

الإ�سالمي للعلوم والتكنولوجيا والبتكار حتى العام 2026.
ويرتاأ�س وفد الإمارات اإىل القمة معايل حممد بن عبداهلل القرقاوي 
الوفد كال من معايل  وي�سم  وامل�ستقبل،  ال��وزراء  �سوؤون جمل�س  وزي��ر 
الدكتور اأحمد بن عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي وزير دولة ل�سوؤون 
التعليم العايل، و�سعادة هدى الها�سمي، م�ساعد املدير العام ملكتب رئا�سة 
جمل�س الوزراء لال�سرتاتيجية والبتكار، و�سعادة الدكتور حممد اأحمد 

بن �سلطان اجلابر �سفري الدولة لدى جمهورية كازاخ�ستان.

املنتدى الإ�سالمي يقدم حما�سرات 
و�سايا لقمان يف خ�رفكان

•• خورفكان-وام:

لقمان  و�سايا  حما�سرات  خورفكان  مدينة  يف  الإ�سالمي  املنتدى  يقدم   
�سمن جهوده يف ن�سر الثقافة الإ�سالمية الو�سطية .

بفعاليات  الإ�سالمي  للمنتدى  الإ�سالمية  الثقافة  فعاليات  اأجندة  وتزخر 
تدريبية  ور���س  واأب��رزه��ا  الإم���ارة  م�ستوى  على  تعقد  و  وه��ادف��ة  ومتنوعة 

ودورات تخ�س�سية �ساملة يف مكونات الثقافة الإ�سالمية .

لبنى القا�سمي: يف “عام زايد” جندد التزامنا بتج�سيد روؤيته يف ربط التعليم ببناء الأمة
•• اأبوظبي-وام:

اأكدت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح رئي�سة 
من  الأم��ث��ل  الوجه  على  ر�سالتها  اأداء  على  اجلامعة  حر�س  زاي��د  جامعة 

خالل تقدمي برامج درا�سية تلبي املعايري الدولية.
وقالت - خالل الكلمة الفتتاحية للملتقى ال�سنوي ال�20 لأ�سرة اجلامعة 
الذي عقد يف مركز املوؤمترات يف فرعها باأبوظبي حتت �سعار “عام زايد” 
العتماد  على  الربامج ومتكينها من احل�سول  وتاأ�سي�س هذه  اإن�ساء  اإن   -
الأكادميي على امل�ستويني املحلي والدويل ل يكفي فهي لي�ست �سوى حمطة 
انطالق ولي�ست حمطة و�سول يف �سعي اجلامعة الدائم وامل�ستمر لتعزيز 

متيزها الأكادميي.
مر  على  �سهدتها  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  بكل  حتتفل  اإذ  اجل��ام��ع��ة  اأن  واأ���س��اف��ت 
واأركانها  دعائمها  بحق  ت�سكل  را�سخة  بثوابت  تعتز  فاإمنا   20 ال�  �سنواتها 
على  املبني  الر�سيدة  الدولة  لقيادة  واملتني  القوي  الدعم  واأهمها  الركينة 
روؤية باين الدولة احلديثة املغفور له القائد الوالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اآل نهيان “ رحمه اهلل “ ونظرته الثاقبة يف ربط التعليم ببناء الأمة.
 20 ال�  واأعربت عن �سعادتها لتزامن احتفال جامعة زايد ببلوغها عامها 
100 �سنة  ب�عام زاي��د يف ذك��رى م��رور   2018 مع احتفال الدولة يف عام 

على ميالد الوالد القائد.
وقالت ماذا ع�ساه يكون اأف�سل لدينا يف عام زايد من التزامنا كجامعة تتوج 

با�سمه مبوا�سلة جت�سيد روؤيته تخليدا لذكراه .
واأ�سارت معاليها اإىل اأن كلمات القائد الوالد ما تزال را�سخة يف اأذهاننا باأن 
ذلك  للمجد... ول ميكن حتقيق  الطريق  واملعرفة هو  التعليم  التميز يف 
اللبنة  فالتعليم هو  الأك��ادمي��ي..  والتقدم  امل�ستمرة  اإل من خالل اجلهود 

الأ�سا�سية لالرتقاء والتقدم.
“ ال��ذي يتوجها ويزيدها  “ زاي��د  ال��وال��د  با�سم  اأن اجلامعة تعتز  واأك���دت 
فخارا .. داعية لرتجمة هذا الفخر بالعمل ونحن ن�سق درب التميز يف كل 

ما نقوم به وخا�سة على م�ستوى تعليم الأجيال الطالعة قادة امل�ستقبل.
القوي  للدعم  والتقدير  بال�سكر  القا�سمي  لبنى  ال�سيخة  معايل  وتوجهت 
واملتوا�سل الذي توليه قيادتنا الر�سيدة جلامعة زايد وعلى راأ�سها �ساحب 
اهلل”..  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والمتنان  ال�سكر  كل  موجهة 

ومقيا�س  التعليمية  التجربة  مدماك  هو  الأكادميي  التميز  اأن  اإىل  لفتة 
كل  و�سرب  ال���دروب  �سق  بال�ستمرار يف  اجلامعة  ال��ت��زام  هنا  وم��ن  جناحها 

الفر�س املواتية لتوفري جتربة تعليمية متكاملة قلبا وقالبا.
براجمها  بف�سل  كبرية  اأكادميية  ب�سمعة  تتمتع  زاي��د  جامعة  اأن  واأ�سافت 
�ساربة  وح��دوده  الوطن  تتجاوز جغرافية  �سمعة  وهي  الرفيعة  التعليمية 
املثل بح�سول اجلامعة على العتماد الأكادميي املوؤ�س�سي ملفو�سية الوليات 
 2013 عام  عليه  ح�سولها  جتديد  ثم   2008 عام  الأمريكية  الو�سطى 
ف�سال عن العتماد الأكادميي لربامج اجلامعة من قبل هيئات العتماد 
التخ�س�سية الدولية وكلها ت�سب يف تاأكيد عزم اجلامعة على اأداء ر�سالتها 

على الوجه الأمثل يف تقدمي برامج درا�سية تلبي املعايري الدولية.
برامج  نوؤ�س�س  ونحن  املقبلة  ال�سنوات  م��دى  على  علينا  يتعني   “ وق��ال��ت 
نتوقف  ول  نبتكر  نحل  كخلية  نعمل  اأن  القائمة  الربامج  ونطور  جديدة 
يكون  اأن  ن�سمن  حتى  ملل  اأو  كلل  دون  معارفنا  ونر�سخ  مهاراتنا  ن�سقل 

خريجونا هم اخليار الأول واملطلوبون اأكرث من غريهم يف �سوق العمل”.
التقنية  امل��ه��ارات  ب�سقل  امل��ق��رون  التعليم  اأه��م��ي��ة  على  معاليها  و���س��ددت 
دخول  فيه  للخريج  يكفي  ك��ان  ال��ذي  الزمن  وىل  اأن��ه  م�سيفة  الوا�سعة.. 
�سوق العمل م�سلحا مبهارات ب�سيطة �سبه خجولة.. فاليوم يف زخم القرن 
املهارات  من  نوعني  تكامل  من  بد  ل  املعرفة  اقت�ساد  على  املبني  ال� 21 

والتخ�س�سية”. “ال�سخ�سية 
مقاعد  على  ع�ستها  �سخ�سية  جتربة  اأمامكم  اأ���س��ع  اأن  هنا  “ اأود  وق��ال��ت 
اأ�ستاذ  اأن  اأذك���ر  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  مرحلة  يف  طالبة  كنت  فعندما  اجل��ام��ع��ة 
مهاراتي  تقوية  على  وحر�سا  اإحلاحا  الأ�ساتذة  اأك��رث  كان  احلا�سوب  علوم 
يف التوا�سل.. لقد فهم اأ�ستاذي متاما اأن القدرة على التوا�سل اجليد هي 
كنا  التي  املهنية  امل�سارات  اختالف  على  نكت�سبها  اأن  يجب  اأ�سا�سية  مهارة 

نر�سمها مل�ستقبلنا اآنذاك”.
ونوهت بالرتكيز - يف من��وذج الربنامج الأكادميي يف جامعة زاي��د - على 
ب��احل�����س��ول ع��ل��ى العتماد  امل�����س��ت��وى ج��دي��رة  ب��رام��ج رئي�سية رف��ي��ع��ة  ب��ن��اء 
الطلبة  الأكادميي مع اللتزام بتحديد خمرجات تعليم م�سرتكة جلميع 
وهي ت�سمل املالمح الرئي�سة للتعلم يف القرن ال�21 وهي التفكري النقدي 
اأهمية هذه املهارات مهمة يف  واملعرفة التقنية والريادة والقيادة.. موؤكدة 

بناء امل�ستقبل.
واأ�سارت اإىل التزام اجلامعة بتخريج طلبة يتم اإعدادهم جيدا لي�س فقط 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” 
حلر�س �سموه املتوا�سل على دعم جامعة زايد حتى تبلغ مكانتها يف م�سمار 

التميز.
وتقدمت معاليها بعظيم ال�سكر وفائق التقدير اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة لتوجيهاته ال�سديدة وامل�ستمرة طيلة م�سرية اجلامعة.
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  اإىل  والمتنان  ال�سكر  بخال�س  توجهت  كما 
لتقدميه كل  الرئا�سة  �سوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل 
اأوجه الدعم جلامعة زايد لتقوم بر�سالتها على الوجه الأمثل.. واإىل �سمو 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل رئي�س  ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
جمل�س التعليم واملوارد الب�سرية لرعاية �سموه ومتابعته مل�سرية اجلامعة 

وموؤ�س�سات التعليم العايل ب�سكل عام.
وحيت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي - يف كلمتها - اأع�ساء اأ�سرة اجلامعة 
ت��وط��ي��د البيئة  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��ت��دري�����س وال��ع��ام��ل��ني .. م��ن��وه��ة  م��ن ه��ي��ئ��ة 
الأكادميية التي تتميز بها جامعة زايد والتي تر�سخ اأهمية التعاون وت�سدد 
بروح  والعمل  البتكار  وحتفز  الأكادميي  العمل  باأخالقيات  التم�سك  على 
اجلامعة  م�سرية  اإجن��اح  اأج��ل  من  القيادي  احل�س  وتعزز  ال��واح��د  الفريق 

واأدائها لر�سالتها.
ورحبت معاليها بان�سمام نحو األفني و200 طالب وطالبة جدد للجامعة 
لي�سل عدد الطلبة املنت�سبني لها اإىل ما يقارب ت�سعة اآلف و 700 طالب 
طالبا   250 على  يزيد  ما  اإىل  اإ�سافة  البكالوريو�س  مرحلة  يف  وطالبة 
120 طالبا وطالبة  اأكرث من  العليا بجانب  الدرا�سات  وطالبة يف برامج 

دوليني اختاروا الن�سمام اإىل جامعة زايد.
واأو�سحت اأن العام الدرا�سي اجلديد ي�سكل عالمة فارقة يف تاريخ اجلامعة 
ب��داأت كجامعة  فقد  �سهدت حتول هائال   20 ال�  �سنوات اجلامعة  فخالل 
اأقل  اجلامعة  �سجلت  �سنوات   10 م�ست  ث��م   400 طلبتها  ع��دد  �سغرية 
اأخ��رى حتى راأينا  10 �سنوات  من ثالثة اآلف و400 طالبة ومل تنق�س 
رئي�سية يف  اأكادميية  موؤ�س�سة  اليوم  اإجن��ازات حافلة فهي  ت�سجل  اجلامعة 
الدولة تتمتع بحرمني مواكبني ملعايري احلداثة يف املعمار وتطور يوما بعد 

يوم �سمعتها املرموقة وت�سم يف رحابها زهاء 10 اآلف طالب وطالبة.
واأكدت معايل ال�سيخة لبنى القا�سمي اأن اإثراء التجربة الطالبية هو املعيار 

واملف�سل اللذان يرتكز عليهما تقييم جناح اجلامعة .

موؤهلني  طلبتنا  يكون  اأن  يكفينا  ول  والغد  اليوم  العمل  ل�سوق  للدخول 
للوظائف يف امل�ستقبل بل نريدهم خالقني مبتكرين لهذه الوظائف.

يف  اجلامعي  احل��رم  لتو�سعة  التخطيط  اأن  لبنى  ال�سيخة  معايل  وذك��رت 
دبي جار على قدم و�ساق و�ست�سكل هذه الإ�سافة يف التو�سعة فرقا جليا يف 

م�ستوى جودة احلياة الطالبية داخله.
وقالت اإن “�سهر البتكار” الذي �ست�سهده الدولة يف فرباير القادم �سيكون 
اأفكارهم  ل�ستعر�س  والعاملني  واأ�ساتذتها  زاي��د  جامعة  لطلبة  فر�سة 

البتكارية غري املاألوفة.
وعلى م�ستوى الإ�سدارات البحثية .. توقعت معاليها زيادة فيها على موؤ�سر 

. الأكادميي  الإنتاج  حيث  من  الرائدة  البيانات  قاعدة  “�سكوب�س” وهو 
موؤكدة ا�ستمرار اجلامعة يف دعم البحوث التي يقوم بها الأكادمييون فيها 

.
ودوليا  حمليا  متزايدا  اهتماما  ت�ستقطب  اجلامعة  بحوث  اأن  اإىل  لفتة 
وتن�سر نتائجها يف اأرقى املجالت الأكادميية املتخ�س�سة. ح�سر امللتقى .. 
�سعادة الدكتور ريا�س املهيدب مدير اجلامعة والدكتورة ماريلني روبرت�س 
اجلامعة  مدير  نائب  اأن�سي  املح�سن  عبد  والدكتور  اجلامعة  مدير  نائبة 
الهيئتني  واأع�����س��اء  الكليات  وع��م��داء  الأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��وؤون  رئي�س  امل�سارك 

الإدارية والتدري�سية بحرمي اجلامعة يف اأبوظبي ودبي.

الب�اردي ي�ستقبل رئي�س اأركان 
اجلي�س النيبايل 

•• ابوظبي-وام:

اأحمد  بن  حممد  معايل  ا�ستقبل 
ل�سوؤون  دول�����ة  وزي�����ر  ال�����ب�����واردي 
الدفاع  وزارة  م��ب��ن��ى  يف  ال���دف���اع 
�سعادة  ام�������س  ���س��ب��اح  ب���اأب���وظ���ب���ي 
�سيرتي  راج����ن����درا  اأول  ال��ف��ري��ق 
النيبايل  اجل��ي�����س  اأرك�����ان  رئ��ي�����س 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه ال����ذي يزور 

الدولة حالياً.
جرى خالل اللقاء بحث عالقات 
ال���ت���ع���اون وال�������س���داق���ة ب���ني دول���ة 
نيبال و�سبل  الإمارات وجمهورية 
خا�سة  وت���ط���وي���ره���ا،  ت���ع���زي���زه���ا 
الع�سكري  ال����ت����ع����اون  جم�����ال  يف 

والدفاعي.
من  جمموعة  ا�ستعرا�س  مت  كما 
والدولية  الإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 

املنطقة،  يف  الراهنة  وال��ت��ط��ورات 
اإىل عدد  وتطرق اجلانبان كذلك 
الهتمام  ذات  امل���و����س���وع���ات  م���ن 
ووجهات  ال��راأي  وتبادل  امل�سرتك 

النظر حولها.
ح�سر اللقاء عدد من كبار �سباط 
والوفد  ال��دف��اع،  وزارة  وم�سوؤويل 
امل����راف����ق ل�����س��ع��ادة رئ��ي�����س اأرك�����ان 

اجلي�س النيبايل.

انطالق ور�س عمل املهارات 
الإبداعية للت�ا�سل الجتماعي 

مل�ؤ�س�سات حك�مة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

املهارات  اأوىل ور�س  اأم�س  انطلقت 
التوا�سل  لإدارة  الإب�����داع�����ي�����ة 
اإدارة  عن  للم�سوؤولني  الجتماعي 
حكومة  يف  ال��ر���س��م��ي��ة  احل�����س��اب��ات 
والتي  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  موؤ�س�سات 
ينظمها املكتب الإعالمي حلكومة 
موؤ�س�سة   62 مب�ساركة  ال�سارقة 
ودائ�������رة وه��ي��ئ��ة ���س��م��ن اخلطط 
والربامج اخلا�سة لدعم املوؤ�س�سات 
خمتلف  يف  امل��خ��ت��ل��ف��ة  واإدارات�����ه�����ا 

جمالت الإعالم وتخ�س�ساته.
و ي�����س��ارك يف ال��ور���س ك��اف��ة دوائر 
اإمارة  حكومة  وهيئات  وموؤ�س�سات 
اأ�سبوعني  مل��دة  ت�ستمر  و  ال�سارقة 
خ�����الل ���س��ه��ر ���س��ب��ت��م��رب اجل�����اري 
وت�����س��م��ل م�����س��ارك��ة 4 دف���ع���ات من 
لكل  يومني  م��دى  على  املوؤ�س�سات 
-13 ي��وم��ي  ور���س��ة ح��ي��ث تنطلق 
14 و الور�سة الثانية تليها الور�سة 
الثالثة يومي -17 و18 وتختتم 
الور�س الور�سة الرابعة يومي19 

. اجلاري  �سبتمرب  و 20 
لقرار  ت��ن��ف��ي��ذاً  ال����ور�����س  ت���اأت���ي  و 
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�سارقة 
رقم 1 ل�سنة 2017 ب�ساأن تنظيم 
احلكومية  اجل����ه����ات  ا����س���ت���خ���دام 
التوا�سل  ل��و���س��ائ��ل  وم��وظ��ف��ي��ه��ا 
الجتماعي حيث مت اإ�سدار الدليل 
وتوزيعه  لال�ستخدام  الإر����س���ادي 
على ك��اف��ة روؤ���س��اء وم����دراء عموم 
واملوؤ�س�سات  وال��ه��ي��ئ��ات  ال����دوائ����ر 

الر�سمية يف الإمارة.
و ت���ت���ن���اول ال����ور�����س ال���ع���دي���د من 
ال���ت���ي تهتم  امل����ه����ارات الإب���داع���ي���ة 

بجوانب الإعالم اجلديد ..
املحتوى  ت��ط��وي��ر  ت�����س��ت��ه��دف  ك��م��ا 
الر�سمية  ل��ل��ج��ه��ات  الإل����ك����رتوين 

وتطوير مهارات امل�سوؤولني .
م�سوؤولون  الأوىل  الور�سة  ح�سر 
ال�سارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  من 
لال�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  وه���ي���ئ���ة 
وموؤ�س�سة  �����س����روق  وال���ت���ط���وي���ر 
موؤ�س�سة  و  ل����الإع����الم  ال�������س���ارق���ة 
املنطقة  وهيئة  للفنون  ال�سارقة 
احل�����رة مل���ط���ار ال�������س���ارق���ة ال����دويل 
ال�����س��ارق��ة وهيئة  وب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة 
وال�سياحي  ال���ت���ج���اري  الإمن��������اء 
واجلامعة  ال�������س���ارق���ة  وج���ام���ع���ة 
ال�����س��ارق��ة وجمل�س  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
العمراين  للتخطيط  ال�����س��ارق��ة 
ومعهد  ال�����س��ارق��ة  متاحف  واإدارة 
ال�سارقة  ومركز  للرتاث  ال�سارقة 

للوثائق والأر�سيف.
واأ���س��ار ط���ارق �سعيد ع��الي مدير 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة 
تعك�س مدى  ال��ور���س  ه��ذه  اأن  اىل 
املكتب  ال��ذي يعمل عليه  الل��ت��زام 
املثمر  ال���ت���ع���اون  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه 
والهيئات  ال����دوائ����ر  خم��ت��ل��ف  م���ع 
لتطوير  الإم�������ارة  يف  احل��ك��وم��ي��ة 
الإع��الم��ي��ة يف خمتلف  ال��ت��ج��رب��ة 
لأح���دث  م��واك��ب��ًة  و  تخ�س�ساتها 
والتطبيقات يف جوانب  املمار�سات 
ب�����س��ك��ل عام  ال���ع���م���ل الإع�����الم�����ي 

والإعالم اجلديد .

•• اأبوظبي -وام:

الإم����ارات  دول���ة  “ اأن  ال�ساعة  “ اأخ��ب��ار  ن�سرة  اأك���دت 
على مدى  ي��وم  بعد  ي��وم��ا  ت��ربه��ن  امل��ت��ح��دة  العربية 
املرموقة  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  للمكانة  ا�ستحقاقها 
التي حتظى بها وللتقدير العاملي املتزايد الذي تتمتع 
به نظرا اإىل اإ�سهاماتها العظيمة وامل�سهودة يف حتقيق 
وتعزيز الأمن وال�سلم وال�ستقرار الإقليمي والدويل 
ح�س  م��ن  و�سعبا  ق��ي��ادة  متتلكه  مم��ا  انطالقا  وذل���ك 
عال بامل�سوؤولية جتاه الب�سرية جمعاء ورغبة �سادقة 
املتالحقة  الأج��ي��ال  احليوي عرب  دوره��ا  موا�سلة  يف 
بغية حتويل العامل اإىل مكان اأف�سل تنعم فيه جميع 
والأمان  والأم��ن  الكرمي  العي�س  مبقومات  ال�سعوب 
اأ�سا�س  اأي تفرقة على  وال�سالم وال�ستقرار من دون 
دين اأو طائفة اأو عرق اأو لون اأو غري ذلك من عنا�سر 

التمييز املكروهة.
وحت����ت ع���ن���وان “ م��ك��ان��ة م��رم��وق��ة م�����س��ت��ح��ق��ة على 
اأ����س���ارت اإىل  ال�����س��اح��ت��ني الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة “ .. 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تلقاه  الذي  الهاتفي  الت�سال 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
اأم�س  من  اأول  م�ساء  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
الوليات  رئي�س  ترامب  دونالد  الرئي�س  فخامة  من 
عن  �سموه  خالله  اأع���رب  وال���ذي  الأمريكية  املتحدة 
املناطق  م��ع  و�سعبا  حكومة  الإم����ارات  دول���ة  تعاطف 
التي تعر�ست لإع�سار هاريف واأمله يف احتواء اإع�سار 
اإرما باأقل خ�سائر ممكنة ليعك�س مرة اأخرى ال�سورة 
بل  ف��اع��ل��ة  الإم�����ارات كجهة  ل��دول��ة  امل�����س��رق��ة  النقية 
رائدة يف تعزيز ال�ستقرار ودعم الأ�سقاء والأ�سدقاء 
و�سناعة الأمل والإيجابية على ال�ساحتني الإقليمية 

والدولية.
واأ����س���اف���ت ال��ن�����س��رة ال�������س���ادرة ام�������س ع���ن “ مركز 
اأن   “ الإ�سرتاتيجية  والبحوث  للدرا�سات  الإم���ارات 
لي�سيف �سفحة م�سيئة  الهاتفي جاء  الت�سال  هذا 
جديدة اإىل ال�سجل الإماراتي امل�سرف الذي يزخر مبا 
ل يح�سى من ال�سواهد البليغة على عمق العالقات 
والأ�سدقاء  الأ�سقاء  �سائر  مع  اخلارجية  الإماراتية 
وع��ظ��ي��م ال��ت��ق��دي��ر ال���ذي ت��ل��ق��اه الإم������ارات م��ن جراء 
مواقفها امل�سرفة جتاه خمتلف الق�سايا العاملية فقد 
�سكره  الت�سال عن  الأمريكي خالل  الرئي�س  اأع��رب 
وتقديره لدولة الإمارات على تقدميها الدعم ل�سكان 
التعمري  اإع����ادة  ج��ه��ود  وامل�����س��اع��دة يف  تك�سا�س  ولي���ة 

والبناء عقب اإع�سار هاريف الذي �سرب الولية. 
ب��ني ���س��اح��ب ال�سمو  ال��ه��ات��ف��ي  اأن الت�����س��ال  واأك����دت 
ترامب  والرئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
ال��ع��الق��ات الثنائية بني  ت��ن��اول ك��ذل��ك  ال���ذي  - وه��و 

امل�سرتك  الهتمام  ذات  الإقليمية  والق�سايا  البلدين 
انعكا�سا  مثل   - ب�ساأنها  والتن�سيق  التوا�سل  واأهمية 
بني  ت��رب��ط  ال��ت��ي  الثنائية  ال��ع��الق��ات  لعمق  ج��دي��دا 
املتحدة  وال��ولي��ات  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
الأم��ري��ك��ي��ة وح��ر���س اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى ت��ط��وي��ره��ا مبا 
ومبا  والأمريكي  الإم��ارات��ي  ال�سعبني  م�سالح  يخدم 
يعزز  نحو  على  ال��دويل  بالتعاون  الرت��ق��اء  ي�سهم يف 
التي حتدق  التحديات  امل�سرتكة يف مواجهة  اجلهود 
والأمن  التنمية  بالعامل من جهة وي�سهم يف حتقيق 
وال�ستقرار وال�سالم يف خمتلف مناطق املعمورة من 

جهة ثانية.
واأو�سحت اأن انخراط دولة الإمارات املوؤثر يف جهود 
وال���ع���امل وم�ساركتها  امل��ن��ط��ق��ة  وق�����س��اي��ا  اأزم�����ات  ح��ل 
ل��ل��ت��ه��دي��دات واملخاطر  ال��ت�����س��دي  ال��ف��اع��ل��ة يف ج��ه��ود 
التي تقو�س الأمن العاملي وعلى راأ�سها اآفتا التطرف 
احلوار  تعزيز  للنظر يف  ال��الف��ت  ودوره���ا  والإره����اب 
والت�سامح والحرتام بني خمتلف الأديان والثقافات 
الإن�ساين  للعمل  عاملية  كعا�سمة  بروزها  اإىل  اإ�سافة 
ونهج  عميقة  اإم��ارات��ي��ة  روؤي���ة  ثمار  ه��ي   .. والتنموي 
وا�ستقرار  وت��ن��م��ي��ة  ���س��الم  ي�����س��ع  م�����س��ت��دام  اإم���ارات���ي 
اأولويات  اأج��م��ع يف ���س��دارة  امل��ع��م��ورة  وازده����ار �سعوب 
دولتنا احلبيبة وهو ما يف�سر الثقة املتزايدة والتقدير 
ال�سعيدين  الإم��ارات على  املت�ساعد الذي حتظى به 
الإقليمي والدويل. وذكرت اأن املتتبع مل�سرية الإمارات 
امل�سيئة يف تعزيز ال�ستقرار والتنمية وال�سالم يجب 
اأن ي��درك جليا ما حتظى به ه��ذه امل�سرية من كم ل 
الإقليمية  والإ����س���ادات  ال�سهادات  م��ن  ح�سره  ميكن 
والدولية املرموقة و�سمن هذا الإطار جاءت موؤخرا 
اليمني  وال�سكان  العامة  ال�سحة  وزي��ر  معايل  اإ�سادة 
الدكتور نا�سر باعوم ب��دور دول��ة الإم��ارات ممثلة يف 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتية يف اإعادة اإنعا�س قطاع 
املحافظات  وبقية  عدن  املوؤقتة  العا�سمة  يف  ال�سحة 
ف�ي  �سب�اقة  الإم�ارات  اأن  اإىل  املحررة م�سريا  اليمنية 

دعم املناطق املنكوبة باليمن.
واأ�سافت الن�سرة يف ختام مقالها الإفتتاحي اأن اإعالن 
150 مليون  دولة الإم��ارات تقدمي م�ساهمة بقيمة 
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  خ��الل  من  اأمريكي  دولر 
لدعم خطة التنمية ال�ساملة يف جمهورية ت�ساد وذلك 
خالل الكلمة التي األقاها معايل الدكتور �سلطان بن 
اأحمد اجلابر وزير دولة رئي�س وفد الدولة يف موؤمتر 
العا�سمة  الذي عقد يف  ت�ساد  وال�ستثمار يف  التنمية 
الفرن�سية باري�س خالل الفرتة من 6 اإىل 8 �سبتمرب 
اأن  ع��ل��ى  ج��دي��دا  بليغا  ���س��اه��دا  ليمثل  ج���اء  اجل����اري 
وع�سد  �سند  خري  دوم��ا  كانت  كما  �ستبقى  الإم���ارات 

للب�سرية جمعاء.

الإمارات خري �سند وع�سد للب�سرية جمعاء
اأخبار ال�ساعة :

فقدان جواز �سفرت
ف��ق��د امل��دع��و / م��ي��م��ون��ه بت 

�سيمان ا�سماريك ،  اندوني�سيا 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

من   )AT455795(

يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/2712172 

فقدان جواز �سفرت
فقد املدعو / هريوى هايلى 

اثيوبيا   ، ت��ي�����س��ف��ام��اي��ك��ل 

اجلن�سية - جواز �سفره رقم 

)3670949( من يجده 

عليه الت�سال بتليفون رقم 

 055/6855883

فقدان جواز �سفرت
خ����ال����د   / امل�������دع�������و  ف�����ق�����د 
ن���ا����س���ر حم���م���د ال���وح���ريي 
الإم����������ارات   ، امل����ن���������س����وري  
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )ZNL926719(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/6626021 

فقدان جواز �سفرت
�سها   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
مهنا  �سبحي  عبدالوهاب 
اجلن�سية  ف���ل�������س���ط���ني   ،
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3969257( من يجده 
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 056/5599256

فقدان جواز �سفرت
امل����دع����و / رون����ال����د  ف���ق���د 
بيتري فريناندي�س ، الهند 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1904309( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 055/6343722

فقدان جواز �سفرت
عبدالقادر   / امل���دع���و  ف��ق��د 
ع��ب��دال��وه��اب يو�سف  ج��الل 
- جواز  اجل��ن�����س��ي��ة  م�����س��ر   ،
�سفره رقم )3401347( 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 055/4585671

فقدان جواز �سفرت
ر�سيد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
املغرب   اجلن�سية   ، حيان 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج�����������واز   -
)5896073( من يجده 
بتليفون  الت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 0589357711  

فقدان جواز �سفرت
ف����ق����د امل������دع������و /حم���م���د 
باك�ستان   ، وازار  ���س��ال��ي��م 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5755842( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4910627
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اأخبـار الإمـارات

انطالق فعاليات املعر�ش غدا 

�سركة من 40 دولة يف الدورة ال� 15 ل� اأب�ظبي لل�سيد والفرو�سية   650
•• اأبوظبي-وام:

تنطلق يوم غد فعاليات ال��دورة ال� 
ال���دويل لل�سيد  امل��ع��ر���س  15 م��ن 
 2017 اأب����وظ����ب����ي  وال���ف���رو����س���ي���ة 
اأب��وظ��ب��ي الوطني  وذل���ك يف م��رك��ز 
من   16 حتى  وت�ستمر  للمعار�س 
�سمو  رع��اي��ة  اجل���اري حت��ت  ال�سهر 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ ح��م��دان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة.
�سقاري  ن��ادي   .. الفعاليات  ينظم 
اإدارة  جل����ن����ة  ب����دع����م  الإم��������������ارات 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
البيئة  وهيئة  باأبوظبي  والرتاثية 
�سمو  وبرعاية مهرجان  اأبوظبي   -
نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور  ال�سيخ 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  العاملي 

وجمل�س اأبوظبي الريا�سي.
علي  م�����اج�����د  م�����ع�����ايل  واأو���������س��������ح 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  امل��ن�����س��وري 
املنظمة للمعر�س املدير التنفيذي 
الإم����ارات - خالل  ل��ن��ادي �سقاري 
يف  اللجنة  عقدته  �سحفي  موؤمتر 
باأبوظبي  انرتكونتيننتال  ف��ن��دق 
والفرو�سية  ال�����س��ي��د  اأن   - ام�����س 
الريا�سات  واأه���م  اأب���رز  م��ن  يعترب 
اأخالقياتها  ورث��ن��ا  ال��ت��ي  ال��رتاث��ي��ة 
ال�سيخ  ل���ه  امل���غ���ف���ور  ع���ن  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
طيب  ن��ه��ي��ان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
اهلل ث����راه ال����ذي ك���ان ال���رائ���د على 
ال�سيد  جم��ال  يف  ال��ع��امل  م�ستوى 
امل�����س��ت��دام و���س��ون ال����رتاث وحفظ 
ل��ق��ب ال�سقار  الأن�����واع ف��ح��از ع��ل��ى 
م�سريا   .. الطبيعة  وحامي  الأول 
زال  م��ا  ال�����س��ق��ارة  جمتمع  اأن  اإىل 
الفريد  ل��دوره  بالعرفان  له  يدين 
ف��ل�����س��ف��ة ج���دي���دة حول  اإر�����س����اء  يف 
القرن  يف  وال�سيد  ال�سقارة  تعزيز 

احلادي والع�سرين.
وقال نحتفي هذا العام مبرور 15 
الأوىل  ال���دورة  انطالق  على  عاما 
�سبتمرب  ب����داأ يف  ال����ذي  ل��ل��م��ع��ر���س 
احلدث  ت�����س��رف  حينما   ..2003
بزيارة املغفور له ال�سيخ زايد الأمر 
وقاعدة  اأ�سا�سيا  حافزا  �سكل  ال��ذي 
متينة لنجاح املعر�س وتطوره على 
م��دى ال���دورات ال��الح��ق��ة.. موؤكدا 
ا�ستقطاب  ا�ستطاعت  الفعاليات  اأن 
وهيئاته  مبوؤ�س�ساته  العامل  اأنظار 
واأف���راده اإىل دار زاي��د اأر���س اخلري 
وغدت �سورة حية ومبا�سرة تعك�س 
عا�سها  التي  القدمية  احلياة  منط 
ويفخر  الآب���اء  وعا�سرها  الأج���داد 

بها الأبناء.
واأ���س��اف اأن ال����دورة اجل��دي��دة من 
املعر�س متزج يف فعالياتها الكثرية 
الرتاثية  ال��ن��ك��ه��ة  ب���ني  وامل��ت��ن��وع��ة 
اإل���ي���ه احللول  واآخ�����ر م���ا ت��و���س��ل��ت 
ال�سيد  ع�����امل  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
البيئي  التوازن  والفرو�سية و�سون 
العاملي مبا يوؤكد اأنه حدث هام على 

م�ستوى العامل ينطلق من اأبوظبي 
لكل املعنيني يف كل مكان.

ال���دورة  اأن  اإىل  امل��ن�����س��وري  واأ����س���ار 
اجل����دي����دة م���ن امل���ع���ر����س ت���اأت���ي يف 
ظ��ل ال���س��ت��ع��دادات ل�” ع��ام زاي��د “ 
حيث ي�سادف العام املقبل 2018 
ال��ذك��رى امل��ئ��وي��ة مل��ول��د امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
حتتفي  هامة  منا�سبة  ت�سكل  التي 
وم�سرية  الوطنية  الهوية  بتعزيز 
الرتاث  و���س��ون  والأ���س��ال��ة  التميز 
واحلفاظ على البيئة والتي يعترب 
املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية 

باأبوظبي اأحد اأهم ركائزها.
الكرمية  الرعاية  اأن  معاليه  واأك��د 
���س��م��و ال�سيخ  ل��ل��م��ع��ر���س م���ن ق��ب��ل 
نهيان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان 
ال��ظ��ف��رة متثل  احل��اك��م يف منطقة 
النجاح  حتقيق  الأ�سا�س يف  العامل 
املتوا�سل على كافة ال�سعد وخا�سة 
يف ظ��ل ال��دع��م ال���الحم���دود الذي 
يحظى به املعر�س من قبل �ساحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��دول��ة حفظه اهلل  ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
الذي  الكبري  واله��ت��م��ام  امل�سلحة 
يوليه �سموه جلهود املحافظة على 

الرتاث و�سونه.
يف  الفرو�سية  قطاع  اأن  اإىل  ولفت 
املعر�س ي�سهد تطورا كبريا يف كل 
مهرجان  دع���م  بف�سل  وذل���ك  ع���ام 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ  �سمو 
الأ�سيلة  العربية  للخيول  نهيان 
دوليا  �سنويا  ح��دث��ا  اأ�سبح  وال���ذي 
ت��رتق��ب��ه ك���ربى م�����س��ام��ري اخليل 
اأبرز  م��ن  اأن  م�سيفا  ال���ع���امل..  يف 
جلهود  الرتويج  املعر�س  جناحات 
امل�ستدام  ال�سيد  الإم���ارات يف  دول��ة 
واحلفاظ على ال�سقور الربية من 
خالل برنامج ال�سيخ زايد لإطالق 
ال�����س��ق��ور ال����ذي جن���ح ح��ت��ى اليوم 
يف اإط�����الق م���ا ي��زي��د ع���ن 1800 
وال�ساهني  احل��ر  ن��وع��ي  م��ن  �سقر 
ب��ف�����س��ل م�����س��ارك��ة ال�����س��ق��اري��ن يف 
لل�سقور  وا�ستخدامهم  الربنامج 
املزارع  وت�سجيع  الأ�سر  يف  املكاثرة 
املهجنة..  ال�����س��ق��ور  اإن����ت����اج  ع��ل��ى 
اإ�سافة لإبراز جهود دولة الإمارات 
يف �����س����ون احل�����ب�����ارى م�����ن خ���الل 
على  للحفاظ  ال����دويل  ال�����س��ن��دوق 
احل��ب��ارى وع��رب ب��رام��ج الإك��ث��ار يف 
الأ���س��ر والإط����الق يف ال��ربي��ة حيث 
لل�سندوق  ال�����س��ن��وي  الإن���ت���اج  ب���ات 

يتخطى ع�سرات الآلف من طيور 
روؤية  يحقق  مب��ا  �سنويا  احل��ب��ارى 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س ال�����س��ي��خ زاي�����د “ 
بقاء  با�ستدامة   “ ث���راه  اهلل  طيب 
احلبارى والرتاث الأ�سيل املرتبط 
ذلك  ومي��ث��ل  املقبلة  ل��الأج��ي��ال  بها 
اأبوظبي على مدى  تتويجا جلهود 
�سل�سلة  ب��ع��د  ع���ق���ود   4 م���ن  اأك�����رث 
املتوا�سلة  العلمية  النجاحات  من 
ب��ف�����س��ل ال���دع���م غ���ري امل���ح���دود من 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سندوق.
�سمن   - ت�ستعد  اأبوظبي  اإن  وق��ال 
ج����ه����ود �����س����ون وح���م���اي���ة ال�����رتاث 
ال���ث���ق���ايف الإن���������س����اين امل�������س���رتك - 
لتنظيم مهرجان ال�سداقة الدويل 
يف  املقبل  دي�سمرب  للبيزرة  ال��راب��ع 
من  ح�سد  مب�ساركة  العني  مدينة 
مبا  دول��ة   80 ميثلون  ال�سقارين 
يوفر بيئة خ�سبة للتحاور والتبادل 

الثقايف واحل�ساري.
�سهد  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اف��ت��ت��اح م��در���س��ة حم��م��د ب���ن زايد 
لل�سقارة وفرا�سة ال�سحراء بهدف 
زيادة الوعي بقيمة ال�سقارة كرتاث 
وغر�س  م�������س���رتك  اإن�������س���اين  وف�����ن 
ال�سحيحة  وامل���م���ار����س���ات  امل���ب���ادئ 
الن�سء  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ل���ل�������س���ق���ارة 
يف  امل�ستدامة  للتقاليد  وال��رتوي��ج 
احلاجة  فيه  تتزايد  ال��ذي  ال��وق��ت 
بالتعليم  النهو�س  على  للرتكيز 
وال��وع��ي ب��ال��رتاث ع��رب اإن��ت��اج املواد 

العلمية املعتمدة.
م��ن ج��ان��ب��ه .. اأك����د ع��ب��داهلل بطي 
امل��ع��ر���س مدير  ال��ق��ب��ي�����س��ي م���دي���ر 
يف  والت�������س���ال  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإدارة 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة 
اأن  باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية 
امل���ع���ر����س ي��ت��اب��ع ه����ذا ال���ع���ام منوه 
امل��ت��وا���س��ل ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون ال�����دورة 
اجلديدة الأك��رب والأك��رث متيزا يف 
األف   43 مب�ساحة  املعر�س  ت��اري��خ 

م��رت م��رب��ع م��ع م�����س��ارك��ة م��ا يزيد 
دولة   40 م���ن  ���س��رك��ة   650 ع���ن 
وت���وق���ع���ات ب��ا���س��ت��ق��ط��اب اأك�����رث من 
100 األ��ف زائ��ر على مدى 5 اأيام 
من خالل فعاليات واأن�سطة مميزة 
ال��دورة اجلديدة  اأن  اإىل  .. م�سريا 
تتميز بوجود 163 �سركة اإماراتية 
ال�����دورة  يف  ���س��رك��ة   126 م��ق��اب��ل 
مل�ساركة  اإ���س��اف��ة   2016 امل��ا���س��ي��ة 
العام من  ه��ذا  عار�سا جديدا   68

خمتلف اأنحاء العامل.
ت�سهد  ال��������دورة  ه�����ذه  ب������اأن  واأف��������اد 
املعر�س  ق���ط���اع���ات  ت���وزي���ع  اإع�������ادة 
الزوار  ج��ول��ة  ت�سهيل  ي�سمن  مب��ا 
العار�سني  م���ب���ي���ع���ات  وت���ن�������س���ي���ط 
كل  يف  املهتمني  ت�ستقطب  بحيث 
والفرو�سية  ك���ال�������س���ق���ارة  جم�����ال 
البحري  وال�سيد  ال�سيد  واأ�سلحة 
تنق�سم  حيث  ال�سفاري..  ورح��الت 
تتيح  مناطق  اإىل  املعر�س  اأجنحة 
ال����رتاث  ي�����س��ه��دوا  اأن  ل���ل���زائ���ري���ن 
الثقايف مبختلف جوانبه ويتعرفوا 
ومعداته  ال�����س��ي��د  م����ه����ارات  ع��ل��ى 
واخلارجية  البحرية  والريا�سات 
وريا�سة الفرو�سية وذلك على نحو 
تثقيفية  ال��زائ��ر يف جت��رب��ة  ي��وج��ه 
لتطوير  اإ�سافة   .. وموؤثرة  ملهمة 
املجال�س ال�سعبية يف خمتلف اأرجاء 
اأك�����رث مالئمة  وج��ع��ل��ه��ا  امل���ع���ر����س 
للزوار بهدف تعريفهم بال�سناعات 
واملاأكولت  التقليدية  الإم��ارات��ي��ة 

ال�سعبية وكرم ال�سيافة.
واأع���ل���ن ع��ن اإق���ام���ة م��ع��ر���س للفن 
وال��ر���س��م اجل��راف��ي��ت��ي احل���ي اأم���ام 
ال��زوار يف اإطار الدور الكبري الذي 
الثقايف  امل�����س��ه��د  يف  ال���ف���ن  ي��ل��ع��ب��ه 
الرتاث  عنا�سر  اإب���راز  ويف  عموما 
اإىل  على وجه اخل�سو�س.. منوها 
م�ساركة وا�سعة يف ور�س فنية مميزة 
من  والفنانني  الر�سامني  قبل  من 
داخل دولة الإم��ارات ومن خمتلف 

اأنحاء العامل.
وقال القبي�سي “ كما �سيتم تفعيل 
التي حازت  العرو�س  ل�ساحة  اأك��رب 

ع���ل���ى اإع�����ج�����اب ال�������س���ي���اح وال��������زوار 
وت�ستمل  الأخ��������رية  ال���������دورات  يف 
ه���ذا ال��ع��ام ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ات عرو�س 
الهجن  وم��زاد  البولي�سية  الكالب 
وا���س��ت��ع��را���س��ات اخل���ي���ول ودرو������س 
ن����ادي ظبيان  ب���اإ����س���راف  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
هامة  مل�ساركة  اإ���س��اف��ة  للفرو�سية 

من حديقة الإمارات للحيوانات.
�سينظم  امل���ع���ر����س  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
بال�سهام  ال��رم��اي��ة  ف��ع��ال��ي��ة  ك��ذل��ك 
ب����ال����ت����ع����اون م������ع جم����م����وع����ة من 
العار�سني الدوليني اآرت�سري اأتاك 

و اآرت�سري لوج�ستك�س.
يف  ال�سنوية  امل�سابقات  اأب���رز  وم��ن 
معر�س ال�سيد.. لفت اإىل م�سابقة 
ال�سيد  ك���ل���ب  ال�������س���ل���وق���ي  ج���م���ال 
ال�سقور  اأج��م��ل  وم�سابقة  العربي 

املكاثرة يف الأ�سر.
مهمة  م�ساركة  ه��ن��اك  اأن  واأو���س��ح 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
ال��ع��رب��ي��ة الأ����س���ي���ل���ة ب��ج��ن��اح كبري 
امل�ساركة  ال��دول  من  العديد  ي�سم 
اأيام  م��دار  على  املميزة  والفعاليات 

املعر�س.
اإدارة  وقال كما ي�سفي جناح جلنة 
الثقافية  وال���ربام���ج  امل��ه��رج��ان��ات 
تراثية  مل�سة  باأبوظبي  وال��رتاث��ي��ة 
امل�����س��ارك��ة يف الدورة  مم��ي��زة خ��الل 
اجل����دي����دة م����ن امل���ع���ر����س ال�����دويل 
فيما  وال����ف����رو�����س����ي����ة..  ل���ل�������س���ي���د 
بانورامية  ����س���ورة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��دم 
التقليدية  احل���ي���اة  لطبيعة  ح��ي��ة 
الراثية  احلرفية  بالفنون  الغنية 
املتنوعة  بيئاتها  ومن  والفلكلورية 
وهي  البحر  وحياة  ال��رب  حياة  بني 
مب��ث��اب��ة ك��ن��وز ت��ع��م��ل ال��ل��ج��ن��ة على 
احلفاظ عليها وتطويرها واإتاحتها 

لالأجيال املقبلة “.
اأن اللجنة توا�سل - من  اإىل  ون��وه 
اأطلقتها  مبتكرة  م��ب��ادرات  خ��الل 
كافة  ال����ع����ام يف  ه�����ذا  م������دار  ع���ل���ى 
اخلري  بعام  الحتفاء   - فعالياتها 
الذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
وذل��ك عرب  “حفظه اهلل”  ال��دول��ة 
كافة  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  حتفيز 
العطاء  ب����اأج����واء  امل�������س���ارك���ة  ع��ل��ى 
ال��ن��ب��ي��ل التي  وال��ع��م��ل الإن�������س���اين 
ت��ع��ي�����س��ه��ا دول�������ة الإم������������ارات منذ 
تاأ�سي�سها.. لفتا يف هذا الإطار اإىل 
الكثري من الفعاليات ال�سيقة التي 
الر�سمية  اجل��ه��ات  بع�س  تنظمها 
تاأكيد  يف  ت�ساهم  والتي  وال�سركات 
اجتماعي  كملتقى  املعر�س  مكانة 
ي�ستقطب جميع اأفراد العائلة دون 

ا�ستثناء.
وقال اإن املعر�س ي�ستقبل زواره على 
مدى اأيامه اخلم�سة من ال�ساعة ال� 
11 �سباحا وحتى 10 م�ساء ب�سكل 
متوا�سل .. داعيا الزوار للت�سجيل 
امل�سبق من خالل املوقع الإلكرتوين 
للمعر�س حيث توجد تذاكر يومية 
وتذاكر لكامل فرتة املعر�س 5 اأيام 
ف�سال عن طرح باقة مميزة لكبار 
الزوار ت�سمل العديد من اخلدمات 

واملزايا والهدايا التذكارية.
الإلكرتوين  امل��وق��ع  اأن  اإىل  ون����وه 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى اآل��ي��ة احل�����س��ول على 
العديد  خ��الل  من  ال�سيد  اأ�سلحة 
الإقليمية  ال�������س���رك���ات  اأه������م  م����ن 
والدولية املتخ�س�سة يف هذا املجال 
وب���ع�������س ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال�������س���روط 

ال�سرورية لذلك.

اللجنة  ات����خ����ذت  ج���ان���ب���ه���ا..  م����ن 
اإجراءاتها  كافة  للمعر�س  الأمنية 
تراخي�س  م��ن��ح  ع��ل��ى  ل���الإ����س���راف 
مدرو�سة  اآلية  وفق  ال�سيد  اأ�سلحة 
ت�����س��م��ن حت��ق��ي��ق ���س��رع��ة الإجن�����از 
وتوعية حاملي الأ�سلحة املرخ�سة.

�سعيد  ح��م��ي��د  ال��ع��م��ي��د  واأو������س�����ح 
الأمنية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ع��ف��ري��ت 
الإج���������راءات  ت���ل���ك  اأن  ل��ل��م��ع��ر���س 
الزوار  �سالمة  على  احلفاظ  تعزز 
اآل���ي���ة متطورة  وت��ع��د  وامل�����س��ارك��ني 
الأ�سلحة  ����س���راء  ع��م��ل��ي��ة  ل��ت��ن��ظ��ي��م 
املوردة  ال�سركات  ومتابعة  وبيعها 

م�����س��ي��دا ب��ح��ر���س واه��ت��م��ام معايل 
الرميثي  خ��ل��ف��ان  حم��م��د  ال����ل����واء 
اأبوظبي  ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام  ال���ق���ائ���د 
املتطورة  املمار�سات  اف�سل  باعتماد 
ال���ت���ي ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق اأه������داف 
اتخاذ كافة  اإنه مت  . وقال  املعر�س 
الكفيلة  وال��ت��داب��ري  ال���س��ت��ع��دادات 
باعتماد اف�سل م�ستويات الإجراءات 
متطلبات  ت���واك���ب  ال��ت��ي  الأم���ن���ي���ة 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  تنظيم 
اإىل  م�سريا  والفرو�سية..  لل�سيد 
اإعداد تطبيق اإلكرتوين على موقع 
برنامج  ل��ت��ق��دمي  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
ترخي�س الأ�سلحة للمواطنني قبل 
بدء املعر�س بفرتة �سابقة ل�سمان 
للراغبني  الت�ساريح  اإجن��از  �سرعة 

يف �سراء الأ�سلحة.
واأو�سح اأن اللجنة حددت عددا من 
مواطني  حل�����س��ول  ال����س���رتاط���ات 
ال������دول������ة ع���ل���ى ت�������س���اري���ح ����س���راء 
الأ����س���ل���ح���ة م���ن امل���ع���ر����س ال����دويل 
طلبات  منها  وال��ف��رو���س��ي��ة  لل�سيد 
ال�سرية  ح�����س��ن  و����س���ه���ادة  ال�������س���راء 
اإ�سدارها  ي��ت��م  وال���ت���ي  وال�����س��ل��وك 
م���ن داخ�����ل امل���ع���ر����س.. لف���ت���ا اإىل 
اأمنية  خدمات  لتقدمي  جاهزيتها 
والزائرين  ل��ل��م��واط��ن��ني  م��ت��م��ي��زة 
وال���ع���ار����س���ني.. وك���ذل���ك اإج�����راءات 
ت���اأم���ني امل���ع���ر����س وال����س���ت���ع���دادات 
باإنهاء  اخلا�سة  كافة  والتجهيزات 
الأ�سلحة  ت���راخ���ي�������س  اإج�����������راءات 

للمواطنني.
مكتبني  خ�س�ست  اللجنة  اأن  وذكر 
بكبار  خا�س  الأول  املعر�س  داخ��ل 
ال�سخ�سيات من داخل الدولة لإنهاء 
الأ���س��ل��ح��ة اخلا�سة  ���س��راء  ط��ل��ب��ات 
بهم والثاين خا�س مبواطني دولة 
الإم�������ارات ح��ي��ث ي�����س��رتط تقدمي 
والتي  و�سلوك  �سرية  ح�سن  �سهادة 
اأع��د لهذا  ت�سدر من مكتب خا�س 
ال���غ���ر����س يف امل���ع���ر����س وه����و م���زود 
بكامل التجهيزات لإ�سدار ال�سهادة 
تتجاوز  ل  ق�����س��رية  ف����رتة  خ����الل 
10 دقائق ت�سهيال على املواطنني 
وتقدمي خدمة متميزة مع التاأكيد 
على  للح�سول  التقدم  اأهمية  على 
املخ�س�س  امل��وق��ع  م��ن  ال��رتخ��ي�����س 
على الإنرتنت قبل افتتاح فعاليات 

املعر�س.
مقتني  ال��ع��ف��ري��ت  ال��ع��م��ي��د  ودع�����ا 
اأخ�����ذ  �������س������رورة  اإىل  الأ�����س����ل����ح����ة 
اأث��ن��اء تنظيف  اح��ت��ي��اط��ات الأم����ان 
من  وال��ت��اأك��د  ب��ه  والعناية  ال�سالح 
ع��دم وج��ود ذخ��رية حية يف حجرة 
يف  بال�سالح  والح��ت��ف��اظ  الطلقات 

اآمن يف خزانة خا�سة مغلقة  مكان 
من  اإل  ا�ستخدامه  وع���دم  ب��اإح��ك��ام 
قبل املرخ�سني لهم فقط .. موؤكدا 
ح���ر����س ال��ل��ج��ن��ة ع���ل���ى ع�����دم منح 
تراخي�س امتالك الأ�سلحة اإل بعد 
التاأكد جنائيا من اأحقية املتقدمني 
للح�سول عليها وا�ستيفاء ال�سروط 

املطلوبة.
تقدمي  ع��ل��ى  احل���ر����س  اإىل  ول��ف��ت 
وحاملي  مل�ستخدمي  اأمنية  توعية 
ن�سرات  ت�����وزي�����ع  م���ن���ه���ا  ال���������س����الح 
التعليمات  تت�سمن  حافظة  توعية 
تراخي�س  ب���ح���ام���ل���ي  اخل����ا�����س����ة 
امارة  اأن  اإىل  م�����س��ريا  الأ���س��ل��ح��ة.. 
من  منا�سبة  بيئة  وف���رت  اأب��وظ��ب��ي 
الأمثل  وال�ستخدام  الأم���ان  حيث 
ل��ل�����س��الح م��ن خ���الل اأن���دي���ة رماية 

خم�س�سة للتدريب.
وقالت لرا �سوايا املدير التنفيذي 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  ملهرجان 
للخيول  ال��ع��امل��ي  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د 
العربية الأ�سيلة اإن موقع املهرجان 
م�ساحة  ع��ل��ى  مي��ت��د  امل���ع���ر����س  يف 
م��رت مربع وي�سم  اآلف   4 ت��ق��ارب 
م�����س��ارك��ة ك���ربى م�����س��ام��ري اخليل 
 .. دولة   88 والقادمة من  العاملية 
يرتبط  امل��ه��رج��ان  اأن  اإىل  م�����س��رية 
رئي�سي  ك�����س��ري��ك  وث��ي��ق��ا  ارت��ب��اط��ا 
لل�سيد  ال�����دويل  ل��ل��م��ع��ر���س  وراع 
وال��ف��رو���س��ي��ة ع��ل��ى م����دى الأع�����وام 
على  امل��ه��رج��ان  ويحر�س  ال�سابقة 
فعاليات  يف  ومتيز  بزخم  امل�ساركة 
امل����ع����ر�����س امل���خ���ت���ل���ف���ة اإمي�����ان�����ا من 
ب��اأه��م��ي��ة اخليول  ال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ي��ه 
و�سباقاتها  الأ����س���ي���ل���ة  ال���ع���رب���ي���ة 
وارتباطها  اأ�سيلة  تراثية  كريا�سة 
وتاريخها  الإم���ارات  بدولة  الوثيق 

وعاداتها.
ال�سيخ  �سمو  ب��اأن مهرجان  واأف���ادت 
العاملي  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�سور 
يحتفل  الأ�سيلة  العربية  للخيول 
النجاحات  م��ن  ���س��ن��وات   9 ب��اإمت��ام 
والتي �سجل خاللها جوائز حملية 
وع���امل���ي���ة.. ف��ي��م��ا ���س��ي��ح��ت��ف��ل خالل 
اأك��ت��وب��ر م��ن ال��ع��ام اجل����اري بعامه 
العا�سر و�سيحتفي بال�سيخ زايد بن 
�سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه 
ال���ذي ي�ستمد م��ن ف��ك��ره طريق   “
النجاح يف رعاية اخليول والهتمام 
اأب��وظ��ب��ي عا�سمة  ب��ه��ا ح��ت��ى غ���دت 

اخليول العربية الأ�سيلة.
املهرجان  ج��ن��اح  اأن  اإىل  واأ�����س����ارت 
�سيقدم جوائز قيمة خالل املعر�س 
مب��ج��م��وع ج����واز ي��ب��ل��غ ن��ح��و 400 
العديد  اإىل  اإ���س��اف��ة  دره����م..  األ���ف 
التي  ال��ف��ع��ال��ي��ات وال����ربام����ج  م���ن 
تقدم للزوار وت�ستهدف كافة اأفراد 
برنامج  ه��ن��اك  و���س��ي��ك��ون  الأ����س���رة 
الريا�سية  يا�س  قناة  على  تفاعلي 
من ال�ساعة ال�ساد�سة وحتى الثامنة 

م�ساء طيلة الأيام اخلم�سة.

•• اأبوظبي  - الفجر

للرقابة  اأب����وظ����ب����ي  ج���ه���از  اأط����ل����ق 
التح�سني  ح��م��ل��ة  اأم�����س  ال��غ��ذائ��ي��ة 
التا�سعة �سد الأمرا�س التي ت�سيب 
-2017 للعام  احليوانية  ال���رثوة 
وذلك فى اإطار احلمالت   ،  2018
الوقائية التي يقدمها اجلهاز ملربى 
م�ستوى  ع��ل��ى  احل��ي��وان��ي��ة  ال�����رثوة 
اأب��وظ��ب��ي والعني  م��ن��اط��ق الإم������ارة 

والظفرة .
املتحدث  ال��ق��ا���س��م��ي  ث���ام���ر  وق������ال 
الر�سمي با�سم اجلهاز تت�سمن هذه 
املرحلة  اأربعة مراحل وهي  احلملة 
الأوىل من احلملة التا�سعة اجلرعة 
مر�س  ����س���د  ل��ل��ت��ح�����س��ني  الأوىل 
لل�ساأن  ال�سغرية  املجرتات  طاعون 
التح�سني  الثانية  املرحلة  وامل��اع��ز، 
لالأبقار،  ال��ق��الع��ي��ة  احل���م���ى  ���س��د 
ال�����س��اأن وامل���اع���ز وال��ت��ح�����س��ني �سد 
)الكفت(  البلوري  اللتهاب  مر�س 
ل��ل��م��اع��ز، امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة اجلرعة 
���س��د طاعون  ل��ل��ت��ح�����س��ني  ال��ث��ان��ي��ة 

تت�سمن  بينما  ال�سغرية  امل��ج��رتات 
امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة ل��ت��ح�����س��ني �سد 

احلمى القالعية اجلرعة الثانية .
ت�سبق  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����اف 
المرا�س  وت��ف�����س��ي  ظ��ه��ور  م��وا���س��م 
على  والأ���س��د خطراً  �سيوعاً  الأك��رث 
اأن  اإىل  م�����س��ريا   .. احل��ي��وان  �سحة 

الهدف هو وقاية الرثوة احليوانية 
م����ن الإ�����س����اب����ة ب�����الأم�����را������س عرب 
املر�سية  ال����س���اب���ات  م���ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل 
ال��وب��ائ��ي��ة ل��الأم��را���س ورف���ع مناعة 
احل�����ي�����وان، وت��ق��ل��ي��ل احل����اج����ة اإىل 
ا����س���ت���خ���دام ال����ع����الج����ات والدوي�������ة 
المرا�س  وا�ستئ�سال  البيطرية، 

على  واملحافظة  البعيد،  املدى  على 
العائد  ال����رثوة احل��ي��وان��ي��ة وزي�����ادة 
الق���ت�������س���ادي ع��ل��ى م���رب���ي ال����رثوة 

احليوانية.
ح���م���الت  اأن  ال����ق����ا�����س����م����ي  وذك���������ر 
�ساهمت  بدايتها  وم��ن��ذ  التح�سني 
الق�ساء على مر�س  ب�سكل كبري يف 

اجلدري، والتخفيف من الأمرا�س 
الرثوة  ت�سيب  ق��د  ال��ت��ي  املو�سمية 
انت�سارها..  م��ن  واحل���د  احليوانية 
ك����م����ا ق����دم����ت ه�������ذه احل�����م�����الت 5 
ل��ل��رثوة احليوانية  م��الي��ني ج��رع��ة 
بدايتها  منذ  الأم��را���س  يف خمتلف 

يف العام 2009.

اإىل  احليوانية  ال��رثوة  مربي  ودع��ا 
التعاون مع الكادر البيطري التابع 
الغذائية  للرقابة  اب��وظ��ب��ي  جل��ه��از 
الالزمة  العمالة  توفري  عن طريق 
لعمليات  احل���ي���وان���ات  حت�����س��ري  و 
ال��ت��ح�����س��ني وال���رتق���ي���م ق��ب��ل زي����ارة 
الأمر  للعزبة  ال��ب��ي��ط��ري  الطبيب 

اج���ه���اد احليوان  م���ن  ي��ق��ل��ل  ال�����ذي 
اأف�سل  وي�سهم اإجناز املهام وتقدمي 
اخل����دم����ات ع��ل��ى ال���وج���ه الأك���م���ل. 
والتي  احل��م��ل��ة  ه����ذه  اأن  م��و���س��ح��اً 
ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ���س��ه��ر مايو 
اأكرث  ح����وايل  ���س��ت��غ��ط��ي  2018م 
املا�سية  م���ن  راأ������س  م��الي��ني   3 م���ن 

القالعية  احل���م���ى  ام����را�����س  ���س��د 
والكفت واأمرا�س طاعون املجرتات 
ال�سغرية، وذلك متا�سيا مع اخلطة 
ال���وط���ن���ي���ة ل��ل�����س��ح��ة احل���ي���وان���ي���ة 
اجلهاز  وخطة   -2025  2015

ال�سرتاتيجية 2020-2016 .
واأكد القا�سمي على اأهمية حت�سني 
التح�سني  ب��رن��ام��ج  ح�سب  امل��ا���س��ي��ة 
امل���ع���ت���م���دة م����ن قبل  ب���ال���ل���ق���اح���ات 
الغذائية،  للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از 
و  وق���اي���ت���ه���ا  يف  ه�����ذا  حيث ي�سهم 
بالأمرا�س  اإ�سابتها  م��ن  التقليل 
اأه��م��ي��ة تقيد  ال��وب��ائ��ي��ة.. لف��ت��ا اإىل 
بالن�سائح  احليوانية  الرثوة  مربي 
يطلقها  التي  التوعوية  وال��ربام��ج 
حيوانات  اإدخ��������ال  وع������دم  اجل����ه����از 
بعد  اإل  ال���ق���ط���ي���ع  اىل  ج�����دي�����دة 
من  �سالمتها  من  والتاأكد  حجرها 
المرا�س  تف�سي  لتجنب  الأمرا�س 
يف ال��ق��ط��ي��ع، داع���ي���اً م��رب��ي ال���رثوة 
احليوانية للتوا�سل مع اأقرب عيادة 
بيطرية لتحديد موعد لال�ستفادة 

من حملة التح�سني.

قدمتها العيادات البيطرية منذ انطالق حملتها الأوىل جرعة  ماليني   5

اأب�ظبي للرقابة الغذائية يطلق حملة التح�سني التا�سعة �سد الأمرا�س التي ت�سيب الرثوة احلي�انية
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اأخبـار الإمـارات

••اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  ب�������رتول  ����س���رك���ة  ن���ظ���م���ت   
الوطنية اأدنوك - اأم�س ملتقى قيادات 
اأدنوك ال�سابة” الأول.. وذلك بهدف 
املبا�سر  للتوا�سل  فعالة  من�سة  خلق 

مع الكوادر الإماراتية ال�سابة.
بن  �سلطان  الدكتور  معايل  والتقى 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة الرئي�س 
اأبوظبي  ب���رتول  ل�سركة  التنفيذي 
اأدنوك وجمموعة �سركاتها  الوطنية 
اأكرث من 450 من موظفي  اأدنوك 
ال�سركة  ا�سرتاتيجية  على  واأطلعهم 
واأه���داف���ه���ا وم����ا مت حت��ق��ي��ق��ه خالل 
امل��ا���س��ي��ة واخلطط   18 ال����  الأ���س��ه��ر 

امل�ستقبلية.
ويف بداية كلمته.. نقل معايل اجلابر 
اأدن����وك  حت��ي��ات ال��ق��ي��ادة اإىل ك�����وادر 
والنجاح  بالتوفيق  لهم  ومتنياتها 
من  امل��زي��د  لتقدمي  لهم  وت�سجيعها 
الهدف  اأن  موؤكدا  واجلهد..  العطاء 
من اإطالق هذا امللتقى هو التوا�سل 
املبا�سر مع املوظفني واإطالعهم على 

ال�سورة ال�ساملة للعمل يف املجموعة 
وال�ستماع لأفكارهم ومقرتحاتهم.

الفعلي  ال�سباب  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
هو �سباب الروح والن�ساط واحليوية 
وال����ط����اق����ة الإي����ج����اب����ي����ة وامل����ث����اب����رة 
عمرية  ف���ئ���ة  ول���ي�������س  والإن����ت����اج����ي����ة 
املبا�سر  التوا�سل  اأن  موؤكدا  بعينها.. 
يعترب من ممكنات النجاح لأنه يتيح 
تعزيز التن�سيق بني كافة اأفراد فريق 

العمل.
برنامج تطوير  وحت��دث معاليه عن 
ق����ي����ادات اأدن�������وك ال�����س��اب��ة ال�����ذي مت 
توجيهات  م����ع  مت��ا���س��ي��ا  ت��اأ���س��ي�����س��ه 
و�سقل  تنمية  على  بالعمل  ال��ق��ي��ادة 
قادرين  ليكونوا  ال��ك��ف��اءات  اأ���س��ح��اب 
ع���ل���ى حت���م���ل امل����ه����ام وامل�������س���وؤول���ي���ات 
وحت��ف��ي��زه��م وت��وج��ي��ه��ه��م ل��ل��ن��ج��اح يف 

حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية.
واأو�سح اأن الهدف الأ�سا�سي من هذه 
الربامج واملبادرات هو اأن يكون جليل 
ال�سباب دور فعلي يف النقلة النوعية 
اأدن������وك ع��ل��ى حتقيقها  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
اأ�سا�سية  ركائز   4 اإىل  ت�ستند  والتي 

ت�سمل ال�ستثمار يف الكوادر الب�سرية 
الكفاءة  ورف�����ع  ب��������الأداء  والرت����ق����اء 
وت���ع���زي���ز ال���ع���ائ���د الق���ت�������س���ادي مع 
الكوادر  و�سالمة  اأم��ن  على  الرتكيز 
والعمليات  املن�ساآت  وكذلك  الب�سرية 

يف كافة املواقع وجميع الأوقات.
وا�ستعر�س معاليه بع�سا مما حققته 
اأدن�����وك خ���الل ال��ف��رتة امل��ا���س��ي��ة مبا 
اإر����س���اء ثقافة  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  يف ذل���ك 
�سركات  ك���ل  يف  ج���دي���دة  م��وؤ���س�����س��ي��ة 
املتميز  الأداء  على  ت��ق��وم  املجموعة 
والروح الإيجابية وتعزيز الإنتاجية.

اأ�سار معاليه  الإجن���ازات..  ومن هذه 
برميل  اإن����ت����اج  ت��ك��ل��ف��ة  خ��ف�����س  اإىل 
هام�س  وحت�سني  امل��وازن��ة  يف  النفط 
وا�ستخدام  للبرتوكيماويات  القيمة 
لتعزيز  وم��ب��ت��ك��رة  ج���دي���دة  ت��ق��ن��ي��ات 
اتفاقيات  واإجن����از  النفط  ا�ستخراج 
ل�سركة  ال������ربي  الم����ت����ي����از  ح���ق���وق 
لتوفري  ا�سرتاتيجية  وتطوير  اأدك��و 
من  وم�ستدامة  اقت�سادية  اإم���دادات 
توحيد  فر�س  من  وال�ستفادة  الغاز 
اجل��ه��ود وال��ت��ك��ام��ل م��ن خ���الل دمج 

الواحد  العمل  جم��ال  ذات  ال�سركات 
اأدما وزادكو و�سركات اخلدمات  مثل 
والإم������������داد وال����ع����دي����د غ����ريه����ا من 

الإجنازات.
و���س��دد م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اجل��اب��ر على 
الآن  اأهمية ما حتقق حتى  اأن��ه رغ��م 
ال��ك��ث��ري من  ي����زال ه��ن��اك  اأن����ه ل  اإل 

التي  امل�ستقبلية  وامل���ه���ام  الأه������داف 
وت�سافر  ال��ع��م��ل  م�ساعفة  تتطلب 
الفعلي  ال��ت��ق��دم  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اجل���ه���ود 
الطموحات..  اإىل م�ستوى  والرتقاء 
قائمة  موؤ�س�سة  ب��ن��اء  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا 
والنزاهة  واحل��وك��م��ة  ال��ن��ظ��ام  ع��ل��ى 
والأم��ان��ة واجل��د والج��ت��ه��اد واإر�ساء 

ث��ق��اف��ة م��وؤ���س�����س��ي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى روح 
الإيجابية  والطاقة  الواحد  الفريق 
الوطن  ن��وع��ي خل��دم��ة  ف���ارق  و�سنع 
اأهمية  م��ع��ال��ي��ه  واأك�������د  وال����ق����ي����ادة. 
ومتكينها  املميزة  الكوادر  ا�ستقطاب 
دور  ع��ل��ى  م�����س��ددا   .. ق��دم��ا  للم�سي 
الكفاءات واملواهب الإماراتية يف دفع 

اإىل  منوها  والتطوير  التقدم  عجلة 
يف  الب�سرية  الكوادر  متكني  مبادرات 
“ اأدنوك “ مبا يف ذلك تعزيز م�ساركة 

املراأة يف قطاع النفط والغاز.
ي�سار اإىل اأن هذه املبادرة تاأتي �سمن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة اأدن�����وك ال��رام��ي��ة اإىل 
مهارات  ذات  وطنية  ك���وادر  تاأ�سي�س 

�سممت  ح���ي���ث  امل�������س���ت���وى..  ع���امل���ي���ة 
لتطوير  ب����رام����ج  ع�����دة  امل���ج���م���وع���ة 
�سركة  كل  احتياجات  تلبي  القيادات 
م��ن �سركاتها م��ن خ��الل م��زي��ج من 
ال���ت���وج���ي���ه والإ�������س������راف وال���ت���دري���ب 
ال��ع��م��ل��ي ل�����س��م��ان اك��ت�����س��اب اخلربة 

امليدانية.

•• دبي-وام:

الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي  اإبراهيم  بن  ح�سني  معايل  اأك��د 
والتعليم اأن التعليم يف دولة الإمارات اأ�سحى اأكرث تطورا 
وتفردا فيما اأخذت مالحمه الع�سرية تت�سكل بقوة ومبا 
 .. التح�سر  رك��ب  مل�سايرة  الوطنية  ال��روؤي��ة  م��ع  ين�سجم 
القيادة  ق��ب��ل  دائ��م��ة م��ن  اه��ت��م��ام ورع���اي���ة  وذل���ك نتيجة 
املتعلمة  النا�سئة  الأج��ي��ال  ويف  فيه  ت��رى  التي  الر�سيدة 

م�ستقبل الوطن.
العام  ان��ط��الق  مبنا�سبة  ت�سريحات  يف   - معاليه  واأ���س��اد 
�ساحب  ب��دع��م   -  2018-2017 اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

“حفظه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دبي “رعاه اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
الأعلى للقوات  القائد  اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة.. الأمر الذي نتج عنه منظومة تعليمية ع�سرية 

موحدة على م�ستوى الدولة.
اإن العام الدرا�سي اجلديد يحمل يف ثناياه  وقال معاليه 
والإبداع  البتكار  اإىل  ت�ستند  �سمولية  اأكرث  روؤية جديدة 
 .. الإم��ارات��ي��ة  امل��در���س��ة  بهما  تت�سم  �ساملني  كمفهومني 
العمل  ت�ستدعي  امل�ستدامة  التنمية  متطلبات  اأن  موؤكدا 
على حتقيق تعليم نوعي فعال قادر على توفري خمرجات 
تعليمية تتمتع بالكفاءة والدراية العلمية ومتتلك مهارات 

القرن ال� 21.
اأ�سبحت  الإماراتية  املدر�سة  اأن  احلمادي  معايل  واأو�سح 

اأكرث ن�سجا وتناف�سية وريادية بت�سافر اجلهود.
يتطلع  ال��ذي  العاملي  النموذج  �ست�سكل  اأنها  على  م�سددا 
ا�ستثنائية  جهود  ثمة  اأن  موؤكدا  م�ستقبال  اجلميع  اإليه 
فيما  م��وح��دة  وط��ن��ي��ة  تعليمية  منظومة  ل��و���س��ع  ب��ذل��ت 
للمرحلة  ع��ن��وان��ا  امل��ت��ط��ورة  الإم��ارات��ي��ة  امل��در���س��ة  �ستكون 
الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  لتطلعات  ملب  طموح  لتعليم  املقبلة 

وروؤية الدولة امل�ستقبلية.
وهناأ معاليه امليدان الرتبوي من معلمني وطلبة واأولياء 
�سيظل  املعلم  اأن  موؤكدا  اجلديد..  العام  بانطالقة  اأم��ور 
�سمام الأمان للعملية التعليمة ومبثابة املحرك الأ�سا�س 

عرب  التعليم  وخ��ط��ط  التعليمية  ال�����س��ي��ا���س��ات  لتحقيق 
توظيفها يف خدمة العملية الرتبوية وبناء اأجيال وطنية 
العمل  غ��م��ار  خل��و���س  وتهيئتهم  وخ��ل��ق��ا  علما  م��ت��ف��وق��ة 

م�ستقبال.
هدف  اأن  موؤكدا  الهتمام  حمور  الطالب  اأن  على  و�سدد 
طالب  ب��ن��اء  التعليمية  املنظومة  يف  احل��ا���س��ل  التطوير 
الع�سر  م��ه��ارات  م��ن  الإم��ارات��ي��ة  امل��در���س��ة  ب�سمات  يتمتع 
والقدرة على التوا�سل والبتكار وميتلك احل�س الوطني 
ذاته  الوقت  يف  ارتباطه  مع  احل��داث��ة  ومواكبة  والإب���داع 

مبنظومة القيم الوطنية والإرث الإن�ساين الإماراتي.
ودع���ا معاليه م��ع ب��داي��ة ال��ع��ام ال��درا���س��ي اجل��دي��د جميع 
اجلهود  م��ن  م��زي��د  ب���ذل  اإىل  امل��در���س��ي  املجتمع  عنا�سر 

والطاقات التي ت�سب يف خدمة العملية التعليمية.
موؤكدا اأن ت�سافر اجلهود والعمل بروح الفريق وتطبيق 
املنهجية احلديثة للتعليم �سي�سكل دعامة مهمة لتحقيق 
اإىل ر�سيد املنظومة التعليمة وهذا  تطور جديد ي�ساف 

بحد ذاته يعد جناحا للجميع.
اإىل مزيد من املكت�سبات  اأن دول��ة الإم���ارات تتطلع  واأك��د 
وال���ري���ادة ال��ع��امل��ي��ة وه���ي ب��ذل��ك ت���رى يف اأب��ن��ائ��ه��ا وبناتها 
الطلبة ال�سمانة لتحقيق ذلك وبالتايل فهي ت�سعى اإىل 
متكينهم يف �ستى املجالت ليقودوا دفة التطور فيما تقع 
الذي  الدرا�سي  والتفوق  التعلم  م�سوؤولية  الطلبة  على 
نراه ماثال اأمامنا كما عودنا طلبتنا على حتقيق التميز 

العلمي كل عام.

وزي���ر الرتبي����ة: » املدر�س����ة الإماراتي���ة املتط�����رة « عن�����ان املرحل����ة املقبل�����ة 

اإط���الق ملتق���ى قي����ادات اأدن����ك ال�ساب����ة

بلدية احلمرية ت�سارك املعلمني واإدارات املدار�س يف احلمرية والطلبة ا�ستئناف الدرا�سة  
ب��ل��دي��ة احل���م���ري���ة يف حفل  ����س���ارك���ت 
العام  ب�����دء  م����ع  ل���ل���م���دار����س  ال����ع����ودة 
ال��درا���س��ي اجل��دي��د وح��ر���س مبارك 
بلدية  م����دي����ر  ال�������س���ام�������س���ي  را������س�����د 
احلمرية على امل�ساركة يف حفل افتتاح 
الدرا�سي  للعام  الأول  املدر�سي  اليوم 
2017-2018م مبدر�سة احلمرية 

للتعليم الأ�سا�سي والثانوي بنني.
واأل���ق���ى ال�����س��ام�����س��ي ك��ل��م��ة ه��ن��اأ فيها 
اأول����ي����اء الأم�������ور وال��ه��ي��ئ��ة الإداري�������ة 
الدرا�سي  ال��ع��ام  ب��ب��دء  وال��ت��دري�����س��ي��ة 
ومتنى  2017-2018م  اجل��دي��د 
والتعليم  بالعلم  حافال  درا�سيا  عاما 
اإليه  ن�سبو  ال��ذي  النجاح  وموا�سلة 
التطور  م��ن  اأب��ن��ائ��ن��ا  ميكن  تعليم  يف 

ف�سال  ال��وط��ن  خ��دم��ة  يف  وامل�ساهمة 
ال���ولء والن��ت��م��اء يف  ع��ن تعزيز قيم 

نفو�س اأجيالنا .
اأن  اإىل  ال�سام�سي  اأ����س���ار  كلمته  ويف 
ي��وم ب��دء ال��درا���س��ة ه��و ي��وم عظيم  ملا 
ن��ف��و���س��ن��ا م����ن ق���ي���م طلب  مي��ث��ل��ه يف 
العمل  م��ن��ظ��وم��ة  وا���س��ت��ئ��ن��اف  ال��ع��ل��م 
ال��ت��ع��ل��ي��م بو�سفه  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى  ال��ت��ي 
كون  احلالية  املرحلة  متطلبات  اأه��م 
يف  وهدفها  الدولة  غاية  هو  التعليم 
قادة  ليكون  وبناتها  اأبنائها  حت�سني 

للبناء واخلري والعطاء 
الوطنية  الإع���الء من قيم  اإىل  ودع��ا 
كان  ما  مبداأ  تر�سيخ  على  واحل��ر���س 
يحبه م��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل 

ت��ع��اىل ال�����س��ي��خ زاي����د ب���ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان طيب اهلل ثراه وذلك يف نفو�س 
الدولة  موؤ�س�س  نهج  ليكون  الطلبة 

نربا�سا لالأجيال .
مدر�سة  ف��ع��ال��ي��ات  ت��وا���س��ل��ت  ب��ع��ده��ا 
الأ�سا�سي والثانوي  احلمرية للتعليم 

حفلت  وال��ت��ي  بالطلبة  مرحبة  بنني 
على  املحفزة  ال��ف��ق��رات  م��ن  بالعديد 

موا�سلة التعليم باجلد والجتهاد .

تفقد �سعادة اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�سرطة الفجرية 
ق�سم التفتي�س الأمني k9 ومركز �سرطة اأوحلة.

والتقى العاملني باملركز واطلع على مالحظاتهم واأوجه التح�سني لديهم ، كما 
عبداهلل  اأول  املالزم  من  �سعادته  وا�ستمع   k9 اطلع على فرع التفتي�س الأمني
وكذلك  املهام  لبع�س  بالإنابة  الأمني  التفتي�س  ق�سم  رئي�س  اليماحي  حممد 

املتطلبات التي �ست�سهم يف الرتقاء بالعمل الأمني.
ووجه اللواء �سرورة تفعيل دور كالب الأثر يف الك�سف عن اجلرائم من خالل 

تكثيف الربامج والدورات التدريبية.
واأثنى �سعادته خالل الزيارة على جهود، وم�ستوى الأداء املوظفني، ومتابعتهم 
العمل،  اأداء  والإب���داع يف  والإخ��ال���س  الرتقاء  للعمل كما حثهم على  احلثيثة 

واكت�ساب كل ما هو جديد يف املجال ال�سرطي.
رافقه خالل الزيارة العقيد الدكتور �سليمان �سعيد املر�سدي مدير عام املوارد 
و  املنافذ  �سرطة  اإدارة  مدير  عي�سى  �سامل  را�سد  والعقيد  امل�ساندة  واخلدمات 
املطارات بالإنابة و املقدم �سيف حمدان اليماحي نائب مدير اإدارة �سرطة املنافذ 

و املطارات واملقدم خالد عبداهلل الظنحاين مدير مكتب القائد العام.

k9 قائد عام �سرطة الفجرية يتفقد ق�سم التفتي�س الأمني

مبادرة “ كر�سي طفلي” ت�ستقطب دعم عدة جهات
اأبوظبي- وام:

جنحت مبادرة “ كر�سي طفلي” - التي اأطلقها املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الداخلية - يف ا�ستقطاب 
ال�سيارات  يف  ل��الأط��ف��ال  خا�سة  مقاعد  لتوفري  ع��دي��دة  ج��ه��ات 
الأمني  الفال�سي  رمي  �سعادة  وق��ال��ت  ال��ط��رق.  ح���وادث  لتجنب 
التي   - الناجحة  الإن�����س��ان��ي��ة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  للمجل�س  ال��ع��ام 
رئي�سة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  ب��اإط��الق��ه��ا  وج��ه��ت 
الحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية 
اأهدافها  حققت   - والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة 

تقدمي تربعات  العديد من اجلهات من خالل  لها  وا�ستجابت 
ال�سيارات  رك��وب  عند  ت�ستخدم  لالأطفال  اآمنة  مقاعد  وتوفري 
املبادرة - التي  اأن  حلمايتهم من احل��وادث. واأو�سحت �سعادتها 
توالت   - القطاع اخلا�س  وموؤ�س�سات  الأمهات  اإىل  توجيهها  مت 
ال��ت��ربع��ات م��ن ه���ذه اجل��ه��ات ل��ت��ق��دمي ك��را���س��ي الأط���ف���ال حيث 
املبادرة  ه��ذه  مطلقي  اإىل  مقعد   400 ثومبي  م�ست�سفى  ق��دم 
الإن�سانية.. م�سرية اإىل اأن تربعات العديد من اجلهات ما زالت 
تتواىل وتقدم ع�سرات املقاعد الآمنة لالأطفال . من جانبه اأ�ساد 
ثومبي حمي الدين موؤ�س�س جمموعة ثومبي مدير امل�ست�سفى 
مببادرة “ كر�سي طفلي “ التي اأطلقها املجل�س الأعلى لالأمومة 

�سمو  م��ن  بتوجيهات  الداخلية  وزارة  م��ع  بالتعاون  والطفولة 
ال�سيخة فاطمة بنت مبارك كجزء من مبادرة اإن�سانية لتحقيق 
روؤية الإمارات وتطلعاتها. واأ�سار اإىل اأن امل�ست�سفى دعم املبادرة 
اأنحاء الدولة .  400 مقعد �سيارة لالأطفال يف جميع  بتقدمي 
مو�سحا اأنه �سيتم توزيع املقاعد على الأمهات احلوامل الالتي 
وعجمان  دب��ي  يف  ثومبي  م�ست�سفيات  يف  مواليدهن  �سي�سعن 
م�ست�سفى  اأن  واأو�سح   .2017 والفجرية خالل �سهر نوفمرب 
والأمهات  الآب���اء  بني  الوعي  ل��زي��ادة  امل��ب��ادرة  يف  ي�سارك  ثومبي 
حول اأهمية �سالمة اأطفالهم وتعمل على تثقيفهم ل�سمان اأمن 

و �سالمة الأطفال. 

العا�سمة  نظم مركز �سرطة اخلالدية مبديرية �سرطة 
يف �سرطة اأبوظبي  ور�سة عمل  حول »لغة الإ�سارة » لفئة 
ال�سم والبكم ، بالتعاون مع جمعية الإم��ارات لل�سم، يف 
والبتكار  الإب���داع  وتنمية  ال�سركاء،  م��ع  التن�سيق  اإط���ار 
لدى العاملني يف اجلهاز ال�سرطي، مبا يعزز من تقدمي 

اأف�سل اخلدمات لكافة فئات املجتمع.
املدير  ن��ائ��ب  ال��ع��ام��ري  ال��ع��ق��ي��د م�سلم حم��م��د  واأو����س���ح 
ل�سوؤون املراكز  اأن الور�سة تهدف اإىل رفع م�ستوى كفاءة 
والتح�سني   للتطوير  امل�ستمرة  اجلهود  �سمن  العاملني  

مركز  مدير  ال�سام�سي  را���س��د  امل��ق��دم  اأ���س��اد  جانبه  وم��ن 
اأه��داف الور�سة  �سرطة اخلالدية  بتفاعل امل�ساركني مع 
، مثمناً دور جمعية الإمارات لل�سم وتعاونها الرائد مع 
اأب��وظ��ب��ي مب��ا يحقق الأه���داف  ال��ع��ام��ة ل�سرطة  ال��ق��ي��ادة 

امل�سرتكة .
وح�سرالور�سة املقدم �سيف عبداهلل مع�سد الزعابي مدير 
ب��الإن��اب��ة وع���ددد م��ن ال�سباط  م��رك��ز �سرطة اخل��ال��دي��ة 
والعاملني باملركز، ومت يف ختام فعالياتها تكرمي جمعية 

الإمارات لل�سم تقديراً لتعاونها يف تنفيذ الور�سة.

ور�سة عمل ح�ل  لغة الإ�سارة  لل�سم 
والبكم مبركز �سرطة اخلالدية
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•• مقدي�صو-وام:

 قام فخامة الرئي�س حممد عبداهلل فرماجو رئي�س جمهورية ال�سومال 
الإم���ارات���ي يف مقدي�سو  الع�سكري  ال��ت��دري��ب  مل��رك��ز  ب��زي��ارة  ال��ف��ي��درال��ي��ة 
اأحمد العثمان �سفري الدولة لدى  حيث كان يف ا�ستقباله �سعادة حممد 
ال�سومال. وقام الرئي�س ال�سومايل خالل الزيارة بجولة اطلع خاللها 
على مرافق مركز التدريب الع�سكري - الذي تكفلت ببنائه ودعمه دولة 

الفريق  اىل  وا�ستمع   - ال�سومالية  امل�سلحة  ال��ق��وات  لتدريب  الإم���ارات 
اجلنود  تدريب  يقومون مبهمة  الذين  الع�سكريني  واملدربني  الإماراتي 
اأم��ام اجلنود  األقاها  كلمة  - يف  ال�سومايل  الرئي�س  واأك��د  ال�سوماليني. 
اأن دولة الإم��ارات تلعب دورا بارزا  الذين يتلقون التدريبات يف املركز - 
اإعادة بناء القوات امل�سلحة ال�سومالية مما ي�ساهم يف نه�سة اجلي�س  يف 
الوطني ال�سومايل . واأعرب فخامته عن �سكره وتقديره لدولة الإمارات 
العربية املتحدة على جهودها امل�ستمرة يف دعم اأمن وا�ستقرار ال�سومال 

الدور  اإىل  امل�سلحة.. م�سريا  ال��ق��وات  بناء  اإع���ادة  ال��ب��ارز يف  دوره��ا  وعلى 
الكبري الذي تلعبه دولة الإمارات يف جتهيز واإعادة بناء اجلي�س الوطني 

وم�ساعدة ال�سومال على ا�ستعادة ا�ستقراره واإعادة بناء دولته.
يف  الإم��ارات��ي  التدريب  ملركز  ال��زي��ارة  خ��الل  ال�سومايل  الرئي�س  راف��ق 
الرئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  ن��ور  معلم  عبدالقادر  ..معايل  مقدي�سو 
موليد ح�سني  و�سعادة  الدفاع  وزي��ر  نائب  روبله  ع��ولد  عبداهلل  و�سعادة 
غوهاد النائب الثاين لرئي�س جمل�س ال�سيوخ ال�سومايل واللواء حممد 

اأح��م��د ج��م��ع��ايل ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��وط��ن��ي وال���ل���واء ب�����س��ري حم��م��د جامع 
القوات  ق��ادة  كبار  من  وع��دد  امل�سلحة  القوات  ل�سوؤون  الرئي�س  م�ست�سار 
امل�سلحة ال�سومالية. ويف نهاية الزيارة قدم �سعادة ال�سفري حممد اأحمد 
ملركز  زيارته  ال�سومايل على  الرئي�س  �سكره وتقديره لفخامة  العثمان 
التدريب الإماراتي يف مقدي�سو وحر�سه على توطيد العالقات املتميزة 
الأمن  دع��م  يف  م�ستمرة  الإم����ارات  دول��ة  اأن  اإىل  ..م�سريا  البلدين  ب��ني 

وال�ستقرار والتنمية يف ال�سومال.

الرئي�س ال�س�مايل يزور مركز التدريب الإماراتي يف مقدي�س� 
وي�ؤكد:المارات ت�ساهم يف نه�سة اجلي�س

•• اأربيل-وام:

لدولة  ال��ع��ام��ة  القن�سلية  اأق��ام��ت 
الإم�����������ارات ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة يف 
اأرب����ي����ل م���را����س���م خ��ا���س��ة لإط����الق 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ك��ت��اب��ي  ت��رج��م��ة 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اهلل”  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال������وزراء 
فكر”  م���ن  و”وم�سات  روؤيتي” 
“ال�سوراين  ال��ك��ردي��ة  ال��ل��غ��ة  اإىل 
عام  من  اإنطالقاً  والكورماجني” 
وبهدف  اخل���ري  ع���ام  ويف  ال���ق���راءة 
نقل جتربة �سموه التي ا�ستعر�سها 
يف ك��ت��اب��ي��ه ال��ق��ي��م��ني ل��ل��ع��امل حيث 
اختارت املبادرة خماطبة نحو 50 
مليوناً من الكراد املنت�سرين حول 
جمع  وح�سر  الأم.  بلغتهم  العامل 

التي  امل��ب��ادرة  اط��الق  املثقفني  من 
حت��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن امل���ع���اين حيث 
ل�ساحب  ال��ع��امل��ي  ال��ت��وج��ه  ُت��ظ��ه��ر 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
امل�ستقبلية  وال����روؤي����ة  م��ك��ت��وم  اآل 
ال�����س��ارح��ة ل��ل��ك��ث��ري م���ن ال���درو����س 

القيادية والإدارية والرتبوية. 
للتجربة  ����س���م���وه  روؤي�������ة  وت���ع���ت���رب 
اإع���ج���اب وثناء  ال��ت��ن��م��وي��ة م��و���س��ع 
الذين  الك�������راد  امل��ث��ق��ف��ني  ن��خ��ب��ة 
اطلعوا على الكتابني.. حيث تقوم 
والنتقال  ال��ت��م��ي��ز  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى 
اقت�سادي  م��رك��ز  م���ن  ب����الإم����ارات 
بدور  ال��ق��ي��ام  اإىل  اإقليمي  تنموي 
عاملي مع  اقت�سادي  حيوي كمركز 
اخلدمات  قطاعات  على  الرتكيز 
واقت�ساد  وال�������س���ي���اح���ة  امل���ت���م���ي���زة 
الفكر واملعرفة والإدارة احلكومية 

والتي  املبدعة  الب�سرية  والطاقة 
بالعتماد  ك���ت���اب���ي���ه  يف  ����س���اغ���ه���ا 

للتنمية  ال��ي��وم��ي��ة  امل��ع��اي�����س��ة  ع��ل��ى 
العاملية  ال��دول��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات  ذات 

والتجربة الذاتية ويتحدث �ساحب 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 

التميز  ع��ن  ك��ت��اب��ي��ه  يف  م��ك��ت��وم  اآل 
ال��ذي ك��ان ه��دف الإماراتيني منذ 

حتقيق  م��ن  مكنهم  م��ا  التاأ�سي�س 
نه�سة الدولة وتعزي����ز مكانته�������������ا 

القليم�����������ي  امل�ست��������وى  ع��ل��ى 
والعاملي .

ترجمة كتابي »روؤيتي« و»وم�سات من فكر« اإىل اللغة الكردية 

جائزة حمدان بن حممد للت�س�ير تعلن عن الفائزين يف م�سابقة »ن�افذ« 

مدار�س اأم القي�ين تبداأ عامها الدرا�سي بفعاليات ترب�ية جاذبة

اأدن�ك للت�زيع تعلن اأ�سعار اإعادة تعبئة 
ا�سط�انات الغاز امل�سال غري املدع�مة

•• اأم القيوين-وام :

ام�س  �سباح  احلكومية  القيوين  اأم  م��دار���س  ا�ستقبلت 
مبادرات  واإط���الق  الفعاليات  من  ع��دد  بتنظيم  طلبتها 
يدعم  مبا  للطلبة،  جاذبة  تعليمية  بيئة  توفري  بهدف 
ع���ن ال�سكل  ب��ع��ي��داً  ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
احلكومية  امل��دار���س  مديري  من  ع��دد  واأك��د  التقليدي. 
الدرا�سي  العام  ل�ستقبال  امل��دار���س  وجاهزية  ا�ستعداد 

للمدر�سة  النتماء  روح  تعزيز  على  وحر�سها  اجلديد 
املدر�سة  بني  العالقة  توطيد  على  والعمل  الطلبة  عند 
مبختلف  القيوين  اأم  مدار�س  جميع  و�سهدت  والأ�سرة. 
الدرا�سي  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��ي��وم  يف  الدرا�سية  امل��راح��ل 
التي  مدر�ستي”  “مرحباً  مبادرة   2018  -  2017
زايد”  يحبه  ك��ان  ما  “هذا  �سعار  العام حتت  ه��ذا  تنفذ 
ترحيبا  ق��دم��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ال���ربام���ج  بتنظيم 
بالطلبة والطالبات واأولياء اأمورهم وتهدف اإىل تعزيز 

وتفتح  للطلبة  جاذبة  بيئة  خلق  يف  ت�سهم  تربوية  قيم 
التعلم مبختلف  التفاعل الإيجابي مع بيئات  اآفاق  لهم 
م��ك��ون��ات��ه��ا وع��ن��ا���س��ره��ا. و���س��ارك��ت ال��ه��ي��ئ��ات الإداري������ة 
والتعليمية الطلبة مبجموعة من الأن�سطة التي تروي 
على  وت�سجيع  الإم�����ارات  دول���ة  واإجن�����ازات  جن���اح  ق�سة 
بدء  على  وحتفيزهم  الطلبة  ل��دى  والب��ت��ك��ار  الإب����داع 
خمتلف  و�سهدت  والتميز،  بالعطاء  مليء  درا���س��ي  ع��ام 
املدار�س توزيع الكتب الدرا�سية على الطلبة والطالبات 

وم��ن جهتها  منها.  بع�س  الغياب يف  ح��الت  وقليل من 
حر�ست اإدارة املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�سرطة 
القيوين  ب��اأم  املحلية  ال��دوائ��ر  مع  بالتعاون  القيوين  اأم 
على تاأمني ان�سيابية احلركة املرورية اأمام املدار�س من 
واأمام  التقاطعات  املرورية على  الدوريات  خالل تكثيف 
املدار�س ومتكني حافالت نقل الطالب من الو�سول اإىل 
الطلبة  وحماية  املحدد  الوقت  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات 

من احلوادث املرورية.

•• اأبوظبي-وام:

 اأعلنت اأدنوك للتوزيع عن الأ�سعار غري املدعومة لإعادة 
تعبئة ا�سطوانات الغاز البرتويل امل�سال ل�سهر �سبتمرب 

.2017
العمل  ال�سركة  تبا�سر  الذي  الأ�سعار  ومبوجب حتديث 
به واعتماده يف العا�سر من كل �سهر.. فقد حتدد �سعر 
اإعادة تعبئة ال�سطوانة �سعة 25 رطال عند 55 درهما 
عند  رط��ال   50 �سعة  ال���س��ط��وان��ة  تعبئة  اإع����ادة  و�سعر 

110 دراهم.
ال���را����س���دي الرئي�س  ���س��ع��ي��د م���ب���ارك  امل��ه��ن��د���س  واأ����س���ار 
التناف�سية  الأ�سعار  اأن  اإىل  بالإنابة  لل�سركة  التنفيذي 
ال��ب��رتويل امل�سال غري  ال��غ��از  اأ���س��ط��وان��ات  لإع���ادة تعبئة 

املدعومة تتم مراجعتها �سهريا مبا يتما�سى مع تغريات 
الأ�سعار العاملية له.

توفري  على  القائمة  �سمعتنا  تر�سيخ  نوا�سل  اإننا  وق��ال 
خ��دم��ة م��ت��م��ي��زة ت��ت��م��ح��ور ح����ول اح��ت��ي��اج��ات العمالء 
على  ه��ي  ال��ت��ي  م�ساحلهم  على  حر�سنا  م��ن  ان��ط��الق��ا 
متطلبات  تلبية  م��ع  بالتزامن  اأول��وي��ات��ن��ا  راأ����س  قائمة 
النمو  ت���ع���زي���ز  وامل�������س���اه���م���ة يف  ال���ط���اق���ة  م����ن  ال����دول����ة 

امل�ستمرالذي ت�سهده.
املدعوم  بال�سعر  امل�����س��ال  ال��غ��از  للتوزيع  اأدن����وك  وت��وف��ر 
 25 �سعة  لال�سطوانة  درهما   20 ب�سعر  للم�ستحقني 
50 رط���ال يف  ل��ال���س��ط��وان��ة �سعة  30 دره��م��ا  و  رط���ال 
اأبوظبي واملناطق ال�سمالية من خالل بطاقة رحال اإ - 

غاز التي ت�سدرها.

•• دبي-وام:

الدولية  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  جل��ائ��زة  العامة  الأم��ان��ة  اأعلنت 
والتي  اأغ�سط�س  ل�سهر  ان�ستغرام  م�سابقة  يف  الفائزين  ع��ن  ال�سوئي  للت�سوير 
جاءت حتت عنوان “نوافذ«.  وفاز 3 م�سورين من اإندوني�سيا هم بهاء الدين رجا 
با�سو واآري يوليار�سو ويوغا اأردي نوغروهو بجانب امل�سور املاليزي “حممد نزري 
تثبيت  علي  اآل  الرحمن  عبد  حممد  الإم��ارات��ي  امل�سور  ت��وىل  �سليمان” بينما  بن 
و�سيح�سل  الفائزين.  قوائم  يف  التوايل  على  الثانية  للن�سخة  الإماراتي  احل�سور 
الفائزون على امليدالية التقديرية اخلا�سة باجلائزة و�ستن�سر �سورهم واأ�سماوؤهم 
على احل�ساب الر�سمي للجائزة على ان�ستغرام HIPAae و�سهدت م�سابقة �سهر 
اأغ�سط�س ا�ستخدام الو�سم HIPAContest_windows#. وقال �سعادة 
علي خليفة بن ثالث الأمني العام للجائزة اإنه مع كل ن�سخة جديدة من امل�سابقة 
فمو�سوع  البلدان  ك��ل  م��ن  الب�سرية  الإب��داع��ات  وت��دف��ق  امل�ستوى  ارت��ق��اء  نالحظ 
“نوافذ” كان �سيقا من خالل تعامل العد�سات معه و�ساهدنا اأعمال تفوق التوقعات 
وجميع  الفائزين  لكل  �سكره  عن  ..معربا  الفائزة  ال�سور  من  وا�سحا  يبدو  كما 

امل�ساركني متمنيا لهم الفوز يف الن�سخ القادمة.

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3065  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة اآ�سيا لتنظيف املباين واملكاتب جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جميب الرحمن م�سطفى ما�سرت قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )13560( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1135( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3024  تنفيذ عمايل 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  للت�سويق  لينك  ب��ز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  عليك الدعوى  مبا ان طالب التنفيذ/�سالح ادامو عليو قد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)6133( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )712( مبلغ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اأخبـار الإمـارات

زايد لالإ�سكان يد�سن املرحلة الأوىل من مدن اخلري مبنطقة الق�ز2 يف دبي

ال�سحة و التعليم الأبرز يف م�ساعدات الإمارات لليمن خالل اأغ�سط�س و» و�سية زايد « تت�سدر

•• دبي-وام:

 د�سن برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان اأم�س املرحلة 
التي تت�سمن يف  م��دن اخل��ري  الأوىل من مبادرة 
بدايتها تنفيذ 9 م�ساكن مبنطقة القوز 2 بدبي 

بتكلفة تبلغ 9 ماليني درهم.
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف  واأك��د معايل 
رئي�س  التحتية،  البنية  تطوير  وزي���ر  النعيمي 
جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان �� خالل 
“مدن  مت��وي��ل  اتفاقية  توقيع  مرا�سم  ح�سوره 
ال�سركة  م��ع  امل�����س��اك��ن  تنفيذ  وات��ف��اق��ي��ة  اخلري” 
املنفذة للم�سروع - اأن “مدن اخلري” هي اإحدى 
“عام  ال��ربن��ام��ج يف  اأطلقها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  اأه���م 

العطاء  من  النوع  ه��ذا  ل�ستدامة  نظرا  اخلري” 
وم�ساهمته يف حتقيق التالحم املجتمعي وتعزيز 

التما�سك وال�ستقرار عند الأ�سرة املواطنة.
واأ�سار معاليه اإىل اأن برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان 
ال�ستثمار  فر�س  خ��الل  من  جهوده  ثمار  يجني 
موؤ�س�سات  لإ�سراك  اخلري  جمال  يف  اأتاحها  التي 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ورج���ال الأع��م��ال م��ا ي�ساهم يف 
التالحم  تعزيز  الإم����ارات يف  دول��ة  روؤي���ة  حتقيق 
اخلري”.  “عام  يف  ال��ع��ط��اء  وم���ب���ادرات  املجتمعي 
وثمن معاليه مبادرة رجل الأعمال الهندي راجن 
كاأول  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإىل  الن�سمام  يف  كلي�سالند 
وم�ساركته  اخلري”  “مدن  اإن�ساء  يف  امل�ساهمني 
الفاعلة يف حتقيق تطلعات حكومة دولة الإمارات 

رجال  دور  تفعيل  خ���الل  م��ن  اخلري”  “عام  يف 
يكونوا  كي  اخلا�س  القطاع  وموؤ�س�سات  الأع��م��ال 
املجتمعية  وامل�ساركة  للعطاء وعمل اخلري  روافد 

يف الدولة.
زيارة ميدانية  التفاقيتني  توقيع  وت�سمن حفل 
يرافقه  النعيمي  بلحيف  عبداهلل  الدكتور  ملعايل 
امل�����س��وؤول��ني وامل��ع��ن��ي��ني لأح����د النماذج  ع���دد م���ن 
معاليه  اطلع  حيث  ال�سكنية  للوحدات  املعتمدة 
الفنية  النموذج وتعرف على كافة تفا�سيله  على 
وتلبي  الأ���س��رة  متطلبات  ل��رتاع��ي  �سممت  ال��ت��ي 

احتياجاتهم ال�سكنية والجتماعية.
وت�سمل املرحلة الأوىل من مبادرة “مدن اخلري” 
9 ماليني درهم ومبدة  9 م�ساكن بقيمة  تنفيذ 

امل�سروع  ي�سم  حيث  �سهرا   16 اإىل  ت�سل  تنفيذ 
تتاألف  ..فيما  خمتلفة  واجهات  باأربع  ت�سميمني 
وت�سم  واأول  اأر���س��ي  طابقني  من  امل�ساكن  جميع 
اأرب�����ع غ���رف ن���وم ح��ي��ث راع����ى ال��ربن��ام��ج التنوع 
املعماري يف ت�ساميم الوحدات ال�سكنية يف امل�سروع 
للوحدات  خمتلفة  من��اذج  اأرب��ع��ة  على  يحتوي  اإذ 
ال�����س��ك��ن��ي��ة ه���ي ط����راز م��ت��و���س��ط��ي وط�����راز حديث 
وطراز اأندل�سي اإىل جانب الطراز الإ�سالمي ..يف 
 3500 حني تبلغ م�ساحة امل�سكن الواحد قرابة 
مرت مربع. ويقع م�سروع م�ساكن “مدن اخلري” 
�سمن املرحلة الأوىل يف منطقة “القوز2” بدبي 
اأهم  كاأحد  اجلغرايف  املوقع  ه��ذا  اختيار  مت  حيث 
املناطق احليوية يف اإمارة دبي والتي تتميز بقربها 

ب��رج خليفة وم��راك��ز اخل��دم��ات والت�سوق ما  م��ن 
املنطقة يف ظل  يحقق حياة كرمية ل�ساكني هذه 

توفر البنية التحتية وخمتلف اخلدمات.
اخلري”  “مدن  م���ب���ادرة  اإط�����الق  مت  اأن�����ه  ي���ذك���ر 
كاإحدى املبادرات التي تبناها برنامج ال�سيخ زايد 
لالإ�سكان يف “عام اخلري 2017 “ وذلك بهدف 
يتم  م�ساكن  خ��الل  م��ن  املواطنني  حياة  حت�سني 
من  وبدعم  اخلا�س  القطاع  من  بتمويل  بناوؤها 
تعترب  حيث  ا�ستحقاقا  الأك��رث  للفئات  الربنامج 
مبادرة “مدن اخلري” نواة لأحياء �سكنية مكتملة 
املرافق يتم اإن�ساوؤها عن طريق الربنامج بتمويل 
من القطاع اخلا�س ورجال العمال ويتم توزيعها 

على املواطنني املتقدمني للربنامج.

���س��ك��ل جمموعات  امل�����س��اك��ن ع��ل��ى  ب���ن���اء  و���س��ي��ت��م 
املالية  املوادر  �سغرية ميكن تكرارها ح�سب وفرة 
امل��ب��ادرة يف  ه��ذه  ت�سهم  اأن  اإىل  الربنامج  ويتطلع 
بهدف  للقطاع اخلا�س  والعطاء  باب اخلري  فتح 
ال�ستثمار يف امل�ستقبل من خالل امل�ساركة الفعالة 
واحلقيقية يف بناء املدن احلديثة ملواطني الدولة 
..فيما  الم��ارات��ي  املجتمع  تنمية  يف  وامل�ساهمة 
تلبي متطلبات  عالية  امل�ساكن مبوا�سفات  تتميز 
حتقيق  يف  وت�سهم  ال�سكنية  امل�����س��اري��ع  ا���س��ت��دام��ة 
الوطنية  الأجندة  يف  للربنامج  املتكاملة  الروؤية 
م��ن ح��ي��ث ت��ع��زي��ز ال��ت��الح��م امل��ج��ت��م��ع��ي وتطبيق 
يف  الفاعلة  امل�ساركة  و�سمان  ال�ستدامة  معايري 

حتقيق روؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات.

•• اأبوظبي- وام:

التنموية  ب���راجم���ه���ا  الإم���������ارات  دول�����ة  ع�����ززت 
ال��ي��م��ن��ي ال�سقيق  ال�����س��ع��ب  مل�����س��اع��دة  والإغ��اث��ي��ة 
خ���الل ���س��ه��ر اأغ�����س��ط�����س امل��ا���س��ي ال����ذي تركزت 
خالله اجلهود حول قطاعات التعليم وال�سحة 
والبنى التحتية.. فيما �سكلت حملة و�سية زايد 

باأهل اليمن نقلة نوعية يف امل�ساعدات.
ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  الربامج  هذه  وتاأتي 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل”  “حفظه 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ومبتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 
هيئة  رئي�س  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  و�سمو  الأحمر  الهالل 
وزير  ال�����وزراء  رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل 
زايد  بن  موؤ�س�سة خليفة  رئي�س  الرئا�سة  �سوؤون 
اآل نهيان لالأعمال الإن�سانية.. وذلك للتخفيف 

يف  جانبهم  اإىل  وال��وق��وف  اليمنيني  معاناة  من 
جراء  يواجهونها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل 
ال��ت��ي ميار�سها  امل��م��ن��ه��ج��ة  ال��ت��خ��ري��ب  ع��م��ل��ي��ات 

النقالبيون.
ال�سيخ  ال�سمو  فبتوجيهات مبا�سرة من �ساحب 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة “ 
حفظه اهلل “ .. مت نقل 90 جريحا مينيا ممن 
فى  العالج  لتلقى  احلوثية  بالنتهاكات  تاأثروا 
دولة  نفقة  على  وذل��ك  الهندية..  امل�ست�سفيات 

المارات العربية املتحدة.
ك��م��ا وا���س��ل��ت الإم������ارات ج��ه��وده��ا ال��رام��ي��ة اإىل 
�سلمت  .. حيث  وال�ستقرار  الأمن  دعائم  اإر�ساء 
15 مركبة حديثة من نوع  - يف ه��ذا الإط��ار - 
الأم��ن��ي��ة يف  الأج��ه��زة  اإىل  اأوىل  ك��ام��ري كدفعة 
عدن مل�ساعدتها على اأداء مهامها يف حفظ الأمن 
ومتكينها من حماربة الإرهاب وتاأمني عدد من 

املحافظات اليمنية.
باأهل  زاي��د  “ حملة و�سية  الإع���الن عن  و�سكل 
امل�ساعدات  ط��ب��ي��ع��ة  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة  اليمن” 
الرعاية  كل  اإي��الء  بهدف  والإن�سانية  التنموية 
خا�سة  كافة  اليمني  ال�سعب  لفئات  والتقدير 

من  قدموه  ملا  تثمينا  واجل��رح��ى  ال�سهداء  اأ�سر 
ت�سحيات يف ميادين الدفاع عن اأر�سهم.

ويف حمافظة �سبوة.. د�ست الهيئة احلملة عرب 
ال�سهداء على  اأ�سر  اأ�سرة من  تاأمني ح�سول كل 
ك�سوة  اإىل  اإ���س��اف��ة  غذائيتني  و�سلتني  اأ�سحية 
اتفاقية  ع��دن  يف  احلملة  وق��ع��ت  فيما  ال��ع��ي��د.. 
ال�سهداء  لأ�سر  العيد  وك�سوة  الأ�ساحي  لتوفري 
العيد  ك�سوة  ل�سراء  اتفاقية  ووقعت  واجلرحى 
واجل��رح��ى يف حم��اف��ظ��ات عدن  ال�سهداء  لأ���س��ر 

وحلج واأبني وال�سالع وتعز واملخا.
ونالت اأ�سر ال�سهداء مبديرية مدغل مبحافظة 
ماأرب اليمنية ح�ستها من احلملة.. حيث وزعت 
م�ساعدات  الإم����ارات����ي  الأح���م���ر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة 
الأ�ساحي  وحل��وم  العيد  ك�سوة  �سملت  اإن�سانية 
واجلرحى  ال�سهداء  اأ���س��ر  على  غذائية  و���س��الل 
ب��ال��ت��زام��ن م��ع ح��ل��ول ع��ي��د الأ���س��ح��ى املبارك.. 
فيما قدمت مبالغ نقدية لهم كهدايا بدل من 
ك��وب��ون��ات ���س��راء امل��الب�����س وك�����س��وة ال��ع��ي��د نظرا 
لبعد الأ�سواق التجارية عن قرى ومناطق اأ�سر 

ال�سهداء.
اأب�����ني و�سط  وت��وا���س��ل��ت احل��م��ل��ة يف حم��اف��ظ��ة 

قيادة  الإم�����ارات  دول���ة  بجهود  واإ����س���ادة  ترحيب 
اليمني  ال�سعب  معاناة  من  التخفيف  يف  و�سعبا 
ور�سم الب�سمة على وجوههم يف فرتة الأعياد.. 
العيد  وك�سوة  اأ�سحية  كوبونات  توزيع  مت  حيث 

على اأ�سر ال�سهداء واجلرحى يف املحافظة.
وعربت العائالت امل�ستفيدة من هذه امل�ساعدات 
عن فرحها بهذه الربامج الإغاثية.. �سائلة اهلل 
تعاىل اأن يجزي الإمارات العربية املتحدة قيادة 
و���س��ع��ب��ا خ��ري اجل����زاء ل��وق��وف��ه��م اخل��ال�����س اإىل 
نعمة  عليهم  يدمي  واأن  باليمن  اإخوانهم  جانب 

الرخاء والأمن والأمان.
خمتلف  يف  التنموية  جهودها  الهيئة  ووا�سلت 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى اخلدمات  امل��ح��اف��ظ��ات 
خدمات  وتعزيز  والتعليمية  ال�سحة  وامل��راف��ق 

البنى التحتية.
 .. والعالجية  ال�سحية  اخلدمات  �سعيد  فعلى 
افتتحت هيئة الهالل الأحمر الإماراتي يف �سهر 
وال�سل  ال�سدر  م��رك��ز  مبنى  املا�سي  اأغ�سط�س 
اليمنية  ح�سرموت  مبحافظة  املكال  مبديرية 
بعد اإعادة تاأهيله و�سيانته من قبل الهيئة وفقا 

لتفاقية اأبرمت موؤخرا.

كما وقعت يف ال�سهر ذاته اتفاقية لإن�ساء وجتهيز 
ربوة خلف مبديرية  ال�سحية مبنطقة  الوحدة 
وذلك  اليمنية..  ح�سرموت  مبحافظة  امل��ك��ال 
يف اإط���ار ج��ه��ود دع��م وت��وف��ري اأه���م الحتياجات 
الطبية يف امل�ست�سفيات واملراكز احلكومية واإعادة 

تاأهيلها وتوفري الأجهزة احلديثة بها.
وتابعت الهيئة جهودها احلثيثة يف دعم م�ساريع 
م�ساريع  وا�ستحداث  والتطوير  الإع��م��ار  اإع���ادة 
مت  حيث  اليمن..  يف  الأ�سا�سية  التحتية  البنى 
تد�سني املرحلة الثانية من ت�سليم امل�ساكن التي 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  م��ن  بتمويل  ب��ن��اوؤه��ا  مت 
والتي  امل��خ��ا  م��دي��ن��ة  يف  للمواطنني  الإم���ارات���ي 
الت�سطيبات  اأح�����دث  ع��ل��ى  اإجن���ازه���ا  يف  اع��ت��م��د 
م��ن كهرباء ومياه  ت��واف��ر جميع اخل��دم��ات  م��ع 

و�سرف �سحي.
�سبكة  م�����س��روع  تنفيذ  اتفاقية  الهيئة  ووق��ع��ت 
ال�سوم  مبديرية  وع�سم  الع�سبة  منطقة  مياه 
مبحافظة ح�سرموت اليمنية والتي ن�ست على 
تنفيذ متديدات و حفريات وربط الآبار بخزان 
الداخلية  ال�سبكات  وت��اأه��ي��ل  املنطقة  يف  امل��ي��اه 
مياه  �سبكات  واإن�����س��اء  ال�سخ  حمطات  وتركيب 

اإىل ج��ان��ب جت��ه��ي��ز امل���واق���ع م���ن حم��ط��ات �سخ 
وخزانات.

ل��ت��م��وي��ل ح���ف���ر بئرين  ات���ف���اق���ي���ة  ك���م���ا وق���ع���ت 
ارتوازيني يف حقل مياه الع�سيبة مبديرية غيل 
م�ساريعها  �سمن  ح�سرموت  مبحافظة  باوزير 
لتوفري املياه ال�ساحلة لل�سرب والزراعة وتنمية 

الرثوة احليوانية.
العامة  امل��وؤ���س�����س��ة  وق����ي����ادة  ال��ه��ي��ئ��ة  واف��ت��ت��ح��ت 
اأغ�سط�س  خ��الل  ح�سرموت  ب�ساحل  للكهرباء 
امل��ا���س��ي م�����س��روع ت��ع��زي��ز وت��ق��وي��ة خ��ط كهرباء 
“ �سرق املكال التي يبلغ عدد  “ الريان  منطقة 
م�سروع  ج��ان��ب  اإىل  اأ���س��رة   400 ن��ح��و  �سكانها 
ت��ع��زي��ز خ���ط ك��ه��رب��اء م�����س��ج��د م��ن��ط��ق��ة الريان 
ال��ه��واء وامل��م��ول م��ن الهيئة  وت��زوي��ده مبكيفات 
للتخفيف عن امل�سلني من وطاأة الطق�س احلار.

وعلى م�ستوى اخلدمات التعليمية واإعادة تعزيز 
وقعت  اليمنية..  املحافظات  يف  القطاع  مرافق 
لبناء  اتفاقية  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  هيئة 
مدر�ستني يف حمافظة ال�سالع وترميم عدد من 
املدار�س الأخرى اإ�سافة اإىل �سق طريق بطول 3 

كيلومرتات لإحدى القرى النائية.

•• العني- وام :

 زار معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان �سعادة حمد را�سد النيادي ع�سو املجل�س 
الإ�ست�ساري لإمارة اأبوظبي وذلك يف منزله يف منطقة “ال�ساروج” يف مدينة العني وذلك تعزيزا 
اأبناء الوطن. كان يف ا�ستقبال معاليه �سعادة النيادي  للرتابط والتوا�سل واملحبة والإخ��اء بني 
واأبنائه وتبادل معاليه مع احل�سور الأحاديث الودية التي ج�سدت ما يربط اأبناء الإمارات من 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  ل�ساحب  القيادة احلكيمة  وتقدير يف ظل  حب 
اأ�سرته عن �سعادتهم بزيارة معايل ال�سيخ  “حفظه اهلل”.  واأعرب حمد النيادي واأفراد  الدولة 

�سعيد بن طحنون اآل نهيان التي عك�ست ال�سمات الأ�سيلة التي يتحلى بها جمتمع الإمارات.

�سعيد بن طحن�ن يزور 
حمد را�سد النيادي
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يتوقع نزول مئات الآلف من اأبناء اإقليم قطالونيا اإىل �سوارع مدينة 
بر�سلونة اليوم الثنني يف جتمع ياأمل منظموه اأن ي�سبح ا�ستعرا�سا 
لعرقلة  م��دري��د  حت��رك��ت  اأن  بعد  وذل���ك  الإق��ل��ي��م  ا�ستقالل  لتاأييد 

ا�ستفتاء مزمع ب�ساأن النف�سال عن اإ�سبانيا.
ذك���رى �سقوط  ال��وط��ن��ي لقطالونيا يف  ال��ع��ي��د  الث��ن��ني  غ���دا  وي��ح��ل 
الن�سطاء  ي�ستغل  1714 وكثريا ما  اإ�سبانيا عام  اأيدي  بر�سلونة يف 
املنا�سبة للتعبري عن مطالبهم بدولة م�ستقلة اإذ ينتقل املتظاهرون 
اخلالف  وت�ساعد  بر�سلونة.  اإىل  املنطقة  يف  ق��رى  من  حافالت  يف 
بني مدريد وبر�سلونة منذ اأن ق�ست املحكمة الد�ستورية الإ�سبانية 
الأول  ت�سرين  اأكتوبر  اأول  املقرر يف  ال�ستفتاء  بتعليق  يوم اخلمي�س 
وتقول  راخ���وي.  م��اري��ان��و  ال����وزراء  رئي�س  قدمه  ق�سائي  طعن  بعد 
احلكومة اإن ال�ستفتاء يخالف الد�ستور الذي ين�س على اأن اإ�سبانيا 
غري قابلة للتق�سيم. وحث الزعيم القطالوين كارلو�س بودجيمون 
يف  الث��ن��ني  غ��دا  ال�����س��وارع  اإىل  ال��ن��زول  على  ال�ستقالل”  “اأن�سار 
“من املهم  ا�ستعرا�س حا�سد لتاأييد ال�ستفتاء. واأ�ساف عرب تويرت 
اأن ننزل باأعداد كبرية يف هذا العيد الوطني لقطالونيا حتى ينجح 
الإ�سباين  العام  املدعي  وب��داأ  هناك«.  �ساأكون  اأكتوبر.  اأول  ا�ستفتاء 
اآخرين يف  و13 ع�سوا  بودجيمون  �سد  اإج���راءات جنائية  اتخاذ  يف 
حكومته لتهامات باإ�ساءة ا�ستخدام املال العام والع�سيان وا�ستغالل 
املن�سب وذلك بعد اأن وافق برملان قطالونيا يوم الأربعاء على اإجراء 

ال�ستفتاء.

 اعلن الأمني العام حللف �سمال الطل�سي ين�س �ستولتنربغ ام�س ان 
الربناجمني النووي وال�ساروخي لكوريا ال�سمالية ي�سكالن تهديدا 
�سبكة  �ستولتنربغ يف مقابلة مع  ردا دوليا. ورف�س  دوليا ويتطلبان 
بي بي �سي الجابة عما اذا كان هجوم على الرا�سي التابعة للوليات 
للحلف.  امل�سرتك  الدفاع  معاهدة  �سيفّعل  غ��وام  جزيرة  يف  املتحدة 
الت�سرف  اإن  مار  ان��درو  التلفزيوين  الربنامج  يف  �ستولتنربغ  وق��ال 
دوليا  ردا  ويتطلب  دول��ي��ا  تهديدا  ي�سكل  ال�سمالية  لكوريا  املتهور 
كوريا  ندعو  واأ���س��اف  الأطل�سي.  �سمال  حلف  بالطبع  ي�سمل  وذل��ك 
ال�سمالية اىل التخلي عن برناجميها النووي وال�ساروخي والمتناع 
عن اجراء املزيد من الختبارات لن ذلك ي�سكل انتهاكا �سارخا لعدد 
لل�سلم  وتهديدا  املتحدة،  ل��الأمم  التابع  الم��ن  ق��رارات جمل�س  من 
�سد  اي هجوم  كان  اذا  عما  �سوؤال  على  وردا  الدوليني.  وال�ستقرار 
قال  الأطل�سي،  حللف  امل�سرتك  ال��دف��اع  معاهدة  حتت  يندرج  غ��وام 
�ستولتنربغ ل اأريد اطالق التكهنات حول ما اذا كانت املادة اخلام�سة 
هذه  مثل  يف  ُتطّبق  احللف  دول  بني  امل�سرتك  ال��دف��اع  معاهدة  من 
احلالة. ما اأود قوله هو اإننا نركز جهودنا حاليا على كيفية امل�ساهمة 

يف التو�سل اىل حل �سلمي للنزاع.

الأقل  على  اأ�سخا�س  �ستة  اإن  و�سكان  ال�سومالية  ال�سرطة  ق��ال��ت 
جماور  مطعم  يف  نف�سه  ان��ت��ح��اري  فجر  بعدما  الأح���د  ام�����س  قتلوا 
واأعلنت  ال�سومال.  بو�سط  بلدوين  مدينة  يف  كبري  م�سوؤول  ملكتب 
عن  م�سوؤوليتها  القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  املت�سددة  ال�سباب  حركة 
بلدوين  من  لرويرتز  عثمان  ح�سني  ال�سرطة  رائ��د  وق��ال  الهجوم. 
اآخ��رون. فجر  اأ�سخا�س  اأ�سخا�س على الأقل واأ�سيب عدة  قتل �ستة 
انتحاري نف�سه يف مطعم. وذكرت ال�سرطة و�سكان اأن النفجار الذي 
وقع بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت املحلي كان جماورا ملقر حاكم 
اإقليم هريان والذي كان يعقد اجتماعا بداخله. وقال عبد العزيز اأبو 
م�سعب املتحدث با�سم العمليات الع�سكرية حلركة ال�سباب نقف وراء 
الهجوم عند مقر حاكم هريان. هناك قتلى وجرحى. لقد ا�ستهدفنا 
كيلومرتا   340 بعد  على  ب��ل��دوي��ن  وت��ق��ع  ه����ريان.   اإدارة  موظفي 
�سمايل مقدي�سو. وقال �سكان اإن �سيوخ ع�سائر من بني القتلى. وقال 
فارح علي اأحد �سيوخ املنطقة لرويرتز “وقف النتحاري الذي كان 
املطعم وفجر نف�سه. كنا نتجه حل�سور  نا�سفة داخل  يرتدي �سرتة 

اجتماع يف مكتب احلاكم عندما وقع النفجار«.

عوا�صم

مدريد

مقدي�شو

لندن

انقاذ 300 لجئ �س�ري
 قبالة �س�احل قرب�س 

•• نيقو�صيا-اأ ف ب:

300 لج���ئ �سوري  م��ن  اأك���رث  اإن��ق��اذ  ام�����س  القرب�سية  ال�����س��رط��ة  اأع��ل��ن��ت 
للجزيرة  الغربية  ال�سمالية  ال�سواحل  مقابل  مركبني  م��ن  على  ك��ان��وا 

املتو�سطية.
ال�سواحل  ينقذهم جهاز خفر  ال��ذي��ن  الالجئني  م��ن  الأك���رب  ال��ع��دد  وه��ذا 

القرب�سي يف يوم واحد منذ بدء النزاع ال�سوري يف 2011.
 305 ام��راأة و73 طفال، هم   30 اأن الالجئني وبينهم  ال�سرطة  واأف��ادت 
اأ�سخا�س بالإجمال انطلقوا من مر�سني يف تركيا ودفع كل منهم مبلغ األفي 

دولر للمهربني.
كما اأوقف رجل يف ال�36 عاما ي�ستبه يف اأنه ربان اأحد املركبني ويفرت�س اأن 

ميثل اأمام حمكمة بافو�س.
و�سينقل الالجئون الذين بدوا يف �سحة جيدة باأغلبيتهم اإىل مركز ا�ستقبال 

يف نيقو�سيا، فيما نقلت �سيدة ور�سيعها البالغ 10 ا�سهر اإىل امل�ست�سفى.
ال�����س��م��ايل عام  ال��رتك��ي �سطرها  اج��ت��ي��اح اجل��ي�����س  م��ن��ذ  وق��رب���س مق�سمة 
يف  الع�سو  اجل��ن��وب  يف  القرب�سية  اجلمهورية  هما  كيانني  اإىل   ،1974
بها  التي ل تعرتف  الرتكية  �سمال قرب�س  الوروب��ي وجمهورية  الحت��اد 

اإل تركيا.
وتبعد 150 كلم عن �سوريا لكنها مل ت�سجل حتى الآن تدفق اعداد كبرية 

من الالجئني.
ق��وارب اىل اجلزيرة  اأكرث من ع�سرة  2014، و�سلت  لكن ومنذ �سبتمرب 

الواقعة يف البحر املتو�سط على متنها اأكرث من 1500 مهاجر.

حمكمة فل�سطينية تفرج بكفالة عن نا�سط فل�سطيني 

حل الالدولة يتقدم عند نتانياه� والف�ساد يحا�سر عائلته 

احلياة تع�د اىل طبيعتها يف 
بر�سل�نة ومدريد بعد العتداءات  

الرئي�س الفيليبيني يعترب الديكتات�ر مارك��س بطال 

ك�ري�ن يف اليابان خائف�ن مريكل منفتحة على ح�ار مع ك�ريا ال�سمالية 
من الت�تر مع بي�جنياجن 

•• طوكيو-رويرتز:

املتنامية  ال��ت��وت��رات  بقلق  ال��ي��اب��ان  يف  املقيمون  ال��ك��وري��ون  يتابع 
ب�ساأن كوريا ال�سمالية ويخ�سون النتقام من جاليتهم مع ت�سعيد 
هناك  اأن  يبدو  ل  حني  ويف  الع�سكرية.  لتهديداتها  بيوجنياجن 
التجارب  اأح��دث  على  ردا  للكوريني  املعادية  امل�ساعر  يف  ت�ساعدا 
النووية وال�ساروخية التي جتريها كوريا ال�سمالية فاإن اجلالية 
اأحداث  بعد  اليابانيني  القوميني  الكورية تعر�ست لالإ�ساءة من 
النووية  جتاربها  اأق��وى  بيوجنياجن  واأج���رت  املا�سي.  يف  مماثلة 
الأ�سبوع املا�سي ويف نهاية اأغ�سط�س اآب اأطلقت �ساروخا بالي�ستيا 

فوق هوكايدو يف �سمال اليابان يف ا�ستعرا�س جديد للقوة.

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

�سحيفة  يف  ك��وه��ني  روج����ر  ك��ت��ب 
الزعيم  اأن  ت����امي����ز  ن����ي����وي����ورك 
بنيامني نتانياهو قلق، وبات �سريع 
تطبق  التحقيقات  اإن  اإذ  الغ�سب، 
مب�ساعدين  ال���س��ت��ب��اه  م��ع  ع��ل��ي��ه، 
العائلة،  م��ن  واأع�����س��اء  ل��ه  �سابقني 
مع  ف�ساد  �سفقات  يف  تورطهم  يف 
نتانياهو  وب����ات  اأج��ن��ب��ي��ة.  ���س��رك��ة 
واأخبار  الي�سار  ويهاجم  منفعاًل، 
ويعتقد  املفربكة.  الإع��الم  و�سائل 
وهو  ����س���اح���رات  م���ط���اردة  ث��م��ة  اأن 
ي��ه��ذي ب��ان��ق��الب. و���س��ار ت�ساحمه 

مع املعار�سة �سفراً. 
وق����ال ك��وه��ني: ب��ال��ط��ب��ع، ل �سيء 
بالن�سبة  الأق������ل  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��غ��ري، 
للقمع  يتعر�سون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك 
الف�ساد  ه��ي  امل�سكلة  اإن  الأق�����س��ى. 
اخلبيث للمجتمع من فوق. واتهام 
ب���اإج���راء غ�سيل  الإع������الم  و���س��ائ��ل 
دماغ يف الوقت الذي تقوم فيه اأنت 
هي  ال�سلطة  اإن  ال��دم��اغ.  بغ�سيل 
بالربح  تتعلق  اإن��ه��ا  ال��ظ��ه��ور.  ح��ب 

لي�س اإل. 

حل من دون دولة
واأو�سح اأن ا�سم قائدنا هو بنيامني 
اإ�سرائيل  وزراء  رئي�س  نتانياهو، 
للمرة الرابعة واملوؤيد الدائم حلل 
م��ن دون دول���ة، وال���ذي ل يح�سل 
دولة  على  مبوجبه  الفل�سطينيون 
ف��ي��م��ا دول�����ة اإ����س���رائ���ي���ل امل���وج���ودة 
الت�سامح  وع���دم  الف�ساد  يقو�سها 

وا����س���اف ك���راج���ة ت��ق��دم��ن��ا بطلب 
بكفالة  ع���ي�������س���ى  ����س���ب���ي���ل  اخ�������الء 
العامة  ال��ن��ي��اب��ة  ع��ل��ي��ه  وواف����ق����ت 
واملحكمة مقابل دفع كفالة نقدية 

قيمتها الف دينار اردين.
وبح�سب املحامي فاأن عمرو �سيمثل 
يف وقت لحق امام املحكمة يف هذه 

الق�سية وكل التهم املوجهة اإليه.
النا�سطني  م��ن  ع�����س��رات  وت��ظ��اه��ر 
ال��ن��ي��اب��ة يف م��دي��ن��ة اخلليل  خ����ارج 
�سباح الحد احتجاجا على اعتقال 
عمرو، بينما و�سع بع�سهم ا�سرطة 

ل�سقة على افواههم.
من�سور  يف  ال�سبت  ع��م��رو  وان��ت��ق��د 
على �سفحته على موقع في�سبوك 
ال�سحايف  باعتقال  ال�سلطة  ق��ي��ام 

امين القوا�سمي من اخلليل.
�سد  “�سباب  ح����رك����ة  وت���ن�������س���ط 
كربى  اخل��ل��ي��ل،  يف  ال�ستيطان” 

مدن ال�سفة الغربية املحتلة.
اإ�سرائيلي  م�ستوطن   500 ويقيم 
يف جيب حتت حماية اأمنية م�سددة 
األف   200 و����س���ط  اجل��ي�����س،  م���ن 

فل�سطيني يف املدينة.
من جهتها، انتقدت منظمتا العفو 
ال��دول��ي��ة وه��ي��وم��ن راي��ت�����س ووت�س 

اعتقال عمرو.
حاليا  اي�������س���ا  ع����م����رو  وي���خ�������س���ع 
حمكمة  ام����ام  منف�سلة  مل��ح��اك��م��ة 

ع�سكرية ا�سرائيلية.
وب���ني ال��ت��ه��م ال��ت��ي وج��ه��ت لعمرو 
يف  اغ��ل��ق��ت  بق�سايا  متعلقة  ام���ور 
ال�سابق واعتداء ح�سل عندما كان 

عمرو معتقال.

قبل نازيني جدد يف ت�سارلوت�سفيل 
اتخاذ  ت���رام���ب  ي�����س��ت��ط��ع  ال��ت��ي مل 

موقف منها.
 وم���ن ث��م ه��ن��اك ج��اري��د كو�سرن، 
مهمته  حيال  مرتبكاً  يبدو  ال��ذي 
ل�سنع ال�سالم. واإىل كو�سرن، �سهر 
جي�سون  املبعوث  ه��ن��اك  الرئي�س، 
ال�سابق  امل���ح���ام���ي  غ���ري���ن���ب���الت، 

لرتامب.
اإيجاد  مكلفان  ال��رج��الن  وه���ذان   
ح��ل لأك���رث ال��ن��زاع��ات ت��ع��ق��ي��داً، يف 
ي�ستمعان  وه��م��ا  ف��راغ��ه��م��ا.  وق���ت 
موافقني.  ب��راأ���س��ي��ه��م��ا  وي����ه����زان 

ويدونان مالحظات. 

���س��ن��ة من   50 ع���ل���ى  والع����ت����ي����اد 
الحتالل. هذا الحتالل ا�ستنزف 
التزام موؤ�س�سي ال�سهيونية بدولة 
القوانني.  حت��ك��م��ه��ا  دمي��ق��راط��ي��ة 
ومب���وج���ب ح���ل ال����الدول����ة، وه���ذه 
وبع�س  امل���روج���ني  ت�سمية  لي�ست 
تبقى  اأن  الأف�������س���ل  م���ن  احل���ل���ول 
�سيء ي�سري  ف��اإن كل  الكتمان،  طي 
بح�سب اخلطة املثالية لنتانياهو. 

رئي�س  اأن  اإىل  ك����وه����ني  ول����ف����ت 
بعالقة  ي��ت��م��ت��ع  ال������ذي  ال����������وزراء 
�سداقة مع ترامب، ي�سعر بالقلق. 
وم���ن الأف�����س��ل ع���دم الإ����س���ارة اإىل 
ال�سطرابات املعادية لل�سامية من 

�سفقة على ال�سهر
ي�سعر  األ  ال�سعب  م��ن  اأن���ه  وراأى 
املرء بال�سفقة على ال�سهر. وعمد 
نتانياهو املوؤيد حلل الالدولة اإىل 
وال�سهر  ال��ت��م��وي��ه.  بع�س  اإط����الق 
الغربية:  ال�سفة  يف  ق��ال  امل��ا���س��ي 
ل��ن��ب��ق��ى اإىل الأب������د. لن  اإن���ن���ا ه��ن��ا 
اإقتالع  م���ن  م���زي���د  ه���ن���اك  ي���ك���ون 
اإن  اإ�سرائيل.  اأر�س  امل�ستوطنات يف 

هذا اإرث اأجدادنا. هذه اأر�سنا.
واأت�������ى ه�����ذا ب���ع���دم���ا ك�����ان ق�����ال يف 
تعتزم  اإ�سرائيل  اإن  الأبي�س  البيت 
الإحتفاظ بال�سيطرة الأمنية على 
الغرب من نهر  اإىل  املنطقة  كامل 

اأده�س ق�سما كبريا من الفيليبينيني 
يف نوفمرب املا�سي عندما �سمح بنقل 
رفات ماركو�س اىل املدفن املخ�س�س 

لأبطال الأمة يف مانيال.
 11 ان  اخلمي�س  دوت��ريت��ي  واع��ل��ن 
خا�سا  عطلة  ي��وم  �سيكون  �سبتمرب 
يف اق��ل��ي��م اي��ل��وك��و���س ن��ورت��ي، معقل 

ال�سيا�سية من جديد.
و���س��ج��ل��ت ع���ائ���ل���ة م���ارك���و����س ع����ودة 
ال�سيا�سية،  احل��ي��اة  اىل  م��ل��ح��وظ��ة 
وتر�سح  الكونغر�س،  ارملته  فدخلت 

جنله اىل من�سب نائب الرئي�س.
وكان دوتريتي الذي يعترب ماركو�س 
اأف�������س���ل رئ��ي�����س ع��رف��ت��ه اجل���زي���رة، 

م�ساء  دوتريتي  وق��ال  ماركو�س.  اآل 
�سكان  نظر  ويف  رئي�سا.  ك��ان  ال�سبت 
ملاذا  رئي�س.  اعظم  كان  اأيلوكوك�س، 

يتعني مناق�سة هذه امل�ساألة؟.
بالتعبري  املعروف  الرئي�س  وا�ساف 
ماركو�س  اإن  ب�����س��راح��ة،  راأي�����ه  ع���ن 
وان  اأيلوكو�س،  �سكان  نظر  يف  بطل 
لي�ست  اإليه  املوجهة  النتقادات  كل 

�سوى هراء.
ماركو�س  ن��ظ��ام  م��ع��ار���س��و  وي��ن��ت��ق��د 
جرائمه  لطم�س  حماولة  �سنة  منذ 

وحمل النا�س على ن�سيانها.
وق��د اع��ل��ن م��ارك��و���س ال���ذي انتخب 
ع���ام 1965 ث��م اع��ي��د ان��ت��خ��اب��ه يف 
العرفية  الح��ك��ام  ق��ان��ون   ،1969
بيد من حديد  1972، وحكم  عام 
التي  الثورة  ان��دلع  حتى  الرخبيل 
ا�سطرته يف 1986 اىل الهرب اىل 
املتحدة مع عائلته. وتويف  الوليات 

•• مانيال-اأ ف ب:

و�سف الرئي�س الفيليبيني رودريغو 
دوتريتي، يف نهاية اأ�سبوع الحتفالت 
التي نظمها ان�سار الرئي�س الأ�سبق 
الذكرى  قبل   ، ماركو�س  فرديناند 
باأن  الث��ن��ني،  اليوم  ل��ولدت��ه  املئوية 

الديكتاتور الراحل بطل.
اجلهود  دوت�����ريت�����ي  ����س���اع���ف  وق�����د 
لإعادة لتميع �سورة ماركو�س الذي 
اطاحته قبل 31 عاما ثورة �سعبية، 
تخللتها  ح���ك���م  ف������رتة  اع����ق����اب  يف 
الن�سان  حلقوق  خطرية  انتهاكات 

واتهامات بالف�ساد.
امل��ت��ه��م ه���و اي�سا  وي���ع���د دوت����ريت����ي 
حقوق  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى  ب����ت����ج����اوزات 
ماركو�س،  لعائلة  �سديقا  الن�سان، 
جهودها  يف  ا�سا�سي  ب��دور  وا�سطلع 
ال�سلطة  م���رات���ب  لت�سلق  ال��رام��ي��ة 

قتيال يف   65
زلزال املك�سيك 

•• خو�صيتان دي �رسغو�صا-اأ ف ب:

املك�سيكية  واخ���اك���ا  ولي����ة  ت�����س��ه��د 
هزات ارتدادية متتالية بعد زلزال 
بلغت �سدته 8،2 درجات وقع م�ساء 
اخلمي�س املا�سي وا�سفر عن �سقوط 
ادى  بينما  الأق��ل،  65 قتيال على 
�سرق  �سرب  ال��ذي  كاتيا  الع�سار 
البالد اىل �سقوط قتيلني. واوقفت 
عن  البحث  عمليات  الن��ق��اذ  ف��رق 
التي  خو�سيتان  مدينة  يف  ن��اج��ني 
ن�سمة  ال��ف  �سكانها مئة  ع��دد  يبلغ 
نباتات  تغطيها  جبال  بها  وحتيط 
عدد  اك��رب  فيها  و�سجل  ا�ستوائية 
من ال�سحايا بلغ 37 قتيال. وقال 
من�سق احدى فرق النقاذ روبرتو 
اي  يبق  “مل  لل�سحافيني  الون�سو 
�سخ�س حتت النقا�س” يف املدينة 
الواقعة يف ولية واخاكا حيث ن�سر 
اكرث من الف جندي و�سجل اكرب 

عدد من القتلى بلغ 46 �سخ�سا.

الأردن  وحتى الدولة الفل�سطينية 
عليها  وافق  التي  ال�سالح  املنزوعة 
 ،2009 يف  ب�������س���روط  ن��ت��ان��ي��اه��و 
لها  كانت  لقد  اأي�����س��اً.  تبخرت  ق��د 
وظيفتها. تدعيم الو�سع الراهن. 
ال����الدول����ة  ح����ل  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
ذلك  مفاجئاً،  لي�س  وه��ذا  يتقدم. 
تكون  اأن  لدميقراطية  ميكن  اأن��ه 
غري  جهازاً  تدير  عندما  حم�سنة 
دمي��ق��راط��ي م��ن ال��ق��م��ع مل���دة 50 

عاماً يف اأرا�ٍس حتت �سيطرتها.    

الإفراج عن نا�سط
ام�س  فل�سطينية  حمكمة  ق���ررت 
الإفراج بكفالة عن نا�سط معروف 
ال������راب������ع من  اع����ت����ق����ال����ه يف  ب����ع����د 
الل�سان بعد  اإطالة  �سبتمرب بتهمة 
اجهزة  قيام  ينتقد  من�سور  كتابته 
باعتقال  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  الم������ن 
�سحايف حملي. واف��رج عن عي�سى 
�سد  �سباب  حركة  موؤ�س�س  عمرو، 
ال�ستيطان غري احلكومية، الحد 
دينار  ال��ف  قدرها  كفالة  دف��ع  بعد 

اردين )1400 دولر(.
وق����ال حم��ام��ي��ه م��ه��ن��د ك��راج��ة ان 
عمرو متهم باإطالة الل�سان واثارة 
قانون  وح�سب  الطائفية  النعرات 
اجلرائم اللكرتونية اجلديد اتهم 
اخلمي�س باإن�ساء مواقع الكرتونية 

بهدف الخالل باأمن الدولة.
انتقدت  حقوقية  منظمات  وكانت 
احتمال  القانون حم��ذرة من  ه��ذا 
ا���س��ت��غ��الل��ه ل����س���ت���ه���داف ك����ل من 

ينتقد القيادة الفل�سطينية.

وت�سمح بعمليات تفتي�س مقابل رفع بع�س العقوبات. 
لكنها  الم��د  طويلة  كانت  املحادثات  تلك  ان  مريكل  وقالت 

�سكلت حقبة دبلوما�سية مهمة.
ت�سوية  اج��ل  من  م�سابهة  �سيغة  ت�سور  “ميكنني  وا�سافت 
املانيا  وخ�سو�سا  اوروب���ا،  على  ال�سمالية.  ك��وري��ا  م��ع  ال��ن��زاع 
مريكل  واعلنت  فاعل”.  ب�سكل  للم�ساركة  م�ستعدة  تكون  ان 
كوريا  ب�ساأن  هاتفية  حم��ادث��ات  املا�سي  ال�سبوع  اج��رت  انها 
ال�سمالية مع قادة فرن�سا والوليات املتحدة وال�سني وكوريا 
اجلنوبية واليابان، ومن املقرر ان تتحادث هاتفيا الثنني مع 

الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني.
وتاأتي ت�سريحات مريكل بالتزامن مع طلب وا�سنطن ر�سميا 

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

ان بالدها م�ستعدة  انغيال مريكل  الأملانية  امل�ست�سارة  اأعلنت 
الأ�سلحة  ملمار�سة �سغوط دبلوما�سية لإنهاء برنامج تطوير 
التفاق  غ��رار  على  ال�سمالية  لكوريا  وال�ساروخية  النووية 

الذي مت التو�سل اإليه مع ايران.
قالت  الغيماينه  فرانكفورت������ر  �سحيفة  م��ع  مقابل�������ة  ويف 
يف  امل�ساركة  مني  طلب  اذا  بنع��������م  مبا�سرة  �ساأجيب  مريكل 

املحادثات.
واثمرت املحادثات بني ايران والدول ال�ست الكربى عن اتفاق 
النووي  2015 تتخلى طهران مبوجبه عن برناجمها  عام 

�سد  العقوبات  ت�سديد  على  الثنني  الم��ن  جمل�س  ت�سويت 
حظر  فر�س  الأمريكي  القرار  م�سروع  ويلحظ  يانغ.  بيونغ 
على ت�سدير النفط اىل كوريا ال�سمالية وا�سترياد املن�سوجات 
منها، كما ين�س على جتميد ا�سول الزعيم الكوري ال�سمايل 
كيم جونغ اون وترحيل العمال الكوريني ال�سماليني العاملني 
يف اخلارج اىل بلدهم ردا على التجربة النووية ال�ساد�سة التي 
اجرتها بيونغ يانغ ال�سبوع املا�سي. اإل ان هذه الإجراءات قد 
يف  الدائمني  الع�سوين  ورو�سيا  ال�سني  من  معار�سة  تواجه 

جمل�س المن.
كوريا  لدفع  كو�سيلة  العقوبات  تدعم  انها  مريكل  واأعلنت 

ال�سمالية للعودة اىل طاولة املفاو�سات.

عادت  ال���واق���ع،  اإىل  ال�����س��ري��ع��ة  ال���ع���ودة  اإىل  م��وؤ���س��ر  ويف 
فورية  �سبه  ب�سورة  الواجهة  اإىل  ال�سيا�سية  اخلالفات 
م�سروع  ب�ساأن  تتواجهان  اللتني  وبر�سلونة  بني مدريد 
تقرير  ح��ق  ح���ول  تنظيمه  ك��ات��ال��ون��ي��ا  ت��ع��ت��زم  ا�ستفتاء 

امل�سري.
وخالل ثاين تظاهرة �سخمة �سد الإرهاب يف بر�سلونة 
باإطالق  انف�ساليون  نا�سطون  ق��ام  اأغ�سط�س،   26 يف 
ال���وزراء  ال�����س��اد���س ورئ��ي�����س  امل��ل��ك فيليبي  ه��ت��اف��ات �سد 

•• مدريد-اأ ف ب:

اأعنف اعتداءات غرهابية   2004 �سهدت مدريد العام 
يف تاريخ اأوروبا، وبدورها اأ�سيبت بر�سلونة يف ال�سميم 
رمزية.  واأك��رثه��ا  �سوارعها  اأه��م  اعتداء  ا�ستهدف  حني 
 13 اأن رد فعل املدينتني كان نف�سه ولو بفارق  وامللفت 
حياة  اإىل  �سريعا  ال��ع��ودة  على  النا�س  حر�س  اإذ  ع��ام��ا، 

طبيعية ظاهريا.
تنفتح  املعدنية  البوابات  وراأي��ت  انفجارا،  دوي��ا،  �سمعت 
حمطة  يف  ال�سكاكر  بائعة  ت��زال  ل  يخرجون.  والنا�س 
ت��وري تذكر كل  اأتوت�سا يف مدريد مانويال ييال دي ل 

حلظة تلت اعتداءات 11 مار�س 2004.
ك���ان حملها ي��ق��ع م��ب��ا���س��رة ق��ب��ال��ة امل��م��رات امل���وؤدي���ة اإىل 
اأر�سفة القطارات. يف ذلك اليوم، قتل 191 �سخ�سا يف 
انفجار ع�سر قنابل و�سعت يف قطارات �سواحي منطقة 

مدريد.
ورغم ج�سامة احل�سيلة، ح�سرت منذ ال�ساعة ال�ساد�سة 
بتبديل  ف��ق��ام��ت  اإىل حملها  ال��ت��ايل  ال��ي��وم  ���س��ب��اح  م��ن 
النفجار،  ع�سف  ب�سبب  �سقط  ال��ذي  امل�ستعار  ال�سقف 
اأبوابها  ل��ت��ف��ت��ح  امل����رتاك����م،  ال��ك��ث��ي��ف  ال��غ��ب��ار  وت��ن��ظ��ي��ف 

كالعادة.
59 ع��ام��ا ب�سعرها  ال��ع��م��ر  ال��ب��ال��غ��ة م���ن  امل�����راأة  ت��ق��ول 

الأبي�س الطويل املربوط خلف عنقها “لو كان يل ابن 
لكنني  علي.  �سعوبة  اأك��رث  الأم��ر  لكان  قتل،  قريب  اأو 
م�سيفة اأن اإحدى �سديقاتها  ع�ست احلدث من بعيد”، 

خ�سرت قريبني لها يف العتداءات.
موؤد  �سارع  يف  وتقيم  م�سبغة  متلك  التي  ماريا  وتوؤكد 
اإىل حمطة القطارات راف�سة ك�سف ا�سم عائلتها، وا�سل 

النا�س التنزه وا�ستخدام القطارات.
يف  عالقني  نبقى  واإل  احلياة،  نعاود  اأن  يجب  وت�سيف 
تلك اللحظة. الأمر �ساق جدا، لكن يجب امل�سي قدما.

�ساب  ق��ام  رام��ب��ال حيث  ج��ادة ل  اأي�سا، يف  بر�سلونة  يف 
عمره 22 عاما يقود �ساحنة �سغرية يف 17 اأغ�سط�س 
بده�س احل�سد ما اأدى اإىل مقتل 14 �سخ�سا، عاد �سيل 
ال�سياح اإىل التدفق يف هذا ال�سارع غداة العتداء الذي 

تبناه تنظيم داع�س.
عالمات  ال�سلطات  اأزال��ت  املاأ�ساة،  على  اأ�سبوعني  وبعد 
امل��رتاك��م��ة م��ن �سموع ودم���ى وزه���ور ور�سائل  ال��ت��ك��رمي 

وغريها.
وق�����ال م��ون��ت�����س��ريات روف������ريا رئ��ي�����س ق�����س��م ال���ط���وارئ 
الج��ت��م��اع��ي��ة يف ب��ر���س��ل��ون��ة امل��ك��ل��ف ت��ق��دمي دع���م نف�سي 
واملواطنني  الإغاثة  اأجهزة  وعنا�سر  ال�سحايا  لأقرباء 
امل�سابني باأعرا�س ال�سطراب ما بعد ال�سدمة “احلياة 

تعود وتدفعنا للعودة اإىل منط طبيعي«.

العتداءات  وق��ع��ت   ،2004 وال��ع��ام  راخ����وي.  م��اري��ان��و 
اىل  ادى  م��ا  ت�سريعية،  انتخابات  م��ن  اأي���ام  ثالثة  قبل 
اإ�سبانيا  بجعل  لتهامهم  ال�سلطة  من  املحافظني  طرد 
هدفا للجهاديني مب�ساركتهم يف حرب العراق اإىل جانب 

الرئي�س الأمريكي اآنذاك جورج بو�س.
وا���س��ت��م��رت ح��ك��وم��ة خ��و���س��ي��ه م��اري��ا اث��ن��ار يف التم�سك 
بفر�سية وقوف انف�ساليي منظمة اإيتا خلف العتداءات، 

حتى بعدما تبناها تنظيم القاعدة.

يف هاواي يف 1989. ومتكنت عائلة 
البالد  اىل  ال���ع���ودة  م���ن  م���ارك���و����س 
ب��ع��د وف����اة ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق الذي 
يف  حمفوظة  املحنطة  جثته  ك��ان��ت 
�سرداب باملنزل العائلي يف حمافظة 
اي��ل��وك��و���س ن���ورت���ي، ق��ب��ل ن��ق��ل��ه اىل 

مدفن الأبطال.
وتوجه اىل ماركو�س تهمة اختال�س 

10 مليارات دولر من الدولة.
تران�سبريان�سي  م��ن��ظ��م��ة  وك���ان���ت 
 2004 يف  �سنفته  ان��رتن��ا���س��ون��ال 
ث����اين اك����رث ال���روؤ����س���اء ف�����س��ادا على 

الطالق.
انتهاكات  ب��ت��ن�����س��ي��ق  اأي�����س��ا  وُي��ت��ه��م 
حقوق الن�سان على نطاق وا�سع، مع 
وتعذيبهم  الفيليبينيني  الف  قتل 
ك��م��ا يقول  ال�����س��ج��ون،  ورم��ي��ه��م يف 
الن�سان  ح���ق���وق  ع����ن  امل����داف����ع����ون 

واحلكومات الفيليبينية ال�سابقة.
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رئي�س ج�رجيا ال�سابق يحاول الع�دة اىل اأوكرانيا 

م�ست�سار مريكل: حتذيرات تركيا اإىل رعاياها نكتة  

•• بريزمي�صل-اأ ف ب:

العودة  �ساكا�سفيلي  ميخائيل  ال�سابق  جورجيا  رئي�س  يحاول 
الرئي�س  منها  حرمه  التي  اجلن�سية  ل�ستعادة  اوك��ران��ي��ا  اىل 

برتو بورو�سنكو.
اىل  يعرب  ان  يفرت�س  ك��ان  �ساكا�سفيلي  ا�ستقله  قطار  ومنع 

اوكرانيا برا من النطالق من حمطة بريزمي�سل.
وذك����ر م��را���س��ل وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س ان ال��ق��ط��ار الوك����راين 
مغادرة  من  الح��د  ام�س  منع  قد  �ساكا�سفيلي  ي�ستقله  ال��ذي 
بولندا قرب احلدود  �سرق  بريزمي�سل، جنوب  حمطة مدينة 

الوكرانية بناء على طلب ال�سرطة الوكرانية.
وافاد بيان لل�سرطة الوكرانية باللغتني البولندية والوكرانية، 

ان “القطار لن يغادر املحطة طاملا بقي فيه ا�سخا�س ل يحق 
رف�س  الذي  �ساكا�سفيلي  ا�سم  يرد  اوكرانيا«. ومل  لهم دخول 

مغادرة القطار، يف هذا البيان مبا�سرة.
ان  لل�سحك  مثري  لأم��ر  “انه  لل�سحافة  �ساكا�سفيلي  وق��ال 
بال�سلطات  مرافقوه  وات�سل  رهينة«.  باأكمله  قطارا  ي��اأخ��ذوا 
البولندية لإبالغها باأنه ل يحق لل�سرطة الوكرانية التدخل 

يف بولندا، الع�سو يف الحتاد الوروبي.
ونال الرئي�س اجلورجي ال�سبق دعم رئي�سة الوزراء الأوكرانية 
�سرق  ج��ن��وب  يف  ب��ه  التقت  ال��ت��ي  تيمو�سينكو  يوليا  ال�سابقة 

بولندا.
ناأتي  ولكننا  ميخائيل  عن  للدفاع  “ناأتي  تيمو�سينكو  وقالت 
للدفاع عن اوكرانيا اي�سا«. وكان �ساكا�سفيلي الذي ا�سبح دون 

جن�سية قال ل�سحافيني اجلمعة يف وار�سو “اعرف ال�سيناريو 
الذي �سيتبعونه. �سري�سلون يل �سابات ل�ستقبايل بابت�سامة مع 
وا�ساف “اقول لل�سابات وحلر�س احلدود:  رف�س حازم جدا”. 
اىل  القانون  القانون.  طبقوا  قانونية.  غري  اوام��ر  تنفذوا  ل 

جانبنا«.
واملح م�سوؤول يف حر�س احلدود الوكراين اىل ان �ساكا�سفيلي 
�سيطرد. وقال للبي بي �سي ان “ال�سبب ال�سا�سي لل�سماح لي 
�سخ�س بعبور احلدود هو امتالكه وثائق �ساحلة. اذا مل يكن 

ميلك وثائق �ساحلة فهو ل ي�ستطيع عبور حدود اي دولة«.
وا�ساف انه اذا تقدم م�سافر بوثيقة منتهية ال�سالحية، فانها 

ت�سادر ويطرد حاملها اىل الدولة التي و�سل منها.
وكان �ساكا�سفيلي الذي يتمتع بح�سور قوي و�سل اىل ال�سلطة 

يف جورجيا عام 2003 اثر حركة احتجاج وا�سعة وتوىل قيادة 
ه���ذا ال��ب��ل��د ع�سر ���س��ن��وات. وق���د واج���ه ان��ت��ق��ادات ح���ادة ب�سبب 
ا�سلوبه ال�ستبدادي يف احلكم وخ�سو�سا ب�سبب حربه الكارثية 

مع رو�سيا عام 2008.
ما   2015 يف  الوكرانية  اجلن�سية  على  �ساكا�سفيلي  ح�سل 
افقده حكما جن�سيته اجلورجية لن تفلي�سي ل تقبل بازدواج 
اودي�سا  مل��دي��ن��ة  ح��اك��م��ا  ا���س��ب��ح  نف�سها  ال�سنة  ويف  اجلن�سية. 

الوكرانية.
مع  �ساكا�سفيلي  من  الوكرانية  اجلن�سية  بورو�سنكو  و�سحب 
تدهور عالقاته مع ال�سلطة يف كييف اثر ا�ستقالته من من�سب 
حاكم اودي�سا يف نوفمرب 2016 موؤكدا انه واجه �سعوبات يف 

مكافحة الف�ساد.

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

الأملانية  امل�ست�سارة  م�ست�ساري  كبري  التماير  بيرت  اعترب 
اأنغيال مريكل ان الدعوات التي وجهتها احلكومة الرتكية 
اىل رعاياها يف اأملانيا لتوخي “احلذر” وجتّنب التجمعات 

ال�سيا�سية خالل احلمالت النتخابية هي نكتة �سيئة.
“تويرت”  على  تغريدة  يف  امل�ست�سارية  مكتب  مدير  وكتب 
رّدا على ن�سائح اأنقرة اىل رعاياها يف اأملانيا ال�سبت “اإنذار 

تركيا لرعاياها هو نكتة �سيئة«.
اأو  اأمل��ان��ي��ا  ال��ق��اط��ن��ني يف  ال�سبت رع��اي��اه��ا  ت��رك��ي��ا  وح�����س��ت 
اإليها على توخي احلذر والأخ��ذ بعني العتبار  امل�سافرين 
الو�سع يف اأملانيا حيث ميكن مواجهة ت�سرفات او اعتداءات 

عن�سرية او معادية لالأجانب.
اخلارجية  وزارة  زي��ادة حتذيرات  بعد  اأنقرة  وتاأتي خطوة 
اأث��ار غ�سب  ال��ذي  الأم��ر  تركيا،  اىل  للم�سافرين  الملانية 

اأنقرة.
وت�����س��ه��د ال���ع���الق���ات ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ت���وت���را م��ن��ذ حماولة 
الداعية  ن�سبت اىل  التي   2016 يوليو   15 النقالب يف 

فتح اهلل غولن املقيم يف الوليات املتحدة وهو ما ينفيه.

التي  التطهري  بعمليات  ب�سدة  جهتها  م��ن  امل��ان��ي��ا  وت��ن��دد 
نفذتها ال�سلطات الرتكية بعد حماولة النقالب واعتقال 
�سيا�سية،  لأ�سباب  اأمل��ان  بينهم  �سخ�س  ال��ف   50 اك��رث من 
احدهم مرا�سل �سحيفة دي فيلت يف تركيا دينيز يوجيل 

الذي يحمل اجلن�سيتني الأملانية والرتكية.
الربعاء  اردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  وو���س��ف 
مارتن  ومناف�سها  مريكل  ت�سريحات  ال��ن��ازي،  بالأ�سلوب 
�سولتز حول تركيا خالل مناظرة تلفزيونية الحد املا�سي 

متهيدا لالنتخابات الت�سريعية املرتقبة يف 24 �سبتمرب.
وخالل املناظرة، اأكدت مريكل اأنها توؤيد وقف مفاو�سات 
ان��ق��رة، على خلفية  م��ع  الوروب����ي  الن�سمام اىل الحت���اد 
تزايد النتقادات احلادة بني البلدين الأ�سا�سيني يف احللف 

الأطل�سي.
العديد  “اعتقال  الأح��د  ام�س  تويرت  على  األتماير  وكتب 
من الأملان من دون توجيه اأي تهمة لهم هو اأمر غري عادل. 

ت�سبيهنا بالنازيني يدن�س �سرفنا«.
�سبيغل  موقع  على  ن�سرت  ت�سريحات  يف  �سولتز  واع��ت��رب 
اأملانيا  اأن  م�سيفا  توازنها  تفقد  اأنقرة  حكومة  اأن  الأمل��اين 

لي�ست دولة تتقبل الإهانات التي توجهها تركيا اإليها.

بدون ان يكون الدافع �سن هجمات 
اإره���اب���ي���ة. واف�����ادت ال��وث��ائ��ق التي 
�سونتاغ”  ام  “بيلد  عليها  اطلعت 
دققت  ���س��ف��ر  ج������واز   8625 ان 
فيها �سلطات الهجرة الأملانية عام 

2016 تبني انها مزورة.
ت��ت�����س��م��ن اي  ال���وث���ائ���ق مل  ل���ك���ن 
م���ع���ل���وم���ات ع����ن ك��ي��ف��ي��ة و����س���ول 
ج����������������وازات ال���������س����ف����ر ه���������ذه اىل 

الالجئني.

•• عوا�صم-اأ ف ب:

اأ�������س������ب������ح������ت ق���������������وات ������س�����وري�����ا 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة اأم�����س ع��ل��ى بعد 
كيلومرتات قليلة من مدينة دير 
ال���زور، غ��داة اإع��الن��ه��ا ب��دء هجوم 
ل��ط��رد ت��ن��ظ��ي��م داع�������س م���ن �سرق 
املحافظة التي حتمل ال�سم نف�سه، 
ال�سوري  امل��ر���س��د  اأف������اد  م���ا  وف����ق 

حلقوق الإن�سان.
وتزامن ذلك مع موا�سلة اجلي�س 
ال�سوري تقدمه �سد اجلهاديني يف 
مدينة  حميط  يف  منف�سل  هجوم 
دي���ر ال�����زور ال��ت��ي ك�����س��ر ق��ب��ل اأي���ام 

ح�سار تنظيم داع�س لها.
واأع���������ل���������ن���������ت ق����������������وات �������س������وري������ا 
ف�سائل  حت��ال��ف  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
كردية وعربية ام�س الأول ال�سبت 
بدء حملة عا�سفة اجلزيرة لطرد 
تنظيم داع�س من ال�سفة ال�سرقية 
ال���ف���رات يف حم��اف��ظ��ة دير  ل��ن��ه��ر 

الزور.
ويقطع نهر الفرات حمافظة دير 

الزور اإىل ق�سمني �سرقي وغربي.

وبح�سب املر�سد ال�سوري، �سيطرت 
قوات �سوريا الدميوقراطية ال�سبت 
على “تلة تبعد �سبعة كيلومرتات 
عن ال�سفة ال�سرقية لنهر الفرات 
مقابل مدينة دير الزور” الواقعة 

على ال�سفة الغربية للنهر.
واأع�����اد م��دي��ر امل��ر���س��د رام���ي عبد 
ال��رح��م��ن ال��ت��ق��دم ال�����س��ري��ع �سد 
الزور  دي��ر  ري��ف  لكون  اجلهاديني 
غري  �سحراوية  منطقة  ال�سرقي 

مكتظة.
وك����ان رئ��ي�����س جم��ل�����س دي���ر ال���زور 
الع�سكري املن�سوي يف قوات �سوريا 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة، ق���ال الأح����د اإن 
هي  احلملة  م��ن  الأوىل  اخل��ط��وة 
حترير �سرق نهر الفرات، من دون 
موؤكدا  املقبلة،  اخل��ط��وات  حتديد 
عدم وجود اأي تن�سيق مع اجلي�س 
ي��خ��و���س معارك  ال����ذي  ال�����س��وري 
�سد اجلهاديني بدعم رو�سي على 
اجل��ان��ب ال��ث��اين م��ن ال��ن��ه��ر حيث 

تقع مدينة دير الزور.
وي�سيطر تنظيم داع�س منذ �سيف 
وا�سعة  اج��زاء  على   2014 العام 

مبدينتي ال�سخنة وتدمر«.
قبل  فتح  ال�����س��وري  اجلي�س  وك���ان 
اي������ام ال���ط���ري���ق ب����ني دي�����ر ال�����زور 
وال�������س���خ���ن���ة ووا������س�����ل ت���ق���دم���ه يف 
الألغام  واإزال����ة  لتاأمينه  حميطه 

واملفخخات.
اأن  اإىل  الإع�����الم احل��رب��ي  واأ����س���ار 
الوت���������س����رتاد ال�������دويل خ�����رج عن 
ال��ع��م��ل يف امل��ن��ط��ق��ة امل���م���ت���دة بني 
اأربعة  ال�����زور م��ن��ذ  ال�����س��خ��ن��ة دي���ر 

اأعوام.
واأف����������اد امل����ر�����س����د ال���������س����وري عن 
يرافقها  العنيفة  املعارك  ا�ستمرار 
ق�����س��ف ج���وي رو����س���ي ج��ن��وب دير 
الزور وغربها، متهيدا لبدء قوات 
تنظيم  ل���ط���رد  ه���ج���وم���ا  ال���ن���ظ���ام 
ي�سيطر  التي  الح��ي��اء  من  داع�س 

عليها يف املدينة.
ام  ذل��ك، ذك��رت �سحيفة بيلد  اىل 
�سونتاغ الملانية ان �سلطات برلني 
ا�ستوىل  داع�����س  تنظيم  ان  تعتقد 
ع��ل��ى اك����رث م���ن 11 ال����ف ج���واز 
ا�سافة  وميكن  ف��ارغ  ���س��وري  �سفر 

تفا�سيل عن افراد فيها.

من حمافظة دير الزور احلدودية 
مع العراق والغنية بالنفط، وعلى 
���س��ت��ني يف امل���ئ���ة م���ن م��دي��ن��ة دير 

الزور.
فر�س   ،2015 ال��ع��ام  مطلع  ويف 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ح�������س���اراً م��ط��ب��ق��ا على 
�سيطرة  حت���ت  ال���واق���ع���ة  الح���ي���اء 

اجلي�س.
وبعد معارك عنيفة، متكن اجلي�س 
ال�����س��وري وح��ل��ف��اوؤه ال��ث��الث��اء من 

ك�سر احل�سار عن املدينة.
التقدم  من  مزيدا  ال�سبت  وحقق 
وك�سر ح�سار اجلهاديني ملطار دير 

الزور الع�سكري املحاذي لها.
ووا���س��ل اجل��ي�����س ال�����س��وري الحد 
تقدمه جنوب مدينة دير الزور يف 
اطار عملية ع�سكرية وا�سعة بداأها 

منذ ا�سابيع من حماور عدة.
التابع  احل���رب���ي  الع������الم  ون���ق���ل 
حل���زب اهلل ال��ل��ب��ن��اين امل�����س��ارك يف 
ال�سوري  “اجلي�س  اأن  امل����ع����ارك 
وح��ل��ف��اءه ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ى كامل 
الوا�سل  ال�������دويل  الوت���������س����رتاد 
ب��ني دي���ر ال����زور - دم�����س��ق م����روراً 

ر�سدهم اىل اوروبا واملانيا. وتبني 
التي  امل��ج��م��وع��ة  يف  ع��ن��ا���س��ر  ان 
التي  باري�س  اع��ت��داءات  وراء  تقف 
اودت ب 130 �سخ�سا يف نوفمرب 
�سفر  ج�����وازات  ي��ح��م��ل��ون   2015

�سورية مزورة. 
ال�سفر  ج���������وازات  ان  واأ�����س����اف����ت 
املزورة او التي مت ادخال تغيريات 
الحيان  اغلب  يف  ت�ستخدم  عليها 
�سرعية  غ���ري  ب��ط��ري��ق��ة  ل��ل��دخ��ول 

للحكومة  م����ق����ار  م�����ن  �����س����رق����ت 
ا�سبحت  اآلف  ب��ي��ن��ه��ا  ال�����س��وري��ة 
يف ح���وزة جم��م��وع��ات اخ���رى غري 

تنظيم داع�س. 
ال�سرطة  ب��ا���س��م  ن��اط��ق��ة  وق���ال���ت 
الحتادية لل�سحيفة ان “تطورات 
الالجئني ك�سفت  مرتبطة بو�سع 
هذه  تنتهز  اإره��اب��ي��ة  منظمات  ان 
مهاجمني  لإدخ����������ال  ال���ف���ر����س���ة 
حمتملني او موؤيدين لها ل ميكن 

وثائق  ع����ن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ون���ق���ل���ت 
ووزارة  الحتادية  لل�سرطة  �سرية 
و�سعوا  امل��ح��ق��ق��ني  ان  ال��داخ��ل��ي��ة 
لئحة باأرقام جوازات �سفر فارغة 
ال�سورية،  ال�����س��ل��ط��ات  ط��ب��ع��ت��ه��ا 
مو�سحة ان هذه اجل��وازات ت�سكل 
اوراق ثبوتية ا�سلية ميكن ملوؤها 

بتفا�سيل �سخ�سية.
المن  اج��ه��زة  ت��ق��ول  املجموع  ويف 
18 ال��ف ج���واز �سفر  الأمل��ان��ي��ة ان 

�����س����ان  يف  جت�����م�����ع�����وا  م����ت����ظ����اه����ر 
العنف  على  احتجاجا  بطر�سبورغ 
ال���ذي ي��ت��ع��ّر���س ل��ه ال��روه��ي��ن��غ��ا يف 
وكالة  مرا�سل  اأفاد  ح�سبما  بورما، 

فران�س بر�س.
ال�ساحة  ال�سرطة  ق���وات  وط��ّوق��ت 
ال���واق���ع���ة يف و���س��ط امل��دي��ن��ة حيث 
احت�سد نحو 200 متظاهر، علما 
ترخي�سا  مت��ن��ح  مل  ال�����س��ل��ط��ات  اأن 

لهذا التجّمع.
“ملاذا  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  اأح�����د  و����س���اح 
دائما  يوّجه  اللوم  مل��اذا  يوقفوننا، 

للم�سلمني”؟
وقال متظاهر اآخر “ملاذا ل ُي�سمح 
ل��ن��ا ب��ال��ت��ع��ب��ري؟ ن��ح��ن ق��ل��ق��ون مما 

يجري لإخواننا يف بورما«.
وق���ب���ل اأ����س���ب���وع، جت���ّم���ع ن��ح��و األف 
م�سلم اأمام �سفارة بورما يف مو�سكو 
ال�سلطات  متنحها  مل  تظاهرة  يف 

ترخي�سا اأي�سا.
الآلف  تظاهر  نف�سه،  ال��ي��وم  ويف 
غروزين  ال�سي�سانية  العا�سمة  يف 
احتجاجا على ما يجري يف بورما، 
وذلك بدعوة من الرئي�س رم�سان 
م��وق��ف متمايز عن  ق��دي��روف، يف 

مو�سكو قّلما يتّخذ مثله عادة.
وك���ان ال��رئ��ي�����س ف��الدمي��ري بوتني 
ب���اإع���الن رف�سه  ال��ث��الث��اء  اك��ت��ف��ى 

“كل اأ�سكال العنف«.
لالأمم  الأخ���رية  الأرق����ام  وبح�سب 
األ���ف �سخ�س   300 امل��ت��ح��دة، جل��اأ 
الروهينغا  امل�سلمني  معظمهم من 
من  ه��رب��ا  امل��ج��اورة  بنغالد�س  اإىل 
اأع���م���ال ال��ع��ن��ف يف ولي����ة راخ���ني. 
والأحد، اأعلن املتمردون الروهينغا 
وق���ف���ا لإط������الق ال���ن���ار م���ن جانب 
الإن�سانية  للظروف  مراعاة  واحد 
ال�سكان  ب��ه��ا  ال��ت��ي مي���ر  ال��ق��ا���س��ي��ة 

وت�سهيال لو�سول امل�ساعدات.

•• عوا�صم-ا ف ب:

الدخول  البورميون  اجل��ن��ود  منع 
اىل امل�سجد وو�سل رجال م�سلحون 
وعندها  وق��ود،  وعبوات  ب�سواطري 
ب��داأت امل��ج��ازر، كما اف��ادت �سهادات 

للروهينغا.
الذي  امل��در���س  كمال  وق��ال ما�سرت 
جن���ا م���ن جم����زرة وق��ع��ت يف قرية 
اون���ي���غ ���س��ي��ت ب���ني ب���ولي���ة راخ���ني 
�سمال غرب بورما ان الذين كانوا 
ي��ج��رون ق��ت��ل��وا ب�����س��واط��ري و�سقط 

اآخرون بر�سا�س اجلي�س.
بر�س  ف���ران�������س  وك����ال����ة  وق���اب���ل���ت 
ح������واىل ع�������س���رة م����ن ����س���ك���ان هذه 
ال��ق��ري��ة مت��ك��ن��وا م��ن ال��ل��ج��وء اىل 
الوا�سع  الع�سوائي  احلي  بلوخايل 
فيه  رووا  ال�������ذي  ب���ن���غ���الد����س  يف 
احل�����وادث امل���روع���ة ال��ت��ي ج���رت يف 
اليوم  ذل�����ك  يف  اغ�����س��ط�����س.   25
مراكز  روهينغا  م��ت��م��ردون  ه��اج��م 
قمع  حملة  اىل  ادى  م��ا  لل�سرطة 
وا�سعة �سنها اجلي�س ودفعت 300 
ال��ف م��ن ه��ذه الق��ل��ي��ة امل�سلمة يف 
البوذيني  م��ن  �سكانه  معظم  ب��ل��د 

اىل النزوح.
بر�س  لفران�س  وقال ما�سرت كمال 
وهربنا  امل��ن��ازل  ي��ح��رق��ون  “كانوا 
انه  م��و���س��ح��ا  بحياتنا”،  ل��ن��ن��ج��و 

�ساهد ثالثة من جريانه يقتلون.
حت��م��ل اق��ل��ي��ة ال��روه��ي��ن��غ��ا اجلي�س 
متطرفني  وب����وذي����ني  ال����ب����ورم����ي 
اعمال  م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ب��ل��د  ه����ذا  يف 

العنف.
ل��ك��ن ���س��ه��ادات ال��روه��ي��ن��غ��ا ي�سعب 
للقيود  ن����ظ����را  م���ن���ه���ا  ال���ت���ح���ق���ق 
امل���ف���رو����س���ة ع���ل���ى ال����و�����س����ول اىل 

منطقة راخني.
وت����ت����ه����م احل����ك����وم����ة ال���ب���ورم���ي���ة 

اثناء  ����س���اه���دوا  ان���ه���م  ب���ني  ���س��ي��ت 
وجثث  يقتلون  ا�سخا�سا  ف��راره��م 
�سحايا قتلوا ب�سواطري او احرقوا. 
اىل  ال��ط��ري��ق  ان  بع�سهم  وي���وؤك���د 
بينما  اي��ام،  �ستة  ا�ستغرق  بلوخايل 
 12 اآخ���رون واح��ت��اج��وا اىل  اختباأ 
�سيقة  مم�������رات  ل���ي���ع���ربوا  ي����وم����ا 
وادغال كثيفة حتت امطار غزيرة، 

قبل ان ي�سلوا اىل بنغالد�س.
ا�سطرت  انها  بيغوم  ان��ورة  وقالت 
البالغ  اب��ن��ه��ا  م��ع  ال��ن��ه��ر  يف  للقفز 
من العمر اربعة اع��وام لتفلت من 

ر�سا�س اجلنود.
ويف حالة الهلع هذه فقدت الت�سال 

كانوا  ال��ذي��ن  اجل��ن��ود  م��ن  ليفلت 
ي����ط����اردون امل���دن���ي���ني. وق�����ال على 
اجلانب الآخ��ر من النهر راأي��ت ان 

كل �سيء كان يحرتق.
 400 ان  البورمي  ويوؤكد اجلي�س 
من  معظمهم  الق��ل  على  �سخ�سا 
العنف  اعمال  يف  قتلوا  املتمردين 

هذه.
ان  ت��ع��ت��ق��د  امل���ت���ح���دة  المم  ل���ك���ن 
وتتحدث  خم��ف�����س  ال����رق����م  ه�����ذا 
ع��ن �سقوط اك��رث م��ن ال��ف قتيل. 
وق��د �سهدت ق��رى اخ��رى يف ولية 

راخني جمازر اي�سا.
وي��وؤك��د ال��الج��ئ��ون م��ن ق��ري��ة اون 

اخ��ت��ب��اأت ت��ذك��رت ك��ل ���س��يء وبداأت 
ابكي«.

اآث��ار جرح �سغري يدل  وعلى كتفه 
على ا�سابته ب�سظية ر�سا�سة.

ويعي�س بع�س الروهينغا يف بورما 
البورميني  ل���ك���ن  اج�����ي�����ال.  م���ن���ذ 
جعلهم  م��ا  بنغاليني  يعتربونهم 
اك������رب جم���م���وع���ة حم����روم����ة من 

اجلن�سية يف العامل.
يواجه  ج��دا  فقري  بلد  وبنغالد�س 
الآلف  م��ئ��ات  ت��دف��ق  �سنتني  م��ن��ذ 

من الروهينغا.
ال�سلطات  اأوق�����ف�����ت  ذل��������ك،  اىل 
ال���رو����س���ي���ة اأم�������س اأك�����رث م���ن مئة 

بارتكاب  ال��روه��ي��ن��غ��ا  امل��ت��م��ردي��ن 
فظائع مبا يف ذلك اح��راق قراهم 
-وهذا ما ت�سكك به المم املتحدة- 
بتعاونهم  ي�ستبه  مدنيني  وقتلهم 

مع اجلي�س.
وقال حممد امني وهو مزارع كان 
والده وجيها يف القرية ان عائلته 
ت��ع��ي�����س يف اون�����غ ���س��ي��ت ب��ي��ني منذ 
ث��الث��ة اج��ي��ال. ق��ال ال��رج��ل الذي 
كان يرتدي مالب�س رثة انها املرة 
ار  مل  ف��ي��ه��ا.  ن��ه��رب  ال��ت��ي  الأوىل 

عنفا كهذا من قبل.
ع��ن��دم��ا ب����دء اط����الق ال���ن���ار جرى 
نهرا  وع��رب  الدغ����ال  يف  ليختبىء 

وو�سل جرحى يعتقد انهم ا�سيبوا 
او  قتلى  نقل  مت  كما  بالر�سا�س. 
انفجار  يف  اط���راف���ه���م  ب����رتت  م���ن 
الغام على احل��دود قال الالجئون 
انها زرعت ملنعهم من الو�سول اىل 

بنغالد�س.
اخوته  ان  ح�����س��ني  ج���م���ال  وروى 
اخلم�سة الذين يكربونه �سنا قتلوا 
بر�سا�س ر�سا�س يف اونغ �سيت بني. 
ومل ير الطفل والديه ول اخواته 

ال�سبع.
وقال “كنا معا ثم بداأ اطالق النار 
ال���وراء لأنني  ف��ج��اأة. مل انظر اىل 
����س���اأم���وت. عندما  ان���ن���ي  اع��ت��ق��دت 

خالل  الآخرين  اخلم�سة  بابنائها 
التي  املجاورة  التالل  اىل  جلوئها 
فوقها.  حت��ل��ق  م���روح���ي���ات  ك���ان���ت 
“اعتقدت  ب��ر���س  لفران�س  وق��ال��ت 

انني لن اأراهم بعد اليوم«.
الذين  الآخ�����ري�����ن  اب���ن���اءه���ا  ل���ك���ن 
ترتاوح اعمارهم بني خم�سة اعوام 
اللحاق  يف  جن���ح���وا  ع���ام���ا  و12 
واجتمعت  احل���دود  على  ب��وال��ده��م 

العائلة من جديد يف بنغالد�س.
اآخ��ري��ن مل يحالفهم  ه��ن��اك  ل��ك��ن 
احل����ظ. ف��ق��د ل��ق��ي اك���رث م��ن مئة 
�سخ�س م�سرعهم خالل عبورهم 

نهر ناف احلدودي بني البلدين.

داع�ش ي�ستويل على 11 األف جواز �سفر �سوري

»�س�ريا الدمي�قراطية« تتقدم �سريعا يف دير الزور 

ال�سلطات الرو�سية تعتقل متظاهرين يدعمون م�سلمي ميامنار

ناج�ن من الروهينغا يتحدث�ن عن جمزرة يف ب�رما 

الهند تدع� ب�رما اىل �سبط النف�س يف راخني 
•• نيودلهي-اأ ف ب:

ف��وري للعنف يف ولي��ة راخ��ني يف غ��رب بورما داعية  الهند بوقف  طالبت 
الف   300 جل��وء  املتحدة  الأمم  اإع���الن  م��ع  النف�س  �سبط  اىل  حليفتها 

�سخ�س معظمهم من امل�سلمني الروهينغا اىل بنغالد�س.
واأعلنت وزارة اخلارجية الهندية ليل ام�س الأول ال�سبت يف بيان “ندعو اىل 
احلكمة و�سبط النف�س يف التعامل مع الزمة يف ولية راخني مبا ي�سمن 

�سالمة املدنيني وقوات المن«. 
“يجب وقف العنف وال�سراع يف اعادة الو�ساع يف الولية  وا�ساف البيان 

اىل طبيعتها«.
الهندي  ال��وزراء  رئي�س  قيام  اي��ام من  بعد  الهندية  ن��داء اخلارجية  وياأتي 
ناريندرا مودي زيارة ر�سمية اىل بورما ذات الغالبية البوذية و�سط ت�ساعد 

العنف يف ولية راخني حيث فر 300 الف من امل�سلمني الروهينغا.
مراكز  �سد  الروهينغا  ملتمردي  من�سقة  هجمات  �سل�سة  دان  م��ودي  وك��ان 
حيال  ال�سمت  ل��زم  ان��ه  ال  اغ�سط�س   25 يف  البورمية  وال�سرطة  للجي�س 
التهجري  او  الهجمات  تلك  بعد  الروهينغا  لها  تعر�س  التي  العنف  اعمال 

اجلماعي الذي طالهم.
وي��ت��ه��م ال��روه��ي��ن��غ��ا ال��ه��ارب��ون م��ن اع��م��ال ال��ع��ن��ف ق���وات الم���ن البورمية 

مبمار�سة الغت�ساب واعمال قتل جماعي واحراق مئات القرى.

عربي ودويل
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عربي ودويل
ال�ستخبارات الأمريكية تع�ل على الذكاء ال�سطناعي

•• الفجر - تون�ض - خا�ض
ع�سية الت�سويت على نيل احلكومة التون�سية 
املركزية  ـــددت  ح الــربملــان  ثــقــة  اجلــديــدة 
الأمــني  ــال  وق لها.  دعمها  �سروط  النقابية 
العام لالحتاد العام التون�سي لل�سغل نور الّدين 
“الحتاد �سيتفاعل مع احلكومة  اإن  الطبوبي 
من  �ستقدمه  ما  قدر  على  ويدعمها  اجلديدة 

اجنازات لتون�ش”.
واأ�ساف اإنه اإذا قدمت احلكومة اجنازات لهذا 
احلارقة  الق�سايا  كّل  على  اإجابة  يف  املجتمع 
مت  اإذا  اأمــا  و�سندعمها  اخليار  هــذا  �سندعم 
عك�ش ما نتوقع وما ياأمله التون�سيون ف�سنكون 
�سدا منيعا و�سنكون اإىل جانب اأبناء ال�سعب”.

و�����س����دد ع���ل���ى �����س����رورة الت���ع���اظ 
ال�سابقة  وال��ت��ج��ارب  ال��ه��ن��ات  م��ن 
مل�ساكلها  الأح���زاب  ت�سدير  وع��دم 
اأداء  ي���وؤث���ر ع��ل��ى  ال��داخ��ل��ي��ة مب���ا 
الفريق احلكومي، الذي من �ساأنه 

التقدم بتون�س اأو العك�س.
ال�سيا�سية  امل��رح��ل��ة  اأّن  واع���ت���رب 
املعركة  واأّن  م��ت��ع��رثة  احل���ال���ي���ة 
احل����ق����ي����ق����ي����ة ه������ي اق����ت���������س����ادي����ة 
بناء  مي���ك���ن  ل  اإذ  واج���ت���م���اع���ي���ة 
دميقراطية مع وج��ود واق��ع فقر 
مرتفعة،  ب��ط��ال��ة  ون�سبة  م��دق��ع، 

وفق تقديره.
اأن  ت����اأك����ي����ده  ال���ط���ب���وب���ي  وج�������دد 
لل�سغل  التون�سي  ال��ع��ام  الحت����اد 
القطاع  ع���ن  ب���ال���دف���اع  م��ت��م�����س��ك 
ال��ع��ام وال��ت�����س��دي ل��ك��ل حماولت 
ويدع���م  مكت�سباته،  يف  التفويت 
�س������املة  ا�سالحي�����ة  روؤي�����ة  ك��ل 
املحافظ����ة  ي����ت����ي����ح  مب������ا  ل��������ه، 
مردوديت��ه  وحت�����س��������������ني  ع��ل��ي��ه 
بدور  ال�سط���الع  من  ومتكين�����ه 
املنظومة  ���س��ل��ب  جن��اع��ة  اأك��ث�����������������ر 

القت�سادية.
وك���ان���ت امل���رك���زي���ة ال��ن��ق��اب��ي��ة قد 
يكون  ان  يف  الأم������ل  ع���ن  ع�����رّبت 
اأعلن  ال����ذي  ال������وزاري  ال��ت��ح��وي��ر 
يو�سف  احل���ك���وم���ة  رئ���ي�������س  ع���ن���ه 
ال�����س��اه��د ق��د خ�����س��ع ل��ل��ت��ح��ري يف 
وملفاتهم  املعينني  ال���وزراء  �سري 
حتى ل تتعلق بهم اأية �سبهات وان 
يكون الختيار قد مت على اأ�سا�س 
مقيا�س الكفاءة، وفق ما �سرح به 
ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م الحتاد 

�سامي الطاهري.
الحت�����اد  ان  ال����ط����اه����ري  واأك��������د   
يتمنى النجاح للحكومة اجلديدة 
بال�ستجابة  التزامها  “�سريطة 
لن���ت���ظ���ارات ���س��رائ��ح وا���س��ع��ة من 
املنظومة  اأق�ستهم  ممن  املجتمع 
احل���ال���ي���ة ع����ن ال���ع���م���ل والإن����ت����اج 
العامة”،  احل���ي���اة  يف  وامل�����س��ارك��ة 

ح�سب قوله.

منح الثقة
اليوم  التون�سي  ال��ربمل��ان  ويعقد 
دورة  �سمن  عامة  جل�سة  الثنني 
الثقة  مل��ن��ح  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  ب��رمل��ان��ي��ة 
حكومة  يف  اجل������دد  ل���الأع�������س���اء 
التحوير  عقب  الوطنية  الوحدة 
ب���ه رئ��ي�����س��ه��ا، يو�سف  ال�����ذي ق����ام 

ال�ساهد الأربعاء املا�سي.
وك����ان����ت رئ���ا����س���ة جم���ل�������س ن����واب 
ال�سعب قد تلقت طلبا من رئي�س 
ا�ستثنائية  دورة  لعقد  احل��ك��وم��ة 
للت�سويت على منح الثقة لأع�ساء 
احلكومة املقرتحني وفق ما ذكره 
النا�سر،  حممد  ال��ربمل��ان  رئي�س 
و�سيت�سمن جدول الأعمال النظر 
لأع�ساء  ال���ث���ق���ة  م���ن���ح  ط���ل���ب  يف 

احلكومة املقرتحني.
للربملان  الداخلي  النظام  وين�س 
على اأنه “ اإذا تقرر اإدخال حتوير 

اأن  قبل  دول���ة،  كتاب  و14  وزي���ًرا 
ت�سبح بعد ذلك متكونة من 25 
الوظيفة  وزارة  اإلغاء  اإث��ر  وزي��را، 

العمومية واحلوكمة.

الحتاد احلر ميتنع
وق���د ت���راوح���ت م��واق��ف الح���زاب 
التحوير  ه���ذا  ح��ي��ال  وامل��ن��ظ��م��ات 
ب�����ني م����رح����ب وم����ع����ار�����س حيث 
اأكرب  النه�سة، وهي  ثمنت حركة 
الأحزاب متثيال يف الربملان )69 
يف  احلكومة،  رئي�س  توجه  نائبا( 
اإعطاء  ن��ح��و  ال�����وزاري،  ال��ت��ح��وي��ر 
للم�ساألة  اله���ت���م���ام  م���ن  امل���زي���د 
م�ساورات  واإط����الق  الق��ت�����س��ادي��ة 
مع املوقعني على “اتفاق قرطاج” 
حول الروؤية القت�سادية املطلوبة 
للمرحلة الراهنة الكفيلة باإخراج 
اقت�سادية  ظ��رف��ي��ة  م���ن  ال���ب���الد 

ومالية �سعبة.
التنفيذي  املدير  �سدد  جهته  من 
حافظ  تون�س”،  “نداء  حل���زب 
الربملان  يف  املمثل  ال�سب�سي  قائد 
املرحلة  دق��ة  على  ن��ائ��ب��ا(  ب�)58 
التي تفر�س على جميع الأطراف 
ال����وق����وف م����ع ح���ك���وم���ة ال���وح���دة 
الوطنية حتى تتمكن من حتقيق 
اأه����داف ه���ذه امل��رح��ل��ة مب��ا يخدم 
الدميقراطي  الن���ت���ق���ال  ع��م��ل��ي��ة 
وجمابهة  القت�سادي،  والإق���الع 
التي جتابهها  الكربى  التحديات 

تون�س.
)15نائبا(  ال�سعبية  اجلبهة  اأم��ا 
ف���اأك���دت اأن��ه��ا “ ل��ن مت��ن��ح ثقتها 
حل�����ك�����وم�����ة ي�����و������س�����ف ال���������س����اه����د 
ترى  ل   “ لأن����ه����ا  اجلديدة”، 
الف�ساد  على  ح��رب  حكومة  فيها 
حكومة  بل  والإره����اب،  والبطالة 
ال�ّسعب  غالبية  ق��وت  على  ح��رب 

التون�سي وم�ساحله”.
“ لي�س  ال��ت��ح��وي��ر  اأن  واع���ت���ربت 
�سوى اإعادة توزيع للحقائب داخل 
مت�ّسك  يف  احل����اك����م،  الئ����ت����الف 
احلزبية  امل��ح��ا���س�����س��ة  مب��ن��ط��ق 
طريقة  َح��َك��م��ا  ال��ل��ذي��ن  ال�سّيقة 
منذ  املتعاقبة  احلكومات  ت�سكيل 
ظل  ويف   ،“  2014 ان��ت��خ��اب��ات 
اأداء احلكومة  تام لتقييم  “غياب 

واأع�سائها”.
م�������س���روع  “حركة  ح�������زب  ام�������ا 
الربملان(  نائبا يف   24( تون�س”، 
ف�سدد عزمه على “دعم احلكومة 
احل����ال����ي����ة وجت�����دي�����د ال����ث����ق����ة يف 
ال�ساهد(،  رئي�سها”)يو�سف 
م��ع��ربا ع��ن اأ���س��ف��ه مل��ا ح�����س��ل من 
“�سغوطات من قبل اأحزاب اأخرى 

لالإبقاء على املحا�س�سة”.
يف حني ك�سفت الناطقة الر�سمية 
الوطني  الحت�������اد  ح�����زب  ب���ا����س���م 
كتلة  اأن  ال�سوا�سي  �سمرية  احل��ر 
احلزب تتجه نحو عدم منح الثقة 
للرتكيبة حكومة يو�سف ال�ساهد 

املقرتحة.

ع��ل��ى احل��ك��وم��ة ال��ت��ي ن��ال��ت ثقة 
اأو  اإما ب�سم ع�سو جديد  املجل�س 
اأكرث اأو بتكليف ع�سو بغري املهمة 
بخ�سو�سها،  الثق������ة  ن������ال  التي 
ع�ر�س  ي��ت��ط��ل��ب  ذل�����ك  ف��������������������اإن 
نيل  املجل�س لطلب  املو�سوع على 

الثقة”.
على  يتعني  ال��ربمل��ان  ثقة  ولنيل 
اأن  املقرتحني،  احلكومة  اأع�ساء 

الثاني���ة  ال�����س�����������اه��د  حل��ك��وم�����������������ة 
والدف���اع  ال��داخ��ل��ي�����������ة  وزارات 
وال�سناعة  وال���ت���ج���ارة  وامل���ال���ي���ة 

وال�سحة.
واأ���س��ب��ح��ت احل���ك���وم���ة، ب��ع��د هذا 
وزيرا   28 م��ن  تتكون  التحوير، 
كانت  اأن  ب��ع��د  دول����ة  ك��ات��ب  و15 
ت�����س��م ع���ن���د ان����ط����الق ع��م��ل��ه��ا يف 
 26 املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  اأوت  �سهر 

رغم وجود احرتازات غري معلنة 
عن بع�س الأ�سماء.

ول����دى ح��رك��ت��ي ال��ن��ه�����س��ة ون���داء 
وهو  ال��ربمل��ان��ي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  تون�س 
واف��رة حل�سول  ما يتيح حظوظا 
ح����ك����وم����ة ال���������س����اه����د اجل�����دي�����دة 
ع��ل��ى ال��ث��ق��ة دون الع���رتا����س يف 
من  �سخ�سية  اأي  على  الت�سويت 

ال�سخ�سيات املقرتحة

اأغلبية  م�����س��ادق��ة  ع��ل��ى  يح�سلوا 
اأ�سوات   109 ع��ل��ى  اأي  ال���ن���واب، 

على الأقل.
ال�ساهد  �سيكون  الأح��وال  كل  ويف 
مدعوما  العامة  اجلل�سة  ه��ذه  يف 
ومب�ساندة  ب���رمل���ان���ي���ة  ب��اأغ��ل��ب��ي��ة 
�سيا�سية وا�سعة علما واأن حركتي 
اأعلنتا  ت��ون�����س  ون������داء  ال��ن��ه�����س��ة 
الوزاري  التحوير  عن  ر�ساءهما 

وثيقة  ع��ل��ى  امل���وق���ع���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
معها  بالت�ساور  ق��ام  التي  قرطاج 
الوطنية  ال����وح����دة  ح��ك��وم��ة  اأن 
�ستكون يف الفرتة القادمة مبثابة 
ح���ك���وم���ة ح������رب ����س���د الره�������اب 
والتفاوت  والبطال����ة  وال��ف�����س��اد 

اجلهوي”.
الوزارية  احل��ق��ائ��ب  اه�����م  وم���ن 
ال����وزاري  ال��ت��ح��وي��ر  �سملها  ال��ت��ي 

يو�سف  احل���ك���وم���ة  رئ��ي�����س  وك�����ان 
ال�ساهد قد اأعلن الأربعاء املا�سي 
عن الرتكيبة اجلديدة حلكومته 
ب��ع��د ال��ت��ح��وي��ر ال�������وزاري وال����ذي 
دولة.  كتاب  وزي��را و7   13 �سمل 
وق����ال ي��وم��ه��ا ل����دى اإع���الن���ه عن 
اأك����د  “اإنه  ال���������وزاري  ال���ت���ح���وي���ر 
حكومة  يف  امل�����س��ارك��ة  ل����الأح����زاب 
واملنظمات  ال���وط���ن���ي���ة  ال����وح����دة 

ال�ساهد يف اختبار جديد امام الربملان م�سروع تون�س مع منح الثقة

حـــــــركـــــــة 
مـــــ�ـــــســـــروع
تــــونــــ�ــــش   
تــــــــدعــــــــم 
احلـــكـــومـــة 
احلــــالــــيــــة 
ــــــــــــّدد  وجت
الـــثـــقـــة يف 
ـــهـــا رئـــيـــ�ـــس

حــــــــــــــــزب 
�ـــــســـــلـــــيـــــم 
ـــريـــاحـــي ال

ميــنــح  ـــــن  ل  
الـــــثـــــقـــــة 
لـــركـــيـــبـــة 
حــــكــــومــــة 
ـــد  ـــاه ـــس ـــ� ال
املـــقـــرحـــة

اليوم جل�سة منح الثقة للحكومة اجلديدة

حظ�ظ وافرة حل�س�ل احلك�مة اجلديدة على الثقة دون العرتا�س على اأي �سخ�سية مقرتحة

الطب�بي: املرحلة ال�سيا�سية احلالية متعرثة واملعركة احلقيقية هي اقت�سادية واجتماعية

اليوم مينح الربملان الثقة لأع�سائه اجلدد:

ت�ن�س: �سروط احتاد ال�سغل لدعم حك�مة احلرب...!

حزب الرياحي يعار�س احلكومة اجلديدة احتاد ال�سغل يحدد �سروط دعمه للحكومة

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

يف مواجهة اأعباء مليارات املعطيات الأولية الواجب فرزها ومعاجلتها، 
تتجه اأجهزة ال�ستخبارات الأمريكية اإىل الذكاء ال�سطناعي مل�ساعدتها 

يف تقييم اأهمية خمتلف البيانات وفهم الأحداث اجلارية يف العامل.
ال�ستخبارات  وك��ال��ة  يف  التكنولوجي  ال��ت��ط��وي��ر  م�����س��وؤول��ة  واأو���س��ح��ت 
املركزية دون مرييك�س هذا ال�سبوع خالل موؤمتر حول الأمن القومي 
تدر�س  اإي��ه  اآي  �سي  امل��رك��زي��ة  ال�ستخبارات  وك��ال��ة  اأن  وال���س��ت��خ��ب��ارات، 
معظمها  و�سع  ال�سطناعي،  الذكاء  على  يقوم  م�سروعا   137 حاليا 
بال�سرتاك مع مطورين من وادي ال�سيليكون. وميكن ا�ستخدام الذكاء 
�سيا�سية،  غري  اأو  �سيا�سية  �سواء  هامة،  ب��اأح��داث  للتكهن  ال�سطناعي 

البيانات وغريها من  دفق  التغيريات يف  رواب��ط بني  اإيجاد  من خالل 
الكمبيوتر  ا�ستخدام  املطروحة  الأخ��رى  الحتمالت  ومن  املعلومات. 
فيديو  اأ�سرطة  على  اأف���راد  اأو  اأ�سياء  اإىل  ب�سري  تدخل  ب��دون  للتعرف 
لفتت انتباه حمللي ال�سي اآي اإيه. وقال كري�س هور�ست مدير العمليات 
الأمريكية،  ال�ستخبارات  اأجهزة  مع  املتعاقدة  �ستابيليتا�س  �سركة  يف 
كناية  ال�سطناعي  وال��ذك��اء  بيانات،  عن  كناية  ب�سري  كائن  �سلوك  اإن 
اأعتقد  �سلوك،  اأمن��اط  بيانات. وتابع حيث هناك  عن منوذج قائم على 
واأفاد  الب�سر.  اأف�سل من  اإجناز عمل  الذكاء ال�سطناعي قادر على  اأن 
م�سوؤولون اآخرون من وكالت ا�ستخبارات اأمريكية م�ساركون يف املوؤمتر، 
ول �سيما وكالة الأمن القومي املتخ�س�سة يف التن�ست على الت�سالت، 
واأجهزة ال�ستخبارات التابعة للبنتاغون، اأنهم يبحثون عن حلول تقوم 

البيانات اجلزئية  الذكاء ال�سطناعي لتحويل مليارات  ا�ستخدام  على 
املتوافرة لديهم اإىل معلومات موثوقة ميكن ا�ستخدامها يف عمل الإدارة 

اأو يف �ساحة املعركة.
ال�سطناعي،  للذكاء  املمكنة  ال�ستخدامات  من  امل�سوؤولني  اأح��د  ذك��ر 
للقر�سنة  تعر�ست  برامج  اأو  معلوماتية  اأنظمة  لرتميم  به  ال�ستعانة 

ب�سورة �سريعة.
البحث  هو  خا�سة  ب�سورة  ال�ستخبارات  وك��الت  اهتمام  يثري  ما  لكن 
التوا�سل  امل��ع��ل��وم��ات م��ث��ل �سبكات  ل���دى م�����س��ادر  اأمن����اط م��ت��ك��ررة  ع��ن 

الجتماعي.
اإيه  اآي  ال�سي  الذي يخرج حمللي  “كنت �سكول”  واأو�سح عميد معهد 
جوزف غارتني اأن م�سح �سبكات التوا�سل الجتماعي ب�سكل دقيق بحثا 

عن معلومات لي�س بالأمر اجلديد، لكن “ما هو جديد هو حجم البيانات 
التي يتم جمعها من �سبكات التوا�سل الجتماعي و�سرعة جمعها«. ويف 
ميكنها  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  على  القائمة  الأنظمة  ف��اإن  احل��ال��ة،  ه��ذه 
واكت�ساب  تطابق،  اأو  تكرار  اأي  ر�سد  اأو  واأ�سماء،  مفاتيح  كلمات  اختيار 

معرفة بهذه الأمناط تدريجيا.
ي�سجل حجم املعلومات التي ميكن جمعها زيادة مت�سارعة، مع التقدم 

التكنولوجي يف جمال الأقمار ال�سناعية والت�سالت.
كارديلو  روب��رت  اجلغرافية-املكانية  ال�ستخبارات  وكالة  مدير  وق��ال 
ال�سور عرب الأقمار  اأن ن�ستخدم يدويا كل  “اإن توجب علينا  يف يونيو 
ال�سناعية التي نتوقع تلقيها خالل ال�سنوات الع�سرين املقبلة، فال بد 

لنا من توظيف ثمانية ماليني حملل متخ�س�س يف ال�سور«.
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اإعــــــــــالن
اخلزنة  ال�س�����ادة/�سقر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�سيانة العامة
رخ�سة رقم:CN 1908184 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة �ساميه ثاين م�سبح عبيد ال�سعدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف نا�سر عتيق �سلطان العفريت الكويتي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم برجر هاو�س

رخ�سة رقم:CN 1423723 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خليفة �سعدي العامري %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف احمد عبداهلل احمد جابر املرزوقي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا ال�سرايا

رخ�سة رقم:CN 2019658 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عفراء حممد علي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف علي احمد عبداهلل احلمادي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/م�سنع 

الهدى انترييرز منفذ بيع
رخ�سة رقم:CN 2280268 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
الكهربائية  الجهزة  لتجارة  ال�س�����ادة/املو�سم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب املنزلية  رخ�سة رقم:1367953 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان عبداهلل �سلطان �ساهني ال�سويدي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف علي �سيف �سعيد علي املع�سم الفال�سي
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 3*1 اىل 1*1

 تعديل ا�سم جتاري من/املو�سم لتجارة الجهزة الكهربائية املنزلية
SEASONS ELECTRICAL & HOUSEHOLD APPLANCES TRADING

اىل/ �سالون امنول للرجال 
ANMOL GENTS SALOON

تعديل ن�ساط/ا�سافة ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة اوىل )9602101.1(
 - املنزلية  الكهربائية  والجهزة  والغ�سالت  الثالجات  بيع  ن�ساط/حذف  تعديل 

بالتجزئة )4759013(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

ج�لدن جل�ب لل��ساطة العقارية- ذ م م
واخلا�س  عادية  الغري  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
للو�ساطة  جلوب  )جولدن  اأعاله  املذكورة  ال�سركة  بت�سفية 
العقارية - ذ م م( يعلن امل�سفى / مكتب الهاملي-حما�سبون 
له  من  فكل  اعاله  املذكورة  ال�سركة  ت�سفية  عن  قانونيون 
التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة  على  حقوق  اأو  مطالبة 
مبطالبته مع امل�ستندات املوؤيدة لذلك اإىل امل�سفى، وذلك خالل 
الدوام الر�سمي وملدة 45 يوماً من تاريخ الإعالن، وكل من مل 
باملطالبة.   حقه  ي�سقط  بالإعالن  املحددة  املدة  خالل  يتقدم 
تليفون امل�سفى 6321546 / 02 ، فاك�س 6210478 /02، ابوظبى 
�سارع زايد الثاين بناية العني للزجاج الطابق )6( �سقة )17( 

مكتب الهاملى و �سركاه – حما�سبون قانونيون. 

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�سلطان املرر التجارية
 رخ�سة رقم:CN 1026743 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة اجلبانة الزراعية

CN قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1018694 
تعديل لوحة الإعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3 اىل 1*4

 تعديل ا�سم جتاري من/موؤ�س�سة اجلبانة الزراعية
AL JABANA AGRICULTURAL ESTABLISHMENT

اىل/ نور البيان للتجارة 
NOOR ALBAYAN TRADING

تعديل ن�ساط/ا�سافة جتارة املعدات الكهربائية - باجلملة )4659102(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع مواد البناء - بالتجزئة )4752034(

تعديل ن�ساط/حذف بيع البذور واحلبوب - بالتجزئة )4773306(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية م غ 

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8328  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ج��ل��ف ب���ورجن جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /عطا 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��وه��اب  ن��ور  ال��رح��م��ن 
والر�سوم  دره����م   )2000( مب��ب��ل��غ  ع����ودة  وت���ذك���رة  دره�����م(  وق�����دره�����ا)8600  ع��م��ال��ي��ة 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB176081596AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف 
الحد املوافق:2017/9/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6584  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-البحر املتو�سط للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  العجمي  عبدالعزيز  وهبه  ع��رف��ات  /جمعه  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)13300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB174910633AE:ال�سكوى رق��م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م   )2000(
ال�����س��اع��ة 15.00 م�ساءا  امل�������واف�������ق:2017/9/20  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا ج��ل�����س��ة  وح�����ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/7440  عمايل جزئي
/ املدعي  ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  1-جاليبي   / عليه  املدعي  اىل 

�ساهني مياه ا�سالم مياه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   34800( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB175471139AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة   2017/10/3 املوافق  الثالثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/6276  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �سي  اي  �سي  1-اي   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ق��ن��دال  /بو�سعيب  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
درهم(   4000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   90180( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174011951AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8047  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جهينه ملقاولت البناء ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  عبداملجيد  مياه  /نايان  املدعي  ان 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   29778( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb176181023ae  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني املوافق 2017/9/18 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/7498  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  او���س��ن  1-�ساينينج   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  خ��ان  بتهان  املدعي /ظفر علي  ان  القامة مبا  حمل 
وتذكرة  دره���م(   24100( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة رقم 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    mb175502711ae:ال�سكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/9/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3204  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- البقيع ملواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/مهتاب احمد �سخي حممد قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7818( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )811(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2871  تنفيذ عمايل 

����س.ذ.م.م جمهول حمل  �ساميه  ام�سيات  ���س��ده/1- مطعم ومقهى  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممود مطوع عبدال�سيد زكر اهلل وميثله:امل 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  قد  البلو�سي  دروي�س حممد  خمي�س 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )16574.70(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
خلزينة  ر�سوم  دره��م   )1213( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2930  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سم�س امل�سايف للخدمات الفنية والتنظيف �س.ذ.م.م 
ف�سل  رن��ا  ح�سني  التنفيذ/�سابر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق���ام  عليك  ق��د  حممد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6670( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/2561  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رفيق ال�سالم امني ال�سالم قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3700( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )911( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/2889  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة املقا�سر للمقاولت جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عزت عزمي رزق اهلل تاو�سرو�س قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )26098(
مبلغ )2004( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3165  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  اىل املنفذ �سده/1- املدين لنقل الركاب باحلافالت 
با�سايا قد  التنفيذ/فدا ح�سني حاجي اهلل  ان طالب  حمل القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )7787( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )795( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1983  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- تنرتا املر�سدي لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق���ام   قد  كونور  مايكل  التنفيذ/لورن�س  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )49300(
مبلغ )3651( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3119  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ت�ست اوف فيم جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد امني الزوري قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)32150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )2429( مبلغ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مني بايرن ميونيخ، حامل اللقب يف ال�سنوات اخلم�س الأخرية، بخ�سارة مفاجئة 
على اأر�س هوفنهامي رابع املو�سم املا�سي �سفر2-، يف املرحلة الثالثة من الدوري 
العددية  ال��زي��ادة  دورمت��ون��د من  بورو�سيا  ي�ستفد  فيما مل  القدم،  لكرة  الأمل��اين 

وتعادل مع م�سيفه فرايبورغ �سلبا.
وبداأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بفوز على باير ليفركوزن 3-1 ثم اأكد 
يف املرحلة الثانية تفوقه على م�سيفه فريدر برمين -2�سفر، قبل ان يتعر�س 

خل�سارته الأوىل امام فريق املدرب ال�ساب يوليان ناغل�سمان.
وتكرر �سيناريو زيارة بايرن الأخرية اىل ملعب هوفنهامي حيث خ�سر �سفر1- 
م�سواره  انطالق  قبل  وذلك  املا�سي،  املو�سم  من  والع�سرين  ال�سابعة  املرحلة  يف 
يف دوري الأبطال حيث ي�ستقبل اندرخلت البلجيكي الثالثاء يف جمموعة ثانية 

ت�سم باري�س �سان جرمان الفرن�سي و�سلتيك بطل ا�سكتلندا.
ويعود الف�سل بفوز هوفنهامي اىل مهاجمه مارك الك�سندر اوث �ساحب الهدفني 
والول بعد رمية متا�س جدلية لتواجد كرتني يف ار�س امللعب، فرفع  و51،   27
ب��ف��ارق اله���داف عن  3 مباريات  م��ن  �سبع نقاط  ال��ث��اين اىل  امل��رك��ز  ر�سيده يف 

دورمتوند.

22 مرة وامتلك  5 ت�سديدات، فيما �سدد بايرن  و�سجل هوفنهامي هدفني من 
الف   30 راين-نيكار-ارينا” وام��ام  “فري�سل  ملعب  على   .72% بن�سبة  الكرة 
املخ�سرمني  ب��اي��رن لع��ب��ي��ه  م���درب  ان�سيلوتي  ك��ارل��و  الي��ط��ايل  ت���رك  م��ت��ف��رج، 
لكنهما  البدلء،  مقاعد  على  روب��ن  اري��ن  والهولندي  ريبريي  فرانك  الفرن�سي 
يف  املعطيات  بقلب  رودريغيز  خامي�س  الكولومبي  الخ��ر  البديل  مع  ينجحا  مل 

ال�سوط الثاين.
وهذه اول مرة منذ اغ�سط�س 2014 يرتاجع بايرن اىل املركز اخلام�س بعد 3 
مراحل على انطالق الدوري. وقال ان�سيلوتي تفا�سيل كثرية اأدت اىل اخل�سارة، 
لكن مواقع  ك��رات كثرية  رف��ع  امل��ب��اراة �سعبة... حاولنا  كانت  نكن مركزين.  مل 
مهاجمينا مل تكن مثالية داخل املنطقة. اما ناغل�سمان فراأى نحن �سعداء لهذه 
النتيجة. هزمنا بكل الح�سائيات لكن هذا لي�س هاما. رك�سنا ت�سعة كيلومرتات 

اكرث من بايرن و�سجلنا يف الوقت احلا�سم. ومل ي�ستفد بورو�سيا دورمتوند ثالث 
املو�سم املا�سي من اف�سليته العددية لوقت طويل اأمام م�سيفه فرايبورغ، فاكتفى 
بنقطة التعادل ال�سلبي. و�سحيح ان دورمتوند بقي الوحيد مل تتلق �سباكه اي 
هدف حتى الن، ال انه خ�سر نقطتني امام فريق متوا�سع يحتل املركز اخلام�س 
ع�سر. وكان دورمتوند فاز يف املرحلتني الأوليني على فولف�سبورغ �سفر3- خارج 

ملعبه وهرتا برلني -2�سفر.
الذي  ال�سعب  لالختبار  بو�س،  بيرت  الهولندي  اجلديد  امل��درب  فريق  وي�ستعد 
الإنكليزي  هوت�سرب  توتنهام  �سد  لندن  يف  وميبلي  ملعب  على  الأربعاء  ينتظره 
�سمن مناف�سات املجموعة الثامنة من دوري اأبطال اأوروبا والتي ت�سم العمالق 

الإ�سباين ريال مدريد حامل اللقب وابويل نيقو�سيا القرب�سي.
األف متفرج، طرد جناح فرايبورغ   23 على ملعب �سفارت�سفالد �ستاديون واأمام 

الفرن�سي يوريك رافيه الذي خا�س مباراته الوىل يف الدوري بعد انتقاله من 
�سد  خ�سونة  بعد  الفيديو  تقنية  من  مب�ساعدة  مبكرا  ال�سوي�سري،  بويز  يونغ 

مار�سيل �سملت�سر الذي نقل اىل امل�ست�سفى .
التحكيم يف طرد احد الالعبني  مل�ساعدة  الفيديو  ت�ساهم تقنية  اول مرة  وهذه 

يف الدوري الملاين.
هيمن دورمتوند الذي خ�سر قبلها بدقائق مدافعه ال�سباين مارك بارترا، على 

املباراة لكن من دون فاعلية.
وكانت اخطر فر�سه ت�سديدة المريكي ال�ساب كري�ستيان بولي�سيت�س الي�سارية 

�سدها احلار�س الك�سندر �سفولوف يف الدقيقة الوىل من ال�سوط الثاين.
لتنتهي  ال�سباك  ب��ادراك  ورفاقه  اوباميانغ  اميرييك  بيار  الغابوين  ينجح  ومل 
�سد  الأخ��رية  ال�12  مبارياته  فرايبورغ  خ�سارة  بعد  ال�سلبي،  بالتعادل  امل��ب��اراة 

مناف�سه.
وحتدث بو�س الذي امتلك فريقه الكرة بن�سبة %82 و�سدد 27 مرة مقابل 5 
خل�سمه، عن ا�سابة �سملت�سر وبارترا يبدو الو�سع ا�سواأ ملار�سيل، يجب ان ننتظر 

لرنى حالته.

الفجر الريا�ضي

17

 47 بينها  ميدالية   128 الإم�����ارات  ح�سدت 
بطولة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  الن�سخة  خ��ت��ام  يف  ذه��ب��ي��ة 
التي  اجلوجيت�سو،  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة  عجمان 
اأقيمت حتت رعاية �سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
ال�سيخ  وبح�سور  عجمان،  عهد  ويل  النعيمي 

حميد بن عمار بن حميد النعيمي.
�سارك يف املناف�سات التي اأقيمت يف مركز �سباب 
24 دولة، على مدار  434 لعباً من  عجمان، 

يومي اجلمعة وال�سبت.
و���س��ه��دت امل��ن��اف�����س��ات ال��ت��ي ك����ّرم ال��ف��ائ��زي��ن يف 
خ��ت��ام��ه��ا ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ع���م���ار ب���ن حميد 
حيث  وا�سعا،  و�سعبيا  ر�سميا  ح�سورا  النعيمي، 
اأبرز النتائج فوز لعبي دولة الإم��ارات ب�  كانت 
99 ميدالية يف اليوم الثاين، منها 38 ذهبية، 
اليوم  �سهد  كما  ب��رون��زي��ة،  و23  ف�سية  و38 
الالعبني  م��ن  ع��دد  ف��وز  البطولة  م��ن  ال��ث��اين 
وفل�سطني  ولبنان  و�سوريا  الأردن  م��ن  ال��ع��رب 
التتويج  من�سة  اإىل  و�سعد  واليمن،  والكويت 
لع���ب���ون م���ن ك��ول��وم��ب��ي��ا واأم���ري���ك���ا وال���ربازي���ل 
واإيران  اجلنوبية  وكوريا  وبريطانيا  والفلبني 

و�سلفادور ورو�سيا والربازيل والهند.
وقال ال�سيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي: 
�سهدنا  التي  البطولة  هذه  يف  بتواجدنا  نفخر 
للمراكز  الإم���������ارات  لع���ب���ي  ت�����س��در  خ��الل��ه��ا 
ال�سكر للقيادة  اأتوجه بخال�س  اأن  واأود  الأوىل، 
الذي  امل�ستمر  ودعمها  جهودها  على  الر�سيدة 
يف  اأ�سهم  ما  الريا�سية،  املحافل  ملختلف  اأولته 
على خمتلف  ريادتنا  وتعزيز  الرتقاء مبكانتنا 

الأ�سعدة.
واأ�ساد مب�ستوى التنظيم وكفاءة الطاقم الفني 
والإداري الذين عملوا على اإخراج هذه البطولة 
وفق اأف�سل املعايري وامل�ستويات العاملية، موؤكداً 
الرامية  م�ساعيها  �ستوا�سل  عجمان،  اإم��ارة  اأن 
اإىل تر�سيخ ح�سورها كمركز رائد للجوجيت�سو 
وتعزز  املحرتفني،  الالعبني  ت�ستقطب  وقبلة 

نتائج  واأ�سفرت  والنا�سئني.  الهواة  مهارات  من 
ال��ي��وم ال��ث��اين ع��ن ف��وز ال��الع��ب اأح��م��د املازمي 
55 كجم، فئة  ال�سارقة بذهبية وزن  من نادي 
نا�سئني، للحزام الأبي�س، وجاء الالعب عبداهلل 
الثاين،  املركز  ن��ادي اجلزيرة يف  الظاهري من 
ويف فئة نا�سئني وزن 60 كجم للحزام الأبي�س، 
الوحدة  ن���ادي  م��ن  ال��را���س��دي  ف��از علي حممد 
زايد  اجلزيرة  نادي  لعب  وجاء  الأول،  باملركز 
الرحمن  عبد  وح��ل  الثاين،  املركز  يف  الكثريي 

يو�سف الب�سري من الظفرة يف املركز الثالث.
لع����ب  ب����ك����ري،  ع�����ب�����داهلل  الأردين  وت���������س����در 
نا�سئني  ل��ف��ئ��ة  الأول  امل���رك���ز  ج���الدي���ات���ور����س، 
ثانياً  وح���ل  الأب��ي�����س،  ل��ل��ح��زام  ك��ج��م   73 وزن 
وزن  ويف  اجل��زي��رة،  لع��ب  الكتبي  عبدالرحمن 
كجم، يف احلزام الأزرق فاز الإماراتي عمر   81
احلو�سني باملركز الأول من نادي اجلزيرة، وحل 
ماهر الطاهر من نادي الوحدة يف املركز الثاين، 
وجاء زميله علي املنهايل يف املركز الثالث، ويف 
وزن 94 كجم فئة احلزام الأزرق، ت�سدر املركز 
الأول ه��داف الأحبابي من بني يا�س، وج��اء يف 

املركز الثاين اإبراهيم التميمي من الوحدة.
الأول  باملركز  العني  م��ن  ال�سحي  حممد  وف��از 
الأزرق،  ل��ل��ح��زام   1 ما�سرت  كجم   110 ل���وزن 
ويف وزن 110 كجم رجال، للحزام البنف�سجي، 
باملركز  نادي اجلزيرة  العلي لعب  �سلطان  فاز 
الأول، وحل حمدان اأحمد البلو�سي لعب العني 
ث��ان��ي��اً، وف���از حم��م��د رادح����ي لع���ب ال��وح��دة يف 
املركز الأول يف وزن 94 كجم ما�سرت 1، للحزام 
البنف�سجي، كما حاز حممد �سامل ال�سام�سي من 
ن��ادي الإم����ارات على امل��رك��ز الأول ل��وزن 110 

كجم ما�سرت 1 للحزام البنف�سجي.
وح�سدت الربازيلية بر�سكيال �سريكوير املركز 
الأول لوزن 90 كجم رجال، حزام بني -اأ�سود، 
لوزن  الأول  املركز  يف  موريلو  الربازيلي  وج��اء 
110كجم رجال للحزام البني، وحاز الربازيل 

باولو بينتو على امليدالية الذهبية لوزن 110 
ك��ج��م م��ا���س��رت 1 ل��ل��ح��زام الأ����س���ود، ك��م��ا ح�سد 
الأول  املركز  العني  من  ليما  برينو  الربازيلي 
الأ�سود،  ل��ل��ح��زام   2 م��ا���س��رت  ك��ج��م   77 ل����وزن 
امليدالية  روت���ن���دو  األ��ي��ك�����س��ان��در  زم��ي��ل��ه  وح�����س��د 
الذهبية عن وزن 110 كجم، ما�سرت 2 للحزام 

الأ�سود.
اإبراهيم  �سعادة  الثاين  اليوم  مناف�سات  وح�سر 
لرعاية  العامة  للهيئة  العام  الأم��ني  امللك  عبد 
ال�����س��ب��اب وال���ري���ا����س���ة، و����س���ع���ادة حم��م��د �سامل 
احتاد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  ال��ظ��اه��ري 
الإمارات للجوجيت�سو، و�سعادة خليفة اجلرمن 
وع�سو  ع��ج��م��ان  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
القدم،  ل��ك��رة  الإم�������ارات  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س 
ب��ن عمري مدير  اأح��م��د  عمر  املهند�س  و���س��ع��ادة 
بعجمان،  ال��ع��ام��ة  امل���وا����س���الت  م��وؤ���س�����س��ة  ع����ام 
اإدارة  جمل�س  ع�سو  الظاهري  من�سور  و�سعادة 
�سالح  و���س��ع��ادة  للجوجيت�سو،  الإم����ارات  احت���اد 
التنمية  لدائرة  العام  املدير  اجلزيري،  حممد 

ال�سياحية.
كما �سهدت البطولة ح�سور �سعادة خالد املدفع 
لرعاية  ال��ع��ام��ة  للهيئة  امل�ساعد  ال��ع��ام  الأم���ني 
ال�����س��ب��اب وال��ري��ا���س��ة، و���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل �سعيد 
لل�سباب،  العامة  الهيئة  النعيمي ع�سو جمل�س 
جمل�س  ع�سو  النعيمي  �سعيد  حممد  و���س��ع��ادة 

اإدارة احتاد ال�سباب.
اأك����د ع��ب��د امل��ن��ع��م ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����س الحتادين 
النائب  للجوجيت�سو،  والم����ارات����ي  الآ���س��ي��وي 
للجوجيت�سو  ال����دويل  الحت����اد  لرئي�س  الأول 
اإن رع���اي���ة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م��ار ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
عمار  بن  حميد  ال�سيخ  وح�سور  عجمان،  عهد 
الفائزين هو مبثابة  النعيمي للبطولة لتتويج 
البطولة  يف  امل�ساركني  الالعبني  لكل  ت�سريف 
ور���س��ال��ة م��ب��ا���س��رة ت���وؤك���د ال���دع���م ال����ذي توليه 

القيادة للم�سرية الريا�سية يف الدولة.

وقال الها�سمي: عاماً تلو الآخر، ن�سهد ارتفاعاً 
لعبة  مبتابعة  واملهتمني  ال��الع��ب��ني  اأع����دادا  يف 
على  دليل  وخ��ري  فيها،  وامل�ساركة  اجلوجيت�سو 
ذلك ح�سد الالعبني الإماراتيني ن�سيب الفوز 
التاأكيد على  التي توا�سل  البطولة  الأكرب من 
ذات  واجل��م��اه��ريي��ة  ال�سعبية  ال��ري��ا���س��ي��ة  اأن��ه��ا 
اله��ت��م��ام امل��ت��زاي��د ب��ني اأب��ن��اء الإم����ارات قادرين 
علم  ورف��ع  العاملية  ال�ساحات  يف  املناف�سة  على 
الإم�����ارات ع��ال��ًي��ا يف ال��ب��ط��ولت ال��ك��ربى خالل 

الأعوام املقبلة.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د م��ن�����س��ور ال���ظ���اه���ري ع�سو 
للجوجيت�سو،  الإم������ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س 
ثمرة  مبثابة  يعترب  عجمان  بطولة  جن��اح  اأن 
املتميزة  اللعبة  جلهود م�ستمرة لالرتقاء بهذه 
ال��ت��ي ب��ات��ت حت��ظ��ى ب��ق��اع��دة ك��ب��رية يف الدولة، 
الذي  العاملي  الت�سنيف  نظام  من  م�ستفيدين 
بات الدافع الأول لكل الالعبني الذين ي�ساركون 
اأ�سهم يف رفع م�ستوى  ما  يف م�سابقات الحت��اد 

اجلودة والأداء وحتقيق الطموحات.
على  الدولة  اأبناء  ا�ستحواذ  اأن  الظاهري  واأك��د 
البطولة،  ي��وم��ي  م����دار  ع��ل��ى  م��ي��دال��ي��ة   128
جلميع  مبا�سرة  ر�سالة  ه��ي  ذهبية،   47 منها 
ال��ري��ا���س��ي��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ع���امل ب����اأن دولة 
الإمارات حري�سة على اعتالء من�سات التتويج 
البطولت  �سمن  الألقاب  باأهم  والفوز  العاملية 

والت�سنيفات العاملية املقبلة.
ق��ال ���س��ع��ادة اإب��راه��ي��م عبد امل��ل��ك الأم���ني العام 
اإن  والريا�سة:  ال�سباب  لرعاية  العامة  للهيئة 
للجميع  اأث��ب��ت  للجوجيت�سو  الإم������ارات  احت���اد 
وخالل فرتة زمنية ق�سرية اأنه يتمتع مب�ستوى 
وه��ذا ما متكنا من  والتنظيم  الإدارة  ع��اٍل من 
ي�سعنا  ول  البطولة،  ه��ذه  يف  بو�سوح  متابعته 
اإل اأن نتقدم بال�سكر لالحتاد الذي عمل جاهداً 
اأن�����س��ط��ة ال��ق��ط��اع الريا�سي  ع��ل��ى دع���م وت��ع��زي��ز 

وال�سباب.

من جهته، اأعرب �سعادة خليفة اجلرمن رئي�س 
اإدارة  نادي عجمان ع�سو جمل�س  اإدارة  جمل�س 
احتاد الإم��ارات لكرة القدم عن تقديره لحتاد 
ودعمهم  ثقتهم  ع��ل��ى  للجوجيت�سو  الإم�����ارات 
اأول��وه لنادي �سباب عجمان، ومعرباً عن  ال��ذي 
اجلوجيت�سو  لبطولة  النادي  با�ست�سافة  فخره 

للمرة الثانية على التوايل«.
وقال اجلرمن: اإن النجاح الذي حققته الن�سخة 
لنوا�سل  كبرياً  دافعاً  اأعطانا  للبطولة  الأوىل 
العمل والظهور ب�سكل اأف�سل يف الن�سخة الثانية 
بالتعاون مع الحتاد وهو ما متكنا من حتقيقه 
امل��ا���س��ي��ني م���ن البطولة  ال��ي��وم��ني  ع��ل��ى م����دار 
التي ا�ست�سافت اأكرث من 400 لعب و�سهدت 
واملهارات  امل�ساركة  اجلن�سيات  يف  ك��ب��رياً  تنوعاً 

الريا�سية.
ق�سم  رئي�س  الهرمودي،  را�سد  ق��ال  جهته،  من 
العالقات املوؤ�س�سية اخلارجية يف �سركة مبادلة 
الر�سمي  ال�سريك  نكون  اأن  ي�سرنا  لال�ستثمار: 
بطولة  خ��الل  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  لحت���اد 
عجمان الدولية ملحرتيف اجلوجيت�سو 2017.

واأ����س���اف: ت��ل��ت��زم م��ب��ادل��ة م��ن خ���الل الربامج 
متكن  �سبل  باإيجاد  تربمها،  التي  وال�سراكات 
اأفراد املجتمع من ممار�سة الأن�سطة الريا�سية 
واحلفاظ على لياقتهم البدنية. و�سررنا كثرياً 
بروؤية النتائج املتميزة لن�سخة العام احلايل من 
بطولة ع��ج��م��ان، وه��و الأم���ر ال���ذي ي��وؤك��د على 
يف  الريا�سة  ه��ذه  بتطوير  والهتمام  احلما�س 

خمتلف اأنحاء دولة الإمارات.
ن�سب  يف  ملمو�ساً  ارت��ف��اع��اً  ال��ب��ط��ول��ة  و���س��ه��دت 
الأندية  م��ن  العديد  ا�ستقطابها  اإث��ر  امل�ساركة 
ونادي  اجل��زي��رة،  ن���ادي  بينها،  م��ن  الريا�سية، 
ون��ادي عجمان، ونادي  ال��وح��دة،  ون��ادي  العني، 
املناف�سني  ج��م��ي��ع  اأن  اإىل  وي�����س��ار  الإم��������ارات. 
امل�����س��ارك��ني م��ن ال��ري��ا���س��ي��ني ب����دءاً م��ن حاملي 
الأ������س�����ود، هم  اإىل احل������زام  الأب���ي�������س  احل������زام 

م�سجلون كاأع�ساء لحتاد الإمارات للجوجيت�سو 
�سمن املو�سم الريا�سي-2017 2018.

املو�سم  اأج��ن��دة  يف  عجمان”  “بطولة  وت��ن��درج 
الريا�سي لحتاد الإمارات للجوجيت�سو 2016 
- 2017 وت�سنيفه العاملي، و�سل�سلة الت�سفيات 
امل���وؤه���ل���ة ل��ب��ط��ول��ة اأب���وظ���ب���ي ال��ع��امل��ي��ة ملحرتيف 
اجلوجيت�سو واأ�ساد احتاد الإمارات للجوجيت�سو 
بالدعم الذي قدمته اجلهات الراعية للبطولة 
واأبوظبي   ، لال�ستثمار  مبادلة  ب�سركة  ممثلة 
لالإعالم، والحتاد للطريان، ووزارة الداخلية، 
وب��ن��ك اأب���وظ���ب���ي الإ����س���الم���ي، و���س��رك��ة برتول 
الريا�سية،  وب��امل��ز  اأدن�����وك،  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
وجمل�س  لالأملنيوم،  العاملية  الإم����ارات  و�سركة 
ولوزان  للتمويل،  واآف����اق  ال��ري��ا���س��ي،  اأب��وظ��ب��ي 
لالأزياء، وجمموعة اخلاجة القاب�سة، وال�سيف 

املا�سي، وجمموعة ال�سقر املتحدة.
لإطالق  للجوجيت�سو  الإم����ارات  احت��اد  ي�ستعد 
بطولة اأم الإمارات للفتيات وال�سيدات يف التا�سع 
والع�سرين من �سبتمرب اجلاري وايل �ستقام يف 

اآيبيك اآرينا مبدينة زايد الريا�سية.
���س��ي��ك��ون احل���دث الأب�����رز هو  اأك��ت��وب��ر  ويف �سهر 
بطولة العني الدولية للنا�سئني والنا�سئات التي 
ثم  اأكتوبر،  و14   13 يومي  م��دار  على  �ستقام 
بطولة العني الدولية للمحرتفني يف 20 و21 
تت�سمن  ن��وف��م��رب  �سهر  ويف  ذات����ه.  ال�سهر  م��ن 
اأجندة الفعاليات 4 بطولت حيث تقام اجلولة 
من  الثالث  يف  الإم���ارات  اأم  بطولة  من  الثانية 
نوفمرب، ويف ال��ي��وم ال��ت��ايل امل��واف��ق ال��راب��ع من 
نوفمرب �سوف تقام اجلولة الثانية من جولت 
لالأندية،  ال��دول��ة  رئي�س  ال�سمو  �ساحب  ك��اأ���س 

و�سوف تقام بطولة ال�سهيد يومي 23 و24.
ويف ���س��ه��ر دي�����س��م��رب ���س��وف ت��ق��ام ب��ط��ول��ة دبي 
الثامن  ي��وم��ي  اجلوجيت�سو  مل��ح��رتيف  ال��دول��ي��ة 
كاأ�س  بطولة  م��ن  الثالثة  واجل��ول��ة  وال��ت��ا���س��ع، 

�ساحب ال�سمو رئي�س الدولة يوم 23.
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•• دبي - الفجر 

العو�سي  اأح����م����د  زك����ري����ا  ي�������س���ارك 
امل��ح��ا���س��ر الآ���س��ي��وي مل��درب��ي حرا�س 
الآ�سيوي  الحت����اد  امل��رم��ى مب��وؤمت��ر 
واخل����ا�����س ب��ن��خ��ب��ة امل��ح��ا���س��ري��ن يف 
ه�����ذا ال��ت��خ�����س�����س ب���ال���ق���ارة وذل����ك 
مبقر الحتاد الآ�سيوي يف العا�سمة 
�سيعقد  وال���ذي  ك��والمل��ب��ور  املاليزية 
�سبتمرب   16 اإىل   11 م��ن  للفرتة 
مناق�سة  خ���الل���ه  و���س��ي��ت��م  احل�����ايل، 
املهمة  والنقاط  املحاور  من  العديد 
الفنية  امل�����س��ت��ج��دات  ب��اآخ��ر  املتعلقة 
اخل��ا���س��ة ب��ح��را���س��ة امل��رم��ى يف عامل 
املوؤمتر  يف  وي�������س���ارك  امل�����س��ت��دي��رة.  
جم��م��وع��ة م���ن ح���را����س امل���رم���ى يف 
ل��ي��ك��ون فر�سة  الآ����س���ي���وي���ة  ال����ق����ارة 
م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ق��اء ف��ن��ي ك����روي يجمع 
واملحا�سرين  واحل���را����س  امل���درب���ني 
ما  بكل  واملقرتحات  الأف��ك��ار  لتبادل 
يتعلق مبنح رخ�س التدريب اخلا�سة 
وطرائق  امل���رم���ى  ح���را����س  ب��ت��دري��ب 
ال��ت��دري��ب احل��دي��ث��ة، واآخ����ر م��ا يتم 

تدريبية  ودورات  ور���س  م��ن  طرحه 
يف  املرمى  وحرا�س  مدربي  لتطوير 

القارة.
وي��ع��ت��رب امل��ح��ا���س��ر الآ���س��ي��وي زكريا 
الفعالة  الوطنية  الكوادر  اأحمد من 
يف الكرة الإماراتية، وتدرج يف عامل 

كحار�س  ال���ل���ع���ب  م����ن  ال����ق����دم  ك�����رة 
التدريب  ع���امل  دخ��ول��ه  اإىل  م��رم��ى 
بعد اإعتزاله، حيث قام بالتدريب يف 
الأندية املحلية واملنتخبات الوطنية، 
مدربي  ع���ل���ى  ال���ف���ن���ي  وال�������س������راف 
احلرا�س، ونظم العديد من الدورات 

التدريبية ملدربي وحرا�س املرمى يف 
خالل  دورات���ه  �سملت  حيث  ال��دول��ة 
الفرتة املا�سية معظم اأندية الدولة، 
اإ�سافة اإىل تعاونه مع اأكادميية احتاد 
الكرة يف تقدمي دورات متخ�س�سة يف 

حرا�سة املرمى. 

•• دبي-الفجر 

التدريب  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ح�����س��ن  ع��ب��د اهلل  اأن���ه���ى 
ور�سة  يف  م�ساركته  ال��ك��رة  احت���اد  يف  وال��ت��ط��وي��ر 
بطولة  هام�س  على  اأقيمت  التي  الفنية  العمل 
النا�سئني  مل��ن��ت��خ��ب��ات  ال����ودي����ة  ال���دول���ي���ة  ه�����وان 
على  نظمت  وال��ت��ي  ال�����س��ني،  يف  �سنة   14 حت��ت 
الودية.  وق��دم عبد اهلل ح�سن  البطولة  هام�س 
ال��ت��دري��ب��ي��ة الفنية  ال��ور���س��ة  حم��ا���س��رة خ���الل 

ف��ل�����س��ف��ة تطوير  ع����ن  م��ت��خ�����س�����س��ة  حم���ا����س���رة 
وتطوير  مب�����س��ت��وي��ات��ه��م  والرت����ق����اء  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
املحا�سرة ثالثة  مهاراتهم وقدراتهم وت�سمنت 
حماور، الأول عن كيفية تبادل الأفكار يف تطور 
ال��ن��ا���س��ئ��ني يف ق����ارة اآ���س��ي��ا، وامل���ح���ور ال��ث��اين عن 
تثقيف النا�سئني يف اإكت�ساب املتطلبات التكتيكية 
عن  فكان  الثالث  املحور  اأم��ا  احلديثة،  والفنية 
املعايري الرئي�سية يف اإنتقاء املواهب يف كرة القدم 

احلديثة. 

ق�سم  رئي�س  قدمتها  التي  املحا�سرة  وا�ستندت 
وح�سرها  ال��ك��رة،  احت��اد  يف  والتطوير  التدريب 
اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  يف  امل�����س��ارك��ني  املنتخبات  م��درب��و 
الفني  للتحليل  ال���س��ت��ن��ت��اج��ات  م��ن  جم��م��وع��ة 
والتي   2017 لل�سباب  اأوروب����ا  ك��اأ���س  لبطولة 
يف  وي�����س��ارك  الإجن��ل��ي��زي.  املنتخب  بكاأ�سها  ت��وج 
ال��ن��ا���س��ئ��ني كل  ملنتخبات  ال���ودي���ة  ه���وان  ب��ط��ول��ة 
من، الإم��ارات، اليابان، ال�سني ماليزيا، تايلند، 

اإيران، ومنتخب مقاطعة هوان ال�سينية. 

اأقيمت على هام�ش بطولة هوان الودية

حما�سرة لعبد اهلل ح�سن ب�ر�سة تط�ير منتخبات نا�سئي اآ�سيا

الع��سي ي�سارك يف امل�ؤمتر الآ�سي�ي لنخبة 
حما�سري حرا�س املرمى

�سق�ط لبايرن مي�نيخ وتعادل خميب لدورمت�ند
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الإمارات  منتخب  لعبة  املعمري  وافية  حققت 
الثالث  املركز  وال�سطرجن  للثقافة  العني  ون��ادي 
حتت  لفئة  الكال�سيكي  ال�سطرجن  مناف�سات  يف 
14 عاماً �سمن بطولة اآ�سيا الغربية لل�سطرجن 

لل�سباب املقامة حالياً يف �سرييالنكا.
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ال�سام�سي  م���وزة  حققت  ك��م��ا 
البطولة لفئتها حتت 8 اأعوام لياأتي الجنازين 
ا�سافة قوية لإجناز حمد ال�سام�سي الذي ح�سد 

امل��رك��ز ال��ث��اين يف ال�����س��ط��رجن ال�����س��ري��ع يف نف�س 
البطولة  قبل اأيام قالئل.

امل��ع��م��ري ع��ن �سكرها  م��ن جهتها ع���ربت واف��ي��ة 
وتقديرها لرئي�س  الحتاد الآ�سيوي لل�سطرجن 
ال�سيخ  وال�سطرجن  للثقافة  العني  ن��ادي  رئي�س 
على  نهيان  اآل  �سخبوط  بن  خليفة  بن  �سلطان 
ال��ذي ظل يقدمه لالعبني  ال��الحم��دود  الدعم 

والالعبات واأثمر عن العديد من الجنازات.

النادي  واإدارة  �سلطان  ال�سيخ  اأ�سكر   : واأ�سافت 
البعثة  رئي�س  ونائب  ورئي�س  ال�سطرجن  واحت��اد 
لنا حتى  ال�سعاب  كافة  لتذليلهم  �سريلنكا  اىل 
ُن�سارك يف اأف�سل الظروف ومنثل �سعار الإمارات 
ونرفعه يف من�سات التتويج ، ونحن �سنكون دائماً 
عند ُح�سن ظن بالدنا ونبذل اأق�سى اجلهود من 

اأجلها.
كما اعربت موزة ال�سام�سي عن �سعادتها الكبرية 

مبا حتقق يف البطولة التي جاءت مبا�سرة عقب 
امل�ساركة يف بطولة الإم��ارات الفردية ومهرجان 
ال�سكر   : واأ�سافت   ، لل�سطرجن  ال��دويل  اأبوظبي 
لرئا�سة نادي العني لل�سطرجن ولكل من �ساعدنا 
، ونتطلع لتطوير اأنف�سنا والتدريب امل�ستمر حتى 

نحقق املزيد من الجنازات لدولتنا احلبيبة.
من جهتها و�سفت نائب رئي�س بعثة نادي العني 
لل�سطرجن امل�ساركة يف البطولة  الجناز بالباهر 

، معربة عن �سكرها لرئا�سة النادي على ت�سخري 
كافة الأ�سباب من اأجل تاأتي امل�ساركة ناجحة.

واأ�سافت : نبارك لقيادات دولة الإمارات احلبيبة 
ول���ن���ادي ال���ع���ني ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����س��ط��رجن واحت����اد 
امل�ساركني  ولعباتنا  لعبينا  ولأ���س��ر  ال�سطرجن 
وحتقيق  النجاح  على  الغربية   اآ�سيا  بطولة  يف 
الإم������ارات ول�سطرجن  ل��دول��ة  امل�����س��رف��ة  امل���راك���ز 
دولة   24 البطولة   ���س��ارك يف  وق��د   ، الإم����ارات 

اأج��ل حتقيق  ، ونعد ببذل كل غايل من  اآ�سيوية 
املزيد من النجاحات يف امل�ستقبل.

ال��دول��ة يف �سريلنكا  ���س��ف��ارة  واأردف�����ت :ون�����س��ك��ر 
املال  كاظم  عبداحلميد  ال�سفري  ربانها  بقيادة 
ال�����س��ف��ارة ع���ب���داهلل بطي  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني يف 
زاروا  ال��ل��ذي��ن  امل��ه��ريي  �سعيد  وع��ل��ي  ال�سام�سي 
مقر البعثة وم�سمار ووقفوا يف قاعات املناف�سات 

لالإطمئنان على لعبينا ولعباتنا.

بعد فوزهما باملركزين الثاين والثالث يف بطولة اآ�سيا الغربية لل�سطرجن

ال�س��ام�س��ي واملعم���ري : ال�سك��ر لقي���ادات ال��دول���ة ونهديه��م اإجنازن���ا

 ، الكتبي  باحلبالة  �سامل  عبيد  العميد  ك��رم 
مدير قطاع املوارد الب�سرية ب�سرطة اأبوظبي 
الب�سرية  امل����وارد  »ق��ط��اع   ف��ري��ق   ، يف مكتبه 
الفائز  باملركز الثاين  يف بطولة  ال�سباحة،  
»القائد  درع  بطولت  �سمن   اأقيمت   والتي 
العام« لالألعاب الريا�سية يف املو�سم الريا�سي 
نيويورك  جامعة  ،يف   2018  _  2017
 89 مب�ساركة  ال�سعديات،  بجزيرة  اأبوظبي، 
ال�سرطية،  ال��ق��ط��اع��ات  ج��م��ي��ع  م��ن  ���س��ب��اح��ا 

ونظمها مركز الرتبية الريا�سية ال�سرطية، 
يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  العليا  اللجنة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�سرطة اأبوظبي.
اأن�����ه و���س��م��ن اه��ت��م��ام م���ع���ايل اللواء  واأك������د 
حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�سرطة 
امل�ستمرة   املتابعة  ال�سرطة  ُت���ويل  اأب��وظ��ب��ي، 
تعد  والتي   ، الريا�سة  مبنظومة  بالرتقاء 
تعزز  التي  والهامة  احليوية  العنا�سر  م��ن 
بواجباتهم  القيام  على  املنت�سبني  ق��درة  من 

ريا�سات  مبمار�سة  واإ�سعادهم  ون�ساط  بهمة 
اإىل قلوبهم، ت�سهم يف رفع كفاءتهم  حُمببة 

البدنية والذهنية والنف�سية والوظيفية. 
وه��ن��اأ ال��ف��ائ��زي��ن يف ال��ب��ط��ول��ة، وح��ث��ه��م على 
م�ساعفة اجلهود  لتحقيق التميز يف املجال 
التناف�س  ان  مو�سحاً  با�ستمرار  الريا�سي 
بالأخالق احلميدة، مثنياً  ي�سمو  الريا�سي  
للفريق   احل��م��ا���س��ي  وامل�����س��ت��وى  الأداء  ع��ل��ى 

وحتليه بالروح الريا�سية.

امل�ارد الب�سرية ب�سرطة  اأب�ظبي تكرم فريقها 
 لل�سباحة الفائز الثاين  ببط�لة درع “القائد العام”

���س��ه��دت ب��ط��ول��ة دب���ي ال��دول��ي��ة ل��ت��ح��دي الرم�سى 
مع  بالتعاون  الإم����ارات  رح��ال��ة  ن��ادي  نظمها  التي 
اإىل  ال��ري��ا���س��ي حت��ت �سعار م��ن دب��ي  جمل�س دب��ي 
العامل جناحا كبريا و�سارك فيها اأكرث من 180 
متناف�سا من خمتلف اجلن�سيات والأعمار خا�سوا 
اأجواء  وعا�سوا  واملغامرة  بالتحدي  مليئة  جتربة 
من املرح وال�سعادة وخالل مناف�سات البطولة التي 

اأقيمت يف حديقة م�سرف بدبي.
من  البطولة  يف  الأوىل  ب��امل��راك��ز  الفائزين  وت���وج 
اأمان  نا�سر  م��ن  ك��ل  وال�سيدات  ال��رج��ال  الفئتني 
اآل رحمة م�ساعد اأمني عام جمل�س دبي الريا�سي 
رحالة  رئي�س  جم��رن  ال�سيخ  ب��ن  حممد  وع��و���س 

الإمارات رئي�س مهرجان الرحالة العاملي.
وفازت الإماراتية فريدة علي باملركز الأول يف فئة 

فيال�سز  روزي  الفلبينية  ثانية  وج��اءت  ال�سيدات 
وحلت الإماراتية اأ�سماء ب�سر يف املركز الثالث ..ويف 
املراكز  على  العمانيون  �سيطر  الرجال  مناف�سات 
الأول  باملركز  اأح��م��د  اب��ن  وليد  ف��از  حيث  الأوىل، 
�سعد  ج��اء  فيما  ثانيا  م��اج��د  م���ازن  م�سباح  ت��اله 

مبارك يف املركز الثالث.
وقال نا�سر اأمان اآل رحمة ان جمل�س دبي الريا�سي 

يحر�س على التنوع يف تنظيم الفعاليات الريا�سية، 
واإن اأهم ما مييز اإمارة دبي هو التنوع يف ا�ست�سافة 
اأجندة  ت�سم  حيث  الريا�سية،  الفعاليات  وتنظيم 
الفعاليات الريا�سية ال�سنوية يف دبي مناف�سات يف 
البحر وال�سالت واملالعب ويف خمتلف  اجلو ويف 
الريا�سة  انت�سار  ي�ساهم يف  املناطق والأج��واء مما 
وجعلها اأ�سلوب حياة ويعزز مكانة دبي كم�ست�سيف 

من الطراز العاملي وي�ساهم يف زيادة عدد املمار�سني، 
كما يجعل من الإم��ارة الوجهة املف�سلة للريا�سة 
الكربى  ال��دول  م�ساف  يف  وي�سعها  والريا�سيني 

املنظمة لالأحداث الريا�سة الدولية.
جمرن  ال�سيخ  ب��ن  حممد  عو�س  ع��رب  جانبه  م��ن 
من  البطولة  يف  الوا�سعة  بامل�ساركة  �سعادته  ع��ن 
العامل حيث  ق��ارات  جن�سيات متعددة من خمتلف 

والأرجنتني  ال��ربازي��ل  من  م�ساركات  هناك  كانت 
واآ�سيا  واأف��ري��ق��ي��ا  اأوروب������ا  م��ن  دول  وع����دة  وك��ن��دا 

واأ�سرتاليا.
وقال اإن جميع امل�ساركني خا�سو يف هذه البطولة 
على  ال�سديد  اإ�سرارهم  و�ساهدنا  حقيقيا  حتديا 
الو�سول  ال�سباق وحماولة  لنهاية  املناف�سة  اإكمال 

اإىل املراكز الأوىل.

جن��اح كبي��ر لبط�ل��ة دب��ي الدولي��ة لتح���دي الرم�س����ي
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“الدويل”  ف��ه��د  امل���ل���ك  اإ����س���ت���اد  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
بالعا�سمة ال�سعودية الريا�س يف متام ال�ساعة 
املكرمة”  “مكة  ب��ت��وق��ي��ت  م�����س��اًء  ال��ث��ام��ن��ة 
التا�سعة بتوقيت “اأبوظبي” قمة اآ�سيوية من 
“�سفري”  العني  يحل  عندما  الثقيل  العيار 
الكرة الإماراتية �سيفاً على الهالل ال�سعودي 
اآ�سيا  اأبطال  اإياب ربع نهائي دوري  يف مباراة 
الفوز  بفر�ستي  العني  ويدخل  القدم.   لكرة 
الأ�سلي  الوقت  خ��الل  الإيجابي  التعادل  اأو 
ل��ل��م��ب��اراة، يف ح��ني ي��ح��ت��اج ���س��اح��ب الأر�����س 
امل���وؤه���ل���ة لن�سف  ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة 
ال��ن��ه��ائ��ي ال��ق��اري اإىل ال��ف��وز ف��ق��ط، يف حني 
خالل  الفريقني  بني  ال�سلبي  التعادل  ي��وؤدي 
اأن  قبل  اإ�سافية  اأ�سواط  اإىل  الأ�سلي  الوقت 
الرتجيحية  اجل�����زاء  ب���رك���الت  احل�����س��م  ي��ت��م 
ال�����س��وط��ني الإ���س��اف��ي��ني ح�سب  وال���ه���دف يف 
بالن�سبة  هدفني  ي�ساوي  ل  البطولة  لئحة 
ل��ل��ف��ري��ق ال�����س��ي��ف يف ح��ال��ة ال��ت��ع��ادل، اأم���ا يف 

الوقت الأ�سلي فيحت�سب بهدفني. 
املدير  ماميت�س،  زوران  ال��ك��روات��ي،  ويتطلع 
الطموحات  حت���ق���ي���ق  اإىل  ل���ل���ع���ني  ال���ف���ن���ي 
العيناوية املتمثلة يف قيادة “الزعيم” ملعانقة 
الذي  امل���درب  واأن���ه  خ�سو�ساً  ال��ق��اري،  املجد 
اإدارة ولعبني  ظل يحظى بثقة اجلميع من 
وج��م��اه��ري، ك��م��ا اأن����ه امل�����درب ال����ذي جن���ح يف 
باأكادميية  ك��روي��ة مم��ي��زة  م��واه��ب  اك��ت�����س��اف 
�سفوف  اإىل  ف����وراً  بت�سعيدها  واأم����ر  ال��ك��رة 
عن  ال��دف��اع  فر�سة  ليمنحها  الأول  الفريق 
�سعار العني واأكدوا جميعاً اأنهم على قدر ثقة 

املدرب فيهم. 
ال��ت��ي يعتمد عليها  ال��ق��وة  ن��ق��اط  اأه���م  وم���ن 
القراءة  م��ن��اف�����س��ي��ه،  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق  يف  زوران 
وال�سخ�سية  املباراة  ملجريات  اجليدة  الفنية 
اإمكانيات  م��ن  يكت�سبها  ظ��ل  ال��ت��ي  ال��ق��وي��ة 
ال���ن���ادي وال��الع��ب��ني الأم����ر ال���ذي مكنه من 
احل�سول على ثقة اجلميع وجعله قريباً جداً 

من لعبي فريقه.
فريق  م���درب  دي���از،  رام���ون  الأرجنتيني  اأم���ا 
الهالل ال�سعودي الذي يحظى بالثقة العالية 
من اجلميع خ�سو�ساً بعد الأرقام املميزة التي 
يتوىل  مو�سم  اأول  خ��الل  فريقه  مع  حققها 
جميل  دوري  حتقيق  يف  جن��ح  اإذ  املهمة،  فيه 
للمحرتفني قبل النهاية بجولتني، كما توج 
بعد  ال�سريفني،  احلرمني  خ��ادم  كاأ�س  بلقب 
اأن  النهائية، قبل  امل��ب��اراة  الأه��ل��ي يف  اأن ه��زم 
البطولة  الثمانية من  اإىل دور  الهالل  يقود 

الآ�سيوية. 
تدريبيتني  ح�ستني  اأخ���ر  يف  دي���از  وح��ر���س 
على  الرتكيز  ب��ه��دف  تدريباته  اإغ���الق  على 
يف  العني  ب��ه  �سيالقي  ال��ذي  التكتيك  تنفيذ 
مواجهة الليلة ويف تدريبات يوم اأم�س الأول 
املوج الأزرق بالدخول خالل  �سمح جلماهري 
ربع ال�ساعة الأوىل قبل اأن يطالبهم مبغادرة 
املدرج الهاليل حتت عنوان م�سلحة الفريق. 

قمة الزعامة
م�سابقة  يف  ال�سعودي  والهالل  العني  التقى 
بداية  اجلديد  مب�سماها  اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري 
2003، ثمان م��رات ف��از العني يف  م��ن ع��ام 
العني  الهالل على  بينما فاز  اأربع مواجهات 
واحد  لقاء  التعادل يف  م��رات، وح�سر  ث��الث 
بني الفريقني وكان �سمن جولة الذهاب من 
والتي  الأبطال.  دوري  من  احلالية  الن�سخة 

انتهت نتيجته �سلبية بدون اأهداف. 
و�سهدت مباريات العني والهالل ت�سجيل 18 
اأهداف   9 بر�سيد  الفريقان  تقا�سمها  هدفاً 
لكالهما على مرمى الأخر ويرتبع على قمة 
هدايف اللقاءات لعب العني والهالل ال�سابق 
ن��ا���س��ر ال�����س��م��راين ول��ك��ن ال��ث��الث��ة اأه����داف 
وحتديداً  ال��ع��ني  ف��ري��ق  م��رم��ى  على  �سجلها 
الذهاب  م���ب���ارات���ي  خ����الل   2014 ع����ام  يف 

الإي��اب مبرحلة خ��روج املهزوم يف ال��دور قبل 
النهائي. 

اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  بلقب  العني  فريق  وت��وج 
 ”2003“ ب��امل�����س��م��ى اجل��دي��د  م���رة واح����دة 
احل�سول  يف  ال����ه����الل  ي��ن��ج��ح  مل  ح����ني  يف 
منذ  اجل��دي��دة  بن�سخته  ال��ق��اري  اللقب  على 
واحدة  م��رة  النهائي  و�سل  بينما  انطالقته 
يف عام 2014.. اأما العني فقد و�سل لنهائي 
البطولة الآ�سيوية ثالث مرات اأخرها املو�سم 

املا�سي.  
الغيابات 

اإىل  الليلة  م��ب��اراة  يف  يفتقد  العني  اأن  يذكر 
ج��ه��ود ث��ن��ائ��ي خ���ط ال���دف���اع م��ه��ن��د العنزي 
بعد  الإي��ق��اف،  ب�سبب  عبدالرحمن،  وخ��ال��د 
طرد الأول بالبطاقة احلمراء وح�سول خالد 
عبدالرحمن على البطاقة ال�سفراء الثانية، 
يف حني ي�ستعيد “الزعيم” العيناوي” جهود 
مدافعه القوي اإ�سماعيل اأحمد، ومن املتوقع 
لعبي  جهود  ال�سعودي  الهالل  ي�ستعيد  اأن 
و�سط امليدان نواف العابد ونيكول ميلي�سي، 
الثالثي  ال��ف��ري��ق  ت�سكيلة  ع��ن  يغيب  بينما 
امل���وق���وف ���س��ل��م��ان ال���ف���رج وع���ب���داهلل عطيف 
وعبداهلل احلافظ اإىل جانب يا�سر القحطاين 

وحممد الربيك بداعي الإ�سابة. 
ا�ستقبال دبلوما�سي

وك���ان���ت ب��ع��ث��ة ف��ري��ق ال��ع��ني ق���د و���س��ل��ت اإىل 
الريا�س ال�سعودية م�ساء يوم اأم�س على من 
طائرة خا�سة وكان يف ا�ستقبال البعثة حلظة 
و�سولها �سال الطريان اخلا�س مبطار امللك 
ال�سلك  اأع�����س��اء  م��ن  “الدويل” ع���دد  خ��ال��د 
اململكة  يف  ال���دول���ة  ب�����س��ف��ارة  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي 
حممد  اأح��م��د  تقدمهم  ال�سعودية  العربية 
اأحمد  ومر�سد  بالأعمال  القائم  الطنيجي، 

الرميثي، ال�سكرتري الثاين بال�سفارة.
اأكد مقدرة ال�سعودية على الظهور امل�سرف يف 

املونديال
روؤية  لتحقيق  ي�سعى  العني  الهاجري: 

موؤ�س�ش ا�سراتيجية النجاح

ه��ن��اأ ���س��ع��ادة غ��امن م��ب��ارك ال��ه��اج��ري، رئي�س 
اإدارة �سركة نادي العني لكرة القدم،  جمل�س 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  امل��ن��ظ��وم��ة 
املنتخب  وم�سجعي  حم��ب��ي  وك���ل  ال�����س��ع��ودي��ة 
واحلر�س  املتميز  العمل  مبنا�سبة  ال�سعودي 
التي  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ط  تنفيذ  ع��ل��ى 
العامل  كاأ�س  اإىل  التاأهل  الأخ�سر من  مكنت 
التوفيق  تاريخه، متمنياً  للمرة اخلام�سة يف 
الكرة  با�سم  امل�����س��رف  ال��ظ��ه��ور  يف  لل�سعودية 
بعد  الآ�سيوية  وال��ق��ارة  والعربية  اخلليجية 
قدم  ك��رة  بطولة  اأه���م  نهائيات  اإىل  ال��ت��اأه��ل 
ال�سعودي  املنتخب  اأب��ط��ال  اأن  م��وؤك��داً  عاملية 
على قدر الثقة واأهل للتحدي وقادرون على 

حتقيق الطموحات املرجوة. 
ال�سعودي  وال��ه��الل  ال��ع��ني  وح���ول م��واج��ه��ة 
الهالل  اأن  قبل  م��ن  “ذكرت  ق��ال:  املرتقبة، 
امل�سرف  امل�ستوى  بتقدمي  مطالبان  وال��ع��ني 
حد  على  والآ�سيوية  اخلليجية  ال��ق��دم  لكرة 
نهائي  اليوم  اعترب مواجهة  و�سخ�سياً  �سواء 
م��ب��ك��ر ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���ق���اري���ة، وال���ع���ني ميتلك 
الالعبني  وث��ق��ت��ن��ا يف  امل��ط��ل��وب��ة  الإم��ك��ان��ي��ات 
واملدرب على حتقيق هدف النادي املتمثل يف 
معانقة املجد القاري كبرية واأمتنى التوفيق 
اللقب  ا�ستعادة  القلب يف  الفائز من  للفريق 

الآ�سيوي اإىل غرب القارة من جديد. 
املوؤكد  ق��ال:  واإ�سماعيل،  عموري  ع��ودة  وع��ن 
ع��ودة لعبني يف قيمة عمر عبدالرحمن  اأن 
الإ�سابة تعزز من قوة  اأحمد من  واإ�سماعيل 
ال��ف��ري��ق ومت��ن��ح زم��الئ��ه��م��ا ال���داف���ع املعنوي 
امل��ط��ل��وب ق��ب��ل م��واج��ه��ة ال��ري��ا���س و�سيدخل 
ال��ع��ني م��ب��اراة ال��ي��وم ب��رتك��ي��ز ع���اٍل واح���رتام 
وبني  ملعبه  على  املناف�س  لطموحات  كبري 
واإظهار  الكبرية  الرغبة  واأكمل:  جماهريه.  
التي  ال��ق��وي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  لتحقيق  ال��ق��ت��ال  روح 
تت�سق مع الرعاية ال�سامية التي ظل يحظى 
بها النادي من موؤ�س�س ا�سرتاتيجية النجاح، 
اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  “�سيدي” 
نهيان، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة 

النادي  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب  اأب���وظ���ب���ي، 
جمل�س  رئي�س  العيناوي،  ال�سرف  وجمل�س 
واأمتنى  الثقايف  الريا�سي  العني  ن��ادي  اإدارة 
اأن يوفق العني يف املو�سم احلايل على حتقيق 

الإجناز القاري. 
اخلا�سة  الأ�ــســئــلــة  عــلــى  ردي  ــو:  ــاي ك

مبواجهة الهالل �سيكون يف امليدان
فريق  لع��ب  لوكا�س،  كايو  ال��ربازي��ل��ي،  �سدد 
ن�سف  اإىل  التاأهل  اأهمية  على  ال��ع��ني،  ن��ادي 
بروح  وال��ع��م��ل  اآ���س��ي��ا  اأب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي 
وم�ساعفة  العايل  والرتكيز  الواحد  الفريق 
لدينا يف مواجهة  ما  اأف�سل  واإظهار  اجلهود 
لتحقيق  الهالل على ملعبه وبني جماهريه 
هدفنا يف الريا�س مع كل الحرتام للمناف�س 

وجماهريه.
اأمام  فريقه  م��ب��اراة  لنتيجة  توقعاته  وع��ن 
بلغة  ال���ت���ح���دث  اأف�������س���ل  ق������ال: ل  ال����ه����الل، 
ال��ت��وق��ع��ات ك��م��ا اأن���ن���ي ل اأج���ي���د ك���ث���رياً لغة 
الكبرية  امل��ب��اري��ات  ت�سبق  التي  الت�سريحات 
ب��ق��در م��ا اأح���ر����س ع��ل��ى ال��رتك��ي��ز يف تقدمي 
اأف�سل م�ستوى على الأر�س، لذلك اأمتنى اأن 
اأمتكن من الإجابة على كل الأ�سئلة املرتبطة 

باأداء العني اأمام الهالل الليلة يف امليدان.
اأكد مقدرة فريقه على التاأهل يف الريا�س

���س��ي��وت��اين: ال��زع��ي��م ل ي��خ�����س��ى ال���ه���الل يف 
ال�سعودية

اأك����د ال��ي��اب��اين ت�����س��وك��ا���س��ا ���س��ي��وت��اين، لعب 
العني  لعبي  اأن  العيناوي،  امليدان  متو�سط 
ت��ع��اه��دوا ع��ل��ى اإظ���ه���ار اأف�����س��ل م��ا ل��دي��ه��م يف 
على  ال�سعودي  ال��ه��الل  اأم���ام  ال��ي��وم  مواجهة 
م��ل��ع��ب��ه وب���ني ج��م��اه��ريه، م��و���س��ح��اً: ندرك 
جيداً اأن مهمة العني تتطلب التعامل ب�سالح 
وحتى  البداية  منذ  والقتال  العايل  الرتكيز 
���س��اف��رة ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة ون��ح��ن ق����ادرون على 
ال���ع���ودة م��ن ال��ري��ا���س ب��ب��ط��اق��ة ال��ت��اأه��ل اإىل 

ن�سف نهائي دوري اأبطال اآ�سيا لكرة القدم. 
التي  الأف���ع���ال  ردود  ح���ول  ����س���وؤال  ع��ل��ى  ورداً 
مواجهة  �سبقت  ال��ت��ي  ت�سريحاته  �ساحبت 
الذهاب، قال: اأعتقد من تبنى ردود الأفعال 
مل يقراأ املقال كاماًل واكتفى بالعنوان، لأنني 
تت�سن  مل  الهالل  اأن  حديثي  بقية  يف  ذك��رت 
له فر�سة اللعب يف اليابان من اأجل التعرف 
لعب  العني  اأن  بيد  املطلوبة،  بال�سورة  عليه 
يف ال��ي��اب��ان اأم����ام ن��اغ��وي��ا غ��رام��ب��و���س لذلك 
الكل يف بلدي يعرفون العني.  وعن احل�سور 
اجل���م���اه���ريي احل��ا���س��د مل�����س��ان��دة ال���ه���الل يف 
اأوؤك��د لكم باأن  اأن  مواجهة اليوم، قال: يجب 
العني ل يخ�سى الهالل ال�سعودي على ملعبه 
وبني جماهريه مع كل الحرتام لطموحاته 
يف التاأهل والواقع ي�سري اإىل اأن جميع الأندية 
يف اآ�سيا تهاب مواجهة الزعيم �ساحب النتائج 
من  و�سنقاتل  الآ�سيوية  البطولة  يف  القوية 
اأج���ل حتقيق ه��دف��ن��ا ع��ل��ى ا���س��ت��اد امل��ل��ك فهد 

واأمتنى التوفيق لفريقي يف مواجهة اليوم. 
الهالل  مباراة  لإدارة  اأوزبكية  �سافرة   

والعني يف الآ�سيوية
ك��ل��ف الحت����اد الآ���س��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم طاقم 
حتكيم اأوزبكي لإدارة مباراة الهالل ال�سعودي 
وال���ع���ني، ب��ق��ي��ادة راف�����س��ان اإي���رم���ات���وف، حكم 
احلكم  كوفالينكو،  فالنتني  يعاونه  ال�ساحة، 
احلكم  اإجل��ي��ز،  وتانتا�سيف  الأول  الإ����س���ايف 
عبداخلميد،  ورا����س���ل���وف  ال���ث���اين  الإ�����س����ايف 
�سيدوف،  وجاخونقري  الأول  امل�ساعد  احلكم 
و�سريازيتيدينوف  ال��ث��اين  امل�����س��اع��د  احل��ك��م 

رو�سالن، حكماً رابعاً.
مراقبة  مهمة  الآ���س��ي��وي  الحت���اد  اأ�سند  كما 
الدين بن  املاليزي، حممد �سيف  اإىل  املباراة 
اأبوبكر يف حني يتوىل البحريني عبدالرحمن 
عبداخلالق، مهمة مقيم احلكام والتايالندي 
لورنزو فويف، م�سوؤوًل عن امل�سابقة والكوري 
اإعالمياً  م�سوؤوًل  ه��ون،  �سيونغ  يل  اجلنوبي 

وال�سعودي حممد عيد، م�سوؤوًل فنياً.

يف قمة اآ�سيوية من العيار الثقيل

ال�سع�دي�ة اله��الل يف  “ال��زعي��م” يتح��دى 

على الرغم من الزمة الإدارية التي يتخبط بها نادي 
بر�سلونة بعد رحيل النجم الربازيلي نيمار واملطالبة 
الفريق  ف��ان  بارتوميو،  ماريا  جوزيه  رئي�سه  برحيل 
حقق بقيادة امللهم ليونيل مي�سي بداية مثالية بجميع 

املقايي�س يف الدوري املحلي حتى الن.
م�سواره  ال��ك��ات��ال��وين  ال��ف��ري��ق  ا�ستهل  فقد 

اخرها  ك��ان  ان��ت�����س��ارات  بثالثة  حمليا 
ا�سبانيول  ع��ل��ى ج���اره  ال�����س��اح��ق  ال��ف��وز 
املدينة  درب�����ي  يف  ن��ظ��ي��ف��ة  ب��خ��م��ا���س��ي��ة 

والثالثون  الثامنة  هي  ثالثية  بف�سل 
ملي�سي يف �سفوف فريقه، كما ان الفريق 

حافظ على نظافة �سباكه يف هذه 
املباريات الثالث.

واله������م م���ن ذل����ك بانه 
مناف�سه  تعرث  ا�ستغل 

ال�����رئ�����ي�����������س�����ي ري�������ال 
مباراتني  يف  م��دري��د 
عنه  ليبتعد  ت��وال��ي��ا 

بفارق 4 نقاط.
ان�سار  ا�سد  يكن  مل 
ب���ر����س���ل���ون���ة ت����ف����اوؤل 
يحقق  ان  ي����ت����وق����ع 
ف�������ري�������ق�������ه�������م ه�������ذه 
القوية ل  النطالقة 

�سيما بعد �سقوطه املدوي 
يف الكاأ�س ال�سوبر ال�سبانية 
ام���ام ري���ال م��دري��د بالذات 
1-5 يف جمموع املباراتني، 
يف  ف�سله  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 

امتام �سفقة الربازيلي 
من  ك��وت��ي��ن��ي��و  فيليبي 
ل���ي���ف���رب���ول وب����درج����ة 
اق��ل الي��ط��ايل ماركو 
باري�س  م���ن  ف���ريات���ي 

�سان جرمان.
حمل  م���ي�������س���ي  ل����ك����ن 
اكتافه  ع��ل��ى  ال��ف��ري��ق 
يف املباريات الثالث ل 
النجم  غياب  �سيما يف 
لوي�س  الوروغ��وي��اين 
املباراتني  �سواريز عن 

خم�سة  و�سجل  الول��ني 
بها  ي���ت�������س���در  اه���������داف 

ترتيب الهدافني.
اف�سل  مي�سي  ب��ات  كما 
ت������اري������خ  يف  ه��������������داف 
مباريات الدربي اذ رفع 

هدفا   18 اىل  ر���س��ي��ده 
يف مرمى ا�سبانيول.

املتاألق  مي�سي  ي��ك��ن  ومل 
�سفوف  يف  ال�����وح�����ي�����د 
�سجل  ب�����ل  ب���ر����س���ل���ون���ة، 
ال����ق����ادم����ان اجل����دي����دان 
ال��������ظ��������ه��������ري المي������������ن 

الربتغايل نل�سون �سيميدو والفرن�سي عثمان دميبيلي 
اىل  بالإ�سافة  ا�سبانيول  �سد  املباراة  يف  اي�سا  نقاطا 

الكرواتي ايفان راكيتيت�س.
وقال دميبيلي الذي جنح يف اول متريرة حا�سمة يف 
باكورة مبارياته مع فريقه اجلديد املنتقل 
اليه حديثا من بورو�سيا دورمتوند والتي 
باين  “�سعرت  ���س��واري��ز  ه��دف  منها  ج��اء 
يف حالة جيدة لدى م�ساركتي يف اللعب 
فوز  ان��ه  اروع.  وجمهور  رائ���ع  ملعب  يف 

جميل«.
�سيواجه  ب���ر����س���ل���ون���ة  ب������ان  ����س���ك  ول 
لقيها  التي  تلك  م��ن  ا�سعب  امتحانات 
والفي�س  بيتي�س  الن يف مواجهة  حتى 
املحلي،  املو�سم  وا�سبانيول يف مطلع 
�سد  امل��ق��ب��ل��ة  م���ب���ارات���ه  ���س��ي��م��ا  ول 
اجلولة  يف  الي���ط���ايل  ي��وف��ن��ت��و���س 
الوىل من دوري ابطال اوروبا بعد 

غد الثالثاء.
وداأب ال��ف��ري��ق��ان ع��ل��ى امل��واج��ه��ة يف 
امل�سابقة القارية يف الونة الخرية، 
موقعة  ب���ر����س���ل���ون���ة  ح�������س���م  ح���ي���ث 
يثاأر  ان  قبل   ،2015 عام  النهائي 
قبل  الفائت  املو�سم  يوفنتو�س  منه 
ان يخ�سر النهائي الثاين له هذه 

املرة امام ريال مدريد.
وعاد ريال �سو�سييداد بالفوز 
م�سيفه  دار  ع���ق���ر  م����ن 
ديبورتيفو ل كورونيا 
الحد  ال��ي��وم   2-4
ليحقق فوزه الثالث 
امل���و����س���م  م���ط���ل���ع  يف 
الثالثة  املرحلة  يف  احل��ايل 

من بطولة ا�سبانيا.
 9 اىل  ر���س��ي��ده  �سو�سييداد  ورف���ع 
ن���ق���اط���ك ل��ي��ل��ح��ق ب��رب���س��ل��ون��ة يف 
ال�سدارة لكنه يتخلف عنه بفارق 

الهداف.
وت���ن���اوب ع��ل��ى ت�����س��ج��ي��ل اه���داف 
الفائز على ملعب ريازور، دييغو 
ايارامندي   وا����س���ي���ري  ي���ورن���ت���ي 
�سجل  ح����ني  يف   ، وخ�����وامن�����ي 
ادريان لوبيز وفلورين اندوين 

هديف ديبورتيفو.
ب��ر���س��ل��ون��ة خ����رج بفوز  وك�����ان 
�ساحق يف مباراة الدربي على 
بخما�سية  ا���س��ب��ان��ي��ول  ج���اره 
نظيفة بينها ثالثية لنجمه 
الرجنتيني ليونيل مي�سي، 
يف حني �سقط ريال مدريد 
ملعبه  على  التعادل  فخ  يف 
ليتخلف   1-1 ليفانتي  مع 
املركز  عن  نقاط   4 بفارق 

الول.

حلق انرت ميالن بيوفنتو�س املت�سدر بعد فوزه ال�سعب 
املرحلة  يف  -2�سفر  اجلديد  الوافد  �سبال  �سيفه  على 

الثالثة من الدوري الإيطايل لكرة القدم.
م��ي��الن فوزا  ان��رت  م��ي��ات��زا، حقق  على ملعب ج��وزي��ب��ي 
 9 اىل  ر�سيده  ورف��ع  التوايل  على  الثالث  هو  منطقيا 
نقاط، وا�سبح على بعد هدف واحد من فريق ال�سيدة 
الذي  الأخ��رية  ال�ستة  املوا�سم  يف  اللقب  حامل  العجوز 
افتتح املرحلة ام�س الأول ال�سبت بفوز كبري على كييفو 

-3�سفر.
لفتتاح   27 ال��دق��ي��ق��ة  ح��ت��ى  م���ي���الن  ان����رت  وان���ت���ظ���ر 
الت�سجيل عن طريق هدافه الرجنتيني ماورو ايكاردي 
ملدة  الفيديو  بتقنية  ال�ستعانة  تطلبت  ج��زاء  ركلة  من 
خم�س دقائق بعد ارتكاب فران�سي�سكو فيكاري خطاأ �سد 
الربتغايل جواو ماريو واحت�ساب احلكم يف البداية ركلة 

حرة.

ورفع ايكاردي ر�سيده ال�سخ�سي اىل خم�سة اهداف يف 
ثالث مباريات مت�ساويا مع مواطنه باولو ديبال لعب 

و�سط يوفنتو�س يف �سدارة ترتيب الهدافني.
وبرغم الهدف، �سمد �سبال الذي ي�سارك للمرة الوىل 
يف تاريخه يف دوري النخبة، حتى الدقيقة 87 حيث اكد 
امل��درب اجلديد  فوز رجال  ايفان بريي�سيت�س  الكرواتي 
لوت�سانو �سباليتي القادم من روما بهدف ثان رائع بعد 
هوائية  تابعها  دام��ربوزي��و  دانيلو  من  عر�سية  متريرة 

بي�سراه حتت العار�سة.
اللحاق  ونابويل  اآخ��ران هما ميالن  وي�ستطيع فريقان 
الأول يف �سيافة لت�سيو على  يلعب  باملت�سدرين، حيث 
املحدد  امل��وع��د  م��ن  �ساعة  بعد  روم���ا  الومل��ب��ي يف  امللعب 
يف  ار�سيته،  بللت  التي  الغزيرة  الم��ط��ار  ب�سبب  ا�سال 
حني يحل الثاين �سيفا على بولونيا يف وقت متاأخر يف 

اآخر مباريات املرحلة.

ريال �سو�سييداد يلحق بالنادي الكتالوين اإىل ال�سدارة 

بداية مثالية لرب�سل�نة ومي�سي ي�سجل ثالثيته ال�38 

انرت ميالن يلحق بي�فنت��س ب�سدارة الكالت�سي�

ن��ي�س ي�سح��ق م�ن�اك��� بقي���ادة بال�تيل�����ي
اأحلق ني�س بجاره موناكو حامل اللقب، خ�سارة قا�سية برباعية نظيفة 
يف املرحلة اخلام�سة من بطولة فرن�سا لكرة القدم لي�سدي خدمة كبرية 
لفت  بفوز  بالأم�س  بال�سدارة  انفرد  ك��ان  ال��ذي  جرمان  �سان  لباري�س 
بعد  املو�سم  الإم��ارة هذا  لفريق  الوىل  واخل�سارة هي   .1-5 متز  على 
اأربعة انت�سارات متتالية، والوىل اي�سا بعد 16 فوزا متتاليا يف الدوري 

املحلي مع نهاية املو�سم املا�سي.
وتكرر �سيناريو املو�سم املا�سي بالن�سبة اىل موناكو الذي �سقط بالنتيجة 

ذاتها امام ني�س يف اواخر �سبتمرب 2016.
وتعود اخل�سارة الخرية ملوناكو يف الدوري اىل 18 دي�سمرب عام 2016 
عندما �سقط امام ليون 1-3، احتفظ بعدها الفريق ب�سجله خاليا من 
الهزائم يف 24 مباراة. وارتكب موناكو اخطاء دفاعية فادحة كما ف�سل 

يف الت�سديد على مرمى مناف�س طيلة ال�سوط الول، ليمطر جاره �سباكه 
باربعة اهداف. وفر�س املهاجم اليطايل امل�ساك�س ماريو بالوتيلي نف�سه 
جنما للمباراة بت�سجيله هدفني احدهما من ركلة جزاء اثر خطاأ ارتكبه 
�سيديبي على املهاجم الإيطايل والثاين يف الدقيقة 60، يف حني ا�ساف 
كنيبي غاناغو  اينياتيو�س  والحتياطي  اثر هجمة مرتدة  بليا  احل�سن 

الهدفني الخرين.
ابرزهم  الرغم من تخليه عن اكرث من ورقة رابحة يف �سفوفه  وعلى 
ب��اك��اي��اك��و، ح��ق��ق موناكو  وت��ي��ي��م��وي��ه  �سيلفا  وب���رن���اردو  م��ب��اب��ي  ك��ي��ل��ي��ان 
بنتيجة لفتة  الرب��ع الوىل اخرها  رائعة بفوزه يف مبارياته  انطالقة 

على مر�سيليا 6-1، قبل ان ي�سقط �سقوطا مدويا اليوم.
بلقاء  املقبل  الأ�سبوع  اوروبا  ابطال  وي�ستهل موناكو م�ساركته يف دوري 

ليبزيغ الملاين الذي يخو�س باكورة م�ساركاته قاريا.
واأ�ساد مدرب ني�س ال�سوي�سري لو�سيان فافر بالعبيه بقوله كان يتعني 
علينا تقدمي عر�س جيد. اجلميع قام بعمل رائع ل �سيما من الناحية 
من  خ�سو�سا  ك��ب��رية  ب��ف��ائ��دة  علينا  �ستعود  النتيجة  ه��ذه  ال��دف��اع��ي��ة. 

الناحية النف�سية. لقد و�سعنا على ال�سكة من جديد.
حامل  ع��ل��ى  ال�سغط  يف  ي�ساهم  ان  بالوتيلي  ع��ل��ى  يتعني  ك���ان  وت��اب��ع 
الكرة وهذا ما قام به على اكمل وجه. ل �سكوك اطالقا حول قدراته 
كان  فقال  ج��اردمي  ليوناردو  الربتغايل  موناكو  مدرب  اأما  التهديفية. 
يوما �سيئا. مل نقدم مباراة جيدة. ملم ننجح باي �سيء... كان ينبغي ان 
نبقى يف البيت هذا اليوم. وحقق كاين فوزه الثالث تواليا بعد خ�سارتني 

عل ح�ساب �سيفه ديجون 2-1 وا�سبح رابعا موقتا.



    
يرتدي نف�س القمي�س منذ 20 عامًا

ك�سفت فتاة يابانية عن ال�سبب الذي دفع والدها اإىل ارتداء نف�س 
قمي�س  التي�سريت  على مدى 20 عاماً، وذلك حفاظاً على ذكرى 

زوجته الراحلة التي توفيت قبل �سنوات.
العمر  وتبلغ من  ريا،  ا�سم  ون�سرت م�ستخدمة على تويرت حتمل 
24 عاماً، جمموعة من ال�سور، يظهر فيها والدها، وهو يرتدي 
نف�س القمي�س اأخ�سر اللون، على مدى عقدين من الزمن. وبعد 
ال�سر  اكت�ساف  م��ن  متكنت  غرفته،  تنظيف  وخ��الل  ج��ده��ا،  وف��اة 

الذي حمل والدها على ذلك.
وبعد دفن جدها، راحت ريا تبحث بني اأغرا�سه، لتعرث على �سورة 
لوالدها يف �سهر الع�سل مع والدتها، وكان يرتدي نف�س القمي�س، 
اأ�سبح  وال���ذي  طفولتها،  منذ  يرتديه  روؤي��ت��ه  على  اع��ت��ادت  ال��ذي 
ميل  ديلي  �سحيفة  بح�سب  ال���س��ت��خ��دام،  ك��رثة  م��ن  للغاية  بالياً 

الربيطانية.
18 عاماً، واحتفظ والدها  وكانت والدة ريا قد توفيت قبل نحو 
ريا  و�ساركت  اأحبها.  التي  امل���راأة  لذكرى  تخليداً  القمي�س،  بهذا 
�سورتني لوالديها عندما كانا يف �سهر الع�سل، بالإ�سافة اإىل �سورة 
لوالدها يف الوقت احلايل، وهو يف العقد ال�سابع من العمر، وظهر 

يف جميع هذه ال�سور، مرتدياً نف�س القمي�س.
وقالت ريا يف حديث ل�سحيفة حملية  لطاملا ت�ساءلت عن ال�سبب 
قمي�ساً  ي�سرتي  ل  ومل���اذا  القمي�س،  نف�س  ي��رت��دي  يجعله  ال���ذي 
جديدا، ومل اأكن اأعلم اأنه يحمل هذا الذكرى العزيزة على قلبه .

وبعد انت�سار الق�سة على مواقع التوا�سل الجتماعي، حتدثت ريا 
قالت  حتى  القمي�س، حيث  التفا�سيل، حول هذا  املزيد من  عن 
عندما يتعر�س القمي�س لثقب ما، يقوم بخياطته بنف�سه يدوياً، 
اأو  العمل،  �سواء كان ذلك يف  اأي��ة منا�سبة خا�سة،  وهو يرتديه يف 

خالل رحلة مع العائلة .

يعالج الإدمان على املخدرات باملخدرات  
 اأعد معبد بوذي يف تايالند ي�ست�سيف مركزاً لالإقالع عن اإدمان 
املخدرات عالجاً »تقليديا« مل�ساعدة املدمنني.. اإل اأن الراهب الذي 
واأو�سح  امليثامفيتامني.   اإل��ي��ه  اأ���س��اف  بعدما  اأوق���ف  امل��ك��ان  يدير 
�سيتي�ساك واجتانارات مدير جهاز مكافحة املخدرات »تلقينا �سكاوى 
من نا�س خ�سعوا لعالج لالإقالع عن الإدمان يف هذا املعبد قالوا 
لنا اإن العالج احتوى على خمدرات«.  واأ�ساف »قمنا بفح�س هذا 
امليثامفيتامني«،  اأنه يحوي  واكت�سفنا  املفرت�س  التقليدي  العالج 
وهو مادة خمدرة ذات تاأثري عقلي.  وامليثامفيتامني منت�سرة جداً 
اوبا�س  كرو  فرا  الراهب  اأوق��ف  وقد  ب�»يابا«.   وتعرف  تايالند  يف 
ثاما�سوت، البالغ 61 عاما، الذي يدير املعبد يف حمافظة ناخون 
نايوم )و�سط( وم�ساعد له مدين.  ونفى املوقوفان اأن يكونا على 
من  ال�سغرية  الأوع��ي��ة  اإىل  امل��خ��درات  ه��ذه  و���س��ول  بكيفية  علم 
دولرات(  )ثالثة  ب��ات  مبئة  تباع  كانت  التي  التقليدي«  »ال��ع��الج 
اإىل املدمنني. وكانت الأموال تذهب اإىل �سناديق املعبد. وتواجه 
عقوبات  رغ��م  امل��خ��درات  اآف���ة  على  الق�ساء  يف  �سعوبة  ال�سلطات 

ال�سجن القا�سية التي تنزلها بامل�ستهلكني واملتاجرين.
يف تايالند، ت�ست�سيف الكثري من املعابد مراكز اإقالع عن الإدمان 

يف اإطار ر�سالة املعابد والأديرة الجتماعية.
من اأ�سهر املعابد التي تقدم عالجات كهذه يف تايالند، »ثامكرابوك« 
يف منطقة ���س��اراب��وري )و���س��ط(. وق��د اأع��د ع��الج��اً ج��ذري��اً يجذب 
اأع�ساب  من  خليط  وه��و  �سواء  حد  على  والأج��ان��ب  التايالنديني 

ت�سبب التقيوؤ يقال اإنها تنظف اجل�سم.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

روب�ت ل�سم رائحة القدمني
الرائحة  مب�ستوى  ح�سيلة  وي�سع  القدمني،  ي�ستم  روب��وًت��ا  النا�سئة  اليابانية  تكنولوجي   نيك�ست  �سركة   ط��ّورت 

ال�سادرة عنهما يف ثواٍن معدودات.
والكلب ال�سطناعي جمهز بخرطوم اإلكرتوين ويتفاوت تفاعله مع م�ستوى الرائحة املت�ساعدة من القدمني.

اأو  اأخرى فهم ل ي�ستخدمون كثرًيا مزيل الروائح  واليابانيون ح�سا�سون جًدا جتاه الروائح، لكن خالًفا ل�سعوب 
العطور.

ويف اليابان غالًبا ما يخلع النا�س اأحذيتهم عند دخولهم اإىل منازلهم اأو زيارتهم لالأ�سدقاء ويف مكان العمل واأحياًنا 
يف مطاعم كثرية، لذا فاإن رائحة القدمني قد ت�سكل م�سدر اإزعاج واإحراج.

والكلب ال�سغري  هانا-�سان  يبلغ طوله 15 �سنتمرًتا وياأخذ و�سعيات خمتلفة ا�ستناًدا مل�ستوى الرائحة الذي ي�سمه، 
فهو يجل�س القرف�ساء �سعيًدا اإذا كانت الرائحة جيدة ويذهب اإىل حد النهيار يف حال كانت كريهة جًدا.

و�سبق لل�سركة نف�سها اأن طورت ن�سخة اأوىل منه، وميكن للن�سخة اجلديدة املطروحة اأن تر�س مزيل روائح، وقد 
يطرح الكلب هذا ب�سعر األف دولر تقريًبا.
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العلماء يكت�سف�ن العمر الأق�سى لالإن�سان
ادعى باحثون هولنديون انهم اكت�سفوا  احلّد الأق�سى  للعمر الب�سري على 
والظروف  التغذية  حت�سن  ب�سبب  املتوقع  احلياة  اأم��د  ارتفاع  من  الرغم  
الرجال  لعمر  الأق�سى  احل��د  اأّن  اأثبتوا  وق��د  الطبية.  والرعاية  املعي�سية 
ميكن اأن ي�سل اىل 114،1 �سنة، بينما ي�سل عند الن�ساء اىل 115،7 �سنة. 
وا�ستطاعوا التو�سل اإىل هذه النتائج من بعد قيامهم بتحليل ملتو�سط اأعمار 
األف �سخ�س هولندي، كانوا قد توفوا يف ال�سنوات الثالثني الأخرية،   75
بعمر ناهز 94 عاماً. وخل�ست هذه الدرا�سة اإىل اأن الفرتة الق�سوى للحياة 

الب�سرية مل تتغري بالن�سبة للفرتة املمتدة من عام 1986 و حتى 2015.

اكت�ساف مقربة  �سانع ذهب  الأ�سرة ال�18 
اأعلنت وزارة الآثار امل�سرية اكت�ساف مقربة يف الأق�سر بجنوب م�سر تعود 

اإىل �سانع ذهب اأو  �سائغ  ملكي عا�س قبل اأكرث من 3000 عام.
اإن  بالأق�سر  العناين يف موؤمتر �سحفي  امل�سري خالد  الآث��ار  وزي��ر  وق��ال 
املقربة املكت�سفة يف منطقة ذراع اأبو النجا يف الرب الغربي بالأق�سر لي�ست 
يف حالة جيدة وتعود ملنت�سف ع�سر الأ�سرة الثامنة ع�سر )الدولة احلديثة( 

وت�سم �سالة خارجية وغرفة دفن وعددا من الآبار.
وتعود املقربة اإىل �سانع ذهب الإله اأمون ويدعى )اأمنمحات( وزوجته وعرث 

فيها على جمموعة من احللي والأقنعة اخل�سبية والأواين الفخارية.
ن�س  عليها  بلوحة  تنتهي  مربعة  �سبه  حجرة  اإىل  املقربة  مدخل  وي���وؤدي 
اللنب عليها  بالطوب  املقربة وبها قاعدة مبنية  ا�سم �ساحب  يحتوي على 
متثال مزدوج ل�ساحب املقربة وزوجته وبينهما بقايا متثال �سغري لبنهما 
املدعو  نب نفر . واإىل اليمني توجد البئر الرئي�سية للمقربة ويبلغ عمقها 
يوجد  الي�سار  واإىل  دفنات  بها عدة  اإىل فتحة  وت��وؤدي  اأمتار  �سبعة  ح��وايل 
فتحة توؤدي اإىل بئر عرث بداخلها على جمموعة من التوابيت تعود لع�سر 

الأ�سرتني احلادية والع�سرين والثانية والع�سرين.
الأثرية  البعثة  ورئي�س  الأق�سر  اآث���ار  ع��ام  مدير  وزي���ري  م�سطفى  وق��ال 
هذه  اأهمية  ال�سبت   ال��ي��وم  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  الك�سف  �ساحبة  امل�سرية 
اأج��زاء للوحة  العثور عليه داخلها حيث عرث على  اإىل ما مت  املقربة تعود 
 150 اإيل  اإ�سافة  املقربة  ل�ساحب  اجل��ريي  احلجر  من  القرابني  تقدمة 
واحلجر  املحروق  والطني  واخل�سب  الفيان�س  من  �سنعت  اأو�سابتي  متثال 
50 ختما  اجلريي . واأ�ساف  جنحت البعثة كذلك يف الك�سف عن حوايل 
جنائزيا من بينها 40 ختما تدل علي وجود مقابر لأربعة اأفراد مل تكت�سف 
بعد يف املنطقة وهم الكاتب ماعتي و�سخ�س يدعى بنجي و�سخ�س يدعى 
رورو والوزير بتاح م�س . واأ�سار اإىل اأن اأعمال التنقيب عن مقربة )�سانع 
الذهب( بداأت يف اأبريل ني�سان املا�سي عقب الك�سف عن مقربة )او�سرحات( 

طاف ح�ل الكعبة 700 
مرة دون اأن يحج

ال�سعودية،  عكاظ  �سحيفة  ك�سفت 
املكي،  ق�سة رج��ل يعمل يف احل��رم 
املتحركة  ال���ك���را����س���ي  دف�����ع  ع���ل���ى 
ال����ق����ادري����ن على  ل���ل���ح���ج���اج غ����ري 
من  اأك��رث  بالكعبة  وط��اف  ال�سري، 
احلج  م��و���س��م  خ���الل  م���رة   700

الأخري، دون اأن يحج بنف�سه.
اأده������م  اأن  ال�������س���ح���ي���ف���ة  وذك���������رت 
تطويف  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  احل�����وا������س، 
منذ  امل��ت��ح��رك  بالكر�سي  احل��ج��اج 
له  قدمتها  مب�����س��ورة  عمال  اأع����وام 
والدته، اإذ يعمد كل يوم اإىل قطعة 
ب��ه��ا خ�����س��ره ت�سنده  ي��ل��ف  ق��م��ا���س 
وتخفيف  ال��ع��م��ل،  م�سقة  لتحمل 

اآلم الظهر.
اأن ع��دد احلجاج  وي��ذك��ر احل��وا���س 
ملو�سم  ب��ت��ط��وي��ف��ه��م  ق�����ام  ال����ذي����ن 
اأك��رث من 100 حاج  بلغ  العام  ه��ذا 
وحاجة، كل منهم طوفه 7 مرات، 

بعد ا�ستقبالهم يف �ساحات احلرم.
واأ�سار اإىل اأنه غالبا ما كان يح�سل 
مقابل عمله م��ن ك��ل ح��اج م��ا بني 
 –  93( ري����ال   500  –  350
بح�سيلة  ليخرج  دولرا(،   133
اأ�سرته  ح���اج���ي���ات  ت��ك��ف��ي  ج���ي���دة 

ويزيد، على حد تعبريه.
وق��ال احل��وا���س، اإن��ه خ��الل عملية 
الطواف يحاول اأن ير�سد احلجاج 
وال�سنن  امل�����س��ت��ح��ب��ة  الأدع���ي���ة  اإىل 
الكر�سي  دف��ع  اأن  موؤكدا  املطلوبة، 
ي��ح��ت��اج يف مو�سم  ع��م��ل  امل��ت��ح��رك 
للجهد  وت��وزي��ع  تكتيك  اإىل  احل��ج 
وكيفية  ال�����ذروة  اأوق�����ات  وم��ع��رف��ة 

ا�ستغاللها.

بقايا احلرب بطعم الفالفل
العا�سمة  يف  ع���ا����س���وا  ال����ذي����ن  م��ع��ظ��م 
قبل  بها  ا�سطافوا  اأو  ب��ريوت  اللبنانية 
احلرب الأهلية �سبعينيات القرن املا�سي، 
مطاعم  �سبعة  اأو  �ستة  اأ���س��م��اء  ي��ع��رف��ون 
طعام  يف  بالتخ�س�س  ���س��ه��رة  اك��ت�����س��ب��ت 
�سارع  يف  ���س��ه��ي��ون  ف��الف��ل  منها  م��ع��ني، 

دم�سق قرب و�سط البلد.
تاميز   ن��ي��وي��ورك  ل�سحيفة   تقرير  ويف 
بريوت،  يف  مرا�سلها  اأع����ده  الأم��ري��ك��ي��ة 
فالفل  مطعم  ق�سة  نظره  لفتت  حيث 
�سهيون، الذي بناه الأب واأورثه لالأبناء 

ليت�سارعوا عليه بعد موته.
واأغلق فالفل �سهيون اأبوابه عام 1979 
اإىل جبهة  ال��ب��ل��د  ع��ن��دم��ا حت���ول و���س��ط 
مفتوحة بني خمتلف الفرقاء املتحاربني، 
ومل يعد املطعم �سوى بعد انتهاء احلرب 
1992، قبل فرتة ق�سرية من وفاة الأب 

املوؤ�س�س م�سطفى �سهيون.

مات من الفرح  
لقي مواطن ياباين م�سرعه اإثر �سقوطه من اأعلى ج�سر 
اجل�سر  حافة  ت�سلقه  بعد  ق��دم   100 نحو  ارتفاعه  يبلغ 
منه.  ال��زواج  على  �سديقته  ملوافقة  فرحته  عن  للتعبري 
ال��ب��ال��غ م��ن العمر32 ع��اًم��ا م��ع �سديقته  ال��رج��ل  وك���ان 
اأرابو  ج�سر  على  التوقف  منها  طلب  عندما  �سيارتها  يف 
التقاط  اأج��ل  اأراب��و من  و  مياكو،  الوا�سل بني جزيرتي 

بع�س ال�سور.
و�سائل  ع��ن  نقاًل  الربيطانية  م��رتو   �سحيفة   واأف���ادت 
اأمام  ورك��ع  ال�سيارة  م��ن  خ��رج  ال��رج��ل  اأن  يابانية  اإع���الم 

�سديقته وقّدم لها خامت الزواج.
وقالت ال�سحيفة:  فرح الرجل كثرًيا مبوافقة �سديقته 
كاأنه  يديه  ال��زواج، ف�سعد على حافة اجل�سر، ومد  على 
 100 ارتفاع  امل��اء من  ف��اإذا به ي�سقط يف  يريد الطريان، 

قدم .
�ساعات،   7 بعد  جثته  على  ال��ع��ث��ور  مت  اأن���ه  اإىل  واأ����س���ارت 
اأن الرجل  اأو�سح  اأن متحدًثا با�سم ال�سرطة  اإىل  م�سرية 

احت�سى اخلمر قبل احلادث.

جثة �سابة ملقاة بال�سارع  
ت�سبب العثور على جثة �سابة يف الع�سرينيات من العمر، 
ملقاة يف اأحد �سوارع منطقة �سلوى بالكويت، �سدمة يف 
يف  ي�ستبه  �سخ�س  على  القب�س  اإل��ق��اء  مت  حيث  ال��ب��الد، 

عالقته باحلادث.
يتم  مل  التي  ال�سابة  اإن   كويتية:  اإع���الم  و�سائل  وق��ال��ت 
ال��ك�����س��ف ع��ن ه��وي��ت��ه��ا مت ال��ع��ث��ور ع��ل��ى جثتها م��ل��ق��اة يف 
اجلنائية  املباحث  األ��ق��ت  احل���ادث  وبعد  �سلوى،  منطقة 
عن  امل�سادر  ونقلت   . برفقتها  ك��ان  كويتي  على  القب�س 
�ساحب ال�سقة التي كانت تقيم بها ال�سابة قوله:  دخلت 
ال�سقة ولقيتها، وهي �ساحبة �سديقي املتواجد حالًيا يف 

البحرين فرميت جثتها .

ترتدي ف�ستانا من الدولرات
ن�����س��رت ع��ار���س��ة اأزي�����اء ت��ت��ع��اون م��ع جم��ل��ة  ب���الي ب���وي ، 
على  الر�سمي  ح�سابها  ع��رب  لها،  ال�سور  م��ن  جمموعة 
بالأوراق  ف�ستانا مغطى  ترتدي  ، وهي  اإن�ستغرام  موقع  

املالية  دولرات .
زيبوليتاكي�س،  فيكتوريا  الأرجنتينية  العار�سة  ارت��دت 
31 عاما، ف�ستانا مليء بالأموال، و�سمحت لركاب املرتو 

بالتقاط املال يف حماولة مل�ساعدة الآخرين.
الف�ستان؛  هذا  ارتدت  اأنها  الأرجنتينية  العار�سة  واأكدت 
لكي يتمكن النا�س من احل�سول على ما يحتاجون اإليه، 

وفًقا ملا ن�سرته �سحيفة  ديلي ميل  الربيطانية.
وقالت:  اأعطتني احلياة الكثري والآن حان الوقت للقيام 
ماأوى،  بال  هم  الذين  للجميع  فاملال  جانبي  من  ب�سيء 

والنا�س يف مرتو الأنفاق . جوليان مور لدى و�سولها حل�سور العر�ش الأول لفيلم  �سوبوربيكون يف مهرجان تورونتو ال�سينمائي الدويل يف تورونتو. )اأ ف ب(

�س�ء غام�س خالل 
الزلزال يف املك�سيك

اأث�����ار ���س��وء غ��ام�����س ظ��ه��ر خالل 
املك�سيك،  ���س��رب  ال����ذي  ال���زل���زال 
ال�سكان،  ب���ني  ال���رع���ب  م���ن  ح��ال��ة 
واع��ت��ق��د ال��ب��ع�����س اأن����ه ����س���ادر عن 
م��رك��ب��ات ف�����س��ائ��ي��ة، يف ح��ني ذهب 
دليل  ب��اأن��ه  الع��ت��ق��اد  اإىل  اآخ�����رون 

على نهاية العامل.
وكان زلزال بقوة 8.1 على مقيا�س 
ري���خ���رت، ق���د ���س��رب امل��ك�����س��ي��ك، يف 
املحيط  يف  ه���ائ���ل���ة  ه�����زة  اأع����ق����اب 
ال��ه��ادي، بالقرب من احل��دود بني 
�سكان  و�سعر  وغواتيمال،  املك�سيك 
بالهزة،  �سيتي  مك�سيكو  العا�سمة 
كما امتد تاأثريها اإىل العديد من 
املناطق يف اأمريكا الو�سطى، بح�سب 

�سحيفة مريور الربيطانية.
الأر�سية  ال��ه��زة  م��راق��ب��ة  وخ���الل 
عنها،  اأ����س���ف���رت  ال���ت���ي  وال���ن���ت���ائ���ج 
لحظ ال�سكان �سوءاً اأخ�سر اللون 
التكهنات  لتبداأ  الأف��ق،  يوم�س يف 
يف غ�سون دقائق من ن�سر مقاطع 
الغام�س  ال�����س��وء  ل��ه��ذا  ال��ف��ي��دي��و 

حول ماهيته.
تف�سريات  ظ���ه���رت  م���ا  و����س���رع���ان 
قال  حيث  الظاهرة،  لهذه  غريبة 
ال�سوء رمبا  اإن هذا  املعلقني  اأح��د 
يكون �سادراً عن مركاب ف�سائية، 
ال�سبب وراء الزلزال، وذهب  كانت 
كوريا  ب������اأن  الع���ت���ق���اد  اإىل  اآخ������ر 
نووياً  ه��ج��وم��اً  ن��ف��ذت  ال�����س��م��ال��ي��ة 
ف�����س��ر فريق  امل��ن��ط��ق��ة، يف ح���ني  يف 
ثالث ما يحدث باأنه بداية لنهاية 

العامل.

ما مقدار امللح املنا�سب للطفل؟
كلوريد ال�سوديوم اأو امللح مادة �سديدة الأهمية حلياة 
الإن�سان، فهي حتافظ على توازن ال�سوائل، ووظائف 
الأع�����س��اب وال��ق��ل��ب، وت��دف��ق ال���دم. لكن الإف����راط يف 
ال�����س��ودي��وم يف  اإىل زي����ادة ن�سبة  ي����وؤدي  امل��ل��ح  ت��ن��اول 
اجل�سم، وهو ما يزيد خطر الإ�سابة بارتفاع �سغط 
الدم، وبالتايل يهدد �سحة القلب، اإىل جانب احتبا�س 

ال�سوائل يف اجل�سم.
الطعام  م��ل��ح  م��ن  ���س��غ��رية  ملعقة  ت�ستعمل  ع��ن��دم��ا 
ال�سوديوم  م��ن  ملغ   2000 ت�سيف  اأن��ت  الطهي  يف 
كمية  ال�سحية  التو�سيات  حتد  بينما  الوجبة،  اإىل 

ال�سوديوم للكبار ب� 2000 ملغ يف اليوم.
ك��م��ي��ة ال�������س���ودي���وم ل��ل��ط��ف��ل. احل�����د الأق�������س���ى من 
�سنة و3  ب��ني  ع��م��ر  ال��ي��وم يف  ال�����س��ودي��وم للطفل يف 
ملعقة  ن�سف  يعادل  ما  اأي  ملغ،   1000 هو  �سنوات 
 1200 اإىل  ال�سحي  امل��ق��دار  ويرتفع  ال��ي��وم.  يف  ملح 
ملغ م��ن ال�����س��ودي��وم ب��ني 4 و8 ���س��ن��وات، اأم���ا يف �سن 
ملغ   1500 اإىل  الكمية  فرتتفع  �سنة  و18   9 ب��ني 
من ال�سوديوم يف اليوم، اأي ما يعادل ملعقة ون�سف 

�سغرية من امللح.
اأن تتم م�ساعفة كمية  التقارير الطبية من  وحتّذر 
امللح يف طعام الطفل، ويعترب حد ال� 6000 ملغ )3 
مالعق ملح يف اليوم( عالمة اخلطر التي ل ينبغي 
���س��ن��ة، مهما كانت   14 ال��ط��ف��ل  ب��ل��وغ  ق��ب��ل  جت���اوزه���ا 

الأ�سباب.
اأعرا�س زيادة امللح لدى الطفل. توؤّثر زيادة امللح يف 
اإزعاجاً  وت�سبب  اله�سم،  �سالمة  على  الطفل  طعام 
جانب  اإىل  ال��ب��ط��ن،  يف  وتقل�سات  ودوخ����ة،  للمعدة، 
الإ���س��ه��ال وال���ق���يء. اأم���ا اأخ��ط��ر اأع���را����س زي����ادة امللح 
الدم  �سغط  ارتفاع  فهي  الطفل  طعام  يف  با�ستمرار 
اإىل درجة ت�سبب تلفاً يف بع�س اأن�سجة ع�سلة القلب 

مع مرور الوقت وموا�سلة الإفراط يف اأكل امللح.
ويف حالة تناول الطفل كمية كبرية من امللح �سي�سعر 
عدم  نتيجة  ع�سبية  ن��وب��ة  ت��ن��ت��اب��ه  وق���د  ب��ال��ع��ط�����س، 
ويبدو  ك��ث��رياً  تنقب�س  وال��ت��ي  الع�سالت،  يف  حتكمه 
الطفل م�سو�ساً يف هذه احلالة. تتطّلب هذه الدرجة 

من الأعرا�س التما�س العناية الطبية.

ناع�مي وات�س تتجّ�ل 
من دون مكياج

ناعومي  للنجمة  �سوراً  الباباراتزي  م�سوري  عد�سات  التقطت 
 3 برفقة  ���س��وارع��ن��ي��وي��ورك��الأم��ريك��ي��ة  اأث��ن��اء جتولها يف  وات�����س، 
كالب. وظهرت النجمة ناعومي وات�س من دون ماكياج، مرتدية 
اأن  ُي��ذك��ر  وجهها.  على  والإب��ت�����س��ام��ة  ب�سيطة،  ك��اج��وال  مالب�س 
بجانب  ه��اريف،  اإع�سار  ل�سحايا  تربعت  وات�س  ناعومي  النجمة 
النجم العامليليوناردو دي كابريوومايلي �ساير�س.  وكانت ناعومي 
وات�س قد اإنف�سلت عن زوجها املمثلليف �سريربالعام املا�سي، بعد 
اأن عا�سا معاً ملدة 11 عاماً، واأ�سدرا بيان قال فيه:  اأف�سل طريق 

بالن�سبة لنا كعائلة هو اأن ننف�سل كزوجني .


